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1 UVOD 

Gotovo je že vsak izmed nas slišal rek: “Brez vode ni življenja.” Voda je še kako dragocena 
dobrina, brez katere si enostavno ne moremo predstavljati življenja. Pa se tega sploh 
zavedamo? Po svetu se že pojavljajo problemi z zalogami pitne vode, saj je človek z 
onesnaževanjem okolja uničil velik delež le-teh.  

Slovenci smo lahko srečni, da živimo v državi, kjer zaenkrat težav s pitno vodo še ne 
opažamo. V Beli krajini imamo veliko vodnih virov, med njimi gotovo velja omeniti številne 
reke, potoke, »zdence«, kale in seveda ne smemo pozabiti na našo največjo belokranjsko 
reko – prekrasno Kolpo.  

Ob vsem tem pa se nam zdi zelo pomembno tudi to, da še bolj ozavestimo ljudi k uživanju 
zadostne količine vode. Še vedno nas je po našem mnenju preveč takšnih, ki se ne 
zavedamo pomembnosti pitja vode, še posebej takrat, ko smo telesno aktivni. Velikokrat 
namreč na to pozabimo, kar lahko vodi v dehidracijo. Naš cilj je torej ozavestiti ljudi, da 
zadostno pitje vode vodi k zdravemu načinu življenja in zdravju na sploh. 

Voda pa ni pomembna samo zaradi pitja, ima tudi številne druge zdravilne učinke, ki prav 
tako vplivajo na zdravje ljudi. V njej se lahko sproščamo, se masiramo, kopamo, plavamo, 
čolnarimo … in s tem krepimo našo telesno moč. A tega nam ne omogočajo vse slovenske 
reke, zato je naša belokranjska lepotica reka Kolpa tako posebna, saj nam nudi najširšo 
paleto vodnih in obvodnih aktivnosti. V njej se lahko kopamo, saj je najtoplejša reka v 
Sloveniji, ima številne slapove oziroma brzice, po katerih se lahko spustimo s čolni ali pa 
nam služijo kot naravne terme, na katerih se lahko masiramo in sproščamo. 

O vsem zgoraj naštetem smo razmišljali letos pri turističnem krožku in na osnovi tega 
pripravili turistični produkt z naslovom Dogodivščina z Vodoljubom.   

Da bi čim bolj izkoristili velik zdravilni potencial naše Kolpe, smo se odločili za tridnevni 
program, preko katerega bi turisti lahko v čim večji meri izkusili naravne lepote in 
blagodejne učinke naše belokranjske krasotice. Program bo namenjen družinam z otroki, 
ki se bodo lahko podale na pohode ob reki Kolpi, na katerih bomo turistični podmladkarji 
udeležence poskušali v čim večji meri ozavestiti o pomenu zadostnega pitja vode ob 
povečani telesni aktivnosti. V ta namen smo ustvarili maskoto Vodoljuba, ki bo popestril 
naš tridnevni dogodek in nam pomagal ozaveščati ljudi o pomenu pitja vode in s tem 
povezanim zdravim načinom življenja. Obiskovalci bodo lahko uživali v različnih 
aktivnostih, ki smo jih pripravili zanje. Izbirali bodo lahko med kopanjem v reki, 
čolnarjenjem, različnimi športnimi igrami v oziroma ob vodi, za otroke pa smo še posebej 
pripravili vodne igre, v katerih se bodo lahko pomerili med seboj.  

Oblikovali smo tudi turistični spominek, ki ima uporabno vrednost. Sestavlja ga že 
uporabljena steklenička, ki smo jo odeli v različne naravne materiale, med drugim tudi v 
polsteno volno, ki je zelo dober izolator. Spominek krasi verižica z obeskom, na katerem 
se skriva naša maskota Vodoljub. Otroci jo lahko nosijo tudi okrog vratu.  

Pri načrtovanju našega turističnega dogodka smo sledili Zero Waste Slovenija. Na dogodku 
bomo namreč uporabljali le razgradljivo embalažo. V ta namen smo oblikovali turistični 
spominek, ki ga sestavlja že uporabljena steklenička.  
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2 RAZISKOVALNI DEL 

2.1 BREZ VODE NI ŽIVLJENJA 

Vsi se zavedamo, da je voda še kako dragocena dobrina. Vsa živa bitja lahko obstajajo samo 

in zgolj zaradi vode. Ob najmanjšem pomanjkanju le-te pride do porušenega ravnovesja in 

ogroženosti obstoja živih bitij. Zato je še kako pomembno, da vse vodne vire ohranimo 

čiste.  

 

2.2 VODNI VIRI V BELI KRAJINI 

2.2.1 REKA KOLPA 

Reka Kolpa, naš belokranjski biser, je osrednji vodni vir Bele krajine. Za reko Kolpo velja, da 

je največja belokranjska reka, hkrati pa tudi najčistejša in najtoplejša. V njej in ob njej so 

našle svoj življenjski prostor številne živalske in rastlinske vrste. V svojem toku večkrat 

spremeni svoj značaj: od gorskega hudournika do lenobne ravninske reke. Poleg poplavnih 

ravnic in strmih bregov se vzdolž mejne reke razprostirajo tudi belokranjski steljniki z 

bogatim prepletom živalskega in rastlinskega sveta z več kot 70 naravnimi vrednotami in 

16 naravnimi spomeniki.  

Izjemno naravo ob Kolpi dopolnjujejo bogata kulturna dediščina, zanimiva zgodovina in 

predvsem prebivalci, ki so ji vdahnili neizbrisen pečat. Kdor se napije prelesti belokranjske 

lepotice Kolpe, belih brez, praproti, košenic in gričev, jih ne pozabi nikoli. 

Najdaljša slovenska riviera pa ni samo najpomembnejši vodni vir Bele krajine, ampak 

ponuja tudi idiličen prostor za številne možnosti aktivnega preživljanja prostega časa. Svoj 

mir lahko tukaj najdejo ribiči, kopalci, potapljači, čolnarji, pohodniki, kolesarji, ljubitelji 

plezanja in številni drugi, ki imajo radi neokrnjeno naravo in zdrav način življenja (Naravni 

Parki Slovenije, 2022). 

Slika 1: Kolpa v Adlešičih 
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2.2.2 STUDENCI ali ZDENCI 

Ko se sprehajamo ob reki Kolpi, najdemo številne manjše studenčke (npr. Vušivec, 

Marindolski, Dolenjski in Fučkovski zdenec ...), ki so bili še nedolgo pomemben vir pitne 

vode lokalnim prebivalcem. Danes na žalost temu ni več tako, predstavljajo pa nam 

opomnik, da je vodne vire treba skrbneje varovati. Prebivalci smo tisti, ki moramo 

odgovorno ravnati z naravo in jo ohranjati tudi za bodoče rodove. Prav je, da svoje naravne 

lepote delimo tudi s turisti, a s svojimi dejanji in zgledom moramo vplivati nanje, da bodo 

tudi oni ravnali enako. 

 
Slika 2: Marindolski zdenec 

  

 

2.3 ISKANJE IDEJ 

Pri načrtovanju našega turističnega produkta smo izhajali iz naslednjih vprašanj: 

✓ Ali lahko pripravimo dogodek, ki bo povezan z vodo in njenimi zdravilnimi učinki? 

✓ Ali se dovolj zavedamo pomena pitne vode? 

✓ Kaj želimo z dogodkom sporočiti? 

✓ Katere vodne vire bi lahko izkoristili v Beli krajini? 

✓ Katere zdravilne učinke imajo le-ti? 

✓ Komu bi bil dogodek namenjen? 

✓ Katere dejavnosti, povezane z zdravilnimi učinki vode, bi lahko izvedli? 

✓ Kako ozavestiti zdravilne učinke vode? 

✓ Ali se dovolj zavedamo pomena pitne vode ob povečani telesni aktivnosti? 

✓ Kako pomembna je voda v ekosistemu? 

 

2.4 CILJI 

Naš osnovni cilj je: 

✓ Pripraviti turistični program, s katerim bi ozavestili ljudi o pomembnosti pitja vode, 

še posebej ob povečani telesni aktivnosti, in njenih zdravilnih učinkih. 
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Drugi cilji: 

✓ Poudariti želimo spoštovanje naše naravne in kulturne dediščine. 

✓ Predstaviti aktivnosti, ki jih lahko izvajamo v in ob reki Kolpi. 

✓ Spodbuditi ljudi k večji telesni aktivnosti ob pitju zadostne količine pitne vode. 

✓ Privabiti čim več turistov v Belo krajino. 

✓ Tržiti lokalno kulinarično ponudbo. 

✓ V program vključiti lokalne turistične ponudnike (prenočišča, izposoja športnih 

rekvizitov, lokalno pridelana hrana, ogled turističnih znamenitosti kraja …) 

 

2.5 ORGANIZACIJA DELA 

Ker nas je čakalo kar nekaj dela, smo sklenili, da se bomo razdelili v skupine in se pripravili 

na vsebinski in organizacijski del izvedbe našega vikend dogodka. 

Sprejem udeležencev  Pohod s postanki do zdenca Vušivec  Potek glavnega dogodka  

Alja, Matic  Sofija, Anja, Lana, Stela, Pia  Alja, Iva, Ela, Luka  

Vodne igre za otroke  Trženje  Intervju s Tončko Jankovič  

Nastja, Iza, Nina  Luka, Matic  Ela, Iva  

Ustvarjalnica z Vito Ivičić in Tončko Jankovič Logotip  

Ela, Tinkara, Alja, Iva, Špela  Lana, Pia  

Ko smo končali z delom v skupinah, smo se usedli skupaj in vse naše ideje prelili na papir. 
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3 DOGODIVŠČINA Z VODOLJUBOM 

Turistični podmladkarji smo pripravili tridnevni turistični program ob reki Kolpi, ki smo ga 

poimenovali Dogodivščina z Vodoljubom. Namenjen bo otrokom in njihovim staršem. 

Potekal bo v Starem podu pri Adlešičih, in sicer prvi vikend v mesecu juliju. 

Namen dogodka je ozavestiti obiskovalce o pomembnosti ohranjanja čiste, pitne vode in o 

pomenu le-te za človekovo življenje in obstoj. Želimo poudariti pomen pitja vode tudi ob 

gibanju in rekreaciji ter koriščenje vodnih virov za aktivno preživljanje prostega časa, saj se 

zavedamo, da vse to zelo pripomore k zdravemu načinu življenja.  

V okviru našega programa bo potekal osrednji dogodek, na katerem se bodo obiskovalci 

podali na pohod po delu Grajske poti, in sicer od Starega poda do Žuničev. Vsi pohodniki 

bodo prejeli stekleničke, v katere si bodo po poti na postojankah natočili svežo vodo. Tako 

jih bomo poskušali ozavestiti o pomenu pitja vode med telesno aktivnostjo. Razdelili jim 

bomo tudi zgibanke z nalogami, ki jih bodo reševali otroci med potjo. Po poti jih bo 

spremljala naša maskota Vodoljub. 

 

3.1 DOGODIVŠČINA BO … V STAREM PODU 

Ker je tema letošnjega tekmovanja Voda in zdravilni turizem, smo se odločili, da bo 

najboljša lokacija za naš dogodek kamp Stari pod v Adlešičih, ki se nahaja v Krajinskem 

parku Kolpa. Lokacija je zelo primerna za družine z manjšimi otroki. Stopili smo v stik z 

direktorico kampa Tončko Jankovič, z njo naredili intervju in dobili potrditev, da je naš 

turistični program izvedljiv. Gospa Jankovič je bila nad idejo navdušena in si želi 

sodelovanja z nami.  

 
Slika 3: Kamp Stari pod 

 

  

3.2 DOGODIVŠČINA BO … V ZAČETKU MESECA JULIJA 

Odločili smo se, da bo naša dogodivščina potekala v začetku meseca julija, saj je takrat 

temperatura Kolpe že primerna za kopanje in ostale vodne aktivnosti. Kamp nudi primerno 
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nastanitev v šotorih ali glamping hiškah, omogoča izvedbo številnih vodnih aktivnosti in je 

odlično izhodišče za naš osrednji dogodek.  

 

3.3 KAJ SE BO DOGAJALO? 

Ker se zavedamo, da otroci v času poletnih počitnic najbolj uživajo v aktivnostih, povezanih 

z vodo, smo zanje organizirali vikend vodnih doživetij ob reki Kolpi. Poleg kopanja v Kolpi 

smo zanje pripravili tudi številne druge aktivnosti, ki so povezane z vodo. Otroci in njihovi 

starši se bodo preizkusili v čolnarjenju po reki, pripravili smo igre, povezane z vodo, v 

katerih bodo pokazali svoje spretnosti. Odpravili se bodo na krajši večerni pohod do 

“zdenca” Vušivec, kjer jih bo pričakalo glasbeno presenečenje s Kresnicami. Osrednji 

dogodek vikenda bo pohod po delu Grajske poti, in sicer od Starega poda do Šokčevega 

dvora v Žuničih, ko se bodo naši obiskovalci rekreirali in ob tem spoznavali pomen pitja 

zadostne količine vode ob telesni aktivnosti. Da pa bo ta pohod za otroke poučen in 

zanimiv, smo zanje izdelali zgibanko z različnimi nalogami, ki jih bodo reševali po poti in 

zbirali cekinčke. Naloge so povezane tako z rastlinstvom in živalstvom ob reki Kolpi kot 

tudi s kulturno dediščino kraja (glej Priloga 3). Tisti, ki bodo zbrali vse cekinčke, bodo na 

koncu prejeli simbolično nagrado.  

 

3.3.1 POHOD DO VUŠIVCA 

Prvi dan se bodo naši obiskovalci odpravili na pohod do zdenca Vušivec. Ustavili se bodo v 

Pobrežju, kjer si bodo lahko odpočili ob grajskem mlinu in žagi. 

Na reki Kolpi je namreč v preteklosti obratovalo veliko mlinov in žag. Kamniti prelivni jezovi 

oz. brzice, ki so usmerjali vodo k vodnim obratom imajo danes velik pomen pri ohranjanju 

biotske pestrosti, večajo samočistilno sposobnost reke in delno zadržijo velike količine 

vode ob poplavah.  

Na cilju bo pohodnike pričakalo glasbeno presenečenje – ljudske pevke Kresnice. 

 
Slika 4: Zdenec Vušivec 
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3.3.2 KDO SO KRESNICE? 

V Beli krajini, najbolj prav v Adlešičih, se je ohranila navada petja Kresnic, ljudskih pevk, ki 

pojejo kresne in stare ljudske pesmi ter tako ohranjajo ljudsko izročilo kraja. Druži jih veselje 

do petja in druženja. Naše obiskovalce bodo očarale s svojim petjem in naredile edinstven 

uvod v vikend vodnih doživetij ob Kolpi.   

 
Slika 5: Ljudske pevke Kresnice 

 

 

3.3.3 GRAJSKA UČNA POT 

Od Žuničev do Dragošev poteka po enem najlepših predelov Krajinskega parka Kolpa 17 

km dolga grajska pešpot. Je nezahtevna brez večjih vzponov, pohodniki si lahko po poti 

ogledajo številne naravne in kulturne znamenitosti.  

Slika 6: Zemljevid Grajske poti 

Na pot se odpravimo v vasi Žuniči pri Šokčevem 

dvoru. Nadaljujemo v smeri vasi Paunoviči, tu pa 

zavijemo proti zaselku Vidnjeviči in naprej skozi 

košenice in zaraščajoče steljnike do vasi Miliči. Po 

sprehodu skozi vas prečkamo cesto partizansko 

magistralo Žuniči-Črnomelj in se spustimo mimo 

Miliških luk do reke Kolpe. Tod nas pot vodi po 

nezahtevni stezi ob reki mimo številnih znamenitosti: 

impozantnih dreves, studencev in bruhalnikov pod 

vasmi Marindol, Vrhovci in Gorenjci do Adlešičkega 

brega, kjer se nam ponudi možnost postanka in 

okrepčila v prijetni senci Starega poda ob šotorišču Jankovič. Po dobrih dveh kilometrih 

prispemo do Pobrežja, kjer si lahko odpočijemo ob grajskem mlinu in žagi ali v šotorišču 

Kuzma. Od tod pot nadaljujemo mimo partizanske kožarne pod Purgo, mimo Dolenjskega 

in Fučkovskega zdenca do Dragošev, kjer se konča zavarovano območje Krajinskega parka 

Kolpa.  
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Naši obiskovalci bodo v sklopu našega turističnega programa prehodili le del te poti, in 

sicer bodo pohod začeli v Starem podu in ga po približno dveh urah zaključili v Šokčevem 

dvoru. 

 

3.3.4 DELAVNICA POLSTENJA 

Našim obiskovalcem bomo pred pohodom podarili stekleničke, v katere si bodo po poti 

natočili vodo. Želeli smo, da bi bila ta steklenička hkrati tudi spomin na ta dogodek, zato 

smo jo oblikovali na prav poseben način. Ker ne želimo še bolj onesnaževati okolja, smo 

uporabili reciklirane stekleničke, ki smo jih odeli v različne naravne materiale (polstena 

volna, volna, juta, sisal). V ta namen smo izvedli smo tudi delavnico polstenja ali filcanja. To 

je ena izmed najstarejših tehnik za izdelavo tkanine, pri katerem se strižena, neobdelana 

volna v kombinaciji z vodo in milom in ob močnem drgnjenju začne sprijemati. Tako 

nastane kompaktna osnova, polst. Postopek polstenja sta nam na delavnici pokazali 

Tončka Jankovič, predstavnica Krajinskega parka Kolpa, in oblikovalka Vita Ivičić. Iz 

polstene volne smo izdelali oblekice, v katere smo odeli stekleničke za naše obiskovalce, 

in jim dodali logotip.  

 
Slika 7: Delavnica polstenja 

  

3.3.5 ŠOKČEV DVOR 

Šokčev dvor v Žuničih, muzej na prostem, velja za tradicionalni kmečki dom. Svojo značilno 

obliko, neke vrste trdnjavo z zaprtim notranjim dvoriščem, je dobil v času turških vpadov. 

Prava zakladnica znanja obdelave in predelave lanu, konoplje in volne sta skrbnika 

Šokčevega dvora Tončka Jankovič in Boris Grabrijan, ki obiskovalce popeljeta skozi 

doživeto zgodbo o zavarovanem območju Krajinskega parka Kolpa, navadah in življenjskih 

razmerah v Beli krajini nekoč. Po dogovoru z njima bosta našim obiskovalcem predstavila 

tudi pomen in način koriščenja vodih virov v preteklosti, kar je tudi del našega turističnega 

programa.  

V preteklosti je bila namreč tudi v Beli krajini bližina vodnih virov pomemben dejavnik za 

nastanek naselij. Kali in reka Kolpa so bili namenjeni predvsem napajanju živine ali pranju 

perila, medtem ko so zdenci običajno predstavljali tudi vir pitne vode. Otroci so nosili vodo 
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iz zdencev v barilčkih (5- do 6-litrskih sodčkih), odrasli pa s svitkom na glavi v kablenikih 

(kad). 

 

Slika 8: Šokčev dvor 

 

3.3.6 VODNE IGRE ZA OTROKE 

Otroci zelo uživajo v različnih aktivnostih, zato smo turistični podmladkarji zanje pripravili 

nekaj iger, kjer ne bo manjkalo zabave, vodnih doživetij, tekmovalnosti in otroškega 

smeha. Z njimi jim bomo popestrili nedeljsko dopoldne pred odhodom domov. 

 

Lov na Vodoljubove žogice 

Otroke razdelimo po skupinah. V Kolpo (plitvi del) vržemo žogice petih barv, v katerih so 

delčki sestavljanke. Otroci se poženejo v vodo in poskušajo čim prej priplavati do žogic. 

Hkrati lahko prinesejo iz vode dve žogici. Vsaka skupina položi žogice v svoj kabliček 

(pripomoček, s katerim so včasih nosili vodo), ki je iste barve kot žogice. Zmaga skupina, ki 

prva zbere vse žogice. 

 

Kdo zna sestaviti Vodoljuba 

Vsaka skupina odpre svoje žogice, ki so jih pri prejšnji igri ulovili v reki Kolpi. V njih se 

skrivajo delčki sestavljanke. Kaj mislite, kaj je rešitev? Rešitev je seveda naša maskota 

Vodoljub. Zmaga tista skupina, ki jo prva sestavi. 

 

Vodoljub je po vodo šel  

Otroke razdelimo v skupine po štiri, postavijo se v vrsto. Vsak ima svoj lonček. Prvi v vrsti 

zajema vodo iz Kolpe in nato preko svoje glave vodo prelije drugemu v lonček. Tako 

nadaljujejo do zadnjega v vrsti. Zadnji izlije vodo v barilček (sodček, s katerim so v 

preteklosti nosili vodo iz studenca). Skupina, ki ga prva napolni, zmaga. 
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Vroči balon  

Otroci naredijo krog. Vodni balon si podajajo med seboj v naključnem vrstnem redu. Igra 

mora potekati čim hitreje. Kdor z igro zavlačuje ali balona ne ujame, izpade. Na koncu 

zmaga tisti, ki zadnji ostane. 

 

Podiranje kegljev 

Iz plastenk naredimo pet kegljev, ki jih napolnimo z vodo iz Kolpe. Za igro jih postavimo na 

trato ob Kolpi, okoli njih pa se polovica igralcev razporedi v manjši krog, druga polovica pa 

v večjega okrog njih.  Naloga prve skupine je, da pred drugo skupino otrok branijo svoje 

keglje. Ti jih poskušajo zadeti z žogo, ki si jo lahko podajajo med sabo. Če je igralcev več ali 

pa so zelo spretni, lahko igro otežimo in uporabimo dve žogi. 

 

3.4 KAKŠEN BO LOGOTIP NAŠEGA VIKEND DOGODKA?  

Turistični dogodki so prepoznavni po logotipih, zato smo se odločili, da tudi naš vikend 

dogodek opremimo z logotipom. Ko smo razmišljali o njem, so ideje kar vrele iz nas in na 

koncu smo se odločili, da bo logotip našega dogodka in hkrati maskota deček z imenom 

Vodoljub. Zakaj pa smo se odločili tako?  

Vodoljub simbolizira pomen vode v človekovem življenju, obiskovalce spremlja na 

dogodkih v okviru našega tridnevnega programa in jih opominja na pomen pitja zadostne 

količine vode med telesno aktivnostjo, pa tudi o pomenu pitja vode na sploh. Zaradi teh 

razlogov smo mu tudi nadeli ime Vodoljub, ki pomeni nekoga, ki ima rad vodo.   

 

Slika 9: Logotip turističnega produkta 
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3.5 DOGODIVŠČINA Z VODOLJUBOM IN ZERO WASTE  

Slika 10: Logotip Zero waste 

Ker bo Dogodivščina z Vodoljubom potekala ob naši 

prelepi Kolpi, ki se nahaja v Krajinskem parku Kolpa, 

je pomembno, da poskrbimo tudi za okolje. 

Obiskovalce bomo opozarjali, da bodo vse odpadke 

pospravili za seboj v ustrezne koše. Zavedamo se, da 

je kopičenje odpadkov velik problem, zato se bomo z 

našim vikend dogodkom pridružili gibanju Zero 

waste, ki si prizadeva za ločeno zbiranje in recikliranje 

odpadkov. Naši obiskovalci bodo v sklopu osrednjega 

dogodka za na pohod dobili reciklirano in v naravne 

materialne odeto stekleničko. Vanjo si bodo po poti 

na postojankah lahko natočili pitno vodo. To bo hkrati tudi njihov turistični spominek na 

ta dogodek, ki ga bodo odnesli s seboj domov. Uporabljali  bomo tudi pribor in kozarce za 

večkratno uporabo, ponudili bomo hrano lokalnega izvora, zmanjšali količino tiskovin …  

 

3.6 NAČRT IZVEDBE VIKEND DOGODKA 

Terminska umestitev:  

Dogodivščino z Vodoljubom bomo izvedli prvi vikend v mesecu juliju. Dogodek se bo pričel 

v petek, 1. 7. 2022, v popoldanskih urah in končal v nedeljo, 3. 7. 2022, po kosilu.   

 
Izbira prostora: 

Dogodivščina se bo odvijala v Starem podu v Adlešičih ob reki Kolpi. Prireditveni prostor je 

opremljen z vso potrebno infrastrukturo, saj se lastniki ukvarjajo s turizmom. Tukaj je 

urejen gostinski lokal, sanitarije, prostor za kampiranje, na voljo pa je tudi parkirišče. 

 

Pridobivanje finančnih sredstev: 

Vsa potrebna finančna sredstva za izvedbo festivala nam bodo omogočili naši sponzorji:   

- OŠ Mirana Jarca Črnomelj 

- KOLPA'S d.o.o. Adlešiči 

Za finančno pomoč pri izvedbi festivala bomo zaprosili še vse lokalne podjetnike in 

gostince. 

 

Pred začetkom priprav na dogodek: 

- priprava vabila (glej Priloga 1: Vabilo na Dogodivščino z Vodoljubom) 

- pridobiti vsa potrebna dovoljenja  

- pripraviti moderatorje (člani turističnega krožka OŠ Mirana Jarca Črnomelj)  
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- obvestiti javnost (glej poglavje Trženje)  

- obvestiti sponzorje in donatorje o dogodku 

 

Priprave na dogodivščino:  

V tednu pred pričetkom bomo:  

- pripravili prireditveni prostor, ki smo ga rezervirali januarja 2022  

- uredili postojanke na pohodu 

- zbrali ves potreben material za izvedbo nedeljskih vodnih iger za otroke 

- oblikovali stekleničke za obiskovalce 

  

Koordinacija vseh sodelujočih  

Vodji organizacijskega tima: Iva Horvat (članica turističnega krožka) in Tončka Jankovič 

(lastnica lokacije dogodka)  

Organizacijski tim: člani turističnega krožka, Krajinski park Kolpa 

 

3.7 POTEK DOGODIVŠČINE 

Za lažjo izvedbo smo skrbno načrtovali aktivnosti, ki bodo potekale cel vikend in s katerimi 

bodo seznanjeni vsi obiskovalci. 

PETEK 

DOGODEK ČAS 

Zbor udeležencev 

 

Dobrodošlica z belokranjsko pogačo in napitki (voda, limonada, različni 

lokalno pridelani sokovi …) 

 

Nagovor organizatorja 

 

16.00–16.30 

Nastanitev v Kampu Jankovič – Stari pod 

 

16.30–18.00 

Pohod proti Pobrežju do »zdenca« Vušivec 

 

Glasbeni večer s Kresnicami in večerja ob studencu (narezek z domačimi 

mesninami, voda, sokovi ...) 

 

Pohod nazaj z lučkami do Adlešičev 

 

18.00–19.30 

 

 

19.30–20.30 

 

20.30–22.00 

 

Priprava na spanje 22.00 
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SOBOTA 

Jutranja telovadba v ali ob vodi, plavanje   7.30–8.30 

Zajtrk: 

- Hiša dobrot Bele krajine (lokalno mleko, jogurti, maslo, med …) 
- Pekarna Krajcar (kruh) 
 

Priprava na pohod  

 

8.30–9.30 

Pohod od Adlešičev do Žuničev z namenom ozaveščanja pomembnosti 

zadostnega pitja vode  

 
Reševanje nalog v zgibanki 
 

9.30–12.30 

Šokčev dvor: 

- ogled in predstavitev 

- kosilo (ponudba gostilne Kapušin) 

12.30–14.30 

Čolnarjenje nazaj v Adlešiče 15.00–19.00 

 

Večerja (ponudba različnih burgerjev: Gostilna Špec, Mesarstvo in 

catering Stanko Simonič) 

 

Večerne aktivnosti:  

- podelitev nagrad otrokom 

- družabni večer z glasbeno skupino Melos ob ognju (peka koruze) 
 

19.30–22.00 

 

 

 

 

 

NEDELJA 

Zajtrk (Hiša dobrot) 

 

8.00–9.00 

Dopoldanske aktivnosti: 

- plavanje 

- počitek/sprostitev na slapu (naravne toplice) 

- vodne igre za otroke 

- športne igre (odbojka na mivki, balinanje, badminton …) 

 

9.00–13.00 

Kosilo (Gostilna Müller) 

 

Odhod domov 

 

13.00–14.00 

 

14.00 
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3.7.1 VSEBINSKI DEL FESTIVALA 

Naša Dogodivščina z Vodoljubom bo potekala cel vikend, od petka do nedelje. Za 

popestritev festivala smo si turistični podmladkarji zamislili junaka Vodoljuba, ki bo ves čas 

na prizorišču in bo povezoval dogodke našega vikend programa med seboj. Z otroki se bo 

pogovarjal, jih usmerjal, pomagal pri morebitnih težavah in jih predvsem zabaval. Vodoljub 

je dobil ime po vodi, ki ji osrednja tema našega vikend dogodka.  

Okvirni scenarij njegovega govora je v Prilogi 6: Pozdravni nagovor ob otvoritvi 

Dogodivščine z Vodoljubom.  

Kdo sploh je Vodoljub? Vodoljub je deček, ki živi v podu (skednju) ob reki Kolpi. Neizmerno 

uživa v kopanju v reki Kolpi, zaveda se pomena vode za človeka in vsa živa bitja, skrbi za 

red in čistočo v in ob reki, rešuje iz vode, pomaga v skednju, pozimi pa se kratkočasi na 

prelu, kjer izdeluje volneno nit, s katero ovije stekleničke za obiskovalce.  
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4 TRŽENJE PRODUKTA DOGODIVŠČINA Z VODOLJUBOM 

Zavedamo se, da je dober turistični program najbolj uspešen takrat, ko ga obišče veliko 

ljudi, ki komaj čakajo, da se spet ponovi. Da bi za naš dogodek izvedelo čim več ljudi, ga 

bomo oglaševali v različnih medijih. 

 

4.1 NAČRT OGLAŠEVANJA 

o Izdelava vabila (glej Priloga 1) 

o Facebook stran Turističnega krožka OŠ Mirana Jarca Črnomelj 

(https://www.facebook.com/turisticnikrozekosmjc) 

o Spletna stran šole (http://www.osmjc.si/) 

o Spletna stran Krajinskega parka Kolpa (https://www.kp-kolpa.si/) 

o JSKD Črnomelj (https://www.jskd.si/kulturna-mreza/dolenjska-posavje-bela-

krajina/crnomelj/predstavitev.htm) 

o Spletna stran Turističnega društva Črnomelj (https://www.turisticna-zveza.si/turisticno-

drustvo.php?id=171) 

o Poslati obvestilo o dogodku RTV SLO za oddajo Na lepše 

o Oglaševanje v lokalnih časopisih in na TV (Radio Odeon, Radio Krka, Vaš kanal, Lokalno.si, 

Belokranjec) 

 

4.2 TRŽENJE DOGODIVŠČINE Z VODOLJUBOM 

 

4.2.1 SODELOVANJE NA TURISTIČNI TRŽNICI 

V kolikor bodo epidemiološke razmere to dopuščale, bo prva promocija našega 

turističnega produkta na turistični tržnici, ki jo organizira Turistična zveza Slovenije. Z 

zanimivo postavitvijo stojnice bomo s svojo ustvarjalnostjo in izvirnimi idejami poskušali 

prepričati obiskovalce, predvsem otroke in njihove starše, da se bodo udeležili našega 

turističnega dogodka, ki bo potekal v mesecu juliju v kampu Stari pod v Adleščih. 

 

4.2.2 TRŽENJE ŠE DRUGJE 

Pri trženju produkta Dogodivščina z Vodoljubom nam bodo pomagali tudi v Krajinskem 

parku Kolpa in kampu Stari pod. 

Našo Dogodivščino z Vodoljubom bomo predstavili še na ostalih prireditvah, ki bodo 

potekale do meseca julija v Beli krajini (Vinska vigred v Metliki, Jurjevanje, prireditve, ki jih 

organizira JSKD Črnomelj, vsako soboto pa tudi na tržnici v Črnomlju, kjer bomo imeli svojo 

stojnico v namen promocije), če bodo epidemiološke razmere to dopuščale. 

 
 

 

https://www.facebook.com/turisticnikrozekosmjc
http://www.osmjc.si/
https://www.kp-kolpa.si/
https://www.jskd.si/kulturna-mreza/dolenjska-posavje-bela-krajina/crnomelj/predstavitev.htm
https://www.jskd.si/kulturna-mreza/dolenjska-posavje-bela-krajina/crnomelj/predstavitev.htm
https://www.turisticna-zveza.si/turisticno-drustvo.php?id=171
https://www.turisticna-zveza.si/turisticno-drustvo.php?id=171
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4.3 FINANČNI NAČRT 

Izdelali smo tudi okvirni finančni načrt: 

AKTIVNOST PRIPOMOČKI STROŠKI 

Zbor obiskovalcev obleka za Vodoljuba 30 evrov 

Materialni stroški 
(oblikovanje različnih 
stekleničk) 

volna, polstena volna, sisal 
vrv, juta … 

150 evrov 

Pripomočki za vodne igre športni in ostali pripomočki 
(žogice, keglji, lončki, vodni 
baloni, kozarčki, žoga, 
kabliček, barilček, trši papir) 

brezplačno (OŠ Mirana 
Jarca in Krajinski park 
Kolpa)  

Nagrada za otroke medalja z Vodoljubom 20 evrov 

Zero waste kozarci, pribor, ločevalni koši 
za smeti 

500 evrov 

Zgibanka z nalogami in 
knjižica 

tiskanje 100 evrov 

Kresnice, Melos glasba 500 evrov 

Stroški obiskovalcev nastanitev, hrana in pijača, 
čolnarjenje  

120 na osebo  
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5 ZAKLJUČEK 

Po enoletnem premoru smo se člani turističnega krožka zopet vključili v projekt Turizmu 

pomaga lastna glava. Polni delovne vneme in novih idej smo komaj čakali, da začnemo z 

delom. Ko smo izvedeli, kaj je tema letošnjega tekmovanja, smo kaj hitro spoznali, da je 

ravno naša reka Kolpa tista, ki ponuja številne možnosti aktivnega preživljanja prostega 

časa. V njej se lahko kopamo, čolnarimo, si na brzicah privoščimo naravno masažo, se ob 

njej sprehajamo …  in na ta način skrbimo za zdrav življenjski slog. Nismo pa pomislili samo 

na aktivnosti, ampak smo ob tem ugotovili tudi to, da ljudje velikokrat ob povečani telesni 

aktivnosti pozabimo na pitje zadostne količine vode. Zaradi tega smo pripravili turistični 

produkt, ki bo opozarjal prav na to. Izvedli ga bomo v začetku meseca julija ob reki Kolpi, 

namenjen pa bo družinam z otroki. Ker pa se reka Kolpa nahaja v krajinskem parku, smo 

bili pri načrtovanju dogodka pozorni tudi na to, da bomo naše obiskovalce tudi ekološko 

ozaveščali, in sicer tako, da bomo sledili strategiji Zero waste. V ta namen smo oblikovali 

uporaben turistični spominek, ki bo recikliran.  

Ob pripravi tridnevnega programa smo se naučili, da se je za kvalitetno izvedbo le-tega 

nujno povezovati z lokalnimi ponudniki turističnih storitev, saj bo le tako naš produkt lahko 

bolj kvaliteten in lažje ga bomo tržili. Njihove dragocene izkušnje na področju dela s turisti, 

trženjem produkta so neprecenljivega pomena.  

Povezali smo se s tudi lastnico kampa Tončko Jankovič, ki je našo idejo z navdušenjem 

pozdravila. Skupaj s Krajinskim parkom Kolpa nam bo pomagala pri organizaciji celotnega 

dogodka.  

Prepričani smo, da bomo z našim programom obogatili turistično ponudbo Bele krajine in 

k nam privabili obiskovalce iz cele Slovenije. Komaj že čakamo prvega julija, ko se bodo v 

Starem podu začeli zbirati udeleženci našega programa. Termin imamo namreč že 

rezerviran.  

Se vidimo prvega julija na »Koupi«! 

 

 

 

 

 

 

 

 



 DOGODIVŠČINA Z  

 

18 
 

6 VIRI IN LITERATURA 

Grajska pešpot: https://www.belakrajina.si/sl/obiscite/sportne-
aktivnosti/pohodnistvo/obkolpska-grajska-pespot/ (citirano 28. 2. 2022). 

 

Ljudske pevke Kresnice: https://radio.ognjisce.si/sl/107/utrip/1850/ (citirano 19. 2. 2022). 

 

Naravni parki Slovenije: https://www.naravniparkislovenije.si/slo/naravni-parki/krajinski-
park-kolpa (citirano 14.2.2022). 

 

Šokčev dvor: https://www.belakrajina.si/sl/dozivetja/rokodelske-delavnice-v-sokcevem-
dvoru/ in https://radioprvi.rtvslo.si/2021/06/krajinski-park-kolpa/ (citirano 28. 2. 2022). 

 

Vodne igre za otroke: https://rubirudi.com/15-idej-za-osvezitev-z-vodnimi-igrami-za-otroke/ 
(citirano 19. 2. 2022). 

 

  

https://www.belakrajina.si/sl/obiscite/sportne-aktivnosti/pohodnistvo/obkolpska-grajska-pespot/
https://www.belakrajina.si/sl/obiscite/sportne-aktivnosti/pohodnistvo/obkolpska-grajska-pespot/
https://radio.ognjisce.si/sl/107/utrip/1850/
https://www.naravniparkislovenije.si/slo/naravni-parki/krajinski-park-kolpa
https://www.naravniparkislovenije.si/slo/naravni-parki/krajinski-park-kolpa
https://www.belakrajina.si/sl/dozivetja/rokodelske-delavnice-v-sokcevem-dvoru/
https://www.belakrajina.si/sl/dozivetja/rokodelske-delavnice-v-sokcevem-dvoru/
https://radioprvi.rtvslo.si/2021/06/krajinski-park-kolpa/
https://rubirudi.com/15-idej-za-osvezitev-z-vodnimi-igrami-za-otroke/
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7 PRILOGE 

Priloga 1: Vabilo 

 

  

 

 

 

 

vas vabimo na  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.–3. julij 2022  

Stari pod v Adlešičih 

 

 

 

 

 

 

Turistični podmladkarji  

 

 

 

 

OŠ Mirana Jarca Črnomelj 

Stari pod – Kolpa´s 

Petek: 

Pozdrav in dobrodošlica 

Pohod do Vušivca 

Sobota: 

Pohod do Žuničev 

Čolnarjenje 

Sprostitveni večer ob ognju in 

glasbi 

Nedelja: 

Vodne igre za otroke 

Kopanje 

Športne igre 
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Priloga 2: Pozdravni nagovor Vodoljuba 

 

Iva: Dober dan in dobrodošli. Veseli smo, da ste si vzeli čas in ste danes tukaj z nami, ob naši prelepi 

Kolpi, in da boste z nami preživeli vikend, poln doživetij. Za vas imam eno vprašanje. Kaj mislite, 

zakaj se naš program imenuje Dogodivščina z Vodoljubom? Ime Vodoljub predstavlja nekoga, ki ima 

rad vodo. Kdo pa ima vodo najraje? Ja, seveda, kdo drug kot otroci. Vodoljub je deček, ki vodo 

naravnost obožuje. Vam izdam še eno skrivnost? Vodoljub je danes z nami. A ga pokličemo? No, pa 

dajmo.  

Vodoljub: O, pozdravljeni otroci. Dobrodošli tudi v mojem imenu. Za vami je dolga pot iz 

različnih krajev Slovenije in vesel sem, da ste prišli v tako velikem številu. Jaz sem tisti, ki 

vas bo ta vikend spremljal na vaši dogodivščini ob reki Kolpi. Vedno me lahko pocukate za 

rokav in vprašate, če česa ne boste vedeli.  

A vi sploh veste kdo sem jaz? Jaz sem deček, ki živi v podu ali drugače povedano v skednju 

ob reki Kolpi. Neizmerno uživam v kopanju v reki Kolpi, zavedam se pomena vode za 

človeka in vsa živa bitja, skrbim za red in čistočo v in ob reki, rešujem iz vode, pomagam v 

skednju, pozimi pa se kratkočasim na prelu, kjer izdelujem volneno nit, s katero ovijem 

stekleničke za obiskovalce.  

Čaka nas vikend poln zabave in novih doživetij, saj ob reki Kolpi ni nikoli dolgčas. Lahko se 

kopate v reki, se igrate različne igre, posedate in se masirate na slapu oziroma brzicah 

čolnarite ali pa se odpravite na pohod. A na pohodu je zelo pomembno, da ne pozabite 

piti, zato boste pred jutrišnjim pohodom, ki je tudi osrednji dogodek vikenda, prejeli prav 

posebne stekleničke, v katere si boste natočili vodo. A o tem kaj več jutri.   

Pa še nekaj zelo pomembnega bi vam rad povedal. Kot lahko sami vidite, se nahajamo ob 

naši prelepi Kolpi, ki se nahaja v Krajinskem parku Kolpa, zato je pomembno, da poskrbimo 

tudi za okolje. Zaradi tega bomo vsi skupaj danes pozorni, da bomo vse odpadke pospravili 

za seboj v ustrezne koše. Zavedamo se, da je kopičenje velik problem, zato se z današnjo 

prireditvijo pridružujemo gibanju Zero waste, ki si prizadeva za ločeno zbiranje in 

recikliranje odpadkov. V ta namen boste ta vikend pili in jedli iz čisto posebnih lončkov in 

pribora. 
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Priloga 3: Zgibanka z nalogami  
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Priloga 4: Intervju s Tončko Jankovič  

Z lastnico kampa Stari pod smo preko aplikacije ZOOM izvedli intervju. Predstavili smo ji naš 

turistični produkt, ki se bo odvijal v Starem podu ob reki Kolpi v začetku meseca julija.    

 

Slika 11: Intervju preko Zooma 

Ali se vam zdi naš dogodek 

uresničljiv? 

Vidim, da ste se že pripravili, tako 

da ne dvomim, definitivno bi šlo. 

 

 

 

Kaj vse lahko ponudite obiskovalcem na Vašem prostoru? V mislih imam tako Stari pod kot tudi 

Šokčev dvor. 

Stari pod je poglavitno gostinski obrat, ki deluje v poletni turistični sezoni. V ta namen imamo, glede 

na to, da je poletje glavna turistična sezona in Kolpa čisto zraven, šotorišče in nekaj glamping enot 

za prenočitve. Registrirani smo kot prenočitveni obrat in gostinski objekt. Mnogi koristijo to 

lokacijo za skupinska praznovanja in različna druženja.  

Šokčev dvor je kulturni spomenik lokalnega pomena, imenovan tudi muzej na prostem. Deluje v 

okvirju Javnega zavoda KP Kolpa. Prenovljen je bil pred več kot 20-timi leti s strani Zavoda za 

varstvo naravne in kulturne dediščine. Z uredbo o ustanovitvi Javnega zavoda KP Kolpa (2007) je 

ta prevzel Šokčev dvor v upravljanje. Ker so si gostje sprva dvor lahko samo ogledali, so si zaposleni 

v KP Kolpa zadali za cilj, da Šokčev dvor postane muzej na prostem. Kar pomeni, da ima 

interpretacijsko  zgodbo, ki se prepleta med tem, kaj je to zavarovano območje KP Kolpa, kje je, kaj 

vsebuje, katere so zavarovane vrste živali, rastlin, kaj so kulturni in naravni spomeniki, drugi del pa 

je kulturna dediščina našega kraja in Bele krajine, ki jo skušamo gostom predstaviti. Kulturna 

dediščina se naslanja na navade, volno, lan, konopljo, tudi na delo, ki so ga ljudje opravljali, lahko je 

povezano s kmetijstvom. Zgodba se lahko prilagodi skupini ali posameznikom, ki nas obiščejo.  

 

Bi torej naši obiskovalci lahko tudi prespali pri vas? 

V Šokčevem dvoru so sicer samo štiri ležišča, medtem ko ima KP Kolpa spalne kapacitete v Centru 

za doživljanje biodiverzitete v Grdunih, kjer je na voljo do 25 skupnih ležišč (npr. za dijake ali 

študente) ter 4 ločena ležišča (npr. za mentorje).  

V Starem podu pa je poleg šotorišča in glamping hišk na voljo tudi 15 skupnih ležišč na samem 

podstrešju poda, tako da se vse prilagodi skupini.  
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Ste tudi vi v preteklosti izvedli kakšne dogodke? Ali so bili to enodnevni ali večdnevni? 

Po navadi smo izvedli enodnevne dogodke ali pa prireditve. Stari pod ima lastne prireditve ob 

otvoritvi ali ob začetku počitnic redno, letos bodo že dvajsete Igre pri Starem podu, imeli smo tudi 

že kakšne glasbene prireditve, tudi kulturne prireditve, s Tonijem Gašperičem smo brali knjige ali 

pa predstavili kakšno popotovanje. Gostili smo tudi nekaj večjih, odmevnejših zadev, npr. tabor 

ekipe Čuvaj brata svoga, kjer je bilo 400 udeležencev, v času od torka do nedelje. Marsikaj se da. 

Šokčev dvor ima dve stalni prireditvi oz. dneva odprtih vrat. Prvi, pomladni dan odprtih vrat, je ob 

Dnevu naravnih parkov, 24. maja. Drugi dan odprtih vrat pa je Jesenska zgodba v Šokčevem dvoru, 

ki se odvija zadnji vikend v septembru ali prvi vikend v oktobru. Namen tega je privabiti goste v 

dvor, ne samo na vodeno zgodbo, pač pa tudi na spremljevalni kulturni program. Povabimo tudi 

rokodelce, ki prodajajo svoje izdelke in imajo delavnice. Prav tako organiziramo različne pohode, 

en se začne – Jurjev pohod po Grajski pešpoti, drugi – pohod po Sejemski pešpoti, pa se včasih 

konča v Šokčevem dvoru. Imeli smo še več drugih javnih prireditev, npr. s strani Radia Slovenija 

snemanje oddaje Slovenska zemlja v pesmi in besedi, pa samostojna prireditev ob 100-letnici 

voščenih valjev … 

 

Ali se vam zdi vaša lokacija ustrezna za naš dogodek? 

Definitivno. Sem zelo prijetno presenečena nad izborom in če ste jo željni uresničiti, bomo poskrbeli 

tudi za to.  

 

Katera dovoljenja pa bi bila potrebna za izvedbo dogodka? 

Vaš dogodek bi bil vikend dogodek, od petka do nedelje, s približno tridesetimi udeleženci. Če gre 

za zaprto skupino posebnih dovoljenj ne potrebujemo, ker že same lokacije redno poslujejo in 

imajo že vsa ustrezna dovoljenja. Če bi šlo za dogodek, za katerega bi javno zbirali udeležence, 

potem bi potrebovali prijavo prireditve, katere prijavitelji ste lahko vi kot šola, organizacija, lahko 

smo mi Šokčev dvor kot javni zavod ali Stari pod kot podjetje Kolpa´s. To je edino resno dovoljenje, 

ki bi ga potrebovali, če bi zbirali zunanje udeležence.  

 

Mi smo si za naš dogodek izbrali datum 1. julij 2022. Ali se vam zdi to primeren datum? 

Kar se Starega poda tiče, je to zelo v redu datum, ker je po vikendu, ko se začnejo počitnice in je bil 

v zadnjih letih na Kolpo velik naval. Naslednji naval se začne potem okrog 15. julija in traja do 15. 

avgusta, tako da je datum zelo primeren in bo tudi voda topla.  

 

Ali je v redu, da se v naš program vključi tudi voden ogled Šokčevega dvora? 

Seveda, to je izvedljivo. Dogovoriti se je treba, kaj bi zanimalo vašo skupino.  

 

 



 DOGODIVŠČINA Z  

 

24 
 

Zamislili smo si, da bi v ogled Šokčevega dvora vključili predstavitev o tem, kako je bilo s pitno 

vodo nekoč, kam so hodili po njo, s čim so jo nosili, kako se je napajala živina ter kako je bilo s 

pranjem.  

Šokčev dvor je zanimiva stavba. Gospodar tega dvora je moral v Ameriko s trebuhom za kruhom, 

sam se je sicer vrnil, njegovi sinovi so tam ostali. Hčerka pa je ostala na domačiji. Ob svojem 

povratku sredi  tridesetih let 20. stoletja je v notranjosti Šokčevega dvora zgradil prvo šterno oz. 

vodnjak v vasi. Drugače so vaščani oziroma dekleta hodila po vodo v bližnji izvir pri Kolpi. Šokčev 

dvor ima še vedno kablenik, prostor, kjer je stal kabel s to vodo, zraven je bil tudi lavor, kjer so se 

zjutraj umili. Večje umivanje pa so opravili v škafu v osrednjem prostoru oziroma v veži.  

Živino so hodili napajat na Kolpo, saj je bilo vode iz šterne, kdor je jo imel doma, škoda za živino. 

Do izvira, t. i. zdenca Vumol, so jo prignali po stezi, imenovani izgon, ki je bila z obeh strani obsajena 

z grmovjem. Živina pa je zaradi napajanja na Kolpi izgubila dobršen del mleka, ki je bil pomembna 

prehranska sestavina.  

 

Ali se vam zdi to primerno, da bi v Šokčevem dvoru imeli naši obiskovalci kosilo in katere lokalne 

ponudnike bi nam priporočali? 

V Šokčevem dvoru je primerno število miz in klopi, kjer bi se lahko usedli in pojedli kosilo. Tam je 

imamo tudi pribora za približno 50 ljudi. Lahko se izvede kakšen catering katerega od lokalnih 

gostincev. V tem času bomo mogoče tudi mi imeli že opremljeno prikolico za pripravo hrane 

imenovano Belokranjski kolodvor, kjer se bo v veliki ponvi pripravljala različna hrana, tako veganska 

kot tudi mesna. Vsekakor predlagam izbiro domačih kmetov in predelovalcev ter lokalnih 

gostinskih ponudnikov, npr. tistih, ki sodelujejo v projektu Okusi Bele krajine. 

 

Katere aktivnosti bi še lahko izvedli pri vas? 

Morda predstavitev predmetov, v katerih so včasih nosili vodo. Otroci so jo nosili s studenca v 

barilčkih, 5- do 6-litrskih lesenih sodčkih. V kablu oziroma škafu se je nosilo vodo na glavi. Lahko bi 

izdelovali svitek, na katerega se je položil škaf na glavo. Gospod Jože Črnič, bačvar, bi lahko pokazal 

izdelavo barilčkov ali sodov. Obiskovalci bi lahko izvedli kakšno igro, npr. da bi na glavi nosili vodo.  

 

Glavna tema naše turistične naloge je voda in njeni zdravilni učinki, pa tudi pomen ohranjanja 

pitne vode za človeka. Kako Krajinski park Kolpa pripomore k ohranjanju čiste pitne vode? 

Kot sam zavod težko karkoli konkretno kaj delamo. Naša naloga je spodbujati ljudi, da delujejo 

trajnostno, da skrbijo za naravo, da s svojim delovanjem ne uničujejo dobrin, ki jih narava da. 

Celotna Bela krajina ima izziv pri urejanju fekalnih voda, saj se jih veliko izliva direktno v samo 

ponikalnico, ki nenazadnje pride tudi do izvirov ob Kolpi in s tem do same Kolpe. Mi ravno zaradi 

tega vode iz izvirov ne pijemo, saj so bili spoznani za oporečne. Monitoringi same Kolpe potekajo 

redno. V poletnih mesecih Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (v nadaljevanju NLZOH) 

dela analize na dva tedna. Ugotavlja, da je kvaliteta vode odlična, med najboljšimi v Sloveniji, kljub 

temu pa se pitju te vode izogibamo. Ozaveščamo ljudi, da ni treba priti z avtom do vode, nikakor 

se avtomobilov ne sme prati v Kolpi. 
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Katere vire pitne vode najdemo v okolici kampa Stari pod? 

Včasih smo jih smatrali za vire pitne vode, danes jih imamo za vodne vire. 

Zdenec Vumol pod Adlešiči, ki je bil v 90. letih 20. stoletja urejen za zajetje pitne vode, vendar zaradi 

njegove oporečnosti uporaba ni bila realizirana.   

Pod adlešičkim slapom je bil še en izvir, vendar ga zdaj ni več videti, se pa opazi, da voda tam izvira. 

Potem je še en pri kopališču, kjer je otoček in ga tudi ne uporabljamo.  

Proti Pobrežju je zdenec Vušivec ter Dolenjski in Fučkovski zdenec. 

Vrhovski zdenec je približno 150 m od kampa, nekoliko višje je še Marindolski zdenec, ki je tudi 

zavarovan kot naravni spomenik.  

 

Ker ste vi vodja skupine Kresnice, nas zanima, če bi lahko te pričakale naše obiskovalce pri zdencu 

Vušivec in jim, kot glasbeno presenečenje, zapele nekaj ljudskih pesmi, mogoče tudi kakšno 

povezano z vodo. 

Načeloma bi bilo to možno. Prej pa je treba obvestiti lastnike, da bil tam tale dogodek, toliko da 

vedo, da se bo tam nekaj dogajalo 


