
 

  
 
Ljubljana, 31. avgust 2021 
 

VABILO K SODELOVANJU 
 
 
Spoštovane ravnateljice in ravnatelji  
Vzgojiteljice in vzgojitelji s pomočniki 
Delavke in delavci strokovnih služb v javnih vrtcih in vrtcih pri osnovnih šolah  
 
V šolskem letu 2021/2022 vas že sedemnajsto leto zapored vabimo k sodelovanju v 
vseslovenskem gibanju Turizem in vrtec na temo Z igro do prvih turističnih korakov. 
Letošnja rdeča nit projekta je VODA IN ZDRAVILNI TURIZEM.  
 
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 … 
Pri izvajanju projekta se lahko osredotočite na zdravilne izvire in terme ter toplice, v katerih 
bodo v središču zdravilni vidiki takšnih in drugačnih dogodivščin ob/na vodi, pa najsi gre za 
kulturne ali pa športne prireditve, ki pozitivno vplivajo ne samo na naše fizično telo, pač pa 
izboljšujejo tudi naše splošno počutje. Še posebej zaželene so aktivnosti, ki krepijo naše 
energetsko telo in nam omogočajo stik s seboj od joge, meditacije, dihalnih tehnik, 
knajpanja, kopanja v hladni vodi itd. Lahko se osredotočite na pitnik ali morda vaški vodnjak 
ali kal, ki celotni skupnosti omogočajo dostop do neoporečne pitne vode, ki je v zdravi družbi 
osnova dobrega počutja.  Se morda spomnite tujih turističnih oddaj o Sloveniji, kjer so kot 
veliko čudo predstavljali pitnike z brezplačno pitno vodo v Ljubljani? 
Imate v vašem kraju kakšnega posameznika, ki se ukvarja z zdravilnimi učinki vode, kot je 
denimo Jože Munih, avtor knjige Zdravilni izviri, ali pa Emil Ledeni – Ledenko, ki počutje ljudi 
izboljšuje s pomočjo kopanja v hladni vodi? 
 
Voda je poleg gozda največje bogastvo Slovenije, kar nam omogoča, da razvijamo »zdravilni 
turizem«, ki je povsem nov turistični koncept. Nastal je kot odgovor turistične industrije na 
krizo zaradi epidemije Covida in se osredotoča na krepitev psihičnega in duševnega zdravja 
posameznika, ne pa na zdravljenje, s čimer se ukvarja »medicinski turizem«.  
Potrebo po zdravilnem turizmu, turistični strokovnjaki utemeljujejo z epidemijo Covida, ki ni 
prizadela samo gospodarstva in fizičnega zdravja ljudi, pač pa je negativno vplivala tudi na 
psihično in duševno zdravje posameznikov.   
 



 

Projekt je namenjen otrokom, ki so stari tri leta in več. Sodelujejo lahko posamezni oddelki, 
enote ali celi vrtci, glede na vaše in zanimanje krajevnega okolja ter letni delovni načrt. 
Sodelovanje v projektu vam lahko koristi pri promociji vašega vrtca, turizma in kraja, v 
katerem živite. Sodelujočim vrtcem bomo ob zaključku podelili priznanja. 
 
Bistveno je, da pri projektu otroci dejavno sodelujejo in raziskujejo. Vodilo naj vam bo 
vprašanje: »Kaj bo otrok ob tem novega doživel, spoznal, naredil, pridobil?«  
Edini pogoj sodelujočih je, da svoje delo oziroma projekt ali projekte primerno predstavijo 
širši javnosti (prireditev v kraju, predstavitev v turističnem podjetju ali društvu, razstava za 
krajane, brošure, lokalne TV oddaje, spletne strani …) ali drugemu vrtcu v Sloveniji. 
Predstavitev pa je treba dokumentirati v obliki fotokronike in poročila.  
 
Do 13. junija 2022 vrtci oddajo poročila o izvajanju projekta. Obrazec poročila je objavljen na 
spletni strani Turistične zveze Slovenije http://turisticna-zveza.si/projekti.  
 
Mentor (vzgojiteljica, pomočnica vzgojiteljice) naj bi načrtoval, vodil skupino otrok pri 
izvedbi, pripravil zaključek projekta ter sodeloval pri zapisu poročila. Za to delo izdamo 
mentorjem potrdilo za izvedbo projekta. Izdali ga bomo na podlagi poimenskega seznama 
mentorjev, ki ga napiše in potrdi ravnateljica vrtca in je sestavni del poročila.  
 
Rok za oddajo prijav za sodelovanje v projektu je 11. oktober 2021. Priloženo prijavnico 
pošljite na e-naslov info@turisticna-zveza.si ali na naslov Turistična zveza Slovenije, 
Miklošičeva 38, 1000 Ljubljana. 
Poročilo s seznamom mentorjev pošljite do 13. junija 2022 na naslov: 
Turistična zveza Slovenije, Miklošičeva 38, 1000 Ljubljana. 
 
Vsa dodatna pojasnila dobite na Turistični zvezi Slovenije pri Petri Pistotnik,  
tel. 01/43 41 670 ali e-pošta petra.pistotnik@turisticna-zveza.si. 
 
Vabljeni k sodelovanju! 
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