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Povzetek 
 
Sinonim za turizem v Rimskih Toplicah so Rimske Terme. Kot trnuljčica so bile leta 2011 

prebujene v novo življenje. Dva naravna vrelca termalne vode že stoletja vabita na oddih in po 

zdravje. V tem šolskem letu se bomo predstavili s ČAJANKO VODNIH NIMF. Odvijala se bo v 

Vladimir parku, ki ga želimo posebej za ta namen ponovno oživiti, saj predstavlja čudovito kuliso 

na mestu, kjer se je zgodba zdraviliške dejavnosti začela. Na tem dogodku želimo učencem prve 

triade naše šole in njihovim staršem odstreti lepoto tega kraja, jih povabiti v pravljični svet vodnih 

nimf in jim na zanimiv način predstaviti zgodovinske trenutke, ki so usmerjali tok zdraviliške 

dejavnosti v kraju. Ob tej priložnosti se bomo člani turističnega krožka zahvalili dolgoletnim 

sponzorjem in donatorjem. 

 
 
Ključne besede: Rimske Toplice, Rimske Terme, Vladimir park, čajanka, vodne nimfe 
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1 UVOD 
 

Kraj Rimske Toplice v občini Laško ležijo v manjši kotlini na nadmorski višini 213 metrov na levem 

in desnem bregu Savinje, ob kateri se vije železniška proga Celje – Zidani Most in cestnem križu 

za smer Zasavje in naprej proti Zidanem Mostu. Blago predalpsko podnebje in bližina termalnih 

vrelcev omogočata bujno vegetacijo eksotičnih rastlin, ki se zlivajo z gozdnatimi pobočji okoliških 

hribov. 

Kraj je najbolj poznan po pesniku balad in romanc Antonu Aškercu in zdravilišču Rimske Terme.  

V zdraviliškem parku so drevesa in rastlinje z vseh celin sveta. Tu rastejo svetovno znane orjaške 

sekvoje ali mamutova drevesa, kanadska čuga, japonska hiba, japonska cipresa, tisa, virginijski brin 

in kalifornijska cedra, ki so jih gosti podarili v zahvalo za ozdravitev. Že Rimljani so znali ceniti 

mir, počitek in sprostitev. Prav oni so zgradili prve kadi ob termalnih vrelcih. O vsem tem pričajo 

najdbe starega denarja in kamnite plošče z napisanimi imeni ozdravljenih bolnikov. Poleg zdravilne 

termalne vode iz dveh vrelcev in celotne ponudbe Rimskih Term v Rimskih Toplicah je posebnost 

Ruska steza, ki so jo med I. svetovno vojno zgradili ruski ujetniki in kjer se nahaja 24 energijskih 

točk. 

 

Naš cilj bo ustvariti turistični dogodek, ki smo ga poimenovale ČAJANKA VODNIH NIMF. 

Odvijal se bo v Vladimir parku, ki ga želimo posebej za ta namen ponovno oživiti, saj predstavlja 

čudovito kuliso na mestu, kjer se je zgodba zdraviliške dejavnosti začela. Na tem dogodku želimo 

učencem prve triade naše šole in njihovim staršem odstreti lepoto tega kraja, jih povabiti v pravljični 

svet vodnih nimf in jim na zanimiv način predstaviti zgodovinske trenutke, ki so usmerjali tok 

zdraviliške dejavnosti v kraju. Ob tej priložnosti se bomo člani turističnega krožka zahvalili 

dolgoletnim sponzorjem in donatorjem. 

 

Po dogodku bo za nami v Vladimir parku ostalo počivališče, to je modra klop z vrezanim soncem  

- Sončkova klop. Obiskovalci, ki bodo na njej počivali bodo lahko s pomočjo tarče (QR kode)  

izvedeli, zakaj je tam. 

    

1. 1 Predstavitev izbrane teme  
 
Rimske Toplice so že zdraviliški kraj. Rimske Terme so edinstven resort, kjer se gostje lahko 

predajo užitkom zdravilne vode iz globin Amalijinega in Rimskega vrelca. Analize kažejo, da je 

akrotermalna voda v Rimskih Termah ena najbogatejših v Sloveniji po vsebnosti kemijskih 

elementov, ki blagodejno vplivajo na človeško telo. Na dobro počutje človeka pa spodbudno 

vplivajo tudi okolica term, kristalno čist zrak in pravljična pokrajina neokrnjenih gozdov. 
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Na mestu kopališča so bili najdeni marmornati žrtveniki in spomeniki zaobljub, posvečeni nimfam 

in rimski boginji zdravja Valetudi. Vsem je skupen latinski napis VSLM - VOTUM SOLVIT 

LIBENS MERITO. V prevodu iz latinščine pomeni »svobodno/prostovoljno izpolnil zaobljubo, 

kot je zasluženo« - gre za izraz hvaležnosti. Ljudje, ki so jih termalna voda, svež zrak in mir okrepili, 

so čutili, da morajo na nek način vrniti naravi. V znak hvaležnosti so te žrtvenike in spomenike 

zaobljub dali izdelati iz (še vedno) najdražjega belega Carrara marmorja (kamnolom v Toskani, 

Italija). Odločile smo se, da bo tokratna rdeča nit naše naloge HVALEŽNOST. Preteklost in 

sedanjost bomo združili v Vladimir parku na ČAJANKI VODNIH NIMF.  

 

1.2 Nastajanje turističnega produkta 
 

Naloga je v duhu časa skoraj v celoti nastala na 

daljavo, s pomočjo videokonferenčnega sistema 

ZOOM, v popoldanskem času. Učenke smo iz 

osmega in dveh devetih razredov, druženje v 

skupnem prostoru tako tudi v letošnjem šolskem letu 

ni bilo mogoče. Zaradi različnih urnikov in vezanosti 

na šolski prevoz tudi nismo imele možnosti druženja 

in dela v dopoldanskem času. 

Po novem letu smo se ločeno (glede na razred) 

sestajale v tehniški učilnici, kjer smo izdelovale 

spominke – obeske in oblikovale praktični del naloge. 

Z ga. Jelko Kapun  smo se ob upoštevanju pravil 

NIJZ lahko srečale in načrtovale v živo. 

 

 

                                                                                                                               Slika 1: Sestanek na ZOOM-u. (Lasten vir.) 

 
Vsebina se je sproti nalagala na Padletu, to je storitev, ki omogoča »skupno rabo«. Mentor/učitelj 

kreira tablo/zid, povezavo posreduje učencem, ki nato hkrati soustvarjajo – pišejo ali delijo slike 

oz. posnetke z drugimi. Za delovanje potrebujemo povezavo. Padlet smo poimenovale Zakladi 

vodnih nimf. Obe storitvi sta spletni, enostavni za uporabo.  

 

Vsebino našega Padleta si lahko ogledate na povezavi: 

https://padlet.com/slomachinto/m5ugi5pmdd79cbzj . 

https://padlet.com/slomachinto/m5ugi5pmdd79cbzj
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Slika 2: Zakladi vodnih nimf. (Lasten vir.) 

 

Cilji v teoretičnem delu: 
- Raziskati preteklost Rimskih Toplic z okolico. 
- Predstaviti pomen zdraviliškega turizma za kraj nekoč in danes. 
- Razložiti pomen zgodovinskih dogodkov in oseb, ki smo jih prenesli v družabni dogodek. 
- Opis logotipa. 
 
Cilji v praktičnem delu: 
- Na terenu spoznati zgodovinske zanimivosti kraja in jih splesti v program čajanke in zgodbo    
  vodne nimfe.  
- Intervjuvati ljudi, ki se (so se) v kraju ukvarjajo s turistično ponudbo in predstavitvijo kraja. 
- Poiskati zgodbo, ki bo kraju ponudila nov dogodek oz. možnost za druženje. 
- Stopiti v kontakt s potencialnimi partnerji in sponzorji ter donatorji. 
- Izbrati lokacijo in čas dogodka. 
- Pripraviti idejni osnutek čajanke.  
- Zasnovati program in izvedbo čajanke. 
- Razviti način trženja našega izdelka. 
 

 

1.3 Uporabljena metodologija ter opredelitev virov pri izdelavi turistične 

naloge 
 

 
Pred začetkom ustvarjanja turističnega produkta smo informacije iskale v pisnih virih, ki smo jih 

poiskale v knjižnici, v časopisnih člankih ter s pregledom šolske kronike, raziskovalnih nalog in 

projektov. Seznanjene smo bile z napotki, ki so jih mentorji dobili na strokovnem webinarju TZS. 

Informacije za teoretični del smo iskale na spletu, terenu (Rimske Terme). Naše goste smo spoznale 

preko ZOOM srečanja, z njimi smo stopile v kontakt tudi preko telefona in spleta. 
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Slišale smo se s predstavniki AGM Nemec, Aqua Roma, Meringa- kulinarični atelje, steklarna 

Hrastnik, Anton Štaut, TD Rimske Toplice, TIC Rimske Toplice, VIRIN – zeliščna darila 

Turističnega društva Rimske Toplice, STIK-a Laško, Občine Laško, go. Mirico Štaut. Predstavile 

smo jim našo idejo in jih povabile k sodelovanju, donacijam v materialu in sponzorstvu pri nakupu 

materiala.  

 

Želimo si, da naš dogodek postane stalnica na koledarju dogodkov Krajevne skupnosti Rimske 

Toplice. Za promocijo bomo izdelale vabilo, v sodelovanju s turističnim društvom organizirale 

Čajanko, pripravile spominek ter dokumentirale dogajanje. O dogodku bomo objavile članek na 

šolski spletni strani in v Laškem biltenu.  

 

2 TEORETIČNI DEL – VSEBINSKA IZHODIŠČA 

2.1 Naravna in kulturna dediščina Rimskih Toplic 
 

Prvi zapis o kraju Rimske Toplice datira med letoma 1265 in 1267 v Otokarjevem urbarju, kjer je 
zapis »in Toplitz«. V Oglejski listini leta 1486 lahko preberemo BALNEUM NATURALE IN 
TOPLICA (pri prirodnih toplicah v Toplici) (Orožen, 1959: 126-127). Vsem najbolj znano kot 
rojstni kraj pesnika Antona Aškerca, pozornost danes ponovno privablja termalno zdravilišče 
Rimske terme (Tičar, 2000). 
V kraju se industrija ni razvila. Najbolj znani lastnik zdravilišča, Gustav Uhlich, je odločno zavrnil 
gradnjo cinkarne v bližini kraja, saj se je zavedal njenega negativnega vpliva na okolico in obiskanost 
zdravilišča. Kraj in okolico so poseljevali kmetje. Skoraj vsaka kmetija je imela nekaj glav živine ali 
prašičev, redili so drobnico. Vinogradništvo je bilo razširjeno, a je večina vinske trte po napadu 
trtne uši propadla. Gojenje vinske trte je tako zamenjalo gojenje sadnega drevja. Sadje so kmetje 
do druge svetovne vojne prodajali zdraviliškim gostom, v zdravilišče, doma pa ga predelovali v 
jabolčnik in sadjevec. Dobro razvito je bilo tudi čebelarstvo (Tičar, 2000: 35-36). 
 

2.1.1 Zdravilni vrelci  

 
Vrelci v Rimskih Termah so približno 1000 metrov pod zemeljsko površino. Voda iz Amalijinega 
vrelca ima 38,4 °C, voda iz Rimskega vrelca pa 36,3 °C. Je ena najbogatejših in najbolj zdravilnih v 
Sloveniji. Dokazano pomaga pri zdravljenju: 

• ortopedskih obolenj (degenerativne bolezni hrbtenice in drugih sklepov), 

• revmatičnih obolenj (artritisi in artroze), 

• zunajsklepnega revmatizma, 

• stanj po ortopedskih in travmatoloških operacijah, 

• dermatoloških stanj in bolezni (večje pooperativne brazgotine), 

• ginekoloških bolezni (neplodnost in okrevanje po obsežnejših operativnih posegih na 
rodilih), 

• nevroloških bolezni (nervoze, depresije, kronična utrujenost, motnje vegetativnega 
živčevja, okrevanje po možganski kapi), 

• funkcionalnih motenj različnih organov pri osebah, starejših od 50 let, 

• pljučnih bolezni in bolezni dihal (predvsem kronične bolezni zgornjih dihal), 

• bolezni želodca in črevesja (kronični gastritis, črevesna vnetja). 
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2.1.2 Zdravilišče v Rimskih Toplicah 

 

Kot ime zdravilišča in kraja izda, so zdravilne termalne vrelce na tem območju odkrili že stari 
Rimljani. Toplice so bile urejene že v srednjem veku, ki pa zaradi slabega vodenja in pogoste 
menjave lastnikov niso nikoli bile širše znane.  

 

2.1.2.1 Družina Uhlich 

 

Leta 1840 je posest za 20.000 forintov kupil tržaški veletrgovec nemškega rodu Gustav Adolf 
Uhlich v imenu svoje žene Amalije. Po prihodu sta toplice preimenovala v Rimske Toplice, ime, ki 
je opozarjalo na slavno preteklost in služilo kot dobra reklamna poteza in jih spremenilo v letovišče 
za bogate. Leta 1848 je po železni cesti Dunaj–Trst v kraj pripeljal prvi vlak. Železniška postaja z 
nemškim imenom Römerbad je bila prav pod zdraviliščem, na drugi strani Savinje. Vlak, takrat 
najhitrejše in najbolj udobno potovalno sredstvo je lastnik izkoristil in zdravilišče so kmalu 
obiskovali petični gostje iz cele Evrope.  
 

2.1.2.1 Kopališka rotunda – Rimske Terme  

 

Del kopališkega trakta Zdraviliškega doma je tudi t. i. Kopališka rotunda (Kopeli vodnih nimf),  
zgrajena leta 1856, s klasicističnim pročeljem in oktogonalno rotundo s plitko piramidasto streho. 
Sredi rotunde stoji kip nimfe iz leta 1958, katerega avtor je Ivan Karovljina, v stenah pa so vzidane 
rimskodobne are. Okoli rotunde so nanizane kabine z bazenčki. 
 

 

Slika 3: Rotunda v 20./30.-ih letih prejšnjega stoletja. 

(Vir: http://museu.ms/collection/object/287556?pUnitId=31&pDashed=zdravilisce-rimske-toplice-zdraviliski-dom ) 

 

http://museu.ms/collection/object/287556?pUnitId=31&pDashed=zdravilisce-rimske-toplice-zdraviliski-dom
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Slika 4: Ogled notranjosti rotunde. (Lasten vir.) 

 

 

Rotundo si je mogoče ogledati ob koriščenju welness ponudbe Rimskih Term, ki obiskovalcem 
ponuja tudi možnost kopanja v arhaičnih kadeh iz časa nastanka rotunde.  
 
 
Naš obisk historičnega dela Rimskih Term si lahko ogledate v spletni galeriji na spletni strani šole:  
https://www.os-rimsketoplice.si/?md=&mode=g&d=202110_muzej_rimske_terme  
 

 

2.1.2.2 Nimfni kamni - toplice 

 

Za blagodejne učinke termalne vode so vedeli že v času Claudie Celeje. Rimski kamni z zahvalnimi 
zapisi kopalcev, ki so si tu okrepili zdravje, so vzidani v rotundi glavnega kopališkega poslopja. Trije 
so v Pokrajinskem muzeju v Celju.  

 

 

 

Slika 5: Nimfni kamni nekoč in danes. (Lasten vir.) 

https://www.os-rimsketoplice.si/?md=&mode=g&d=202110_muzej_rimske_terme
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2.1.2.3  Ruska steza  

 

Ime je dobila po ruskih vojnih ujetnikih, ki so v zadnjem letu I. svetovne vojne nekdanjo Viktorijino 
promenado okoli sekvoj podaljšali naprej v gozd v 1216 (1224) metrov dolgo sprehajalno stezo. 
Skupaj z Zdraviliškim parkom, kjer je njen začetek, Ruska steza predstavlja največjo naravno in 
kulturno znamenitost Rimskih Toplic. Steza je preživela tudi čas po 2. svetovni vojni, na katerega 
spominjajo številni napisi (drevesni tatuji) na največjih bukovih drevesih ob poti. 8. 10. 2009 so na 
začetku Ruske steze pri Sofijinem dvoru odkrili spominsko obeležje, kamen z napisom v 
slovenskem in ruskem jeziku, ki obiskovalce spominja na ujetnike, ki so s svojimi rokami ustvarili 
stezo, po kateri se radi sprehajajo gostje, krajani in naključni obiskovalci. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2.4 Zdraviliški park, sekvoje in kopica kronanih glav 

 

Sprehod skozi zdraviliški park prinaša pravljično izkušnjo, kakršne ne nudi nima nobeno slovensko 
zdravilišče. Romantična divja krajina parka je zasajena z eksoti, kot so kavkaške jelke in smreke, 
koloradske jelke, orjaški klek, lawsonova pacipresa, grahasta pacipresa, kalifornijska rdeča cedra, 
japonska srpavka, kanadska čuga, japonska luskavka, ameriška duglazija, nutkasta pacipresa, izmed 
listavcev številne lipe in lipovci, tulipanovci, javorolistne platane, cigarovci, črni oreh, hrasti dobi 
in robinije. Leta 1993 je bil park razglašen za spomenik oblikovane narave (Orožen, 1959, str. 170). 
 
Poti in počivališča v njem imajo posebna imena, deli parka so nosili ime po družinskih članih, 
znanih osebnostih ali posebnih značilnostih kot so Šarlotino razgledišče, Olgin sedež, Velika lipa, 
Slamnata strešica, Dežnik, Amalijin grič, Belvedere, Grillparzer, Miza v gozdu, Studenček, 
Gustavova vzpetina in podobno. Park so Uhlichi polepšali z ureditvijo okrasnih vrtov, vodnih 
bazenov, vodometov in cvetličnih aranžmajev, postavili so prostor za godbo na prostem, glasbeni 
paviljon, balinišče in celo teniško igrišče. Počivališča in razgledišča so bila opremljena z uticami in 
klopcami z imeni.   
 

V toplicah se je zdravil avstrijski dramatik in pisatelj Franz Grillparzer. Marmornata plošča nad 
kamnito karmornato kadjo priča, da se je tam kopala napolitanska kraljica Karolina, Napoleonova 
sestra. Srbski jezikoslovec Vuk Stefanović Karadžić je toplice obiskal skupaj s hčerko, leta 1883 se 
je tukaj mudil avstrijski cesar Franc Jožef (Rožej, Unuk in Zagorc, 2008; Verbič, 2000). Gostje so 
prihajali iz vseh strani Avstro-ogrske monarhije (teh gostov je bilo največ), vozili so se iz Trsta, 
Zagreba, celo Amerike.  

Slika 6: 100-letnica Ruske steze. (Lastni vir.) 
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Med visokimi gosti so bili tudi angleška princesa in pruska prestolonaslednica Viktorija leta 1879 
(Tičar, 2000). Ruska steza oziroma prej Viktorijina promenada se vije okoli skledaste jase s tremi 
orjaškimi sekvojami, ki so bile leta 1879 zasajene v spomin na obisk pruske prestolonaslednice 
Viktorije. Sadike so pripeljali iz londonskega botaničnega vrta Kew Gardens.  
 

Danes nemočno opazujemo sekvoje in orjaške kleke v zdraviliškem parku (in kraju), ki se sušijo. 
Ga. Jelka Kapun je poslala vzorce (vejice) v analizo, ki je pokazala, da je za njihovo stanje kriv 
človek, ki je nanje z dotiki in objemanjem prenesel okužbo. Žal izgubljamo del naravne dediščine, 
ki ni nadomestljiva. Ker dreves ne moremo ohraniti pri življenju je pomembno, da se njihov les 
uporabi na način, da bodo za spomin in opomin. To odločitev je treba sprejeti že danes, da se ne 
bo ponovila zgodba sekvoje, ki jo je uničila strela. Drevo so posekali, les pa odpeljali neznano kam.  
 

 

Slika 7: Sekvoje iz spodnje in zgornje strani  (Lastni vir.) 

Prve sekvoje so bile zasajene v Vladimir parku nad Sofijinim dvorom, kjer je nekoč raslo tudi 400 
murv s sviloprejkami. Park je dobil ime po Vladimiru, sinu dr. Hermanna Mayerhoferja, zdravnika 
in sanitetnega svetnika. Prebival je v vili Mayerhofer nad parkom. V park dostopamo preko mostu 
na katerem sta dva leva s ščitom in mečem (Tičar 2000: 23). Vilo Mayerhofer sta kasneje uporabljala 
tudi Karel in Šarlota Uhlich kot svoje letno bivališče (Tičar 2000: 24). 
 
Zadnje sekvoje v tem parku so zasadili otroci vrtca Laško, enote Ostržek v Rimskih Toplicah, 
vendar neuspešno. 
 

 
Slika 8: Vhod v Vladimir park. 
(Vir: http://museu.ms/collection/ 

object/287568/zdravilisce-rimske-toplice-park) 

 
Slika 9: Vhod v Vladimir park pred 15 leti in danes (Lastni vir.) 

 

 

 

http://museu.ms/collection/
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Slika 10: Vodnjak nekoč 
(Vir: https://www.tdrt.si/lokacije/zdraviliski-

park/#&gid=1&pid=1 ) 

 

Slika 11: Vodnjak danes (Lastni vir.) 

 

        

 

2.1.2.5 Zdraviliški turizem danes 

 
Rimske Terme so dobile današnjo podobo po obnovi, zaključeni leta 2011. Danes so kraj, kjer 
gostje počitnice aktivno preživljajo. Vsi, ki se želijo razgibati v naravi, imajo možnost organiziranih 
vadb, sprehodov, nordijske hoje, kolesarjenja, zumbe, joge in akrojoge. Lahko si privoščijo 
razstrupljanje telesa in s tem poskrbijo tudi za zdravje telesa in duha. 
 
Lastnik in direktor družbe Terme Resort v sklop katerih sodijo tudi Rimske Terme je od leta 2013 
Valery Arakelov. Prepričan je, da nas različnost bogati. Bogati zgodovini so se poklonili z lastnim 
muzejem, ki je med vsemi termami v Sloveniji edini. Veseli smo, da osnovna šola že vrsto let z njim 
uspešno sodeluje, Rimske Terme pa so tudi sponzor našega krožka.  
 

 

Slika 12: Razglednica  (vir: https://lasko.info/de/produkt/postkarte-lasko-kopija/  ) 

3. RAZISKAVA NA TERENU 
 

3.1 Ogled zdravilišča in zdraviliškega parka 
 

Ko smo zbrale dovolj informacij z brskanjem po literaturi, smo se podale na teren in obiskale 

zdravilišče ter zdraviliški park. Ogledale smo si kopališko rotundo in zdraviliški muzej. 

Sprehodile smo se po Viktorijini promenadi, ki se nadaljuje v Rusko stezo in občudovale 

sekvoje, ki tudi domačinom vedno jemljejo dih.  

 

https://www.tdrt.si/lokacije/zdraviliski-park/#&gid=1&pid=1
https://www.tdrt.si/lokacije/zdraviliski-park/#&gid=1&pid=1
https://lasko.info/de/produkt/postkarte-lasko-kopija/
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Slika 13: Hotelske informacije. (vir: Rimske Terme, https://cvww2016.vicos.si/wp-content/uploads/2015/10/map.pdf ) 

 

Nazadnje smo se ustavile v Vladimir parku (čeprav takrat še nismo vedele, da se mu tako reče), 

Lana ga je fotografirala. Park nad Sofijinim dvorom ni tako prepoznaven kot Viktorijina promenada 

in sekvoje. Ima bolj umirjen in intimen značaj, kar nam je bilo najbolj všeč. Ima veliko ravnega 

prostora, na sredini katerega je ribnik z vodometom. Okrog so postavljena otroška igrala. Iz parka 

po še ohranjeni poti z ograjo pridemo do nekakšne »terase« na kateri je nekoč stala vila Mayerhofer. 

Žal park danes ne kaže svoje podobe izpred stotih let, vendar smo v njem videle ogromno 

potenciala. 

 
Slika 14: Vladimir park – kolaž. (vir: Lana Krajnc) 

 

Na mestu smo nizale ideje, kako bi ta prostor uporabile za dogodek. V miselni oblak smo »zmetale« 

najlepše vtise in informacije, ki smo si jih najbolj zapomnile. Nastal je delovni naslov prireditve 

Zakladi vodnih nimf. 

 

Kot že večkrat omenjeno, sta v povezavi, tako z zdraviliščem kot zdraviliškim parkom, največkrat 

omenjena in tako najbolj prepoznavna elementa Ruska steza, ki so jo gradili ruski ujetniki v času 

I. svetovne vojne in zasaditev sekvoj po naročilu angleške princese in ruske prestolonaslednice 

Viktorije sredi Viktorijine promenade. 

 

https://cvww2016.vicos.si/wp-content/uploads/2015/10/map.pdf
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Britanci so najbolj znanih po finih popoldanskih čajankah. Čajanka je družaben obred pitja čaja 

in uživanja majhnih prigrizkov, ob katerem se umirimo in uživamo v dobrem pogovoru. Čajanke 

se načeloma odvijajo v čajnicah, me pa smo se odločile, da jo priredimo v Vladimir parku.  

 

 

Slika 15: Angleška čajanka  (vir: https://www.thepioneerwoman.com/food-cooking/a36134112/what-is-high-tea ) 

 

Tudi Rusi pijejo svoj čaj zelo tradicionalno, iz katerega naredijo skoraj slavnosten obred. Čaj 

je v Rusiji bolj priljubljen kot kava. Pa ne samo obred, v Rusiji imajo za pripravo čaja tudi prav 

posebno posodo, samovar. Voda v ruskem samovarju se segreva ob srednji cevi, napolnjeni s 

smrekovimi storži, pomešanimi z žarečim ogljem.Samovar je zelo živa ruska inačica čajnika z dušo! 

V njem nastaja čaj z neponovljivim okusom, s posebno aromo ruske izvirnosti, ki ga povežemo z 

okroglim pecivom, z okusnimi medenjaki ali palačinkami - blini. 

 

 
Slika 16: Pitje čaja po rusko (vir: http://ruski-samovar.si/ali_ste_vedeli/rusko_izrocilo/po_cem_prepoznamo_rusijo/ ) 

 

V parku pod sekvojami so že bile organizirane angleške čajanke vrtca Ostržek iz Rimskih Toplic. 

Čaj iz samovarja pa smo si nalili ob 100. obletnici konca prve svetovne vojne.  

 

 

3.2 Angleški piknik na odeji vrtca »Ostržek« Rimske Toplice 

 

Z ga. Jelko Kapun, vzgojiteljico v pokoju, smo se sestali na šoli. Eva je bila prisotna preko ZOOM-

a. Vrtec Ostržek Rimske Toplice je pod njenim mentorstvom in s pomočjo pomočnice vzgojiteljice 

Kristine Počivalšek 14. 5. 2011 pripravil Angleški piknik na odeji kot zaključek projekta Zgodba o 

https://www.thepioneerwoman.com/food-cooking/a36134112/what-is-high-tea/
http://ruski-samovar.si/ali_ste_vedeli/rusko_izrocilo/po_cem_prepoznamo_rusijo/
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treh sekvojah. To je bil tudi mednarodni dan družine.  S projektom1 so se predstavili na festivalu 

Turizem in vrtec in zanj prejeli zlato priznanje. Jelka je ob fotografijah doživeto opisala ta dan in 

orisala nastajanje ter trajanje projekta. S seboj je imela celo svoj »službeni angleški klobuk« in 

originalno vilo sekvojo.  

     

 

Slika 17: Vabilo na 3. angleški piknik (vir: J. Kapun), Jelka na delavnem obisku in vila sekvoja. (Lastni vir.) 

 

Navdušila nas je za čajanko. Strinjale smo se, da je pitje čaja dobra osnova za odkrit in intimen 

pogovor. Prosile smo jo, če bi postala naša sodelavka in soustvarjalka, saj smo z njeno motivacijo 

nanizale številne kreativne ideje za naš dogodek. Vesele smo, da je pristala. 

 

Nastaja zgodba o zakladu vodnih nimf – termalna vrelca. Kratka predstava bo otrokom in 

obiskovalcem predstavila zgodovino in lepoto kraja, ki ga poskušamo ohraniti in obvarovati. 

Besedilo in dramatizacija nastajata pod mentorstvom Jelke Kapun. 

 
1 S projektom so otroci želeli opozorili na rjavenje in propadanje mogočnih sekvoj. Oblikovali so zgodbo za ohranitev 

sekvoj v Rimskih Toplicah. Obiskovalce je nagovorila vila Sekvoja, nastopili so malčki iz vrtca, uživali so ob kvintetu 
KVINOLA KD slovenskih železnic in napisali 132 dopisnic (toliko let so  takrat sekvoje že domovale v zdraviliškem 
parku).  Na odejah so družine odprle piknik košarice in dobrote delili med seboj (čaj, drobno pecivo). 
Projekt je opisan tudi na zloženki vrtca (priloga). Angleški piknik  se je z upokojitvijo mentorice žal zaključil. 
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3.3 Ruska čajanka 
 

Ob častitljivi 100. obletnici priljubljenega sprehajališča, ki poteka skozi park z zdravilnimi točkami, 

je 17. novembra 2018 v Rimskih Termah potekala slavnostna prireditev. Poleg direktorja Rimskih 

term Valeryja Arakelova je obiskovalce na slovesnosti pozdravil tudi ruski ambasador v Sloveniji 

Doku Gapurović Zavgajev, pridružili so se župan občine Laško Franc Zdolšek in predsedniki 

lokalnih društev. Na prireditvi je zapel pesem Rimske Toplice pevski kvintet s kitaristko iz osnovne 

šole. 

Dogodek so s svojimi nastopi obeležile različne folklorne in glasbene skupine ter slovenski in ruski 

pevski zbor. Slavnostni program je zaokrožila pogostitev s tradicionalnimi dobrotami Ruske 

kuhinje ob samovarju.  

 

 

Slika 18: Ob 100-letnici Ruske steze: Ruska čajanka. (Lastni vir.) 

 

4. ČAJANKA  VODNIH NIMF 
 

V juniju 2022 pripravljamo popoldansko »ČAJANKO VODNIH NIMF«. Na njej želimo 

predstaviti elemente tradicionalnega pitja angleškega in ruskega čaja, - v spomin na obisk angleške 

princese in pruske prestolonaslednice Viktorije in ruskih zapornikov, ki so gradili Rusko stezo. 

Hkrati želimo goste seznaniti z naravno dediščino termalnih vrelcev skozi zgodbo o vodnih nimfah. 

Glavni dogodek bo potekal v Vladimir parku z vodnjakom, ki predstavlja čudovito naravno kuliso 

za dogodek. 
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4.1 Predpriprave na dogodek 

4.1.1 Sodelovanje z Rimskimi Termami 

 

Dogodka ne bo mogoče izvesti brez sodelovanja Rimskih Term. Zato smo se najprej obrnile 

na direktorja in lastnika Valeryja Arakelova. Nanj smo naslovile prošnjo za:  2 okrogli mizi z 

dolgimi prti (ena za pecivo, ena za čaj). Samovar in steklene kozarce za vodo bi si za dogodek 

izposodile. Potrebujemo tudi električni priključek za ozvočenje šolskega benda, klavirja. 

Predstavile smo mu naš projekt, nad katerim je bil navdušen in je ponudil pomoč:  

1. Dovolil je, da dogodek lahko organiziramo v Vladimir parku. 

2. Čiščenje Vladimir parka in obnova vodnjaka in igral v parku. Pri čiščenju parka smo seveda 

ponudile našo pomoč oziroma pomoč šole. 

3. Pomoč animatorjev pri predstavitvi zgodovine zdravilišča in kraja ter pomoč animatorjev 

pri vodenju gostov skozi zdraviliški park. 

4. Pomoč pri pogostitvi gostov v Vladimir parku (donacija peciva in možnost izposoje 

samovarja in drugega pribora za pogostitev). 

5. Uporaba sanitarij. 

6. Uporaba parkirnega prostora zdravilišča. 

 

4.1.2 Logotip prireditve  

 

Logotip smo povzeli po logu Rimskih Term. Našega sestavljata skodelica za čaj s prvinami loga 

Rimskih Term (stilizirana glava vodne nimfe in stilizirani valovi). 

 
Slika 19: Logo Rimske Terme (vir: Rimske Terme.) 

 

 
Slika 20: Logo turistične naloge Čajanka vodnih nimf. (Lastni vir.) 
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4.1.2.1 »Uniforma« animatork na prireditvi 

 

Animatorke, ki bodo vodile, animirale in usmerjale goste na čajanki, bodo nosile majice svetlo 

modre s kratkim rokavom. Logo bo v črni barvi natisnjen na rokavu, ker bo spredaj nakit vodnih 

nimf (v kapljico ujeta zelišča za čaj). Sestavni del oblačila bo tudi krilo – trakovi modrega tila (ki 

ponazarjajo valovanje vode), ki ga bomo izdelale same. 

Pri oblikovanju in pripravi vektorskega zapisa naslovnice, logotipa in majic po našem predlogu bo 

tudi tokrat pomagal Erik Ocvirk. 

 

Slika 21: Majica z logotipom. (Lastni vir.) 

4.1.3 Vabljeni gostje 

 

Prva izvedba Čajanke vodnih nimf je namenjena učencem prvega triletja naše osnovne šole in 

njihovim staršem, saj je naš osnovni namen, da jim približamo lepote in zgodovino našega kraja na 

zanimiv in ustvarjalen način. Na prireditev pa bomo povabili tudi predstavnike pobratene šole 

Antona Aškerca iz Velenja ter vodstva Osnovnih šol Primoža Trubarja Laško in Javnega zavoda 

Osnovne šole Marjana Nemca Radeče ter predstavnike Glasbene šole Laško-Radeče. Prav tako 

bomo na dogodek povabili donatorje in sodelujoče pri organizaciji dogodka. Pričakujemo do 50 

gostov. 

4.1.4 Priprava programa  

Okvirni program dogodka zajema naslednje: 

1. Čas dogodka: sobotno popoldne v juniju 

2. Kraj dogodka: Zdravilišče Rimske Terme z okolico, Vladimir park 

3. Število gostov: do 50 povabljencev 

4. Starost gostov: 6-99 let 

5. Trajanje dogodka 2-3 ure 

STRUKTURA DOGODKA 

1. Sprejem povabljenih pred Turistično informativnim centrom v Rimskih Toplicah 

2. Ogled zdraviliških poslopij ter dela in notranjostjo rotunde s kratko predstavitvijo 

zgodovine kraja in zdravilišča 
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3. Osrednji dogodek – druženje ob pitju čaja, sproščanje in klepet, sodelovanje na delavnicah, 

fotografiranje  

Delavnice:  

- Delavnica spoznavanje zdravilnih zelišč 

- Delavnica kulture pitja čaja 

- Ustvarjalna delavnica slikanja na steklo 

- Pravljični kotiček 

4. Odhod do pitnika in slovo  

 

4.1.5 Ocena stroškov dogodka Čajanka vodnih nimf in kontaktiranje donatorjev in 

partnerjev pri organizaciji 

 

Ko smo pripravile program dogodka, smo hkrati oblikovale seznam potrebnega materiala za 

izvedbo. Tako smo dobile pregled na stroški in sestavile seznam podjetij in organizacij ter 

posameznikov, za katere smo menile, da bi nam lahko priskočili na pomoč v materialu, znanju in 

denarnimi sredstvi. Nanje smo naslovile pisno prošnjo za sodelovanje in donacijo. Vesele smo, da 

so se nekateri že odzvali. Pomoč pri izvedbi nam je že ponudilo Turistično društvo Rimske Toplice. 

Ostale sodelujoče smo zapisale v tabeli. 

Tabela je seznam materiala oziroma storitev, ki so potrebne za uspešno izvedbo dogodka. V 

sosednjem stolpcu je zapisana ocenjena vrednost in količina potrebnega materiala ter sponzor 

oziroma donator sodelujoči, ki je že potrdil svoj prispevek. Finančni načrt je narejen za pripravo 

dogodka in pogostitev ter obdaritev 50 gostov.   

Stik smo navezali s predstavniki Rimskih Term, AGM Nemec, Aqua Roma, Meringa- kulinarični 

atelje, steklarna Hrastnik, Anton Štaut, TD Rimske Toplice, TIC Rimske Toplice, VIRIN – zeliščna 

darila, Turističnega društva Rimske Toplice, STIK-a Laško, Anton Štaut – Darovi narave in medu 

in Občine Laško. Predstavili smo jim našo idejo in jih povabili k sodelovanju in sponzorstvu. Dobili 

smo pozitiven odgovor. Turistično društvo Rimske Toplice, Rimske Terme, Občina Laško in 

sponzorji prejmejo še izvod naloge in turistični spominek. 

 

V prihodnosti bi dogodek radi pripravljali skupaj z Rimskimi Termami. S stojnico in turističnimi 

spominki bomo promovirali tudi našo šolo.  

 

material / storitev  cena/količina cena v € donator/sponzor 

Pomoč pri organizaciji in vodenju gostov   Rimske Terme 

»Uniforma« animatork    

Majice učencev  s tiskom 9€/kos 72 TD Rimske Toplice 

Kostumi (nimfe): moder til 6 kostumov 60 OŠ 

Pogostitev gostov    

Mize s prti 3 mize  / izposoja Rimske 
Terme 

Čajne mešanice (10g) Za 50 oseb 85 VIRIN, Anton Štaut 

Pijača (voda, limonada) Za 50 oseb 40 OŠ 
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Klopi - modre (za 4 osebe) 3 klopi  750 Občina Laško 

Pladenj  drobnega peciva 5x 60 Meringa, Aqua Roma, 
OŠ  

Samovar   / izposoja Rimske 
Terme 

Sadna plošča (sezonsko sadje)  20 OŠ 

Papirnate serviete 33x33 0,82€/50 kos 2,46 OŠ 

Trinadstropni servirni pladenj (high tea) 20€/kos 80 OŠ 

Material za ustvarjanje na čajanki    

Set flomastrov za porcelan 3 26,28 AGM Nemec 

skodelice/lončki za čaj 50 skodelic 150 Steklarna Hrastnik  

Material za izdelavo spominkov za 
goste 

   

Epoksi smola (dvokomponentna) 3x 29,50€ 88,50 OŠ 

Silikonski modeli za vlivanje (različne 
oblike) 
 

4 22,36 € OŠ 

Vrvice za nakit (satenaste, povoščene, 

elastične) 

1,39€ x 5, 

0,98€ x 2, 

0,81€ x 2 

10,53 OŠ 

Pečatnik 1 16 OŠ 

Zlat vosek  1,60€/kom 8 AGM Nemec 

Ostale stvari    

Komplet prve pomoči 7,95€ 7,95 OŠ 

Razstava fotografij o dogodku: črn 

šeleshamer, foto papir za printanje 

7x 2€ 

paket 70€ 

 

84 

OŠ 

Pingvin stojalo Roll up s tiskom 75,64€ 75,64 TIC Laško 

stojnica – okrogla miza iz vezane plošče 
1525mmx1525 

   46€ Občina Laško 

ozvočenje  / OŠ 

plakati / / KS Rimske Toplice 

čiščenje (vreče za smeti, razkužila, 

rokavice, čistilni robčki) 

30€ 30€ OŠ 

razno, nepredvideni stroški (ca. 10%) 53, 87€ 150 OŠ 

 

                                             Predviden strošek dogodka                1884,72 € 
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4.1.6 Vabilo  

  

Vabila bomo gostom poslali v prvi polovici maja, to je vsaj mesec pred dogodkom. 

 

Slika 22: Vabilo na čajanko. (Lastni vir.) 

 

4.1.7 Priprave animatork za izvedbo vsebin programa dogodka 

 

Animatorke smo si med seboj razdelile naloge, ki jih je potrebno opraviti na dogodku. Prisotne 

bomo od sprejema gostov, ki jih bomo popeljale na ogled zdraviliškega kompleksa in zdraviliškega 

parka, ter s pomočjo sodelujočih izvedle program v Vladimir parku, usmerjale goste do posamezne 

aktivnosti in jih na koncu pospremile do kraja, kjer se bomo poslovili. 

 

Glede na aktivnost moramo animatorke: 

1. Usvojimo osnovne veščine komuniciranja z gosti in bonton obnašanja na takšnem 

dogodku. 

2. Poznati natančno časovnico na posameznih lokacijah - postajah dogodka 

3. Natančno poznamo program celotnega dogodka. 

4. Imamo – poznamo seznam gostov. 

5. Seznanimo se z zgodovino zdravilišča, zdraviliškega parka in kraja 

6. Aktivno sodelujemo na posameznih postajah usmerjanja in vodenja gostov 

7. Izvajamo program na stojnicah delavnic – nudimo pomoč otrokom pri izdelavi izdelka, 

nalivanju čaja, pogostitvi in pomagamo sodelujočim partnerjem (Mirica, Štaut Jelka Rode, 

Jelka Kapun …) pri izvedbi njihovih delavnic. 

8. Animiramo goste pri fotografiranju dogodke 

9. Gostom se zahvalimo za obisk in jim poklonimo pozornostno darilo. 

10. Pomagamo pri čiščenju prireditvenega prostora po zaključku čajanke. 
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4.1.8 Obdaritev gostov in sponzorjev/donatorjev 

 

Oblikovanje in izdelava spominkov  

Predvidele smo turistične spominke, ki bodo goste spominjali na Čajanko vodnih nimf v Vladimir 

parku. 

1. Čajna mešanica 

Čajne mešanice smo dobili od donatorjev Antona Štauta in družinskega podjetja VIRIN. 

Embalirale smo jih in označile kot Zaklad vodnih nimf. Skodelice za tople napitke bodo gostje sami 

poslikali in odnesli domov. 

 

Slika 23: Poslikava testne skodelice (vir: Ana Mrgole) 

 

Slika 24: Poslikava testnega kozarca (vir: Špela Klopčič) 

 

 

Slika 25: Čajne mešanice. (Lastni vir.) 

 



25 
 

2. Obesek na usnjenem traku za okrog vratu.  

 

Obeski bodo imeli obliko vodne kapljice. Vlivale smo jih v umetno smolo za obeske. Za vodno 

kapljico smo uporabili dvokomponentno umetno smolo, ki da videz stekla in vanjo dodale 

posušena zelišča. Ta spominek bo del unikatnih in avtorskih daril, ki jih dobijo naši obiskovalci na 

čajanki, šola pa jih bo podarila kot darila ob različnih priložnostih gostom šole (šolska tekmovanja, 

predavanja, izmenjave učencev, gostovanja Erasmus+). 

 

 

Slika 26: Izdelava obeskov. (Lastni vir.) 

 

4.2 Časovnica in potek dogodka 
 

KDAJ KAJ KDO 

junij 2022, 
ob 17:00 

ČAJANKA v Vladimir parku do 50 povabljenih 
(OŠ Antona Aškerca Rimske toplice – 1. 
triletje, sponzorji in donatorji, predstavniki 
OŠ AA Velenje in OŠ Primoža Trubarja 
Laško in OŠ Marjana Nemca Radeče) 

DAN D 
sobota 

14:30 

prihod, priprava prostora, ozvočenje, 
miza s pogrinjki 

Turistični krožek OŠ, hišnika, Turistično 
društvo RT 

16:00 sprejem gostov na info točki (TIC 
Rimske Toplice) 
 

2 vodnici/animatorki pričakata avtobus z gosti 
 

 voden ogled kopališke rotunde Rimske Terme  + 2 animatorki 

17:00 -18:30 Vladimir park 

glasbena kulisa klavir  + pevka (OŠ AA RT) 

miza za čaj s samovarjem animatorka - kozarci 
Miza z ugibanjem zelišč (Mirica, ga  Jelka 
Rode – VIRIN) 

ruski bife drobnega peciva  šola, Rimske Terme, Meringa,  Aqua Roma 

vodnjak namakanje nog / poslikava kozarcev: 3 
animatorke  

pravljični kotiček  
(s spominki - obeski) 

animatorka 
ga. Jelka Kapun 

skupinska fotografija šolski novinarji 
 

 

 

18:30 skupinsko fotografiranje, 
spremstvo do pitnika in slovo od 
gostov 

vsi 
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19:00   pospravljanje prizorišča turistični krožek, hišnika OŠ 

PO 
DOGODKU 

ponedeljek 
13:00 

bilanca  
izbor in objava fotografij na šolski 
spletni strani 

turistični krožek 

torek  
7:10 

Priprava prispevka za Laški bilten turistični krožek 

 

Goste bomo pričakali pri novem TIC-u v Rimskih Toplicah, kjer jih bo nagovoril ravnatelj 

Osnovne šole Antona Aškerca Rimske Toplice, Andrej Podpečan.  

 

 
Slika 27: TIC Rimske Toplice. (vir: https://www.lasko.si/dogodki-kategorija/6692-v-cetrtek-odprtje-tic-a-rimske-toplice ) 

 

Z vodenim ogledom kopališke rotunde bomo goste seznanili z vodno nimfo in jih povabili k 

osvežitvi rok v neklorirani termalni vodi.  

 

 
Slika 28: Notranjost kopališke rotunde (vir: https://www.tdrt.si/lokacije/kopaliska-rotunda-zdraviliskega-dvora/ ) 

 

 

Pod drevoredom divjih kostanjev se bomo sprehodili mimo Ruske steze, kjer je veličasten pogled 

na zdraviliški park s sekvojami do vhoda v Vladimir park.  

 

Vodne nimfe bodo odprle vrata v park, kjer jih bo pričakal šolski bend. 

 

V parku bomo za goste postavili 3 nove lesene Sončkove klopce (sonce je simbol naše šole). Po 

dogodku bo v parku ena ostala, opremljena s QR kodo. Goste parka bo povezala z povzetkom v 

različnih jezikih o namenu in izvedbi dogodka (povezava na šolsko spletno stran). Dve bomo 

postavili v šolski park prijateljstva. Pobarvane bodo v treh odtenkih modre in imele vrezano in 

pobarvano rumeno sonce (navezava na drevesne tatuje na Ruski stezi). S tem bomo obudili spomin 

na prve personalizirane klopi in paviljone.  

 

https://www.lasko.si/dogodki-kategorija/6692-v-cetrtek-odprtje-tic-a-rimske-toplice
https://www.tdrt.si/lokacije/kopaliska-rotunda-zdraviliskega-dvora/
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Gostje se bodo ob čajanki lahko udeležili različnih aktivnosti (prepoznavanje zdravilnih zelišč, 

poslikava kozarcev, pravljični kotiček) in si izmenjevali mnenja, vtise.  

 

Upamo, da bo ta dan v vodnjaku spet tekla voda in bomo lahko namakali noge. Ob njem bo 

potekala poslikava kozarcev.  

 

V pravljičnem kotičku (pri otroških igralih ali pod stopnicami) bomo priča pogovoru med vodno 

nimfo in vilo sekvojo. Goste bosta seznanili z izročilom preteklosti za poduk prihodnosti.  

 

Donatorjem in sponzorjem se bomo zahvalili z unikatnimi - avtorskimi darili, ki so nastali pri 

različnih projektih naše šole. Spominsko darilo si bodo lahko izbrali tudi gostje, obdržali bodo 

lahko tudi svojo poslikano skodelico.  

 

Dogodek bomo zaključili ob pitniku termalne vode, ki je pri vhodu v zdravilišče. Od tam se bomo 

poslovili od gostov, ki jih bo odpeljal avtobus. 

 

 

Slika 29: Pitnik termalne vode. (Lastni vir.) 

5 TRŽENJE  
 

Prvi dogodek zaenkrat načrtujemo v intimnem krogu, načrtno povabljenih gostov. Program je 

pripravljan za animacijo tako odraslih kot otrok, starih med 6 in 9 let. To bo naša odskočna deska 

za ustvarjanje različnih programov za različno »občinstvo«, ki bi ga na teh dogodkih želeli gostiti.   

Želimo se povezati s šolami v naši in sosednjih občinah in za učence po triadah pripraviti in 

nagraditi obstoječ kulturni, ustvarjalni, glasbeni in sprostitveni program.  

 

Še naprej bi želeli sodelovati z Rimskimi Termami in dogodek pripraviti za njihove goste.  

 

Na dogodku Rimske so fejst smo sodelovali že v letu 2019, kjer je naša idejna turistična naloga 

nosila enak naslov, kot turistični produkt pa smo lahko na lastni stojnici v času kuhanja golaža 

predstavili našo mešanico začimb in semenske bombe. Želimo si, da bi bila naša stojnica/dogodek 

stalnica na družabnem koledarju krajevne skupnosti. Tukaj bi predstavili naše aktivnosti in hkrati v 

tem času za zainteresirane goste festivala organizirali čajanko. 
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V ta namen bomo izdelali in objavili promocijski video, ki ga bodo posneli in režirali učenci pri 

pouku filmske vzgoje in fotografskega ter novinarskega krožka ter ga pokazali vsem sodelujočim 

in novem TIC-u v kraju, s katerim želimo tesneje sodelovati. Njim bomo v prodajo ponudili tudi 

naše obeske iz umetne smole. Krajane in občane bomo o dogodku obvestili preko družbenih 

omrežij, šolske spletne strani in v obliki pisnega prispevka v lokalnem časopisu Laški bilten. Prav 

tako imamo medijsko podporo pri Turističnem društvu Rimske Toplice. 

6 ZAKLJUČEK 

 
Letošnja ekipa še nimamo izkušnje predstavitve na turistični tžnici. Ponosni smo na svoj izdelek, 

ki je med nastajanjem večkrat spremenil smer in obliko. Tako si pot utira tudi voda. Spoznali smo, 

da ima park, ki ga prečkamo na naravoslovnem dnevu ime.  

Predstavitev je najboljši del dogodka. Pripravljamo izvirno turistično tržnico, v katero bomo sedaj 

vložili ves trud. Dogodek bomo izpeljali tudi na kraju, ki smo ga vzljubili in bi ga radi ohranili.  

Želimo si, da bi turistični krožek, ki se imenuje Aškerčevi turisti,  letno organiziral dogodek (ki bi 

postal tradicionalni), kjer bi predstavili svoj zadnji projekt in druge dosežke učencev naše šole. Nanj 

bi z veseljem povabili zainteresirano javnost. Največji dosežek je, da imamo vso podporo 

Turističnega društva Rimske Toplice in TICa Laško. Rimske Terme imajo za nas vedno odprta 

vrata. 
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