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V projektni turistični nalogi POLANSKA VODA – moja voda predstavljamo turistični
produkt »Polanska voda – moja voda«, ki smo ga namenili vsem generacijam.
»Koliko različnih turistov nas bo obiskalo, toliko različic Polanske vode bo pri nas
nastalo. In tvoja bo najbolj zdravilna ravno zate!« S svojimi občutki, besedami in dejanji
bodo kupci sooblikovali naš turistični produkt in vodi iz pipe zagotovo dodali prav tisto,
kar sami potrebujejo.
Turisti si bodo lahko steklenico Polanska voda nabavili v TIC Velika Polana, V Zadrugi
Pomelaj in v trgovinici pri Copekovem mlinu. Ob nakupu bodo prejeli tudi zgibanko The
story of Polanska voda – moja voda, kot navodila za uporabo. Poskrbeli smo tudi za
tiste, ki imajo radi sodobno tehnologijo, saj smo steklenico Polanska voda opremili s
QR kodo. Preko nje se povežejo na našo FB stran, kjer najdejo virtualno različico
zgibanke. Ta jih bo pripeljala do Copekovega mlina.
Polansko vodo iz pipe, si bodo lahko turisti natočili le pri nas v Veliki Polani, jo ponesli
na pot skozi gozdiček Polanski lošček, kjer jo bodo napolnili (informirali) z blagodejnimi
občutki, mislimi, besedami in jo v objemu narave tudi zaužili. S seboj pa bodo vzeli
steklenico in znanje o informiranju vode, ki ga bodo za boljše počutje lahko uporabili
vsakodnevno v svojem življenju.
V nalogi smo predstavili tudi trženje turističnega proizvoda. Sami smo poskrbeli za
uspešno in finančno sprejemljivo promocijo.
Ključne besede: turistični produkt, Polanska voda - moja voda, voda iz pipe, informirana voda,
zdravilni turizem.

____________________________________________________ POLANSKA VODA – moja voda

KAZALO
KAZALO ..................................................................................................................... 1
1

UVOD .................................................................................................................. 2
Turistična ideja .............................................................................................. 3

2

POLANSKA VODA .............................................................................................. 4
Voda iz pipe ................................................................................................... 4
2.1.1

Kaj je informirana voda? ......................................................................... 4

2.1.2

Rešitev za vodo in zdravje ...................................................................... 5

From Palček Polanski .................................................................................... 5
2.2.1
3

Rečna šola .............................................................................................. 6

The story of POLANSKA VODA – moja voda...................................................... 7
SODELUJOČI PARTNERJI ......................................................................... 11

4

TRŽENJE .......................................................................................................... 13
Tržni produkt ............................................................................................... 13
Ciljna skupina .............................................................................................. 14
Cena ............................................................................................................ 14
Tržno komuniciranje .................................................................................... 15

5

FINANČNI NAČRT ............................................................................................ 16
Vrni naravi ................................................................................................... 16

6

ZAKLJUČEK ...................................................................................................... 18

7

CHECKLIST ...................................................................................................... 19

8

VIRI IN LITERATURA........................................................................................ 20

PRILOGE.................................................................................................................. 21

1

____________________________________________________ POLANSKA VODA – moja voda

1 UVOD
»V Veliki Polani nimamo zlatorogov, kralja Matjaža, niti zmajevih mladičev. "Poljanci
nimamo zgodovine" je zapisal naš pisatelj Miško Kranjec.«
Tako se je začelo naše pisanje leta 2015 in tokrat smo se spomnili tega uvoda. Ob
naslovu Voda in zdravilni turizem smo se znašli v podobnem razmišljanju. Kaj pa mi
sploh imamo? Premlevali smo, iskali in si postavljali ovire, kjer niso bile potrebne. Pa
ne za dolgo. »Imamo pa močvirje, nad katerim se nastavljajo soncu mogočne jelše.«,
se je nadaljevalo naše pisanje takrat.
Kar hitro smo ugotavljali, da je voda vsepovsod in od nje je vse odvisno. Tudi naše
močvirje, nad katerim se nastavljajo soncu mogočne jelše. In vsaka pitna voda je za
človeka zdravilna, saj brez nje ne moremo obstajati. Mi jo imamo, čisto pravo Polansko
vodo – vodo iz pipe.
Tema letošnjega turističnega festivala Turizmu pomaga lastna glava nam ponuja
priložnost, da pomen polanske vode iz pipe še bolj poudarimo in usmerimo pozornost
na njene zdravilne učinke. Združili smo že obstoječi izdelek, naravno danost, posebno
doživetje v gozdnem ambientu in vse skupaj povezali z duševnim zdravjem
posameznika.
Zelo dragoceno znanje nam je ponudila knjiga japonskega zdravnika Masaruja Emota
z naslovom Sporočilo vode, kjer avtor dokazuje, da je voda sposobna shranjevati ne
samo informacije, ampak tudi čustva in zavest.
Oblikovali smo turistični produkt »Polanska voda – moja voda«, ki smo ga namenili
vsem generacijam. »Koliko različnih turistov nas bo obiskalo, toliko različic Polanske
vode bo pri nas nastalo. In tvoja bo najbolj zdravilna ravno zate!« S svojimi občutki,
besedami in dejanji bodo kupci sooblikovali naš turistični produkt in vodi iz pipe
zagotovo dodali prav tisto, kar sami potrebujejo.
Polanska voda – moja voda bo dobila mesto med turističnimi produkti From Palček
Polanski, saj se v njej odraža tudi energija Palčka Polanskoga, ki skrbi za zdravje ljudi
in narave.
Turizem, ki ga gradimo podmladkarji je izključno zeleni turizem. To pomeni, da s
svojimi dejavnostmi ne poškodujemo narave, temveč jo negujemo in ji po možnosti še
kaj podarimo. S tem pokažemo svoj odnos do okolja, ki spada v Biosferno območje
Mura.
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Turistična ideja
Voda in zdravilni turizem
•turiste spomniti na zdravilno moč vode
•povabiti na blagodejni oddih v objemu narave

PROMOCIJA
•promovirati in poudariti pomembnost vode iz pipe v kraju in izven

LOKALNO
•vključiti lokalne ponudnike in jih povezati s turističnim produktom

POLANSKA VODA - moja voda
•turistični spominek umestiti pod blagovno znamko From Palček Polanski
Prikaz 1: Nameni turističnega produkta

Idejo smo zarisali na podlagi več pomembnih namenov, izhajali pa iz enega:
Načrtovati turistični produkt, ki bo zaživel in služil!
Glede na situacijo v zraku, si tudi kot turisti (majhni in veliki) želimo odmika od vsega,
kar nas obremenjuje. Ideja ponuja odmik (doživetje v naravi) skozi turistični spominek,
ki bo služil nam in turistom.
V času, ko so bili naši stiki omejeni, nas je FB stran Podmladkarji Velika Polana
povezovala z ljudmi. Glede na odzive, so jim naše zgodbe (objave) večkrat popestrile
turoben dan. Tokrat jih bomo nagovarjali, da pridejo k Copekovemu mlinu, si v
polansko steklenico natočijo vodo iz pipe in si iz nje naredijo najboljšo vodo zase. To
se bo zgodilo na poti skozi Polanski lošček. Ob pogledu na visoke jouse, ob poslušanju
gozdne tišine, ob čutenju sapic vetra…
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2 POLANSKA VODA
Voda je bistvenega pomena za naše zdravje, to slišimo ves čas. Prenaša hranila v
vse celice v našem telesu in kisik v naše možgane. Voda omogoča telesu, da absorbira
in asimilira minerale, vitamine, aminokisline, glukozo in druge snovi. Voda odstranjuje
toksine in odpadke. Pomaga uravnavati telesno temperaturo. Voda lahko naredi veliko
drugih odličnih stvari, ki nam pomagajo ohranjati zdravje. (Priloga 1)
Pitje čiste zdrave vode je pomembno za naše zdravje, da bo naše telo delovalo na
optimalni ravni. (https://h2ohealth.com/, 3. 12. 2021 )

Voda iz pipe
Na podlagi Ustave RS ima vsakdo pravico do pitne vode. Tudi v naši občini se
zavedamo, da je voda bistvo življenja in zato veliko energije posvečamo ravno
trajnostnim rešitvam. V občini Velika Polana je vprašanje zanesljive oskrbe vseh
prebivalcev s kakovostno pitno vodo dolgoročno celostno rešeno, saj ima svoj vodni
vir z zdravo pitno vodo.
Kljub temu, da imamo velik privilegij kakovostne pitne vode iz pipe, mnogi prednostno
posegajo po predpakirani vodi, to je po vodi v plastenkah in drugi embalaži, ki močno
obremenjuje naše okolje.
Občina Velika Polana je zavezanost varovanju okolja spremenila in tako za Polansko
vodo prejela certifikat Voda iz pipe. (Priloga 2) S tem certifikatom se je občina
zavezala, da bo v svojih prostorih in na dogodkih ter prireditvah, ki jih organizira,
ponujala pitno vodo iz pipe in k njenemu pitju spodbujala tudi ostale deležnike. S tem
širimo zavedanje, da je pitje vode iz pipe bolj zdravo in okolju prijaznejše. (Certifikat
Voda iz pipe, 3. 12. 2021)
Ob tem je občina dala izdelati tudi steklenico z nalepko Polanska voda-voda iz pipe.
Za oblikovanje je poskrbel Tonči Hozjan. (Melita Kranjec, 3. 12. 2021)

2.1.1 Kaj je informirana voda?
Japonski zdravnik komplementarne medicine Masaru Emoto, ki se ukvarja z
raziskovanjem vode, je zaslovel s svojo trditvijo, da človeška zavest vpliva na
molekularno strukturo vode, dokaz za to pa so fotografije kristalov v njegovi knjigi
Sporočilo vode. V njej poudarja moč besed, čustev, zavesti in njihov vpliv na vodo.
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Molitev, glasba, optimistične in pozitivne misli ter besede, ki jih voda sprejme, zdravijo
nas same in celotno vesolje. Izpostavi besedi »ljubezen« in »hvaležnost« (Priloga 3),
ki tvorita najlepši kristal. Vodne molekule se ob izpostavljenosti lepim besedam
začnejo med seboj povezovati na drugačen način, vodni skupki postanejo manjši in
bolje organizirani. Zaradi tega celice v našem telesu to vodo lahko sprejmejo hitreje in
bolj učinkovito. Takšno dobro strukturirano in »organizirano« vodo imenujemo
informirana voda. Ima blagodejen, zdravilen učinek na telo, če nosi elektromagnetna
nihanja zdravilnih učinkovin.
Nasprotno ob izpostavljenosti neharmonični hrupni glasbi in onesnaženosti v velikih
razvitih mestih voda izgublja svojo obliko, kar je znamenje, da moramo nujno
spremeniti način življenja. (https://bioresona.com/aktualno/32/informirana_voda/, 7. 1. 2022)

2.1.2 Rešitev za vodo in zdravje
Polanska voda je čista in zdrava voda na planetu. Viri in zaloge čiste pitne vode pa
niso brezmejni. Zato moramo z vodo gospodariti trajnostno; tako, da bo čista in vsem
dostopna naravna dobrina. Tudi tistim, ki pridejo za nami.
Svetovni dan voda nas opozarja na pomen vode in na nujnost dobrega gospodarjenja
z njenimi zalogami. Čeprav se lahko Slovenija pohvali z odličnimi vodnimi viri, se zdi,
da tega zlata v tekoči obliki še ne znamo dovolj ceniti.
Podmladkarji se zavedamo, kako pomembna je pitna voda za naše zdravje. Ob
raziskovanju za naš projekt pa smo zavedanje še podkrepili z vidika informiranja vode.
Če bi se vsi ljudje tega zavedali, bi lahko svojimi mislimi in delovanjem pozdravili sebe
in cel planet. Ker tudi sami že ves čas razmišljamo trajnostno in razvijamo zeleni
turizem, nam je naš letošnji turistični produkt na kožo pisan.
Glede na pomembnost, voda postaja simbol moči, dobiva nove okuse, moderne oblike
in namene. Včasih so ti tudi škodljivi za okolje. Naša Polanska voda-voda iz pipe pa
obljublja rešitev za človeka in naravo.
Tudi vi prevzemite nadzor nad svojim zdravjem in zdravjem narave; preden to stori kdo
drug!

From Palček Polanski
Palček Polanski je tista energija, ki skrbi za zdravje ljudi in narave. Podmladkarji smo
jo že pred leti začutili in jo poimenovali. Ni naključje, da se ravno v okolici Copekovega
mlina dogaja zeleni turizem, tako je ob potoku Črncu zrasla tudi Rečna šola. In tja nas
znova in znova vleče. Tam je naš in njegov najljubši kotiček - močvirnat Polanski lošček
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pri Copekovem mlinu. Palček Polanski je razlog, da smo informiranje naše polanske
vode umestili ravno v ta košček sveta.
From Palček Polanski pa je blagovna znamka, ki smo jo podmladkarji
oblikovali leta 2019 (Turistični spominek našega kraja). Do sedaj smo z
njo označili kar nekaj zanimivih turističnih spominkov (amulet, majica,
predpasnik, obrazna maska). Lansko leto pa smo do potankosti dodelali
kulinarični spominek Joušof želod, ki je postal protokolarno darilo naše občine. Tokrat
se kolekciji spominkov From Palček Polanski pridružuje Polanska voda – moja voda.

2.2.1 Rečna šola
Rečna šola pri Copekovem mlinu je le ena v mreži osmih rečnih šol, ki so vzpostavljene
v projektu coop MDD (5–državno Biosferno območje Mura-Drava-Donava).
Rečna šola ob Copekovem mlinu je le del ponudbe v sklopu destinacije Copekov mlin.
Začne na prodišču, ki obiskovalce pripelje do interpretacijskega centra. V centru bodo
obiskovalci, kot uvod v rečno šolo, spoznali procese v naravnem okolju, vodne in
obvodne rastline, vodne in obvodne živali ter kulturno dediščino širšega področja
biosfernega rezervata reke Mure. Ta učna središča ob rekah bodo namenjena
naravoslovnim dnevom, počitka željnim turistom, specializiranim ekskurzijam in
lokalnim prebivalcem. (Nina Lebar, 8. 1. 2022)

Slika 1: Podmladkarji v Rečni šoli

Vir: Podmladkarji, 13. 2. 2022

Naši rečni šoli smo podmladkarji podarili dodano vrednost. Obiskovalci bodo ob vsem
ponujenem lahko dobili namige, kako si na poti skozi gozd ustvariti zdravilno Polansko
vodo zase.
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3 The story of POLANSKA VODA – moja voda
Podobno kot Emoto tudi mi menimo, da lahko vodo informiramo, saj smo postopek
preizkusili. Steklenico Polanske vode smo poslali na pot skozi Polanski lošček. Seveda
po tej poti ne more sama, potrebuje turista, ki občuti lepoto narave in vodi zašepeta
svojo zdravilno zgodbo (občutki, misli, besede…). Tako si ustvari svojo zgodbo in svojo
vodo, ki jo bo v objemu narave tudi zaužil. Zagotovo zanimiva izkušnja.

Slika 2: Polanska voda in Palček Polanski

Vir: Podmladkarji, 13. 2. 2022

Naša zgodba:
Bila je sončna nedelja. Polansko steklenico smo napolnili z vodo iz pipe in se podali
po leseni poti, ki se dviga nad močvirjem pri Copekovem mlinu. Steklenico z vodo smo
si med potjo podajali in vsak izmed nas je steklenico nekaj časa predano nosil.

Slika 3: Po leseni poti skozi gozdiček

Vir: Podmladkarji, 13. 2. 2022
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Težko je z besedami opisati lepoto gozdnega okolja in občutke, ki so bili v nas.
Opazovali smo belino zvončkov, ki se je razprostirala pod nami, občudovali visoke
jelše, ki so se dvigale v nebo. Božale so nas prijetne sapice, slišati je bilo ptičje petje,
v daljavi pa šumenje potoka Črnca.Spustili smo se malo navzdol po lesenih stopnicah,
kjer smo Polanski vodi zaigrali melodijo na lesenih hlodih različnih vrst dreves.

Slika 4: Zaigraj gozdno melodijo

Vir: Podmladkarji, 13. 2. 2022

Sledila je kratka meditacija, ko smo naši vodi zašepetali vsak svojo lepo besedo. Pred
nami se je razprostirala gozdna panorama. Naše oči so budno spremljale, kje bomo
opazili kakšno srnico ali jelena.

Slika 5: Meditacija

Slika 6: Srnjad v daljavi

Vir: Podmladkarji, 13. 2. 2022
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S prijetnimi občutki v duši smo nadaljevali pot in s posebno predanostjo našo Polansko
vodo prinesli do konca poti.

Slika 7: Polanska voda skozi našo zgodbo

Vir: Podmladkarji, 13. 2. 2022

Postavili smo jo na častno mesto in jo še nekaj časa s posebnimi občutki v sebi gledali.
Res je bilo nenavadno, saj nobeden od nas tega še nikoli ni počel. Iva nam je razdelila
kozarce in Ajda nam je natočila vodo.

Slika 8: Polanska voda – moja voda
Vir: Podmladkarji, 13. 2. 2022
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S posebnim spoštovanjem smo jo poskusili. Slišati je bilo: Kako je mehka! Prijetna!
Res okusna! Tako posebna! Kot, če bi te kdo božal! To je Polanska voda – naša voda!
Saj nismo mogli verjeti, da res deluje. David je pripomnil: Uh, zdaj nam je pa zmanjkalo
vode. Ja, nič. Gremo še enkrat na pot.
To je naša zgodba. Vsak izmed obiskovalcev si bo ustvaril svojo zgodbo in svojo
Polansko vodo-vodo iz pipe.
Turisti si bodo lahko steklenico Polanska voda nabavili v TIC Velika Polana (občinska
zgradba), V Zadrugi Pomelaj in v trgovinici pri Copekovem mlinu. Ob nakupu bodo
lahko prejeli zgibanko The story of Polanska voda – moja voda (Priloga 4), kot navodila
za uporabo. Za tiste, ki imajo radi sodobno tehnologijo, smo steklenico Polanska voda
opremili s QR kodo. Preko nje se povežejo na našo FB stran, kjer najdejo virtualno
različico zgibanke. Ta jih bo pripeljala do Copekovega mlina.
Obiskovalci najdejo na poti še motivacijsko kartico #samopravin. (Moja duša, moje
telo, moja zavest, vse je v popolnem ravnovesju z naravo.), ki jih bo spominjala na
občutke iz gozda in usmerjala njihove misli.
Polansko vodo iz pipe, si bodo lahko turisti natočili le pri nas v Veliki Polani, jo ponesli
na pot skozi gozdiček in jo tam tudi zaužili. S seboj pa bodo vzeli steklenico in znanje
o informiranju vode, ki ga bodo za boljše počutje lahko uporabili vsakodnevno v svojem
življenju.

Photo shooting
Ko se bodo obiskovalci vrnili s čarobne poti,
bodo zagotovo najprej naredili požirek
Polanske vode, da bodo občutili njen okus.
Ponujamo pa jim tudi photo shooting. Zamislili
smo si predlogo v velikosti cca. 2 m, ki
predstavlja Polansko vodo. Predloga ima izrez
za glavo. V veliki večini turisti fotografije
objavijo na socialnih omrežjih, kar bo
zagotovo prispevalo k promociji našega
turističnega produkta. #samopravin

Slika 9: »Photo shooting«

Vir: Podmladkarji, 13. 2. 2022

videov in fotografi
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SODELUJOČI PARTNERJI

Občina Velika Polana

REČNA ŠOLA

PODMLADKARJI
Velika Polana

POLANSKA
VODA
Prikaz 2: Sodelovanje glavnih partnerjev

V občini imamo svoj vodni vir, iz pipe nam priteka pitna voda, občina je za to pridobila
tudi certifikat in oblikovala nalepko za steklenico Polanska voda - voda iz pipe. Tako je
bilo neizbežno, da smo za najbolj tesnega partnerja izbrali Občino Velika Polana.
Sledila je predstavitev ideje, za katero smo dobili podporo in dogovorili smo se o
sodelovanju.
Posredno je tu Rečna šola, preko katere se povezujemo s TIC Velika Polana in
NaturaVEPO. K sodelovanju smo povabili tudi Zadrugo Pomelaj.

Občina Velika Polana
Podmladkarji smo hvaležni za zelo pomemben
prostor pod soncem ob Copekovem mlinu. Kot
da smo se tam rodili. Veseli in počaščeni smo,
da lahko soustvarjamo turistično zgodbo, ki se
odvija ravno pri Copekovem mlinu. Zelo
pomembno je tudi to, da se ob tem zabavamo
in skupaj krojimo nepozabne spomine.

Slika10: Guganje nad Mlinščico

Vir: Podmladkarji, 13. 2. 2022

11

____________________________________________________ POLANSKA VODA – moja voda

Letos smo za izhodišče izbrali Rečno šolo. Želimo jo približati prebivalcem te polanske
ravnice in turistom, ki pridejo k nam. Letošnji turistični produkt bo zagotovo prispeval k
prepoznavnosti Rečne šole in našega kraja nasploh.

Zadruga Pomelaj
V Zadrugi Pomelaj se ukvarjajo predvsem s pletenjem
izdelkov iz ličja in šibja. Zgledujejo se po tradiciji, vendar
pa vsak izdelek tudi posodobijo. Druga dejavnost je
dejavnost peke domačega peciva in kruha po
tradicionalnih recepturah. Da bi se bolj približali turistom
je Zadruga Pomelaj povečala tudi svojo trgovino.
(https://www.pomelaj.si/, 8. 1. 2022)
Vključili smo jih v skoraj vse naše naloge in vsa leta smo
dobro sodelovali. Njihov slogan je: »Skupaj vam
ponujamo tisto, kar (po)znamo od nekdaj.«
Tudi Polanska voda je tisto, kar poznamo že od nekdaj.
Turisti si bodo steklenico Polanska voda – voda iz pipe
lahko nabavili tudi v Pomelaju.
Slika 11: Polanska voda pred Zadrugo Pomelaj
Vir: Podmladkarji, 13. 2. 2022

Natura VePo
Natura VePo je naše občinsko podjetje, ki skrbi za komunalne potrebe občine in
občasne prevoze. Podmladkarji zelo dobro sodelujemo z zaposlenimi, saj so nam
zmeraj pripravljeni pomagati. Na njih se vsako leto obrnemo, ko načrtujemo
predstavitev na stojnici. Tudi letos nam bodo izdelali podlago za veliko nalepko
Polanska voda, ki bo namenjena promociji.

Tonči Hozjan, Modriš
Gospod Tonči ne živi v Veliki Polani, je pa naš rojak in stalni sodelavec. Veliko sodeluje
z njim Občina Velika Polana in posredno tudi mi podmladkarji. Naše ideje zmeraj
strokovno dodela in smo z rezultati zmeraj zelo zadovoljni. Tokrat nam bo izdelal veliko
nalepko Polanska voda-voda iz pipe, ki jo bomo uporabili pri promociji našega
turističnega produkta.
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4 TRŽENJE
TRŽNI PRODUKT
kakovost
vsebina
embalaža
blagovna znamka
CILJNA SKUPINA
vse generacije
sodobni turisti
CENA
cenovna
ustreznost
darilo naravi
TRŽNO KOMUNICIRANJE
oglaševanje
direktno trženje
odnosi z javnostjo

Prikaz 3: Tržni načrt

Prebrali smo, da na 80 odstotkov zdravja ne morejo vplivati zdravniki, temveč človek
sam ter razmere in okolje, v katerih živi in deluje. To védenje vpliva na vsakdanje
navade ljudi, kot so skrb za telesno pripravljenost, nakupi hrane, izogibanje stresu,
skrb za dobro duševno počutje ter različni sproščajoči tretmaji. Turistične ponudbe
metod preventivne nege niso vzete le iz tradicionalne medicine, temveč tudi iz
vzhodnjaških tehnik, alternativne medicine in sodobnih prepričanj. Ljudje iščejo
harmonijo med telesom, razumom in dušo.(https://svetkapitala.delo.si/trendi/casi-mnozicnegaturizma-so-out-v-ozadju-neverjetna-rast-velnesa/, 3. 12. 2021)

Tržni produkt
Turist z nakupom našega turističnega produkta ne dobi le kakovostne steklenice, ki je
primerna za večkratno uporabo, temveč vodo, ki je zanj zdravilna in edinstvena. Poleg
tega pa nepozabno doživetje. Ob nakupu se mu odstre obzorje vseh naših turističnih
produktov pod blagovno znamko From Palček Polanski, ki jih vse povezuje zlata
13

____________________________________________________ POLANSKA VODA – moja voda

kartica #samopravin (Moja duša, moje telo, moja zavest, vse je v popolnem ravnovesju
z naravo.)

Ciljna skupina
Motivi nakupa so pri vsakem turistu različni in močno povezani z njegovim načinom
življenja. Zato je izjemnega pomena ugotoviti, kateri ciljni skupini bo pripadal turistični
produkt, ki je kot izdelek izhodišče tržnega načrta. Letos je naše izhodišče voda in z
njo povezan zdravilni turizem. Pred oblikovanjem turističnega produkta, smo v prvi vrsti
razmišljali o kupcih. O njihovih željah, potrebah, vrednotah. Slednje so se nas najbolj
dotaknile. Vsi ljudje, ne glede na starost, si želimo, da bi se dobro počutili.
Zato je Polanska voda – moja voda primerna za vse generacije. Vid je pripomnil:
»Dobre vibracije, za vse generacije!« Turistična zgodba Polanske vode ponuja ravno
to: harmonijo med telesom, razumom in dušo. Na kratko: dobro počutje.

Cena
Pri oblikovanju turističnega produkta smo strmeli k temu, da se čimbolj približamo
turistom. Ponudbo smo oblikovali tako, da je tematsko povezana z našo idejo in
cenovno dostopna kupcem.
Steklenica Polanska voda (prazna)

9 EUR

The story of Polanska voda-moja voda
(steklenica + tematski sprehod +
informiranje vode iz pipe)

otroci

12 EUR

The story of Polanska voda-moja voda
(steklenica + tematski sprehod +
informiranje vode iz pipe)

odrasli

15 EUR

Tabela 1: Cena turističnega produkta

*otroci = do 16 let

Za primerjavo:
Tematski sprehod po Polanskon loščeki

otroci

5 EUR

Tematski sprehod po Polanskon loščeki

odrasli

8 EUR

Tabela 2: Cena tematskega sprehoda

Otroci, mlajši od 3 let, imajo brezplačen vstop.

Ceno turističnega produkta smo oblikovali glede na nabavno ceno steklenic z nalepko
in glede na ceno tematskega sprehoda pri Copekovem mlinu.
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Tržno komuniciranje
Najprej bomo naš turistični produkt promovirali v začetku aprila na letaku za Zeleni
teden, ki ga pripravi občina v sodelovanju s šolo in ga prejmejo vsa gospodinjstva v
občini. V sklopu Zelenega tedna bomo naš turistični produkt prvič v praksi ponudili.
(Priloga 3)
Tako kot prejšnje leto, bomo Podmladkarji tudi letos gostje na Malem radiu (Radio
Murski val). Tokrat imamo srečo, saj je naš Vid postal radijski voditelj na Malem radiu.
Za odnose z javnostjo že ves čas skrbimo preko naše FB strani Podmladkarji Velika
Polana. Turistične zgodbe naših turističnih produktov lahko spoznajo tudi tisti, ki nas
še niso obiskali, hkrati pa dobijo idejo, da nas obiščejo. Turisti bodo lahko prav tako
spremljali naše delo, širjenje ponudbe in novosti, ki jih že zdaj načrtujemo (promocijski
filmček in še kaj).

Slika 12: https://www.facebook.com/frompalcekpolanski/

Vir: Podmladkarji, 3. 3. 2022

Velik pomen ima direktno trženje, kar pomeni neposredno prodajo končnemu kupcu.
Dobra lastnost direktnega trženja je vzpostavljeno zaupanje med prodajalcem in
kupcem. Sami gradimo blagovno znamko, potrošniki pa zaupajo našim izdelkom.
Izvaja se v lokalnem okolju, kar bistveno prispeva tudi k večji kvaliteti. Naši turisti si
natočijo svežo vodo iz pipe v prijetnem lokalnem okolju.
Spominki From Palček Polanski pa se promovirajo tudi sami, ko jih ljudje nosijo,
uporabljajo in priporočajo drugim.
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5 FINANČNI NAČRT
Stroške, ki nastajajo pri oblikovanju našega produkta, bo pokrila Občina Velika
Polana.
Zunanja podoba steklenice je bila že prej oblikovana s strani občine. Za sprotno
nabavo steklenic Polanska voda bodo skrbeli v TIC Velika Polana, v Zadrugi Pomelaj
in v Trgovinici pri Copekovem mlinu, seveda v sodelovanju z občino. Podmladkarji smo
do sedaj prispevali 25 volonterskih ur na osebo. Strošek predstavljajo tudi izdelava
lesene podlage za nalepko, nalepka (Polanska voda), izdelava zloženke, oglaševanje.
Za te stroške smo oblikovali spodnjo tabelo.
storitev/ blago

vir financiranja

oglaševanje

podmladkarji, Mali radio (Vid)

izdelava podlage za nalepko

sponzorstvo (NATURA VePo)

izdelava nalepke (Tonči Hozjan)

sponzorstvo Občina Velika Polana

oblikovanje zloženke

podmladkarji

tiskanje zloženk

sponzorstvo OŠ Miška Kranjca Velika Polana

prevozi

mentorici - volontersko

prevoz učencev*(po potrebi)

sponzorstvo (NATURA VePo)

Tabela 3: Tabela stroškov

Vrni naravi
Velika potovanja so iz majhnih korakov. Ko smo oblikovali blagovno znamko, smo se
odločili, da 1% prometa od spominkov From Palček Polanski vrnemo naravi. Turisti, ki
bodo kupili katerikoli spominek From Palček Polanski, bodo 1 % od plačila darovali za
zavetišče štorkelj Štrk SLO SOS pri Copekovem mlinu in s tem omogočili boljše
življenjem štorkljam, ki v naravi ne bi zmogle preživeti.
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STRUKTURA
SODELUJOČIH

POMEN
PROSTORA

OBČINA

prijeten gozdni
ambient narave

Rečna šola
Natura VePo
Pomelaj

OGLAŠEVANJE

TRŽNI PRODUKT

facebook

Polanska voda moja voda

IZVIRNOST

zloženka, radio

(tri lokacije za
nakup)

objavljanje
fotografij turistov

doživetje pri
Copekovem mlinu

(socialna omrežja)

informiranje
vode iz pipe
(vsaka je
edinstvena)

CENA

steklenicaPolanska voda
doživetje
voda iz pipe

ČASOVNA
USTREZNOST

primerno za
vsak letni čas

Prikaz 4 : Kaj smo upoštevali pri oblikovanju tržnega produkta?

Verjamemo, da je naš turistični produkt zanimiv, aktualen, da bomo dosegli svoj cilj.
Naredili bomo vse, da bo tako.
Bo naše udejstvovanje prineslo tudi zaslužek?
Ja. Sama steklenica Polanska voda-voda iz pipe že obstaja. Tudi polansko vodo, ki
ima certifikat za vodo iz pipe, imamo. Samo čaka in prosi, da jo ponudimo turistom.
Dodali smo ščepec čarobnosti Palčka Polanskoga. Tako se bo naša turistična zgodba
turistov dotaknila in služila vsem.
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6 ZAKLJUČEK
Vsi pomisleki, ki smo jih imeli na začetku glede pravilne izbire za naš projekt, so se
dokončno razblinili. Naš turistični produkt Polanska voda – moja voda je zanimiv. To
potrjujemo podmladkarji, ki smo si The story of Polanska voda privoščili. Komaj
čakamo mesec april, da jo ponudimo našim prvim turistom.
Čeprav so bila naša srečanja omejena zaradi ukrepov, smo vseeno poiskali možnosti
za sodelovanje. Bilo je veliko novega, predvsem nenavadnega učenja, izkušenj in tudi
zabave. Nastali so zanimivi posnetki, fotografije in nepozabni občutki. Polanska voda
iz pipe je bila za nas do nedavnega nekaj samoumevnega in niti pomislili nismo, da bi
lahko iz nje naredili turistični produkt. Pa je uspelo.
Polanska voda je dobila turistično zgodbo (The Story of Polanska voda), ki obiskovalce
najbolj pritegne. Steklenico, ki je bila do nedavnega samo embalaža z nalepko, smo
napolnili s polansko vodo iz pipe, jo začinili z zgodbo o informiranju vode, ki jo
ponujamo turistom vseh generacij. Vsak pa si jo bo priredil po svojem »okusu«.
Naša naloga morda ni tako obširna kot dosedanje, je pa zagotovo pomemben
kamenček v mozaiku turistične ponudbe našega kraja. Imamo občutek, da se Polanski
vodi obeta veliko več, kot smo v sklopu turističnega raziskovanja naredili do sedaj.
Občina Velika Polana je z velikim veseljem pristopila in nas podprla pri našem delu.
Ponudili so nam še več, kot smo si zastavili, zato je naša motiviranost še večja.
Pri oblikovanju turističnega proizvoda se nam je potrdilo spoznanje, da je za uspeh in
kvalitetno ponudbo potrebno sodelovanje. Pripravljenost lokalne skupnosti in drugih
sodelujočih je ključna, da naše ideje lahko zaživijo tudi v praksi.

Naše temeljno spoznanje: izhajati iz lokalnega, upoštevati želje turistov, prilagoditi se
okoliščinam in hkrati slediti trendom.
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7 CHECKLIST
Zaradi lažje organizacije smo oblikovali seznam aktivnosti, ki jih je potrebno opraviti.
Na Zoom klepetih smo zmeraj najprej analizirali opravljeno delo in ob opravljeni nalogi
v rubriki »opravljeno« z veseljem označili opravljeno delo s kljukico.
AKTIVNOST

KDO

Prvi stik z Občino Velika Polana

Andreja



dogovor za sodelovanje
(Rečna šola, TIC, Pomelaj )
skica za nalepko Polanska voda

vsi podmladkarji
in mentorici
Ana Iza, Zoja



zgibanka

Eva, Klara, Ajda



zemljevid

Iva in David

pisanje pisma županu

OPRAVLJENO





posredovanje pisma

vsi podmladkarji
in mentorici
mentorica

razglednica

Vid, Ajda

Koordinacija z Melito
Koordinacija z Nino

Živa
Eva

koordinacija sestankov
urejanje FB strani

Andreja
Iva, Zoja, Eva,
Lara

komuniciranje s Tončijem

Ana Iza, Iva,
Andreja

komuniciranje z Natura VePo

Lara



Andreja



Idejna zasnova zunanje podobe
stojnice

mentorici,
podmladkarji



Izvedba na stojnici

Jasna in
podmladkarji
Eva
Ana Iza






fotografiranje in snemanje





Tabela 3: Checklist
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PRILOGE
Priloga 1
Pitna voda
Pitna voda lahko pomaga pri izgubi teže. Študije kažejo, da lahko pitna voda povzroči
kurjenje več kalorij in zmanjša apetit.
Pitna voda pomaga povečati našo fizično zmogljivost. Med telesno aktivnostjo je
nujno piti veliko vode. Ne samo, da bo pitna voda nadomestila izgubljeno s pripravo
med aktivnostjo, ampak vpliva tudi na našo moč, moč in vzdržljivost.
Voda pomaga pri prebavi. Pitje vode pred, med in po obroku bo telesu pomagalo, da
hrano lažje razgradi. To našemu telesu omogoči, da učinkoviteje izkoristi obroke,
vključno s tistimi ključnimi hranili, minerali in vitamini, ki jih naše telo potrebuje.
Pitna voda pomaga pri kognitivni funkciji. Ustrezna hidracija je ključnega pomena,
da ostanete v vrhunski kognitivni formi. Pravzaprav je študija o kognitivni učinkovitosti
in dehidraciji pokazala, da lahko premalo pitja vode negativno vpliva na vašo
osredotočenost, budnost in kratkoročni spomin.
Pitna voda lahko pomaga v boju proti bolezni. Pitje dovolj vode lahko prepreči
nekatera zdravstvena stanja, kot so zaprtje, ledvični kamni, astma, ki jo povzroča
vadba, okužba sečil in hipertenzija. Voda pomaga tudi pri absorpciji pomembnih hranil
iz hrane, ki prav tako igrajo vlogo pri ohranjanju zdravja.
(https://h2ohealth.com/, 3. 12. 2021)
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Priloga 2
Certifikat Voda iz pipe

Vir: Občina Velika Polana. Pridobljeno 7. 1. 2022.
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Priloga 3
Sporočilo vode

Vir: E. Masaru: Sporočilo vode. Pridobljeno 28. 2. 2022.
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Priloga 3

Zeleni teden
Zeleni teden se v naši občini vsako leto zgodi v mesecu aprilu. Cel teden smo občani
povezani skozi »zelene dejavnosti«. Organizator je Občina Velika Polana v
sodelovanju z OŠ Miška Kranjca Velika Polana. V tem tednu je med drugim
organizirano tudi ločeno zbiranje odpadkov za vse občane, očiščevalna akcija v vseh
treh vaseh.
Namen je predvsem ta, da bi se ljudje zavedali vseh vidikov trajnostnega razvoja. Tudi
letos bomo v okviru Zelenega tedna na šoli izvedli dejavnosti, ki so naravnane
trajnostno (zbiranje odpadnega papirja, zbiranje odpadnih oblačil, izmenjava semen,
literarno likovni natečaj z ekološko tematiko). Poudarek bo na duševnem zdravju in
gibanju (joga za otroke, dihalne vaje, naravoslovni dnevi, športni dan). Učenci razredne
stopnje bodo imeli naravoslovni dan Rečna šola. Tu se bomo vključili tudi mi
podmladkarji. Učencem bodo naši prvi turisti v praksi. Predstavili jim bomo postopek
informiranja vode in jih povabili na posebno pustolovščino skozi gozd.
V soboto se bomo vključili v očiščevalno akcijo naše občine in se vsi skupaj na koncu
zbrali na dnevu odprtih vrat pri Copekovem mlinu. Zadnji dan vsebinsko vsako leto
popestrimo mi podmladkarji. Priložnost bomo izkoristili za promocijo našega
turističnega produkta.
Ustni vir: M. Ternar Gabor, 28. 1. 2022.
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Priloga 4
The story of Polanksa voda – zloženka

Avtorici: Eva Kavaš, Klara Pucko
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