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POVZETEK  

Smo učenke II. Osnovne šole Rogaška Slatina. V Rogaški Slatini je najbolj znano Zdravilišče 

Rogaška Slatina, kamor prihajajo turisti iz celega sveta. V današnjem času je voda zelo 

pomembna. Zato bi rade predstavile zdravilne učinke vode, ki jo lahko pijemo iz vrelcev, kateri 

se razprostirajo po celotni Rogaški Slatini in seveda znane vode Donat Mg. Le-ta voda se 

uporablja kot oblika zdravljenja za številne bolezni. V naši raziskovalni nalogi smo se 

osredotočili na vrelce vode in zdravilne učinke Donata Mg. Veliko smo izvedeli na internetu in 

seveda direktno iz zdravilišča Rogaške Slatine. Izvedeli smo, da je Donat Mg večini znan le kot 

namizna voda in da se ljudje ne zavedajo vseh njenih zdravilnih učinkov. Cilj raziskovalne 

naloge je oblikovati zdravilno učno pot, ki nas bo po stopinjah krilatega konja Pegaza pripeljaja 

do zdravja in zdravilne vode. Ker nas je zanimalo, ali ljudje sploh vedo, da Donat Mg izhaja 

prav iz Rogaške Slatine in ali so seznanjeni z vrelci, ki jih imamo, smo naredili anketni 

vprašalnik, iz katerega smo izvedeli, da velika večina pozna vodo Donat Mg in je seznanjeno z 

vrelci. Zaradi epidemioloških razmer žal nismo uspeli obiskati Anin dvor in si ogledati zbirko 

steklenic, zamaškov in nalepk Nanija Polanca.  

 

Ključne besede: Donat Mg, Pegaz, legenda, mineralne vode, zdravilišče, učna pot 
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1 

 

1 UVOD 

 

Rogaška Slatina je staro zdraviliško mesto z dolgo tradicijo, ki sega vse do zgodnjega srednjega 

veka. Že takrat je imela pomembno vlogo zaradi mineralne vode, ki je tudi osnova za nastanek 

današnjega mesta. Ker je nastala zaradi odkritja mineralne vode, ju vedno povezujemo in je tudi 

v središču zgodovinskega dogajanja. Da je prišlo do odkritja mineralne vode, pa je, kot pravi 

legenda, poskrbel krilati konj Pegaz. Z udarcem kopita je poskrbel, da je iz nedrja zemlje na 

dan privrela mineralna voda z zdravilno močjo. Ob treh vrelcih mineralne vode (Donat, Styria, 

Tempel) z vsebnostjo mineralov, predvsem magnezija, je nastal zdraviliški kompleks hotelov 

in medicinskih ustanov, kar lahko vidite spodaj na fotografiji. Tudi danes zdravilna voda skupaj 

s sodobno turistično ponudbo pritegne številne obiskovalce.  

 

 

Slika 1: Zdraviliški park 

Vir: https://www.visit-rogaska-slatina.si/si/znamenitosti/2744-zdraviliski-park 

 

S turistično nalogo želimo sporočiti, da ima Rogaška Slatina zelo pestro ponudbo zdravilnih 

storitev. Osnovna gospodarska dejavnost v mestu je zdraviliški turizem. Podobno kot ob drugih 

večjih vrelcih mineralnih voda v Evropi je tudi na tem območju tradicionalna panoga 

steklarstvo. V svoji nalogi bomo predstavili začetke odkrivanja in prve analize mineralne vode 

in zdravilišče Rogaška. 

 

V turistični nalogi bomo predstavili učno pot, ki bo potekala po stopinjah konja Pegaza in nas 

pripeljala do zdravja in zdravilne vode.  



 

 

 

2 LEGENDA  

 

V stari Grčiji je bil konj sveta žival Pozejdona, boga morja, in ta naj bi z udarcem trizoba ob 

skalo čudežno priklical v življenje prvega konjička. Skoraj ni mitologije sveta, v kateri konj ne 

bi igral nadvse pomembne vloge. Skozi prebiranje literature smo spoznali različne zgodbe o 

odkritju mineralne vode. Najbolj znana pa je legenda o konju Pegazu. Starodavno šamansko 

izročilo konja povezuje s simbolom intuicije, poetike, božanske moči, pa tudi miline in intuicije. 

 

2.1 Legenda o Pegazu 

 

V znani legendi iz leta 1687 so odkrili, da je krilati konj Pegaz s svojim kopitom blizu Rogatca 

in cerkve sv. Križa odprl lastni vrelec. Legenda o nastanku zdravilne vode v Rogaški Slatini 

sega v 17. stoletje in pravi, da je Apolon, bog sonca in zdravilstva, nenadoma ustavil krilatega 

konja Pegaza, ko je ta ravno hotel odleteti na goro Parnas, in mu dejal: ˝Nikar ne leti na grešni 

Parnas! Tam je vse izmišljeno in blišč puhlih ljudi. Tu, kjer stojiš, je vir za zdravje in resnična 

božja moč. Namesto Hipoccrene pij Roitschockrene, rogaški vrelec, ki je tu pred teboj!˝ 

Zato ni nič nenavadnega, da je Pegaz s posebnim razlogom v zastavi in grbu občine Rogaške 

Slatine. 

 

Slika 2: Grb Rogaške Slatine 

Vir: http://www.anin-festival.si/default.aspx 

http://www.anin-festival.si/default.aspx


 

 

 

2.2 Kip krilatega Pegaza na ploščadi v Rogaški Slatini 

Na podlagi te legende, je Pegaz postal veliki izziv in zadosten navdih za umetnika Vasilija 

Ćetkovića – Vaska, ki se je lotil njegove kiparske upodobitve.  

 

Slika 3: Kip Pegaz v nastajanju 

Vir: Nussdorfer V., 2011. Pod krilatim Pegazom 

 

Akademski kipar, ki je s svojim življenjskim delom obogatil slovenski kulturni prostor. Kipar 

ne miruje in pod njegovimi neutrudnimi rokami je že bilo videti prelep kip celjskega fotografa 

Pelikana, ki je ustvaril mnoge podobe Rogaške Slatine. 

Med starodavnim parkom in novim križiščem kip stoji na ploščadi, ki nosi njegovo ime- 

Pegazova ploščad. Razvijajočemu se turistično-zdraviliškemu kraju daje sodobna upodobitev 

krilatega konja z zlatim kopitom atraktiven in prepoznaven vizualni utrip, ki bo še nadalje 

ohranjal legendo o odkritju in pomenu njenih zdravilnih vrelcev. Če se kopita dotaknemo, nam 

morebiti pomaga uresničiti kakšno skrito željo. 

 

Slika 4: Kip krilatega Pegaza na ploščadi v Rogaški Slatini 

Vir: https://statues.vanderkrogt.net/object.php?webpage=ST&record=si020 

 

https://statues.vanderkrogt.net/object.php?webpage=ST&record=si020


 

 

 

3 Termalna in mineralna voda 

Po legendi naj bi Donat oz. vrelec nastal tako, da je krilati konj Pegaz udaril s kopitom ob tla. 

Zgodba o odkritju Donata sega v leto 1903, ko je iz jame sredi zdraviliškega parka v Rogaški 

Slatini pritekla visoko mineralizirana voda. Donat Mg se je v začetku stekleničil v veliki 

polnilnici v Rogaški Slatini, ki je bila zgrajena leta 1904. V času pred drugo svetovno vojno so 

iz nje letno odposlali po 3.000.000 steklenic rogaških slatin - to so bile tri slatine: DONAT, 

STYRIA IN TEMPELJ. Prepoznavni simbol Donata Mg je grški bog Apolon, poimenovan pa 

je po bližnji Donački gori. Donat Mg je po svoji sestavi edinstvena naravna mineralna voda, ki 

jo lahko pijemo vse življenje. Zaradi edinstvene kemične sestave, fizikalnih lastnosti in 

medicinskih spoznanj se v Zdravilišču Rogaška Slatina naravna mineralna voda Donat Mg že 

več kot 100 let uporablja v terapevtske in preventivne namene.  

 

Slika 5: Vrelec Donat Mg 

Vir: https://www.slovenskenovice.si/novice/slovenija/pegaz-udaril-s-kopitom-in-odprl-rogaski-vrelec/ 

 

 

 

 

 

https://www.slovenskenovice.si/novice/slovenija/pegaz-udaril-s-kopitom-in-odprl-rogaski-vrelec/


 

 

 

4 VRELCI 

Za odkritelja vrelcev velja hrvaški ban grof Peter Zrinjski. Ta je bil leta 1665 na lovu v okolici 

vrelcev s svojim spremstvom. Domačini so mu priporočali, naj ostane pri njih. Pil je vrelčno 

vodo in ozdravel. O svoji čudežni ozdravitvi s to vodo je pripovedoval v visokih krogih. 

Rogaška mineralna voda je kmalu za tem postala tržno blago. 

4.1 Gozdni vrelec 

 

Omenjen je že leta 1838 pod imenom Waldbrunnen. Obzidan je pri vznožju hriba Janina v 

bližini športnega parka. Voda v njem j zelo bogata z železom, imenovana ˝železna voda˝. Do 

njega je nekoč vodila steza vzdihljajev. Je najstarejši vrelec tukajšnjega vrelčnega območja, 

kateri stoji še danes. 

 

4.2 Ivanov vrelec 

 

Poimenovan je po Janezu Hasburškem, ki je bil redni obiskovalec in pokrovitelj zdravilišča v 

prvi polovici 19. stoletja. Še danes je ohranjen in živ. 

 

4.3 Kraljevi vrelec 

 

To je vrelec in keltskih časov s prvotno mehansko črpalko iz 19. stoletja. Nazadnje je bil 

obnovljen leta 1857. Voda iz vrelca blagodejno vpliva na prebavo in kožo. 

 

4.4 Ignacijev vrelec 

 

Nahaja se v neposredni bližini Kraljevega vrelca. Nazadnje je bil obnovljen leta 1843. 

Imenujemo ga tudi Vrtni vrelec. 



 

 

 

 

4.5 Vrelci, ki predstavljajo mineralne vode Rogaške Slatine     

 

Ta imena vrelcev so obstala vse do danes. To so: Tempel, Styria in Donat. 

 

4.5.1 Tempel 

 

Dobil je naziv po stavbi nad njim. Imela je obliko templja. V stavbi so takrat točili glavni vrelec 

mineralne vode. Zgrajena je bila leta 1819 in stoji še danes.  

 

4.5.2 Styria 

 

Vrelec so odkrili leta 1883. Provizorij za pitje je stal 40 m južno od Templove pivnice. Vrelec 

Styria je bil močneje mineraliziran kot Tempel. Oba vrelca pa sta bila zelo plitvo zajeta – le 

nekaj nad 4 m pod površino. 

 

4.5.3 Donat 

 

Leta 1908 so odkrili dve žili najbolj mineralizirane vode. Imenovali so jo DONAT.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

5 ZDRAVILIŠČE ROGAŠKA SLATINA 

 

Zdravilišče je nastalo v neposredni bližini vrelcev mineralne vode, ki so v listini salzburškega 

nadškofa Konrada omenjeni že v 12. stoletju. Glas o zdravilni vodi pa se je razširil ob čudežni 

ozdravitvi bana Petra Zrinskega leta 1665. Začetek razvoja zdravilišča označuje leto 1676, ko 

je bilo ob vrelcu postavljeno prvo gostišče. 

Zdravilišče je pričelo dobivati vedno bolj moderno podobo. Jedro zasnove je klasicističen vrt - 

park, ob obrobju pa so se z izgradnjo templja nad osrednjim vrelcem, prvega zdraviliškega 

doma in kopališča Styria zvrstile zdraviliške stavbe. 

 

5.1 Pivnica mineralne vode 

 

Pivnico mineralne vode lahko najdete v Medical Centru Rogaška in se napijete zdravilne 

naravne mineralne vode Donat Mg, ki jo je tu moč piti direktno iz izvira. 

 

Slika 6: Pivnica mineralne vode Donat Mg 

Vir: https://www.visit-rogaska-slatina.si/si/znamenitosti/2791-pivnica-mineralne-vode 

 

 

 

 

 



 

 

 

3 RAZISKAVA 

 

V sklopu raziskovalne naloge smo izdelali anketni vprašalnik, saj smo želeli izvedeti, koliko 

naši someščani poznajo vodo Donat Mg. 

 

 

Graf 1: Sodelujoči v anketi glede na spol 

Iz grafa 1 je razvidno, da je v anketi je sodelovalo 19 moških in 36 žensk. 

 

 

Graf 2: Starost  

Iz grafa 2 je razvidno, da je največ sodelujočih v anketi staro več kot 51 let, najmanj sodelujočih 

pa 30-36 let. 
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Graf 3: Pomembnost pitja vode 

 

Iz grafa 3 je razvidno, da večina anketirancev meni, da je pitje vode zelo pomembno. Od tega 

samo dve osebi ženskega spola menita, da je pitje vode dokaj pomembno. 

 

 

 

Graf 4: Prepoznavnost kraja, ki je znan po izviru vode Donat Mg 

 

Iz grafa 4 lahko razberemo, da vsi anketiranci vedo, da je Rogaška Slatina znanja po izviru vode 

Donat Mg. 
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Graf 5: Učinkovitost vode Donat Mg 

Ko smo someščane povprašali, ali se jim voda Donat Mg zdi učinkovita, je večina odgovorila 

da. Iz grafa 5 lahko tudi razberemo, da 29 oseb ženskega spola meni, da je voda učinkovita, 

medtem ko se jih 7 s tem ne strinja. Pri moškem spolu pa se s tem ne strinjajo le 4 anketiranci. 

 

 

 

Graf 6: Pogostost pitja vode Donat Mg 

 

Iz grafa 6 lahko razberemo, da največ anketirancev vodo Donat Mg pije nekajkrat mesečno in 

nekajkrat leto. Če primerjamo ženski in moški spol, lahko opazimo, da ženske ne pijejo Donat 

Mg nekajkrat tedensko in vsak dan, medtem ko nekaj anketirancev moškega spola le to pije 

nekajkrat mesečno in vsak dan. Šest anketirancev ženskega spola vode Donat Mg ne pije nikoli. 
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Graf 7: Zdravilni učinki vode Donat Mg 

Iz grafa 7 je razvidno, da večina anketirancev meni, da imajo po pitju vode Donat Mg boljšo 

prebavo, za tem sledi dobro počutje in le nekaj jih meni, da imajo po pitju večjo odpornost. 

 

 

Graf 8: Pitje vode iz vrelcev, ki se razprostirajo po Rogaški Slatini 

 

V grafu 8 lahko vidimo, da so skoraj vsi anketiranci ženskega in moškega spola že pili vodo iz 

vrelcev, ki se razprostirajo po Rogaški Slatini. 
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Graf 9: V preteklosti so bolj cenili zdravilno vodo iz vrelcev kot danes 

 

Iz grafa 9 je razvidno, da je velika večina someščanov mnenja, da so v preteklosti zdravilno 

vodo iz vrelcev bolj cenili kot danes. 
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6 TURISTIČNI PROIZVOD – PO STOPINJAH KONJA 

PEGAZA DO ZDRAVJA IN ZDRAVILNE VODE 

Rogaška Slatina je slovensko naravno zdravilišče z bogato tradicijo. Ponaša se s kar štiristoletno 

tradicijo, z zdravilnimi vrelci v svetu poznane in priznane mineralne vode Donat Mg, z 

vrhunskim medicinskim centrom ter s čistim naravnim okoljem. 

 

6.1 Učna pot Po stopinjah konja pegaza do zdravja in zdravilne vode 

Učna pot Po stopinjah konja Pegaza do zdravja in zdravilne vode je zasnovana tako, da bi se 

sprehodili po stopinjah konja Pegaza do vrelcev, ki se razprostirajo po Rogaški Slatini. Pri 

vsakem vrelcu bodo obiskovalci prisluhnili zgodovini odkritja mineralne vode v Rogaški Slatini 

in njenih zdravilnih učinkih. Prav tako bodo tudi sami preizkusili vodo, bogato z minerali in 

železom, ki že desetletja privablja turiste, kot tudi domačine. Okus vode iz vrelcev bodo 

primerjali med seboj. Predviden čas trajanja poti je 3 ure, vendar se bomo pri vodenju prilagajali  

starosti skupini.  

➢ Na vsaki postaji bi obiskovalci poskusili vodo. Ob tem bi povedali, v čem se razlikujejo 

okusi vode iz različnih vrelcev ter v čem se mineralna voda iz naravnega vrelca razlikuje 

od mineralne vode v steklenici.  

➢ Na začetku poti bi prejeli učni list (priloga A). 

 

Slika 7: Potek poti po stopinjah konja Pegaza do zdravja in zdravilne vode 

Vir: Google Earth, februar 2022 

 



 

 

 

1. postaja: KRALJEVI VRELEC 

 

S potjo bi pričeli pri Kraljevem vrelcu, ki se nahaja v okolici Rogaške Slatine v vasi Spodnja 

Kostrivnica. Vasico le malokateri poznajo po zdravilnih mineralnih vodah. Ob Kraljevem 

vrelcu stoji kozolec toplar, kjer potekajo različne prireditve. Zanimiva posebnost 

Kraljevega vrelca je, da njegova voda ob prebavi blagodejno vpliva tudi na kožo.  

 

Slika 8: Kraljevi vrelec 

VIR: https://kraji.eu/slovenija/kostrivnica_kraljevi_vrelec/slo 

 

 

 

2. postaja: IGNACIJEV VRELEC 

 

Vrelcu in kozolcu iz prve postaje dela družbo še Ignacijev vrelec. Obiskovalci si bodo 

seveda vodo lahko tudi natočili v plastenke in jo preizkušali na poti do naslednje postaje. 

 

 

Slika 9: Ignacijev vrelec 

VIR: https://kraji.eu/slovenija/kostrivnica_kraljevi_vrelec/slo 



 

 

 

 

3. postaja: IVANOV VRELEC 

 

Pot bi nadaljevali nad Rogaško riviero do Ivanovega vrelca, ki je bil obnovljen leta 2020. Vrelec 

je opremljen z rustificiranim stenskim ozadjem, oblikovano vodno skodelo in simetrično 

postavljenima stebričema.  

 

Slika 10: Ivanov vrelec 

https://www.rogaska-slatina.si/si/ 

 

 

4. postaja: GOZDNI VRELEC 

 

Nato bi se povzpeli tudi do Gozdnega vrelca, ki se nahaja ob vznožju Janine. Hkrati bi 

predlagali, da se obiskovalci odpravijo do najnižje ležečega smučišča v Sloveniji – Janine. 

Obiskovalce bo na poti do vrha vodila dobro označena rekreativna pot, primerna za vse 

generacije in fizične zmogljivosti, saj si lahko vsak izbere svojo pot do vrha. Na poti do vrha 

se nahaja tudi fitnes na prostem, kjer se obiskovalci lahko razgibajo in kondicijsko pripravijo. 

 

 

Slika 11: Gozdni vrelec 

VIR: https://kraji.eu/slovenija/rogaska_slatina_gozdni_vrelec/slo 

 

https://www.rogaska-slatina.si/si/


 

 

 

5. postaja: Pegazova ploščad 

 

Z vrha Janine se bomo spustili do Pegazove ploščadi, kjer se nahaja krilati kip Pegaz. Na tej 

postaji bomo obiskovalce seznanili z nastankom kraja in pomenom krajevnega simbola, ki je 

tudi zaslužen za odkritje zdravilne vode. 

 

Slika 12: Pegazova ploščad 

VIR: https://www.rogaska-slatina.si/si/obcina/o-obcini/obcinski-simboli/pegaz-v-rogaski-slatini/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.rogaska-slatina.si/si/obcina/o-obcini/obcinski-simboli/pegaz-v-rogaski-slatini/


 

 

 

6. postaja: MEDICAL CENTER IN PIVNICA - ZDRAVILIŠČE 

 

Učno pod bomo končali Medical centrom in pivnico, ki se nahaja ob njem. Ob vstopu v 

zdraviliški park nam pogled pritegne najvišja stavba v Rogaški Slatini, ki se ponaša z dolgoletno 

tradicijo zdravljenja. Medical center s svojo pestro ponudbo zdravstvenih in wellnes storitev, 

privablja turiste s celega sveta. Obiskovalce bomo seznanili s ponujenimi storitvami in jih 

povabili, da si postrežejo s kozarcem zdravilne vode v pivnici, ki se nahaja v pritličju Medical 

centra. Zdravilna mineralna voda Donat Mg je edinstvena na svetu, saj ima najvišjo vsebnost 

naravnega magnezija. Bogata mineralna sestava ji daje blagodejno in zdravilno moč. 

Obiskovalci bodo občutili njene pozitivne učinke in si privoščili pitno kuro, ki jim bo pomagala 

do boljšega počutja. Ob poskušanju vode bodo dokončali učni list, ki so ga prejeli na začetku 

poti ter upodobili steklenico vode Donat Mg. 

 

Slika 13: Medical center s pivnico 

Vir: https://old.delo.si/novice/slovenija/terapevtski-neboticnik-s-prenovljeno-fasado.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://old.delo.si/novice/slovenija/terapevtski-neboticnik-s-prenovljeno-fasado.html


 

 

 

7 NAČRT OGLAŠEVANJA TURISTIČNEGA PROIZVODA 

 

7.1 Šolska spletna stran in časopis 

Na šolski spletne strani bomo oglaševali našo dejavnost in s tem pri učencih in ostalih vzbudili 

zanimanje za naš projekt. 

 

7. 2 Facebook in Instagram  

Socialna omrežja so med današnjo populacijo vedno bolj razširjena in so odličen vir hitrega 

širjenja informacij. Na obeh omrežjih bomo objavljali atraktivne slike, ki bodo privabile goste. 

 

7. 3 Zloženka 

Zamislili smo si zloženko, ki je v prilogi. Zloženke bomo razdelili in razstavili na šoli, 

turističnih agencijah. 

 

7. 4 Lokalni časopis Rogaške Novice 

V lokalnem časopisu bomo objavili dogodek, kjer bomo na kratek in zanimiv način občane 

seznanili s samim dogodkom oz. projektom. 

 

8 PREDSTAVITEV DELA NA TURISTIČNI TRŽNICI  

 

S predstavitvijo na turistični tržnici želimo obiskovalce prepričati, da je Rogaška Slatina 

turistični kraj vreden ogleda. Poskrbeli bomo, da bodo obiskovalci z zanimanjem in 

navdušenjem postali pri naši tržnici, saj bodo lahko poskusili okus vode iz opisanih vrelcev ter 

seveda našo legendarno vodo Donat Mg. V roke bodo dobili tudi zloženko, ki jih bo s svojim 

videzom pritegnila k obisku in učni poti Po stopinjah konja Pegaza.  

 

 

 

 



 

 

 

9 ZAKLJUČEK 

 

Med raziskovanjem smo se podrobno seznanili z zgodovino Rogaške Slatine. Posebej smo se 

osredotočili na vrelce mineralne vode in samo zdravilišče. Bili smo presenečeni nad tem, koliko 

novih informacij o našem kraju smo izvedeli.  

 

Ker smo raziskovali vrelce v Rogaški Slatini, smo za pomoč prosili starejše občane. Pa čeprav 

so bili to naši sosedje, babice in dedki, jih je bilo prav zanimivo poslušati, kako so nam z 

veseljem pripovedovali o nastanki vrelcev v Rogaški Slatini.  

 

Takrat smo se odločili, da moramo zgodbo o nastanku vrelcev posredovati naprej in nastala je 

ideja o učni poti Po stopinjah konja Pegaza do zdravja in zdravilne vode. 

 

Učna pot, ki smo si jo zamislili je primerna za obiskovalce vseh starosti. Ljudi želimo seznaniti, 

zakaj naj se odpravijo v Rogaško Slatino po zdravje. Rogaška Slatina je slovensko naravno 

zdravilišče z bogato tradicijo, ki jo želimo ohraniti in še bolj razširiti drugim ljudem.  

Našo učno pot bi lahko nadgradili s še kakšno legendo ali zgodbo, na katero smo naleteli tekom 

raziskovanja in pogovarjanja s starejšimi občani. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

10 VIRI IN LITERATURA 

 

Knjižni viri:  

1. Kene, M. (1924). Zdravilišče Rogaška Slatina. Rogaška Slatina: Rogaška vas. 

 

2. Mlacović, D.(1995). Prava rogaška: Rogaške mineralne vode skozi čas. Rogaška Slatina: 

Rogaški vrelci. 

 

3. Nussdorfer, V. (2011). Pod krilatim Pegazom. Ljubljana: Klub z razlogom- Janine 

Slovenke. 

 

4. Turistični vodnik: Rogaška Slatina in okolica (2011). Rogaška Slatina: Občina Rogaška 

Slatina in Javni zavod Turizem Rogaška Slatina. 

 

5. Utenkar D., Mlacovič D. (2009). Rogaška Slatina: Mesto vode, stekla in vina. Rogaška 

Slatina: Javni zavod Turizem Rogaška Slatina. 

 

6. Vardjan, F. 2004. Rogaška Slatina: Sprehod skozi čas. Rogaška Slatina: Društvo prijateljev 

Rogaška Slatina 

 

 

Internetni viri: 

- Pridobljeno, 20. 11. 2021 s: https://www.visit-rogaska-slatina.si/si/ 

- Pridobljeno, 20. 11. 2021 s: 

https://kraji.eu/slovenija/rogaska_slatina_ivanov_vrelec/slo 

- Pridobljeno, 20. 11. 2021 s: https://www.rogaska-slatina.si/si/ 

- Pridobljeno, 15. 1. 2022 s: https://sl.wikipedia.org/wiki/Roga%C5%A1ka_Slatina 

- Pridobljeno, 15. 1. 2022 s: https://www.rogaska.si/si/zakaj-v-rogasko/bogata-

zgodovina 

 

 

 

https://www.visit-rogaska-slatina.si/si/
https://www.rogaska-slatina.si/si/
https://www.rogaska.si/si/zakaj-v-rogasko/bogata-zgodovina
https://www.rogaska.si/si/zakaj-v-rogasko/bogata-zgodovina


 

 

 

PRILOGA A: Učni list 

Pozdravljeni. Danes imate to čast, da se boste sprehodili po stopinjah krilatega konja Pegaza do 

zdravja in zdravilne vode. Med ogledom bodite pozorni in poskusite vodo iz vsakega vrelca, da 

boste na koncu poti lahko rešili učni list.  

1.  Kako se imenuje konj, ki je zaznamoval Rogaško Slatino? 

______________________________ 

2. Zakaj je pomemben za Rogaško Slatino? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

3. Imenuj dve mineralni vodi, ki izvirata v Rogaški Slatini. 

____________________________ 

____________________________ 

4. Obkroži vrelec, iz katerega je najboljši okus vode. 

a) Kraljevi vrelec 

b) Ignacijev vrelec 

c) Gozdni vrelec 

d) Ivanov vrelec 

5. Ilustriraj podobo steklenice vode Donat Mg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PRILOGA B: Zloženka 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PRILOGA C: Anketni vprašalnik 

Smo učenke Ines, Alana in Jasmina. Pripravile smo kratek anketni vprašalnik, ki je popolnoma 

anonimen. Rezultate vprašalnika bomo uporabili pri raziskovalni nalogi Turizmu pomaga lastna glava. 

Za sodelovanje se vam iskreno zahvaljujemo! 

SPOL:           M              Ž                                                                          

STAROST (v letih): a) 25 – 29          b) 30 – 36          c) 37 – 43         d) 44 – 50  e) več kot 51 

1. Kako pomembno se Vam zdi pitje vode? 

a) Zelo pomembno 

b) Dokaj pomembno 

c) Nepomembno 

 2. Ali veste, kateri kraj je znan po izviru vode Donat Mg?      

               DA                             NE  

Kraj: _____________________________________ 

2. Se vam zdi voda Donat Mg učinkovita? 

               DA                                NE 

3. Kako pogosto pijete vodo Donat Mg? 

a) Nikoli 

b) Nekajkrat letno 

c) Nekajkrat mesečno 

d) Nekajkrat tedensko 

e) Vsak dan 

4. Vam voda Donat Mg pomaga pri zdravstvenih težavah? 

                           DA                            NE  

Če ste obkrožili DA, navedite zdravstvene težave? 

_______________________________________________________________________ 

 

5. Ali ste kdaj pili vodo iz katerega od vrelcev (Ivanov vrelec, Gozdni vrelec, Kraljevi vrelec, 

Ignacijev vrelec), ki se razprostirajo po Rogaški Slatini? 

                DA                             NE 

6. Menite, da so v preteklosti bolj cenili zdravilno vodo iz vrelcev kot danes? 

                                DA                           NE 

Hvala za sodelovanje! 

 


