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1. UVOD
1.1 UVODNE MISLI
»Vso bogastvo, ki ga dosežem, je iz narave. Narava je moj vir inspiracije.«
(Claude Monet)

Slika 1: Claude Monet, Vodne lilije
Sostro s svojo prelepo naravo in vodno pestrostjo na skrajno vzhodnem delu ljubljanskega polja,
vabi vse, ki hrepenijo po stiku z naravo in samim seboj. Želimo si, da bi bila narava vsakemu
vir inspiracije in oddiha. Med samim delom nas je vodila čarobnost vode, potreba vseh živih
bitij po vodi in tudi prisotnost vode v telesih vseh živih bitij.

1.2 NAMEN IN CILJ PROJEKTNE NALOGE
Namen naše naloge, je predstavitev pomena vode našega kraja, kot eno izmed poletnih
turističnih ponudb. Predstavili bi naš kraj in njegove vode ter na ta način, obiskovalcem
približali našo prelepo naravo. Naš cilj je, da bi s tem vzpostavili zavedanje o pomembnosti
ohranjanja čistih voda in narave, oživljali bi odnos narave in človeka ter njuno prepletenost, ki
je nekoč že obstajala. V današnjem hitrem tempu življenja so in bodo takšni oddihi v naravi
nujni za dobro počutje in ohranjanje zdravja.
Naša turistična ponudba, bi nudila aktivno preživljanje prostega časa ob vodah, kjer bi si
obiskovalci lahko nabrali novih energij, se sprostili, ustvarjali, družili in gibali. Deležni bi bili
različnih vodenih meditacij, lahko pa bi se z njimi samo seznanili ter se jih posluževali, ko bi
to potrebovali. Najbolj pomembno pa se nam je zdelo, da bi s tem zopet zbližali človeka in
naravo. Danes namreč živimo v času, ko smo se tako oddaljili od narave, da jo brez slabe vesti
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uničujemo in onesnažujemo, ne samo vodne vire ampak skoraj že vse. Najhujše je to, da se
večina sploh ne zaveda, da onesnažujejo. Zato se nam je zdelo pomembno, da pri naši nalogi
prikažemo in opozorimo, da obstajajo tudi drugačne oblike turizma.

Slika 2: Ravnotežje in umirjenost

Obiskovalce želimo seznanite o pozitivnem vplivu, ki ga ima voda na naše počutje. Na ta način
želimo turistični ponudbi, dati pridih ekološke zavesti in skrbi za okolje. Želimo, da bi s takšno
turistično ponudbo prikazali, da lahko prosti čas obiskovalci preživljajo ob obrežjih rek in
potokov v našem kraju in okolici ter pri tem poiščejo svoj notranji mir brez napetih denarnic in
kupov prtljage.
Odločile smo se, da bomo predstavile naše reke, potoke ter vse dejavnosti, ki so povezane z
vodo. Razmišljale smo predvsem o tem, kako predstaviti vodo in vse njene pozitivne lastnosti
ter njen vpliv na dobro počutje. Osredotočile smo se tudi na to, kakšen vpliv ima voda na našo
ustvarjalnost, kadar smo v njeni bližini.

2. PREDSTAVITEV NAŠEGA KRAJA
Sostro se nahaja na skrajnem vzhodnem delu ljubljanskega polja. Je zadnja vas na ravninskem
delu desnega brega Ljubljanice. Objemata ga Dobrunjščica in prvi obronki dolenjskega
gričevja.
Vas Sostro se prvič omenja okrog leta 1015, ko je Artolf II. Svibenski postavil grad na visokem,
ostrem skalnem greben. Iz starih zapisov je razbrati, da se je rod Svibenov imenoval
Ostovrharji. Po njih naj bi Sostro dobilo ime - Sostrovo. Druga različica pa pravi, da naj bi kraj
dobil ime po sovodju. Ta razlaga nam je bolj všeč, saj se tukaj srečajo vode Dobrunjščica,
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Besnica in Ljubljanica ter se pri Zalogu izlivajo v Savo. Naselje je nastalo ob sotočju. Viri
pravijo, da so strugi včasih rekli »strvo«, saj je šlo za več strug, zato so jo poimenovali
»sostrvo«. Ta razlaga je tudi iz tega zornega kota zelo verjetna. Črka »v« se je čez čas zaradi
poenostavitve izpustila in nastalo je Sostro.

Slika 3: Sotočje Dobrunjščice, Besnice in Ljubljanice

V Sostrem in okolici imamo veliko obdelovalnih površin, kjer rastejo žita, stročnice, zelje,
krompir, živinska krma in ostala zelenjava. Gozdovi so polni borovnic, gob in jeseni kostanja.
Zelo dobro uspeva tudi sadje, kot so jagode, češnje, jabolka ter hruške. V gozdovih raste veliko
bukve, hrasta, gabra, bresta ter kostanja. Zaradi neposredne bližine mesta Ljubljane ter številnih
obiskovalcev v naših gozdovih ni veliko divjadi. Zaradi veliko rek, potokov, močvirij ter mrtvih
rokavov rek tukaj gnezdi in se zadržuje veliko ptic. Če se sprehajamo ob rekah lahko vidimo
ponirke, čaplje, divje race ter štorklje.
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Slika 4: Človeški podpisi

Reka Ljubljanica je dom 26 vrstam rib (lipani, smuči, krapi, somi, ščuke, kleni …) in nekoč je
v naših vodah bilo veliko potočnih rakov, ki pa jih sedaj skoraj ni več. Zaradi onesnaženja
(kmetijstvo in uporaba herbicidov ter ostalih strupov) in melioracijskih del ter odpadkov, ki so
jih odmetavali v potoke, rake žal več ne vidimo. Raki živijo v čistih potokih in teh je vedno
manj. Na težje dostopnih delih se v gozdovih skriva še nekaj čistih potokov, kjer lahko vidimo
te prelepe živali. Potoki s čisto vodo so: potoki v Panški Reki, pod Javorjem, pod Pugledom,
Urhom, Podmolnikom in Besniški dolini. Želimo si, da se miselnost spremeni in da bo prišel
dan, ko bomo naravo zopet spoštovali, kot so jo daleč nazaj naši predniki.
Mlinarstvo je najstarejša obrt, ki jo pozna človek. Mline so poznali že Rimljani, ki naj bi jih iz
Male Azije prinesli na evropska tla. Mline so modernizirali med leti 1800 in 1931, vendar so
do današnjih dni ostali skoraj enaki. Na začetku so mline na roke poganjali ljudje, kasneje
živina, potem pa so začeli izrabljati vodno energijo, ki jo je v naših krajih bilo veliko. Zaradi
strmih pobočjih so bile struge potokov ozke, voda v njih pa je tekla hitro in silovito. Zaradi
številni voda je bilo v naših krajih tudi veliko mlinov.
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Slika 5: Izumiranje potočnih rakov

Slika 6: Danes potočnih rakov ne vidimo več

3. ZNANA DEJSTVA O VODI
Na planetu Zemlja je kar 70% vode. Od teh 70% je sladke vode okoli 1%, pitne pa 0,3%.

Slika 7: Slana in sladka voda
Zato moramo s pitno vodo zelo varčevati in jo ohranjati čisto. Voda je tekočina brez barve,
vonja in okusa. V naravi jo najdemo v vseh treh agregatnih stanjih, njeno tališče je pri 0
stopinjah Celzija, vrelišče pa pri 100 stopinjah Celzija. Njeno molekulo sestavljata dva
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vodikova in en kisikov atom. Oba atoma vodika sta vezana na atom kisika. Njena kemijska
formula je H2O.

Slika 8: Molekula vode

Slika 9: Voda v trdem in tekočem stanju 1

Slika 10: Voda v trdem in tekočem stanju 2
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Slika 11: Voda je lepa v vseh agregatnih stanjih

Voda vsebuje različne količine raztopljenih plinov in soli ter organskih spojin in
mikroorganizmov. Voda je eno izmed najmočnejših topil saj raztaplja več kot 135 snovi in tudi
kamnine. S tem pojavom tvori in spreminja relief zemlje. Onesnaženost voda je v zadnjem času
zelo velika. Vodo onesnažujemo s preveliko porabo plastike, saj se je veliko znajde v rekah,
močvirjih, jezerih, potokih. Onesnažujemo jo tudi z odpadnimi vodami iz industriji, k
onesnaževanju pa pripomorejo tudi izpušni plini avtomobilov, odplake kmetij in uporaba
pesticidov, fungicidov ter ostalih strupov, ki po škropljenju poniknejo v zemljo in s tem
onesnažijo vodne žile pod površjem zemlje. Voda na našem planetu ves čas kroži zato se nam
lahko enkrat zgodi, da bo tako onesnažena, da ne bo več primerna za pitje ter da bo zdravju
škodljiva.

Slika 12: Plastika in njen razkroj
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4. SVODE
Veliko časa smo se pogovarjali o onesnaževanju, saj se o tem pogovarjamo že skoraj pri vseh
predmetih, ki jih imamo v šoli. Pomembno se nam zdi, da s svojim delom, ki govori o
pomembnosti ohranjanja čistosti okolja, prispevamo na vsakem koraku. Našo delovno skupino
smo poimenovale: SVODE. Na eni izmed ur, ko smo razglabljale, razmišljale in iskale ideje na
kakšen način, bi lahko to predstavljale smo si izmislile rimo:

Recikliraj,
rešuj in ne
onesnažuj!
Oziroma: RRO
S to kratico želimo in bomo tudi v bodoče opozarjali na probleme, ki so povezani z
onesnaževanjem voda. S to kratico želimo in bomo tudi v prihodnje opozarjali na to
problematiko. Našo šolo obiskuje veliko učencev, ki imajo doma male ali velike kmetije in
kmetijske obdelovalne površine, na katerih uporabljajo onesnaževalce-škropiva. Pregovor, da
svet na mladih stoji, nam vliva upanje in motivacijo za boljši svet. Prav tako smo in bomo tudi
v prihodnje predstavljali dejavnosti, ki jih lahko počnemo ob vodah. V šoli bomo tudi v bodoče
poskušali vpeljati to kratico in delati na ozaveščanju pomembnosti ohranjanja čiste vode, da
bomo lahko v potokih ponovno opazovali potočne rake.

Slika 13: Ku ku ali kam ste se skrili potočni raki
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5. KAJ JE HIDRONIKA?
Hidronika je znanost, ki proučuje vodo in njene fenomene. Z raziskovanjem vode so
znanstveniki prišli do zelo zanimivih odkritij, ki so nam vzela sapo.
5.1 VODA IMA SPOMIN
Masaru Emoto, znanstvenik, ki se je ukvarjal s hidroniko je veliko let proučeval vodo, saj je
hotel izvedeti ali ima voda spomin. Po številnih poskusih strukturiranja vode je dokazal, da
lahko človek s svojimi mislimi deluje na njeno molekularno zgradbo. Ko tako s pomočjo
človeških misli deluje na njeno molekularno zgradbo, pri tem molekule vode prevzamejo
določene elektromagnetne frekvence. Te frekvence imajo lahko pozitivne oz. zdravilne učinke
ali negativne oz. škodljive učinke na človeka.
Spomin vode je raziskovala tudi skupina ruskih znanstvenikov pod vodstvom dr. Stanislava
Valentinoviča Zenina. Preučevali so tudi način, kako okolje sovpliva na vodo. Dokazali so, da
do te interakcije pride z analizo vode. Kadar voda prejema informacije npr. iz zvočnega polja,
se začne spreminjati vrstni red strukturnih elementov v vodni molekuli. Npr. ko izgovorimo
besedo ali besedno zvezo, dobimo zvočno kodo. Tako kot pri zvoku izgovorjenih besed, ki
vsebujejo informacije je enako tudi pri vodi. V svoji molekuli ima 40 milijonov strukturnih
elementov tako, da sedaj vemo, kakšno moč imajo naša čustva na vodo.
Večkrat smo slišale, kako so nam babice rekle, da se moramo z rožami prijazno pogovarjati, ko
zalivamo rože ali ko so se pogovarjale npr. kako Maji lepo uspevajo rože, ker se z njimi
pogovarja. Tega do sedaj nismo razumele, se pa nam je zdelo zelo zanimivo. Sedaj, ko smo se
ukvarjale z vodo to razumemo. Torej, ko zalivamo rože ne smemo biti jezni, ker bo voda imela
drugačno strukturo molekul kot če smo veseli. Ko spijemo kozarec vode bodimo zadovoljni,
veseli, pa bo voda imela pozitiven vpliv na nas. Voda si tako zapomni lepe in grde besede in
vse to so v bistvu različne vibracije, ki jih voda oblikuje v različne kristale. To so znanstveniki
fotografirali s posebnimi fotografskimi postopki in opremo, da lahko sedaj to tudi vidimo.
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Slika 14: Delovanje naših čustev na vodo, fotografirano s posebnim postopkom

5.2 ZDRAVILNI UČINKI VODE
Na predavanju zdravniškega sistematskega pregleda, so nam povedali, da moramo dnevno
popiti od 1,5 do 2 litra vode. S tem bomo spodbudili našo presnovo, ki nam bo dala občutek
sitosti. Voda nam pomaga, da iz telesa hitreje izločimo škodljive snovi. Če postanemo utrujeni
ali zaspani je lahko vzrok, da smo dehidrirani. Pomaga že, če spijemo kozarec vode in takoj se
bomo počutil polni energije.
Pitje vode, pomaga srcu pri boljšem črpanju krvi in s tem pospeši prenos kisika in hrane v
celice. Zadostno pitje vode zmanjšuje stres. Zakaj? Ker je 70 do 80 odstotkov možganskega
tkiva sestavljeno iz vode in če smo dehidrirani, telo in možgani to zaznajo kot alarm, v telo
spustijo stresne hormone, kar posledično vpliva na zmanjšano moč imunskega sistema. Pijmo
zadostne količine vode in redno!
Voda v telesu, če jo je dovolj, neguje našo kožo in nam daje mladosten videz. Pitje vode,
pospešuje pretok krvi, odstranjuje strupe in koža postane bolj sijoča. Izboljša spomin, prebavo,
dvigne nivo energije v telesu, znoj ki ga izločamo je sestavljen pretežno iz vode in je zato
naravno sredstvo za hlajenje telesa. Funkcija vode v telesu je tudi ta, da redči soli in minerale
v urinu, če ne le ti tvorijo trde kristale, ki jih poznamo kot ledvične kamne. Torej popiti moramo
dovolj vode, da se nam ne bodo v telesu tvorili ledvični kamni, saj v razredčenemu urinu ne
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morejo nastati. Tudi zvok vode ima zdravilno moč, saj nas poslušanje žuborenja potočka, slapa
ali valov sprosti.
5.3 VODA V HOMEOPATIJI
V homeopatiji vodi dodajo različna zdravilna sredstva in jo po posebnem postopku redčenja in
tresenja obdelajo. Voda si zapomni prisotnost razredčene snovi, tem bolj in čim večkrat jo dobro
pretresemo. Dokazano je, da čeprav v takšni raztopini ni več niti molekule prvotne snovi,
vseeno deluje in zdravi. Voda si je zapomnila to informacijo, ki jo potem telo uporabi za
samozdravljenje.

6. NAŠI POTOKI IN REKE
Dobrunjščica izvira pod prekrasno vasico Lipoglav. Potok teče skozi vas Podlipoglav in se
razmahne po ravnini in dolini prelepega hriba Pugleda (615) in Šentpavelskega hribovja. Leži
ob tektonski prelomnici. V knjigi Edvarda Svetka smo zasledile, da je zaradi te bližine tektonske
prelomnice viden v Gobovškem potoku celo prehod med skrilavim glinavcem v kremenove
peščenjake in konglomerat. Zaradi tega je tudi ena stran Pugleda (severna) bolj strma kot južna.
Dobrunjščica teče ob hribu Pugled skozi vas Podlipoglav, Sadinjo vas, Sostro in se v Zavogljah
izlije v Ljubljanico.
Zanimivost je ta, da se potok imenuje s tremi imeni; Dobrunjščica v spodnjem toku, v srednjem
se imenuje Gobovšek, v zgornjem toku pa se imenuje Reka. Potok je dolg štiri kilometre. Tu je
bilo nekoč veliko mlinov. Eden izmed ohranjenih mlinov je Dolenčev mlin.
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Slika 15: Ohranjen in delujoč Dolenčev mlin

Besniški potok leži nad Besnico in teče po Besniški dolini, vzhodno od Ljubljane. Teče skozi
naselje Besnica in se pri Podgradu izliva v Ljubljanic, je tudi njen zadnji desni pritok, tik preden
se izlije v reko Savo.
Šivnik je potok, ki izvira v bližini naselja Zavoglje pri Sostrem.

7. SPODBUJANJE K VEČJI OBČUTLJIVOSTI ZA DOGAJANJE V OKOLJU
Razmišljale smo, kako bi spodbudile ljudje, da bi postali bolj občutljivi na dogajanje v okolju.
Tako smo na lastnem primeru in skozi pogovore, ki smo jih imele, prišle do spoznanja, da nas
prav gibanje v naravi poveže z njo in nas naredi bolj občutljive. Ko smo se sprehajale in
fotografirale ter si ogledovale naša obrežja potokov ter rek smo se vedno sprostile in počutile
polne energije. Ta občutek miru in zadovoljstva je ostal še dolgo potem, ko smo se že vrnile v
svoje sobe ali sedle k nalogam. Tudi učile smo se lažje saj smo bile bolj zbrane in umirjene.
Prišle smo do spoznanja, da se sproščanje začne, ko umirimo svoje misli. Najhitreje smo se
umirile, ko smo dejansko bile v naravi. Smo se pa umirjale tudi s pomočjo zvokov žuborenja
vode na you tubu. Ko pridejo toplejši meseci bomo izvedle tudi likovne dejavnosti ob potoku,
za kar je sedaj še premrzlo. V naprej bi rade povabile tudi prijatelje in jim ne samo s turistično
nalogo in stojnico, ampak tudi s prakso pokazale, kakšno moč ima narava.

12

PREDLOGI ZA SPROŠČANJE V NARAVI:
•

dihalne vaje na obrežju,

•

opazovanje kamnov,

•

iskanje ravnovesja z zlaganjem kamnov,

•

poslušanje žuborenja vode,

•

likovno ustvarjanje,

•

vaje za telo in duha,

•

druženje,

•

sprehodi,

•

petje.

Slika 16: Ustvarjanje v naravi

Slika 17: Likovno ustvarjanje
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8. ZAKLJUČEK
Naš kraj nam nudi veliko dejavnosti, saj je obdan z rekami, potoki, gozdovi, travniki ter bajerji.
Storilnostno naravnan turizem lahko preveč poseže v naravo in včasih kraju naredi več škode
kot koristi.
S turistično nalogo smo želele povezati človeka z naravo, brez kakršnihkoli materialnih dobrin,
da bi preprosto samo bili prisotni tukaj in zdaj. Da bi postali občutljivejši za nam velikokrat
neviden svet. Zaradi hitrega tempa življenja se oddaljujemo sami od sebe in pri tem pozabljamo
na naravo, ki bi nam lahko bila steber za zdravo in dobro počutje. V naši občini ponujamo
veliko turističnih zanimivosti. Od ostankov graščine, razglednega stolpa na Debnem vrhu,
Mihčeve hiše, ki je najstarejša 300 let stara hiša in kot taka lep primer vaške arhitekture,
Dolenčevega mlina, ostanke obzidja, ki je ljudi branil pred vdori Turkov, rimski relief v cerkvi
v Zavoglju, merjaščeve planinske poti, kostanjeve poti …
Poleg pestre in zanimive ponudbe želimo s svojim prispevkom turistične naloge spodbujati in
preplesti človeka z naravo in naravo s človekom ter tako ponuditi in pokazati, kje lahko umirimo
svoj um, da bo telo plesalo potem od energije in zadovoljstva. Želimo, da bi vsak posameznik
naravi vračal to darežljivost s svojim prispevkom pri čistilnih akcijah in da ljudje ne bi več
odmetavali smeti, škropili s strupi in onesnaževali ta naš prelep zaklad. Veseli bomo vsakega
obiskovalca, ki bo vstopal v naravo kot v svetišče.
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