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PREDSTAVITEV KNJIGE IZPOD PERESA MANCE 

KORELC 
 
V torek, 25. 8. je v ljubljanskem Konzorciju potekala predstavitev nove knjige z naslovom The Slovenia Lakes, ki jo je 
napisala znana slovenska marketingašica, predavateljica in strokovnjakinja za LinkedIn. Predstavitev knjige in pogovor 
z avtorico Manco Korelc bo povezoval direktor mednarodne založbe The Slovenia, Niko Slavnić.  

 
 
Predstavitev knjige The Slovenia Lakes za splošno javnost bo potekala danes v prijetnem ambientu Gostišča Jezero 
ob Zbiljskem jezeru ob 18. uri. Na predstavitvi knjige The Slovenia Lakes ob Zbiljskem jezeru bo Manca Korelc 
podrobneje predstavila, kako se je projekt “Moja jezera” pričel in jo leta kasneje vodil do same izdaje knjige po okriljem 
mednarodne založbe The Slovenia. Dogodek bo tudi tu povezoval direktor mednarodne založbe The Slovenia, Niko 
Slavnić. Po pogovoru o nastanku projekta in knjige o slovenskih jezerih bo sledilo prijetno druženje in podpisovanje 
knjige.  
 
Predogled knjige si lahko ogledate tukaj.  
 
KnjigoThe Slovenia Lakes lahko naročite tukaj! 
 

 

OD OSEBNEGA PROJEKTA “MOJA JEZERA” DO PREDSTAVITVE SLOVENSKIH JEZER V 
KNJIGI 

 
Avtorica knjige The Slovenia Lakes, Manca Korelc je izjemno energična podjetnica iz Kočevja, srčna raziskovalka 
jezer in strastna predavateljica. Po izobrazbi je magistrica poslovnih ved, poslovno pa od leta 2008 stopa po poti  
digitalnega marketinga. Oktobra 2017 je postala samostojna podjetnica, ki pomaga podjetjem pri poslovni uporabi 
LinkedIna za marketing in prodajo. Isto leto je vzniknil tudi njen osebni projekt Moja jezera, saj se njen svet izven 
poslovnih voda vrti okoli slovenskih voda v različnih pojavnih oblikah, ki Manco prevzemajo na prav poseben način.  
 
Manca Korelc se je odločila, da bo odkrivala slovenska jezera s kolesom ali peš, saj je po naravi zagrizena športnica. 
Primarni namen projekta Moja jezera je bil spoznavanje neznanih stoječih voda na slovenskih tleh, ki se jih še ni 
dotaknil masovni turizem. Na svoji poti odkrivanja slovenskih stoječih voda je vsako jezero skrbno dokumentirala s 
fotografijami in krajšimi opisi. Skupaj z zemljevidom je svoja popotovanja okoli slovenskih jezer skrbno objavljala na 
svoji spletni strani in kot prava digitalna marketingašica na svojih profilih na družbenih omrežjih, kjer si je zgradila 
zvesto skupnost sledilcev.  
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Kolesarjenje in odkrivanje stoječih voda sta tako postala njeno življenjsko vodilo, pri čemer se Manca Korelc morda 
ni takoj zavedala, kam jo lahko projekt Moja jezera pravzaprav pripelje. Tako se je dve leti nazaj iz njenega sedaj 
nagrajenega osebnega projekta za dušo, kot mu pravi Manca Korelc sama, rodila ideja o izdaji knjige pri mednarodni 
založbi The Slovenia. Navdihnjena z več stotimi jezeri po vsej državi, je Manca Korelc skrbno izbrala 101 jezero, ki bi 
jih moral obiskati vsak Slovenec. Ko boste prišli do konca knjige, boste vedeli vse o slovenskih jezerih (in Manci) in 
dobili motivacijo, da jih raziščete. Do časa pisanja knjige je Manca Korelc obiskala že več kot 1100 jezer. Jezera 
resnično ljubi, zato jim je posvetila svoje življenje.  
 

 
O KNJIGI THE SLOVENIA LAKES  

 
Vodnik po najboljših slovenskih jezerih 

 
101 top jezero | Nešteto potovalnih idej | 1 očarljiva dežela | 1 strastna ljubiteljica jezer | 1 

fantastična knjiga 
 
Knjiga z naslovom The Slovenia Lakes je najlepša in najizvirnejša oda jezerom Slovenije. Knjiga je nastala izpod 
peresa slovenskega dekleta, ki se je odločilo obiskati vsa slovenska jezera s kolesom. Besedilo je v slovenskem in 
angleškem jeziku. Knjiga vam bo predstavila posebna slovenska jezera – taka v obliki srca, presihajoča jezera, 
podzemna jezera in najbolj zanimive zgodbe o jezerih. Poleg tega pa vam bo knjiga The Slovenia Lakes prestavila 
največje, najvišje jezero, najgloblje, najvišje in najnižje jezero v Sloveniji. Spoznajte vsa slovenska jezera v presežnikih 
in dobite navdih za vaš naslednji izlet po Sloveniji.  
 
Vsak opis jezera je opremljeno s fotografijami in vsemi informacijami, ki jih potrebujete za naslednje čudovito jezersko 
potovanje. Na koncu knjige vas avtorica Manca Korelc povabi k 9 izletom med jezera in 3 kolesarske ture. Knjigo 
lahko naročite tukaj! 

 
 

VEČ O KNJIGI THE SLOVENIA LAKES  
 

Knjigo The Slovenia Lakes je Manca zasnovala tako, da bralci spoznate jezera v vseh njihovih oblikah. Knjiga ni 
turistični vodič, je oda vodi. Njena želja je, da boste s pomočjo knjige spoznali Slovenijo kot deželo jezer in da se ji 
boste dovolili povabiti k najmanjšemu kalu na Krasu, neznanemu ribniku nedaleč od vašega doma ali pozabljenim 
mrtvicam reke Mure. 
 
Ko boste prebrali zadnjo poved na zadnji strani knjige, obiščite jezero, ki ste ga že večkrat obiskali. Verjamemo, da 
boste nanj zdaj gledali drugače, morda bolj poetično, zagotovo pa bolj občudujoče. Spoznali boste, da jezer ne 
obiskujemo, marveč jih doživljamo.  
 
Pisanje knjige se je začelo že pred skoraj 30 leti. Manca ni štela niti deset let, ko je na list zapisala prve besede za 
knjigo. Ideja je bila napisati roman o družini, ki je bila takrat cel njen svet. Tisti roman je ostal med papirji spomina le 
kot osnutek, postavil pa je prvi kamenček v mozaiku Mančine pisateljske poti. Vihtenje peresa se je v najstniških letih 
razvijalo s pisanjem dnevnika, kasneje je veščine pisanja pričela kaliti v poslovnem svetu s pisanjem o digitalnem 
marketingu. Ves čas pa je v njej tlela želja zapisati svoje ime kot avtorica knjige. Skoraj trideset let po prvem poskusu 
napisati knjigo je z The Slovenia Lakes dosegla svoj cilj.  
 
Pisanje knjige je bilo izjemen projekt, ki je potekal v več fazah. Prvi korak so bili odgovori na vprašanja, komu je 
knjiga namenjena, kakšen stil pisanja ubrati, koliko in katera jezera izbrati, kako opisati posamezno jezero, katere 
podatke dodati k posameznemu jezeru, kaj na splošno povedati o jezerih, koga povabiti k uvodnim besedam, kako 
jih razvrstiti, koliko sebe umestiti med vrstice knjige ... 
 
Potem sem začela pisati. Zelo se je zatikalo pri izboru 101 jezer. Večkrat sem dodajala in brisala izbrana jezera, saj 
sem jih želela izbrati iz vseh regij Slovenije in vseh tipov stoječih voda. Nato je sledilo zbiranje fotografij in priprava 
preloma strani. Več kot 500 fotografij v knjigi je seštevek neskončnih ur fotografiranja, urejanja fotografij, 
pregledovanja spleta za najlepšimi fotografijami in elektronskih sporočil za koordinacijo.  
 
Z Veroniko sva od decembra lani preživeli neskončne ure za oblikovanje kolaža besedil in fotografij za vsako jezero 
in vsake druge strani. Poznam čisto vsak milimeter knjige.  
 
 
Knjiga je oda jezerom, v kateri spoznate skoraj vse, kar morate vedeti o jezerih Slovenije. V knjigi boste našli izbrano 
101 jezero v vseh regijah Slovenije s fotografijami in vsemi informacijami, ki jih potrebujete za vaš naslednji jezerski 
izlet. 
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Knjiga vas bo spodbudila, da na jezera gledate drugače, morda bolj poetično, zagotovo pa bolj občudujoče. Avtorica 
vas na koncu knjige povabi k 9 izletom med jezera in na 3 kolesarske ture. In na izlet k jezerom, da spoznate o 
jezerih tudi tisto, kar še ni odkrito. Spoznali boste, da jezer ne obiskujemo, marveč jih doživljamo. 
 
Predogled knjige si lahko ogledate tukaj.  
 
Knjigo lahko naročite tukaj! 
 
 
Za več informacij smo vam na voljo na elektronskem naslovu info@the-slovenia.com.  
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