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POVZETEK: 

Namen predlaganega turističnega produkta je turističnim ponudnikom in Občini Jesenice 

predstaviti, da bi lahko bila tudi zgodba o jeseniškem meteoritu za goste zanimiva in vredna 

ogleda. Ker zgodba še ni oblikovana kot celovit  turistični produkt, bi lahko bil naš predlog 

programa dvodnevnega tabora idejna zasnova, pri oblikovanju predlogov za razvoj turizma na 

Jesenicah. Cilj naloge je oblikovati program aktivnosti v dvodnevnem izletu, ki vsebuje 

nastanitev v taboru, spoznavanje naravnih znamenitosti in kulturne dediščine našega kraja, 

pokušino tradicionalnih jedi, rekreacijo in umetniško ustvarjanje. V nalogi predstavljamo tudi 

načine trženja ponudbe od tiskanih medijev do digitalnih medijev, ki so za današnji čas 

velikega pomena. Za uspešno trženje in reklamiranje bo potrebno vključiti lokalne turistične 

delavce, občino in zasebne podjetnike, saj edino s skupnimi močmi lahko z zgodbo o 

jeseniškem meteoritu privabimo največ gostov. 

Ključne besede:  

Zgodba, turistični produkt, trženje 

 

 

ABSTRAKT: 

The purpose of tourism product is to present tourism providers and the municipality of 

Jesenice, that the story of Jesenice meteorite could be interesting for our tourist guests and 

worth a visit. Because our proposal of the story is not designed as an integrated tourist 

product, it could be conceptual design for the development of tourism in Jesenice. The aim of 

this study is to develop a program of activities in the two-day trip, which contains 

accommodation in the camp, learning about natural attractions and cultural heritage of our 

region, tasting traditional dishes, recreation and artistic creation. In this study we also presents 

ways of marketing offers from print media to digital media, which is at the moment of great 

significance. For successful marketing and advertising it will be necessary to involve local 

tourism operators, municipality and private entrepreneurs. Only by working together, we can 

attract more tourists with our story of Jesenice meteorite. 

Key words:  

Story, tourism product, marketing 
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1. UVOD 

 

 

Zakaj je vesolje tako vznemirljivo? Ker je neznano, preveliko, da bi ga lahko izmerili, in 

polno skrivnosti. Raziskovalci so raziskali že vsak kotiček na Zemlji. Le vesolje in morske 

globine na Zemlji ostajajo neraziskani.  

Na vprašanje ali smo sami v vesolju vam bomo učenci iz OŠ Prežihovega Voranca Jesenice 

odgovorili, da nismo in vas z našim turističnim produktom povabili na Jesenice, kjer vam 

bomo predstavili »zgodbo o jeseniškem meteoritu«. Zgodbo o svetlem utrinku, ki je švignil 

čez nočno nebo in prav za časa našega življenja padel na našo zemljo, planoto Mežaklo. 

Neverjetno, koliko je možnosti, da se to zgodi? To ni legenda, ni pravljica ampak je živa 

zgodba, temelji na dejstvih in najdbi, ki smo jo poimenovali »čudežne ognjene krogle«. 

Za nabor gradiva na temo zgodbe turizma, smo si v šolski knjižnici sposodili knjige o 

astronomiji in knjigo Meteorit z Mežakle. Obiskali smo Turistično informacijski center 

Jesenice in raziskali internetne vire. Učenci turističnega krožka smo oblikovali in narisali 

slike predstavljene v turistični nalogi. 

Predlog programa dvodnevnega tabora, s katerim bi tržili zgodbo o jeseniškem meteoritu 

bomo poimenovali »čudežne ognjene krogle«. Mislimo, da bi bil program lahko dodatna 

ponudba k turistični promociji Občine Jesenice. Z zgodbo poskušamo privabiti turiste, ki se iz 

sosednjih evropskih držav po avtocesti peljejo mimo mogočne planote Mežakla, da se na 

izvozu Lipce ustavijo na Jesenicah. Ob avtocesti bi turiste privabljal velik reklamni pano na 

katerem bi bil narisan ognjeni meteorit.  

Program je skupek idej in aktivnosti in vsebuje nastanitev v taboru, spoznavanje naravnih 

znamenitosti in kulturne dediščine našega kraja, pokušino tradicionalnih jedi, rekreacijo in 

umetniško ustvarjanje. 

Čeprav je raziskovanje vesolja razburljivo in prišleke iz neba s ponosom občudujemo in 

razkazujemo se moramo vprašati o našem bivanju na planetu Zemlja. Zadali smo si nalogo, da 

z zgodbo o jeseniškem meteoritu obiskovalce našega tabora opozorimo o pomembnosti 

ohranitve našega planeta in izboljšanju življenja na njem. V ta namen bomo organizirali 

akcijo čiščenja in urejanja okolice planota Mežakla, ki jo bomo izvedli v sklopu pohoda na 

Mežaklo. 

Upamo, da bo turistična naloga izhodišče za večje idejne projekte, kako popestriti turistično 

ponudbo in goste privabiti v naš kraj z zgodbo o jeseniškem meteoritu. 

Naj vas zgodba o jeseniškem meteoritu pripelje tudi v naš kraj! 
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2. OPIS TURISTIČNEGA PRODUKTA 

Turistični produkt, ki smo ga pripravili za obiskovalce je dvodnevni izlet pod nazivom 

»Čudežne ognjene krogle«. Program izleta bo vseboval aktivnosti s katerimi bo  obiskovalec 

skozi zgodbo o jeseniškem meteoritu raziskoval naravno in kulturno dediščino Jesenic.  

 

V raziskovalnem delu turistične naloge smo ugotovili, da se zgodba o padlem meteoritu na 

planoti Mežakla ne trži v turistične namene. Ga. Nena Koljanin iz Turistično informacijske 

pisarne Jesenice nam je povedala, da občina Jesenice v zloženki »Pohodniške poti po Občini 

Jesenice« predstavlja zgolj samostojne izlete po Mežakli in sicer izlet Potep po Mežakli in 

izlet Soteska Vintgar.  

 

Predlagan turistični produkt je dodatna turistična ponudba v Občini Jesenice in vsebuje 

predloge, kaj bi se še dalo storiti na področju turistične ponudbe in kako bi to storili, da bi bila 

naša ponudba za turiste bolj zanimiva in vredna ogleda. Z zgodbo o jeseniškem meteoritu in 

predstavitvijo najdbe bomo poskušali obiskovalce nagovoriti, da raziščejo planoto Mežakla, 

obiščejo tukajšnje kraje, in naravne in kulturne znamenitosti tega, včasih pozabljenega koščka 

Gorenjske. Zgodbo smo povezali v niz aktivnosti, katerih rdeča nit je jeseniški meteorit.  

 

 

 

2.1. PROGRAM DVODNEVNEGA IZLETA »ČUDEŽNE OGNJENE 

KROGLE« 

1. DAN 

 

URA AKTIVNOST 

  

8:00 prihod gostov in nastanitev v tabornih šotorih v avto kampu Perun Jesenice 

9:00 dvig taborniške zastave in himna posvečena meteoritu, kratka predstavitev 

planote Mežakla, zgodba o jeseniškem meteoritu, geološke značilnosti 

Mežakle in Mežakla med NOB 

10:00 pohod na Mežaklo  z najditelji jeseniškega meteorita, akcija čiščenje okolice 

planote Mežakla 

13:00 piknik kosilo v športnem prostoru kamnolom Jesenice – rekreacija z  gostjo 

Alenko Dovžan 

19:00 večerja 

22:00 večerna delavnica: pogled v nebo z teleskopi, gost astronomsko društvo 

Nova Jesenice 
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2. dan 

 

ura Aktivnost 

  

8:00 zajtrk 

9:00 kolesarski izlet na Blejsko Dobravo in predstavitev dediščine starih hišnih 

imen, pokušina domačega kruha in obisk slapa Šum 

13:00 kosilo v gostilni pri Jurču na Blejski Dobravi 

15:00 taborniške ustvarjalne delavnice: kako preživeti v naravi, izdelajmo model 

osončja, metorit in raketo, gost Jeseniški skavti Grče 

18:00 ogled razstave »meteorit z Mežakle« v Gornjesavskem muzeju Jesenice in 

obisk digitalnega planetarija v dvorani Kolpern na Stari Savi 

20:00 odhod domov 

 

 

2.2. OPIS AKTIVNOSTI V DVODNEVNEM PROGRAMU  

- Zgodba o jeseniškem meteoritu 

- Pohod na Mežaklo - Po sledeh jeseniškega meteorita 

- Športne delavnice -  Ujemi meteorit 

- Pogled v nebo z teleskopi 

- Kolesarski izlet na Blejsko Dobravo in predstavitev dediščine starih hišnih imen  

- Ustvarjalne delavnice - Izdelaj meteorit 

- Stopimo v svet meteoritov  

 

2.2.1. Zgodba o jeseniškem meteoritu 

Obiskovalci se bodo nastanili v tabornih šotorih v avtokampu Perun, ki se  nahaja v vasi Lipce 

tik ob izvozu z avtoceste Ljubljana-Jesenice in hkrati ob akumulacijskem jezeru na Savi. 

Predlagamo, da se na pot odpravite z vlakom in izstopite na železniški postaji Slovenski 

Javornik, kjer si lahko v brezplačni izposojevalnici koles izposodite kolo ali se do kampa 

Perun odpravite peš.   Kamp ponuja veliko možnosti za šport in rekreacijo, kot npr. 

pohodništvo, ribolov, kolesarjenje, čolnarjenje, planinarjenje, odločite pa se lahko tudi za 

obisk bližnjih turističnih znamenitosti.  

 

            
         

Slika 1: Avtokamp Perun Jesenice 
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Slika 2: Taborniška himna in zastava 

Dobrodošlico v kampu nam bodo izrekli najditelji meteorita g. Jožef Pretnar, ga. Bojana 

Kranjc in g. Danijel Repe, ki nam bodo predstavili zgodbo o padlem jeseniškem meteoritu, ki 

gre tako: 

»9. aprila 2009 ob treh zjutraj je prebivalce na avstrijskem Koroškem in v 

Gornjesavski dolini predramilo strašljivo bobnenje. Gasilci, ki so ob tej 

zgodnji uri zaradi gozdnega požara dežurali nad Jesenicami, so na nebu 

opazili svetlo sled, ki se je pojavila nad Karavankami in se izgubila za 

Mežaklo. Približno 300 kg težak meteoroid je s hitrostjo 15 km/s vstopil v 

atmosfero 9. aprila ob 02:59:45 po srednjeevropskem času. Med okoli 4-

sekundno svetlo potjo skozi ozračje je meteoroid razpadel na več manjših 

fragmentov, kar so potrdili tudi očividci. Na zemljo so padli trije deli težki 

996,8 g, 361 g in 256,4 g. V okolici Planskega Vrha (1255m) sta prvi del 

meteorita našla 17. maja Jožef Pretnar in Bojana Krajnc, Ralph Sporn in 

Martin Neuhofer sta 21. julija našla drugega, tretjega pa 27. avgusta 

Danijel Repe. Znanstveniki so meteorit ves čas opazovali in celo posneli in 

je eden izmed enajstih meteoritov z znano orbito, kar ga uvršča med 

izjemne v svetovnem merilu. Na slovensko ozemlje sta do sedaj padla le 

dva meteorita. Prvi je padel leta 1908 v okolico vasi Avče v dolini Soče in 

ga hranijo v Naravoslovnem muzeju na Dunaju, meteorit (kamniti hondrit) 

z Mežakle pa je drugi in ga hranijo v Prirodoslovnem muzeju Slovenije v 

Ljubljani.Vsako leto si je razstavo jeseniškega meteorita možno ogledati 

tudi v Gornjesavskem muzeju Jesenice«. 

                                

                 Največji kos meteorita z Mežakle                      Drugi kos meteorita z Mežakle,                 

           masa 996,8 g., najditelja Jožef Pretnar             masa 956,4 g, najditelj Danijel Repe 

                          in Bojana Kranjc 
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                                                  Tretji kos meteorita z Mežakle 

                                            Masa 361 g, najditelja Ralph Sporn  

                                                         in Martin Neuhofer 

 

2.2.2. Pohod na Mežaklo – Po sledeh jeseniškega meteorita 

Udeležencem pohoda bomo predstavili karto pohodniških poti po občini Jesenice. Med 

sedmimi predlaganimi izleti je najmanj poznana, vendar zelo zanimiva prav tura, imenovana 

Potep po Mežakli. Mežakla je visoka planota v Julijskih Alpah med rekama Radovno na jugu 

in Savo Dolinko na severu. Na zahodu sega do stičišča dolin Krma, Kot in Vrata, na vzhodu 

pa do Blejskega kota in Vintgarja. je izrazito podolgovate oblike, saj je široka le 1 – 1,3 km, 

dolga pa okoli 8 km. 

 

                                               Slika 3: Planota Mežakla                          

Udeležence pohoda bomo ozaveščali o pomembnosti ohranitve našega planeta in izboljšanju 

življenja na njem. Vsak udeleženec pohoda bo dobil eko vrečko in bo na pohodniški poti 

pobiral odpadke.  

Dobro obuti in planinsko opremljeni bomo ob vzponu na Mežaklo s Kočne ob poti uzrli 

okamnelo Poljansko Babo. Ob njej bomo spoznali »znanstveno« razlago nastanka tega 

skalnega osamelca, ki pravi, da je to okamnela graščakova hči, ki je zaradi svojega hladnega 

srca okamnela in še vedno čaka rojstvo svojega rešitelja. Na planini Obranca si bomo ob 

pastirski koči privoščili prvo malico in jo nekaj delili tudi s konji in kravami. V preteklosti je 

bila tu kmetija, kasneje pa so jo opustili, površine okoli nje pa so postale planina. S planine je 

lep razgled na Blejsko jezero in okolico. Ob obisku Snežne jame bo marsikdo odkril v sebi 

svoj raziskovalni duh. Posebnost je jamsko mleko, to je zaradi nizke jamske temperature 

nekristaliziran apnenec.  
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                           Slika 4: Poljanska Baba, Planina Obranca, Snežna jama 

 

Kmalu bomo dosegli  najvišjo točko pohoda, Planski vrh (1299 m), kjer so našli ostanke 

jeseniškega meteorita.  Pod severnim robom bomo zagledali naravni most, ki se boči v 15 

metrov dolgem in 8 metrov visokem loku. Naravni most na Mežakli je zanimiv naravni pojav, 

ki je nastal zaradi erozijskega delovanja vode in neenakomernega preperevanja različno 

odpornih kamnin. Celotna pot po robu planote Mežakla nam bo ponujala lepe razglede na 

Jesenice in skupino Stola in Golice. Tik pred spustom s planote bomo obiskali še obnovljeno 

partizansko bolnišnico, ki je s strani sovražnikov ostala neodkrita celo 2. svetovno vojno. 

 

    

                                     Slika 5: Naravni most in partizanska bolnišnica 

 

2.2.3. Športne delavnice - Ujemi meteorit 

Prijetno utrujene nas bo ob sestopu z Mežakle na piknik in športnem prostoru kamnolom 

Podmežakla pričakal g. Andraž Kosobrin, ki bo predstavil zgodovino kamoloma in svojo 

podjetniško idejo, da na tem območju zgradi prostor, kjer se obiskovalci lahko poveselijo in 

rekreirajo. 
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                             Slika 6: Piknik in športni prostor kamnolom Podmežakla 

 

Ob prijetnih zvokih glasbe se bomo okrepčali z žar specialitetami in spoznali gostjo nekdanjo 

smučarko Alenko Dovžan, ki je osvojila prvo olimpijsko kolajno za samostojno Slovenijo. Z 

njo se bomo pomerili v različnih športnih igrah, odbojka na mivki, košarka in celo paintball. 

Zmagovalci si bodo prislužili brezplačno večerjo v Alenkini restavraciji Ejga, kjer jim bodo 

postregli z okusnim »Alenkinim zavojem«. Na poti domov si bomo ogledali dvorano 

Podmežakla, ki je leta 2013 gostila Evropsko prvenstvo v košarki in je najbolj znana po 

burnih hokejskih tekmah.  

 

                 

                          Slika 7: Druženje z Alenko Dovžan in dvorana Podmežakla                                     

 

2.2.4. Pogled v nebo s teleskopi 

Večerni program »Pogled v nebo s teleskopi« bo izvajalo Astronomsko društvo Nova 

Jesenice. V prvem delu programa bodo pripravljena strokovna predavanja s področja 

opazovalne astronomije in teleskopov. V drugem delu se bomo  skupaj odpravili na 

opazovališče, kjer se bomo sprva naučili vseh ozvezdij, nato pa še opazovali s teleskopi. 

Spoznavali bomo Osončje, velikosti in lastnosti planetov ter razdalje med njimi. Ugotovili 

bomo tudi, kako majhna je Luna, kako nastanejo kraterji na njej, naučili pa smo se tudi, zakaj 

ne vidimo vedno Lune v celoti. Na terenu se bomo naučili orientirati po zvezdah, opazovati 

ozvezdja in spoznati takrat vidne asterizme. Z zmogljivim teleskopom si bomo ogledali 

dvozvezdja, opazovali vidne planete, megličaste objekte (kopice, meglice, galaksije).  
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Ali ste vedeli? 

Velika večina meteoritov izvira iz pasu asteroidov med Marsom in Jupitrom. Stari so okoli 

4,6 milijarde let in so edinstvene priče nastanka našega osončja. Če so majhni, ne povzročijo 

večje škode, veliki pa lahko povsem spremenijo podobo Zemlje. V geološki zgodovini so ob 

padcih velikih meteoritov nastajali mogočni kraterji, velike količine v prah zdrobljenih 

kamnin, vodne pare in CO2 pa so zastrle Sonce. Zaradi pomanjkanja svetlobe in ohladitve 

podnebja so izumrle mnoge rastlinske in živalske vrste. To pa je omogočilo razvoj številnih 

novih vrst.                                                                                                                                                                                                                

7  

Slika 8: Pogled v nebo s teleskopi 

 

2.2.5. Kolesarski izlet na Blejsko Dobravo in predstavitev starih hišnih imen 

Naslednje jutro se bomo ob spremstvu podjetnika in športnika Aljoše Žnidarja odpravili na 

kolesarski izlet na Blejsko Dobravo. Predstavil nam bo projekt Gregorjevo na podeželju, 

katerega namen je predstaviti problematiko pomanjkanja gnezdilnih mest za sekundarne 

duplarje na podeželju in jim hkrati pomagati z namestitvijo gnezdilnic. G. Klemen Klinar iz 

Razvojne agencije Zgornje Gorenjske nam bo predstavil projekt Dediščina starih hišnih imen.   

Projekt vsebuje odkrivanje starih hišnih imen domačij v podeželskem prostoru, ugotavljanje 

lastništva stavb s temi imeni, pridobivanje soglasij lastnikov in končno opremljanje domačij s 

ploščami z izpisanimi hišnimi imeni. 

 

 
 

Slika 9: Primer hišne tablice 

 

Kolesarska pot nas bo ob prebiranju tablic s hišnimi imeni pripeljala do ga. Andrejke 

Razinger, ki nam bo postregla z domačim kruhom iz krušne peči. Zapeljali se bomo še do 

soteske Vintgar, ki je ena od turistično najbolj obiskanih znamenitosti na zgornjesavskem in 

odkrili prekrasen grmeč slap Šum, ki pada kar 26 m globoko. Mlečno beli valovi se 
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premetavajo in razbijajo drug na drugem. Zaganjajo se v skalnate vdolbine in se v njih zaradi 

silnega udarca spreminjajo v bele meglice. Pozimi pa se voda vali čez velike skale ob 

navpičnih, z ledom prevlečenih stenah, na katerih pljuskajoče vodne kapljice napravijo 

velikanske ledene sveče. Na poti nazaj se bomo ustavili na kosilu v Gostilni pri Jurču. 

 

 

 
 

Slika 10: Slap Šum 

 

2.2.6. Taborniške ustvarjalne delavnice - Izdelaj meteorit 

Po kosilu nas bodo v taboru obiskali Jeseniški skavti Grče in prikazali nekaj veščin, s 

pomočjo katerih bi lahko preživeli v gozdu. »Razen pomečkane trave za nami v naravi ne sme 

ostati ničesar!« je opisal eno osnovnih načel, ki vodijo skavte pri sobivanju z naravo, jeseniški 

skavt Boštjan Gluhar, s skavtskim imenom Pozorni jelen. Pokazali nam bodo, kako nad ogenj 

namestimo posodo in kaj skuhamo, ter predstavili osnovno orodje, ki ga skavti uporabljajo v 

naravi, kot so sekirica, lopata, nož, žaga ... Obiskovalce bodo naučili tudi veščine izdelovanja 

vozlov ter orientacije v naravi s pomočjo kompasa, ure, sonca, lune in celo mahu na drevesnih 

deblih ... V naravi je mogoče najti tudi marsikaj za pod zob: zelišča, koreninice, gobe, gozdne 

sadeže ... Na delavnici bomo zvedeli kaj storiti, če smo priča padanju meteorita in kaj storiti, 

če najdemo meteorit. Sledijo delavnice izdelovanje modelov osončja, meteoritov in vodnih 

raket.  

  

                 Slika 11: Padli meteorit v naravi in primer modela osončja 
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2.2.7. Stopimo v svet meteoritov  

Za zaključek dvodnevnega tabora bomo obiskovalce presenetili z obiskom Gornjesavskega 

muzeja, kjer si bomo ogledali razstavo jeseniškega meteorita in čudežno ognjeno kroglo 

ogledali tudi v živo. Program Stopimo v svet meteoritov bo vključeval tudi predavanje in 

predstavitev v potujočem digitalnem planetariju, kjer bomo spoznali zvezde, ozvezdja, 

gibanje neba, videz in gibanje planetov in njihovih naravnih satelitov, pregled malih planetov, 

asteroidov in kometov ter še mnogo zanimivega v obliki kupolne projekcije, ki omogoča 

opazovanje neba, kot bi ga videli na nočnem nebu. 

   

                                                    Slika 12: Digitalni planetarij 
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3. NAČRT TRŽENJA TURISTIČNEGA PRODUKTA 

 

Predlagamo, da naš turistični produkt »Čudežne ognjene krogle« uvrstimo že letos v turistično 

ponudbo Občine Jesenice.  Izvedemo ga lahko na svetovni dan zemlje,  22. aprila 2015 in 

ponudimo tudi čez prvomajske počitnice. Takrat so učenci in starši učenja in dela prosti, tako 

da so lahko naši prvi turistični gosti. 

 

3.1. Cenik dvodnevnega programa 

Cenik dvodnevnega tabora vsebuje ceno nastanitve in cene posamičnih programov po 

aktivnostih. Menimo, da je predlagana cena turističnega produkta zmerna in dosegljiva 

povprečnemu turistu. Cena turističnega produkta je 75€. 

 

Nočitev + hrana 20€ 

Izposoja koles 2€ 

Vodenje Pohod na Mežaklo 3€ 

Športne delavnice 10€ 

Program: Pogled v nebo z teleskopi 10€ 

Kolesarski izlet na Blejsko Dobravo in kosilo 15€ 

Ustvarjalne delavnice 5€ 

Obisk digitalnega planetarija 10€ 

Skupaj 75€ 
 

 

3.2. Promocijski material 

Dvodnevni izlet nameravamo oglaševati z letakom, ki bo vseboval tudi opis programa 

aktivnosti. Letak si lahko pogledate v prilogi turistične naloge. 

Pri promociji našega produkta bomo distribuirali tudi že obstoječi promocijski material 

turističnih produktov, ki smo ga dobili od Občine Jesenice, Turistično informacijskega centra 

Jesenice in Turističnega društva Planina pod Golico.  

Kot promocijski material bomo ponujali tudi turistične spominke – ročno izdelan meteorit iz 

odpadnega materiala. Z javnim natečajem in privlačno nagrado za izdelavo spominka 

»jeseniški meteorit – kamen prijateljstva«, bomo spodbudili krajane, društva in šole, da 

sodelujejo v njem. Z logotipom jeseniškega meteorita bi lahko označili tabor, oblikovali 

panoje na avtocesti, poimenovali pohodniško pot, opremili table in v gozdu izdelali maketo 

meteorita z informacijsko tablo.  
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3.3. Oglaševanje 

Za uspešno trženje in reklamiranje bo potrebno vključiti lokalne turistične delavce, občino in 

v programu omenjene sodelujoče zasebne podjetnike, saj edino s skupnimi močmi lahko z 

zgodbo o jeseniškem meteoritu privabimo največ gostov.  

Vsi akterji bi oglaševali  promocijski material z tiskanimi mediji, letaki, brošure, objave v 

časopisih in preko digitalnih medijev, pošiljanje reklamnega materiala preko elektronskih baz 

oziroma seznamov turistov in oglaševanje na spletnih straneh. Oglaševali bi tudi preko 

socialnih omrežij, na facebook omrežju bi oblikovali skupino »jeseniški meteorit« in na 

twitter objavljali najlepše fotografije našega kraja. Na ta način bi turisti, ki bi se udeležili 

našega tabora preko spletnih omrežij z nami komunicirali in nas naprej promovirali v svetu. 

Udeležili bi se različnih turističnih sejmov in srečanj astronomov ter oglaševali naš turistični 

produkt.  Svoj produkt bi tržili tudi preko spletne strani http://www.kuponko.si/. 

Z vzpostavitvijo mreže postajališč za avtodome po Sloveniji želijo partnerji med katerimi je 

tudi Občina Jesenice pod enotno tržno znamke tako doma kot v tujini promovirati Slovenijo, 

predvsem pa lokalno turistično ponudbo skozi oči popotnika z avtodomom.  V okviru projekta 

bo v prihodnjih treh letih v vsaj 50 slovenskih občinah vsaj eno standardizirano postajališče 

za avtodome z informacijsko tablo z namigi za izlet. Bodoče postajališče za avtodome na 

jeseniški avtocesti bi pripomoglo večji promociji in razpoznavnosti turističnega produkta pod 

nazivom jeseniški meteorit. 

 

3.4. Načrt trženja na tržnici 

Podoba na tržnici bo odražala zanimive aktivnosti v sklopu dvodnevnega programa »Čudežne 

ognjene krogle«. Vsekakor bodo na ogled zanimive makete jeseniškega meteorita in pogled v 

zvezdno nebo skozi teleskop. Posladkali se boste z ognjenimi kroglami in si izdelali hišno 

tablico z svojim imenom. Upamo, da vas no zgodba o jeseniškem meteoritu pripeljal  tudi v 

naš kraj! 

Turistične tržnice se bo udeležilo 6 učencev, ki smo sodelovali tudi pri pripravi te seminarske 

naloge. 

 

 

 

 

 

http://www.kuponko.si/
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4. SKLEP 

Predlagan turistični produkt je idejna zasnova, kako učenci vidimo, da bi z zgodbo o padlem 

meteoritu navdušili turiste predvsem sovrstnike, da pridejo v naš kraj, si pogledajo razstavo 

meteorita, ga dejansko tudi samo doživijo v digitalnem planetariju in s pogledom skozi 

teleskop upajo, da ga bodo zagledali na zvezdnem nebu.  

Zgodba o meteoritu buri domišljijo in nas popelje v svet onostranstva, prav zato mislimo, da 

je naš predlog zrel za projektni sestanek na Občini Jesenice, kjer bi ga lahko še dodatno 

oblikovali z turističnimi ponudniki na Jesenicah.  
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http://www.jesenice.si/
http://www.gornjesavskimuzej.si/
http://www.natura2000.gov.si/
http://vesolje.net/planetarij/
http://www.slovenia.info/pictures%5Ccategory%5Catachments_1%5C2014%5CZgodbarski_priro%C3%84%C5%A4nik_-_celoten_31.1_17717.pdf
http://www.slovenia.info/pictures%5Ccategory%5Catachments_1%5C2014%5CZgodbarski_priro%C3%84%C5%A4nik_-_celoten_31.1_17717.pdf
http://alittleadrift.com/top-travel-posts/
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6. PRILOGE 

- Primer letaka za promocijo dvodnevnega tabora  

- Povzetek turistične naloge 

 

 

 



 

Cena turističnega paketa 

 

Nočitev + hrana 20€ 

 

Izposoja koles 2€ 

 

Vodenje Pohod na Mežaklo 3€ 

 

Športne delavnice 10€ 

 

Program: Pogled v nebo z teleskopi 10€ 

 

Kolesarski izlet na Blejsko Dobravo 

in kosilo 

15€ 

 

Ustvarjalne delavnice 5€ 

 

Obisk digitalnega planetarija 10€ 

 

Skupaj 75€ 
                                                                                                                         

 

 

Vabilo na  

dvodnevni tabor 

»zgodba o jeseniškem meteoritu« 
 

 

 

    

 

    Kam: Avtokamp     Kdaj: prvomajske  

       Perun Jesenice              počitnice 
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Program aktivnosti 

za 1. dan tabora: 
 

 8:00 - prihod gostov in nastanitev v tabornih 

šotorih v avto kampu Perun Jesenice 

 9:00 - dvig taborniške zastave in himna posvečena 

meteoritu, kratka predstavitev planote Mežakla, 

zgodba o jeseniškem meteoritu, geološke značilnosti 

Mežakle in Mežakla med NOB 

 10:00 - pohod na Mežaklo  z najditelji 

jeseniškega meteorita, akcija čiščenje okolice 

planote Mežakla 

 13:00 - piknik kosilo v športnem prostoru 

kamnolom Jesenice – rekreacija z  gostjo Alenko 

Dovžan 

 19:00 – Večerja 

 22:00 - večerna delavnica: pogled v nebo z 

teleskopi, gost astronomsko društvo Nova Jesenice 

Program aktivnosti za 

2. dan tabora: 
 

 8:00 - zajtrk 

 9:00 - kolesarski izlet na Blejsko Dobravo in 

predstavitev dediščine starih hišnih imen, pokušina 

domačega kruha in obisk slapa Šum 

 13:00 - kosilo v gostilni pri Jurču na Blejski 

Dobravi 

 15:00 - taborniške ustvarjalne delavnice: kako 

preživeti v naravi, izdelajmo model osončja, 

metorit in raketo, gost Jeseniški skavti Grče 

 18:00 - ogled razstave »meteorit z Mežakle« v 

Gornjesavskem muzeju Jesenice in obisk 

digitalnega planetarija v dvorani Kolpern na 

Stari Savi 

 20:00 - odhod domov



ŠOLA: OSNOVNA ŠOLA PREŽIHOVEGA VORANCA JESENICE,  

 

Cesta Toneta Tomšiča 5, 4270 JESENICE 

 

Tel: 04 581 15 00               Fax: 04 586 31 74             E-naslov: os-pv.jesenice@guest.arnes.si 

 

NASLOV RAZISKOVALNE NALOGE: ČUDEŽNE OGNJENE KROGLE 

 

Avtorji: 

1. Kaja Magovac, 7.r 

2. Domen Lukan, 7.r  

3. Aljaž Lukan, 7.r 

4. Kris Horvat, 7.r 

5. Ajdin Mujić, 7.r 

6. Julijan Stojanović,7.r 

 

Mentorica: Hermina Biščević, področna svetovalka II 

 

Povzetek: 

Namen predlaganega turističnega produkta je turističnim ponudnikom in Občini Jesenice 

predstaviti, da bi lahko bila tudi zgodba o jeseniškem meteoritu za goste zanimiva in vredna 

ogleda. Ker zgodba še ni oblikovana kot celovit  turistični produkt, bi lahko bil naš predlog 

programa dvodnevnega tabora idejna zasnova, pri oblikovanju predlogov za razvoj turizma na 

Jesenicah. Cilj naloge je oblikovati program aktivnosti v dvodnevnem izletu, ki vsebuje 

nastanitev v taboru, spoznavanje naravnih znamenitosti in kulturne dediščine našega kraja, 

pokušino tradicionalnih jedi, rekreacijo in umetniško ustvarjanje. V nalogi predstavljamo tudi 

načini trženja ponudbe od tiskanih medijev do digitalnih medijev, ki so za današnji čas 

velikega pomena. Za uspešno trženje in reklamiranje bo potrebno vključiti lokalne turistične 

delavce, občino in zasebne podjetnike, saj edino s skupnimi močmi lahko z zgodbo o 

jeseniškem meteoritu privabimo največ gostov. 

 

Ključne besede:  

Zgodba, turistični produkt, trženje 

 

mailto:os-pv.jesenice@guest.arnes.si

