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Izvleček 

 

Gorjuše in Koprivnik sta dve vasici v Bohinju, ki se razlikujeta od ostalih po nadmorski višini. 

Med turisti nista tako poznani kot del Bohinja z okolico Bohinjskega jezera. Obiskovalcem, ki 

želijo Bohinj doživeti v vsej polnosti, predlagamo dvodnevni izlet v ti gorski vasici Bohinja z 

okoliškimi planinami in gorami. Zanje pripravljamo tematsko pot z lepimi razgledi, ki skrivajo 

mnogo kulturnozgodovinskih zanimivosti. Osrednji del programa pa bo doživetje ob kurjenju 

kope. Domačini ta zgodovinsko pomemben dogodek oživljajo. S primerno ureditvijo prostora 

in spremljevalnim programom je dogodek zanimiv za turiste in obiskovalce. V nalogi je 

opisan program, ki ga bomo učenci predstavljali in promovirali na turistični tržnici. 

 

Ključne besede: Bohinj, Gorjuše, Koprivnik, oglarjenje. 

 

Abstract 

 

Gorjuše and Koprivnik are two villages in Bohinj, which differ from other Bohinj villages 

according to their altitude. Among tourists they are not so recognized as the rest of Bohinj 

with its famous Bohinj lake. We suggest to Bohinj visitors, who want to experience Bohinj in 

all its greatness, two days lasting trip to the mountain villages with surrounded mountains 

and alms. For them a package – thematic trail with beautiful views and cultural and historical 

heritage is being prepared. Peak experience will be collaboration in burning charcoal. Village 

residents are trying to preserve this historically important event. Such an event can become 

attractive for the visitors, if the place is adequately arranged and has some supporting 

activities. The program is presented; it will be promoted by tourist stand with pupils’ 

performance. 

Keywords: Bohinj, Gorjuše, Koprivnik, charcoal burning. 

 

ZAHVALA 

 

Zahvaljujemo se vsem, ki ste nam na različne načine pomagali pri ustvarjanju turistične 

naloge.  
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1 UVOD 

 

Turistično nalogo pripravljamo učenci višjih razredov s svojimi mentoricami. V 

dosedanjih letih šolanja smo imeli priložnost spoznavati in doživljati Bohinj na 

različne načine. O njem smo se učili pri pouku, mnoge posebnosti in skrite kotičke 

Bohinja pa smo raziskovali in doživljali na naravoslovnih, kulturnih in športnih 

dnevih. Marsikaj smo spoznali tudi sami, s pomočjo staršev, drugih sovaščanov in 

vrstnikov. 

 

V stiku s turisti in drugimi obiskovalci Bohinja ugotavljamo, da marsikdo Bohinj 

povezuje le z Bohinjskim jezerom in njegovo neposredno okolico. Mnogi ne vedo, kje se 

Bohinj sploh začne in kaj vse obsega. Mnogo turistov pride v Bohinj zaradi kopanja v 

jezeru, smučanja, kar predstavlja t. i. množični turizem. Letošnja tema festivala 

Potujem, torej sem nas je spodbudila, da tokrat skupaj “odpotujemo” po manj znanih 

bohinjskih poteh. V turistični nalogi zato predstavljamo in priporočamo pravo 

potovanje v bolj odmaknjeni konec Bohinja – na Koprivnik in Gorjuše, z možnostjo 

zanimivega doživetja. Obiskovalec našega turističnega proizvoda – dvodnevnega 

paketa doživetij, ki smo ga poimenovali “Gor na poti nismo napoti”, lahko uporabi 

prav vse svoje čute, se ob tem sprosti in na nevsakdanji način veliko novega nauči.  

 

Pridružite se nam na vznemirljivem potovanju v prostoru in času, saj bomo zavrteli 

časovni stroj nazaj v 18. stoletje in namesto običajnih turističnih vodnikov vas bodo 

gor na pot popeljale zanimive osebnosti iz tedanjega časa … 

 

 

Slika 1: Odkrivanje še neodkritih bohinjskih poti (foto: OŠ dr. J. M. Boh. Bistrica). 
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2 NAČRT DELA 
 

Število učencev naše šole, ki živijo v odmaknjenih višje ležečih vasicah Gorjuše in Koprivnik, 

je majhno. V pogovoru s sošolci smo ugotovili, da večina ostalih učencev teh krajev ne pozna 

prav dobro. To nam je bilo za izziv – želeli smo te kraje najprej spoznati sami, da bi jih 

pozneje lahko v obliki dvodnevnega programa in tematske poti predstavili še ostalim (tako 

domačinom kot turistom). 

 

Za začetek smo se s fotoaparatom in kamero namenili na pot. Obiskali smo obe vasi, ki smo 

ju že predhodno raziskovali in spoznavali s preučevanjem strokovne literature in s pogovori z 

domačini. Ena od prvih stvari, ki smo jih ugotovili, je bila, da so tamkajšnji prebivalci 

obdarjeni z več sonca. Jutranja megla, značilna za bohinjsko kotlino, Koprivnika in Gorjuš ne 

doseže. Velikokrat to pomeni kar nekaj ur več sonca v enem dnevu. Raj za tiste, ki imajo radi 

jutra in navdih jutranje svetlobe. Kot snovalcem turističnega proizvoda – paketa dvodnevnih 

doživetij – se nam je ta podatek zdel pomemben.  

 

 

Slika 2: Trenutki uživanja na poti (foto: OŠ dr. J. M. Boh. B.). 

 

Na raziskovanje terena smo se podali v lepem, sončnem vremenu in ob postankih 

zastavljene poti smo uživali na lepih razglednikih in ob obisku nekaterih kulturnih 

znamenitosti. Pot, ki ni bila preveč naporna, smo prehodili peš in pogovor je stekel – tako 

med učenci kot z nekaterimi domačini. Pot smo začeli in zaključili tam, kjer smo jo že poznali 

– ob oglarski kopi, ob kateri smo lani že preživeli lepe trenutke. Ob koncu dneva smo se 

strinjali, da si celotna prehojena pot zasluži ponoven obisk, in lotili smo se priprave tematske 

poti, ki nam bo predstavljala osnovo za dvodnevni program. Obiskovalec – domači ali tuji 

turist – bo tako imel priložnost doživeti tudi jutro in izkoristiti možnosti, ki jih nudi.  
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Kar hitro smo ugotovili, da so krajani še posebej ponosni na obdobje, ko je na Koprivniku 

živel in služboval pesnik, duhovnik in narodni buditelj Valentin Vodnik. Njegov sodobnik in 

somišljenik, ki je tudi deloval v Bohinju, je bil Žiga Zois, ki je ta gorski svet prav tako cenil. 

Na Gorjušah je dal postaviti hišo, v kateri je nekaj časa stanoval tudi Vodnik.  

 

Pesnika Valentina Vodnika je še posebej navdihoval bližnji hrib, ki nudi pogled na obe 

bohinjski dolini z jezerom in vencem gora. Tam je preživel veliko časa in napisal veliko pridig, 

pesmi in razmišljanj. V spomin nanj se razglednik imenuje Vodnikov razglednik ali 

Gospodnica. Prepričali smo se, da je to pravi kraj za fotografe, umetnike in vse, ki uživajo v 

lepih razgledih. Pot nam je namenila še nekaj presenečenj, saj smo v družbi s sošolci 

domačini spoznali še nekaj manj prepoznavnih točk s čudovitimi razgledi, npr. na Nomenj in 

Hemin plavž ter okoliške vasi. Vedno bolj nas je zanimalo, kako je življenje v času Vodnika in 

Zoisa potekalo in ali se je močno razlikovalo od današnjega. Ob obisku oglarjev smo se imeli 

priložnost spoznati s kurjenjem kope oziroma s kuhanjem oglja, srečali pa smo se tudi z 

izdelovalci znanih gorjuških fajf.  

 

Izvedeli smo tudi, od kod ime Gorjuše. Domačini namreč pravijo, da se “gor juše”, kar 

pomeni, da se gor vriska. Na poti smo zbrali dovolj gradiva za pripravo tematske doživljajske 

poti, ki smo jo pozneje poimenovali »Gor na poti nismo napoti« in nam je služila za pripravo 

dvodnevnega programa doživetij. Ko smo hodili gor po tej poti, se nam je zazdelo, da nismo 

nikomur napoti in kot da se je čas za nas ustavil. Obstali smo v 18. stoletju, v obdobju 

razsvetljenstva na slovenskih tleh … Predstavljali smo si, da se bo tako počutil vsakdo, ki se 

bo podal na to pot. Polni zagona smo se lotili nadaljnjih raziskovalnih korakov, ki so nas 

vodili k oblikovanju turističnih proizvodov. 
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3 PREDSTAVITEV TEMATSKE POTI IN DVODNEVNEGA PROGRAMA 

DOŽIVETIJ «GOR NA POTI NISMO NAPOTI« 
 

V nadaljevanju bomo najprej predstavili obe vasi, kjer bomo postavili tematsko pot, na njej 

pa izpeljali dvodnevni program doživetij »Gor na poti nismo napoti«. Razložili bomo, katere 

točke oziroma naravne in kulturnozgodovinske znamenitosti so se nam na tej poti zdele 

najzanimivejše, da jih vključimo v turistično ponudbo.  

 

3.1 Predstavitev vasi Gorjuše in Koprivnik  
 

Koprivnik ter Spodnje in Zgornje Gorjuše ležijo na prisojnih terasah Pokljuke na nadmorski 

višini od 900 do 1100 m. Vasi so se razvile na prostoru nekdanjih pašnih planin. Vasi imajo 

izredno lepo naravno lego, kar izpričujejo v svojih delih tudi znani ustvarjalci različnih 

področij. Bogate so po svojem zgodovinskem dogajanju; kulturna dediščina je precej živa. 

Vse to nam predstavlja osnovo za nabor vsebin za dvodnevno potepanje po omenjenih 

zaselkih Bohinja.  

 

Gorjuše so razložena planinska vas, oddaljena 11 km od Bohinjske Bistrice. Vas obsega 

Spodnje Gorjuše pod cesto Jereka-Mrzli studenec in Zgornje Gorjuše nad to cesto. V starem 

času so na Gorjušah in v okolici kopali železno rudo in jo vozili v Bohinjsko Bistrico. Gorjušci 

so bili večinoma rudarji in oglarji, pa tudi gozdarji in pastirji. Pomagali so si tudi z dodatnim 

delom – med drugim z izdelovanjem pip (Kladnik, 1994, str. 58). Gorjuške hiše so nekaj 

posebnega. Postavljene so v skupinah, okoli katerih je polno svisli in planinskih stanov.  

 

  

Slika 3: Pogled na Gorjuše iz zraka (vir: https://sites.google.com). 
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Vas Koprivnik je do druge svetovne vojne slovela kot planinsko okrevališče. Danes mnogi vas 

poznajo po znamenitem Slovencu Valentinu Vodniku. Krajani spomin nanj obujajo z 

vsakoletnimi že tradicionalnimi Vodnikovimi dnevi. Koprivnik je razloženo naselje z manjšimi 

skupinami hiš na južni strani Pokljuke, oddaljeno 11 km od Bohinjske Bistrice (Kladnik, 1994, 

str. 80). V smeri proti Jereki je na desni strani vasi skalnat parobek, s katerega je čudovit 

pogled v dolino z Bohinjskim jezerom in vencem gora. Imenujemo ga Vodnikov razglednik 

(1003 m) ali »Gospodovec«, ker je tja rad zahajal župnik Valentin Vodnik.  

 

  

Slika 4: Koprivnik v Bohinju (vir: http://kraji.eu/slovenija/koprivnik_v_bohinju/slo). 

 

3.2 Predstavitev posameznih točk tematske poti »Gor na poti nismo napoti« 
 

Sliki 5 in 6 predstavljata orientacijski načrt tematske poti, ki nam je služil za pripravo 

turističnega paketa oziroma dvodnevnega programa doživetij »Gor na poti nismo napoti«. 

Izbrali smo takšne točke, ki so zanimive in obenem poučne za vsakega obiskovalca poti, tudi 

za našega vrstnika – najstnika. Upoštevali smo še to, da iz vseh točk lahko sestavimo 

»zgodbo«, ki se odvija v 18. stoletju.  
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Slika 5: Vrisana tematska pot z označenimi točkami poti (avtorica: Liza Marcela Kunstelj). 

 

  

Slika 6: Panoramski pogled na tematsko pot z označenimi točkami poti  (avtorica: Liza Marcela Kunstelj). 

 

Sliki 5 in 6 predstavljata sedem postankov oziroma točk tematske poti: 

- točka 1: oglarska kopa na Gorjušah; 

- točka 2: Zoisova koča na Gorjušah; 

- točka 3: gorjuški fajfarji; 

- točka 4: razglednik na Hemin plavž (Gorjuše); 

- točka 5: župnišče z Vodnikovo spominsko ploščo (Koprivnik); 

- točka 6: Vodnikov razglednik (Koprivnik); 

- točka 7: rojstna hiša Luka Korošca – enega od štirih srčnih mož. 
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Točka 1: Oglarska kopa na Gorjušah 

 

Oglarjenje je zelo povezano s tradicijo bohinjskega železarstva oziroma rudarjenja. Bohinj in 

njegovo visokogorje sta bila namreč 3000 let središče rudarjenja. Čez visoke gorske prehode 

zgrajene tlakovane tovorne poti so na nekaterih krajih še vedno ohranjene (Bizjak, 2012). Na 

številnih planinah se je pastirsko in rudarsko delo prepletalo, zato v našem visokogorju ni 

mogoče posplošiti vzrokov za nastanek planin in njihovo poselitev. Oglarjenje oziroma 

kuhanje oglja se je torej razvilo za potrebe železarstva. Oglarjenje je zahteven postopek, 

hkrati pa zelo zanimiv za opazovanje ali sodelovanje pri teh opravilih. Na kratko bi cel proces 

kuhanja oglja razdelili v naslednje faze: priprava kopišča, priprava lesa, zlaganje kope, 

pokrivanje kope, črnjenje kope, zažiganje, segrevanje, oglenitev in razdiranje kope. 

Kakovostno oglje je temno, svetlikajoče se barve. Ob udarcu mora dati jasen zvok. Robovi ob 

prelomu morajo biti ostri. Vse to smo izvedeli ob obisku gorjuških oglarjev.  

 

  

Slika 7: Oglarska kopa na Gorjušah iz leta 2015, v ozadju desno »kožarica« (foto: OŠ dr. J. M. Boh. B.). 
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Točka 2: Zoisova koča na Gorjušah 

 

 

Slika 8: Žiga Zois, lastnik fužin v Bohinju (vir: http://eucbeniki.sio.si). 

 

Sodobnik Valentina Vodnika je bil Žiga Zois. Med sabo sta lepo sodelovala. Zois je poznan 

predvsem po železarski tradiciji, bil je kulturni mecen, mineralog, metalurg in 

gospodarstvenik. Z vso vnemo se je posvečal ukrepom za izboljšanje gospodarskega položaja 

bohinjskih fužin. Na Gorjušah nanj spominja Zoisova koča, v kateri je nekaj časa prebival tudi 

Valentin Vodnik. 

 

 

Slika 9: Zoisova koča na Gorjušah (foto: OŠ dr. J. M. Boh. B.). 
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Točka 3: Gorjuške fajfe 

 

Izdelovanje pip, ali kot domačini pravijo “fajf”, je ena naših najstarejših, pa tudi najbolj 

samosvojih lesnih obrti. Včasih so najraje uporabljali jelševe korenine ali grče. Izdelovali so 

jih tudi iz brezovih grč, tise ali brinja. Danes uporabljajo tudi drug les. Za okras (okovje in 

pokrovček) uporabljajo še druge materiale – kovinske zmesi in pločevino. Najznačilnejša 

gorjuška fajfa je čedra. Najstarejše pričevanje o gorjuških fajfah je iz 18. stoletja, za kar je 

zaslužen Valentin Vodnik v svoji objavi v Veliki Pratiki. Nekoč je bilo v vasi Gorjuše od 15 do 

18 piparjev, danes pa sta le še dva (Srečo Lotrič in Ivan Kovačič). 

 

 

Slika 10: Gorjuške fajfe (vir: http://www.skrina.si/les-pipe.html). 

 

Točka 4: Razglednik na Hemin plavž (Gorjuše)  

 

Na enem delu naše tematske poti se nam pogled ustavi v smeri Plavža svete Heme. To je 

bila nekoč livarna železa pri Nomenju v Bohinju. Kraju so včasih rekli »pri sveti Hemi«, 

razvaline pa še danes poznamo kot »plavž svete Heme«. Sveta Ema (nemško Hema), 

kneginja iz 11. stoletja, je bila lastnica več posestev z gozdovi in prostranimi travniki v naši 

deželi. Ljudsko izročilo pravi, da je imela posestva in topilnice železove rude tudi v Bohinju. 

Delavci so jo imeli radi, ker jim je plačevala z zlatimi novci. V nasprotju z ustnim izročilom 

zgodovinski viri pričajo, da gre za livarno železa iz 17. stoletja, povezano z rudnikom živega 

srebra v Idriji. Delovala je le kratek čas, nato sta njen obstoj in lega zašla v pozabo (Pflaum, 

2016).  
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Slika 11: Razglednik na Hemin plavž na Nomenju (foto: OŠ dr. J. M. Boh. B.) 

 

Točka 5: Župnišče z Vodnikovo spominsko ploščo (Koprivnik)  

 

Valentin Vodnik (1758–1819) velja za prvega slovenskega pesnika, predvsem zaradi njegove 

izvirnosti, velikih učinkov in odmevov, ki ga je njegovo delo imelo že v času njegovega 

življenja. S svojimi pesmimi je sledil razsvetljenskemu načelu, da naj književnost poučuje, 

vzgaja, na ljudi deluje spodbudno. Tako so njegove pesmi napisane v preprostem, ljudskem 

jeziku. Vodnikovo področje je bilo tudi časnikarstvo, pisanje učbenikov in drugih poučnih 

knjig, od katerih so zelo prepoznavne tudi Kuharske bukve. Na Koprivniku in Gorjušah so 

prebivalci ponosni, da je del življenja preživel med njihovimi predniki, sami pa spomin na 

pesnika in vsestranskega ustvarjalca, ki si je vseskozi prizadeval »kranjski jezik čeden 

narediti«, z ljubeznijo obujajo v vsakoletnih Vodnikovih dnevih. 

 

  

Slika 12: Valentin Vodnik, župnik na Koprivniku v Bohinju (vir: http://eucbeniki.sio.si). 
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Točka 6: Vodnikov razglednik (Koprivnik) 

 

Slika 13: Pogled z Vodnikovega razglednika  (foto: OŠ dr. J. M. Boh. B.). 

 

Točka 7: Rojstna hiša Luka Korošca – enega od štirih srčnih mož 

 

Prav na pobudo Žiga Zoisa (da bi našli še več najdišč železove rude) so se prvi povzpeli na 

Triglav Luka Korošec, Matevž Kos, Štefan Rožič in Lovrenc Willomitzer iz Bohinja. Na vrh so 

stopili 26. avgusta 1778. Zois si je obetal nova nahajališča rude. Spomenik vsem štirim pa je 

postavljen na Ribčevem Lazu ob Bohinjskem jezeru. Rojstna hiša kmeta in rudarja Luka 

Korošca, mimo katere vodi naša tematska pot, leži v bližini župnišča – farovža na Koprivniku.  

 

  

Slika 14: Luka Korošec med prvopristopniki na Triglavu (vir: https://www.pzs.si). 
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Tematsko pot »Gor na poti nismo na poti« smo si zastavili kot krožno pot, ki jo sestavlja 

sedem opisanih točk oziroma kulturnozgodovinskih znamenitosti, povezanih z 18. stoletjem. 

Ker mladi nismo navdušeni nad »običajnimi« načini podajanja časovno bolj oddaljenih tem, 

smo si zamislili, kako bi mi sami želeli, da bi nam drugi predstavili to pot. Najbolj prepričljivo 

za nas bi bilo, če bi se lahko čim bolje vživeli v tedanji čas in prostor. Zato smo se odločili, da 

se bomo mi kot turistični vodniki na naši tematski poti prelevili v osebnosti, ki so del te 

»zgodbe« iz 18. stoletja na gorjuških tleh. V lokalnem gledališču si bomo sposodili oblačila, 

kostume oz. rekvizite, s katerimi bomo skupaj z obiskovalci in turisti še bolj avtentično, 

pristno potovali po tematski poti. Naš obiskovalec bo tako na zanimiv in zabaven način 

vodeno hodil po tematski poti s pomočjo nas, učencev, ki bomo preoblečeni v Žiga Zoisa ali 

Valentina Vodnika, nekateri v oglarje ali železarje, spet drugi v rudarja Luka Korošca ali v 

izdelovalca gorjuških fajf.  

  

3.3 Potek dvodnevnega programa doživetij »Gor na poti nismo napoti« 
 

Program vsebuje spoznavanje naštetih naravnih in kulturnih znamenitosti tematske poti, ki 

smo jo predstavili v prejšnjem poglavju, in predvsem družabne dejavnosti, ki bodo potekale 

ob oglarski kopi prvi dan. Program je primeren za fizično aktivne, predvsem za naše vrstnike 

– najstnike in malo starejše. Program bo prilagojen tako za skupine domačih mladih turistov 

kot tudi tujih, saj bomo pripravili eno različico programa v angleškem jeziku.  

 

Program doživetij bomo izvajali v jesenskem času (meseca septembra), ko se bomo z 

izvedbo priključili kar trem že uveljavljenim lokalnim dogodkom, ki potekajo istočasno: 

- postavljanje kope na Gorjušah (organizatorji: lokalni ljubitelji ohranjanja 

tradicionalnih obrti in običajev), 

- Vodnikovi dnevi (organizator: Krajevna skupnost Koprivnik-Gorjuše), 

- Dnevi pohodništva v Bohinju (organizator: zavod Turizem Bohinj). 

 

Potek dvodnevnega programa »Gori na poti nismo napoti« smo predstavili v časovnici, ki jo 

bomo navedli tudi na predstavitvenem letaku na turistični tržnici. 
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     1.DAN (PETEK, 8. 9. 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

      2.DAN (SOBOTA, 9. 9. 2017) 

 

ČAS DEJAVNOSTI KRAJ 

8:00 Zajtrk – počivališče ob oglarski kopi Spodnje Gorjuše 

8:30 
Odprava na tematsko pot – začetek ob oglarski 

kopi 
Spodnje Gorjuše 

9:00 Zoisova koča – naloga Spodnje Gorjuše 

9:30 Gorjuške fajfe – delavnica Spodnje Gorjuše 

10:00 Razglednik na Hemin plavž – izziv Spodnje Gorjuše 

10:30 Župnišče – Vodnikova spominska plošča - izziv Koprivnik 

11:00 Vodnikov razglednik – naloga Koprivnik 

11:30 

Vrnitev k oglarski kopi – zaključek 

dvodnevnega programa,  

razglasitev zmagovalnih  skupin in podelitev 

simboličnih nagrad 

Spodnje Gorjuše 

 

 

 

 

ČAS DEJAVNOSTI KRAJ 

16:00 
Zbor udeležencev na kraju ob kopi, spoznavanje 

udeležencev, namestitev in risanje z ogljem 

 

Spodnje Gorjuše 

(Na Potoku) 

19:00 
Kurjenje ognja ob kopi, predstavitev, igre in 

kulinarična delavnica, karaoke ... 

 

Spodnje Gorjuše 
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Dvodnevni program, ki temelji na opisani tematski poti, bomo vodili učenci v vlogah 

pomembnih osebnosti obdobja razsvetljenstva, ki smo jih že predstavili, npr. Valentin Vodnik, 

Žiga Zois, Luka Korošec in izdelovalec fajf. Prek zanimivih nalog in izzivov, ki jih bodo morali 

turisti opravljati in reševati v skupinah v času dvodnevnega programa na tematski poti, bomo 

»posebni« turistični vodniki predstavljali zgodovino na zanimiv in ustvarjalen način.  

 

Prvi dan doživetij se bo odvijal ob oglarski kopi na Spodnjih Gorjušah, kjer bomo kot oglarji 

poskrbeli za vodeno, a vendarle sproščeno druženje. Spoznavne igre, risanje z ogljem, 

spopadanje z zabavnimi izzivi in nalogami v skupinah, medsebojno spoznavanje udeležencev, 

karaoke, kurjenje ognja, peka prest po Vodnikovem receptu … in še kaj … bo prijeten 

začetek dvodnevnega programa doživetij. Noč bodo obiskovalci preživeli v naravnem, 

avtentičnem okolju – na bližnjih »svislih« (seniku), kjer bodo v taborniškem duhu začutili 

prostor in njegove značilnosti. 

 

Slika 15: Vodnikove Kuharske bukve z recepti za našo kulinarično delavnico. 

 

 

Slika 16: Risanje z ogljem na ustvarjalni delavnici (avtorica slike: Liza Marcela Kunstelj). 
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Slika 17: Družabne dejavnosti ob ognju (foto: OŠ dr. J. M. Boh. B.). 

 

Drugi dan bodo udeleženci z »novimi«, drugačnimi turističnimi vodniki spoznavali zanimive 

posebnosti Gorjuš in Koprivnika iz obdobja razsvetljenstva. Na poti med že opisanimi 

sedmimi točkami/postanki bodo reševali zanimive naloge, povezane s prvim vzponom na 

Triglav, vsestranskim ustvarjalcem Valentinom Vodnikom, mecenom Žigom Zoisom in še 

veliko drugimi temami. Udeleženci se bodo morali na enem od izzivov npr. orientirati v 

prostoru s pomočjo GPS-koordinat in poiskati naslednjo točko tematske poti. Vsekakor bomo 

z »nalogicami« in iskanjem črk skrite besede,  ki jo bodo mladi raziskovalci iskali na točkah 

tematske poti, pritegnili pozornost mladih turistov. Zaključek dvodnevnega programa bo, 

tako kot začetek, ob oglarski kopi, kjer se bo podelila nagrada najboljši skupini v spopadanju 

z izzivi na dvodnevnem programu doživetij »Gor na poti nismo napoti«.   

 

GOR NA POTI 

 

K 
NISMO NAPOTI 

GOR NA POTI 

 

O 
NISMO NAPOTI 

GOR NA POTI 

 

Ž 
NISMO NAPOTI 

GOR NA POTI 

 

A 
NISMO NAPOTI 

GOR NA POTI 

 

R 
NISMO NAPOTI 

GOR NA POTI 

 

C 
NISMO NAPOTI 

GOR NA POTI 

 

A 
NISMO NAPOTI 

 

 

 

 

Slika 18: Črke gesla, skrite na točkah tematske poti (avtorji:učenci OŠ dr. J. M. Boh. B.). 
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Slika 19: Kožarca – hiška, v kateri so prenočevali oglarji ob kopi (foto: OŠ dr. J. M. Boh. B.). 

 

Na koncu bodo udeleženci dvodnevnega programa doživetij prejeli še »paket za doživet«, ki 

jih bo doma spominjal na nepozabno »potovanje v času in prostoru« v Bohinju konec 18. 

stoletja. Seveda s pomočjo časovnega stroja … »Paket za doživet« bo vseboval koščke 

gorjuškega oglja, mini svinčnik, list za risanje (z njim si bo turist lahko narisal nepozaben 

doživljaj teh dveh dni) in Vodnikovo misel ali recept, ki ga bo grel v srcu tudi doma in mu 

pričaral skok nazaj v zgodovino. 

 

 

Slika 20: Vodnikova misel/recept za spomin (iz »paketa za doživet«). 

4 TURISTIČNI PROIZVODI 
 

Tematska pot in dvodnevni program »Gor na poti nismo napoti« predstavljata naš glavni 

turistični proizvod. Oba proizvoda smo natančno opisali že v prejšnjem poglavju. Poleg tega 

bomo obiskovalcem turistične tržnice in potencialnim turistom ponudili še naslednje turistične 

proizvode: 
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- »Paket za doživet« bo – kot smo že omenili – vseboval različne stvari, ki 

ponazarjajo vsebino dvodnevnega programa (gorjuško oglje, list za risanje, 

Vodnikova misel/recept). Delili jih bomo tako obiskovalcem turistične tržnice kot 

našega dvodnevnega programa. Seveda bodo morali najprej pravilno rešiti 

zastavljene naloge, da si bodo paket zaslužili. 

        

Slika 21: Turistični proizvod »paket za doživet« (avtorica skice: Tinkara Bajrič). 

 

- Vodnikove prestice – s kulinaričnimi dobrotami bomo še bolj doživeto popeljali 

obiskovalce turistične tržnice nazaj v čas 18. stoletja. Vir za ta turistični proizvod nam 

je predstavljala knjiga Valentina Vodnika Kuharske bukve. Izmed mnogih receptov 

nas je najbolj prepričal recept za preste, saj s svojo obliko spominjajo na našo 

tematsko krožno pot »Gor na poti nismo na poti«. 
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- Letak – vabilo bo na sodoben način vabil mladega obiskovalca, da se udeleži 

ponujenega dvodnevnega paketa doživetij. Druga stran letaka bo vsebovala 

navedeno vsebino programa doživetij in zemljevid z vrisanimi točkami tematske poti 

»Gor na poti nismo napoti«. Dodali bomo tudi opis poti do zbornega mesta ob 

oglarski kopi na Gorjušah. S pomočjo QR-kode se bodo obiskovalci lahko bolj 

podrobno seznanili s ponujenim dogodkom. 

 

 

 

 

 

 

 

    

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 22: Turistični proizvod – letak, s katerim bomo vabili obiskovalce na turistično tržnico (avtor: Branko Vranješ). 
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5 CELOSTNA PODOBA NA TURISTIČNI TRŽNICI 

 

Kot je razvidno iz narisane skice, bosta ogrodje stojnice predstavljali maketi kope in kožarce, 

hiške oglarjev. Obe predstavljata začetek in konec naše tematske poti »Gor na poti nismo 

napoti«, zato se nam je zdelo prav, da sta osrednji del naše postavitve turistične stojnice. 

Vsak obiskovalec bo moral najprej opraviti zanimivo nalogo, da bo lahko prek »časovnega 

stroja« vstopil v našo »zgodbo« 18. stoletja. Na lesenih smerokazih, ki jih bomo postavili na 

eno od stranic kožarce, bodo navedene vse točke tematske poti, ki bodo osnova 

dvodnevnega programa doživetij.     

 

Vsebino programa in tematske poti bodo obiskovalci lahko spoznavali prek različnih čutov in 

čutil s pomočjo zvočnih, svetlobnih, vizualnih in drugih efektov. V notranjosti kožarce (»mini 

kino«) se bo odvijala videoprojekcija tematske poti, ki bo vabila predvsem naše vrstnike  

(slušalke, lučke, projekcija na e-tablici …). Oglarsko kopo bodo obiskovalci lahko doživeli na 

izkustven način, podrobnosti pa naj zaenkrat ostanejo še skrivnost.  

 

Promotorji na tržnici bomo zaradi boljše prepoznavnosti oblečeni v različne like, povezane s 

točkami tematske poti »Gor na poti nismo napoti« (od Žige Zoisa do oglarjev …). S svojo 

neobičajno zunanjostjo, ki bo spominjala na čas 18. stoletja, bomo privabljali mimoidoče k 

spoznavanju tega obdobja v Bohinju na drugačen način.  

 

Glavno gradivo za izdelavo stojnice bo les, ki je bil značilen in pomemben naravni material v 

Bohinju že v 18. stoletju, kamor bomo popeljali naše obiskovalce. S sodobno tehnologijo 

bomo popestrili običajno postavitev tržnice, kar bo zagotovo nepozabno doživetje za vse 

obiskovalce. 
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Slika 23: Skica postavitve stojnice na turistični tržnici (avtor: Aljaž Rožič). 
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6 MARKETING IN REALIZACIJA (TRŽENJE, OGLAŠEVANJE, IZPELJAVA 

PROGRAMA) 
 

Dvodnevni program je pripravljen za skupine mladih, zanimiv pa je lahko za različne 

starostne skupine. Oglašali ga bomo na različne načine z namenom, da bi dosegli čim več 

udeležencev. Pri oglaševanju bomo pozorni na informacije, ki jih bodoči uporabnik našega 

dvodnevnega programa potrebuje. Glede na to, da lokacija izvedbe ni širše poznana, bomo 

poskrbeli za natančen opis dostopa za različne skupine (peš, avtobus, kolo, 

posamezniki/skupine ...). Sami smo že preizkusili vse, kar program ponuja. Posamezne dele 

tega programa so preizkusile različne skupine mladih in izkušnja jim je bila všeč.  Za 

promocijo dogodka, ki ga pripravljamo, bomo uporabili različne oglaševalske poti.  

 

 Program, ki smo ga pripravili, je zanimiv za obogatitev različnih dejavnosti na šolah: 

tabor za planince, izvedba določenega števila ur pri različnih izbirnih predmetih, 

različne interesne dejavnosti, dnevi dejavnosti (kulturni, naravoslovni, tehniški dnevi). 

Na različne osnovne (in srednje) šole po Sloveniji bomo dovolj zgodaj poslali 

ponudbe, da bodo dejavnost lahko vključile v svoje načrte. Uporabili bomo različne 

načine: poslali bomo tiskane letake – vabila, v obliki e-pošte, na šolski spletni strani 

bomo imeli svoj kotiček, ustvarili bomo svoj profil na Facebooku z naslovom Gor na 

poti nismo na poti, prek tega pa bomo ustvarili tudi Instagram, kjer bomo ažurno 

objavljali slike in videoposnetke z naše tematske poti. Svoje prijatelje pa bomo o 

dogodku obveščali tudi prek Snapchata in Twitterja, da se bodo informacije širile 

naprej.  

 

 S turističnimi proizvodi (predvsem z izvedbo dvodnevnega programa na tematski poti) 

se bomo navezali na dogajanje, ki je v kraju že uveljavljeno. Večdnevna tradicionalna 

lokalna prireditev Vodnikovi dnevi, ki potekajo vsako leto v septembru, so prav 

gotovo ena od priložnosti, ki jo lahko dodatno popestrimo. Povezali se bomo z 

organizatorji (Krajevna skupnost Koprivnik-Gorjuše). Ker Vodnikovi dnevi potekajo v 

septembru, je to tudi z vidika kuhanja oglja zelo primeren čas.  

 

 Septembrski čas je primeren tudi za prijetno doživljanje narave, saj ni več prevroče 

niti ni mrzlo. Z vidika turizma pomeni ta čas podaljševanje poletne turistične sezone, 

kar lokalni turistični organizaciji Turizem Bohinj uspeva z že tradicionalnimi Dnevi 

pohodništva v drugi polovici septembra. S tematsko potjo in dvodnevnim programom 
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»Gor na poti nismo napoti« se bomo tako tudi mi pridružili temu festivalu, ki ga iz 

leta v leto obišče več domačih in tujih obiskovalcev. Svoj program in pot bomo 

oglaševali prek njihovih oglaševalskih poti (spletna stran Turizma Bohinj, njihova FB-

stran). Program bomo oglaševali tudi pri drugih turističnih ponudnikih (Turistično 

društvo Bohinj, hoteli, zasebni ponudniki turističnih storitev …) in ostalih zavodih v 

Bohinju (npr. Triglavski narodni park). 

 

 Ko smo razmišljali o ceni ponujenega programa, smo ugotovili, da bi bil strošek za 

samo izvedbo za posameznega udeleženca visok. Uporabniki/udeleženci našega 

dvodnevnega programa bodo plačali le simbolično ceno (stroške prehrane in 

vodenje), saj bomo stroške izvedbe znižali z usklajevanjem in sodelovanjem lokalnih 

turističnih ponudnikov v Bohinju.  

 

 

 Z letošnjim dvodnevnim programom doživetij in tematsko potjo »Gor na poti nismo 

napoti« želimo pridobiti certifikat blagovne znamke Bohinjsko (from Bohinj). Ta  

blagovna znamka je v zadnjih letih postala zelo prepoznavna že v širšem slovenskem 

prostoru in  skrbi za certificiranje izdelkov, pridelkov, storitev, programov in drugih 

doživljajskih produktov.  

 

 

7 SKLEP 

 

V času nastajanja turistične naloge smo spoznali marsikaj novega o našem kraju in ugotovili, 

da je še veliko lepega, kar čaka, da odkrijemo in spoznamo. Koprivnik in Gorjuše smo imeli 

priložnost doživeti v vsej polnosti. Uživali smo v neokrnjeni naravi, lepih pogledih na gorske 

vrhove in v dolino ter spoznavali bogato zgodovinsko dediščino. Spoznali smo zanimive ljudi 

in verjamemo, da jih bomo v prihodnosti še srečevali.  

 

Naučili smo se, da odkrite zaklade lahko delimo tudi z drugimi. Prepričani smo, da bo v nalogi 

predstavljeni turistični paket doživetij v sklopu dvodnevnega programa “Gor na poti nismo 

napoti” navdušil mnoge mlade in jih prepričal k ponovnemu obisku in raziskovanju Koprivnika 

in Gorjuš ter okoliških planin in gora. Tam se bodo lahko odpočili, uživali in iskali navdih za 

nadaljnje učenje, raziskovanje novih zanimivosti … 
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