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Povzetek
Arheološko najdišče Ajdovski gradec velja za prazgodovinsko naselbino oziroma najstarejšo
vas v Bohinju, a je še vedno premalo raziskano in turistično znano. Ker letošnji festival Turizmu
pomaga lastna glava kot osrednjo temo promovira kulturo in turizem, se nam je zdel Ajdovski
gradec s svojo markantno lego ob vstopu v Bohinjsko kotlino idealno izhodišče našega
turističnega proizvoda. Za obiskovalce, ki želijo Bohinj doživeti drugače, smo pripravili učno
pot, interaktivno doživetje s posebno mobilno aplikacijo Misija: ajdovski ‘rešpetin’ 360°. Na
tematskem interaktivnem doživetju turist lahko z vodniki ali samostojno z mobilno aplikacijo
spozna kulturno dediščino, ki se nahaja v smeri vseh štirih strani neba, z izhodiščem na vrhu
hriba Ajdovski gradec. Na severu srečamo znamenito cerkev na Bitnjah s pokopališčem, na
vzhodu plavž sv. Heme, na zahodu slap Savico in na jugu Bohinjski predor. Obiskovalci bodo
lahko kulturno, naravno in tehniško dediščino doživeli na sodoben, interpretativen način, na
samem mestu v naravi. Turistični proizvod promovira trajnostno naravnan turizem, ki ne
podpira masovnega turizma, ampak vzgaja k odgovornemu turizmu. Doživetje, ki ga
pripravljamo v naravi, bo zanimivo tako za slovenske kot tuje turiste in obiskovalce, saj
Ajdovski gradec omenja že veliki slovenski pesnik France Prešeren v nacionalnem epu Krst pri
Savici. V nalogi smo opisali program, ki ga bomo učenci predstavljali in promovirali tudi na
turistični tržnici.
Ključne besede: Bohinj, Ajdovski gradec, kulturni turizem, trajnostni turizem.

ZAHVALA
Zahvaljujemo se vsem, ki ste nam kakor koli pomagali pri ustvarjanju turistične naloge.
Posebna zahvala velja Miji Ogrin, univ. dipl. arheologinji iz zavoda ArheoAlpe (Zavod za kulturo,
izobraževanje in turizem Bohinj), ki nas je seznanila z arheološko dediščino na Ajdovskem
gradcu v Bohinju.
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1 UVOD
V vseh letih dosedanjega 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.
Prav na enem od njih smo se podali tudi na vzpetino Ajdovski gradec, ki pa se nam je
zdel kljub svoji pomembnosti – o njem se učimo v šoli, ko obravnavamo Prešernov ep
Krst pri Savici – premalo poznan. Turistično nalogo letos pripravljamo učenci od 7. do
9. razreda s svojimi mentoricami, še posebej zagnano smo se je lotili učenci
novinarskega krožka. Ko smo izvedeli za letošnjo razpisano temo kultura in turizem,
smo si bili enotni, da bo ta prazgodovinska naselbina, kot smo pozneje spoznali,
postala izhodiščna lokacija našega turističnega proizvoda.
Večina obiskovalcev Bohinj povezuje le z Bohinjskim jezerom in njegovo neposredno
okolico. Mnogi pa ne vedo, kje se Bohinj sploh začne in kaj vse obsega. Ko vstopimo v
Bohinjsko kotlino, nas na levi strani pozdravi vzpetina oziroma hrib, ki obiskovalcu ne
ponuja le posebnega doživetja naravnega okolja in lepih razgledov, ampak v sebi skriva
bogato zgodovino. V turistični nalogi zato predstavljamo in priporočamo pravo kulturno
potovanje v manj znan konec Bohinja z možnostjo zanimivega doživetja. Obiskovalec
oziroma uporabnik našega turističnega proizvoda – interaktivnega doživetja z mobilno
aplikacijo Misija: ajdovski ‘rešpetin’ 360° – lahko na tej poti razvija prav vse svoje čute,
se ob tem zabava in na nevsakdanji način veliko novega nauči.
Spoznajte kulturno dediščino skritih kotičkov Bohinja na vznemirljiv način in se
prelevite

v

kulturnega

Ajdovski gradec

in

kultiviranega
turista,

ki

želi

doživeti nekaj več.
Zato – ajdi z nami
na

Ajdovski

gradec!
Slika 1: Znani, a premalo
poznani Ajdovski gradec.
(foto: OŠ dr. J. M. B. B.)
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2 IDEJA, CILJI IN NAČRT DELA
Ko smo zbirali ideje za inovativen turistični proizvod, vezan na temo kultura in turizem, smo
najprej poizvedeli, kaj kulturni turizem sploh je. To je zvrst turizma, pri kateri je osnovni motiv
potovanja zavestno in aktivno spoznavanje ter doživljanje kulture obiskanih krajev in
pridobivanje znanja. Slovenija namerava biti leta 2020 prepoznavna kot destinacija kulturnega
turizma za goste (Operativni načrt trženja kulturnega turizma Slovenije 2018–2020). Temu
cilju smo se želeli približati tudi mi.

2.1 Razvijanje ideje za turistični proizvod
Postavili smo si problemsko vprašanje:
Kaj ponuditi gostu v Bohinju, da bo aktivno doživel kulturo obiskanih krajev?
Zavedali smo se, da Bohinj premore veliko znamenitosti kulturne dediščine, ki jih že uspešno
trži in promovira, zato smo morali razmišljati v novo smer.
Spomnili smo se, da premalo poznamo območje prve bohinjske naselbine – Ajdovski gradec,
o katerem sicer govorimo, ko obravnavamo Prešernov Uvod h Krstu pri Savici. Tudi lokacija je
idealna, saj je od naše osnovne šole peš oddaljena le 20 minut, prav toliko je oddaljena od
železniške postaje v Bohinjski Bistrici, kjer lahko začnejo svojo pot turisti. Ti naj bi se pripeljali
kar z vlakom, saj podpiramo trajnostni turizem in s tem trajnostno mobilnost.
Torej: vedeli smo, kaj bo osrednja točka/izhodišče turističnega
doživetja, nismo pa si še predstavljali, kako ponuditi takšen
turistični proizvod, da bo vsebinsko bogat, a še vedno privlačen
za različne vrste obiskovalcev.
Najprej smo v knjižnici med pisnimi viri raziskovali, kaj je o tem
zaenkrat še bolj skritem kotičku Bohinja že napisanega. V
bližnjem Muzeju Tomaža Godca v Bohinjski Bistrici so jeseni
2017 postavili razstavo Arheologija v Bohinju, zato smo se
nekateri podali tja, da bi izvedeli kaj več o Ajdovskem gradcu,
njegovi zgodovini, izkopanih predmetih …
Slika 2: Seznanjanje s temo v knjižnici.
(foto: OŠ dr. J. Mencingerja B. B.)
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Razstava nas je navdušila in nam dala z razstavljenimi replikami najdenih predmetov ideje za
popestritev našega turističnega proizvoda.

Slika 3: Vodeni ogled Ajdovskega gradca z arheologinjo.
(foto: OŠ dr. J. Mencingerja Boh. Bistrica)

Ker na šoli deluje tudi arheološki krožek, smo njihovo mentorico arheologinjo Mijo Ogrin (Zavod
ArheoAlpe) prosili za strokovno vodenje po arheološkem najdišču Ajdovski gradec in po njegovi
okolici. Podali smo se na pot in tam izvedeli veliko novih podatkov, ki so se nam zdeli uporabni
za izdelavo našega turističnega proizvoda. Ko smo se z vrha vzpetine ozirali na
vse štiri smeri neba in uživali v razgledu, smo prišli na idejo, da bi bil v izhodišču
našega kulturnega doživetja Ajdovski gradec, s katerega bi skozi 'rešpetin' (to
je bohinjska narečna beseda za daljnogled) pogledali proti severu, jugu,
vzhodu in zahodu, torej 360 stopinj. V vsaki smeri se namreč nahaja
Slika 4: Pogled s
posebnega
ajdovskega
'rešpetina' na vse
štiri smeri neba.
(vir:
www.bohinj.si)

zanimivost, ki bi jo lahko ponudili kot del kulturne turistične ponudbe.
Tako smo prišli na idejo: naš glavni turistični proizvod se bo imenoval

Misija: ajdovski 'rešpetin' 360 °.
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Postavilo se nam je naslednje problemsko vprašanje:
Kako kulturnozgodovinske znamenitosti približati turistu, da jih bo doživel z
različnimi čuti in na inovativen, sodoben način?
Z obiskom v
naravi in s
pomočjo
digitalne
tehnologije,
seveda!
šoli

Na

imamo

na voljo več
tablic, ki jih
lahko
uporabljamo
tudi

Slika 5: Spoznavanje posebne mobilne aplikacije CŠOD Misija.
(foto: OŠ dr. J. Mencingerja Boh. Bistrica)

pri

terenskem

delu. Z učiteljicami smo se zato podali na obalo Bohinjskega jezera, da bi preizkusili mobilno
aplikacijo CŠOD Misija, ki jo je CŠOD (Center šolskih in obšolskih dejavnosti Bohinj) pripravil
za uporabnike učne poti ob jezeru. Prišli smo na idejo, da bi tudi mi na Ajdovskem gradcu in v
njegovi okolici pripravili posebno mobilno aplikacijo, ki bi obiskovalce naše poti z nalogami in
izzivi vodila po interaktivnem doživetju.
Pa najprej spoznajmo, kako deluje omenjena mobilna
aplikacija in

kakšen

je njen

namen.

CŠOD Misija

uporabnikom omogoča, da svoj obisk učnih poti v naravi
obogatijo z uporabo mobilne tehnologije in s pomočjo
izzivov učno pot spremenijo v pravo misijo v naravi.
Uporabniki lahko s seznama naložijo tisto misijo, ki jo želijo
obiskati, nato pa jih aplikacija s pomočjo GPS-navigacije, ki
deluje tudi brez prenosa podatkov, kar je v naravi pogosto
ključnega pomena, vodi od točke do točke po vnaprej
Slika 6: Reševanje izzivov - nalog.
(foto: OŠ dr. J. Mencingerja Boh. Bistrica)

predvideni poti. Na vsaki točki lahko uporabnik prebere ali
posluša zanimive podatke o lokaciji, na kateri se nahaja, si

ogleda slike, ima pa tudi možnost reševanja različnih izzivov v obliki kvizov, odgovorov na
vprašanja in iskanja razlik na slikah. Izzivi so pripravljeni tako, da mora raziskovati naravo
9
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okrog sebe, v pomoč pa so mu tudi podatki, ki mu jih nudi aplikacija. Uspešno rešeni izzivi
prinašajo točke. Ko nabere dovolj točk, za posamezno pot prejme tudi žig, ki mu služi kot
priznanje, da je uspešno opravil posamezno misijo.
Aplikacija je v nasprotju z mnogimi drugimi e-vsebinami zasnovana tako, da lahko do vsebin
dostopamo šele takrat, ko se dejansko nahajamo v okolju, ki ga želimo raziskovati. Zazna
namreč, kdaj smo dejansko dovolj blizu točke, ki jo raziskujemo, in nam šele v tem primeru
omogoči reševanje izzivov in nabiranje točk. Misije tako ne moremo opraviti na daljavo, nujna
je pot v naravo, s tem pa resnično dosežemo povezavo učenja na prostem z modernimi
informacijsko-komunikacijskimi tehnologijami in pozitivne učinke, ki jih s tako povezavo lahko
dosežemo.
Ko smo preizkusili, kako mobilna aplikacija deluje,
je padla odločitev. Naš turistični proizvod bo
posebna

učna

pot,

interaktivno

doživetje

z

različnimi izzivi in nalogami – t. i. misija. Pot bodo
turisti prehodili ob vodenju mobilne aplikacije, ki jo
bomo sestavili prav za Ajdovski gradec z okoliškimi
kulturnozgodovinskimi znamenitostmi. Misijo smo
poimenovali

Misija: ajdovski 'rešpetin' 360°.

Izdelali pa smo tudi žig oziroma logotip naše misije,
ki ga bo uporabnik prejel po opravljeni poti.
(misija.csod.si/si/misije)

Slika 7: Prikaz lokacije na mobilni aplikaciji.
(foto: OŠ dr. J. Mencingerja Boh. Bistrica)
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2.2 Cilji turističnega proizvoda
Cilji in vrednote, ki smo jim sledili pri oblikovanju turističnega proizvoda:


povezati kulturo in turizem z aktivnim doživetjem v naravi;



skrbeti za ohranjanje kulturne in naravne okoliščine danega okolja (leto 2018 je tudi
evropsko leto kulturne dediščine);



privzgojiti in razvijati odgovornost do narave z naravi prijaznim turizmom – s čim manj
posegi v dano okolje;



razvijati ustvarjalnost tako pri nas, snovalcih produkta, kot pri njegovih uporabnikih;



povezovati se z lokalnimi organizacijami, ki delujejo na področju turizma, in obogatiti
njihovo ponudbo na področju kulturnega turizma;



spodbujati trajnostni turizem in trajnostno mobilnost (javna prevozna sredstva);



turistom, obiskovalcem (predvsem mladim) ponuditi drugačno obliko učenja na
prostem (izkušenjsko učenje – zavedanje okolja prek osebne izkušnje);



s pomočjo digitalne tehnologije prikazati kulturno dediščino na zanimiv, privlačen način;



promovirati

kulturno,

naravno

in

tehniško

dediščino

na

sodoben,

aktiven

(interpretativen) način z doživetjem in druženjem v naravi;


razvijati kulturno druženje v naravi in s tem dati priložnost za razvijanje lastnih talentov
(pripomoremo k osebnemu razvoju posameznika);



odkrivati naravno in kulturno krajino kot prostor za sprostitev telesa in duha.

Pri uresničevanju ciljev so nas vodila načela: raziskovanje, sodelovanje – timsko delo, druženje,
odgovornost, ustvarjalnost, radovednost in medsebojna pomoč.

2.3 Načrt dela



Ciljna publika:

–

za učence tretje triade (izvedba dneva dejavnosti – kulturni/športni dan);

–

možnost prilagoditve programa tudi za druge organizirane skupine različnih starosti;
tudi družinski turizem;

–

število obiskovalcev/turistov: do 15 oseb naenkrat.
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Termin izvedbe (več možnosti):

–

pri izvedbi dneva dejavnosti za šole: po dogovoru, možnost ogleda v vseh letnih časih;
čas trajanja interaktivnega doživetja – pet šolskih ur;

–

8. februarja: sodelovanje z lokalnim gledališčem 2B pri vsakoletnem pohodu na
Ajdovski gradec ob slovenskem kulturnem prazniku;

–

v času Mednarodnega festivala alpskega cvetja (sodelovanje s Turizmom Bohinj): med
25. 5. in 10. 6. 2018;

–

v

času

Dnevov

pohodništva

(sodelovanje

s

Turizmom

Bohinj):

konec

septembra/začetek oktobra 2018;
–

v času Dnevov evropske kulturne dediščine (sodelovanje z DEKD): konec septembra
2018);

–

za vnaprej prijavljene skupine: po dogovoru.



Prostorska umestitev:
–

Naše interaktivno doživetje bo potekalo po javno označenih poteh (tudi gozdnih),
zato posebnih dovoljenj s strani lastnikov parcel ne bo treba pridobiti.



Pridobivanje finančnih sredstev:

–

Spremljali bomo javne razpise in se potegovali za sredstva.

–

Povezali se bomo s predstavniki različnih organizacij na lokalni ravni (pisanje prošenj,
razgovori) in jih prosili za sponzorstvo oziroma donatorstvo. Finančen vložek bo
predstavljala bohinjska malica (t. i. paket za preživet'), ki jo bo vsak obiskovalec
doživetja prejel na začetku poti, in izdelki s posameznih delavnic na poti.



Koordinacija vseh sodelujočih pri dogodku:

–

določitev organizacijskega tima (vodja, sodelavci – tudi zunanji) in posameznih nalog;

–

določitev časovnice koordinacije vseh sodelujočih.



Trženje in oglaševanje turističnega proizvoda:

–

Prek spletnih strani turističnih organizacij v Bohinju in njihovih FB-strani (Turizem
Bohinj; Turistično društvo Bohinj; Arheoalpe, zavod za kulturo, izobraževanje in turizem
Bohinj).
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–

Osnovnim šolam po Sloveniji bomo poslali ponudbe za izvedbo dnevov dejavnosti.
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 Ajdi na Ajdovski gradec, prek tega pa bomo ustvarili tudi Instagram, kjer
bomo ažurno objavljali slike in videoposnetke z naše učne poti/interaktivnega doživetja.
Svoje prijatelje bomo o dogodku obveščali tudi prek Snapchata in Twitterja, da se bodo
informacije širile naprej.

–

Program bomo oglaševali tudi pri drugih turističnih ponudnikih (Turizem Bohinj,
Turistično društvo Bohinj, hoteli, zasebni ponudniki turističnih storitev …) in ostalih
zavodih v Bohinju (npr. Triglavski narodni park).

–

Oglaševanje prek spletnih strani Slovenskih železnic – obiskovalce bomo spodbujali k
trajnostni mobilnosti z uporabo javnega prevoza (vlak).

3 IZVEDBA PROGRAMA

3.1 Predstavitev lokacije interaktivnega doživetja Misija: ajdovski 'rešpetin' 360°
Osrednja lokacija/izhodišče učne poti, interaktivnega doživetja Misija: ajdovski 'rešpetin' 360°
je na Ajdovskem gradcu. Na zemljevid v programu Google Earth smo najprej vrisali območje s
kulturnimi znamenitostmi okrog Ajdovskega gradca, ki smo jih vključili v našo interaktivno
doživetje z mobilno aplikacijo (proti severu – cerkev na Bitnjah, proti vzhodu – plavž sv. Heme,
proti zahodu – slap Savica, proti jugu – Bohinjski predor).
V nadaljevanju smo opisali posamezne točke poti, ki bodo na zanimiv način predstavljene tudi
na mobilni aplikaciji. Hkrati so navedeni naši turistični vodniki, preoblečeni v zgodovinske
osebnosti tistega časa. Opisali smo tudi delavnice, ki jih bodo izvajali na teh točkah poti, in
izzive, ki jih bodo morali rešiti uporabniki mobilne aplikacije.
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smer zahod:
slap Savica

smer sever:
cerkev na
Bitnjah

smer jug:
Bohinjski predor
smer vzhod:
plavž sv. Heme
Slika 8: Vrisane točke poti naše misije. (avtorica: Lena Repinc)

3.1.1 Ajdovski gradec – izhodiščna točka
Vsak, ki se je kdaj odpravil v Bohinj, je Ajdovski gradec že
videl, malokdo pa ga je prepoznal. Ta nizka vzpetina v dolini
Save Bohinjke je še najbolj znana po Prešernovi pesnitvi Krst
pri Savici, saj je nanjo pesnik umestil prizorišče zadnje bitke
med pogani, ki jih predstavlja junak Črtomir s svojimi
bojevniki, ter kristjani, ki jih zastopa Valjhun.
Ajdovski gradec je majhen, 585 m visok izpostavljen grič, ki
leži južno od železniškega mostu čez reko Savo pred Bohinjsko
Bistrico. Je zelo staro arheološko najdišče, ki predstavlja
Slika 9: Prazgodovinska naselbina na
Ajdovskem gradcu. (vir: Knific, 1998)

prvobitno naselbino rudarjev in železarjev že v starejši železni
dobi (700–300 let pr. Kr.). Naseljen je bil tudi pozneje v

rimskem času (do 500 let n. š.). Na njem so vidni ostanki temeljev stavb, kovačnic in topilnic
železa. Arheološka izkopavanja so tod razkrila 25 grobov. Lahko bi rekli, da je Ajdovski gradec
simbol železarstva v Bohinju. Prav železarstvo je tisto, ki je bilo več kot 2500 let odločujoč
dejavnik pri razvoju Bohinja. (Knific, 1998)
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Turistični vodniki: ajdovska deklica, ajdovski deček in arheolog.
Delavnica: poskusna arheološka izkopavanja, kovanje noža.
Primer izziva na mobilni aplikaciji:
Sestavi puzzle s podobo peči na volka.

3.1.2 Plavž svete Heme in Žiga Zois – vzhodna točka
Ustno izročilo, ki sicer nima zgodovinskega ozadja in po katerem naj bi koroška kneginja Hema
v 11. stoletju imela v lasti železarski obrat pri Nomenju (plavži sv. Heme), daje slutiti, da
železarstvo v obdobju srednjega veka ni zamrlo.
V 16. stoletju se je železarstvo, fužinarstvo v Bohinju izredno razmahnilo. Nastali so železarski
obrati v Bistrici na Pozabljenem in v Stari Fužini (Staro klad'vo). Leta 1777 je fužine kupil Žiga
Zois, kulturni mecen, mineralog, metalurg in gospodarstvenik. Zois se je z vso vnemo posvetil
ukrepom za izboljšanje gospodarskega položaja bohinjskih fužin. Staro ozko pot skozi Štenge,
ki je do takrat povezovala Bohinj z ostalo Kranjsko, je dal povečati in tako je nastala tri metre
široka pot na desnem bregu Save. V bohinjske obrate je uvedel nov rudarski red, s čimer je
skušal izboljšati oskrbo fužin z rudo. Kljub številnim ukrepom Zoisu ni uspelo konkurirati vse
cenejšemu švedskemu in angleškemu jeklu. Poleg tega so francoske vojne še dodatno zavirale
razvoj fužin. Žiga Zois je bil primoran vse svoje obrate zapustiti svojemu nečaku Karlu, ta pa
svoji ženi Serafini, ki je končno fužine prodala Kranjski industrijski družbi. Ta je s fužinami
upravljala do velikega požara leta 1891, v katerem so pogorele bistriške fužine. Proizvodnjo
železa so po požaru prenesli na Jesenice, s čimer se je v Bohinju končalo več kot 2500-letno
obdobje železarstva. (Valvasor, 1977)
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Slika 10: Ostanki plavža sv. Heme. (vir: www. gore-ljudje.net)

Turistična vodnika: sveta Hema, Žiga Zois.
Delavnica: metanje podkev.
Primer izziva na mobilni aplikaciji:
S pomočjo kladiva sestavi ritmizirano rudarsko pesem.

3.1.3 Bitenjska cerkev s pokopališčem – severna točka
Cerkev Roženvenske Marije na Bitnjah je v virih prvič omenjena že konec 15. stoletja, današnja
podoba pa izvira iz 17. stoletja. Poimenovana je tudi cerkev Marijinega vnebovzetja. Stoji sredi
travnikov in njiv, zunaj naselja Bitnje, in velja za najstarejšo romarsko cerkev v Bohinju. Tam
je bilo prvo pokopališče za cel Bohinj. V bližini je nekropola (grobišče, ki je pripadalo eni prvih
znanih naselbin v Bohinju na Ajdovskem gradcu). Cerkev krasi slikovit baročni zvonik z dvojno
čebulasto kupolo in laterno s konca 17. stoletja. V istem času so z rečnimi kamni tlakovali tudi
cerkveno lopo na zahodni strani. Do glavnega vhoda vodijo stare in strme stopnice, ki so ob
straneh zavarovane z zidom, pokritim s skodlami.
Med najpomembnejše zanimivosti cerkve sodi glavni portal iz leta 1673. Izklesan je iz zelenega
peraškega kamna in je eden najpomembnejših te vrste pri nas. Skromnejši portal iz istega
časa in materiala je tudi na južni strani. Krasi ga le biserni niz. (Arheološka najdišča, 1975)
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Slika 11: Cerkev na Bitnjah z nekropolo. (vir: www.bohinj.si)

Turistični vodnik: duhec prazgodovinskega človeka (predstavlja star način pokopavanja).
Delavnica: izdelava fibul, zapestnic in drugih nagrobnih pridatkov.
Primer izziva na mobilni aplikaciji:
Iz žice naredi prstan in ga fotografiraj, sliko pa naloži na mobilno aplikacijo.

Slika 12. Izdelava zapestnice na delavnici. (foto: OŠ dr. J. Mencingerja Boh. Bistrica)
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3.1.4 Slap Savica – zahodna točka
Na zahodno stran od Ajdovskega gradca bo aplikacija obiskovalce poti usmerila proti slapu
Savica. Zaradi oddaljenosti bodo šli namesto do slapa Savice do Gostišča Danica (Bohinjska
Bistrica) na sladico Savico.
Slap Savica v steni Komarče je ena najbolj privlačnih bohinjskih znamenitosti. O njem je pisal
že Janez Vajkard Valvasor, pozneje pa dr. France Prešeren, ki je pri slapu Savica dobil navdih
za največjo slovensko epsko pesnitev Krst pri Savici. Pesnitev govori o času pokristjanjevanja
(10. stoletje) in se konča s krstom pogana Črtomirja pri slapu Savica. Že leta 1807 je 78 metrov
visok slap, ki napaja reko Savo, obiskal avstrijski nadvojvoda Janez Habsburški, vnuk cesarice
Marije Terezije.

Slika 13: Slap Savica, Prešernov navdih. (vir: www.naprostem.si)

Turistični vodniki: Bogomila, Črtomir (iz epa Krst pri Savici), France Prešeren.
Delavnica: kaligrafija – lepopis verzov iz Krsta pri Savici.

Primer izziva na mobilni aplikaciji:
-

Pod katerim gorovjem se nahaja slap Savica?
A Kamniško-Savinjske Alpe

-

B Julijske Alpe

C Karavanke

Na aplikaciji prisluhni odlomku iz Krsta pri Savici in napiši, katera književna oseba ga
pripoveduje.
18
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3.1.5 Bohinjski predor in inženir Maks Klodič – južna točka
Maja 2017 je v Bohinju potekala VIII. Alpska konvencija, v sklopu katere so na železniški
postaji v Bohinjski Bistrici odprli edinstveno razstavo na prenovljenem vagonu avtovlaka,
razstavo Maks Klodič – ustvarjalec novih poti (Gorenjski muzej). Prenovljeni vagon avtovlaka
je namenjen kolesarjem, saj so v njem poleg prostora za kolesa tudi trije kupeji, kjer si potniki
v času vožnje (ali na postaji) lahko preberejo zanimive zgodbe iz časa gradnje Bohinjskega
predora, katerega sograditelj je bil inženir Maks Klodič.
Inženir Maks Klodič – vitez Sabladoski se je rodil v Trstu 13. avgusta 1875. Viteški naslov je
podedoval po očetu, ki je bil zaveden, nadarjen in izobražen Slovenec. Študiral je na Tehniški
visoki šoli na Dunaju. Sodeloval je pri gradnji Bohinjskega predora, ki je predstavljal
najzahtevnejše gradbišče na začetku 20. stoletja. Bohinjski predor na bohinjski železnici z
dolžino 6300 metov je eden izmed najdaljših slovenskih železniških predorov. Tunel je bil
projektiran za dvotirno železnico, vendar so ga zaradi težav z odvajanjem vode odstranili in ga
spremenili v drenažni sistem. Proga vodi med Bohinjsko Bistrico in Podbrdom, skozi goro Koblo.
Predor je bil še daljši, vendar so ga nemški vojaki ob umiku razstrelili za več kot 10 metrov na
severnem delu. Predor so začeli graditi leta 1900, otvorili pa so ga 19. junija 1906. Pri gradnji
je sodelovalo več kot 2000 delavcev. Proga je takrat Bohinjcem odprla pot v svet in nove
možnosti razvoja na turističnem področju.

Slika 14: Avtovlak z razstavo o Maksu Klodiču, sograditelju Bohinjskega predora. (foto: Gorenjski muzej)

Turistični vodnik: Maks Klodič.
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Delavnica: izdelava »selfija« z zabavnimi rekviziti (npr. Klodičevi brki) in z ozadjem
Bohinjskega predora.
Primer izziva na mobilni aplikaciji:
Na avtovlaku si oglej razstavo o gradnji Bohinjskega predora in njegovem sograditelju Maksu
Klodiču. Poišči podatek o dolžini predora in ga slikaj s telefonom.

Slika 15: Turistični vodniki interaktivnega doživetja, preoblečeni v zgodovinske like.
(avtorji: Zvezda V. Košir, David R. Arh, Varja Titova)
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3.2 Potek izvedbe interaktivnega doživetja


Zbirno mesto: železniška postaja na Bohinjski Bistrici.



Sprejem gostov in uvodna navodila:
Turistični vodnik, oblečen v Maksa Klodiča, pričaka najavljeno skupino turistov na
železniški postaji. V Bohinj lahko namreč pridejo z vlakom z obeh strani – z gorenjske
ali primorske (spodbujanje trajnostne mobilnosti). Gostom vodnik poda uvodna
navodila, kako si na telefon ali tablico naložijo mobilno aplikacijo Misija: ajdovski

'rešpetin' 360ᵒ. Na interaktivnem doživetju jih bo namreč usmerjala naložena aplikacija,
ki smo jo sestavili, tako da se bodo gostje srečali s posameznimi turističnimi vodniki le
na že predstavljenih točkah poti. Naloge oziroma izzive bodo reševali na teh točkah
samostojno. Vodniki jih bodo le sprejeli in pomagali v primeru težav, hkrati pa bodo
tudi vodje posameznih delavnic na poti (glej podrobnejši opis pri prejšnjem poglavju
3.1).


Izročitev bohinjske malice – »paket za preživet'«
Turistični vodnik, oblečen v Maksa Klodiča, bo gostom razdelil t. i. bohinjsko malico, ki
bo vsebovala domač kruh, bohinjski sir in piškote iz ajdove moke – bohinjske ajdovčke..
Hrano bomo pridobili tudi iz sponzorskih sredstev lokalnih ponudnikov (npr. turistične
kmetije, Bohinjska sirarna).



Izvedba učne poti/interaktivnega doživetja Misija: ajdovski 'rešpetin' 360°
Gostje se bodo s pomočjo turističnega vodnika in GPS-navigacije na naloženi mobilni
aplikaciji odpravili proti izhodišču našega turističnega proizvoda – proti Ajdovskemu
gradcu. Tam jih bo – kot na vsaki naslednji točki postanka – pričakal turistični vodnik
z delavnico in izzivom. Ko bodo gostje po petih urah rešili vse zastavljene izzive na vseh
štirih točkah poti (Ajdovski gradec–Plavž sv. Heme–Bitenjska cerkev s pokopališčem–
Slap Savica), jih bo aplikacija usmerila proti zadnji, peti točki (Bohinjski predor) na
železniški postaji na Bohinjski Bistrici, kjer se je pot tudi začela.
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Zaključek učne poti/interaktivnega doživetja:
Skupino gostov bo na železniški postaji ponovno pričakal Maks Klodič in jih usmeril k
avtovlaku ter jih seznanil z zadnjo nalogo naše misije. Za ogled razstave o inženirju
Maksu Klodiču v vagonu avtovlaka se ni treba peljati z vlakom. Avtovlak ima namreč
na nekaterih postajah tudi daljši postanek, zato bo treba upoštevati naslednje časovne
okvire, ko si je razstavo možno ogledati na postaji na Bohinjski Bistrici v času postanka
avtovlaka: 8.17–9.08, 11.16–11.37, 13.00–13.25, 15.29–16.48, 19.17–21.15.
Gostje našemu turističnemu vodniku na koncu oddajo vrečko s smetmi, kar prinese
dodatne točke na tej misiji. Na začetku poti so namreč dobili prazno plastično vrečko
za zbiranje plastičnih odpadkov na poti – ekološka nota.



Prejem žiga za opravljene izzive na mobilni aplikaciji:
Na koncu uspešno opravljenih izzivov na misiji se v aplikaciji pokaže prejet žig/logotip
(sivina se obarva z močno barvo), ki smo ga sami izdelali posebej za to interaktivno
doživetje.

Slika 16: Logotip in žig naše mobilne aplikacije Misija: ajdovski 'rešpetin' 360°. (avtorici: Varja Titova, Nika Markelj)
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Predstavljena je bila interaktivna pot doživetij s posebno mobilno aplikacijo in z vodiči na
določenih točkah, kjer potekajo posamezne delavnice.
Uporabnikom naše misije bomo ponudili še drugo varianto poti – interaktivno pot doživetij
samo z mobilno aplikacijo (posamezne naloge turist sam reši na določenih točkah poti – brez
delavnic). Interaktivna pot doživetij (aplikacija) bo prevedena tudi v angleščino za tuje turiste.
Naključni turist se bo s pomočjo letaka/plakata s QR-kodo lahko seznanil z mobilno aplikacijo
na železniški postaji v Bohinjski Bistrici.

Slika 17: Možna samostojna uporaba mobilne aplikacije. (foto: OŠ dr. J. Mencingerja Boh. Bistrica)
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4 Celostna podoba turistične tržnice
Zunanji okvir/obris iz siporeksa prikazuje ostanke obzidja naselbine Ajdovski gradec pred 2.500
leti. Na sredini bo smrekov 'rešpetin' (daljnogled) z navrtanimi luknjami, skozi katere bo pogled
segal na vse strani Ajdovskega gradca (360°) in na posamezne točke/kulturnozgodovinske
znamenitosti krožne poti. To bo ponazarjalo naš turistični proizvod Misija: ajdovski rešpetin

360°.
Pred vstopom v naselbino skozi obzidje si na tablici obiskovalci lahko ogledajo reklamni spot,
ki jih vabi na interaktivno doživetje z mobilno aplikacijo (slogan reklamnega spota: Al' je poletje

al' pa zima – na Ajdovskem gradcu je vedno prima!). Na vseh štirih straneh (S, J, V, Z) od
ajdovskega 'rešpetina' bodo posamezni rekviziti s primerom delavnic.
Promotorji na turistični tržnici vabijo obiskovalce na pot doživetij, v kateri nastopajo tudi sami
kot vodniki (npr. arheolog, France Prešeren, Črtomir, ajdovska deklica in deček …).
Obiskovalcem povedo, da se na pot lahko podajo tudi sami s pomočjo mobilne aplikacije, ki
jih bo vodila oz. usmerjala, na tej tržnici pa jih vodijo oni.

Slika 18: Skica postavitve turistične tržnice. (avtorji: Varja Titova, Iza Jensko, Tija Klemenčič)
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Fotostojnice (ang. Photobooth) so že nekaj let pravi
hit. Vanjo vstopimo, se postavimo pred ozadje,
opremimo z zabavnimi pripomočki in pripravljeni smo
za

slikanje.

Na

naši

tržnici

bo

fotostojnico

predstavljala kulisa Bohinjskega predora, pred katero
bo obiskovalec stojnice lahko naredil »selfi«. Za
popestritev slike si bo nadel zabavni pripomoček, ki
bo predstavljal značilnost posameznega lika iz naše
poti doživetij (npr. brki bodo ponazarjali inženirja
Maksa Klodiča, cilinder Franceta Prešerna).

Slika 19: Priprava postavitve turistične tržnice s fotostojnico. (foto:
OŠ dr. J. Mencingerja Boh. Bistrica)

Slika 20: Pripomočki za fotostojnico na turistični tržnici. (avtorja: Tina Bučar, Marko Kalita)
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Obiskovalce bomo na tržnico vabili tudi s posebnim reklamnim letakom oziroma zgibanko.
Druga stran letaka bo vsebovala navedeno vsebino doživetij in zemljevid z vrisanimi točkami
območja poti Misija: ajdovski 'rešpetin' 360°. S pomočjo QR-kode se bodo obiskovalci lahko
bolj podrobno seznanili s ponujenim dogodkom.

S sodobno tehnologijo bomo popestrili običajno postavitev tržnice, kar bo zagotovo
nepozabno doživetje za vse obiskovalce.

5 SKLEP
Z oblikovanjem turističnega proizvoda smo želeli predstaviti neraziskano kulturno dediščino
Bohinja na sodoben, inovativen način. Motivi iz preteklosti so zaživeli v novi podobi s pomočjo
digitalne tehnologije. Ustvarili smo posebno učno pot, interaktivno doživetje Misija: ajdovski

‘rešpetin’ 360˚, ki je zaživelo v obliki posebne mobilne aplikacije. Turist oziroma uporabnik te
poti si aplikacijo lahko naloži na telefon ali tablico na samem mestu izvedbe v naravi.
Želeli smo ozavestiti pomen kulturne dediščine na interpretativen način – v samem naravnem
okolju. Spoznali smo marsikaj novega o našem kraju in ugotovili, da je še veliko lepega, kar
čaka, da odkrijemo in spoznamo mi sami in tudi gostje Bohinja. Pri raziskovanju
kulturnozgodovinskih znamenitosti Ajdovskega gradca in njegove okolice smo imeli priložnost
doživeti manj znane kotičke Bohinja v novi luči. Uživali smo v neokrnjeni naravi, lepih pogledih
na gorske vrhove in v dolino ter spoznavali bogato zgodovinsko dediščino. Vsa nova spoznanja
nam je uspelo združiti v ustvarjeni mobilni aplikaciji, s pomočjo katere bo kulturni turizem v
Bohinju dobil novo vrednost.
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