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Povzetek 
Glede na to, da je bil meteorit Javorje najden novembra 2009 ter letos mineva natanko 10 let 
od te pomembne najdbe, smo se odločili, da ta dogodek, ki je za kraj velikega pomena, 
obeležimo s festivalom. Po dolgem premisleku smo sklenili, da festival poimenujemo »Javorski 
kamenček iz vesolja – festival ob 10. obletnici najdbe meteorita Javorje«. Tako smo oblikovali 
festival, ki bi dokazal, da slogan našega okoliša »Doživite Stari vrh«, zares drži. Ta festival bi 
bil idealno izhodišče za doživljanje lepot naše okolice, njenih kulturnih znamenitosti, za zabavo, 
sprostitev ter spoznavanje našega meteorita. Vključili smo zabavna doživetja za najmlajše, 
pohodništvo, kot idealno preživljanje prostega časa za malce starejše, kulinarično ponudbo 
kraja in okolice, športne igre za športne navdušence, strokovna srečanja za poznavalce ter 
mnogo zanimivosti, ki se najdejo za vsakega, ki se nam bi pridružil na festivalu. Tako je zopet 
nastala nova zgodba našega meteorita, ki se je začela pisati že leta 2016. 
 

Ključne besede: festival, meteorit Javorje, šport, ustvarjanje, kulinarika, sprostitev, zabava  
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1. UVOD 
 
V gozdu blizu Javorij nad Poljansko dolino je bil najden nov meteorit, tretji in najtežji meteorit 
v Sloveniji. Med gradbenimi deli na strmem pobočju sta ga našla Vladimir Štibelj, lastnik 
zemljišča, in Miha Buh, ki je upravljal delovni stroj. V brežini izkopa ceste sta na globini 65 do 
70 cm opazila nenavadno temno rjavo gmoto, ki se je po barvi in obliki razlikovala od okoliških 
kamnin. Ko si jo je g. Štibelj pobliže ogledal, je ugotovil, da je kovinska in nenavadno težka. 
Posvetoval se je z geologom in nekdanjim sodelavcem rudnika urana Žirovski vrh Pavlom A. 
Florjančičem iz Škofje Loke, ki je potrdil, da gre za zelo neobičajno najdbo. Ugotovil je, da gre 
za skoraj 5-kilogramski železov meteorit. (Gorenjski glas, 2011, št. 12) 
 

  
 
Slika 1: G. Mirko Štibelj na najdišču meteorita        Slika 2: Meteorit Javorje 
 
Glede na to, da je bil meteorit Javorje najden novembra 2009 ter letos mineva natanko 10 let 
od te pomembne najdbe, smo se odločili, da ta dogodek, ki je za kraj velikega pomena, 
obeležimo s festivalom. Nismo želeli »odkrivati tople vode«, če lahko s festivalom hkrati 
obeležimo pomemben dogodek ter združimo vse dosedanje ideje, ki so že postale del turistične 
ponudbe našega kraja, jih nadgradimo z novimi ter predstavimo na festivalski način. Nastala 
je nova zgodba našega meteorita, ki se je začela pisati že leta 2016, ko smo začeli s snovanjem 
Meteoritkove poti. Ta je dobro zaživela med krajani in obiskovalci vasi, saj se našega 
tradicionalnega pohoda vsako leto udeleži več pohodnikov. Veliko pa se jih po poti sprehodi 
tudi samih. 
 

2. TURISTIČNI PROIZVOD - JAVORSKI KAMENČEK IZ VESOLJA - 
festival ob 10. obletnici najdbe meteorita Javorje 

 

2.1. ZBIRANJE IDEJ 

 
Najprej smo začeli razmišljati o tem, kako bi naš pohod ter dejavnosti, ki jih že imamo 
pripravljene na Meteoritkovi poti, povezali v festival. Torej v dogajanje, ki bi trajalo dlje časa 
in bi obiskovalcem vseh starosti še bolje predstavilo naš meteorit, kraj, njegovo ponudbo, … 
Razmišljali smo torej v smeri, da bi bil festival namenjen obiskovalcem vseh starosti, od 
najmlajših do najstarejših. Vsak bi na festivalu našel kaj zase in se hkrati naučil kaj novega, še 
bolje spoznal naš kraj ter nedvomno spoznal našo pomembno najdbo.  
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2.2. OBLIKOVANJE TURISTIČNEGA PROIZVODA 

 
Tako smo oblikovali festival, ki bi dokazal, da slogan našega okoliša »Doživite Stari vrh«, zares 
drži. Ta festival bi bil idealno izhodišče za doživljanje lepot naše okolice, njenih kulturnih 
znamenitosti, za zabavo, sprostitev ter spoznavanje našega meteorita. Vključili smo zabavna 
doživetja za najmlajše, pohodništvo, kot idealno preživljanje prostega časa za malce starejše, 
kulinarično ponudbo kraja in okolice, športne igre za športne navdušence, strokovna srečanja 
za poznavalce ter mnogo zanimivosti, ki se najdejo za vsakega, ki se nam bi pridružil na 
festivalu.  
 
Po dolgem razmisleku smo sklenili, da festival poimenujemo »Javorski kamenček iz vesolja – 
festival ob 10. obletnici najdbe meteorita Javorje«.  

 

2.3. PODROBEN NAČRT IZVEDBE FESTIVALA 

 
Vodenje in organizacija: člani Turističnega društva, ob pomoči učencev turističnega 
podmladka z mentorji 
 
Trajanje: petek popoldne, sobota cel dan (dan in pol) 
 
Okvirni čas izvedbe: enkrat letno tretji petek in soboto v novembru (v primeru slabega 
vremena je dogodek prestavljen za teden dni) 
 
Opis prostora: šola Javorje, parkirišče in športno igrišče ob šoli Javorje, pot narisana na 
zemljevidu (priloga 3) 
 
Možnost parkiranja: parkirišče pri župnišču v Javorjah, pri oglasni deski pri gostilni Blegoš, 
travnik pod vasjo (po dogovoru z lastnikom travnika) 
 
Starost udeležencev: festival je namenjen vsem, posameznikom, družinam, starejšim 
 
Festivalska kulinarična ponudba: gostinska ponudba okoliških turističnih kmetij in gostilne 
Blegoš, turizem na kmetiji - Pri Ažbetu doma, festivalska ponudba na stojnici Podeželskih žena 
Blegoš, stojnica z meteoritkovimi burgerji gostilne Blegoš 
 
Možnost prenočevanja za povabljene goste: vsem povabljenim gostom že v vabilu 
zapišemo, da imajo možnost prenočevanja; vse možnosti navedemo v letaku, ki ga pošljemo 
poleg vabila 
 
Varnost: za prometno varnost bo poskrbljeno s strani članov PGD Javorje in AMD Škofja Loka; 
potrebno bo poskrbeti za varovanje na parkirišču ob šoli ter ob cestah v okolici vasi, ker 
nekatere dejavnosti potekajo tudi tam; za varnost udeležencev bo poskrbljeno tudi s strani ZD 
Škofja Loka (nujna medicinska pomoč) 
 
 
Pri podjetju ADECO&DIXI, varovanje okolja d.o.o., bomo naročili prenosne toalete, ki jih 
bodo postavili na dostopno mesto v okolici šole. 
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V nadaljevanju smo zapisali časovno podroben načrt izvedbe, vse zadolžene pri izvajanju 
festivala ter njihove naloge pri izvedbi festivala. Podrobno smo po točkah opredelili tudi 
pripomočke ter prostor izvajanja določene dejavnosti.  
 
Načrtovanje festivala se prične najkasneje v mesecu marcu. Takrat se oblikuje skupina 
sodelavcev, ki bdi nad izvedbo. 
 
Vodja, člani in sodelavci pri izvedbi festivala so naslednji:  

● vodja festivala: predsednik TD Stari vrh (Tomaž Ažbe) 
● člani TD Stari vrh: trije sodelavci po predlogu vodje 
● mentorice turističnega krožka PŠ Javorje s predstavnikom učencev. 

 
Vodja in člani si razdelijo naslednje naloge:  

● stik z ostalimi sodelavci, nastopajočimi – razdelitev nalog 
● naročilo propagandnega materiala 
● stik z mediji in oglaševanje. 

 
Sodelavci, nastopajoči in ostali prostovoljci, s katerimi navežemo stik in nam 
pomagajo pri pripravi festivala so naslednji (opredelili smo tudi njihove naloge): 
 

SODELAVCI NALOGE 

predsednik TD Stari vrh s 
predstavniki 

stik z mediji in ostalimi povabljenimi gosti 

Društvo podeželskih žena Blegoš 

priprava stojnice z domačo kulinarično ponudbo 
okoliških kmetij 
priprava pogostitve za povabljene goste in predstavnike 
medijev 

Gostilna Blegoš, Javorje priprava stojnice in peka Meteoritkovih burgerjev 

Simon Demšar s.p. tisk plakatov in letakov 

Hermina Štibelj 
priprava na izvedbo strokovnega pogovora s Pavlom A. 
Florjančičem in Mirkom Štibljem 

Mirko Štibelj 

priprava replike meteorita za razstavo 
priprava na pogovor o najdbi meteorita Javorje 
priprava stojnice s prikazom izdelave in prodajo suhe 
robe 

Pavle A. Florjančič 
priprava na strokovni pogovor o meteoritih ter 
meteoritu Javorje 

člani PGD Javorje 

priprava odra, stojnic, miz v telovadnici, stolov ter miz v 
učilnicah za izvedbo pogovorov 
varovanje v cestnem prometu v času festivala 
usmerjanje na parkiriščih 

AMD Škofja Loka 
pomoč pri varovanju v cestnem prometu v času 
festivala 
usmerjanje na parkiriščih 

ZD Škofja Loka nujna medicinska pomoč 

Janez Poljanšek  
priprava na izvedbo Meteoritkovega orientacijskega 
teka 

Janez Šturm  priprava na izvedbo pohoda po Meteoritkovi poti 

Andrej Pisk priprava razstave kamnov 
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Marija Dolenc 
priprava informacijske točke s propagandnim 
materialom TD Stari vrh 

Jan Vales 
priprava teleskopov za opazovanje nočnega neba 
izvedba opazovanja z razlago 

skavti Steg Poljanska dolina 
izvedba Meteoritkovih športnih iger 
priprava in izvedba ustvarjalnih delavnic 
izvedba iskanja meteorita 

predstavnik podjetja Odiseja 
d.o.o. 

postavitev mobilnega planetarija 

ADCO&DIXI 
varovanje okolja d.o.o. 

dostava in postavitev prenosnih toalet 

učenci umetniškega krožka z 
mentorico 

priprava predstave »Kdo je pomagal Meteoritku?« 

David Kokelj maskota Meteoritek 

Kmetija Pr' Andrejon  prodaja sira Žetinca 

Majda Možina prodaja kruha in ostalih domačih dobrot 

Janez Dolenc priprava in skrb za ozvočenje 

 
Med načrtovanjem festivala se sodelavci večkrat sestanejo na sestanku, kjer poročajo o poteku 
priprav. Mesec dni pred izvedbo festivala se vodja, vsi člani za izvedbo festivala ter sodelavci 
srečajo na končnem sestanku, kjer ponovno preletijo glavne naloge in zadolžitve, ki so jih 
dorekli ob začetku načrtovanja festivala. Poročajo o stanju ter spremembah v času 
načrtovanja. Dogovorijo se o rokih za izvedbo posameznih dejavnosti. Takrat tudi pregledajo 
pripravljen propagandni material ter začnejo z izvajanjem oglaševanja v medijih (navedeno ob 
koncu naloge).  
 
Določijo člana, ki bo skrbel za sprejem in usmerjanje sodelavcev v zaodrju ter člana, ki jih bo 
sprejemal in usmerjal v šoli, kjer bo uradna pogostitev in sprejem. Marija Dolenc to delo opravi 
tudi na informacijski točki na stojnici na parkirišču. Vsi imajo pri sebi liste z imeni vseh 
povabljencev.  
 
ČASOVNA RAZPOREDITEV 
 
Izvedemo naslednje aktivnosti za pripravo na festival: 
 
na dan pred otvoritvijo festivala (četrtek) 

● na parkirišču pred šolo, poleg obeležja posvečenega meteoritu Javorje, se postavi oder 
● opremi se telovadnico z mizami in pripravi stole za izvedbo pogovora v učilnici 2 
● označi in pripravi se prostore za parkiranje 
● v šolski učilnici 1 se pripravi razstava kamnov 
● v šolski učilnici 3 se pripravi mize za pogostitev 

 
na 1. dan festivala (petek od 12. ure dalje)  

● se na prizorišču prične postavljati in opremljati stojnice 
● pripravi in opremi se informacijska točka 
● postavi se mobilni planetarij (Odiseja d.o.o.) 
● na odru se pripravi ozvočenje, ki se ga po uvodnem pozdravu pospravi 
● v učilnici 3 se pripravi pogostitev za povabljene goste 

 
na 2. dan festivala (sobota od 7. ure dalje)  

● na odru se pripravi ozvočenje, ki se ga po zaključku prireditve pospravi 
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● na igrišču pri šoli se pripravi material za Meteoritkove športne igre 
● v šolski telovadnici se pripravi material za ustvarjalne delavnice 
● pripravi se proga za Meteoritkov orientacijski tek 
● pripravi se material na poti po kateri poteka iskanje meteorita 
● v učilnici 3 se ponovno pripravi pogostitev za povabljene goste 
● skrbi se za stik z mediji in povabljenimi gosti. 

 
Navajamo natančno časovno razporeditev aktivnosti ter zadolžene za 
izvajanje/sodelavce: 
 

ČAS, TRAJANJE AKTIVNOSTI 
ZADOLŽENI ZA 

IZVAJANJE/SODELAVCI 

1. DAN FESTIVALA 

17.00 

OTVORITEV FESTIVALA, 

UVODNI POZDRAV IN 

DOBRODOŠLICA 

Člani turističnega podmladka, mentorice, 

predsednik TD Stari vrh, David Kokelj 

(maskota Meteoritek), Janez Dolenc 

17.30 – 18.30 

POGOVOR Z MIRKOM 

ŠTIBLJEM in PAVLOM A. 
FLORJANČIČEM 

Hermina Štibelj 

19.00 OPAZOVANJE NOČNEGA NEBA Jan Vales 

VES ČAS 
FESTIVALSKEGA 

DOGAJANJA 

STOJNICE 
Člani TD Stari vrh, Društvo podeželskih 
žena, Mirko Štibelj, kmetija Pr’ Andrejon, 

Majda Možina, gostilna Blegoš 

PLANETARIJ 
ODISEJA, planetariji, medijski inženiring 
in izobraževanje d.o.o. 

RAZSTAVA KAMNOV Andrej Pisk 

2. DAN FESTIVALA 

10.00 UVODNI POZDRAV 

Člani turističnega podmladka, mentorice, 

predsednik TD Stari vrh, David Kokelj 
(maskota Meteoritek), Janez Dolenc 

10.30 – 12.30  USTVARJALNE DELAVNICE Skavti Steg Poljanska dolina 

10.30 – 12.30 
POHOD PO METEORITKOVI 

POTI 
Janez Šturm 

13.00 – 15.00 
METEORITKOV ORIENTACIJSKI 
TEK 

Janez Poljanšek 

15.30 – 16.30 
METEORITKOVE ŠPORTNE 

IGRE 
Skavti Steg Poljanska dolina 

15.30 – 16.30  USTVARJALNE DELAVNICE Skavti Steg Poljanska dolina 

17.00 
PREDSTAVA KDO JE POMAGAL 
METEORITKU? 

Učenci PŠ Javorje 

18.00 

ZAKLJUČEK FESTIVALA S 

PODELITVIJO PRIZNANJ IN 
NAGRAD 

Člani turističnega podmladka, mentorice, 

predsednik TD Stari vrh 

VES ČAS 
FESTIVALSKEGA 

DOGAJANJA 

STOJNICE 

Člani TD Stari vrh, Društvo podeželskih 

žena, Mirko Štibelj, kmetija Pr’ Andrejon, 
Majda Možina, gostilna Blegoš 

PLANETARIJ 
ODISEJA, planetariji, medijski inženiring 

in izobraževanje d.o.o. 

RAZSTAVA KAMNOV Andrej Pisk 
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2.4. POTEK FESTIVALA 
 
V nadaljevanju bomo podrobno opisali potek festivala. V celotno festivalsko dogajanje smo 
vključili tudi našo maskoto Meteoritka, ki ga uporabljamo na vseh naših javnih nastopih in 
predstavitvah meteorita Javorje. Maskota se pojavi na obeh uvodnih nagovorih ter ob zaključku 
festivala. Vedno je prisoten pri festivalskem dogajanju in se poskusi udeležiti čim več aktivnosti 
in s tem popestriti dogajanje. 
 

 
 

Slika 3: Maskota Meteoritek 
 

 
2.4.1.  Otvoritev festivala, uvodni pozdrav in dobrodošlica 
 

ZADOLŽENI ZA 
IZVAJANJE/SODELAVCI 

NALOGE 
ČLANOV 
SKUPINE 

PRIPOMOČKI PROSTOR 

Člani turističnega podmladka, 

mentorice, predsednik TD Stari 
vrh, David Kokelj (maskota 

Meteoritek) 
 

Janez Dolenc 

pozdrav 

uvodni nagovor 
 

 
 

skrb za ozvočenje 

informacijski letaki 

 
 

 
 

ozvočenje 

oder na parkirišču 

pred šolo  

 
V uvodnem delu zapojejo Javorski pevci svojo pesem Tja gor čez Javorje. Predsednik TD Stari 
vrh skupaj z učenci turističnega podmladka PŠ Javorje nagovori prisotne, povabljene goste ter 
obiskovalce festivala. Sledi nekaj uvodnih besed o pomenu festivala, predstavi meteorit 
Javorje, kot pomembno najdbo. Poda tudi osnovne informacije in napotke obiskovalcem ter 
jih povabi k aktivnostim, ki se bodo odvijale v naslednjih dneh. Učenci turističnega podmladka 
pozdravijo prisotne ter preberejo pesem, ki so jo sami napisali (priloga 1). Maskota je ves čas 
prisotna na prizorišču. Javorski pevci s pesmijo tudi zaključijo kratek uvodni del. 
 
Povabljene goste povabimo v prostore šole na pogostitev. Tam tudi lahko prisostvujejo 
pogovoru z najditeljem meteorita Mirkom Štibljem in geologom Pavlom A. Florjančičem.  
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Slika 4: Postavitev festivalskega prizorišča 
 
 

2.4.2. Pogovor z Mirkom Štibljem in Pavlom A. Florjančičem 
 

ZADOLŽENI ZA 
IZVAJANJE/SODELAVCI 

NALOGE 
ČLANOV 
SKUPINE 

PRIPOMOČKI PROSTOR 

Hermina Štibelj izvedba pogovora 

napisana vprašanja 

in nekaj zapisov o 
meteoritu 

PŠ Javorje, učilnica 

2 

 
Hermina Štibelj izvede pogovor z Mirkom Štibljem in Pavlom A. Florjančičem. V uvodnem delu 
na kratko predstavi najdbo ter nekaj dejstev o meteoritu Javorje. Mirka prosi, da sam predstavi 
zgodbo o tem, kako je našel meteorit. Zapisali smo tudi nekaj vprašanj namenjenih Mirku in 
Pavlu A. Florjančiču (priloga 2). 
 

2.4.3. Opazovanje nočnega neba 
 

ZADOLŽENI ZA 
IZVAJANJE/SODELAVCI 

NALOGE 
ČLANOV 
SKUPINE 

PRIPOMOČKI PROSTOR 

Jan Vales 

priprava teleskopov 
za opazovanje 

nočnega neba 
 

izvedba opazovanja 

z razlago 

teleskopi 
Krekova knjižnica, 
hrib nad Javorjami 

(Polešica) 
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Ob zaključku popoldneva smo si želeli obiskovalcem predstaviti nočno nebo, saj je meteorit k 
nam v Javorje priletel ravno od tam – z neba. Nihče natančno ne ve od kje točno, vendar nebo 
z vsemi žarečimi zvezdami in planeti je vedno lahko zanimivo.  
 
S tem opazovanjem tudi zaključimo prvo festivalsko popoldne. Nadaljujemo naslednji dan 
zjutraj.  
 

2.4.4. Uvodni pozdrav 
 

ZADOLŽENI ZA 
IZVAJANJE/SODELAVCI 

NALOGE 
ČLANOV 
SKUPINE 

PRIPOMOČKI PROSTOR 

Člani turističnega podmladka, 

mentorice, predsednik TD Stari 
vrh, David Kokelj (maskota 

Meteoritek) 
 

Janez Dolenc 

pozdrav 

uvodni nagovor 
 

 
 

skrb za ozvočenje 

informacijski letaki 

 
 

 
 

ozvočenje 

oder na parkirišču 

pred šolo  

 
Tudi sobotno jutro najprej pričnemo z uvodnim pozdravom na odru, ki ga pripravi predsednik 
TD Stari vrh. Predstavi kraj, pomembno najdbo ter pomen festivala. Podrobneje predstavi 
potek sobotnega dne, obiskovalce seznani s pomembnimi informacijami ter jih povabi k 
sodelovanju pri različnih aktivnostih, obisku kulturnih znamenitosti ter nakupu izdelkov na 
stojnicah.  
 

2.4.5. Ustvarjalne delavnice 
 

ZADOLŽENI ZA 
IZVAJANJE/SODELAVCI 

NALOGE 
ČLANOV 
SKUPINE 

PRIPOMOČKI PROSTOR 

Skavti Stega Poljanska dolina 

priprava materiala, 
potrebnega za 

izvedbo delavnic 

 
izvedba delavnic in 

pomoč sodelujočim 

navaden bel ali 

pisan papir formata 
A4, plastelin, 

slamice različnih 
debelin, plastenke 

(0,5 l), sponke, 

lepilni trak, lepilo, 
vrvica, figurice iz 

kinder jajčk 

telovadnica PŠ 

Javorje 

 
Ustvarjalne delavnice bodo potekale na treh mestih v telovadnici. Na vsakem mestu bodo 
postavljene po štiri šolske mize skupaj, ter stoli poleg njih. Na mizah bo tudi ves potreben 
material za izdelavo izdelka ter končen izdelek. Na vsakem sklopu miz, se bo izdelovalo drug 
izdelek. Skavti bodo obiskovalcem individualno dajali napotke za delo, po potrebi bodo tudi 
pomagali. 
 
Vsi izdelki bodo na temo letenja in vesolja: papirnata letala, rakete, padala.  
 
Ustvarjalne delavnice so predvidene dvakrat – enkrat v dopoldanskem in enkrat v 
popoldanskem času. 
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Slika 5: Ustvarjalne delavnice v telovadnici  

 
 
2.4.6. Pohod po Meteoritkovi poti 
 

ZADOLŽENI ZA 
IZVAJANJE/SODELAVCI 

NALOGE 
ČLANOV 
SKUPINE 

PRIPOMOČKI PROSTOR 

Janez Šturm 
organizacija in 

vodenje pohoda 
/ 

zbirno mesto oder 

na parkirišču 
 

krožna pot do 
najdišča meteorita 

Javorje ob vasi 

 
Pri izvedbi Meteoritkovega pohoda nam vsako leto pomaga član TD Stari vrh Janez Šturm, zato 
smo si zamislili, da bi prav on tudi ob tej priložnosti vodil pohodnike.  
 
Pot je krožna, namenjena otrokom, odraslim in starejšim pohodnikom (zemljevid je v prilogi 
3). Je nezahtevna in dokaj kratka. Popelje nas po slikoviti pokrajini ob vasi, kjer si hkrati 
ogledamo tudi nekaj kulturnih znamenitosti (Krekova knjižnica na prostem, rojstna hiša 
duhovnika in književnika Luka Jerana, freske umetnika Petra Jovanoviča, cerkev Sv. Tilna v 
Javorjah). Ob poti so informacijske table. Pot je markirana z znakom Meteoritka. Najdišče je 
dobro označeno, tam si pohodniki lahko preberejo nekaj dejstev o meteoritu Javorje, se 
odpočijejo na klopci in uživajo v razgledu. Več o poti si lahko preberete na spletni povezavi: 
http://www.tdstarivrh.si/. 
 

 

http://www.tdstarivrh.si/
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Slika 6: Utrinek pohoda po Meteoritkovi poti 

 
2.4.7. Meteoritkov orientacijski tek 

 

ZADOLŽENI ZA 
IZVAJANJE/SODELAVCI 

NALOGE 
ČLANOV 
SKUPINE 

PRIPOMOČKI PROSTOR 

Skavti Steg Poljanska dolina, 

 
Janez Poljanšek 

spremljanje 

tekmovalcev na 
kontrolnih točkah 

orientacijska karta s 

trdo podlago in 
svinčnik 

 
platnena vrečka za 

shranjevanje 
“meteoritkov” 

zbirno mesto na 

parkirišču pred 

šolo 
 

del krožne poti, 
do najvišje 

točke  
Meteoritkovega 

pohoda  

 

Prijave na orientacijski tek se bodo pričele zbirati na stojnici na parkirišču in bodo možne ves 
čas festivala do zapolnitve mest oz. predvidenega časa za pričetek teka.  
 
Štart teka, je na parkirišču pred šolo v Javorjah in poteka po isti trasi, kot Meteoritkov pohod 
(priloga 3). 
 
Udeleženci orientacijskega teka imajo orientacijsko karto (priloga 4) s pomočjo katere se 
orientirajo na progi. Med potjo je sedem kontrolnih točk, kjer morajo rešiti nalogo (priloga 5) 
in zabeležiti odgovor na kontrolnem listu (priloga 6).  
 
Tekmovalce se na pot  spušča v razmaku dveh minut. 
Zmagovalec orientacijskega teka je tisti, ki najhitreje priteče na cilj in ima največ pravilnih 
odgovorov. Zmagovalci ob koncu festivala prejmejo priznanje ter medalje. 

 
2.4.8. Meteoritkove športne igre 

 

ZADOLŽENI ZA 
IZVAJANJE/SODELAVCI 

NALOGE 
ČLANOV 
SKUPINE 

PRIPOMOČKI PROSTOR 

Skavti Stega Poljanska dolina izvedejo igre 

žoge v obliki 

meteorita, žoge, 
ovire, stožci, obroči, 

krede  

igrišče pred PŠ 
Javorje 
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Meteoritkove športne igre se bodo odvijale na šolskem igrišču, ob vnaprej določenih urah. 
Prijave na tekmovanje se bodo pričele zbirati na stojnici na parkirišču in bodo možne ves čas 
festivala do zapolnitve mest oz. predvidenega časa za pričetek igre. Razpored iger bo napisan 
na plakatih (priloga 7), ki bodo pritrjeni na različna vidna mesta festivalskega prizorišča. Ko 
bodo mesta za določeno igro zapolnjena, bodo prostovoljci na plakatih to takoj označili. 
Prijavljeni tekmovalci se morajo zglasiti na igrišču najmanj 10 minut pred pričetkom 
tekmovanja, kjer bodo dobili še kratka navodila za igro. 

Hkrati se na igrišču odvijata največ dve igri. Ob zaključku pripravimo turnir v rokometu in 
nogometu z meteoritom. To je posebna oblika nogometa in rokometa, kjer igralci z žogo 
podobno meteoritu Javorje ciljajo v gol. Zmaga skupina, ki v določenem času osvoji največ 
zadetkov. Zmagovalci ob koncu festivala prejmejo priznanje ter medalje. 

 

 
 
 

Slika 7: Idejna izvedba Meteoritkovih športnih iger – razporeditev na igrišču  
 
 

1. Barvna štafeta s planeti 
2. Skakanje s planeta na planet 
3. Prenašanje meteorita 
4. Preskakovanje ovir 
5. Slalom okrog planetov 
6. Metanje meteorita  
7. Preskakovanje planetov in slalom okoli zvezd 
8. Nogomet z meteoritom 
9. Rokomet z meteoritom 
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2.4.9. Iskanje skritega meteorita 
 

ZADOLŽENI ZA 
IZVAJANJE/SODELAVCI 

NALOGE 
ČLANOV 
SKUPINE 

PRIPOMOČKI PROSTOR 

Skavti Stega Poljanska dolina 

podajanje prvega 
namiga 

 
spuščanje skupin 

na pot 

listki z namigi in 
prepoznavni znak 

najdišča (meteorit), 
Meteoritkovi piškoti 

(skriti zaklad) 

pot v obratni smeri 

Meteroritkovega 
pohoda do najdišča  

 
Start igre je na parkirišču pred šolo. Udeleženci bodo iskali pot do skritega meteorita s pomočjo 
namigov, ki jih pripeljejo na cilj (namigi so v prilogi 8). Namigi so postavljeni na vidnem mestu 
ob poti. Prvi namig dajo skavti, ki tudi skrbijo za spuščanje skupin na pot. Zaključek igre je na 
najdišču meteorita, kjer iskalci najdejo skriti zaklad - Meteoritkove piškote. 

 
2.4.10. Predstava 

 

ZADOLŽENI ZA 
IZVAJANJE/SODELAVCI 

NALOGE 
ČLANOV 
SKUPINE 

PRIPOMOČKI PROSTOR 

Učenci umetniškega krožka PŠ 

Javorje, mentorica umetniškega 

krožka Marta Gornik 
 

 
 

 
Janez Dolenc 

pripravijo in 

prinesejo v zaodrje 

vse pripomočke ter 
kulise, ki jih bodo 

potrebovali ter 
odigrajo predstavo 

 
skrb za ozvočenje 

 

 

pripomočki in kulise 
 

 
 

 
ozvočenje 

oder na parkirišču 

pred šolo 

 
Učenci umetniškega krožka z mentorico Marto Gornik so pripravili gledališko predstavo »Kdo 
je pomagal Meteoritku?«, ki jo bodo zaigrali na glavnem odru, ob zaključku festivala. 

 
 
2.4.11. Zaključek festivala s podelitvijo priznanj in nagrad 

 

ZADOLŽENI ZA 
IZVAJANJE/SODELAVCI 

NALOGE 
ČLANOV 
SKUPINE 

PRIPOMOČKI PROSTOR 

predsednik TD Stari vrh 

predstavniki posameznih 

dejavnosti 
 

 
 

 

 
 

Janez Dolenc 

posredujejo 

podatke o končni 

uvrstitvi 
tekmovalcev na 

vseh tekmovanjih, s 
krajšim programom 

zaključijo dogajanje 

na festivalu 
 

skrb za ozvočenje 

medalje, pokali, 

priznanja 

 
 

 
 

 

 
 

ozvočenje 

oder na parkirišču 
pred šolo 
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Festival se bo zaključil v soboto ob 18. uri, ko bo predsednik TD Stari vrh, vse obiskovalce 
povabil na osrednje prizorišče festivala. Tam bo podelil priznanja, medalje in pokale, ki si jih 
bodo, na različnih dejavnostih, prislužili tekmovalci.  
 
Zahvalil se bo vsem obiskovalcem in sodelujočim na festivalu ter tako zaključil festivalsko 
dogajanje.  
 

       
 

Slika 8: Priznanje, pokali in medalje – ideje 

 
 

2.4.12. Stojnice, planetarij, razstava kamnov 
 

ZADOLŽENI ZA 
IZVAJANJE/SODELAVCI 

NALOGE 
ČLANOV 
SKUPINE 

PRIPOMOČKI PROSTOR 

Kmetija Pr’Andrejon, Majda 
Možina, Mirko Štibelj, gostilna 

Blegoš, DPŽ Blegoš 
 

 

 
ODISEJA, planetariji, medijski 

inženiring in izobraževanje d.o.o. 
 

Andrej Pisk 

vsak opremi svojo 

stojnico, skrbi, da 
je ves čas ob njej 

ter predstavlja oz. 
prodaja svoje 

izdelke 

 
priprava 

planetarija 
 

priprava razstave 

kamnov; razlaga 

stojnice 

 

 
 

 
 

 
poskrbi izvajalec 

 

 
zbirka kamnov 

dovoz k šoli 

 

 
 

 
 

 
parkirišče pred šolo 

 

 
učilnica 1 

 
Stojnice bodo postavljene ves čas festivalskega dogajanja (prvi in drugi dan). Namenjene bodo 
lokalnim ponudnikom, ki bodo na njih predstavljali svoje delo, ponudbo in izdelke. Postavljene 
bodo na dovozni poti k šoli. Stojnica gostilne Blegoš z Meteoritkovimi burgerji ter planetarij 
bosta na robu osrednjega festivalskega prostora. Andrej Pisk bo v učilnici 1 predstavil lastno 
zbirko kamnov, kristalov, rudnin, …  
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2.5. FINANČNI NAČRT 

 
Zasnovali smo festival, ki ne bi imel velikega finančnega zalogaja, saj: 

● smo za središče dogajanja porabili našo podružnično šolo, šolsko igrišče, parkirišče in 
dovozno pot do šole - tako stroškov najema ne bi bilo 

● pri izvedbi festivala sodelujejo domačini - člani TD Stari vrh, prej omenjena društva in 
posamezniki  

● varnost v prometu ter pomoč pri pripravi prevzamejo gasilci in AMD, dogovorimo se 
tudi z ZD Škofja Loka za nujno medicinsko pomoč 

● gasilci posodijo tudi stojnice in mize 
● rekvizite za športne igre si izposodimo v šoli 
● oglašujemo na lokalnem radiu in časopisu. 

 
Nastali bodo naslednji stroški: 

● tisk zgibank, vabil in plakatov, orientacijskih kart, nalog in kontrolnih listkov za 
orientacijski tek, plakatov za športne igre 

● material za ustvarjalne delavnice 
● najem planetarija 
● najem prenosnih toalet 
● pogostitev za povabljene goste. 

 
Ker smo predvidevali, da bi TD Stari vrh prevzel organizacijo dogodka, menimo, da bi nastale 
stroške poravnal kar TD Stari vrh, saj nas je vedno finančno podprl že pri vseh dosedanjih 
aktivnostih.  

 
 
2.6. TRŽENJE 

 
2.6.1. Reklamni material 
 
● ZGIBANKA 
 
Zgibanko bomo poleg vabila poslali gostom, ki se bodo udeležili otvoritve festivala. Poslali bi 
jo tudi na turistična društva, okoliška gostišča, turistične kmetije, turistično informacijske 
centre,… Tako bi naš naš festival pridobil večje zanimanje gostov.  
 
Zgibanka bi bila formata A4, v barvnem tisku, tiskana obojestransko, za katerega bi poskrbelo 
podjetje, ki smo ga navedli v uvodu. 
 
Na naslovni strani zgibanke je fotografija obeležja z repliko meteorita Javorje, ki stoji sredi 
vasi. Ta fotografija se pojavi tudi v našem ostalem reklamnem materialu, ki ga že ponujamo 
pri trženju Meteoritkove poti. V zgibanki najdemo kratko dobrodošlico, seznam dogajanja na 
festivalu ter ostalo turistično, gostinsko in kulinarično ponudbo kraja, ki je pomemben dodatek 
k dogajanju na festivalu.  
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Slika 9: Reklamna zgibanka 
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● PLAKAT 
 
Izdelali smo tudi reklamni plakat, ki je osnutek plakata, ki bi ga natisnilo podjetje, ki bi 
poskrbelo tudi za tisk letakov. Plakat bi uporabili pri naši promociji. Obesili bi ga, kot vabilo na 
dogodek v kraju, sosednjih občinah, poslali pa bi jih tudi na turistična društva v okoliških krajih, 
turistično informacijske centre, turistične kmetije,… 
 

 
 

Slika 10: Plakat 
 
 

● VABILA POVABLJENIM GOSTOM 
 
Na dogodek bi vodja in ostali člani skupine pisno povabili goste, za katere menijo, da so 
pomembno prispevali k najdbi meteorita ter njegovi prepoznavnosti. Povabili bi tudi snovalce 
in ustvarjalce replike meteorita, župane matične in bližnjih občin, predstavnike turističnih 
društev in krajev, kjer so tudi našli meteorite, ravnatelje šol, geologe,... 
 
Vabilo bi imelo enak izgled kot prej predstavljen plakat. Tiskano bi bilo v formatu A5. 
Vsi omenjeni povabljeni gostje bi poleg pisnega vabila prejeli še reklamno zgibanko z 
navedenimi dogodki festivala. 
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2.6.2. Promocija 
 
Oglaševali bomo na spletnih straneh: 

● TD Stari vrh in tudi na njegovi FB strani 

● občine Gorenja vas - Poljane in tudi na njeni FB strani 

● turističnih kmetij in okoliških gostišč 

● Zavoda Poljanska dolina. 

 

a) Oglaševanje na radiu Sora 

 

Festival bo vodja predstavil na lokalnem radiu Sora.  

 

b) Turistični sejmi, tržnice in prireditve 
 
● Festival bomo promovirali na turističnih sejmih, ki se jih udeležuje TD Stari vrh.  

● Turistično društvo večkrat letno organizira tradicionalne pohode. Med njimi je vsako leto 

tudi pohod po Meteoritkovi poti in ob tej priložnosti bodo udeležencem pohoda delili 

zgibanke in jih povabili na naš dogodek.  

● Prvo promocijo bomo izvedli na festivalu Turizmu pomaga lastna glava. 

 

c) Predstavitev v lokalnem časopisu Podblegaške novice, regionalnem časopisu 

Gorenjski glas in „medobčinskem” Loški utrip 

 
Festival bomo predstavili v zgoraj naštetih časopisih. Bralce bomo povabili k udeležbi na 

festivalu. 

 

2.7. ANALIZA MOŽNOSTI IZVEDBE 

 
Dogodek bomo v letošnjem šolskem letu izpeljali po načrtu, ki smo ga predstavili v tej turistični 
nalogi. Že večkrat smo omenili, da bi na naših organiziranih pohodih ter drugih dejavnostih 
radi videli tudi učence naše centralne OŠ Poljane. Tako so se le-ti letošnje leto odzvali našemu 
vabilu. V mesecu maju namreč pričakujemo obisk učencev 1. triletja ter otrok vrtca. 
Načrtujemo, da bomo izvedli nekaj izmed načrtovanih dejavnosti, saj imamo omejen čas le na 
dan dejavnosti (torej pet šolskih ur). Razdelili smo si že vloge in zadolžitve za pripravo 
določenih delov programa. K izvedbi in pomoči bomo povabili tudi g. Mirka Štiblja ter g. Janeza 
Šturma. Želimo si, da nam program uspe tako, kot smo si ga zamislili. 
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3. ZAKLJUČEK 
 
Z izdelavo turistične naloge lahko potrdimo: 
 

− da je naš festival zanimiv, poučen in dostopna vsem obiskovalcem, 
− da festival lahko pripomore k večji prepoznavnosti naše najdbe in kraja,  
− da se v programu našega festivala prepleta učenje, igra in druženje, 
− da je naš program festivala kakovosten in primeren za različne starostne skupine 

gostov, 
− da z organizacijo takšnega festivala pridobimo veliko novih spoznanj – novih 

prijateljstev in izkušenj, ki nas bogatijo, 
− da festival lahko umestimo v že obstoječo turistično ponudbo ter tako vsako leto na 

drugačen in še bolj zanimiv način obeležimo obletnico najdbe meteorita, 
− da bomo program v skrajšani obliki v mesecu maju tudi zares izvedli. 

 
 

Vabljeni na festival našega kamenčka iz vesolja! 
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5. PRILOGE 
 
PRILOGA 1: Festivalska pesem  
 

JAZ SEM KAMEN 
 

Jaz sem kamen, ti pa ne. 
Jaz sem iz vesolja, ti pa ne. 

Jaz sem priletel na Zemljo, ti pa 'nauš' nikoli. 
 

Jaz sem letel, ti pa ne. 
Jaz sem najden, ti pa ne. 

Ti me hočeš vzeti, pa me nisi vreden. 
 
 
PRILOGA 2: Vprašanja za Mirka Štiblja in Pavla A. Florjančiča 
 
Vprašanja, namenjena Mirku, najditelju javorskega meteorita:  

● Kaj vam pomeni ta najdba? 
● Na kaj ste pomislili, ko ste našli meteorit? 
● Komu ste najprej zaupali svojo najdbo? 
● Kam ste ga najprej nesli? 
● Kako ste ga nesli? 
● Se vam je zdel težak? 

 

Vprašanja namenjena Pavlu A. Florjančiču: 
● Nam poveste nekaj strokovnih dejstev o meteoritih? 
● Kaj pa meteorit Javorje? Se razlikuje od ostalih meteoritov o katerih ste govorili sedaj? 
● Kam bi si šli ogledati meteorite? Ste si že ogledali kakšno zbirko oz. drug meteorit? 
● Kako ste našli pot do našega meteorita Javorje? Kdo vas je poklical in vas poprosil za 

sodelovanje? 
● Ste že takoj vedeli, da je kamen, ki ga je našel Mirko res meteorit? 
● Ste bili vi prvi, kateremu je Mirko zaupal svojo najdbo? 
● Zakaj vam je bil naš meteorit sprva všeč? 
● Kam bi si želeli, da Mirko podari/proda meteorit? Zakaj? 
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PRILOGA 3: Zemljevid Meteoritkovega pohoda in orientacijskega teka z 
označenimi točkami 
 

 
 
Legenda označenih točk:  
 

1 Parkirišče pred PŠ Javorje, obeležje 

2 Domačija g. Mirka Štiblja 

3 Hudournik Ježa 

4 Najdišče meteorita Javorje 

5 Križišče glavne ceste in gozdne poti 

6 Rojstna hiša Luka Jerana 

7 Krekova knjižnica 
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PRILOGA 4: Orientacijska karta 
 

 
 
PRILOGA 5: Primeri nalog na orientacijskem teku 
 

1. kontrolna točka - meteoritkov memorial 
Naloga: Kdaj je bil najden meteorit v Javorjah? 

A) Lani. 
B) Pred 10 leti. 
C) Včeraj. 

 
2. kontrolna točka - dom Mirka Štiblja 
Naloga: Koliko tehta Javorski meteorit? 

A) 2.5 kg. 
B) 4.9 kg. 
C) 20 kg. 

 
3. kontrolna točka - hudournik Ježa 
Naloga: Naberi čim več majhnih kamenčkov, ki bobo prinazarjali meteoritke, ter jih spravi v 
za to namenjeno vrečko. 
 
4. kontrolna točka - najdišče meteorita 
Naloga: Z meteoritki, ki si jih nabral v vrečko, skušaj zadeti tarčo. Porabiš lahko vse svoje 
meteoritke. Zapiši število zadetkov. Bodi iskren! 
 
5. kontrolna točka - križišče gozdne poti s cesto 
Naloga: Reši kratek kviz s table na drevesu. 
 
6. kontrolna točka - rojstna hiša Luke Jerana 
Naloga: Zakaj je bil Luka Jeran pomemben za naš kraj in slovenski narod nasploh? 

A) Bil je zelo dober nogometaš. 
B) Bil je slovenski misijonar, pesnik, nabožni pisatelj in urednik. 
C) Bil je prvi gojitelj krompirja na slovenskem. 
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7. kontrolna točka - Krekova knjižnica 
Naloga: V knjižnici poišči knjigo o življenju in delu jezikoslovca Gregorja Kreka. Kdaj in kje se 
je rodil? 
 

A) 26. 6. 1875, Gradec 
B) 2. 8. 1905, Gradec  
C) 8. 3. 1840, Četena Ravan 

 

 
PRILOGA 6: Kontrolni list za beleženje odgovorov ob kontrolnih točkah 
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PRILOGA 7: Plakat – vabilo na Meteoritkove športne igre 
 

 
 
PRILOGA 8: Namigi za igro Iskanje skritega meteorita 
 
1.namig: (PARKIRIŠČE) 
Obrni se v smeri Mladega vrha. Veš kje je Mladi vrh? Sedaj se usmeri levo po cesti, pazi da pri 
tem spoštuješ vsa cestnoprometna pravila. Naslednji namig te čaka na vrhu klančine na 
notranji strani ograje. 
 
2.namig: (NOTRANJI DEL OGRAJE NA KONCU - OVINEK) 
Tako, če si vedel v kateri smeri se nahajata Mladi in Stari vrh in se povzpeli po klančini, potem 
imate v rokah pravi, novi namig. 
Obrni se v smeri smerokazov za Blegoš, Stari vrh, nato pa nadaljuj pot desno. Preden se pot 
začne spuščati navzdol, zavij levo, kjer z asfaltne poti preideš najprej na kolovoz, nato pa v 
travnato pot. Ne zapuščaj poti. Naslednji namig boš dobil pri Krekovi knjižnici. 
 
3.namig: (KREKOVA KNJIŽNICA) 
Med knjigami poišči Turistično nalogo o Meteoritkovi poti. Na strani 16 boš dobil nahajališče 
novega namiga. 
Spustiš se po klančini navzdol mimo kamnitega otoka in že si tam. Namig najdeš na plezajočih 
vrtnicah. 
 
4.namig: (ROJSTNA HIŠA LUKE JERANA) 
Bravo! Dobro ti gre….še nekaj namigov in kmalu boš našel skriti meteorit ☺ 
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Spusti se po cesti levo od hiše in nadaljuj pot po glavni asfaltni cesti. Pazi, cesta je prometna, 
zato hodi ob desnem robu cestišča. Na poti bodi pozoren. Nekje med potjo moraš videti klopco 
od kjer je najčudovitejši razgled na Javorje z okolico. 
Najti moraš odcep desno na gozdno pot, kjer te na drevesu čaka kviz. In prav za to tablo te 
čaka nov namig. 
 
5.namig: (TABLA S KVIZOM) 
Skušaj rešiti kviz, nato pa nadaljuj pot po poti navzdol. Na prvem možnem odcepu zavij 
desno…….nato pa boš ugotovili….kje bi vas lahko čakal SKRITI METEORIT. 
 
6.cilj: (NAJDIŠČE METEORITA) 
Bravo!!! Super si spremljal namige in našel SKRITI METEORIT! Preden pa si zaslužiš nagrado, 
odgovori na preprosto vprašanje…..Od kod je prišel meteorit v Javorje? 
Bravo! Sedaj pa se le posladkaj s sladkimi Meteoritki! 
 
 
PRILOGA 9: Okvirna vsebina in struktura predstavitve turističnega proizvoda na 
turistični tržnici 
 
Na stojnico bomo postavili repliko meteorita Javorje. Pripravili bomo maketo festivalskega 
dogajanja, da si bodo lahko obiskovalci natančneje predstavljali postavitev našega festivala. 
Obiskovalci bodo lahko tudi začutili del našega festivalskega dogajanja. Preizkusili se bodo 
lahko v nekaterih igrah, ki smo jih navedli v nalogi ter si prislužili medaljo. Lahko bodo 
sodelovali na ustvarjalni delavnici. Predstavniki bomo oblečeni v prepoznavne majice, na glavi 
bomo imeli rdeče kape, tako kot naša maskota. Eden od učencev bo oblečen v maskoto – 
Meteoritka in bo hodil okrog in vabil obiskovalce k naši stojnici. 
 
Oblikovali smo tudi reklamno gradivo (letak), ki bo na dan tržnice tudi na voljo na našem 
razstavnem prostoru. Obiskovalce bomo privabljali po celotnem nakupovalnem središču z 
namenom, da si ogledajo nahajališče meteorita ter se nam pridružijo pri naši igri, ki jo bomo 
pripravili na prostoru.  

 
 
PRILOGA 10: Izjava o seznanjenosti učencev in staršev o poteku festivala 
 
O poteku festivala in aktivnostih zanj so bili seznanjeni vsi starši na prvem roditeljskem 
sestanku v mesecu septembru. 
 
Vsi starši naših učencev so ob začetku šolanja na naši šoli podpisali izjave o soglašanju z javno 
objavo rezultatov, dosežkov posameznih učencev, z možnostjo fotografiranja, posredovanjem 
fotografij, izdelkov, javnega nastopanja, sodelovanja pri javnih šolskih aktivnostih 
(tekmovanja). Izjave staršev se hranijo v arhivu Osnovne šole Poljane nad Škofjo Loko. 
 

 
 

Ravnateljica: _____________________________ 
 
 


