
 

 

 
Osnovna šola Žiri 
Jobstova cesta 22 

ŽIRI 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

“PO ZELENIH KLEKNČKOVIH POTEH” 

30. festival Turizmu pomaga lastna glava 

Zeleni turizem 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
Avtor/-ji:  Tina MLAKAR, Denis JURCA, Jernej BOGATAJ, Aljaž OBLAK, Matej 

BURNIK, Laura KREK, Laura LAKNAR, Hana VRHOVNIK, Matej 
BIZOVIČAR Ivana NOVAK,  

   
 
Mentorici:  Andreja BOGATAJ, pru. geografije in zgodovine 

  Vlasta PEČELIN, prof. zgodovine in univ. dipl. soc. kulture  

  

 

 

 

 

 

 

 
 

Žiri, 2016 



»Po zelenih Kleknčkovih poteh«                        Turistični krožek, Osnovna šola Žiri, šolsko leto 2015/16 

 

 

II 

 

I KAZALO 

 

1  UVOD ……………………………………………………………………………..….1 

2  ORGANIZACIJA IN IZVEDBA TURISTIČNEGA PRODUKTA ………………....1 

2.1  ZBIRANJE IDEJ ………………………………………………….................1 

2.2      OBLIKOVANJE TURISTIČNEGA PROIZVODA ................................... 2 

2.2.1   VSEBINA PROGRAMA »PO ZELENIH KLEKNČKOVIH POTEH«  IN                 

ČASOVNICA ……............................................................................................ 4 

2.2.2  OPIS DEJAVNOSTI ……………………............................................... 5 

2.2.3   JEDILNIK .............................................................................................18 

2.3 PRODAJA ........................................................................................... 18 

2.4      TRŽENJE .............................................................................................18 

2.4.1   REKLAMNI MATERIAL ...................................................................... 18 

2.4.2 PROMOCIJA ....................................................................................... 20 

2.4.3   SPOMINEK ......................................................................................... 21 

2. 5  ANALIZA MOŽNOSTI IZVEDBE ......................................................... 21 

3 ZAKLJUČEK/SKLEPI ....................................................................................... 22 

4 VIRI IN LITERATURA ....................................................................................... 23 

5 PRILOGE .......................................................................................................... 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



»Po zelenih Kleknčkovih poteh«                        Turistični krožek, Osnovna šola Žiri, šolsko leto 2015/16 

 

 

III 

 

II KAZALO SLIK 

 

Slika 1: “Kleknčk” .........................................................................................................3 

Slika 2: Zemljevid poti ………………………………………………………………………3 

Slika 3: Čipka Mance Ahlin „Pogled skozi čipkasto okno” ...........................................5 

Slika 4: Kmetija Pr´Bukovc ..........................................................................................9 

Slika 5: Moderna sušilnica, ogrevana na centralno kurjavo ........................................9 

Slika 6: Hlebčki v krušni peči ………………………………………………….....……… 10 

Slika 7: Divji petelin .............................................................................................................  12 

Slika 8 : Medved v Zali ............................................................................................. 13                                      

Slika 9:  Mravljišče .................................................................................................... 13 

Slika 10: “Guncamo” se na gugalnicah v Zali ........................................................... 14 

Slika 11: Gozdna koča na jasi .................................................................................. 14 

Slika 12: Klekljarski pripomočki ................................................................................ 14 

Slika 13: Primer velikega klekeljna, s kakršnim bodo otroci klekljali v Zali ................15 

Slika14: Osvežitev v  reki Sori ...................................................................................16 

Slika 15: Čipka z motivom žira (fotografija je simbolična) ........................................ 17 

Slika 16: Zgibanka .................................................................................................... 19 

Slika 17: Šolska spletna stran z vabilom .................................................................. 20 

Slika 18: Žirovska čipka ............................................................................................ 25 

Slika 19: Izdelava loka .............................................................................................. 26 

 

III KAZALO PRILOG 

 

Priloga  1 O klekljanju na Žirovskem ........................................................................ 24 

Priloga  2 Izdelava zaklonišča v gozdu ..................................................................... 25 

Priloga  3 Izdelava lesenega loka ............................................................................. 25 

 

 

 

 

 
 
 



»Po zelenih Kleknčkovih poteh«                        Turistični krožek, Osnovna šola Žiri, šolsko leto 2015/16 

 

 

IV 

 

Povzetek 

Naš turistični proizvod smo poimenovali »Po zelenih Kleknčkovih poteh«. Za osnovo 

programa smo vzeli preživljanje časa v gozdu, spoznavanje življenja na kmetji in 

kolesarjenje. Ker Čipkarska šola v Žireh letos praznuje 110-letnico delovanja, se nam 

je zdelo primerno, da zeleni turizem povežemo z našo kulturno dediščino oz. 

tradicijo.  

Ves program se odvija v idiličnem naravnem okolju, brez posegov v naravo: na 

gozdnih jasah, hribovski kmetiji, ob reki. Udeleženci bodo preko dejavnosti v gozdu in 

na kmetiji vzpostavili pristen stik z naravo, spoznavali zdravilno moč narave, vse bo 

podkrepljeno s pristno domačo kulinariko. Skupaj z maskoto »Kleknčkom« bodo v 

dveh dneh spletli čudovito zeleno dogodivščino.  

 

Ključne besede: zeleni turizem, gozd,  prosti čas na kmetiji, tradicija klekljanja,   

domača hrana. 

 

 

 

Abstract 

Our tourist product was named "The Green Paths of Kleknčk”. For the basis of the 

program were taken spending time in the woods, learning about life on the farm and 

cycling. Since the Lace School in Žiri celebrating its 110th anniversary, we felt it was 

appropriate that green tourism is linked to our cultural heritage and tradition. 

The whole program takes place in an idyllic natural environment, without affecting 

nature: on forest clearings, hilltop farm, by the river. Participants will through activities 

in the woods and on the farm establish genuine contact with nature, learn about the 

healing power of nature, all will be backed by genuine local cuisine. Together with the 

mascot " Kleknčk " will will knit a beautiful green two day adventure. 

 

 

Key words: green tourism, forest, leisure farm, lacemaking tradition, traditional 
food. 
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1 UVOD 
 

Dogodek v naravi, namenjen vrstnikom iz mestnega okolja, smo poimenovali »PO 

ZELENIH KLEKNČKOVIH POTEH«. “Kleknčk” je maskota, ki smo jo ustvarili sami, 

sicer pa je lesen pripomoček za izdelovanje nežnih čipk, po katerik kraj slovi. 

Osrednja nit dvodnevnega druženja bo bela nit. Predstavljala bo pot, ki jo bodo 

udeleženci v času našega druženja prehodili, prevozili z vozom, prekolesarili, pa še 

preplavali.  Poti se bodo križale, vijugale ... in sklekljana bo čudovita čipka njihove 

poti. Druženje bo prijetno, poučno, a tudi naporno. Prav takšno, kot je klekljanje.  

Program bomo izvedli v spomladanskih in poletnih mesecih, med počitnicami ali 

vikendi.  Skupina udeležencev bo štela do 10 oseb, v starosti od 10 do 12 let. Pri 

izvedbi programa nam bodo pomagali člani različnih društev v kraju, gospodar 

kmetije   Pr´Bukovcu, lokalni pridelovalci hrane in učenke Čipkarske šole Žiri. 

 

2 ORGANIZACIJA IN IZVEDBA TURISTIČNEGA PRODUKTA  

2.1 ZBIRANJE IDEJ 

Pravijo, da je vsak začetek težak. Prav tak je bil tudi naš, ko smo začeli zbirati ideje. 

Ko smo prebrali naslov letošnje teme »zeleni turizem«, so naše misli najprej potovale 

po žirovski kotlinici. Sprva so bile slike dokaj okrnjene in  že smo se prestrašili, da 

nimamo česa ponuditi prišlekom. Potem pa smo si v   jesenskih dneh  učenci naše 

šole, v sklopu prireditev ob 110. obletnici naprekinjenega delovanja Čipkarske šole 

Žiri, v avli kinodvorane  DPD Svoboda Žiri, ogledali  čipko z naslovom „Pogled skozi 

čipkasto okno”, delo naše rojakinje arhitektke in oblikovalke  Mance Ahlin, živeče v 

New Yorku. 

Čipka, razpeta med obokom, je izdelana iz 300 m vrvi, nanjo je avtorica obesila 

lesena kopita, ki so jih žirovski čevljarji uporabljali dolga leta pri izdelavi čevljev. V 

ozadju je 7 metrov dolga fotografija Žirov. Avtorica je povedala, da čipka prikazuje 

geografsko podobo Žirov. Spodaj se vije reka Sora s potoki, zgoraj je „okno” skozi 

katero se širi pogled na našo lepo kotlino obdano s hribi, ki jih porašča gozd. Kopita 

pa lahko predstavljajo tudi žir, ki visi z dreves. Po žiru pa naj bi se naš kraj imenoval.  

Ko smo stali pred čipko, smo v mislih zagledali lepo, neokrnjeno naravo, zelene 

gozdove, čiste potoke, travnike … Tako se je naše delo šele zares začelo.  

Zastavljala so se nam mnoga vprašanja: kaj bi bilo našim vrstnikom najbolj všeč, kaj 

bi bilo za njih zanimivo, privlačno … Ideje so kar deževale in že smo pred seboj 

zagledali skupino naših vrstnikov, ki prihaja iz mestnega okolja, kako uživajo pri nas. 

Onkraj čipke pa nam je mahal in nas vabil „Kleknčk”. Verjetno veste, da čipke ni brez 

klekeljnov, lesenega pripomočka, na katerega navijemo nitko, poiščemo še punkelj, 

bucike in jehtarco in čudovita čipka, z malo znanja in spretnostjo, nastaja pred našimi 

očmi. 
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Vabimo vas, da se  prepustite našemu „Kleknčku”, da vas vodi po nam ljubi pokrajini, 

ki je bogata po naravni in kulturni dediščini. 

 
2.2 OBLIKOVANJE TURISTIČNEGA PROIZVODA 
 
Trajanje: 2 dni. 
 
Termin izvedbe: spomladanski in poletni meseci. 
 
Komu je proizvod namenjen: otrokom/mladostnikom iz mestnih okolij, v starosti od 

10. do 12. let,  v skupini do 10 otrok, lahko zaključene skupine ali posamezniki iz 

različnih mest po Sloveniji, ki si želijo spoznati podeželje.  

 

Vsebina: se prilagaja vremenu, vendar  smo izbrali tople spomladanske in poletne 

mesece (od začetka maja do konca avgusta), ob koncih tedna in v času poletnih 

počitnic. Po predhodnem dogovoru se lahko prilagodi tudi  potrebam zainteresirane 

skupine, pri čemer se določeno dejavnost zamenja s kako drugo. Ves program se 

odvija v idiličnem naravnem okolju, brez posegov v naravo: v gozdu, na jasah, 

travnikih, ob reki, prenočišče bo organizirano na kmetiji. Udeleženci bodo uživali v 

različnih delavnicah, spoznali življenje na kmetiji in kmečka opravila v povezavi z 

lokalno tradicijo. Ves program temelji na vzpostavljanju pristnega stika z naravo, na 

spoznavanju zdravilne moči narave, podkrepljen pa je s pristno domačo kulinariko.   

 

Ponudba vključuje: prenočevanje na kmetiji, 2x kosilo, 1x večerja, 1x zajtrk, prevoz 

prtljage, vodenje in animacije. 

 

Vodenje in organizacija: »Kleknčk« s pomočniki – naše zamisli bodo izvedene s 

pomočjo tabornikov iz Rodu Zelenega Žirka in vodnikov Planinskega društva Žiri. V 

njihovi pristojnosti bo vodenje pohodov in kolesarjenja, koordinacija programa na 

kmetiji, kopanje v Pustotniku. Del programa na kmetiji bo izvajal njen gospodar g. 

Alojz Krek. Prevoz s konjsko vprego bo omogočil Konjeniški klub Žiri. Za promocijo 

bo poskrbelo Turistično društvo Žiri. Hrano bo pripravilo gostinsko podjetje Sklednik 

in kmetija Pr´Bukovcu. Za spominek  bodo poskrbele učenke Čipkarske šole Žiri z 

učiteljico.  Pri izvedbi zamisli jim pomagamo sami.  

 

Na pot nas bo popeljal »Kleknčk«. Ustvarili smo ga sami in temelji na kulturni 

dediščini našega kraja, klekljanju. Maskota je v velikosti človeka in bi ga lahko v obeh 

dneh igrala ista oseba, bodisi član Turističnega društva ali učenec naše šole. 

Oblečen je v rjavo oblačilo stožčaste oblike, na glavi ima klobuk v obliki valja, na 

katerem je navita debela bela nit. V rokah bo nosil košarico, v kateri bo suho sadje, 

sveže pečen kruh in sadni sok – malinovec, jedi, ki jih ponujajo na kmetiji, ki jo bomo 

obiskali.  
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Slika 1: “Kleknčk”. 

 
Na spodnji sliki je prikazan zemljevid naše predvidene poti. 
 

 
 

Slika 2: Zemljevid poti. 
 

 

KMETIJA PR´ BUKOVC 

V ZALI 

KOPALIŠČE 
PUSTOTNIK 
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2.2.1 VSEBINA PROGRAMA »PO ZELENIH KLEKNČKOVIH POTEH«  IN 

ČASOVNICA 

1. DAN – Sprejem udeležencev, pohod do gozdne jase, delavnice na jasi, 

spoznavanje kmečkih opravil, večerni sprehod in zaključek dneva ob tabornem 

ognju. 

 Zbor udeležencev pred Zadružnim domom v središču Žirov. 

 Uvoden »Kleknčkov« pozdrav, kratka predstavitev programa ter predstavitev 

vodnikov. 

 Priprava udeležencev na peš pohod. 

 Lahkoten pohod do posebej izbrane jase v gozdu, kjer bodo potekale izbrane 

delavnice. 

 Izvedba delavnic: izdelava piščalke, nabiranje gozdnih sadežev.  

 Malica na jasi v gozdu. 

 Prevoz z vozom in konjsko vprego do kmetije Pr´Bukovcu,  kjer bodo udeleženci 

nastanjeni. 

 Dobrodošlica na kmetiji ter kratka predstavitev domačije. 

 Peka borovničevega štrudla (zavitka) in kruha. 

 Kosilo. 

 Sledi spoznavanje kmečkih opravil košnje in grabljenje pokošene trave s kmečko 

malico. 

 Večerja. 

 Priprava tabornega ognja, druženje ob njem ter peka mladega krompirja.  

 Kratek nočni sprehod po gozdu v Zalo, opazovanje zvezdnega neba, poslušanje 

»gozda«. 

 Spanje. 

 

2. DAN –  K medvedu v Zalo, klekljamo čipko, s kolesom po Žirovskem 
kolesarskem krogu, kopanje na kopališču v Pustotniku, zaključek. 

 Zajtrk. 

 Sprehod v Zalo k skulpturi medveda. 

 Klekljanje čipke z nitjo napeto med drevesi in spoznavanje gozda. 

 Malica. 

 Kolesarjenje po Panoramski cesti, ki je del Žirovskega kolesarskega kroga. 

 Kosilo. 

 Kopanje v kopališču v Pustotniku. 

 Zaključek. 

 
 
 
 
 

 



»Po zelenih Kleknčkovih poteh«                        Turistični krožek, Osnovna šola Žiri, šolsko leto 2015/16 

 

 

5 

 

2.2.2  OPIS DEJAVNOSTI 
 
*S poševnim tiskom je napisano besedilo, ki ga govori »Kleknčk«. 
 
1. DAN –  Sprejem udeležencev, pohod na Žirovski vrh, delavnice na jasi, 

spoznavanje kmečkih opravil, druženje ob tabornem ognju, večerni 
sprehod. 

 
Prvo dobrodošlico bo udeležencem, ki se zberejo v središču Žirov,  izrekel „Kleknčk” 

– maskota in zaščitni znak našega programa. Sledita predstavitev njegove zgodbe  

in predstavitev Žirov.  

 

Ime mi je „Kleknčk”. Izdelal  me je ata Rudolf iz Ledinice. Bil je pravi mojster pri 

izdelovanju izdelkov iz lesa, pa tudi domoljub, saj je v gozdovih, jasah in ob 

domačijah  naše lepe žirovske pokrajine opazil najžlahtnejši les: javor, češnjo in 

češpljo. Iz njihovega trpežnega lesa je izdeloval nas, klekeljne. Izdelal jih je na tisoče. 

Mnogi so zapustili rojstni kraj in tako ponesli zgodbo našega kraja širom po svetu. 

Čemu služim, se sprašujete? Ja, klekljenju vendar.To je neprecenljiva dediščina 

našega kraja. Mnogi se klekljanja naučijo v Čipkarski šoli, ki prav letos praznuje 110. 

obletnico neprekinjenega delovanja. In, kako se kleklja, se sprašuje. Enostavno. 

Vabim vas na ogled čipke z naslovom „Pogled skozi čipkasto okno”,  ob kateri vam 

bom vse pojasnil. 

Udeleženci si v  avli kinodvorane  DPD Svoboda Žiri  ogledajo  čipko z naslovom 

„Pogled skozi čipkasto okno”, delo naše rojakinje arhitektke in oblikovalke  Mance 

Ahlin  živeče v New Yorku. 

 

Slika 3: Čipka Mance Ahlin „Pogled skozi čipkasto okno”. 

 

Čipka  je izdelana iz 300 m vrvi, nanjo je avtorica obesila lesena kopita, ki so jih 

žirovski čevljarji uporabljali dolga leta pri izdelavi čevljev. Omeniti moram, da so Žiri, 

poleg klekljanja, širom po svetu znane tudi po čevljarstvu.   V ozadju vidite fotografijo 

Žirov. Avtorica je povedala, da čipka prikazuje geografsko podobo Žirov. Spodaj se 

vije reka Sora s potoki, zgoraj je „okno” skozi katero se širi pogled na našo lepo 
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kotlino obdano s hribi, ki jih porašča gozd. Kopita pa lahko predstavljajo tudi žir, ki 

visi z dreves. Po žiru, bukovem plodu,  pa naj bi se naš kraj imenoval. 

Klekeljčk stopi v prostor med čipko in fotografijo, pomaha in udeležence povabi na 

pot polno doživetij. 

Kako pa se izdeluje nežna čipka, vam povem tekom našega druženja. Še nekaj 

podatkov o Žireh, kraju s približno pettisočimi prebivalci in 478 m n. v.. Žiri ležijo v 

kotlini, ki jo omejujejo pobočja Žirovskega vrha, Goropeškega griča, Vrha Svetih Treh 

Kraljev, Mrzlega vrha in Koprivnika,  na stičišču treh slovenskih pokrajin: Gorenjske, 

Notranjske in Primorske. Ime kraja naj bi izviralo iz žira, bukovega ploda, kar je 

mogoče, saj so okolico še nedolgo nazaj poraščali veliki bukovi gozdovi. Druga 

domneva za ime pa izhaja iz besede močvirje, ker naj bi bilo tukaj par tisoč let nazaj 

jezero. Žirovci so iz besede močvirje izoblikovali ime „Čvirje”, kasneje „Žirje”, danes 

„Žiri”. Kraj slovi po čevljarstvu, čipkarstvu in delovnih ljudeh, zato ne čudi, da se lahko 

pohvalimo s številnimi slikarji, od ljudskih podobarjev do slikarjev svetovnega 

slovesa, pisatelji, pesniki.  Med nami živijo pripovedke o Lintvernu, babi Maršoti ... , 

smo „kraj ob meji”, ob Rapalski meji in Rupnikovi liniji. Žirovci so marljivi ljudje, zato 

je v našem kraju vedno živahno in veselo. Sedaj pa govoričenja dovolj,  pot pod noge 

in prepustite se doživetjem naše lepe pokrajine. 

Otroci se  pripravijo na pohod (preoblečejo se  v primerno pohodno obleko ter 

obutev). Seboj imajo lahko manjše nahrbtnike. Ostalo prtljago bodo z 

avtom/kombijem odpeljali do kmetije. Skupino pohodnikov bodo vodili trije taborniki 

ali vodniki PD. Hitrost hoje bo prilagojena vsem pohodnikom. Smer pohoda bo 

Žirovski vrh, kjer je tudi kmetija Pr´Bukovcu, na kateri bodo udeleženci prenočevali. 

Po približno uri  prijetne hoje po senčen gozdu, daleč od hrupa,  bodo prispeli do 

jase. 

 

Verjetno ste že prijetno utrujeni. V mehki travi gozne jase, pod košatimi sencami 

borovih, hrastovih in bukovih dreves, poiščitek zavetje za počitek. 

 

Na jasi. 

Udeleženci se posedejo,uležejo in počivajo. Tišino prekinja le žuborenje potočka na 
robu jase.  
 
Prav zaslužili ste si malico, ki že čaka v moji košarici. Postrezite si s suhim sadjem, 
posušenim na kmetiji Pr´Bukovcu, iz pravih domačih jabolk in hrušk, svežim kruhom,   
žejo pa si  pogasite z domačim malinovcem ali bezgovim sokom.  

 

Po malici in kratkem počitku „Kleknčk” otroke povabi k dejavnostim na gozdni jasi.  

 

Že naši predniki so poznali vrednost gozda in lesa. Poleg mene, ki sem iz žirovskega 

lesa, so izdelovali številne lesene izdelke, danes pa njihovo delo nadaljujejo uspešna 

žirovska lesnopredelovalna podjetja. Žirovski otroci pa so si radi krajšali čas z 

izdelovanjem lesenih piščalk, iz katerih so znali izvabljati čudovite zvoke. 
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Kleknčk pokaže piščal in zaigra nanjo ter povabi otroke, da jih skupaj izdelajo. Sledijo 

natančna navodila za izdelovanje piščali s poudarkom na pazljivosti, varnosti, da ne 

bi prišlo do poškodb.  Za pripomočke, ki jih potrebujejo (leskov les, nož) poskrbijo 

vodniki, ki jim tudi pomagajo pri izdelovanju.  

Ob pomoči vodnikov, po navodilih „Kleknčka”, izdelajo piščal. 

  

Za izdelavo potrebujemo: vrbovo palico premera približno 1 cm in dolžine 10 cm brez 
stranskih vejic ter oster nož. 

Izdelava:  

1. Vrbovo vejo na eni strani ravnega dela odrežemo 
pravokotno. 

2. Na tistem delu, kjer smo palico pravokotno odrezali, poševno odrežemo 
ustnik. 

                                                                                                             
 

 

3. Na nasprotni strani, kjer smo odrezali ustnik, izrežemo majhno odprtino - ne 
sme biti prevelika. Na zgornjem delu te odprtine zarežemo hkrati v les in tako 
označimo dolžino ustnika za kasneje. Oblika, velikost in položaj te odprtine so 
pomembni. Na mestu želene dolžine piščali 2 krat zarežemo okrog palice. 
Nato iz vmesnega dela odstranimo lubje, da dobimo kolobar kot ga kaže skica. 

4.  

 
 

 

5. Sedaj z ročajem noža ali drugo palico enakomerno tolčemo po celotni dolžino 
palice. Hkrati z drugo roko palico počasi vrtimo, tako da pretolčemo celotni del 
palice namenjen piščali. Ne premočno, da ne poči lubje. Tolčemo tako dolgo, 
da lubje odstopi in ga lahko z rahlim vrtenjem z roko premaknemo in nato 
previdno odstranimo. Pri odstranjevanju lubje ne sme počiti. 

 

 

 

6. Odrežemo ustnik pri zgornjem delu odprtine. Pomembno je, ko smo rezali 
odprtino, smo malo zarezali v les in si s tem označili dolžino ustnika. 
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7. Na zgornjem delu odrezanega ustnika ravno odrežemo del palice. Skozi ta del 
ustnika bo prihajal zrak do odprtine. Upoštevajmo tudi krčenje lubja, ko se 
piščal suši. Pri posušeni piščali bo zgornja odprtina ustnika nekoliko manjša. 
 

 
 

8. Od preostalega dela palice odrežemo spodnji del, ki bo zapiral cev piščali. 
Nato v prazno lubje vstavimo nazaj na svoje prvotno mesto ustnik. Pomembno 
je, da se ustnik konča tam kjer se nahaja začetek odprtine. Na drugi strani pa 
zapremo cev s spodnjim delom. Glede na to kako globoko vstavimo spodnji 
del. določamo višino ton. Tako je naša piščal izdelana. Če smo dovolj spretni 
pa lahko s podobnim postopkom dodamo še eno ali več lukenj.  

 

Sledi preizkus igranja na piščali. 

Izdelavo piščali lahko nadomestimo z izdelavo lesenega loka ali naravnega 

zaklonišča. (Glej prilogi). 

 

Gozd je pomemben, ker daje zavetje živalim, človeku pomeni prostor za počitek, 

šport,  daje pa mu tudi gozdne sadeže. Na jasi okrog nas jih je vse polno.  

 

Otroci se ozrejo po jasi in, glede na letni čas, zagledajo borovnice, maline ... 

„Kleknčk” otroke povabi, da si najprej želodčke napolnijo s slastnimi sadeži, kasneje 

pa jih nekaj naberejo za v njegovo pleteno košarico. Sledi nabiranje borovnic, smeh 

ob medsebojnem opazovanju modrikastih ustnic, zob in rok. Po končanem nabiranju  

„Kleknčk” otroke povabi do studenčka na robu jase, kjer se napijejo čiste vode in 

poskušajo umiti sledi borovnic. Ugotovijo, da sledi ostajajo in se jih ne da odstraniti 

samo z vodo. Smeha ni ne konca ne kraja. 

 

Na gozdno jaso pripelje voz, v katerega sta vprežena konja. Otroke bo  odpeljal do 

kmetije, kjer bodo potekale nadaljne dejavnosti in kjer bodo tudi prenočevali. Po poti 

jim „Kleknčk” pojasni nadaljevanje dogodivščine. 

 

Naš naslednji cilj je kmetija  po domače Pr´Bukovcu. Leži na višini 850 m. n. v., 5 km 

od Žirov. Je zelo stara kmetija, saj prva ohranjena letnica sega v leto 1639. S kmetije 

je čudovit razgled na Julijske Alpe s Triglavom v sredini in seveda z vsemi vrhovi 

pred njimi Blegoš, Porezen, Črni vrh ... Kmetija pa se lahko pohvali z neprecenljivo 

kulturno dediščino v slovenskem merilu. Iz roda v rod štirih stoletij se je prenašala 

Dalmatinova biblija, ena od dveh na Slovenskem. Zaradi njene neprecenljive 

vrednosti jo je družina podarila slovenskemu narodu in se hrani v Narodnem muzeju. 

Tudi novejša zgodovina kmetije ni obšla. Preko nje poteka znamenita Rupnikova 

linija. Na kmetiji organizirajo vodeni ogled utrdbe na Golem vrhu, ki se skrivajo 

globoko pod zemljo. Mimo kmetije pa vodi tudi Žirovski kolesarski krog. Kaj več pa 

vam o kmetiji pove sam gospodar. 



»Po zelenih Kleknčkovih poteh«                        Turistični krožek, Osnovna šola Žiri, šolsko leto 2015/16 

 

 

9 

 

 

 
Slika 4: Kmetija Pr´Bukovc. 

 

Na kmetiji, po domače Pr´Bukovc jih bo sprejel  gospodar g. Alojz Krek.  Najprej jim  

predstavi domačijo in dejavnosti, s katerimi se ukvarjajo: sušenjem sadja, peko 

domačega kruha, živinorejo, turizmom  ... Razloži jim  tudi pravila  in pokaže, kje 

bodo otroci spali.  

 

Po ogledu kmetije  jih „Kleknčk” povabi k peki kruha in borovničevega „štrudla” 

(zavitka). Z gospodinjo pripravijo vse potrebne sestavine za peko kruha in zavitka. 

Zamesijo testo in ga pustijo počivati na toplem, da vzhaja. Med tem, ko testo vzhaja, 

jim gospodinja opiše pripravo sadja za sušenje in pokaže in obrazloži delovanje 

sušilnice sadja. 

 

 
Slika 5: Moderna sušilnica, ogrevana na centralno kurjavo. 

 

V prostoru, namenjenemu prodaji, jim pove, da je kmetija znana tudi po kuhi različnih 

žganih pijač: hruškovo, češnjevo, češplevo žganje, za katere so, na tekmovanjih  

„Dobrote slovenskih kmetij” na Ptuju,  prejeli številna žlahtna priznanja.  

 

Ko je testo vzhajano, ga gospodinja nareže na 10 manjših kosov. Vsak otrok oblikuje 

svoj hlebček, ki ga položi v pehar in pokrije s prtičem ter ponovno pusti počivati. 

Gospodinja pripravi namaz iz borovnic, ki so jih otroci sami nabrali, razvalja testo, ga 

namaže z nadevom, tesno zvije in ga da v pekač. Skupaj z gospodinjo pripravijo 

krušno peč, v kateri bodo spekli svoje hlebčke in borovničev zavitek. Ko je krušna 



»Po zelenih Kleknčkovih poteh«                        Turistični krožek, Osnovna šola Žiri, šolsko leto 2015/16 

 

 

10 

 

peč pripravljena, hlebčke z „loparjem” (lesen pripomoček) zložijo v peč. Gospodinja 

bo počakala, da bosta kruh in borovničev zavitek pečena in ju vzela iz peči. 

 

 
 

Slika 6: Hlebčki v krušni peči. 

 
Te čudovite vonjave so vam verjetno vzbudile lakoto. Čas bo za kosilo. 
 
“Kleknčk” otroke povabi v prostor, namenjen večjim skupinam Na steni je narisano 

družinsko drevo “bukovčevega” roda, delo sedanjega gospodarja, strastnega 

raziskovalca preteklosti. Sledi kosilo. Po kosilu  se bodo udeleženci lahko na kratko 

odpočili na razgrnjenih volnenih „dekah”  pod drevesi v sadovnjaku.  

 

Po krajšem počitku „Kleknčk” svoje goste povabi na kmečka opravila. Sledi prikaz 

košnje trave, poizkus košnje, grabljenja in spravljanja pokošene trave na voz in 

odvoz trave, ki bo kasneje služila za krmo živalim v hlevu,  na kmetijo. Gospodar jim 

bo povedal tudi, kakšni so bili včasih običaji ob košnji, predstavil bo potrebno 

orodje, katere so odlike dobrega kosca.  Vmes jim „Kleknčk” prinese, v veliki pleteni 

košari pokriti z belim prtičem,  kmečko malico. Zanjo so deloma poskrbeli kar sami. 

Vsak dobi hlebček sveže pečenega kruha, ki ga je oblikoval sam,  nanj lahko namaže 

„Bukovcovo” marmelado, poleg popije bezgov sok in se okrepča s svežimi 

borovnicami.  

 

Po povratku na kmetijo jim gospodar pokaže hlev in živino. Pove, da je potrebno 

živino nakrmiti in otroke povabi, da se mu pridružijo pri delu.  

 
Sledita počitek, priprava na večerjo in večerja.  

 

Po večerji otroci ob domačiji pripravijo taborni ogenj. V bližnjem gozdu naberejo 

trske, veje in po „Kleknčkovih”  navodilih  zložijo les. Ob njem  bodo posedali, 

prepevali, plesali, si pripovedovali šale, igrali na lesene piščali, ki so jih sami izdelali 

in pekli krompir. 

 

Ko bo domačijo ovila trdna tema, jih „Kleknčk” povabi na sprehod po delu tematske 

poti imenovane  Pot v Zalo. Pove jim, da v tisto Zalo, ki jo je Ivan Tavčar opisoval v 



»Po zelenih Kleknčkovih poteh«                        Turistični krožek, Osnovna šola Žiri, šolsko leto 2015/16 

 

 

11 

 

knjižnem delu z naslovom V Zali. Domačija  stoji ob eni izmed točk tematske poti, 

opremljene s številnimi informacijskimi tablami, na katerih so kratki izpisi iz 

Tavčarjevega dela. Obvezna oprema so tokrat bakle ali  laterne, ki jih „Kleknčk” 

razdeli med otroke. „Kleknčk” otroke popelje po poti nad domačijo, skozi temen gozd 

do gozdne jase. Tedaj jih nagovori. 

 

Nahajamo se na jasi sredi gozda v Zali. Da nam gozd daje veliko možnosti za 

preživljanje časa v naravi, ste spoznali v tekom današnjega dne. Pa tudi noč v gozdu 

je nekaj posebnega, posebno, če smo v gozdu, kjer poleg divjih živali, kot so srna, 

zajec, lisica ... živi tudi divji petelin, največja koconoga kura na svetu. Zanj je 

značilna izrazita spolna dvoličnost. Samec je težak do 6,5  kg.  Glava, vrat, hrbet in 

rep so črne barve, oprsje je kovinsko zeleno, trebuh črno-bel, krila pa so rjava. Noge 

so operjene do prstov, na katerih ima resice, ki mu olajšajo gibanje po snegu. Samica 

je približno polovico lažja in rjave, po vratu oranžne, barve s temnimi progami. Ampak 

za samca je še nekaj značilno. Takrat, kadar išče družico, pozabi na vse. Zaljublen 

pač nič ne sliši in nič ne vidi. To je čas, ko rečemo, da divji petelin  »poje« -  pomladi 

od marca do maja, avgusta in septembra do novembra. Oglašanje samca je izredno 

tiho. V mirnih nočeh se petje sliši 200 do 300 metrov, ob rahlem vetru do 100 m. Za 

pevsko drevo si najpogosteje izbere tako, ki je še brez listov (bukev, macesen) ali pa 

rdeči bor. Tako je bolje slišen in viden.  Oglašanje divjega petelina slišimo kot zvok, ki 

nastane ob skakanju samcev v zrak. Prebral vam bom odlomek iz Tavčarjevega 

dela V Zali. Prav v tem gozdu naj bi pisatelj ulovil tudi divjega petelina. 

 

“In končno – na suhi veji, s katere se odpira pogled v globoki dol, zbudi se gozdne 

perutnine vladar – divji petelin, prevzet od sladke ljubezni, ki je kakor vsemu svetu 

vladarica tudi njemu. Po svoje zapoje večno pesem o ljubezni, toda če je nisi že prej 

čul, te pesmi, ne zaslišiš je v tihem logu, nego samo meniš, da padajo kje na trd 

kamen kaplje z mokrega vejevja. In takrat je resnično krasno v stari Zali! Vzlic 

hladnemu jutru se ogreje lovcu kri v žilah. Po temni lozi stopa, komaj kroti srce in 

skoro dihati si ne upa, samo da bi zalezel zaljubljeno ptico, ki je od strasti in ljubezni 

slepa in gluha, in to tudi proti nevarnosti in smrtonosnemu orožju. Ljubezen nam je 

vsem v pogubo, tako mladeniču, ki se zagleda v cvetoči obraz cvetočemu dekletu, 

tako ptici na zelenem vrhu, pojoči pesem ljubezni in vabeči grahasto družico na 

svatbo v prvi pomladi.” 

 

Sedaj pa prisluhnimo, kaj nam pripoveduje gozd ponoči. Mogoče slišimo tudi divjega 

petelina. 
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Slika 7: Divji petelin. 

 

Sledi povratek na domačijo. Preostanek večera bo minil ob druženju ob tabornem 

ognju. Približno ob 22. uri bodo otroci odšli na senik, kjer si bodo pripravili vsak svoje 

ležišče v dišečem senu. Ob zvokih gospodarjeve harmonike bodo tonili v prijeten 

sen.  

 
Časovni razpored izvedbe prvega dne: 
9.00 – 10.00 – dobrodošlica, predstavitev programa, predstavitev vodnikov ter 
priprava udeležencev na pohod, 
10.00 – 11.00 – pohod do jase v gozdu in domača malica, 
11.00 – 13.00 – nabiranje borovnic, izdelava piščalke ali loka, 
13.00 – kosilo na jasi, 
14.30 – prihod na kmetijo pr´Bukovc, 
14.30 – 15.30 predstavitev domačije, okrepčilo, počitek, 
15.30 – 16.30 peka kruha in borovničevega zavitka, 
16.30 – 17.30 košnja trave in grabljenje, 
17.30 – 18.30 prosti čas, 
18.30 večerja, 
19.30 – 21.30 priprava tabornega ognja in druženje ob njem, 
21.30 – 22.00 kratek nočni sprehod in opazovanje zvezdnega neba. 
22.00 odhod na spanje. 
 
2. DAN – K medvedu v Zalo, klekljamo čipko, s kolesom po Žirovskem 

kolesarskem krogu, kopanje na kopališču v Pustotniku, zaključek. 

 

»Kleknčk« otroke zbudi z glasnim recitiranjem pesmice  o klekljanju. 

 

Klekljanje je zanimiva stvar, 

vsak se jo lahko nauči, 

le da si potrpežljiv in pri volji. 

 

Imeti moraš hitre prste, 

da narediš dolge vrste, 

lahko počasen si, 

samo, da lepo se naredi! (Anja Tratnik) 
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Povabi jih k zajtrku, ki ga bo pripravila gospodinja na kmetiji.  

 

»Kleknčk« jih povabi na pohod  poln novih dogodivščin.  V tem gozdu, med 

veličastnimi smrekami, dišečimi borovnicami, kjer imamo občutek, da smo daleč od 

civilizacije, bo otroke pričakal medved. Seveda ne pravi, živi kosmatinec, čeprav 

pogostokrat hlača tod okoli. Pač pa je to velika skulptura medveda, preoblečenega 

v mah. Ogledali si bodo velikana in že, mimo številnih mravljišč, nadaljevali pot. 

»Kleknčk« jih povabi k ogledu enega izmed njih. 

Mravljišča so zgrajena iz rastlinskega materiala in zemlje, nahajajo se lahko pod 

zemljo ali drevesnih štorih in krošnjah. V Evropi najbolj znana so talna mravljišča, ki 

jih zaznamuje kup zemlje, prekrit z listnim odpadom. Nastane zato, ker delavke 

odlagajo izkopani material ob izhodu iz mravljišča. Vhodi so lahko dvignjeni, da 

preprečijo vdor vode v gnezdo ob deževju. V mravljišču je dobro zaščiteno gnezdišče 

mravelj. Mravlje iz različnih mravljišč se ločijo med seboj po vonju in so večinoma 

agresivne druga do druge. Mravljišč tudi ne rušimo, niti jih ne poškodujemo. 

 

 

 

                       Slika 9: Mravljišče.             

       
                 Slika 8:  Medved v Zali. 
 
 

Po gozdni stezici, ki vodi med sencami dreves, preko lesene brvi prečkajo žuboreči  

potoček in že so prispeli na gozdno jaso. Tu so prizadevni člani  TD Žirovski vrh z 

gospo Lucijo Kavčič na čelu uredili gugalnice in postavili lično kočo. “Kleknčk” otroke 

povabi, da preizkusijo gugalnico.  
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Slika 10: “Guncamo” se na gugalnicah v Zali. 

 

 
Slika 11: Gozdna koča na jasi. 

 

Po trenutkih veselja in smeha, ki odmevata daleč po gozdu,  jih povabi, da se 

posedejo na leseno klop pred kočo. Tam nanje že čakajo klekljarski pripomočki: 

punkl (blazina za kleklanje), jerbas (košara za blazino), jeftarca (kvačka), cvirn 

(sukanec), muštar/papirc (vzorec) in knoflce (bucike). Obrazloži jim njihov namen.  

 

 
Slika 12: Klekljarski pripomočki. 

 

V letu 2016 žirovska Čipkarska šola praznuje 110 let neprekinjenega delovanja. Ob 

tej častitljivi obletnici potekajo na naši šoli številne dejavnosti. Ena izmed njih je, kako 

čipko kot končni izdelek še bolj vključiti v vsakdanje življenje ter posodobiti njeno 

izdelovanje. Letos bodo vaše mamice lahko kupile nove kreacije čevljev in pletenin, 

ki so rezultat sodelovanja med Čipkarsko šolo Žiri, blagovno znamko Draž ter tovarno 
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Alpina. Krasile jih bodo žirovske čipke. Preden vas povabim, da se mi pridružite, vam 

bom povedal še delček moje življenjske zgodbe: 

Kmalu potem, ko me je ustvaril mojster Rudl, me je v roke vzela stara teta iz Žirov in 

že je nastala moja prva čipka. Še isto leto je v OŠ Žiri zaživela čipkarska šola. Teta 

me je takrat podarila spretnim rokamotrok v čipkarski šoli. Vsake nekaj mesecev 

name navijejo novo barvo in nitke. Le ta je včasih modra, včasih zelena, pogospo pa 

kar bela. Zgodi se, da se moja nitka strga in takrat me roke klekljaric spretno 

privežejo in spet postanem del čipke. Klekljanje pa seveda ni samo za punce, temveč 

tudi za fante. Moram priznati, da so me pred 100 leti v klekljarski šoli bolj spoštovali, 

saj sem danes velikokrat zaprt  v predalu z drugimi klekeljni. Sem pa eden redkih 

klekeljnov, ki svoje delo opravlja tako dolgo.  

Pokazal vam bom osnovno znanje klekljanja, izdelovanje kitice.  

 

Na velikih klekeljnih bo navita konopljina vrv. Niti dveh parov klekeljnov, kot jih 

potrebujejo za klekljanje kitice, bodo pritrjena na drevo smreke. Otroci bodo 

poizkusili naplesti čim daljšo kitico. Klekljali bodo v parih po sistemu: predeni, 

predeni, prekrižaj in si zraven mramrljali besedilo.  

 

Slika 13: Primer velikega klekeljna, s kakršnim bodo otroci klekljali v Zali. 

Po napornem klekljanju sledi malica, nato pa še  šaljivo tekmovanje. “Kleknčk” jim 

pove, da bo to tekmovanje, pri katerem bodo  z zavezanimi očmi, po tipanju lubja in 

listov, skušali spoznati čim  več vrst  dreves. Najuspešnejši za nagrado dobi 

sklekljano kitico. Po končanem spoznavanju gozda jih  povabi jih k nabiranju 

bukovega ploda, žira, ki ga dajo v njegovo košarico. Sledi povratek  do kmetije.  

 

Tam jih bodo čakala že pripravljena kolesa, s katerimi se bodo udeleženci,  po delu 

Žirovskega kolesarskega kroga, ki vodi po panoramski cesti, ki obiskovalce 

navdušuje s prelepim pogledom na Škofjeloško hribovje in Julijce, odkolesarili  proti 
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Žirem.  Sledi samo še zahvala gospodarju in gospodinji za gostoljubje ter slovo od 

kmetije. “Kleknčk” jih seznani s pravili varnega kolesarjenja. 

 

Pri kolesarjenju moramo dobro poskrbeti za svojo varnost.  Zato, kolesarji, vozite 
previdno in skrbite za lastno varnost, pri čemer upoštevajte naslednja pravila: 

 Vozite ob desnem robu vozišča v smeri vožnje, in sicer čim bližje robu (ne več kot 
en meter od roba) vozišča. 

 Vozite drug za drugim, v primerni varnostni razdalji in ne prehitevajte.  

 V križiščih bodite še posebej previdni, z roko odločno nakažite smer in se 
prepričajte, ali so vas opazili.  

 Nikoli ne smete: krmila kolesa izpuščati iz rok, dvigniti nog s pedal. 

 Čelada: kolesar, mlajši od 14 let, mora med vožnjo nositi na glavi pripeto 
atestirano zaščitno čelado. Čelado pa priporočam tudi odraslim kolesarjem, 
čeprav ni predpisana. „ 

 

Kolesarjenje sploh ne bo naporno, saj bo pot ves čas vodila le navzdol, vse do  

brunarice Konjeniškega kluba Žiri v Pustotniku, kjer  bo že čakalo pripravljeno kosilo.  

 

Po kosilu in počitku sledi zadnje Klekljčkovo povabilo na kopanje v reki Sori v 

Pustotniku, kjer je reka še zelo čista. Kopanje bo potekalo v deloma že urejenem 

kopališču.  “Kleknčk” otroke seznani s pravili kopanja. 

 

Pri kopanju moramo upoštevati naslednja pravila: 

 V vodo skoči le, če si prepričan, da je dovolj globoka.  

 Preden skočiš v vodo se prepričaj, da na mestu v vodi, kamor želiš skočiti,  ni 
plavalca. 

 Pri plavanju ne precenjuj svojih plavalnih sposobnosti.  

 Ne tunkaj drugih plavalcev, če se s tem ne strinjajo. 

 Pazi, da tvoje telo ni preveč segreto, preden skočiš v vodo. Lahko prede do krčev 
mišic. 

 

 

 

Slika14: Osvežitev v  reki Sori. 
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V popoldanskih urah „Kleknčk” zaključi prijetno druženje z naslednjimi besedami. 

Ko ste včeraj pogledali skozi „okno” čipke, ste na drugi strani zagledali Žiri. Z velikim 

veseljem ste se odpravili raziskovati našo neokrnjeno naravo. Pot, ki ste jo v času 

našega druženja prehodili, prevozili z vozom, prekolesarili, pa še preplavali, 

predstavlja belo nitko, iz katere se kleklja čipka. In vi ste križali, predevali, vijugali ... 

in sklejkljali čipko vaše poti. Upam, da je bilo druženje prijetno, poučno, a tudi 

naporno. Prav takšno, kot je klekljanje.  

 

Za konec jim zapoje del Žirovske himne in jih povabi k sodelovanju.  

 

Žirovska 

Oj, mi smo pa tam na Žirovskem doma, 

v prelepi dolini na koncu sveta. 

Smo skriti med hribi, pa to nič ne de, 

po celem nas svetu poznajo ljudje. 

 

Pri nas na Žirovskem navada je ta, 

da glavico brihtno Žirovec ima! 

In vedno pripravne pa pridne roke 

in zraven še dobro veselo srce. 
 

(Darinka Konc) 

 

Da ne bodo pozabili doživetja v naravi, „Kleknčk” vsakemu udeležencu podari čipko 

z miniaturnim klekeljnom ter plod žira. V nahrbtnikih pa jih že čakajo piščali. Še 

samo pomahajo si v slovo in vsak oddide na svojo stran. 

 

 
 

Slika 15: Čipka z motivom žira (fotografija je simbolična). 

 

Časovni razpored izvedbe drugega dne: 

8.00 – zajtrk, 
9.00 – 10.00 - pohod k medvedu v Zalo, 
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10.00 – 10.30 – klekljanje čipke, prepoznavanje dreves,   
10.30 – 12.00 – malica in vrnitev na kmetijo.  
12.30 – 13.30 – spust s kolesi v Žiri, 
13.30 – 15.00 – kosilo in počitek, 
15.00 – 16.30 – kopanje v reki Sori. 
16.30 – 17.00 – zaključek in slovo.  

 

2.2.3 JEDILNIK                      
 

 Kosilo prvi dan: kislo zelje, domača pečenica,domač kruh, malinovec. 

 Malica prvi dan: domač kruh, borovničev zavitek, sveže borovnice, bezgov sok. 

 Večerja prvi dan: zelenjavna juha, drobnjakovi štruklji, kompot.  
 

 Zajtrk drugi dan: domač kruh, domače maslo in sir, med, domača marmelada, 
kislo mleko, čaj, mleko. 

 Malica drugi dan: palačinke z domačo skuto ali marmelado, sok. 

 Kosilo drugi dan: obara z ajdovimi žganci, sok. 
 
2.3   PRODAJA 

 

Za udeležbo na »Zelenih Kleknčkovih poteh« bi bilo potrebno plačati določen znesek. 

Določili smo naslednjo ceno po osebi: 

 prehrana (1x zajtrk, 2x kosilo, 1x večerja,  2x malica, pijača) = 15 evrov, 

 prispevek za prenočišče in bivanje na kmetiji = 3 evre, 

 izposoja koles = 3 evre, 

 spominek = 1 evra, 

 izvedba = 3 evre. 
 
Skupaj:  25 evrov na udeleženca.  
 
Vodenje s strani tabornikov in članov PD Žiri ne bi bilo plačljivo, saj organizacija 

programa temelji na prostovoljstvu, ki ga tudi želimo spodbujati. Na tak način smo 

dobili zelo ugodno ceno, tako da bi bil  dogodek finančno dosegljiv praktično vsem 

otrokom, tudi tistim iz socialno šibkejših družin. 

 

2.4  TRŽENJE 

2.4.1   REKLAMNI MATERIAL 

a)  Zgibanka  

Izdelali smo osnutek reklamne zgibanke, ki bi jo poslali na vse osnovne šole, na vsa 

turistična društva Poljanske in Selške doline, na informacijski center v Škofji Loki. Na 

ta način bi predstavili svoj turistični produkt. Glede na pridobljena sredstva od 

sponzorjev ali Turističnega društva žiri, bi bila odvisna kvaliteta tiska – barven ali 

črnobel tisk in pa tudi velikost. Predvidena velikost je A4 ali manjša. 
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Slika 16: Zgibanka. 

 
 
 
 

 



»Po zelenih Kleknčkovih poteh«                        Turistični krožek, Osnovna šola Žiri, šolsko leto 2015/16 

 

 

20 

 

2.4.2  PROMOCIJA 

a)  Spletna stran 

Na spletni strani naše šole smo že objavili vabilo »Kleknčka«  učencem, naj mu 

sledijo, kajti postopoma jih bo seznanjal z našim letošnjim projektom. Tako bo našim 

vrstnikom – ciljni skupini, predstavil naš turistični produkt oziroma zamisel. 

 
Slika 17: Šolska spletna stran z vabilom. 

 

b) Oglaševanje na radiu Sora 

Sestavili smo oglasno sporočilo, ki bi ga prebrali učenci novinarskega krožka, ki se 

vsak ponedeljek javljajo v otroško in mladinsko oddajo  »Kukamo za šolska vrata«. 

Osnovnošolci in učitelji pozor!  

Sem »Kleknčk«, doma iz Žirov. Letošnje poletje imam za vas pripravljeno nepozabno 

dvodnevno doživetje v naravi, z naslovom »PO ZELENIH KLEKNČKOVIH POTEH”.  

Vabim vas, da se mi pridružite na pohodu, kolesarjenju, kopanju v reki Sori … 

spoznali boste delo na kmetiji, v Zali poslušali divjega petelina, se naučili klekljati in 

še marsikaj.  Družili se bomo ob tabornem ognju, prenočevali pa na seniku. Pridite, 

super se bomo imeli! Več si lahko preberete na spletni strani www.osziri.si pod 

rubriko RAZISKOVALNE NALOGE. 

 

c) Informacije o programu  z naslovom »PO ZELENIH KLEKNČKOVIH 

POTEH”  na spletnih straneh   

Oglaševali bomo na spletnih straneh Turističnega društva Žiri, tabornikov Rod 

Zelenega Žirka Žiri, konjeniškega kluba Žiri ter kmetije Pr´Bukovcu. Na vseh naštetih 
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spletnih straneh bi objavili zgibanko, ki smo jo predstavili. Tako bi se z našim 

predlaganim produktom seznanilo veliko ljudi. 

 

d) Pošiljanje zgibanke na osnovne šole 

Zgibanko, ki smo jo izdelali, bi poslali najprej osnovnim šolam v obeh dolinah, torej 

Selški in Poljanski. Kasneje bi promocijo nadaljevali tudi na ostalih osnovnih šolah po 

Sloveniji. 

 
 
2.4.3 SPOMINEK 

 
Udeleženci bodo sprejeli spominsko čipko z motivom žira, izdelek učenk Čipkarske 
šole Žiri, s klekeljčkom ter plod žira, ki so ga sami nabrali v gozdu. Učenke bodo 
predhodno same narisale muštar/vzorec, po katerem bodo sklekljale čipko.   
 

2.5  ANALIZA MOŽNOSTI IZVEDBE 

»Po zelenih Klekljčkovih poteh« smo si zamislili tako, da bi bil dogodek lahko tudi 

izvedljiv. V povezavi s Turističnim društvom Žiri, Taborniki iz Rodu Zelenega Žirka, 

drugimi krajevnimi društvi ter nekaterimi lokalnimi podjetniki bi lahko uspešno izpeljali 

vse opisane dejavnosti. V idejo smo vključili že obstoječo turistično infrastrukturo, 

nekaj smo dodali sami. Na primer prenočevanje na seniku na kmetiji Pr´Bukovcu. Del 

izvedbe programa temelji na prostovoljstvu, ki je v žirovskih društvih še zelo živo, na 

kar smo lahko ponosni. Podporo nam je zagotovilo tudi Turistično društvo Žiri. 
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3. ZAKLJUČEK/SKLEPI  

Z izdelavo turistične naloge smo se naučili mnogo novega. Ugotovili smo, da bi v 

povezavi z različnimi društvi lahko uspešno izpeljali vse opisane dejavnosti. V 

Žirovskih društvih je še zelo prisotno prostovoljstvo, zato smo načrtovali, da bi velik 

del dejavnosti izvajali prostovoljci, kar naš turistični proizvod poceni. Veseli nas, da je 

naš kraj lahko turistično zanimiv tudi za ciljno skupino otrok. Prenočevanje na seniku, 

spoznavanje dela in življenja na kmetiji, aktivnosti v naravi so atraktivne za naše 

vrstnike, ki prihajajo iz mestnega okolja. Ena izmed vodilnih niti našega druženja je 

ponuditi vrstnikom neokrnjeno naravo, mir in spoznavanje naravne in kulturne 

dediščine našega kraja. Prav tako bodo obroki sestavljeni samo iz zdravih živil, ki jo 

bodo prispevali lokalni ponudniki domače hrane in kmetija, ki nas bo gostila. Naš 

izdelek bomo lahko predstavili širši javnosti in ga umestili v že obstoječo turistično 

ponudbo. Na dvodnevnem druženjubodo  otroci uživli v neokrnjeni naravi. Pogled na 

zelene gozdove Žirovske pokrajine, rahlo zaobljene vrhove Mrzlega vrha, Žirovskega 

vrha, Goropek…, v daljavi pa Triglav, Blegoš …jih bo razvajal, tišina ali šumenje 

potokov, nežno udarjanje klekljnov  pa nadomestilo mestni hrup. Torej, razvajanje 

vseh čutil: domača hrana bo razvajala okus, čudovita narava vid in vonj, šumenje 

potokov sluh. Morda pa se rodijo tudi nova prijateljstva in simpatije!?  
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5 PRILOGE  
 
Priloga 1 Izdelava zaklonišča v gozdu 

 
Za izdelavo zaklonišča v gozdu najprej potrebujemo podporo, na primer drevo ter daljši in 
močnejši kol. Ko najdemo primeren kol in drevo, kol naslonimo na rastoče drevo tako, da 
bomo lahko ob strani polagali veje. Veje naj bodo močnejše, a ne preširoke. Pustimo tudi 
prostor za vhod. Na veje ki smo jih položili, naložimo še tanjše plasti vej. Polagamo še tanjše 
plasti vej. Ko nam uspe dokončamo streho z mahom, listjem in še manjšimi vejicami, da ne 
prepsuti vlage in da zapolnimo manjše luknje. In izdelava zaklonišča v gozdu je končana je 
končana. 

 
Priloga 2 Izdelava lesenega loka 

 
Potrebujemo: 

- 1m dolgo vrv 

- daljšo, enakomerno debelo vejo, 

- nož. 

Najprej se moramo odločiti, kako dolg bo lok. Potem poiščemo pravšnjo veliko  vejo in jo 
odrežemo. Z nožem odrežemo 2 do 3 cm od konca majhen obroč na obeh straneh. Potem 
vzamemo vrv  in privežemo tam kjer smo naredili obroč tako da se palica upogne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Slika 19: Izdelava loka. 

 
 
 
 
 
 
 
 


