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Izvleček 

Velik del Bohinja se nahaja v okoljsko občutljivem okolju, varovanem z najvišjo obliko zaščite: 

to je v Triglavskem narodnem parku. V ožjem območju Triglavskega narodnega parka leži tudi 

vas Studor. Poznana je tudi po slikoviti skupini kozolcev, ki je zelo zanimivo umeščena v 

prostor. Do nedavnega je bilo delo na polju močno povezano s kozolci; sušenje trave in poljskih 

pridelkov. Tak način obdelave sena je zagotavljal tudi ohranjanje biotske pestrosti prelepih 

bohinjskih travnikov. Navedeno pomeni osnovo za zeleni turizem. V nalogi prikazujemo 

možnosti uporabe kozolca v turistične namene. Navezava na kozolce ponuja veliko možnost za 

aktivne, okolju prijazne, vsebinsko pestre počitnice. 

Ključne besede: kozolec, zeleni turizem, Studor, aktivne počitnice 

 

Abstract: 

Big area of Bohinj is situated in sensitive environment, protected by highest possible degree – 

which is Triglav National Park. In narrower part of Triglav National Park lies village Studor. 

The village is recognized by scenic group of hayracks, which is very interestingly placed into 

the area. We know that everyday life was connected with hayracks. They were indispensable in 

all tasks with hay and drying other crops. This way of handling provided biodiversity of our 

land. Modern way doesn't. In our project we will think and create tourist offer based on 

hayracks. Hayracks ought to be preserved, repaired in line with profession. Link on hayracks 

offers opportunities for active, environment friendly, substantive rich holidays. 

Key words: hayrack, green tourism, Studor, active holidays 
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ZAHVALA 

Iskreno se zahvaljujemo vsem posameznikom in institucijam, ki so nam pomagali pri našem 

delu. Najprej imamo v mislih tiste, ki ste bili zanimiv in bogat vir informacij in tiste, ki ste nas 

napotili na ustrezne pisne vire. Sledili smo začetni ideji, da bi naredili majhen stog – model. 

Kmalu smo ugotovili, da je to dokaj zahtevno opravilo, katerega rezultat je model, ki ga 

prikazujemo na naši stojnici. Najbolj važno je, da so se od izkušenih mojstrov mnogi naučili 

lepih spretnosti, ki se jih ne da naučiti drugje. Druženje ob delu in učenju je nudilo tudi 

priložnost za izmenjavo mnenj med pripadniki različnih generacij, različnih institucij in tudi  

različnih kultur. Saj so bili med sodelujočimi tudi Angleži, med katerimi so nekateri veliki 

poznavalci lesa, ki so radi povedali tudi svoje mnenje. 

Domačini izpod Studorja so bili glavni pri tem delu. Andrejevi so odstopili svoj stog ob hiši za 

delovni prostor za izdelavo modela, gospodar Andrejev Janez pa je s praktičnimi napotki delo 

tudi usmerjal. Stog, ki leži v skupini stogov ob vasi Studor, so Andrejevi tudi odstopili za naša 

druženja, učenje in delo, potrebno za nastanek pričujoče naloge. Andrejevi imajo namreč kar 

dva stoga. 

Hvala tudi dijakom lesne usmeritve iz Šolskega centra Škofja Loka za pomoč pri izdelovanju 

makete kozolca. Pri delu jih je usmerjala in spodbujala njihova mentorica Irena Leban. 

 V oktobru so nas obiskali gostje iz Anglije. To so tesarji in ljubitelji dediščine, vezane na lesene 

izdelke. Prav kozolci jih vedno znova vabijo v Bohinj, pod Studor. Med njimi so mlajši in 

starejši obrtniki, študenti, ki jim je delo z lesom in drugimi naravnimi materiali priraslo k srcu. 

Les za kozolec smo dobili v dar od Klemna Smukavca, Maher d.o.o., en del pa tudi od 

gospodarja Andrejevega Janeza, in sicer v obliki odsluženih svisli in kozolca, kar je služilo kot 

ponovna uporaba. Gre predvsem za skodle (šinkelne).  

Ker je bilo potrebno za model narediti tanjše in manjše skodle za izdelavo strehe, sta jih 

pooblala in nažagala hišnika naše šole Drago Zupanc in Bojan Pintar.  

Pomembno pa je delo povezoval in usmerjal Lovro Odar – Ferjanov Voranc izpod Studora, ki 

je predano delil bogate življenjske izkušnje v povezavi s kozolci.  

Tudi njegov sin Darko, ki se s postavljanjem kozolcev in podobnih objektov poklicno veliko 

ukvarja, je bil v veliko pomoč. 

Za izdelavo majhnega stoga je potrebno prav toliko postopkov kot za izdelavo velikega stoga. 

zato smo bili vsakih pridnih rok, ki so se pridružile, veseli. Večkrat se je pridružil tudi Branko 

Zorman in s svojo praktičnostjo pospešil tempo izdelovanja makete. 
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Andrejeva Ivanka pa je s svojo prisotnostjo, ustrežljivostjo in gostoljubnostjo poskrbela, da so 

se vsi, ki so prihajali delat, se učit, opazovat nastajanje modela kozolca (po domače stoga), 

počutili prijetno. 

Želeli smo si delo čim bolje opraviti, se ob tem čim več naučiti. Pomagali smo si tudi s 

strokovno literaturo. Velikega poznavalca kozolcev (iz arhitekturnega vidika) ter avtorja knjig 

o tej temi, Boruta Juvanca, smo povabili na obisk. Zahvaljujemo se mu za njegovo mnenje in 

spodbudo za nadaljnje delo. 

Z idejami, kako popestriti turistično ponudbo, povezano s kozolci oziroma zelenim turizmom, 

so sodelovali še drugi učenci, poleg tistih navedenih na začetku naloge. To so bili še učenci 

devetih razredov, ki so svoje ideje predstavljali v sklopu ur geografije. 

Ves čas nam ob strani stojita obe turistični organizaciji v Bohinju: Turistično društvo Bohinj in 

Turizem Bohinj.  

Model kozolca ni lahek, kar se opazi predvsem pri prenašanju in prevažanju, zato gre zahvala 

tudi vsem, ki so na pomoč priskočili pri omenjenih opravilih. 

Pobuda za sodelovalno delo pa je prišla s strani šolskih skupin, ki sodelujemo pri projektu 

Turizmu pomaga lastna glava. 

 

Sodelujoči učenci in mentorji 
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Zelena je primarna barva sveta 

in tista, iz katere se vsa ljubkost poraja. 

(Pedro Caldéron de la Barca, španski književnik) 

 

1   UVOD 

Kozolec je arhitektura. Arhitektura je oblikovanje od detajla do postavitve v krajino. Kozolec 

je pri tem izredno pomemben: tako v detajlu kot v celoti, s svojo pojavnostjo sooblikuje prostor. 

To je kultura. To so besede Boruta Juvanca, arhitekta, ki se s kozolci veliko ukvarja. Najlepši 

v Bohinju so tisti pod Studorjem, prava vasica stogov (dvojnim kozolcem v Bohinju pravijo 

stogovi), položena v izrazito sončno lego. Kozolec je izjemen, a za današnji čas prevelik in 

predrag. Je spomenik kulture človeka. Slovenski človek ga je zasnoval, razvil, zgradil in 

uporabljal. Pri delu in v prostoru ga je posvojil, ne razume ga več kot del človeka, jemlje ga kot 

del narave same. To je največji poklon, ki ga arhitektura lahko dobi (Juvanec, 2007). 

Vemo, da je bilo vsakodnevno življenje v Bohinju močno povezano s kozolci. Nepogrešljivi so 

bili pri opravilih s senom in sušenju drugih poljskih pridelkov. Tak način obdelovanja je 

zagotavljal ohranjanje biotske pestrosti naše pokrajine, v primerjavi z današnjim načinom, ki 

tega ne zagotavlja. 

V letošnji turistični nalogi se bomo o tem še bolj poučili. Predvsem pa bomo razmišljali, kako 

oblikovati zanimivo turistično ponudbo, osnovano na kozolcih. Kozolce je potrebno ohranjati, 

popravljati skladno s pravili stroke, tako kot tudi stanove na planinah, ki so bili do nedavnega 

prav tako nujni za življenje. 

Pri nalogi sodelujemo tako učenci višjih razredov, predvsem devetih in osmih, kot tudi razredne 

stopnje, učenci tretjega in petega razreda. Naloga učencev višjih razredov je predvsem pri 

uskladitvi zbranega pisnega in slikovnega materiala, pri zapisovanju. Tretji razredi spoznavajo 

domači kraj in takrat smo v sklopu tega na kozolce še posebej pozorni. Peti razred se je največ 

ukvarjal z mislijo na pogostitev ob delu. Veliko časa pa smo preživeli skupaj v različnih 

dejavnostih, povezanih s kozolci. Ugotovili smo, da so kozolci vredni velike pozornosti tudi 

mnogih drugih od blizu in daleč. 
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2   NAŠE DELO, VEZANO NA ZELENI TURIZEM 

Veliko časa, namenjenega izdelavi naloge, smo preživeli v stogovih ali njihovi bližnji okolici. 

Naša druženja ob delu pri kozolcu smo posneli v začetku jeseni. Nastali film je dosegljiv na 

spletni strani https://www.youtube.com/watch?v=lQZdDC40GxI&feature=youtu.be . 

Turistično zanimiv bo le »aktivni« kozolec, smo prebrali že v literaturi (Bogataj, 2004) in 

namenili smo si to aktivnost čim bolj podoživeti, saj v nadaljevanju taka doživetja (turistične 

produkte) lažje oglašujemo naprej obiskovalcem Bohinja, turistom od blizu in daleč.  

Stogovi so neločljivo povezani s pojmovanjem zelenega turizma. Košnja trave ob času, ko so 

vse vrste trav in cvetic že dozorele, omogoča, da se vse te rastline ponovno oprašijo, zasadijo 

in posledično travniki ostanejo pestri. Ker se trava zaradi vremenskih razmer, to je pogostega 

dežja, ne more posušiti na zemlji, so si ljudje omislili kozolce (stogove). Njihova velika vloga 

je bila torej tudi pri ohranitvi naših tako opevanih pestrih čudovitih travnikov. Način življenja 

je stogovom postopoma narekoval drugačno vlogo, vendar tudi še danes vidimo domačine, ki 

svoj stog uporabljajo skladno s prvotnim namenom. To lahko podkrepimo z navedbo 

naslednjega dogodka. V lanskem letu je v kozolec na robu vasi udarila strela in pogorel je do 

tal. Lastniki niso pomišljali, takoj so sprejeli odločitev, da kozolec postavijo nazaj. Pri tem jih 

podpira tudi lokalna skupnost (Občina), ki je poskrbela, da so nekoliko ceneje prišli do 

potrebnega materiala – lesa iz planin (macesna). Lastniki stoga so to storili, kljub dejstvu, da 

so že ostareli in kozolca ne rabijo nujno za preživetje. Vendar pa jim predstavlja vrednoto, še 

vedno ga bodo uporabljali na »star« način, za sušenje trave. Verjamejo pa, da ga bodo nekoč 

potomci uporabili na inovativen način, za turistične namene. 

3   TURISTIČNI PRODUKTI 

Naša turistična ponudba je vezana na doživetje, povezano s kozolci. Doživetje je v prvi vrsti 

odvisno od letnega časa in vremena. Naš program vežemo na Mednarodni festival alpskega 

cvetja, ki se bo v letu 2016 odvijal že jubilejno deseto leto. Kot vedno bo potekal konec maja 

in se zaključil v začetku junija.  

3.1  Doživetja pod kozolcem 

Nekateri domačini v vasi Studor v svojo turistično ponudbo že vključujejo kozolce. Med njimi 

so tudi Andrejevi, s katerimi smo se v času nastajanja turistične naloge zelo povezali. Najprej 

smo sami želeli spoznati kmečka opravila, ki so povezana s kozolci. Gospodarja na domačiji 

pri Andreju, Janez in Ivanka, sta nam to omogočila. Kosili smo travo okrog njihovega stoga, jo 

obdelovali in spravljali ven iz branic.  

https://www.youtube.com/watch?v=lQZdDC40GxI&feature=youtu.be
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Marsikateri turisti si želijo sodelovati neposredno pri pravih kmečkih opravilih. Mnogi lastniki 

kozolcev pa se z živinorejo sploh ne ukvarjajo več. Razmišljali smo tudi, kako kozolce smiselno 

uporabiti tudi v slučaju, ko več ne služijo prvotnemu namenu.  

Te ideje so služile za oblikovanje programa, ki ga sestavljajo različne aktivnosti. Nekatere od 

teh aktivnosti so osnovane na tradicionalnih opravilih, saj vemo da se nekateri obiskovalci z 

veseljem vključujejo v »pravo delo« na kmetiji. 

Druge dejavnosti so bolj novodobne, moderne, skušajo se približati različnim drugim 

zanimanjem turistov: slikarska delavnica, fotografska delavnica, izdelava naravnih krem, 

masaže in romantične večerje, prostor za plezanje oziroma igranje in drugo. 

Pomembno je, da ima gost na voljo možnosti, med katerimi lahko izbira! 

Slikarska delavnica v tem okolju se zdi še posebej privlačna. Kozolci so namreč že od nekdaj 

vabili pozornost tudi s strani slikarjev. 

Prav zanimiva je tudi ideja »Rent a Cow« (najemi kravico) z mislijo, da gost skrbi prav za 

izbrano kravo ali telička: jo nahrani, pogleda, spremlja na pašo v bližino kozolcev, pomolze 

(kar je letnemu času primerno). 

Program: 

 

 košnja trave 

 obdelovanje trave v kozolec 

 razstiljanje trave 

 grabljenje 

 krmljenje domačih živali 

 rofkanje koruze 

 spanje na senu 

 ustvarjanje iz naravnih materialov 

 delavnica ljudskih plesov 

 kmečka pojedina 

 »Rent a Cow« (najemi kravico) 

 

 

 slikarska delavnica 

 fotografska delavnica 

 kuharska delavnica 

 izdelovanje naravnih krem 

 branje bohinjskih pravljic 

 masaža 

 romantična večerja pod kozolcem 

 kino pod kozolcem (ogled slovenskih 

filmov) 

 knjižnica pod kozolcem 

 kmečke igre 

 plezanje po kozolcu 

 igralnica pod kozolcem 

 

 

Nekatere od teh dejavnosti so prikazane na naslednjih dveh slikah. 
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Slika 1:   Primer turistične ponudbe 1 (avtorica: Ula Lavtar) 

 

Slika 2:   Primer turistične ponudbe 2 (avtorica: Maša Repinc) 



Varno pod kozolcem, turistična naloga                                                                                          januar 2016 

 

 

11 
 

3.2   Prehrana  

Prehrana predstavlja nepogrešljiv sestavni del ponudbe. Malica je sestavljena iz lokalno 

pridelane hrane, pripravljene na tradicionalen način. Kljub napornemu delu na kmetijah, ki se 

je pričelo v zgodnjih jutranjih urah, so si vzeli čas za skupni obrok. Vsakodnevni obroki so bili 

skromni, ob zaključku del in ob posebnih priložnostih pa so bili obroki sestavljeni bolj pestro 

in bogato, kar vidimo v naslednjem pripovedovanju, povzetem po razgovorih z našimi 

starejšimi občani. 

Kozolci so bili postavljeni na koncu vasi. Jeseni so v brane zlagali tudi fižol, koruzo, pšenico, 

rž in ječmen. V vrhnjem delu kozolca so posušeno krmo lahko spravili za zimo. Pod kozolce 

pa so spravili tudi orodje in vozove, ki jih pozimi niso rabili. 

Predno so odšli kosit travo ali delati na polje so vzeli iz kozolcev potrebno orodje, kose, grablje, 

za žetev pšenice pa srpe. Jedli so na polju na noševni rjuhi, ki so jo uporabljali za nošenje sena. 

Imeli so žgance, kislo zelje, doma pečen kruh, fižolovo solato. 

 

 

Slika 3:   Preprosta malica: krompir v oblicah in domača skuta (foto: arhiv šole) 

 

Za zajtrk so po navadi jedli zabeljen močnik. Malica je bila zunaj na polju, imeli so okisan fižol 

v solati s čebulo, zaseko, klobaso in kruh. Za kosilo je bil po navadi ješprenj, v katerem so 

kuhali posušena svinjska rebrca, ponudili so še okisan fižol, včasih pa je bila krompirjeva solata. 

Pili so hruškovo vodo, narejeno iz posušenih krhljev suhih hrušk, domači mošt in kavo iz proje. 

Za večerjo so jedli kuhane žgance, zabeljene z domačo zaseko, zraven pa včasih še zelje. Jedli 

so vsi iz skupne sklede. Vsa hrana je bila postrežena v lončenih skledah. 
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Če so gospodarji najeli delavce za pomoč na polju, so se želeli pokazati, da imajo dovolj hrane. 

Takrat so gospodinje prinesle v polje suho meso ali rebrca, domač črn kruh, zaseko, zeljnato 

solato s krompirjem, kuhana jajca in tudi kakšno sladico. Če pa so pomagale žanjice pri žitu, ni 

bilo toliko časa za pripravo hrane in takrat so bili dobri tudi žganci z mlekom. 

Pod kozolci so se kmetje večkrat zadrževali in si poleg malice pripovedovali tudi šale in šege 

iz starih časov. Če se je le dalo, so v primeru slabega vremena jedli doma in ne v kozolcih. Ko 

pa so bili v senožetih in je bilo zaradi dežja prekinjeno delo, so se umaknili v svisli in takrat 

tam tudi jedli. 

Vso omenjeno hrano so pridelali doma. Meso so jedli bolj poredko, namesto tega pa so večkrat 

jedli zaseko kot zabelo za zelje in žgance. 

Hrana, ki so jo jedli zunaj, je zelo teknila, otroci so večkrat nesli hrano starejšim v polje. 

Hruškovo vodo so nesli v kanglicah in pili kar iz pokrovčka. 

Nekaj teh jedi je pred nedavnim pridobilo certifikat Bohinjsko - From Bohinj. Mednje sodijo 

suhe klobase, zaseka, bohinjski sir. Te bomo ponudili na tržnici, spekli pa bomo tudi kruh v 

krušni peči, tako kot so to delali včasih. 

3.3   Bohinjsko - From Bohinj in priložnostno darilo 

Ta znamka se v Bohinju vse bolj uveljavlja. Turisti si v kraju bivanja želijo kupiti za spomin 

nekaj domačega, pristnega. Dandanes je mogoče kupiti različne stvari in ni mogoče prepoznati, 

kaj od tega je res domače. Pod omenjeno znamko/ certifikatom pa so zbrani izdelki, ki so si ta 

znak kakovost iz lokalnega porekla uspeli pridobiti. Te izdelke namreč vsako leto ocenjuje 

strokovna komisija. 

Tako kot je hrana v turistični ponudbi velikega pomena, je tudi pri naboru izdelkov veliko 

prehranskih artiklov. Tudi naša predstavljena turistična ponudba predvideva malico, ki bo 

skrbno izbrana. Le-ta je včasih preprosta, včasih bogatejša. Posamezne izdelke za obroke 

večinoma izberemo prav iz nabora izdelkov Bohinjsko-from Bohinj. V našem primeru izbiramo 

med mesnimi izdelki, Bohinjskim sirom, mohantom.   

Andrejeva domačija v ta nabor izdelkov veliko prispeva. Doma namreč pridelujejo izdelke 

živalskega izvora,  mesnine. Še bolj so poznani po tem, da se pri njih dobi moka iz bohinjske 

koruze trdinke. Iz nje se naredijo pravi bohinjski žganci. Bohinjski žganci pa so jed, ki jo lahko 

postrežemo kot malico, kosilo, zajtrk ali večerjo. 

Z našim turističnim programom  »Doživetja pod kozolcem«  se želimo čim bolj vključiti v že 

obstoječo turistično ponudbo tudi z uporabo izdelkov Bohinjsko - From Bohinj. 
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Slika 4:   Certifikat Bohinjsko - From Bohinj, znak dobre kakovosti in geografskega porekla 
(http://www.bohinj.si/) 

Tako je eno od spominskih daril lahko bohinjska cula, ki vsebuje različne trajne prehranske  

izdelke. 

Počitniško doživetje se zaključi s priložnostnim spominskim darilom. V njem je nabor jedi, ki 

predstavljajo bohinjsko lokalno hrano. Nekatere od teh jedi imajo zaščiteno geografsko 

poreklo: bohinjski sir, sir mohant, zaseka, ocvirki, bohinjski česen, ki ga prideluje gospodinja 

v vasi Studor. 

 

 

Slika 5:   Nabor jedi za »bogatejšo« malico (http://www.bohinj.si/) 

Priložnostna spominska darila vsebujejo tudi oblačila sodobnega videza, z motivi oblikovanimi 

na osnovi tradicionalnih motivov. Med njimi je jopica, ki vsebuje motiv planinskih rož: 

encijanov. Motiv planinskih rož vidimo na starih prtih, ki so jih pridne gospodinje izdelovale v 

prostih večernih urah. Najbolj značilen in občudovan šopek je bil sestavljen iz planike, murke 

in encijana. 
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Slika 6:   Motiv cvetic na domačem prtu (foto: arhiv šole) 

4   MARKETING 

Trženje opisanega produkta »Doživetja pod kozolcem« bo potekalo v poznopomladanskem 

času (konec maja) v sklopu dvotedenskega programa 10. mednarodnega festivala alpskega 

cvetja. Mednarodni festival alpskega cvetja pa ima že utečene poti trženja, predvsem  v 

sodelovanju organizacij Turizem Bohinj, Turistično društvo Bohinj in Triglavski narodni park.  

Naš program bomo umestili v aktivne počitnice na podeželju v povezavi z Andrejevimi. Konec 

maja je čas, ko se kosi trava. Turisti bodo torej lahko sodelovali pri košnji trave, obdelovanju 

pokošene trave v stog, grabljenju in krmljenju krav. Ta paket je bolj družinsko naravnan. Saj je 

to čas, ko učenci še nimajo počitnic. Predvideva se obisk družin z mlajšimi otroki. 

Obiskovalcem bomo prestavili druge vsebine iz nabora različnih možnosti. Odločitev za 

dejansko izvedbo bo odvisna od vremena in želj posameznih turistov. 

V nadaljevanju se bo program vključeval v ponudbo aktivnih počitnic na deželi skladno z letnim 

časom. 

Naša ponudba se torej smiselno dopolnjuje z že obstoječo in prilagaja letnemu času in vremenu 

ter nagovarja goste, da »nakupujejo lokalno, jedo lokalno, trošijo lokalno in tudi uživajo 

lokalno« ter tako podpirajo lokalno gospodarstvo. Vse to pa na način, da naravno okolje 

ohranjamo v najboljši možni meri. 

5   TURISTIČNA TRŽNICA 

Glavni del podobe turistične tržnice je mali stog - model kozolca, ki smo ga izdelali v 

sodelovanju z mnogimi. Pravzaprav smo se mi bolj učili, k sodelovanju smo privabili druge. 

Najpomembnejši so bili domačini, mojstri, ki imajo življenjske izkušnje z izdelovanjem 

kozolcev. Nič manj pomembni niso tesarji in študenti iz Anglije, ki so želeli doživeti kozolce 

čim bolj pristno. Glede na njihov poklic in zanimanje jih je najbolj navdušila kar izkušnja 
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izdelave novega kozolca. Kozolec še ni bil dokončan, ko so se že morali vrniti v Anglijo. Tako 

se bodo konec pomladi ponovno vrnili, med drugim da bi videli stog in doživeli še kaj pristnega. 

Zelenemu turizmu se lepo poda krava. Kjer se pase krava, ostaja značilno rastje, ki je pogojeno 

s pašo oziroma košnjo. Zato bomo poskrbeli za kravo (model) ob maketi kozolca. Vsak turist 

bo imel možnost skrbeti za točno določeno kravo v času njegovega obiska, saj vemo da se 

mnogi kar navežejo na to ali ono žival, zakaj pa ne tudi na kravo? Smo že preverili in marsikateri 

bi se kar strinjali z »najemom« krave ali telička za nekaj dni. Kar pomeni skrb, da bo krava ali 

teliček sit, snažen, zadovoljen. In zraven spada še kmečka malica, sestavljena iz jedi, ki so 

pridobile certifikat Bohinjsko - From Bohinj. 

 

Slika 7:   Skica postavitve stojnice na turistični tržnici (avtor: Andraž Sodja) 

Na turistično tržnico bomo vabili s priložnostnimi darilci, spominki. Izdelujejo jih učenci nižjih 

razredov. Darilce je likovni izdelek, narejen na podlagi iz lesa. Les je osnovna sestavina 

kozolca, ki je središče našega turističnega proizvoda. Ta les je narezana odslužena oziroma 

odpadla veja ali del odsluženega šinklna (deske za streho kozolca). Na te lesene podlage učenci 

rišejo rože, ki predstavljajo biotsko pestrost travnikov na pokrajini okrog kozolcev ter 

visokogorske cvetice Triglavskega narodnega parka, pa tudi druge značilne pokrajinske motive. 

Zraven pa prilepijo še QR kodo. Vsebina te nas popelje do naše naloge, do filma  in do spletnih 
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strani turističnih ponudnikov, ki smo jih v nalogi že predstavili. Učenci na turistični tržnici 

(promotorji) bodo prepoznavno oblečeni, skladno s temo zelenega turizma in dela ob kozolcih. 

 

 

Slika 8:   Primer priložnostnih darilc, s katerimi bomo vabili na tržnico (avtorji: učenci 3. 
razreda) 
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6   ZAKLJUČEK 

Obiskovalcem Bohinja, ki prisegajo na zeleni ali eko ali trajnostni turizem - kakorkoli že 

poimenujemo naravi prijazni turizem  - bodo studorski stogovi in z njimi povezano dogajanje 

gotovo všeč. Stogovi so zanimivi s stališča narave, arhitekture, kulture, etnologije. Predstavljajo 

navdih slikarjem in fotografom. Vse, kar se dogaja pod njihovo streho in v povezavi z njimi, je 

nikoli dokončana zgodba tako za domačine kot obiskovalce od blizu in daleč. To dokazujejo 

med drugim obiskovalci iz Ludlowa, ki v manjših ali večjih časovnih presledkih, v manjšem ali 

večjem številu, prihajajo v Bohinj. Vedno pridejo pod Studor. Občudovat stogove. Še raje se 

pridružijo delu domačinov, če ravno takrat sušijo seno. Ob zadnjem obisku jih je zamikala 

izkušnja izdelave kozolca. Obisk je bil prekratek, da bi delo dokončali. Delo, ki smo ga družno 

pričeli skupaj z obiskovalci iz Ludlowa, smo v nadaljevanju šolarji in domačini dokončali. Stog 

nas bo spominjal na skupno druženje, učenje, delo. In nas spodbujal k ponovnemu obisku in 

spoznavanju ter raziskovanju zanimivosti na obeh straneh. Maketo, mali stog, pa bomo 

prikazovali na turističnih festivalih in prireditvah in vabili goste od blizu in daleč, da pridejo 

podoživet vas stogov ter se nam pridružijo v aktivnostih v pestri naravi na način, da bo taka 

ostala tudi za druge in še za dolgo. 

Izmed različnih programov, o katerih smo razmišljali, se temu pojmovanju še najbolj približa 

družinski paket počitnic »Rent a cow« (najemi kravico). Omogoča pristno doživetje turistične 

kmetije in hkrati krepi vezi med člani gostujoče družine, pa tudi vezi med družinama. Gosti se 

tako navežejo na domačijo: tako na družinske člane kot njihove domače živali. To pa jih tudi 

spodbuja k nadaljnjim obiskom Bohinja, česar si vsi želimo. 

 

Slika 9:   Naša druženja pri kozolcu, posnetek iz filma (foto: arhiv šole) 
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