
13.
SLOVENSKI

KLEKLJARSKI 
DNEVI V ŽIREH

UGODNI NAKUPI V PRODAJALNAH ALPINA
Trgovini bosta odprti:

v soboto, 27. 4. 2019, od 7. do 17. ure,
v nedeljo, 28. 4. 2019, od 8. do 13. ure,
29. 4. in 30. 4. 2019, od 8. do 19. ure.

KD Cvetke
INFORMACIJE

Tanja Mlinar: 040 425 120
Mojca Albreht: 040 284 676

Valči Žakelj: 041 688 327
www.ziri.si

Turistično društvo Žiri
tel.: 041 439 139, e-mail: info.tdziri@gmail.com

INFO-HIŠKA in stojnica z novimi turističnimi
spominki bo odprta vsak dan od 9. do 19. ure.

Voden ogled Žirov ter razstave Tomaža Kržišnika
in stalne muzejske zbirke bo

27. 4. ob 16. uri, 28. 4. ob 9. in 14. uri,
1. 5. ob 11. uri.

Pišem in klekljam

Tončka Stanonik (1949), doma iz Nove vasi pri Žireh, 
je diplomirala iz slavistike na Filozofski fakulteti v 
Ljubljani in bila večino delovne dobe zaposlena v 
založbi Mladinska knjiga kot lektorica in urednica. 
Klekljanja, ki mu je zavezana vse življenje, se je učila 
najprej pri mami Lojzki, nato v klekljarski šoli pri 
učiteljici Angelci Jesenko. S klekljarskimi črticami, 
predvajanimi leta 1987 na Radiu Ljubljana, je vstopila 
v slovenski literarni prostor in kmalu po izidu knjige 
Podobe iz čipkaste preje (1996) postala članica 
Združenja slovenskih klekljaric in vseh, ki imajo radi 
čipke, bila glavna in odgovorna urednica Čipkarskega 
biltena in se dejavno vključila v klekljarsko dogajanje 
na Slovenskem. Udeleževala se je klekljarskih 
tečajev in delavnic v Idriji in Ljubljani, pa tudi 
mnogih razstav in klekljarskih natečajev. Literarno je 
klekljanju posvetila več knjig, namenjenih predvsem 
mladim bralcem (Podobe iz čipkaste preje, Lučka na 
klekljarskih počitnicah, Pravljica o klekljarici Polonci, 
Posukat-posukat-prekrižat-predet). Je članica Društva 
slovenskih pisateljev, Občina Žiri pa ji je za njena 
dela, v katerih je »klekljanje na Žirovskem umestila 
v slovensko književnost, in za 30-letno jezikovno 
urejanje domoznanskega zbornika Žirovski občasnik« 
podelila Priznanje Občine Žiri. 
Na razstavi z naslovom Pišem in klekljam se prvič 
predstavlja kot samostojna razstavljavka z literarnimi 
deli in čipkami, ki jih je sklekljala sama oziroma 
jih je dobila v dar od staršev, v tej zbirki pa so tudi 
čipke, izdelane v drugih tehnikah in so plod njenega 
večletnega ukvarjanja s čipkami.

OD 27. APRILA DO 2. MAJA 2019

Občina Žiri



13. SLOVENSKI KLEKLJARSKI 
DNEVI V ŽIREH

RAZSTAVE
Galerija Svoboda
Velika soba: Okroglo, razstava okroglih
čipk (slovenskih, ruskih, nemških,
italijanskih, hrvaških, neznanih ...)
Mala soba: Moja najljubša ura

Občina Žiri
Pišem in klekljam, samostojna razstava 
pisateljice Tončke Stanonik
Razstava izdelkov Čipkarske šole Žiri

Galerija klekljane čipke A. Primožič 1888
Okroglo s konca 19. in iz začetka 20. stoletja
v vzorcu in klekljani čipki
V čipke ujeta svetloba, potujoča razstava 

Kapela Male Cvetke
Ročne spretnosti, društvo invalidov

Galerija v zvoniku
Razstava del slikarke Maje Šubic

Muzej Žiri
Razstava del Tomaža Kržišnika,
slikarja, ilustratorja, oblikovalca
Stalne muzejske zbirke

    

PROGRAM PRIREDITEV
Sobota, 27. april:
11.00: slavnostno odprtje 13. slovenskih 
klekljarskih dni in razglasitev rezultatov 
natečaja, v kinodvorani
13.00: zabavno tekmovanje za otroke, v 
centru Žirov
15.00: tekmovanje v klekljanju,
 v avli kinodvorane
  balinarski turnir s pričetkom ob 9.00,
   balinišče Žiri
     ves dan stojnice domačih izdelkov,                                                                                                                                        
       v centru Žirov
          ves dan cvetlični sejem, TD Žiri,
                v centru Žirov

RAZSTAVE BODO ODPRTE
VSAK DAN OD 9. DO 19. URE

Nedelja, 28. april:
Okrogle sladice

10.00  ̶  11.00: zbiranje 
sladic v avli kinodvorane
11.00 – 15.00: ogled in 
ocenjevanje (ocenjujejo 

gledalci in komisija)
15.30: razglasitev 

rezultatov
MUZEJ ŽIRI bo odprt v soboto, 
27. 4., in v nedeljo, 28. 4., od 
10. do 18. ure, vodeni ogledi 
bodo: 27. 4. ob 17. uri in 28. 4. 
ob 10. in 15. uri, preostale dni 
po dogovoru na tel. št.:
Rok: 031 532 798
Ivanka: 040 841 490


