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Nedeljski klepet pri Juditi in Danielu Klemenšek

RAJ NA SOLČAVSKEM
 Na Klemenčem, kot se reče po domače, so veseli vseh gostov.
Kmetija ima dolgo zgodovino, saj pisni viri o njej obstajajo že od leta 
1426.

 Dopustov ni, morebiti le pozimi kakšen dan ali dva toplic, dela 
pa se v sezoni veliko, tudi po 16 ur na dan.

 Judita se je priženila iz Vrhnike, kjer so imeli doma prav tako 
veliko kmetijo.

Mir, domačnost, pobeg iz mestnega vrveža – vse to želijo najti obiskovalci, ko se odpravijo po Panoramski cesti v smeri 
Pavličevega sedla mimo številnih, lepo označenih kmetij. Tokrat smo zavili na hribovsko kmetijo, kjer sneg poznajo vse do začetka 
meseca maja, poleti, ko mnogi razmišljamo o počitku, pa je na izletniški kmetiji, ki si kruh služi z živinorejo, gozdarstvom in tur-
izmom, največ dela. Poklepetali smo z lastnikoma, Danijelom in Judito Klemenšek, ki sta to nedeljo gostila prav veleposlanika iz 
Bosne in Hercegovine v Sloveniji, ki se je nenapovedano podal sem gor na 1145 metrov nadmorske višine. »Na Klemenčem«, kot 
se reče po domače, so veseli vseh gostov, pove gospodar Danijel.  Je pa res, da si tistih, ki se napovejo vnaprej za kosilo še bolj 
želijo, saj je kar takole na pamet od mimoidočih težko »pogruntati« koliko kosil bo treba skuhati.

Pogled na kmetijo pri Klemenškovih lahko prepoznamo v številnih katalogih
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jo tudi lastniki prikolic, ki se naspijo na 
svojem, si pri kmetiji privoščijo kaj za pod 
zob, se odpravijo na kakšno panoram-
sko kolesarsko vožnjo ali na izlet do Kisle 
vode in potem jo odrinejo dalje.

Popoldanski nedeljski klepet smo sicer 
začeli na začetku, v tistih davnih letih.... 
Kmetija ima dolgo zgodovino, saj pisni 
viri o njej obstajajo že od leta 1426. Eden 
najbolj vidnih gospodarjev je bil Rok Kle-
menšek, ki je bil v 19. stoletju tudi dva-
krat župan v Solčavi, skupaj z Martinom 
Jelovškom sta vzredila današnjo »bla-
govno znamko«, to je ovco solčavsko-je-
zerske pasme.  Rok je bil podjeten in je 
postavil tudi pravo »gater« žago, takšno, 
ki cel hlod zreže naenkrat in ta naložba 
je tudi veliko stala. Danijelov ded, Jože  
Klemenšek, ki je od Roka nasledil kme-
tijo je te dolgove poplačal in pred drugo 
svetovno vojno redil tukaj več kot 200 
ovac. Ko so Nemci med drugo svetovno 
vojno požigali po Solčavskem, je zgorela 
tudi domačija  na Klemenčem in Danijev 
ded jo je s trdim delom postavil na novo. 
Toda Klemenčevo žago so po vojni nacio-
nalizirali, stroje za žago odpeljali in ostalo 
je le 89 hektarjev, ki jih skrbno upravljata 
tudi Danijel in Judita, čeprav danes ne več 
z ovcami in žago. Danijel se je po očetu 
pisal Jurjevec, toda na mamin predlog sta 
z ženo spremenila priimek in tako zago-
tovila, da se rod Klemenškovih nadaljuje.

TURIZEM ZAGOTAVLJA PREŽIVETJE 
LE ZA TRI MESECE

Samo od lesa se ne da preživeti in tako 
se je družina leta 2002 odločila tudi za re-

gistracijo turistične dejavnosti. »Najprej 
smo krenili počasi, postavili nekaj klopi 
na zraku in mimoidočim ponudili kakšen 
narezek. Potem smo ugotovili, da je treba 
pripraviti stvari vsaj tako, da lahko sprej-
meš en avtobus gostov in smo naredili 
najprej uto kot odprt kozolec, da bi se 
lahko sedelo v senci. Toda ob slabem vre-
menu so vsi gosti prihiteli notri v manjšo 
izbo in smo se odločili in del zunanje te-
rase zasteklili. Tako, korak po korak«,  pri-
povedujeta in se med seboj dopolnjujeta 
Judita in Danijel.

Strinjata se oba, da se samo od turizma, 
torej od obiskovalcev, ne da preživeti 
dlje kot kakšne tri mesece na leto. »Od 
živinoreje predvsem tako prideš skozi, 
da ne prodajaš mesa zadrugi, ampak ga 
predelaš in v obliki domačih specialitet 
z dodano vrednostjo prodaš na krožni-
ku«, pojasni ata Danijel in pomodruje za 
vnaprej:«Tudi pri lesu bo treba graditi 
zgodbo. Zdaj prodajamo okrogel les, toda 
Štefan končuje osnovno šolo in bo šel za 
mizarja v Škofjo Loko... bomo skušali tudi 
tukaj dodati nekaj svojega znanja«. Tukaj 
gori lahko preživimo le od kombinacije 
vsega: gozda, živinoreje, turizma se stri-
nja tudi mama Judita, ki pravi, da ji sin 
Marko že tako lepo pomaga v kuhinji, da 
jo pri aranžiranju narezka domačih do-
brot včasih že prekaša.  

ZLATO PRIZNANJE ZA BODJOLO

Dopustov ni, morebiti le pozimi kakšen 
dan ali dva toplic, dela pa se v sezoni 
veliko, tudi po 16 ur na dan.  In ob tem 
se Judita malce pojezi tudi na državo in 

Lastnik Danijel Klemenšek v klepetu z 
veleposlanikom BiH v Sloveniji Zdravkom 

Begovićem na nedeljski družinski slovesnosti 
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ZA VSE OBISKOVALCE JE DOVOLJ 
PROSTORA NA IZLETNIŠKI KMETIJI

Na izletniški kmetiji lahko sprejmejo do 
60 obiskovalcev in tudi avtobus, kljub 
malo težjemu, zadnjemu delu državne, 
regionalne turistične ceste, pride sem 
gori. »Želimo si asfaltiranja še preostanka 
Panoramske ceste, ki pelje do naše izle-
tniške kmetije«,  svojo željo zaupa Danijel 
in pri tem doda, da je kar dober občutek, 
ko kakšen šofer avtobusa pravi, da je vozil 
že po slabši cesti in z malo korajže se tudi 
tukaj lepo pride do cilja. Pri njih postane-
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inšpektorje: »Veste vem, da mora biti v 
gostinstvu red, ampak nas res ne more-
jo obravnavati kot neko konkurenco go-
stilnam, kmečki turizem tukaj nad 1000 
metrov lahko v enem mesecu dela obrne 
toliko kot kakšen gostinec kje v Ljubljani 
v enem  dnevu. Pravila pa so enako ostra 
za vse.«

Sicer pa je Judita izvrstna kuharica, kar do-
kazujejo tudi priznanja, ki jih je že prejela 
in tista, ki jo še čakajo na podelitvi maja 
letos.  Na ocenjevanju dobrot slovenskih 
kmetij na Ptuju so ji namreč prisodili za 
suho meso, znano kot bunka ali bodjola 
zlato priznanje, za zgornjesavinjski želo-
dec pa bronasto.   »Da ne bodo rekli, da 
žabarji ne znajo narediti zgornjesavinjskih 
dobrot«, se pošalita oba. 

VIKENDICA »KRIVA«, DA STA SE VZELA

Judita se je namreč sem priženila iz Vrh-
nike, kjer so imeli doma prav tako veliko 
kmetijo. V Avstriji si že pri 15-ih letih pri-
dobila izkušnje v gospodinjski šoli, potem 
se je izučila za kuharico in tudi zdaj se 
pozimi pridno loteva različnih izobraže-
vanj, ki so povezana s pridelavo mesa in 
kulinariko. In vikend ter teta Francka sta 
tista »krivca«, da je iskrica že v bolj rosnih 
letih preskočila tudi med Judito in Danije-
lom. Veliko otrok je bilo doma in Juditine 
edine počitnice so bile takrat, ko jo je teta 
Francka, sicer profesorica, povabila sem 
gor na  bližnji vikend v Klemenčo žago, k 
Danijevem pa sta obe hodili na telefon.

DOMAČA HRANA JE NEKAJ POSEBNEGA

Kot prava kuharica Judita prav nič rada ne 
izda receptov. »To je razumljivo, saj gre za 
naš kruh, naše delo. Saj včasih pride kdo 
s svinčnikom in papirjem, češ, vaš domač 
sladoled je pa tako dober, kako pa ga na-
redite. Pa povem tiste osnovne sestavine, 
kaj več pa ne, sem gor naj pridejo ponj.« 
Tudi Klemenča rezina je njena pogrunta-
vščina. »Včasih je treba ljudi kar prepriče-
vati, da pomfrit ni nujna družba zrezkom, 
ki ga tukaj gor »ne poznamo«, ampak se 
izvrstno priležejo kakšni slani štrukeljci.« 
Še vedno se rada spomni, ko je preplaše-
na na mizo postavila prve štrukeljce in so 
ji gosti iz Nemčije navdušeno zaploskali.

Obiskovalcem je tukaj všeč, o čemer pri-
ča tudi knjiga vtisov in tudi naša gostite-
lja dodata, da to drži, saj marsikdo reče, 
da »imamo tukaj raj na zemlji. »Če ga 
vprašaš ali bi zamenjal, to pa ne. Na iz-
let semkaj je lepo, toda samo preživetje 
tukaj – sezono imamo kakšnih 100 dni, 
od maja do septembra potem pa sneg in 
mraz, do prvega zdravnika v Lučah smo 
oddaljeni 23 km, prva manjša trgovina 
je šele v Solčavi... -  je nekaj povsem dru-
gega. Čeprav hitro dodata, njim je tukaj 
lepo. »Malo bolj umirjeno morda živimo 
kot kje v mestu, čeprav tudi nas lovi čas, 
predvsem, ko sneg skopni in je ogromno 
dela na travniku, v gozdu, postoriti je tre-
ba marsikaj pri živini in vsakega gosta ob 
tem tudi prijazno sprejeti«, doda Danijel. 
In gosti prihajajo iz celega sveta,  pri njih 
so že bili Japonci, Avstralci, Nizozemci, 
Finci, Američani... »Samo še Kitajcev ni 
bilo«, doda Judita. 

Danijel je tudi lokalni turistični vodnik in 
tako goste popelje po bližnji okolici, ob 
Panoramski cesti do Logarske doline, raz-
kaže jim etnološko zbirko kmečkih orodij 
v gospodarskem poslopju na kmetiji, or-
ganizira pokušino Klemenče kisle vode 
in pot jih zanese naprej vse do Svetega 
duha.

»Časi niso preveč rožnati in vsak se mora 
boriti za življenje«, se strinjata oba sogo-
vornika. Judita temu še doda, da bo treba 
bolj ceniti svoje delo in lasten trud in pač 
ne smeš prodajati stvari, ki so kakovostne 
pod ceno. Tukaj pridelano meso od krave, 
ki se pase po pašnikih v čistem okolju na 
takšni višini, to ima svojo ceno, saj je čisto 
nekaj drugega kot industrijsko obdelana 
hrana«.

Kuharica  pri svojem najljubšem opravilu 

Program ob podelitvi priznanja Evropska destinacija 
odličnost 2009 za projekt Solčavsko-harmonija treh 
dolin, v gospodarskem – prireditvenem poslopju na 

Klemenče
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Pa je kakšen vikend za nakup tod okoli še 
pobaramo gospodarja ob koncu. »Ne, to 
pa ne, mi Solčavani držimo skupaj, tukaj 
se zemlja ne prodaja... gre iz roda v rod«, 
poudari Danijel tudi z zanimivo zgodbo o 
tem kako je mladost preživel v Zemunu, v 
Srbiji od koder se je vrnil pred  22-timi leti 
na domačijo v Slovenijo. Zgodba o dedu 
flosarju torej, ki je izvažal les na jug, kjer 
se je potem mami Slovenki in očetu Slo-
vencu rodil tudi Danijev oče in zatem on 
in še dve sestri... pa kdaj drugič, ob kakšni 
drugi priložnosti. Pozno popoldne je bilo 
in počasi smo zapustili kraj, kjer so v letu 
2009 prav občini Solčava podelili evrop-
sko priznanje odličnosti.
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