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POVZETEK 

 

  

Raziskovalni nalogi v okviru teme Turistični spominek mojega kraja, smo dali naslov Hrošček 

Simon. Z učenci raziskovalci smo raziskali, od kod izvira hrošček Simon, zakaj je tako 

pomemben, da je postal domžalska maskota, ki jo povezujejo z Občino Domžale in hkrati 

osrednji lik, okoli katerega se otroci radi zbirajo in se z njim družijo na različnih prireditvah in 

dogodkih skozi vse leto. Slednje orišemo tudi nekoliko drugače – v rimah. 

 

Svoji ustvarjalnosti so učenci pustili prosto pot tudi z izdelki s podobo hroščka Simona, ki so jih 

izdelali sami in so zanimivi tudi za turiste. Izdelke bomo predstavili na turistični tržnici. Tam se 

bo mogoče družiti tudi s hroščkom Simonom. 

 

V raziskavi so sodelovali učenci druge in tretje triade: 

· učenec 5. b (Jaka Burnik),  

· učenci 5. c (Anika Brajnik, Inti Martini Bau, Aljaž Medvešek),  

· učenka 6. b (Maša Kovač, Žiga Savšek),  

· učenka 7. a (Maša Medvešek), 

· učenec 7. b (Jaka Savšek),  

· učenka 9. b (Julija Medvešek) 

 

Učenci raziskovalci so dokazali, da so zmožni inovativnosti na literarnem in likovnem področju.  
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UVOD 

 

Spominkarstvo je dejavnost načrtovanja, izdelovanja in tudi zbiranja spominkov. Slovar 

slovenskega knjižnega jezika razlaga spominkarstvo kot dejavnost spominkarjev. Spominkar je 

tisti, ki izdeluje ali prodaja spominke. Spominček je stvar, izdelek za spomin… 

Na Slovenskem so bile v 19. stoletju razglednice najpogostejši spominek. Kasneje so kot 

spominek lahko kupili knjige, vodnike ali karte za izlete v gore. Kasneje so med obema 

svetovnima vojnama sledile značke in razni spominski obeski. Po II. Svetovni vojni so  spominki 

na slovenskem maskote v razpoznavnih oblačilnih videzih ali narodnih kostimih. 

 

Maskota, ki so jo za predmet raziskovalne naloge izbrali učenci raziskovalci, je hrošček Simon. 

Ime (precej poenostavljeno in poslovenjeno iz latinščine) je dobil po najditelju, naravoslovcu 

Simonu Robiču, ki je njegovega slavnega starodavnega prednika (Ceuthmonocharis robici) v 19. 

stoletju  našel v Železni jami na Gorjuši pri Domžalah in je edinstven na svetu. Po njem je 

nastala maskota, ki jo je ustvaril Matjaž Vodlan z Vira. Navdih za dva zobka je našel pri hčerkici 

Sari, ki sta ji izpadla prva dva mlečna zobka. Takrat je imela podoben  nasmešek kot ga ima 

sedaj hrošček Simon.  

 

Podoba maskote hroščka Simona je postal navdih učencem raziskovalcem.   
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1 RAZISKOVALNI DEL NALOGE 

Osrednja tema raziskave je maskota mesta Domžal, hrošček Simon ter njegova vloga v 

Domžalah tekom celega leta.  

1.1 RAZISKOVALNI PROBLEM 

Tekom raziskovanja smo želeli predstaviti dogodke, prireditve in razne aktivnosti našega mesta 

Domžale, ki so atraktivne tudi za turiste, nam pa predvsem v ponos. Dejavnosti smo predstavljali 

kronološko in z »drugačno« obliko zapisa, v rimah. Izdelali smo izvirne turistične spominke, ki 

bodo s svojo estetsko, uporabno in promocijsko vrednostjo privlačni za obiskovalce in turiste.  

1.2 CILJ RAZISKAVE 

Namen raziskave je, da s pomočjo različnih virov informacij: 

 

 na izviren način predstavimo maskoto hroščka Simona in njegovo vlogo ob različnih 

prireditvah v Domžalah, 

 predstavimo prireditve v Domžalah. 

 raziskujemo preteklost in sedanjost maskote hroščka Simona, 

 se izobražujemo, zabavamo, odkrivamo, ustvarjamo, 

 pripravimo spominke za turistično tržnico  

(svinčnike, obeske za ključe, knjigice s podobo hroščka),  

 predstavimo svoje delo – raziskovalno nalogo in izdelke. 

1.3 METODE RAZISKOVANJA 

Raziskovalne metode: 

 

 pogovori, poslušanje zgodb, 

 pregled literature in virov, 
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 pregled fotografij, videoposnetkov, 

 pregled internetne strani Občine Domžale, 

 raziskovanje z udeležbo (praktično delo), 

 risanje, pisanje, branje, 

 obisk Železne jame in stalne razstave, kjer je razstavljen Ceuthmonocharis robici 

 obisk različnih prireditev 

1.4 RAZISKOVALNE DEJAVNOSTI 

Osrednja tema naše raziskovalne dejavnosti je maskota hroščka Simona. Na podlagi zbranih 

podatkov smo oblikovali besedilo v verzih, kjer najdete: 

 

 kdo je hrošček Simon,  

 kako je dobil podobo in ime, 

 kakšno nalogo ima v mestu Domžale,  

 kje ga najdemo v Domžalah skozi leto. 

 

1.5 PREGLED RAZLIČNIH VIROV 

V šoli smo organizirali več srečanj, na katerih smo kovali rime, izdelali nekaj turističnih 

spominkov ter oblikovali predstavitev na turistični tržnici. Navdih za ustvarjanje smo dobili ob 

branju Turističnega vodnika za otroke Rajžamo po Domžalah, Primoža Hienga.V pomoč so nam 

bile tudi informacije s spleta, promocijski material Hroščka Simona gospe  Mire Bečan, dipl. 

org. tur., iz Službe za turizem ter pravljica Hrošček Simon širi zadovoljstvo Nine Mav Hrovat. 
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Raziskovali smo po naslednjih korakih: 

 

1.5.1 ŽELEZNA JAMA 

 

Slika 1: Raziskovalci pred Železno jamo 

 

 
Slika 2: Vhod v Železno jamo 

V skrajnem zahodnem delu Posavskega hribovja, 

na zakraselem pomolu nad levim bregom rečice 

Rače, vabijo v okolici naselja Gorjuša zapuščeni 

renesančni grad Krumperk in turistična kraška 

jama, poimenovana Železna jama, z dvema 

dvoranama, ki sta med seboj povezani z rovom 

in mostovi ter Jamarski dom s stalnimi 

razstavami. V Robičevi naravoslovni zbirki boste 

našli posebno vrsto slepih hroščev, ki so jih 

strokovnjaki poimenovali po najditelju 

biospeleologu Simonu Robiču – robiči 

(pridobljeno iz: 

http://www.visitdomzale.si/dozivetja/naravna-

dozivetja/zelezna-jama). 
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1.5.2 SIMON ROBIČ 

 
Slika 3: Prirodoslovec Simon Robič 

 

 

 
Slika 4: Hrošček, ki ga je v Železni jami našel 

Simon Robič 

Simon Robič se je rodil 11. februarja 1824 v 

Kranjski Gori. Simon se je že v gimnazijskih 

letih navdušil nad naravoslovjem, zlasti nad 

botaniko. Kljub interesu za naravo je najprej 

dokončal študij filozofije, nato vstopil v 

bogoslovje in bil 1850 posvečen v 

duhovnika. V letih od 1856 do 1859 je bil 

kaplan v Dobu, kasneje pa župnik na Šenturški 

gori. Kot navdušenemu naravoslovcu so mu 

pozornost vzbudile tudi podzemske jame v 

okolici Doba. V teh jamah je našel posebno 

vrsto slepih hroščev, ki so jih strokovnjaki 

poimenovali po njem.  Na obletnico Robičeve 

smrti domžalski jamarji že več kot deset let 

zapored pripravljajo na Šenturški gori 

spominsko slovesnost. Na Jamarskem domu je 

na ogled del zbirke, ki je obsegala: 5615 

hroščev, 10751 mehkužcev, ki obsega 2750 vrst 

in je v lasti Narodnega muzeja v Ljubljani. Po 

njem se imenuje 10 polžev. V njegovi zbirki je 

bilo mogoče najti tudi 1935 fosilov, 1500 

mahov in gliv. Njegovo gradivo v mnogih 

primerih predstavlja osnovo zbirk današnjega 

Slovenskega prirodoslovnega muzeja v 

Ljubljani. 

(pridobljeno iz: http://www.drustvozrj-

domzale.si/simon.html) 
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1.5.3 MASKOTA HROŠČKA SIMONA  

 
Slika 5: Hrošček Simon 

Lik, po katerem so izdelali maskoto, je na podlagi 

tega hroščka ustvaril Matjaž Vodlan z Vira: 

»Simon je prijazen, simpatičen in zabaven lik. 

Navdih za njegova dva zobka sem našel pri 

hčerkici Sari. Ravno sedaj sta ji namreč izpadla 

prva dva mlečna zobka in ker stalni še niso 

pokukali na plano, ima nasmešek podoben kot 

danes hrošček Simon.« 

Hrošček Simon skupaj z dedkom živi v Železni 

jami na Gorjuši in skupaj se večkrat odpravita na 

raziskovanje okolice ter Domžal. 

(pridobljeno iz: 

http://www.visitdomzale.si/dozivetja/tematska-

dozivetja/hroscek-simon) 

1.5.4 KJE SI, HROŠČEK SIMON? 

JANUAR 

 

 

Slika 6: http://domzalec.si/na-turisticnem-

sejmu-natour-alpe-adria-tudi-obcina-domzale/ 

 

Vsako leto se hrošček Simon odpravi na turistični 

sejem Natour Alpe Adria, na Gospodarsko 

razstavišče v Ljubljani, kjer se predstavi tudi 

občina Domžale. Tam razveseljuje mlajše in 

starejše obiskovalce, ki jih povabi v mesto 

Domžale po Plečnikovi poti, po poti slamnikarskih 

tovarn, ogledov muzejev in galerij, ogledov 

aktualnih dogodkov kot so pustna povorka na 

Viru, Slamnikarski sejem, Poletni kulturni festival 

na Studencu, Hroščkov festival vse do rekreacije, 

pohodov, ogledov znamenitosti mesta Domžal. 

 

http://domzalec.si/na-turisticnem-sejmu-natour-alpe-adria-tudi-obcina-domzale/
http://domzalec.si/na-turisticnem-sejmu-natour-alpe-adria-tudi-obcina-domzale/


Raziskovalna naloga HROŠČEK SIMON, učenci OŠ Venclja Perka Domžale  

7 

FEBRUAR 

 

 
Slika 7: http://domzalec.si/otrosko-pustovanje-

v-cesminovem-parku-popestrili-z-gusarskimi-

vragolijami/ 

V času pusta vas hrošček Simon vabi na Otroško 

pustno rajanje v Češminov park v Domžalah. 

Zimo bomo skupaj pregnali in se s krofi 

posladkali. Rajanju se hroščku Simonu 

pridružijo kurenti iz Ormoža. Vabljeni tudi v 

Pustno deželo Vir, kjer zmaga najboljša maska 

Domžal. Na povorki ti zaigra tudi domžalska 

godba.  

 

 

MAREC 

 

 
Slika 8: Ilustratorka Marta Bartolj 

 

Hrošček Simon se odpravi na obisk vrtcev in šol v 

občini Domžal, kjer skupaj s policisti in 

podžupanjo, ozaveščajo o varnosti v cestnem 

prometu. Otroci prejmejo pobarvanko »Varno na 

poti«, v kateri otroke uči, kako varno prečkati 

cesto in prehod čez železniško progo, kako 

upoštevati prometna pravila, poznati prometne 

znake, biti viden in varen v prometu. 

 

 

 

 

http://domzalec.si/otrosko-pustovanje-v-cesminovem-parku-popestrili-z-gusarskimi-vragolijami/
http://domzalec.si/otrosko-pustovanje-v-cesminovem-parku-popestrili-z-gusarskimi-vragolijami/
http://domzalec.si/otrosko-pustovanje-v-cesminovem-parku-popestrili-z-gusarskimi-vragolijami/


Raziskovalna naloga HROŠČEK SIMON, učenci OŠ Venclja Perka Domžale  

8 

APRIL 

 

 

Slika 9: http://domzalec.si/program-prireditve-

spoznajmo-se-praznujmo-skupaj/ 

19. aprila počastimo občinski »rojstni dan«, kjer 

se spoznavamo, družimo in zabavamo. Na 

prireditvi je aktiven tudi hrošček Simon. 

Prireditev “Spoznajmo se, praznujmo skupaj” se 

odvija v Češminovem parku. Vsako leto z 

bogatim programom vabi tako stare kot mlade. 

Praznovanja se udeležijo tudi učenci OŠ Venclja 

Perka. Na stojnici predstavljamo našo vsakoletno 

turistično nalogo in organiziramo delavnice za 

obiskovalce.  

MAJ 

 

 
Slika 10: https://www.domzalske-

novice.si/2016/05/10/rajajmo-skupaj-z-

domzalskimi-maskotami/ 

Hrošček Simon se v mesecu maju pojavlja na treh 

dogodkih. Najprej nas povabi k čebelarjem na 

tržni prostor v Domžalah na bogato predstavitev 

čebeljih pridelkov in medenih dobrot čebelarskih 

društev iz Domžal. Nato na glasbeno prireditev 

Dan za mlade v Češminovem parku, ki ga 

organizira Občina Domžale ter na rajanje z 

domžalskimi maskotami, na katero so povabljeni 

otroci iz vseh vrtcev Domžal. Na prireditvi se 

otroci naučijo hroščkovo pesmico in ples. 

 

 

JUNIJ 

 

 

Hrošček Simon se odpravi na tri dogodke:  

- Slamnikarski sejem, na katerem je 

predstavljena obrt slamnikarstvo, dediščina 

Domžal. Na sejmu si lahko ogledamo prikaz 

pletenja kit iz slame in kupimo slamnik. 

- Pohod po reki Kamniški Bistrici, ki povezuje 

dva kraja Kamnik In Domžale poteka v času 
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Slika 11: 

http://www.visitdomzale.si/dozivetja/tematska-

dozivetja/slamnikarski-sejem 

Slamnikarskega sejma. 

- Festival za ljubitelje živali v Češminovem 

parku, kjer se predstavijo novosti in 

zanimivosti iz sveta domačih ljubljenčkov. 

 

 

SEPTEMBER 

 

 

 
Slika: 12: 

https://www.napovednik.com/dogodek493407

_hrosckov_festival 

Na prvi šolski dan prvošolce pozdravi tudi hrošček 

Simon in jim zaželi prijeten in uspešen začetek 

novega šolskega leta. 

Septembra se odvija tudi Hroščkov festival, v 

Češminovem parku. Na prireditvi se poje in pleše 

hroščkov ples ter ponuja veliko drugih zanimivih 

aktivnosti - ustvarjalne delavnice, gledališkega in 

plesnega programa, glasbenih nastopov ter številnih 

športno obarvanih aktivnostih in tekmovanj, ter 

družinskih izletov po tematskih poteh. 

 

 

OKTOBER 

 

 
Slika 13: http://domzalec.si/hroscek-simon-

siri-zadovoljstvo/ 

Oktobra hrošček Simon obišče šolske in 

predšolske otroke občine Domžale in jim prebere 

svojo pravljico Hrošček Simon širi zadovoljstvo, 

Nine Mav Hrovat. Popelje jih v svet našega mesta 

in občine Domžale. Knjiga želi otroke ter starejše 

bralce opozoriti na vse naravne in kulturne danosti, 

ki jih v Domžalah imamo. Pravljico najdete v 

Založbi Miš ali pa si jo izposodite v knjižnici.  
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DECEMBER 

 

 
Slika 14: https://otok-sporta.si/programi/3-

dobrodelni-bozickov-tek-pohod-

fotogalerija/bozickov-tek-in-pohod-domzale-1/ 

 

 

 
Slika 15: https://otok-

sporta.si/programi/bozickov-tek/ 

 

Meseca decembra se vrstijo različni dogodki, ki 

so zelo pomembni za najmljajše občane našega 

mesta. Hrošček Simon se pojavlja na 

Miklavževanju v športni dvorani Domžale, na 

Božičkovem dobrodelnem teku in pohodu v 

športnem parku v Domžale, ob prihodu  

Božička v Češminovem parku ter na otroškem 

silvestrovanju prav tako v Češminovem parku.  

 

 

 
Slika 16: 

http://www.visitdomzale.si/dogodek/otrosko-

silvestrovanje-1 

 

 

https://otok-sporta.si/programi/3-dobrodelni-bozickov-tek-pohod-fotogalerija/bozickov-tek-in-pohod-domzale-1/
https://otok-sporta.si/programi/3-dobrodelni-bozickov-tek-pohod-fotogalerija/bozickov-tek-in-pohod-domzale-1/
https://otok-sporta.si/programi/3-dobrodelni-bozickov-tek-pohod-fotogalerija/bozickov-tek-in-pohod-domzale-1/
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1.5.5 BESEDILO V VERZIH 

Napisali učenci ob pomoči mentoric. 

 

KDO SEM JAZ? 

 

Sem hrošček majhen in rjav, 

zelo prijazen, svojeglav. 

Zvedavih glav se veselim, 

pri tem dvozobo se smejim. 

Vas s slamnikom pozdravim,  

v Domžale vse povabim. 

Še prej povem vam zgodbo vso, 

ko sem še bival pod goro. 

Spokojno bivam jaz v jami, 

ki stara več je 1000 let, 

ko veren se gospod pojavi 

iz sanj stoletnih me predrami. 

 

S svetilko sveti mi v oči, 

ojoj, kako, se mi blešči! 

Čemu se ti me ogleduješ 

in se nad mano navdušuješ? 

 

Zatrese ves se temni rov, 

do mene pride glas njegov: 

»Kaj nudi nam dežela Kranska? 

 Rastlin, kamnin vseh sort jaz že poznam,  

vam gob in gljiv na stotine našteti znam. 

A tole je uganka velikanska...« 

V brk mrmra si in modruje. 

»Kaj si?« začuden me sprašuje.  
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MOJA PODOBA IN STAS 

 

Črno noč za dan zamenjam, 

sem prestrašen kot le kaj, 

mislim si, da to je kraj 

in se tresti jaz ne jenjam. 

Prime v svojo me roko, 

zašepeče na uho, 

da me nežno krstil bo. 

 

Dobil prelepo latinsko sem ime 

Ceuthmonocharis robici,  

ki neukemu ničesar ne pove. 

nenavaden hrošč sem to izvem, 

kar zanimivo je ljudem. 

 

Pa takole me opiše: 

Glavo, oprsje, zadek imaš, 

Na trupu dva para kril skrivaš. 

Šest nožic sem ti naštel, 

upam, da se nisem uštel. 

 

Tebi enakega na svetu ni, 

Ponosno razlagati hiti. 

Ime po meni si dobil, 

Sem Simon jaz, si Simon ti. 

 

V vitrino so me dali, 

razstavljenega občudovali. 

Čas je mineval, a nekega dne, 

se me spomnijo domžalske glave, 

in mi podobo spremene. 
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Modro obleko sem dobil, 

se s slamnikom pokril. 

Postal sem velik in močan, 

moj lik izdelal je Matjaž Vodlan, 

Na majici z rumeno črko D se kažem, 

turistom rad Domžale razkažem. 

 

MOJA POT PO DOMŽALAH SKOZI LETO 

 

Januarja se na sejem Alpe Adria v Ljubljano odpravim, 

da obiskovalce turiste v Domžale povabim. 

»Le pridite k nam, 

da jaz ne bom sam. 

Celo leto se bomo veselili 

in si nove izkušnje pridobili. 

S slamnikom vas bomo pokrili, 

Na ogled muzejev in galerij napotili. 

Domžale so čudoviti kraj, 

za turiste pravi raj.« 

 

 

Se februarja veselim, 

takrat se s krofi jaz mastim. 

Na pustnem karnevalu Striček, 

z vnemo vso vlečem voziček. 

Vse to v sprevodu na Viru se godi,  

pridružite se mi tudi vi. 

Domžalski godbi dirigiram. 

pri izboru najboljših mask komentiram. 

Tudi v Češminovem parku je za pusta veselo, 

otroško rajanje bo naravo ogrelo. 
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Marca v šole, vrtce domžalske hitim, 

da otroke podučim 

in resno jim povem, 

da varnost v prometu je problem. 

Otrokom pobarvanke razdelim, 

s tem za boljšo varnost poskrbim. 

Rišemo, barvamo, govorimo, 

skupaj se veliko naučimo. 

Policisti razkažejo nam varne poti, 

da prometni korenjaki bomo vsi. 

 

       

Vsako leto Domžale praznujejo rojstni dan, 

in takrat sem še posebej razigran, 

v Češminov park hitim,  

da občinskega praznika ne zamudim. 

Tam Domžale v malem so zbrane, 

19. aprila svečke so prižgane. 

Leta 1952 so Domžale za mesto proglasili, 

česar so me že prej v šoli naučili. 

To zgodovinski praznik Domžal je, 

v spomin temu Domžalčan vsak zapoje. 

Ko sonce nas toplo greje, 

se župan prešerno smeje. 

Hrošček Simon to sem jaz, 

prav simpatičen imam obraz, 

skačem, tekam sem ter tja 

se motiti me ne da. 

Domžalske zastave delim 

se z obiskovalci poveselim. 

Ker noge me že bolijo, 

se zapeljem še s kočijo. 

Ponosno raglasim:  
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»Spoznajmo se, sodelujmo skupaj«, 

ker zato smo tukaj. 

Na prireditvi različna so društva in organizacije, 

lahko bi rekli, da je pravi dan za vse generacije! 

Še folklorni ples mi gre od nog, 

čeprav po naravi sem bolj tog.  

Zaslišim pevcev glas, 

razjasni se mi obraz. 

Z Rdečim križem srčne zastoje rešujem, 

ob šolskih stojnicah pohajkujem, 

ob ugankah modrujem, 

in z otroki sodelujem. 

Žeja strašna me zagrabi, 

limonada na stojnici Venclja Perka me zvabi. 

Spraznim kozarec osvežilne pijače 

in zaželim si še pogače, 

a kaj ko to ni domžalska jed,  

prosim za sladoled. 

Pa me okara Domžalski gospod, 

da bolj zdrav je jabolčni kompot. 

 

Maj mesec ljubezni je, 

čebelarji v Domžalah zberejo se. 

Tudi tu ne manjkam jaz, 

ker pravi sem as. 

Se z medom sladkam, 

s čebelarji klepetam,  

na zdravje veliko dam. 

 

Hrošček sem, plešem rad, 

še posebej na moj komad. 

Nihče takrat pri miru ni, 

ko moja glasba zadoni. 



Raziskovalna naloga HROŠČEK SIMON, učenci OŠ Venclja Perka Domžale  

16 

Male glavce se veselijo, 

z domžalskimi maskotami zavrtijo. 

Junija se močno ogrejem 

za Slamnikarski sejem. 

Po njem Domžale slovijo, 

muzej na prostem dobijo. 

Da slamnikarstvo se ohrani 

smo v Slamnikarskem parku zbrani. 

Kaj vse iz slame se naredi? 

Lahko se čudimo vsi. 

Slamo spretne roke spletajo, 

izdelki čudoviti se obetajo. 

Iz kit pletenih, en, dva, tri 

slamnik se naredi. 

Pridi ustvarjat tudi ti. 

Pohod ob Bistrici sledi, 

tam dobre volje bomo vsi, 

saj reka vse nas povezuje, 

prijateljstvo med občinami vzdržuje.  

 

Julija in avgusta dopustujem, 

po Kamniški Bistrici poskakukem, 

Če huda lakota te zgrabi,  

»Domžalski šobelj« te povabi, 

od vseh jedi najboljši je, 

s krompirjem v solati nasiti te. 

Lepe v Domžalah so poletne noči, 

v parku Češminovem se zberemo vsi,  

pozno zvečer, ko se že stemni 

in zvezdno nebo zažari.  

Tudi jaz tja prihitim,  

da filma pod zvezdami ne zamudim. 
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Prvošolčke vse septembra pozdravim, 

čez šolski prag se jaz odpravim. 

Otrokom zavežem rutko rumeno, 

s kredo porišem še tablo zeleno, 

razdelim pobarvanke s svojo podobo, 

pregnati želim strah in tesnobo. 

Povabim otroke na moj festival, 

kjer vsakdo po svoje bo srečo koval. 

V oazi zeleni našega mesta, 

se vije bogata hroščkova cesta. 

Veliki in mali, vsi radovedni, 

najdejo zase kaj tudi vsevedni. 

V moji deželi vsi bomo zapeli, 

slavne karaoke bomo imeli. 

 

Še predno zapadel bo prvi sneg, 

pobelil bo polja in Šumberski breg, 

ploskev drsalna zaledeni, 

drsati vsakdo si želi. 

Čevlje sezujem, drsalke obujem, 

vrtim se in plešem, na ledu kraljujem. 

Sem hiter kot blisk,  

vas vabim na obisk. 

 

Decembra se lučke v Domžalah prižgejo, 

da praznični mesec je to nam povejo. 

Tud hrošček jaz Simon se ga veselim, 

ker pridnim otrokom darila delim. 

Najprej se v športni dvorani pojavi 

Sveti Miklavž v beli opravi. 

Pa pride Božiček, 

z njim gremo na tek, 

nam nista ovira ne dol in ne breg. 

Tečemo radi za dober namen, 
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čeprav nisi fit si močno zaželjen. 

Je pot res čarobna, Božički smo vsi, 

na poti nam sveti stotero luči. 

Kdor teči ne zmore prav cele poti,  

mu hrošček lahkoten korak zaželi. 

Na zadnji dan leta nam iskre žarijo,  

s silvestrom pa letu jaz rečem adijo. 

 

1.6 ŠOLSKA DELAVNICA 

Družili smo se ob četrtkih, bili smo delavni in ustvarjalni.  

 

 

Slika 17: Načrtujemo turistične spominke v 

podobi hroščka Simona 

 

 

Slika 18: Imam super idejo za izdelavo 

turističnega spominka 

 

Slika 19: Takole je po podobi maskote hroščka 

Simona narisal Jaka 

 

Slika 20: Učenci izdelujejo turistični spominek 

(najprej je nastala hroščkova tipalka)  

 



Raziskovalna naloga HROŠČEK SIMON, učenci OŠ Venclja Perka Domžale  

19 

 

 

Slika 21: Narišem še modre oči se navdušuje 

Maša 

 

 
 

Slika 22: Izdelki za predstavitev na turistični 

tržnici 

 

 

 

 

 

2 ZALJUČEK 

Raziskovalna naloga nam je predstavljala svojevrsten izziv. Tudi zato, ker s hroščkom Simonom 

nekateri odraščamo že od najzgodnejših let in imamo občutek, da ga dodobra poznamo. Pa 

vendarle ni tako. To smo ugotavljali tekom raziskovanja, ko smo ga spoznavali na različne 

načine, prek zgodovine, biologije, umetnosti, pa tudi skozi oči morebitnih turistov, ki bodo 

obiskali mesto Domžale, predvsem Češminov park in še nekatere pomembne točke, kjer se naš 

hrošček pogosto pojavi.  

 

Upamo, da je naša raziskovalna naloga nekakšen prispevek k promociji našega mesta in pričujoč 

dokaz, da smo ponosni nanj. 

 

 

 

  

 

 

 

 



Raziskovalna naloga HROŠČEK SIMON, učenci OŠ Venclja Perka Domžale  

20 

3 VIRI IN LITERATURA 

1. Fotografije:  

- Elektronski:  

 Slika 6: http://domzalec.si/na-turisticnem-sejmu-natour-alpe-adria-tudi-obcina-domzale/ 

 Slika 7: http://domzalec.si/otrosko-pustovanje-v-cesminovem-parku-popestrili-z-

gusarskimi-vragolijami/ 

 Slika 9: http://domzalec.si/program-prireditve-spoznajmo-se-praznujmo-skupaj/ 

 Slika 10: https://www.domzalske-novice.si/2016/05/10/rajajmo-skupaj-z-domzalskimi-

maskotami/ 

 Slika 11: http://www.visitdomzale.si/dozivetja/tematska-dozivetja/slamnikarski-sejem 

 Slika: 12: https://www.napovednik.com/dogodek493407_hrosckov_festival 

 Slika 13: http://domzalec.si/hroscek-simon-siri-zadovoljstvo/ 

 Slika 14: https://otok-sporta.si/programi/3-dobrodelni-bozickov-tek-pohod-

fotogalerija/bozickov-tek-in-pohod-domzale-1/ 

 Slika 15: https://otok-sporta.si/programi/bozickov-tek/ 

 Slika 16: http://www.visitdomzale.si/dogodek/otrosko-silvestrovanje-1 

 

- Osebni arhiv ostale fotografije 

 

2. Stražar, S. (1999). Domžale, mesto pod Goričico, Škocjan pri Domžalah: Odbor pri 

kulturnem društvu «Miran Jarc«. 

3. Vojsk, V., Kuzmić, I. (2010). Domžale – Karta občine in mestni načrt. Domžale : Tiskarna 

Januš.  

4. Vahtar, M. (2008). Trkamo na vrata dediščine: Primer dobre prakse v srcu Slovenije: 

Kamniška Bistrica, zelena os regije. Dol pri Ljubljani: Občina. 

5. Hieng, P. (2013). Rajžamo po Domžalah – turistični vodnik za otroke. Domžale.  

6. Roškar, S. (2015). Sprehod med tovarnami slamnikov v Domžalah, Domžale: Občina. 

7. Roškar, S. in Kuzmič, I. (2006). Mesto Domžale skozi prostor in čas. Ljubljana: Komisija za 

turizem Občine Domžale.  

8. Roškar, S. (2009). Zgodbe o slamnikih na Domžalskem. Ljubljana: Komisija za turizem 

Občine Domžale. 

http://domzalec.si/na-turisticnem-sejmu-natour-alpe-adria-tudi-obcina-domzale/
http://domzalec.si/otrosko-pustovanje-v-cesminovem-parku-popestrili-z-gusarskimi-vragolijami/
http://domzalec.si/otrosko-pustovanje-v-cesminovem-parku-popestrili-z-gusarskimi-vragolijami/
http://domzalec.si/program-prireditve-spoznajmo-se-praznujmo-skupaj/
https://www.domzalske-novice.si/2016/05/10/rajajmo-skupaj-z-domzalskimi-maskotami/
https://www.domzalske-novice.si/2016/05/10/rajajmo-skupaj-z-domzalskimi-maskotami/
http://www.visitdomzale.si/dozivetja/tematska-dozivetja/slamnikarski-sejem
https://www.napovednik.com/dogodek493407_hrosckov_festival
http://domzalec.si/hroscek-simon-siri-zadovoljstvo/
https://otok-sporta.si/programi/3-dobrodelni-bozickov-tek-pohod-fotogalerija/bozickov-tek-in-pohod-domzale-1/
https://otok-sporta.si/programi/3-dobrodelni-bozickov-tek-pohod-fotogalerija/bozickov-tek-in-pohod-domzale-1/
https://otok-sporta.si/programi/bozickov-tek/
http://www.visitdomzale.si/dogodek/otrosko-silvestrovanje-1


Raziskovalna naloga HROŠČEK SIMON, učenci OŠ Venclja Perka Domžale  

21 

9. Kuzmič, I. (2007). Mesto Domžale – sprehod skozi prostor in čas. Informativna brošura. 

Domžale: Komisija za turizem.  

10. Osrednji informativni program Domžalec, http://domzalec.si/ 

 

 

 


