
Ob slovenskem kulturnem prazniku 
vabljeni na najbolj slovenski Pohod  
in pestro kulturno dogajanje

8. februar 2017 v Žirovnici

Udeležite se najbolj slovenskega Pohoda po Poti kulturne dediš-
čine Žirovnica, ki vas povabi v rojstne hiše Franceta Prešerna in 
drugih slovenskih literatov. Pred Prešernovo hišo v Vrbi obiš-
čite knjižni sejem, fotografirajte se s Prešernom, brezplačno se 
zapeljite z lojtrnikom in pridite na pokušino medu pred Janšev 
čebelnjak. Predvsem pa ne zamudite osrednje slovesnosti, ki bo 
potekala ob 13. uri pri Prešernovem spomeniku v Vrbi. Nastopili 
bodo Zoran Predin, Janez Škof in Tone Partljič.

Program

8.00  Vrba, Prešernova rojstna hiša 
Zbiranje pohodnikov

8.00–8.30  Vrba, Prešernova rojstna hiša 
Animacijski nastop Kulturnega društva Dr. France 
Prešeren Breznica »Srečanje Frana Saleškega Finž-
garja z Jožetom Plečnikom«

8.30   Osnovna šola Žirovnica 
Razstava likovnih del »Slikarska kolonija Vrba«

8.30–9.30  Vrba, Prešernova rojstna hiša 
Odhodi skupin pohodnikov v spremstvu domačih 
skavtov

9.00–12.00  Doslovče, Finžgarjeva rojstna hiša 
Animacijski nastop Kulturnega društva Dr. France 
Prešeren Breznica

9.00–13.00  Breznica, pri Janševem čebelnjaku 
Pokušina medu

9.30–13.00  Cesarska cesta 
Brezplačni prevozi z lojtrnikom

10.00  Vrba, foto stojnica pred Prešernovo rojstno hišo 
Fotografirajte se s Francetom Prešernom

10.00–14.30  Vrba 
Knjižni sejem in tržnica domače in umetnostne 
obrti

13.00  Vrba, pri Prešernovem spomeniku 
Osrednja slovesnost ob slovenskem kulturnem 
prazniku 
Pozdravni nagovor: župan Občine Žirovnica Leo-
pold Pogačar 
Slavnostni govornik: Tone Partljič, pisatelj, drama-
tik, scenarist, politik in komediograf 
Kulturni program: Kulturno društvo Dr. France 
Prešeren Breznica 
Glasbeni gost: Zoran Predin 
Recitator: Janez Škof, igralec, harmonikar in pevec



INFORMACIJE IN PRIJAVE
Zavod za turizem in kulturo Žirovnica

Žirovnica 14, 4274 Žirovnica
T: 04 580 15 03 • info@visitzirovnica.si

visitzirovnica.si
Medijski sponzor Pohoda:

Najbolj slovenski Pohod po  
Poti kulturne dediščine Žirovnica

8. februar 2017 v Žirovnici
O POTI KULTURNE DEDIŠČINE ŽIROVNICA
 • 8 km dolga pot je nezahtevna in primerna za pohodnike vseh 

starosti. 
 • Pot povezuje muzejske hiše Franceta Prešerna v Vrbi, Janeza 

Jalna na Rodinah, Frana Saleškega Finžgarja v Doslovčah, Ma-
tija Čopa v Žirovnici in čebelnjak Antona Janše na Breznici.

 • Med 8. in 16. uro je v vse muzejske hiše vstop prost. 
 • Skupine vljudno prosimo za predhodne prijave.

POHODNIŠKA KNJIŽICA
 • Z nakupom pohodniške knjižice si zagotovite posebne ugo-

dnosti; brezplačne prigrizke in tople napitke (kava, čaj) ob 
poti, bon za malico (jed na žlico v Vrbi) ter darilo – poezije 
Franceta Prešerna.

 • Kdor v knjižici zbere vse žige, prejme zbornik V zavetju Stola. 
 • Knjižica stane 8 evrov za odrasle in 4 evre za otroke, kupiti jo 

je mogoče v Prešernovi in Čopovi rojstni hiši.

DOBRO JE VEDETI
 • Ob nakupu medenih izdelkov v vrednosti nad 10 evrov v trgo-

vini Čebelarstvo Noč, dobite brezplačno kavo v Bistroju Noč. 
Posladkali pa se boste lahko tudi z brezplačnim čajem z doma-
čim medom.

 • V Muzeju preteklosti v vasi Zabreznica si lahko ogledate 
starinske predmete, pripomočke, orodja in druge stvari, ki so 
preprostim ljudem lajšale vsakdan.

 • V Čopovi hiši v Žirovnici si lahko ogledate novo muzejsko 
sobo Ajdna.

 • V Jalnovi rojstni hiši boste lahko poslušali prvi del radijske 
igre Bobri, v primeru lepega vremena pa bo pri Jalnovi hiši na 
voljo tudi tržnica domačih dobrot.

 • Prigrizki in topli napitki bodo na voljo pri Čopovi, Finžgarjevi 
in Jalnovi rojstni hiši. 

 • Na stojnicah pred gostilnami Osvald in Knafel ter picerijo pri 
Daretu in barom Ajdna se boste lahko okrepčali s prigrizki in 
toplimi napitki.

 • Žirovniško pivo Carniola si boste lahko privoščili na stojnici 
v Vrbi.


