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Znamka sporoča toplino, domačnost, tradicijo in naravo. 

Topla rjava barva asociira na barvo lesa, ki povezuje vse najpomembnjše elemente na 
destinaciji; les na pročeljih rojstnih hiš, narava, gozd, leseni Janšev čebelnjak, lesene 
posode za kašo, lesene izbe, lesena Prešernova zibelka, ... 
Črkovni zapis označujejo zaobljene linije, ki izražajo mehkobo doma, ljubezen do 
domačega kraja, ljubezen do narave in spoštovanje tradicije. Prav tako je obla oblika 
tudi primerna za komuniciranje z vsemi ciljnimi skupinami (šole, društva, rekreativni 
športniki, čebelarji, družine, ...), ki se v Žirovnico namenijo odkrivati zaklade podeželja.

Centralno pozicijo znaka predstavlja stilizirano srce, ki označuje osrednjo umeščenost 
Žirovnice v geografskem smislu (osrčje Karavank), pa tudi v smislu osrednjega mesta na 
področju čebelarstva (pionirska odkritja sodobnega čebelarstva) in literature (nikjer v 
Sloveniji ni na enem mestu toliko rojstnih hiš slovenskih literatov). 

Srce je tudi prispodoba doma, tradicije, simbolno se lahko prenese tudi na podobo 
posode s kašo (Kašarija). Poleg tega je srce simbol tradicionalne gorenjske ornamentike, 
ki se pogosto pojavlja v različnih oblikah (leseni balkoni, vezenine, keramika, ...).

KROVNA TRŽNA ZNAMKA



Destinacija Žirovnica je kljub svoji butičnosti, izjemno razvejana v smislu raznolikosti 
turističnih produktov. Za lažje in bolj ciljano komuniciranje posameznih turističnih 
produktov predlagamo, da se oblikujejo 3 podznamke, ki predstavljajo naslednja 
področja:
-  kulturno dediščino (rojstne hiše slovenskih literatov)
-  čebelarstvo (dediščina Antona Janše)
-  aktivnosti v naravi (pohodniške, kolesarske, konjeniške poti, Rekreacijski park Završnica)

Na tak način bi se tudi bolje komunicirale najpomembnejše prednosti posameznim 
ciljnim skupinam. 

PODZNAMKE

Aktivnosti v naravi

(pohodniške, kolesarske, konjeniške 

poti, Rekreacijski park Završnica)

Čebelarstvo

(dediščina Antona Janše)

Kulturna dediščina

(rojstne hiše slovenskih literatov)

ŽIROVNICA – Literarna pot

Pozdnamka predstavlja turistične 

produkte v Žirovnici, ki se 

nanašajo na slovensko literarno 

dediščino in so potemtakem 

zanimive za slovenske 

obiskovalce, predvsem šole in 

druge izobraževalne ustanove. V 

podznamki Žirovnica – Literarna 

pot se izpostavlja ime kraja, 

pozicijsko geslo pa sporoča njeno 

specifičnost in se naslanja na 

tradicijo najstarejše tematske 

poti - Poti kulturne dediščine. 

Obiskovalca vabi, da se poda 

na pot odkrivanja znamenite 

slovenske literarne kulture. 

Podznamka Žirovnica – Zibelka 

čebelarstva se nanaša na 

pionirsko tradicijo čebelarstva 

v Žirovnici, ki se lahko uspešno 

trži kot ločen segment turistične 

ponudbe, saj se lahko poveže 

z mnogimi različnimi področji; 

čebelarska obrt, apiturizem, 

čebelarska izobraževanja,  ... 

Promocija specifičnega produkta 

bolj bolje nagovorila ciljne 

skupine in Žirovnica se bo lažje 

pozicionirala kot destinacija, kjer 

se je rodilo sodobno čebelarstvo. 

Žirovnica je zanimiva destinacija 

za vse rekreativne športnike, zato 

je pomembno, da to prepoznajo 

tudi pri njeni promociji. 

Podznamka Žirovnica – Zelena 

energija zajema vse naravne 

lepote kraja, ki vabijo tako v 

Rekreacijski park Završnica kot 

na vrhove Karavank. Poleg imena 

kraja podznamka vključuje tudi 

pozicijsko geslo, ki predstavlja 

neštete možnosti, ki jih ponuja 

Žirovnica za gibanje v naravi; 

pohodništvo, kolesarjenje, 

konjeništvo, hkrati pa asociira 

tudi na hidroelekratrno in 

tehniško kulturo, ki je prav tako 

vir zelene energije.

ŽIROVNICA – Zibelka čebelarstva ŽIROVNICA – Zelena energija

p o d r o č j e

p o d z n a m k a

z g o d b a



PODZNAMKE

Podoba izhaja iz krovne 

podznamke z alteracijo 

osrednjega simbola – srca. Pri 

podznamki kulturne dediščine je 

srce upodobljeno kot stilizirano 

pero modre barve. Oble linije 

ohranjajo romantični pridih 

in izobraževalno plat kulturne 

dediščine približajo na vabljiv in 

prijazen način. 

Podznamka predstavlja 

nadgradnjo krovnega znaka, kjer 

je osrednji simbol prilagojen 

tematiki čebelarstva in asociira 

na čebele. Topla rumena barva 

v kombinaciji s kontrastno črno 

dajeta znaku prikupno podobo, ki 

se lepo sklada s medenimi izdelki 

in je tudi tržno učinkovita in 

atraktivna. 

Osnova podznamke je krovna 

znamka, pri kateri se osrednji 

simbol (srce) prenese v obliko 

zelenega srca, ki sporoča svežino 

pristne narave, aktivni utrip 

zelenega okolja. Valovita črta, ki 

poteka po sredini srca, označuje 

vodne vire (HE Završnica), 

energijo (utrip srca, elektrika) ter 

hribovito pokrajino.
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