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»Séme, ki ti zasejal si ga, že gre v 
klasje veselo, nam in za nami dokaj 
vnukam obeta sadu.« 

(France Prešeren, V spomin Matija Čopa)

Staro ime za september je kimavec, mesec ki nazna-
nja čas, ko sadje na drevesih kima. Čeprav nas toplo 
sonce še vedno razveseljuje s svojimi žarki, se po-
letje z odprtjem šolskih vrat počasi bliža h koncu. 
Jesen prinaša plodove minulega dela, nam v Zavodu 
za turizem in kulturo Žirovnica pa otroški živ žav, 
ki že odmeva po dvoriščih naših muzejskih hiš. Tudi 
vas prešerno vabimo k obisku, predvsem četrto so-
boto v mesecu, ko svoja vrata odpirajo vse rojstne 
hiše vzdolž Poti kulturne dediščine Žirovnica, ogle-
date si lahko tudi zasebno zbirko Muzej preteklosti 
v zavetju Stola v Zabreznici.

Novi panoramski zemljevid in nove 
turistične table
Informativne table z zemljevidi so pomemben 
element komunikacije z obiskovalci na določeni 
lokaciji. V letošnjem letu smo se na Zavodu za turi-
zem in kulturo Žirovnica odločili, da posodobimo 
zemljevide in ažuriramo podatke na treh tablah v 
občini Žirovnica.

Novi panoramski zemljevidi so že nameščeni pri Mer-
catorju v Žirovnici, pri Osvaldu in na železniški postaji 
v Žirovnici, postavljen pa bo tudi v River Campingu in 
v Završnici.

Obstoječe zemljevide smo zamenjali z novim pa-
noramskim zemljevidom, ki vasi pod Stolom in 
geografske značilnosti območja predstavlja v per-
spektivi. Na zemljevidu smo označili pohodniške in 
kolesarske poti, kulturne in naravne znamenitosti 
ter na fotografijah izpostavili najzanimivejše toč-
ke v bližini. Zamenjali smo zemljevid na železniški 
postaji, pri Gostišču Osvald in na stavbi Mercatorja, 
kjer smo dodali tudi podrobnejše opise pohodniških 
in kolesarskih poti.

Na pobudo River Campinga Bled in v sodelovanju z 
Občino Žirovnica smo informativno tablo z zemlje-
vidom in fotografijami nekaterih najzanimivejših 
točk v občini Žirovnica postavili tudi v kampu. S 
tem smo pridobili prvovrsten promocijski dostop do 
ciljne skupine obiskovalcev, ki dopustujejo v River 
Camping Bled.

Nove velike usmerjevalne table za Prešernovo 
rojstno hišo in Čebelnjak Antona Janše smo v ZTK 
Žirovnica v letu 2020 postavili tudi ob glavni cesti 
Lesce–Jesenice v obe smeri. Učinek tabel se že poz-
na, saj je obiskovalcev, ki se ustavijo prav zaradi ta-
ble v Vrbi veliko.

Urška Aljančič

Ali ste vedeli?
Domače hišno ime Prešernove domačije izvira iz 
opisa lokacije domačije-Pr' Ribč (Pr' Ribčo) je bilo 
prvotno Pr' Hribč (Pr' Hribčo) -prva hiša v Vrbi, 
pri hribču na katerem stoji cerkvica Sv. Marka. 
Nekdanje premožne gruntarske domačije so na-
vadno dobile svoja imena po lokaciji hiše v vasi 
ali pa po prvem gospodarju, ki je uspel pridobiti 
toliko zemlje, da kmetija velja za grunt. 

Kimavec
2020



Koledar dogodkov / September 2020
DATUM / URA KRAJ / LOKACIJA NAZIV PRIREDITVE OGRANIZATOR / INFORMACIJE

12.–13.9 Planinski dom na Zelenici Tečaj letnega gorništva  
za zahtevnejše ture in ferate

PD Tržič, Vodniški odsek,  
GUC Zelenica
Stanko Koblar, 040 627 808

13. 9. ob 8.00 Parcela Konjeniškega kluba  
Stol Breznica Dan Slovenskega hladnokrvnega konja Konjeniški klub Stol Žirovnica

Polde Zupan, 041 784 363

13. 9. ob 11.00 Parcela Konjeniškega kluba  
Stol Breznica

Dan odprtih vrat Konjeniškega kluba Stol  
Prikaz dela s konji 

Konjeniški klub Stol Žirovnica
Zdene Svetina, 041 639 238

15. 9. ali 6. 10. Kozjansko Turistični  izlet 
Društvo upokojencev Žirovnica, 
turistična sekcija
Nataša Mali, 041 765 426

17. 9. Ziljska dolina, Belo jezero,  
Dobrač ali … Turistični izlet

Društvo upokojencev Žirovnica, 
turistična sekcija
Nataša Mali, 041 765 426

19. 9. ob 9.00 Parcela Konjeniškega kluba 
Stol Breznica Tekme v dresuri za  Pokal SLO Konjeniški klub Stol Žirovnica

Zdene Svetina, 041 639 238

26. 9. 2020 od 
10. do 17. ure Žirovnica–Vrba Obisk Poti kulturne dediščine Žirovnica

ZTK Žirovnica, 04 580 15 03, 
info@visitzirovnica.si, 
visitzirovnica.si

27. 9. ob 9.00 Parcela Konjeniškega kluba  
Stol Breznica

Dan konjeništva KK Stol:Tekmovanje v  
spretnostnem jahanju in vožnja eno- in dvovpreg 

za pokal KK Stol in Občine Žirovnica

Konjeniški klub Stol Žirovnica
Polde Zupan, 041 784 363

18. 10. od 15.00 
do 19.00 Prireditveni prostor v Zavrhu Kostanjev piknik

Društvo prijateljev  
mladine Žirovnica
Nik Hlade, 031 547 037

Digitalna kampanja – lokalni 
ponudniki in pohodništvo
Pandemija covida-19 je močno zaznamovala delo-
vanje zavodov v turizmu in kulturi v letu 2020 in 
tudi ZTK Žirovnica ni izjema. Da bi kljub temu pri-
tegnili obiskovalce v Žirovnico, smo se odločili, da 
izvedemo obsežno digitalno kampanjo. Rezultati 
so nas pozitivno presenetili. 

Od marca do konca junija smo zaradi zaprtja šol iz-
gubili vse rezervirane termine za oglede rojstnih 
hiš na Poti kulturne dediščine Žirovnica, odpoveda-
ti smo morali več dogodkov, bali smo se, da bomo 
v poletni sezoni izgubili tudi vse obiskovalce, ki 
prihajajo v našo destinacijo. Zato smo se po koncu 
epidemije v Sloveniji povezali z lokalnimi ponudniki 
gostinskih storitev in v poletnih mesecih pripravili 
obsežno kampanjo, ki promovira destinacijo Žirov-
nica skozi lokalne ponudnike gostinskih storitev 
in pohodništvo – outdoor – torej preživljanje časa v 
naravi, v gorah, česar nam pa v naši prečudoviti de-
stinaciji ne manjka. Nad rezultati dobro pripravljene 
kampanje in pripravljenostjo lokalnih ponudnikov 
za sodelovanje, smo bili pozitivno presenečeni. 

V obdobju julij–avgust 2020 je Zavod za turizem in 
kulturo Žirovnica posnel in intenzivno promovi-
ral na novo ustvarjene video vsebine za promocijo 
obiska lokalnih gostinskih ponudnikov in poho-
dništva. Gre za 6 videov s predstavitvijo ponudni-
kov (Valvasorjev dom, Dom pri izviru Završnice, 
Gostišče Osvald, Pivovarna Carniola, Bar Zavrh in 
Sevška kavarna) ter video Pohodništvo v Žirovnici. 
Pristajalna stran kampanje (https://visitzirovnica.

si/kaj-okusiti/) je od 1. julija do 25. avgusta beleži-
la 5.500 ogledov, stran za promocijo pohodništva 
(https://visitzirovnica.si/pohodnistvo/) pa 1.300. 

Video vsebine se promovirajo na omrežjih Facebo-
ok Visit Žirovnica (s kanalom Instagram) in Google 
Display, YouTube). Z vsemi kampanjami smo skupaj 
do danes dosegli več kot 175.000 slovenskih uporab-
nikov omrežja Facebook, oglasi pa so se prikazali 
več kot milijonkrat. Zabeležili smo 5.800 klikov na 
oglase in 193.500 interakcij (od tega 50 komentarjev, 
3.200 všečkov in več kot 200 delitev) s promovirani-
mi objavami oz. oglasnimi kreativami. Video vsebi-
ne so bile objavljene tudi na kanalu YouTube. Oglasi 
so se ciljani skupini v Sloveniji prikazali 250.000-
krat, beležili pa smo skupaj 36.800 ogledov videov.

Da je bila kampanja izredno uspešna vidimo po obi-
sku Završnice, saj obiskovalci težko najdejo prosto 
parkirno mesto na parkirišču, beležimo povečan 
obisk naših gora in planinskih koč, lokalni ponudni-
ki, ki so sodelovali pri kampanji pa tudi povedo, da 
so bili presenečeni nad povečanim obiskom obisko-
valcev.

Z lokalnimi ponudniki pa sodelujemo tudi na druge 
načine. Ponudniki so vedno prisotni na vseh prire-
ditvah, ki jih organiziramo v ZTK Žirovnica: 8. fe-
bruar – Pohod po Poti kulturne dediščine Žirovnica, 
Ta medeni dan, Tek, Prešerna noč z Aleksandrom 
Mežkom & prijatelji, to leto smo na Pravljičnih veče-
rih pred Finžgarjevo rojstno hišo prvič vpeljali tudi 
lokalno pivovarno Carniola, ki je obiskovalcem po-
nujala pivo in brezalkoholno pijačo.

Matjaž Koman
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ZDRAVILNE GOBE 
Že tisočletja spremljajo človeka v ljudskem zdravilstvu. 

Izdelki so naprodaj v trgovinah Sanolabor, Kalček, Norma, 

Biotopic indrugih specializiranih trgovinah z zdravo prehrano 

ter naši spletni strani www.goba.eu

MycoMedica d.o.o., 
Podkoren 72, 
4280 Kranjska Gora

Kontakt za naročila: 
Tel: 031 893 262
Email: orders@goba.eu

Pridelane so v čistem gorskem okolju, 
imajo BIO certifikat in so 100% EU porekla. 

Imajo blagodejen učinek na aktivacijo imunske odpornosti, 
vitalnost, razstrupljanje telesa, blažijo depresivna stanja, 
pomagajo ohranjati spomin, dobrodošle so v času alergij, 
uporabljajo pa se tudi kot podporna terapija pri težkih obolenjih.   

M 040 425 361   T 04 5801 604   E mili@mili.si   www.mili.si

20 % popust na nizke nogavice, 
kratek rokav in kratke hlače ter 

šolske copate.

Vabljeni v  
trgovino Mili 
na Breznici 1



Jesenice, Finžgarjeva 2, Tel.: 04 58 33 330
Lesce, Hraška cesta 25, Tel.: 04 53 53 450 
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