Prešeren!
Dokler jih več išče hišo, kjer so ga zibali, kakor rušo, ki krije
njegove kosti, naš rod ne bo prešel!«
Janez Jalen

Z Jalnovo mislijo o našem velikem rojaku vas ob slovenskem kulturnem prazniku vabimo na Pot
kulturne dediščine Žirovnica. Pot povezuje rojstne hiše Matija Čopa v Žirovnici, Franca Saleškega
Finžgarja v Doslovčah, Janeza Jalna na Rodinah, Franceta Prešerna v Vrbi in Janšev čebelnjak na
Breznici.
Nezahtevna osemkilometrska pot je primerna za mlade, stare, posameznike, skupine, prijatelje in
družine. Na pot se lahko odpravite sami ali v spremstvu žirovniških skavtov. Na postankih ste vabljeni
k ogledu muzejskih zbirk, za Vas smo pripravili kulturni program, ponudili Vam bomo domač prigrizek
in pijačo.

Letos mineva 180 let, odkar so mrzli savski valovi pretrgali nit ustvarjalnemu življenju Prešernovemu
velikemu prijatelju in mentorju, Matiji Čopu.

Jezike vse Evrope je učene govoril, ki v tem tihem grobu spi;
umetnosti le ljubil je, zgubljene mu b'le so ure,
ko jim služil ni; mladen'čam v Reki, v Lvovu in v Ljubljani,
neutruden učenik, je um vedril; ako bi daljši časi b'li mu dani
svoj narod s pismi razsvetlil bil. Pero zastavi komaj,
stare Slave buditi rod – odnese val ga Save!
dr. France Prešeren
Tradicionalni pohod po Poti kulturne dediščine Žirovnica na dan slovenskega kulturnega
praznika bomo pričeli pri rojstni hiši Matije Čopa v Žirovnici. Jezikoslovec in literarni
kritik, najbolj izobražen Slovenec svojega časa, vas bo pričakal pri Čopovini in vas
prešerno pospremil na pot.

Na Pot kulturne dediščine Žirovnica s pohodnikovo izkaznico
Na Pot kulturne dediščine Žirovnica se letos petič lahko podate s pohodnikovo
izkaznico in v njej zberete pet spominskih žigov:
Čopovega, Janševega, Finžgarjevega, Jalnovega in Prešernovega.
Vsi pohodniki, ki nas zvesto obiskujete vsa leta in ste zbrali vse žige v pohodnikovi izkaznici, prejmete
Zbornik vasi pod Stolom. Posebej mamljive nagrade pa v sodelovanju z Vilo Prešeren Bled
pripravljamo za vse srečne izžrebance (žreb bo v ponedeljek, 9. februarja na sedežu Zavoda za
turizem in kulturo Žirovnica).

Vsak pohodnik, ki se bo 8. februarja 2015 v organizaciji Zavoda za turizem in kulturo Žirovnica udeležil
pohoda po Poti kulturne dediščine Žirovnica, bo za prijavnino (8 EUR za odrasle in 4 EUR za otroke)
prejel: zemljevid Poti kulturne dediščine Žirovnica z opisom celovite žirovniške turistične ponudbe,
sladko kašo iz Kašarije, kavo, čaj, medenjak in bon za jed na žlico.

Program
8.00–9.30

Zbiranje pohodnikov pred Čopovo rojstno hišo v Žirovnici

8.30–9.30

Odhodi izpred Čopove hiše

od 8.30 dalje Razstava likovnih del »Slikarska kolonija Vrba« v Osnovni šoli Žirovnica
12.00

Zvočni most v Vrbi: Ljubljana/Prešernov trg in Vrba

13.00

Osrednja slovesnost ob slovenskem kulturnem prazniku bo pri Prešernovem
spomeniku v Vrbi
Pozdravni nagovor bo imel župan Leopold Pogačar, slavnostni govornik pa bo
predsednik Državnega sveta Mitja Bervar. V kulturnem programu bodo nastopili
Mešana pevska skupina dr. France Prešeren in Aleksander Mežek.

14.00

Odhod pohodnikov v spremstvu domačih skavtov izpred vaške lipe v Vrbi proti Čopovi
rojstni hiši, izhodišču pohoda.

Dobro je vedeti ...


V muzejske hiše na Poti kulturne dediščine Žirovnica bo 8. februarja med 8. in 16. uro vstop
prost.



Prigrizki in topli napitki bodo na voljo pri Čopovi rojstni hiši v Žirovnici, pred Gostiščem Osvald
na Selu, pri Finžgarjevi rojstni hiši v Doslovčah, pri Jalnovi rojstni hiši na Rodinah in Prešernovi
rojstni hiši v Vrbi. Pri Janševem čebelnjaku se boste lahko posladkali in oskrbeli z medom.



Dodatna ponudba ob poti: bukvarski semenj in tržnica domače in umetnostne obrti v Vrbi,
vožnja z lojtrnikom po Cesarski cesti.

Skupine vljudno prosimo za predhodne prijave.

Večje prireditve v letu 2015
26. 4. 2015
23. 5. 2015
6. 6. 2015
19. 6. 2015
5. in 6. 9. 2015

Markov sm'n v Vrbi
Tek “Pod svobodnim soncem”
Kolesarski dan v osrčju Karavank
Poletna noč v Vrbi
Veseli dnevi v Žirovnici 2015 s tržnico domače obrti

Dodatne informacije in prijave
Zavod za turizem in kulturo Žirovnica
Žirovnica 14, 4274 Žirovnica
tel.: 04 580 15 03;
e-pošta: info@zirovnica.eu;
spletna stran: www.zirovnica.eu

Vabljeni v zibelko slovenske kulture!

