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1.0 UVOD 

V seminarski nalogi bom kot izhodišče za oblikovanje turističnega vodenja predstavil 
zanimivosti moje domače občine Žirovnica imenovane tudi  Kašarija. Ime  Kašarija izhaja iz 
preteklosti, saj naj bi bilo to območje znano po pridelavi žit in posledično uživanja kaše. Temo 
sem izbral  zato, ker mislim, da ja to območje premalo turistično izkoriščeno. Območje  na 
majhnem delu skriva veliko kulturnih ter naravnih danosti, ki so pogosto turistom nevidne.   

V vodenje bom vključil vse turistične atrakcije za katere menim, da bodo udeležencem najbolj 
zanimive. Vodenje bo potekalo peš, s tem bom gostom ponudil aktivno in trajnostno preživetje 
svojega časa z menoj. 

Vodenje obsega ogled kulturnih spomenikov, kot sta Prešernova ter Čopova rojstna hiša. Ker je 
to območje zelo tesno povezano z čebelami si bomo ogledali tudi Čebelnjak Antona Janše ter 
Čebelji raj Noč. Ogledali si bomo tudi tehniški muzej HE Završnica ter naše vodenje končali v 
prečudoviti naravi Završniške doline. Vodenje je primerno za manjše skupine do 20 ljudi. 
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2.0  ČASOVNICA 

 

 

 

 

 

 

3.0  
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e se ob vznožju Stola razprostira občina Žirovnica. Iz območja te občine je v preteklosti izšlo 
veliko število mož, pomembnih za Slovence, med drugimi pesnik France Prešeren, jezikoslovec 
Matija Čop, čebelar Anton Janša, pisatelja Janez Jalen in Fran Saleški Finžgar ter ljubljanski škof 
Janez Zlatoust Pogačar in prvi ljubljanski nadškof Anton Vovk. Kašarijo imenujemo tudi zibelka 
čebelarstva saj se je tu rodil Anton Janša, začetnik modernega čebelarstva v Evropi. Občina meji 
na Jesenice, Radovljico, Tržič, Bled na severu pa meji z Avstrijo. V občini živi približno 4 400 
prebivalcev, občina pa obsega 42,6 kvadratnih kilometrov. Občina obsega 10 vasi in sicer Breg, 
Breznica, Doslovče, Moste, Rodine, Selo pri Žirovnici, Smokuč, Vrba, Zabreznica, Žirovnica. 
Grb občine Žirovnica predstavlja peresa ,vsako pero je za enega znanega moža 
(https://zirovnica.si/predstavitev-obcine/). 

URA AKTIVNOST 
VODEN OGLED PREŠERNOVE ROJSTNE HIŠE 8.00-9.30 

SPREHOD DO JANŠEVEGA ČEBELNJAKA 9.30-9.45 

ZUNANJI OGLED JANŠEVEGA ČEBELNJAKA 9.45-10.25 

SPREHOD DO CERKVE MATERE BOŽJE 10.25-10.30 

ZUNANJI OGLED CERKVE TER SPOMENIKA 10.30-10.50 

SPREHOD DO ČEBELJEGA RAJA NOČ 10.50-11.05 

DEGUSTACIJA MEDU V ČEBELJEM RAJU 11.05-12.35 

SPREHOD DO ČOPOVE ROJSTNE HIŠE 12.35-12.50 

OGLED ČOPOVE ROJSTNE HIŠE 12.50-13.50 

SPREHOD DO GOSTILNE TREBUŠNIK  13.50-13.55 

KOSILO 13.55-15.20 

SPREHOD DO HE MOSTE 15.20-15.35 

VODEN OGLED HE MOSTE 15.35-16.35 

SPREHOD DO JEZERA ZAVRŠNICA  16.35-17.10 

ZAKLJUČEK VODENJA  17.10-17.40 
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Slika 2:Lokacija občine 
vir: 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/54/Karte_Zirovnica_si.pn
g 

Slika 1: Grb občina Žirovnica 
vir:https://upload.wikimedia.org/wiki
pedia/commons/4/47/Coat_of_arm_

of_%C5%BDirovnica.png 
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4.0  POTEK POTI 

Našo pot bom začeli v Vrbi, kjer si bomo ogledali Prešernovo rojstno hišo in se nato odpravili na 
krajši sprehod do Janševega čebelnjaka na Breznici. Pot bomo nadaljevali proti Žirovnici. Na 
poti se bomo ustavili še pred Cerkvijo Matere Božje ter spomenikom NOB. Nato se bomo 
ustavili v Čebeljem raju Noč, kjer bo sledila krajša predstavitev čebelarstva ter degustacija medu. 
Potem pa si bomo ogledali rojstno hišo Matija Čopa. Po vodnem ogledu sledi kosilo v gostilni 
Trebušnik in nato ogled tehniškega muzeja Hidroelektrarne Završnica. Po ogledu se bomo 
odpravili do jezera Završnica, kjer bo sledil zaključek vodenja ter možnost naročiti kakšno kavo 
v Zavrh baru, ki je obdan s prečudovito naravo. 

 

 

Slika:3 Potek poti 
vir: lasten vir 
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5.0 ODSEKI 

  5.1 ODSEK 1   

PREŠERNOVA ROJSTNA HIŠA  

 
Prvotna stavba je bila zgrajena v 16. stoletju. Taka kot je sedaj je nastala šele po požaru leta 
1856, ki je uničil gospodarsko poslopje, slamnato  in leseno streho. Takrat so postavili domačijo, 
delno so še vedno ohranjeni stari arhitekturni elementi iz 16. stoletja, kot so kamnita vrata v kleti 
in poznobaročni arhitekturni elementi. Prevladujejo arhitekturne značilnosti, ki jih v 19. stoletju 
najdemo tudi na drugih domačijah v Vrbi in okolici. Prešernova rojstna hiša je bila leta 2011 
razglašena za spomenik državnega pomena. V hiši si lahko ogledamo stalno razstavo našega 
največjega pesnika, kjer je predstavljeno njegovo delo ter življenje  
(https://visitzirovnica.si/presernova-rojstna-hisa-v-vrbi/). 
France Prešeren se je rodil v kmečki družini v Vrbi . V osnovni šoli je bil zelo priden in je bil 
zapisan v zlato knjigo. Po uspešno zaključenem študiju na Dunajski pravni fakulteti se je vrnil v 
Ljubljano, kjer je delal kot odvetnik. V tem obdobju je pod vodstvom prijatelja Matije Čopa 
napisal večino svoje poezije. Prešeren je bil prvi Slovenec, ki se je v času, ko so v Evropi 
prevladovale romantične težnje, po kakovosti svojega pisanja kosal s svojimi evropskimi 
sodobniki (https://sl.wikipedia.org/wiki/France_Pre%C5%A1eren). 
Pesnikovo nesrečno zaljubljenost v premožno Primčevo Julijo , ki ji je posvetil Sonetni venec 
(1834) in nekaj drugih ljubezenskih pesmi, je bilo polno preizkušenj in stisk. Drug za drugim so 
mu umirali prijatelji in kot pesnika ga za časa življenja niso prepoznali. V zadnjih letih svojega 
življenja se je vse pogosteje soočal z depresijo in alkoholizmom, kar je na koncu pripeljalo do 
njegove smrti (https://sl.wikipedia.org/wiki/France_Pre%C5%A1eren). 

Danes France Prešeren velja za največjega slovenskega pesnika. Del njegove pesmi 
»Zdravljica«, napisane leta 1844, je besedilo državne himne Republike Slovenije, obletnica 
njegove smrti pa je osrednji državni kulturni festival. Njegov rojstni dan v manjši meri 
praznujemo tudi kot »Veseli dan kulture« 
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(https://sl.wikipedia.org/wiki/France_Pre%C5%A1eren). 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 ODSEK 2  

JANŠEV ČEBELNJAK 

 
Čebelnjak Antona Janše je danes v celoti lesen, pokrit s slamo in ima v notranjosti dovolj 
prostora za čiščenje in vzdrževanje panjev. Gre za rekonstrukcijo nekdanjega čebelnjaka, ki se 
nahaja ob kuharjevi hiši, po domače se imenuje Janševa domačija. Njegove rojstne hiše ni več, 
čebelnjak čebelarskega mojstra pa je obstajal do leta 1877. Takrat je bil zaradi dotrajanosti na 
istem mestu zgrajen nov čebelnjak enake velikosti (https://visitzirovnica.si/jansev-cebelnjak/). 

Anton Janša je bil prvi čebelarski učitelj, rojen na Breznici leta 1734 in umrl na Dunaju leta 
1773. S pridnostjo in vztrajnostjo se je iz skromne kmečke hiše na Breznici povzpel do 
akademsko izobraženega slikarja in prvega dvornega čebelarja. Po  uspešni izkušnji je postal prvi 
čebelarski učitelj v Augartnu na Dunaju 

(https://sl.wikipedia.org/wiki/Anton_Jan%C5%A1a). 

Slika 4:Prešernova rojstna hiša 
vir:https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Pre%C5%A

1eren_House#/media/File:Presernova_hisa.JPG 
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5.3 ODSEK 3  

CERKEV MATERE BOŽJE TER SPOMENIK NOB 

 
Nova župnijska cerkev v Breznici Matere Božje  se je začela graditi  sredi župnije leta 1819. 
Arhitekt cerkve je bil Blasio Zamolo iz Gemone, ki se je tudi podpisal nad vrata. Ohranjen je 
seznam gospodarjev iz leta 1819, ki so se zavezali, da bodo s prostovoljnimi prispevki podprli 
gradnjo nove cerkve. Na dan Sv. Avguština je cerkev blagoslovil Škof Avguštin Gruber, ki je na 
ta dan prvič govoril v slovenskem jeziku.     Gre za klasičen objekt, ki ga sestavljajo vhodni del, 
ladjarska dvorana, krstilnica, štiri stranske kapele, prezbiterij in še ena kapela ter zakristija ob 
njej. Cerkev je dolga 34 m, široka 10,35 m in visoka 12,30 m. Pred novo mašo g. Matjaža 
Ambrožiča je bila cerkev temeljito obnovljena in sicer leta 1993 
(https://zirovnica.si/znamenitosti-v-obcini-zirovnica/zupnijska-cerkev-zalostne-matere-bozje/). 

Pod cerkvijo v Breznici stoji leta 1930 zgrajen spomenik žrtvam prve svetovne vojne. Obelisk, ki 
simbolizira gotski svetnik, je delo arhitekta Jožeta Plečnika. Kip Svetega Krištofa nad obeliskom 
pa delo kiparja Borisa Kalina (https://zirovnica.si/znamenitosti-v-obcini-zirovnica/umetnostni-in-
arhitekturni-spomeniki/) 

 

Slika 5:Janšev Čebelnjak 
vir: https://www.geago.si/sl/pois/1514/cebelnjak-antona-janse 

Slika 6: Slika 6:Cerkev Matere Božje vir: 
https://www.geago.si/sl/pois/14578/cerkev-sv-marije-breznica 
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Slika 7:Čebelji raj Noč 
vir. https://julian-alps.com/sl/poi/posestvo/cebelji-raj-noc/46671227/ 

5.4 ODSEK 4  

ČEBELJI RAJ NOČ 

 
Čebelarstvo Noč poteka že več generacij. Trenutno  čebelarja  Anton ter Boštjan Noč 
predstavljata čebelarstvo ter tradicijo njune družine. V Čebeljem raju si lahko v notranjosti 
ogledamo čebele skozi stekleno kupolo ter tako vidimo kako poteka delo čebel v čebelnjaku. Na 
voljo je pa tudi degustacija medu in sicer do 5 različnih vrst, degustacija medolade, medu v 
jogurtu ter cvetnega prahu. Pred čebeljim rajem je na ogled tudi 60 kvadratov velik vrt medovitih 
rastlin.  
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5.5 GOSTILNA TREBUŠNIK 

Za kosilo se bomo se bomo ustavili v tradicionalni gostilni Trebušnik, ki stoji le nekaj metrov od 
hiše Matija Čopa, kjer lahko uživamo v telečji ali svinjski pečenki, goveji juhi ter ostalih bolj 
tradicionalnih jedeh. 

5.6 ODSEK 5  

ČOPOVA ROJSTNA HIŠA 

 
Rojstna hiša Matija Čopa, kjer se je rodil leta 1797 je bila obnovljena ter odprta za javnost 
1995.V hiši si lahko ogledamo novo razstavo o življenju in delu Matija Čopa, prvega 
slovenskega literarnega zgodovinarja, knjižničarja, jezikoslovca ter enega največjih evropskih 
učenjakov. Dobimo tudi vpogled v rokopise ,ki predstavljajo Čopovo življenje ter njegove stike s 
Prešernom. Ogledamo si lahko tudi muzejsko sobo o poznoantičnem najdišču Ajdna  
(https://visitzirovnica.si/copova-rojstna-hisa-v-zirovnici/). 

 
Matija Čop se je rodil 26. januarja 1797 kot prvi otrok v družini. Bil je zelo velik učenjak, kar 
lahko sklepamo po tem da je znal kar 19 jezikov. 
Po zaključku gimnazije v Ljubljani je tudi  končal dvoletni študij filozofije na ljubljanski 
gimnaziji in tretji letnik na Dunaju. V tem obdobju je bil pogost obiskovalec dunajske knjižnice, 
kjer je bral literarna dela v izvirniku.  
Leta 1828 se je z Dunaja vrnil France Prešeren. S Čopom sta se poznala že iz mladih let, sedaj 
sta postala dobra prijatelja. Matija Čop mu je posredoval svoje obširno znanje o evropski 
književnosti, sodelovala sta pri zborniku Kranjska čbelica in pri črkarski pravdi z Jernejem 
Kopitarjem. 
Po Matiji Čopu se imenujejo osnovna šola Kranj, knjižnica v Žirovnici in najvišje priznanje s 
področja bibliotekarstva, Čopova diploma ( https://sl.wikipedia.org/wiki/Matija_%C4%8Cop).  
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5.7 ODSEK 6  

TEHNIČNI MUZEJ HE ZAVRŠNICA 

 
Hidroelektrarna Završnica je bila prva slovenska javna elektrarna, graditi so jo začeli leta 1911 
,obratovati pa je začela 25 februarja 1915. Elektrarna je neprekinjeno delovala 90 let po njeni 
zaustavitvi so elektrarno obnovili ter uredili tehniški muzej. Voda je v hidroelektrarno pritekala 
iz akumulacijskega jezera Završnica. Leta 2005 pa so zaradi potrebe po sodobnejši elektrarni 
odprli hidroelektrarno 
Moste, ki pa je prva hidroelektrarna na 
Savi. 

 

 

 

 

 

 

 

5.8 ODSEK 7 

JEZERO ZAVRŠNICA 

Jezero Završnica se nahaja v dolini 
Završnice, ustvarjeno je bila za potrebe 
Hidroelektrarne Moste. Jezero je odlično 
izhodišče za razne pohodniške ali 
kolesarske ture. Jezero je akumulacijsko in se ga še 

Slika 8:Čopova rojstna hiša 
vir: https://visitzirovnica.si/copova-rojstna-hisa-v-zirovnici/ 

Slika 9:HE Završnica 
vir: https://arhiv.gorenjskiglas.si/article/20150508/C/150509778/sto-

let-prve-javne-hidroelektrarne-zavrsnica 
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danes uporablja za potrebe hidroelektrarne. Okoli jezera vodi urejena sprehajalna steza ter trim 
pot ,ki se jo najbolj splača obiskati v poletnih mesecih saj je zaradi jezera ter dreves okolje 
prijetno ohlajeno. 

 

 

 

 

 

 

 

6.0 CENA VODENJA 

Cena na osebo za skupino 20 oseb je 58,9 evra. 

                                                                                                                                             CENA 
VODEN OGLED PREŠERNOVE ROJSTNE HIŠE:                       2,7 evrov 
VODEN OGLED ČEBELJEGA RAJA Z DEGUSTACIJO:              12 evrov 
VODEN OGLED ČOPOVE ROJSTNE HIŠE:                                2,7 evrov 
VODEN OGLED HE ZAVRŠNICA:                                               10 evrov 
KOSILO:                                                                                        15 evrov 
CENA VODENJA:                                                                         90 evrov 
POTREBŠČINE ZA IZVEDBO AKTIVNOSTI:                                12 evrov 
______________________________________________________ 
SKUPNO:                                                                                       1,178 evrov                                                         
 

 

7.0 AKTIVNOSTI NA ODSEKIH 

Na začetku vsak gost dobi culo na palici v kateri ima vse pripomočke za razne aktivnosti na 
posameznih odsekih. Na koncu zmaga skupina, ki zbere največ točk. Vsaka zmaga pomeni eno 

10:Jezero Završnica 
vir: 

https://mojajezera.si/seznam_mojih_jezer/gorenjska_re
gija/166/jezero_zavrsnica/ 
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točko. Zmagovalna ekipa bo  dobila del recepta za kašo z medom, ter potrebne sestavine za 
pripravo te jedi. 

ODSEK 1 
Na začetku vodenje pri Prešernovi hiši vsakemu gostu podelimo culo na palici ter jim povemo, 
da imamo na nekaterih lokacijah tudi razne aktivnosti v katerih tekmujejo med seboj. Skupina, ki 
zmaga dobi nagrado. Goste razdelimo v skupine po 4. Vsak gost iz cule vzame list z besedilom 
Zdravljice. Nato vsak član skupine citira 2 . Zmaga skupina, ki si z besedilom čim manj pomaga. 

ODSEK 2 

Pri čebelnjaku Antona Janše vsak gost iz cule vzame prazno panjsko končnico ter na njo nariše 
motiv v povezavi s čebelami. Zmagajo 4 najbolj unikatni motivi. Za vsako zmago dobi skupina 
eno točko. Za risanje dobijo flomastre ter na voljo imajo 20 minut. 

ODSEK 4 

Na prazen list papirja mora skupina našteti čim več vrst medu. Zmaga tista skupina, ki našteje 
vseh 8 vrst medu in sicer akacijevega, cvetličnega, gozdnega, lipovega, kostanjevega, 
smrekovega, hojevega ter ajdovega. Če nobena skupina ne našteje vseh vrst, zmaga tista skupina, 
ki jih je napisala največ. 

 
ODSEK 5 

Pri hiši Matija Čopa bo potekal kviz o njegovem delu ter življenju, pri katerem zmaga tista 
skupina, ki odgovori na največ vprašanj pravilno. Vprašanja postavlja vodnik,  gosti pa morajo 
dvigniti roko, da lahko odgovorijo Tisti, ki prvi dvigne roko lahko prvi odgovarja na vprašanje. 
Ko je vprašanje odgovorjeno pravilno se lahko pove naslednje vprašanje. 

ODSEK 7  

Ob zaključku vodenja se vodnik gostom zahvali za udeležbo na vodenje ter razglasi zmagovalno 
skupino. Zmagovalci dobijo recept za kašo z medom ter potrebne sestavine za pripravo. 
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8.0 ZAKLJUČEK 

Sestavljanje turističnega produkta je bilo zahtevno delo in mi je predstavljala velik izziv. 
Predlagan turistični produkt je namenjen širšemu krogu potrošnikov, saj ima pester program in 
zato lahko vsak najde nekaj, kar ga zanima in si želi spoznati.  
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9.0 VIRI 

- https://visitzirovnica.si/copova-rojstna-hisa-v-zirovnici/  ,(pridobljeno 29.3.2022) 
- https://visitzirovnica.si/rekreacijski-park-zavrsnica-2019/ ,(pridobljeno 29.3.2022) 
- https://visitzirovnica.si/jansev-cebelnjak/ ,(pridobljeno 29.3.2022) 
- https://visitzirovnica.si/presernova-rojstna-hisa-v-vrbi/ ,(pridobljeno 29.3.2022) 
- https://www.cebelarstvo-noc.si/cebelji-raj-noc-2/ ,(pridobljeno 29.3.2022) 
-https://sl.wikipedia.org/wiki/France_Pre%C5%A1eren ,(pridobljeno 29.3.2022) 
- https://sl.wikipedia.org/wiki/Anton_Jan%C5%A1a ,(pridobljeno 29.3.2022) 
- https://sl.wikipedia.org/wiki/Matija_%C4%8Cop ,(pridobljeno 29.3.2022) 
- https://zirovnica.si/predstavitev-obcine/ ,(pridobljeno 29.3.2022) 
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VPRAŠANJA ZA IZVEDBO KVIZA 

1.0 Katero pesem mu je posvetil France Prešeren? 
Krst pri Savici. 
 

2.0 Katero delo je opravljal? 
      Knjižničar ali profesor oba pravilna odgovora. 

3.0 Koliko jezikov je znal Matija Čop? 
      19 jezikov. 

4.0 Na katerem področju lahko dobimo Čopovo diplomo. 
      Na področju bibliotekarstva. 

5.0 Kdo je bil njegov najbolj tesni prijatelj? 
     France Prešern 

6.0 Kako je premenil Matija Čop. 
      Zaradi utopitve.  


