Pišemo
vam...

»Lipa, pipa ... Janševa čebela. Krotka, skromna, vse
življenje dela. Drobna sivka, vztrajna kot ljudje, ki
Gorenjska polni jim srce«.
(Aleksander Mežek, Janševa čebela)
Vzbrsteli so popki in prebujajoča narava nas ljubeznivo vabi v svoje zeleno zavetje. Toplih dni se veselimo
tudi na Zavodu za turizem in kulturo Žirovnica, saj
s sabo prinašajo vedno več prireditev na prostem, o
katerih vas bomo redno obveščali. V mesecu ljubezni
bomo praznovali rojstni dan Antona Janše in Janeza
Jalna; praznujte z nami na Teku pod svobodnim soncem, kjer nas bosta obiskala sam veliki čebelar – Kuharjev Tonej in Jalnov oče – ovčar Marko.
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rijah bo ob 10.00. Zmagovalce čakajo bogate nagrade.
Število tekačev je omejeno, zato pohitite s prijavami!
Prijave za otroke in odrasle sprejemamo izključno
preko elektronskega obrazca na: http://timing.si/
slv/dogodek/349, do vključno 17. 5. 2017.
Vsi podatki o teku so na voljo na spletni strani
www.visitzirovnica.si.
Zahvaljujemo se vsem sponzorjem 6. Teka pod svobodnim soncem za podporo:

6. Tek pod svobodnim soncem,
20. maj 2017
Tradicionalni tek kulture se letos pridružuje seriji
»Gorenjska moj planet – pretecimo ga«.
Štart za otroke bo ob 9.00 in štart za odrasle ob 10.00
na prireditvenem prostoru Konjeniškega kluba Stol
ob Cesarski cesti med Vrbo in Breznico.
Tek za predšolske otroke je netekmovalnega značaja, potekal bo brez merjenja časa. Letošnja novost
prinaša tek za otroke v treh kategorijah. Vsi mladi
tekmovalci bodo ob prihodu v cilj prejeli medalje in
se pozabavali na otroških delavnicah v organizaciji
Društva prijateljev mladine Žirovnica.
Bolj zares bo šlo pri teku za odrasle. Dolžina proge je
10,7 km. Skupinski štart teka za odrasle v vseh katego-

Obvestilo o zapori cest
Zavod za turizem in kulturo Žirovnica obvešča, da bo
zaradi prireditve »Tek pod svobodnim soncem« 20.
5. 2017 med 9.30 in 11.40 popolna zapore državne
ceste R3-638/1131 Žirovnica–Begunje ter naslednjih
občinskih cest:
• JP 650251
R3 mlekarna–križišče Blato
• LC 150041
R3 Breznica–R2 Vrba
• JP 650062
R3–železniški podvoz–R2
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• JP 650071
• JP 650072
• JP 650095
• JP 650101
• JP 650105
• JP 650106
• JP 650112
• JP 650113
• JP 650122
• LC 348031

Prešerna noč z Aleksandrom
Mežkom in prijatelji

R3–Žirovnica 35
R3–Žirovnica 13
R3–Zabreznica 39
Zabreznica 57–Zabreznica 30
Zabreznica 44b–Zabreznica 50j
Zabreznica 53e–Zabreznica 32
Breznica 37b–Breznica 36
Breznica 37a–Breznica 14a
Breznica 6a–Doslovče 26
Lesce–Hraše–Rodine

Priljubljeni slovenski glasbenik priznava, da je navdih
za svoje največje glasbene uspešnice črpal ravno iz Žirovnice in okoliških krajev. Zato je njegov koncert na
Prešerni noči prav posebno darilo za vse prebivalce vasi
pod Stolom. Prešerna zabava polna pesmi in smeha bo v
Vrbi potekala 23. junija s pričetkom ob 19.30. Aleksandru Mežku se letos pridružujeta Severa in Gal Gjurin.

Promet bo oviran tudi na cesti R2-452/0207 Žirovnica–Lesce; od km 0+750 do km 2+565, kjer bo maraton
potekal po makadamski poti ob regionalni cesti.
Vse ceste, po katerih bo potekala trasa teka, se bodo zapirale etapno – skladno s časovnim potekom teka. (Zaprle se bodo tik pred prvimi tekači in odprle takoj, ko bo
glavnina tekmovalcev posamezni odsek zapustila.)
Poleg omenjenih cest bo tudi zapora priključkov občinskih cest, ki se priključujejo na traso maratona.

Pot kulturne dediščine Žirovnica
Vabljeni vsako četrto soboto v mesecu, ko se lahko
po ogledu rojstnih hiš naših velikih mož brezplačno
popeljete z lojtrnikom, ki bo ob lepem vremenu vozil
s parkirišča v Vrbi do Janševega čebelnjaka. Janko vas
na parkirišču v Vrbi čaka ob 11.00 in 12.00 uri.

Ali ste vedeli?

marko Ëerne s.p.

Mesec maj je dobil ime po rimski boginji pomladi
in rodovitnosti, zato ga še danes povezujemo z
ljubeznijo.
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