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O kresi se dan obesi

OBVESTILO

Po mesecu ljubezni je že z nami rožnik, mesec cvetja z neizbežno obljubo poletja in z magično kresno
nočjo, ki s svojimi stoterimi čari ostaja najskrivnostnejša noč v letu. V ZTK Žirovnica pripravljamo
kar nekaj prireditev, ki bodo popestrile dogajanje v
dolgih poletnih nočeh; domača Mešana pevska skupina dr. France Prešeren vabi na Kresni večer pred
Jalnovo domačijo, v Vrbi vstopamo v poletje na Prešerni noči, sledijo pravljični večeri pred Finžgarjevo
rojstno hišo. Toplo vabljeni!

Obveščamo vas, da bo javni razpis za dodelitev finančnih sredstev investicijskim ukrepom za učinkovito rabo energije in izrabo obnovljivih virov
energije v gospodinjstvih na območju občine Žirovnica za investicije, izvedene v letu 2016, objavljen od 1. junija 2017.
Razpis bo do 27. junija 2017 objavljen na oglasni deski Občine Žirovnica in na spletni strani Občine Žirovnica. Razpisno dokumentacijo lahko interesenti
dvignejo do konca razpisa v sprejemni pisarni Občine Žirovnica v času uradnih ur.

Prešerna noč v Vrbi,
23. junija ob 19.30
Aleksandru Mežku se letos na odru pridružujeta
prijatelja Gal in Severa Gjurin. Pridružite se nam tudi
vi, prešerno bo.

6. Tek pod svobodnim soncem
je potekal v imenitnem vzdušju, obsijan s soncem
in niti nekaj kapelj dežja proti koncu prireditve ni
zmotilo živahnega dogajanja. Ob tem se moramo
zahvaliti Občini Žirovnica za vso podporo, Konjeniškemu klubu Stol za izkazano gostoljubje pri uporabi prireditvenega prostora, vsem prostovoljcem
DPM Žirovnica, Gledališki skupini Julke Dolžan in
Aleksandru Mežku, redarjem in gasilcem, ki so skrbeli za varnost na progi, ekipi Timing Poljane, ki je
poskrbela za vrhunsko tehnično organizacijo teka,
vsem sponzorjem, Klemenu Dolencu za strokovnost
in energijo, Klemenu Bunderli za zabavno vodenje in
Žvanovim iz Vrbe za organizacijo gostinske ponudbe. Samo skupaj z vami smo lahko uspešno izpeljali
prireditev. Iskrena HVALA.

OBVESTILO
Javna razgrnitev podatkov za odmero nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč na območju občine
Žirovnica za leto 2017
Obveščamo vas, da bo v prostorih Občine Žirovnica
od 31. 5. 2017 do 14. 6. 2017 v času uradnih ur potekala javna razgrnitev podatkov za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) na
območju občine Žirovnica za leto 2017.
Vse lastnike (in uporabnike) stavb in delov stavb ter
lastnike nezazidanih stavbnih zemljišč vabimo, da si
podatke o njihovih nepremičninah ogledajo in podajo morebitne pripombe.

Poziv – Vse lokalne turistične vodnike in vse za-

interesirane za pomoč pri izvajanju lokalnega turističnega vodenja po vaseh pod Stolom vabimo, da
se v času uradnih ur oglasijo v Čopovi rojstni hiši v
Žirovnici.

Ali ste vedeli?

Pravljični večeri

Mesecu juniju je dala ime najvišja rimska boginja Junona, žena Jupitra; boginja neba, družine in
zakona. Naše domače ime za junij pa je rožnik,
prekmursko ivánšček in tudi juniuš.

Prisluhnite dobrim zgodbam na pravljičnih večerih
pred Finžgarjevo rojstno hišo in se vsak drugi četrtek v juliju in avgustu preselite v stare čase. Začnemo 13. 7. 2017, ko bo gost pravljičnega večera Miha
Mazzini, slovenski pisatelj, kolumnist, scenarist in
režiser ...
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TVD Partizan Žirovnica
Boštjan Sikošek, 051 440 171

3. 6. ob 10.00

RP Završnica

Dan športa in zabave

5. 6. ob 19.00

Dvorana gostišča Osvald

Digitalna fotografija in izdelava slik

DU Žirovnica, kulturnoizobraževalna sekcija
Ferdo Kikelj, 031 263 662

8. 6. ob 7.00

AP Rodine–AP Breg

Od Celovca do Millstattskega jezera

DU Žirovnica, turistična sekcija
Nataša Mali, 041 765 426

9. 6.–11. 6.

Valvasorjev dom pod Stolom

Ustvarjalni vikend odklop
Intenzivni tečaj Mozaik na mrežico/
Skulptura v mozaiku

Urška Potočnik, 031 555 212
info@rokodelc.si

10. 6. ob 6.00

Travnik (2258 m)

Planinski pohod

13. 6. ob 6.00

Dom na Kofcah (1488 m)

Planinski pohod DU Žirovnica

16. 6. ob 19.30

Kulturna dvorana na Breznici

Prikaz dokumentarnega filma Goreči škof
in pogovor z ustvarjalci filma

Župnija Breznica
041 679 095

16. 6. ob 20.00

Pred Jalnovo rojstno hišo

Kresni večer Mešane pevske skupine dr.
France Prešeren Žirovnica-Breznica z gosti

Mešana pevska skupina dr.
France Prešeren ŽirovnicaBreznica
Darja Kolenc

17. 6. ob 6.00

Stol (2236 m)

18. tradicionalni občinski pohod ob
spominskem dnevu občine Žirovnica na
najvišji vrh občine

PD Žirovnica
Boris Madon, 040 241 737

17. 6. ob 7.00

Parkirni prostor ob jezeru v
Zavrhu

Pohod po poti spomina

ZB Žirovnica
Majda Gričar, 040 349 272

23. 6. ob 19.30

Parkirišče v Vrbi

Prešerna noč z Aleksandrom Mežkom
Vstop prost

24. 6. ob 19.00

Pod lipo na Breznici

Srečanje z domovinsko mašo in kulturnim
programom ob dnevu državnosti

Občina Žirovnica in
Župnijski urad Breznica
Jože Resman, 031 555 348

26. 6.–30. 6.

RP Završnica

Aktivne počitnice v Završnici

TVD Partizan Žirovnica
Petra Bokša,
petra.boksa@gmail.com

30. 6. ob 19.00

Pri spomeniku talcem v Mostah

Slavnostna prireditev ob spominskem
dnevu Občine Žirovnica

ZB Žirovnica
Majda Gričar, 040 349 272

1. 7. ob 20.00

Finžgarjeva rojstna hiša

Večer ljudskih pesmi

KD dr. France Prešeren
Jože Resman, 031 555 348

10. 7.–14. 7.

RP Završnica

Aktivne počitnice v Završnici

TVD Partizan Žirovnica
Petra Bokša,
petra.boksa@gmail.com

13. 7. ob 19.30

Finžgarjeva rojstna hiša

Pravljični večer pred
Finžgarjevo rojstno hišo
Gost Miha Mazzini

15. 7. –25. 7.

Otroško letovišče Pinea

Letovanje otrok iz občine Žirovnica

PD Žirovnica
Nik Hlade, 031 547 037
DU Žirovnica, pohodnoplaninska sekcija
Boris Madon, 040 241 737

ZTK Žirovnica
04 580 15 03

ZTK Žirovnica
04 580 15 03
DPM Žirovnica
Nik Hlade, 031 547 037

