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

Ta medeni dan

Dan gorskega kolesarjenja pod 
Stolom(France Prešeren, V spomin Matija Čopa)

Še malo pa bo z nami kimavec, mesec, ki naznanja 
čas, ko sadje na drevesih kima. Dolgi poletni dnevi se 
s prihajajočo jesenjo vedno hitreje krajšajo, dreve-
sa bodo kmalu menjala svojo barvno paleto, v naših 
omarah pa bodo kratke rokave zamenjala toplejša 
oblačila. Zato izkoristite in ujemite še zadnje tople 
sončne žarke za kakšen sprehod ali kolesarjenje v 
naravi. Pisana narava bo poskrbela, da bodo izleti 
še lepši. V Žirovnici se od poletja poslavljamo s pri-
reditvijo Ta medeni dan in s Tekom pod svobodnim 
soncem. Prešerno povabljeni!

Zavod za turizem in kulturo Žirovnica, v sodelova-
nju s Čebelarskim društvom Antona Janše Breznica 
in Občino Žirovnica, prisrčno vabi na Ta medeni dan 
v Žirovnici.

Kulinarični medeni dogodek z zabavnim dogajanjem 
za otroke in odrasle se bo odvijal preko celega dne-
va, v soboto, 31. avgusta 2019, na prireditvenem 
prostoru Konjeniškega kluba Stol ob lokalni cesti 
Breznica–Vrba.

Na bogato založeni medeni tržnici se bodo predsta-
vili žirovniški ponudniki, čebelarji z vseh koncev 
Slovenije in ustvarjalci zanimivih izdelkov poveza-
nih s čebelami in medom.

Gostili bomo znane kuharske chefe, ki bodo za vas 
pripravljali vrhunske grižljaje medene kulinarike.

Poskrbljeno bo za zabavne aktivnosti za otroke, 
kranjsko sivko bo najmlajšim, s pesmijo in plesom 
predstavil Ribič Pepe. Popoldansko dogajanje bo po-
pestril koncert Andreja Šifrerja.

Tudi večer bo medeno obarvan, saj bo v priredit-
venem šotoru organizirano srečanje čebelarjev s 
strokovnimi predavanji in proslavo ob 100-letnici 
Čebelarskega društva Antona Janše Breznica. Za 
zabavo s plesom bo ob koncu prireditve poskrbel 
Ansambel Roka Žlindre.
 
Več o dogajanju si lahko preberete na drugi strani.

Vabimo vas, da aktivno preživite nedeljski dan v na-
ravi! Skupaj s Kolesarskim klubom Završnica bomo 
22. septembra za vas organizirali dan gorskega 
kolesarjenja. 

Program
11.00 –  tečaj varne vožnje po gozdnih poteh med Zab-

reško planino in Valvazorjevim domom. Zbor 
udeležencev bo ob 11.00 na Zabreški planini.

12.30 –  brezplačno okrepčilo na Žirovniški planini. 
Vsem udeležencem bo na voljo kaša s češp-
ljami in medom ter čaj ali metin sok. 

15.00 –  izvedba spusta po progi Predigra. Opozarja-
mo, da gre za zahtevnejši spust, ki je prime-
ren samo za izkušene gorske kolesarje.

V dneh med 21. in 24. septembrom bo potekalo tudi 
gorsko kolesarjenje po daljinski gorskokolesarski 
progi »Trans Karavanke« med Dovjim in Jezerskim. 
Več informacij o tem dogodku bomo podali v nas-
lednji številki obvestil.
Dodatne informacije o dnevu gorskega kolesarjenja pod 
Stolom dobite na e-naslovu: luka@medium.si
Dogodek je del projekta Alpe Adria regija doživetij, 
ki se izvaja v okviru Programa sodelovanja Interreg 
V-A Slovenija-Avstrija in je sofinanciran iz sredstev 
Evropskega sklada za regionalni razvoj. Udeležba na 
tečaju in spustu je brezplačna.
Vabljeni!

Zavod za turizem in kulturo Žirovnica
Žirovnica 14
4274 Žirovnica

t      04 580 15 03
m    040 201 929

e      info@visitzirovnica.si
w    visitzirovnica.si

Ali ste vedeli?
Ena čebelja družina na leto porabi do 50 kg cve-
tnega prahu, do 60 kg medu in 300 l vode.

say Yes!



Ta medeni dan
Žirovnica, 31. avgust 2019

Program 
11.00—18.00 Medena tržnica
11.00—18.00 Dogajanje na stojnicah (ulični umetniki, čebelarska foto
 stojnica, igre za otroke, pokušine ...)
12.00—15.00 Medeni kuharski šov s pokušino medenih dobrot
13.00 Zabava za najmlajše z Ribičem Pepetom
14.00 Predstavitev knjige Medeni kulinarični vodnik
14.30—16.00 Koncert Andreja Šifrerja
17.30 Predavanje Priprava čebelje družine na zimovanje
 Predava: Veroljub Umeljič
18.30 Predavanje Vse o čebeljem strupu
 Predava: Vlado Pušnik
20.00 Proslava ob 100-letnici Čebelarskega društva Antona
 Janše Breznica
 ° Pozdrav predsednika ČD Antona Janše Breznica Matjaža Pogačnika, 
 nagovor ministrice za kmetijstvo dr. Aleksandre Pivec, župana Občine Žirovnica
 Leopolda Pogačarja in predsednika ČZS Boštjana Noča
 ° Predstavitev in pozdrav medene kraljice
 ° Igra o Antonu Janši v izvedbi Kulturnega društva dr. France Prešeren Žirovnica-Breznica
 ° Podelitev odlikovanj
21.00 Nastop Ansambla Roka Žlindre

 Ta medeni dan bo potekal na prireditvenem prostoru Konjeniškega
 kluba Stol ob lokalni cesti Breznica—Vrba.

 Več informacij na www.visitzirovnica.si.



8. Tek pod svobodnim soncem
Sobota, 7. september 2019

www.visitzirovnica.si

Vse tekače bomo pogostili 
z ledenim čajem z medom 

in medenjaki, čakajo jih tudi 
sladke medene nagrade.  

 
Proga je speljana po 

Poti kulturne dediščine 
Žirovnica in tekače vodi prek 

zelenih polj, mimo rojstnih hiš 
znamenitih slovenskih literatov 
in številnih drugih kulturnih in 

naravnih znamenitosti.

Predprijave in ostale 
informacije o teku na 

www.visitzirovnica.si ali 
www.timing.si/slv/dogodek/1003. 

Tek je vključen v serijo 
»Gorenjska moj planet – 

pretecimo ga«.



Koledar dogodkov / Avgust - september 2019
DATUM / URA KRAJ / LOKACIJA NAZIV PRIREDITVE OGRANIZATOR / INFORMACIJE

22. 8. ob 19.30 Finžgarjeva rojstna hiša Pravljični večeri
Adi Smolar

ZTK Žirovnica
04 580 15 03

31. 8. od 11.00 naprej Parcela KK Stol Ta medeni dan ZTK Žirovnica
04 580 15 03

3. 9. ob 6.00 Rodica (1966 m) Planinski pohod DU Žirovnica
DU Žirovnica, pohodno-
planinska sekcija
Boris Madon, 040 241 737

7. 9. ob 9.00 Parcela KK Stol Tek pod svobodnim soncem ZTK Žirovnica
04 580 15 03

7. in 8. 9. Planinski dom na Zelenici Tečaj letnega gorništva za zahtevnejše 
ture in ferate

Prijave in informacije 
guc.zelenica@gmail.com
Stanko Koblar,  040 627 808

14. 9. ob 20.00 Kulturna dvorana na Breznici Anton Janša – Čebelji roj 
Premiera gledališke predstave

Gledališče Julke Dolžan
Aleš Jekovec, 040 576 560

15. 9. ob 19.00 Kulturna dvorana na Breznici
Otroška gledališka matineja Škratovanje 

Gostuje Teater za vse s predstavo 
Gozdno gledališče

Gledališče Julke Dolžan
Aleš Jekovec, 040 576 560

17. 9. ob 6.00 Babji zob (1128 m) Planinski pohod DU Žirovnica
DU Žirovnica, pohodno-
planinska sekcija
Boris Madon, 040 241 737

19. 9. ob 6.00 AP Rodine–AP Breg Turistični  izlet
Solni rudnik in Salzburg

DU Žirovnica, turistična sekcija
Nataša Mali, 041/765 426

21. 9. ob 6.00 Creta Callineta/Cellon (2238 m) Planinski pohod PD Žirovnica Planinsko društvo Žirovnica
Tone Špendov, 041 582 115 

22. 9. ob 11.00 Zabreška planina Dan gorskega kolesarjenja ZTK Žirovnica in KK Završnica
04 580 15 03

23. 9. ob 19.00 Dvorana Gostišča Osvald
Zdravstveno predavanje

Urinska inkontinenca
Predava Ksenija  Noč

DU Žirovnica, kulturno-
izobraževalna sekcija
Ferdo Kikelj, 031 263 662

28. in 29. 9. Južna hrvaška Istra – Rovinj Turnokolesarski izlet PD Žirovnica 
Planinsko društvo Žirovnica
Marko Slamnik, 031 689 122
Rudi Bergelj, 031 385 182

30. 9. ob 19.00 Knjižnica Matije Čopa Žirovnica
Predavanje Janeza Logarja

Starševstvo danes – zakaj je pri nas doma 
včasih težko?

Knjižnica Matije Čopa Žirovnica
04 583 42 14
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