Zbirka medijskih objav
OBČINA ŽIROVNICA,
13. 05. 2014
Število objav: 1
Tiskani mediji: 1
Splet: 0
Radijske postaje: 0
Televizijske postaje: 0
Teletekst: 0
Spremljane teme:
Leopold Pogačar
Občina Žirovnica
OŠ Žirovnica
Zavod za turizem in kulturo Žirovnica
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Seznam objav v zbirki:
Naslov

Tek pod svobodnim soncem

Medij; Doseg

Gorenjski glas; 55000

Rubrika / Datum

Ostalo, 13. 05. 2014

Stran v zbirki

Avtor

Cvjetičanin Miroslav

3

Teme

Občina Žirovnica, Zavod za turizem in kulturo Žirovnica, OŠ Žirovnica

Zaporedna št.
1

Stran: 13

Površina: 133 cm2

2

Kazalo

Tek pod svobodnim
soncem
Miroslav Cvjetičanin

- V spomin na velikega Slovenca, Franca Šaleškega Finžgarja, rojenega v
Doslovčah, Zavod za turizem in kulturo Žirovnica in
Občina Žirovnica prirejata
tek, ki povezuje šport in kulŽirovnica

Naročnik: OBČINA ŽIROVNICA
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!
Kliping d.o.o.

turo, saj je poimenovan po

pisateljevem znamenitem
zgodovinskem romanu Pod
svobodnim soncem. Tek je
po svoji vsebini in zasnovi nekoliko svojstven, drugačen od številnih drugih
tekaških prireditev. Združuje kulturne vsebine z najbolj razširjeno obliko rekreacijske aktivnosti Slovencev.
Posebej zanimive in drugačne so nagrade »najboljšim«
in ponudba okrepčil ob trasi

za udeležence teka. Trasa
poteka skozi Vrbo, po makadamski poti ob glavni cesti
za Jesenice, v Žirovnici zavije mimo Čopove hiše, nadaljuje po glavni cesti mimo OŠ
Žirovnica do mlekarne, zavije levo in prek Glence nada-

ljuje do Doslovč, kjer preide na glavno cesto do Rodin,
tam pa zavije proti Hrašam.

Pri cesarski cesti zavije desno in se zaključi na parceli
KK Stol.
Med moškimi je bil na tretjem teku Pod svobodnim
soncem najhitrejši Janez

Mulej

(Tekaška

skupina

Jesenice) s časom 37:55. Med
ženskami pa je desetkilometrsko razdaljo najhitreje pretekla Anja Zima (ŠD Mošnje) s časom 50:53.

Tek, ki bo zagotovo postal tradicionalen.
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