
PODELITEV OBČINSKIH NAGRAD 2007 
 
 
Dne 2. novembra  je bila v kulturni dvorani na Breznici prireditev ob občinskem prazniku s 
slavnostno sejo, na kateri je župan g. Leopold POGAČAR podelil občinska priznanja za leto 
2007. 
 
Kulturni program so izvajali člani domačega kulturnega društva dr. F. Prešeren, ki so v goste 
povabili delavnico Musike iz Radovljice, pod vodstvom ga. Simone VODOPIVEC FRANKO. 
Vsem nastopajočim se župan ob tej priložnosti zahvaljuje za dobro izveden program, 
Kulturnemu društvu in ZTK pa za organizacijo.  
 

 
 

 
 
 



Pred podelitvijo je bil slavnostni govornik župan Leopold POGAČAR, 
 

 
ki je v govoru na kratko predstavil investicije in projekte ter načrte za naslednje leto.  
 
V imenu gostov je na proslavi spregovoril tudi župan občine Tržič in poslanec DZ 
 

 
          (Fotografije:Kaja POGAČAR) 
 
mag. Borut SAJOVIC, ki je pohvalil sodelovanje med občino Žirovnica in Tržič in izpostavil 
našo občino kot primer uspešne občine na področju povezovanja in investicij. 
 
 
 
 



 
Dobitniki občinskih priznanj za leto 2007 so: 
 

 
 

PLAKETA OBČINE ŽIROVNICA ZA LETO 2007 
 

 
PREJEMNIK: VOJTEH REV, SELO PRI ŽIROVNICI 26, 4274 ŽIROVNICA  
PREDLAGATELJI: PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO ZABREZNICA  
 
 

UTEMELJITEV 
 
Vojteh Rev je svoje življenje zapisal gasilstvu že v otroških letih, ko je kot trinajstletnik prvič 
stopil v gasilske vrste. Leta 1959 je opravil tečaj za operativnega gasilca in se nato dodatno 
izobraževal tudi na ostalih gasilskih tečajih za strojnika, nižjega gasilskega častnika, 



gasilskega častnika, sodnika gasilskih in gasilsko-športnih disciplin in na tečaju za poveljnika 
društva. V društvu je opravljal naloge blagajnika, od leta 1979 do leta 2004 pa je bil 
poveljnik Prostovoljnega gasilskega društva Zabreznica. 
 
Pod njegovim vodstvom so ekipe PGD Zabreznica dosegale dobre rezultate tako na 
občinskih, regijskih in državnih, kot tudi na mednarodnih tekmovanjih. Na slednjih je društvo 
prav v tem času osvojilo najboljša mesta. 
 
Za svoje delo v društvu je prejel številna priznanja od značk za dolgoletno delo in delo v 
operativi, gasilskih plamenic, priznanja gasilske zveze, do odlikovanja za posebne zasluge in 
plakete veterana. Leta 2001 je prejel tudi Bronasti znak civilne zaščite. Ob 110-letnici 
društva, mu je le-to izkazalo posebno čast in mu podelilo naziv častnega poveljnika 
Prostovoljnega gasilskega društva Zabreznica. 
 
Med osamosvojitvijo je bil poveljnik civilne zaščite v krajevni skupnosti Žirovnica. Po 
ustanovitvi občine Žirovnica je bil imenovan za podpoveljnika občinskega gasilskega 
poveljstva in v njem deloval do leta 2004. Tudi sedaj še vedno aktivno opravlja naloge v 
gasilski zvezi, je član upravnega odbora društva in praporščak. 
 
Menimo, da si Vojteh Rev za dolgoletno ustvarjalno in aktivno delo v gasilskem društvu in 
pomoč krajanom, zasluži podelitev plakete Občine Žirovnica. Na ta način  bomo izkazali 
spoštovanje do njegovega dela in se mu zahvalili za ves trud in prosti čas, ki ga je vložil v 
gasilsko dejavnost in s tem tudi pripomogel k varnosti občanov na tem področju. 
 
 

PLAKETA OBČINE ŽIROVNICA ZA LETO 2007 
 

 
 
PREJEMNIK: SKAVTSKI STEG BREZNICA 1 – POD SVOBODNIM SONCEM, BREZNICA 
6, ŽIROVNICA 



PREDLAGATELJI: OBČINSKI SVETNIKI BOŠTJAN NOČ, VANJA RESMAN NOČ, SEBASTIJAN 
ZUPAN, MILAN DUBRAVAC, LIDIJA DORNIG IN IZIDOR JEKOVEC – NEODVISNA LISTA ZA 
ŽIROVNICO 
 
 

UTEMELJITEV 
 

Skavtski steg Breznica 1, ki si je po književnem delu našega rojaka nadel ime "Pod 
svobodnim soncem", je lokalna enota, ki od 10. oktobra 1992 deluje znotraj Združenja 
slovenskih katoliških skavtinj in skavtov, kar pomeni, da letos praznujejo 15 let svojega 
delovanja. Program dela je prilagojen posamezni starostni veji. Najmlajši, volčiči in volkuljice 
(od 9 do11 let), predvsem preko iger spoznavajo življenje v naravi, srednja starostna 
skupina, izvidniki in vodnice (od 11 do 16 let), se urijo predvsem v preživetju v naravi, 
najstarejša starostna skupina (popotniki in popotnice) pa se pripravlja na odgovorno služenje 
v družbi na različnih področjih. 
 
Na začetku sta na Breznici delovali zgolj starejši starostni skupini, od jeseni 1998  pa imajo v 
stegu vse tri starostne skupine. Na samem začetku so bili štirje voditelji ter 36 otrok, danes 
pa v stegu deluje 12 voditeljev, ki se tekom leta udeležujejo različnih izobraževanj in 
usposabljanj, nekateri pa so dejavni tudi na regijski in državni ravni,  medtem ko se število 
aktivnih članov v stegu zadnja leta giblje med številkama 60 in 70, tako je bilo v 15 letni 
zgodovini v stegu vključenih okoli 300 mladih. Člani stega imajo tedenska srečanja po 
starostnih skupinah, se udeležujejo srečanj z vrstniki iz cele Slovenije in različnih tekmovanj v 
skavtskih veščinah (npr. v orientaciji), vsako leto pa se poleti podajo na tabore. Med drugim 
se je srednja starostna veja trikrat (1997, 2002 in 2007) udeležila poletnega tabora, na 
katerem so bili zbrani njihovi sovrstniki iz preostalih gorenjskih stegov, najstarejša starostna 
skupina pa se je dvakrat (1995 in 2001) udeležila vseslovenskega poletnega tabora, ki je bil 
namenjen njihovi starostni skupini. Najstarejša starostna skupina pa si je v teh 15 letih 
nabrala tudi nekaj mednarodnih izkušenj, in sicer so bili leta 1997 v Parizu, leta 2002 v 
Španiji, leta 2003 so v Sloveniji gostili sovrstnike iz Španije, del poletja pa so leta 2004 
preživeli na Irskem. 
 
Skavti na Breznici so že od samega začetka dejavni tako v župniji kot tudi v občini, kjer 
sodelujejo z različnimi drugimi organizacijami. Vsako leto pripravljajo sprejem Luči miru iz 
Betlehema, ki jo med drugim tudi ponesejo do bolnih in ostarelih, organizirajo papirno akcijo 
prispevajo svoj delež pri čistilni akciji, sodelujejo s civilno zaščito ter pripravijo nočni križev 
pot na sv. Lovrenca, ki se ga udeleži vsako let več ljudi. Poleg tega  brezniški skavti 
sodelujejo tudi pri miklavževanju, praznovanju materinskega dneva, kresovanju, postavljanju 
jaslic ter izdelovanju adventnih venčkov in voščilnic, pripravili so različne dobrodelne akcije, 
ter dvakrat pripravili srečanje gorenjskih sovrstnikov.  
 
Delo v skavtski organizaciji je delo mladih z mladimi in je zato še toliko bolj pomembno, da 
znamo ceniti njihov trud. Preko različnih dejavnosti, mnogih aktivnostih, druženjih in drugih 
oblik, so skavti v svoji 15 letni zgodovini aktivno vzgajali in usmerjali mlade in izpolnili ter  
popestrili prosti čas velikemu številu otrok in mladostnikom ter njihovim staršem.   
 
 
 
 
 
 
 



NAGRADA OBČINE ŽIROVNICA ZA LETO 2007 
 
 

 
PREJEMNIK: MARKO PAVLENČ, SELO PRI ŽIROVNICI 31 D, 4274 ŽIROVNICA 
PREDLAGATELJ: AGRARNA SKUPNOST ZABREZNICA - SELO 
 

UTEMELJITEV 
 
Marko Pavlenč je družbeno aktiven in se udejstvuje na različnih področjih. Bil je 4. leta 
predsednik zelo delavnega vaškega odbora vasi Selo. Pomaga pri izpeljavi skoraj vseh 
prireditev v Občini Žirovnica, zelo dejaven je pri obnovah kulturnih spomenikov (cerkva), 
pomaga Lovski družini Stol pri postavljanju prež, vrsto let pa se že angažira pri Agrarni 
skupnosti Zabreznica-Selo. Ker ima zelo velik poslih za ohranjanje krajine, veliko 
prostovoljnega dela (skoraj ves prosti čas) vlaga v čiščenje naših pašnikov in vzdrževanje 
objektov. Rezultati, predvsem njegovega dela, so vidi v Zabreški dolini in Rebru.  
 
 

ŽUPANOVA PRIZNANJA ZA LETO 2007 
 
Skladno z določili 8. a člena Odloka o priznanjih Občine Žirovnica, je župan sprejel odločitev, 
da za leto 2007 podeli ŽUPANOVA PRIZNANJA naslednjim organizacijam in 
posameznikom: 
 
 



 
 
Župnijska Karitas Breznica (humanitarnost, delo z mladimi) 
 

 
 
Franc ŠIVIC (film o čebelarju Janši, predstavitev Žirovnice širši slovenski javnosti) 
 
 



 

 
Matija PODHRAŠKI (zlati maturant) 
 
 

 
                                               Vir: zirovnica.com 
 

Poldka PETRIČ (angažiranost ljudi s posebnimi potrebami na področju kulture in 
umetnosti) 


