Zbirka medijskih objav
OBČINA ŽIROVNICA,
27. 11. 2014
Število objav: 2
Tiskani mediji: 2
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

Zabreznica: Nekoč so nekaj lesa, mleka, živine, sadja in jajc tudi prodali

Medij; Doseg

Kmečki glas; 125000

Rubrika / Datum

Ostalo, 26. 11. 2014

Stran v zbirki

Avtor

Dolničar Boris

3

Teme

Občina Žirovnica

Naslov

Pesniški olimpijci v Bukovju

Medij; Doseg

Večer; 108000

Rubrika / Datum

Koroška, 27. 11. 2014

Stran v zbirki

Avtor

P.L.T.

4

Teme

OŠ Žirovnica

Zaporedna št.
1

Zaporedna št.
2

Stran: 16

Površina: 275 cm2

Stran: 21

Površina: 181 cm2

2

Kazalo

Pozabljene podobe slovenskih vasi na starih razglednicah

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.

Zabreznica: Nekoč so nekaj lesa, mleka,
živine, sadja in jajc tudi prodali
Obcestna vas v Deželi leži
ob vznožju grebena Peči pod
Stolom (2236 m) in je združena s sosednjima krajema Breznico in Selom pri Žirovnici.
Zabrezničani, ki jih je bilo na
začetku minulega stoletja 185,
zdaj pa jih je več kot petsto, so
si hiše v glavnem postavili na
obeh straneh ceste Žirovnica Begunje na Gorenjskem. Nekdaj so se domačini večinoma
preživljali s kmetovanjem, pri
čemer so nekaj lesa, mleka, živine, sadja in jajc tudi prodali;
na mnogih domačijah so se
ukvarjali še s čebelarstvom.
Danes so skoraj vsi prebivalci
zaposleni na Jesenicah in v
drugih krajih Radovljiške kotline. Leta 1893 je bil v Zabreznici velik požar, ki je upepelil
skoraj celotno vas. Da bi se
izognili podobnim nesrečam,
so vaščani na pobudo tedanjega brezniškega župnika začeli
razmišljati o organizirani
obrambi pred požari in že dve
leti pozneje ustanovili Prostovoljno gasilsko društvo Breznica, kasneje preimenovano v
PGD Zabreznica. Slednje še
vedno uspešno deluje in je v
svoji dolgi zgodovini prejelo
številna priznanja. Na južnem

pobočju grebena Peči, približno 180 višinskih metrov nad vasjo, je že leta 1373 stala
predhodnica romanske cerkve sv. Lovrenca,
ki je bila leta 1821 porušena. Zato so v vasi
zgradili znamenje in vanj prenesli zavetnikov kip iz podrte cerkve. Po 170 letih pa so
se lotili njene obnove in jo leta 1993 dokončali, tako da je Sveti Lovrenc nad Zabreznico

spet postal priljubljen popotniški cilj, ki hodca poplača z lepim razgledom proti Blejskemu kotu, Ljubljanski kotlini, Jelovici, Pokljuki in Julijcem ter z zvončkom želja pred vhodom v cerkev. Križev pot v njej je delo slikarja Janeza Bernika, mozaik s podobo svetega
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Krištofa na južni fasadi pa slikarja Andreja
Jemca. V sedemdesetih letih prejšnjega stoletja so učitelji zabrezniške osnovne šole, ki
jo obiskujejo otroci iz vseh desetih vasi v občini Žirovnica, predlagali, da bi povezali kulturno-zgodovinske spomenike pod Stolom
in tako so 1980. leta odprli Pot kulturne dediščine. Tedaj so pred šolo odkrili kip čebelarja Antona Janše, čez leto dni pa še kipe literarnega zgodovinarja Matije Čopa, pesnika
Franceta Prešerna ter pisateljev Frana Šaleškega Finžgarja in Janeza Jalna; tako je nastala Aleja slavnih mož.
Boris Dolničar
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Kazalo

Pesniški olimpijci v Bukovju
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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.

Zmagovalka 15. pesniške olimpijade, namenjene dijakom in študentom, je Urška
Kramberger iz Dobrne. (Barbara Žvirc)

Zmagovalka 15. pesniške olimpijade, ki je minule dni potekala v dvorcu Bukovje v Dravogradu, je Urška Kramberger iz Dobrne. Na olimpijadi je sodelovalo 14 udeležencev, ki so prejeli knjižne nagrade in priznanja, zmagovalka po
izboru Davida Bedrača, urednika in literarnega mentorja, pa je prejela 50 tiskanih fotorazglednic sponzorja fotografskega natečaja z natisnjenim verzom njene
pesmi. Četrto leto zapored je hkrati s pesniško olimpijado potekala mlada pesniška olimpijada, na natečaj pa so prejeli 28 pesmic slovenskih osnovnošolcev. Nagrade natečaja v prvi kategoriji (učenci od 1. do 4. razreda) so prejeli: Luka Šteh,
4. razred (OŠ Ferda Vesela, Šentvid pri Stični), in Julij Zupan, 3. razred (OŠ Žirovnica), ki sta si delila prvo mesto, ter Veronika Sreš, 4. razred (OŠ Ferda Vesela,
Šentvid pri Stični, tretje mesto). Nagrajenci druge kategorije (učenci od 5. do 9.
razreda) pa so: Izak Ban, 8. razred (OŠ Srečka Kosovela, Sežana, prvo mesto), Maja
Strle, 8. razred (OŠ Marije Vere, Kamnik, drugo mesto), in Ajda Stegne, 7. razred
(OŠ Partizanska bolnišnica Jesen Tinje, tretje mesto). Med desetimi fotografijami,
prispelimi na fotonatečaj na temo fotopoezija za dijake in študente, je strokovna komisija za najboljšo izbrala fotografijo Mateja Strmčnika iz Dravograda (z
naslovom Poezija življenja). Drugo mesto fotonatečaja je prejela fotografija Moja
pesem je moj obraz avtorice Janine Ulbl iz Maribora, tretje pa Ljubezensko pismo
Luke Kotnika iz Kotelj. Pesniška olimpijada je projekt, zastavljen s pomočjo nosilke Barbare Žvirc, Kluba koroških študentov (KKŠ), JSKD 01 Dravograd in Zveze
kulturnih društev Dravograd. Namenjen je dijakom in študentom ter zasnovan
na dvodnevnih pesniških delavnicah, literarnem nastopu, druženju, spoznavanju in kaljenju najboljših avtorjev s priznanimi in uveljavljenimi pesniki, (pit)
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