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Zima je prišla …
… sneg leti z neba, je puščava zemlja vsa. Mraz prihaja 
z njo, hud možak je to, nam pa nič hudo ne bo. Mrazek 
prava reč, mi gremo za peč, pa ne moreš nam nič več.

(Slovenska ljudska)

Ali ste vedeli?
December ali gruden je dvanajsti mesec gregori-
janskega koledarja. Ime je dobil iz latinske besede 
decem, ki pomeni »deset«, saj je bil prvotno deseti 
mesec leta. Naš kmet je v zadnjem mesecu leta 
opazoval zemljo in ugotovil, da je pozimi zemlja 
zaledenela v grude, ki ležijo po polju, in od tod ime 
gruden.

Obnova spominskega čebelnjaka 
Antona Janše
Na Breznici je v novih barvah zažarel spominski čebel-
njak Antona Janše. 
Zaradi dotrajanosti nosilnih lesenih delov in drugih 
konstrukcijskih nepravilnosti ter napada insektov je 
bila rekonstrukcija čebelnjaka nujna. S posegi, ki so 
potekali pod nadzorom Zavoda za varstvo kulturne de-
diščine Kranj, smo skušali vzpostaviti prvotno podobo 
čebelnjaka. Celostna obnova je obsegala zamenjavo 
dotrajanih delov in restavriranje panjskih končnic. Le-
seno streho je zamenjala prvotna slamnata, v notran-
josti so bila izdelana naravna, zbita glinena tla.
Pri delu so bili uporabljeni tradicionalni, naravni, 
obnovljivi materiali, varni za čebele in obiskovalce. Za 
nasvete, zlasti kar se tiče čebelarske opreme, ki je svoj 
prostor dobila v zadnjem delu čebelnjaka, smo angaži-
rali tudi lokalne čebelarje. 
Janšev čebelnjak je tako obnovljen, da se v njem lahko 
ponovno čebelari. Z obnovo kulturnega spomenika je 
bila vzpostavljena pristna podoba spominskega čebel-
njaka na avtentični lokaciji, kjer je nekoč čebelaril slav-
ni Kuharjev Tone. Pomemben in prepoznaven element 
bogate čebelarske dediščine na slovenskem je tako 
ponovno vključen v turistično ponudbo našega kraja in 
predstavlja osrednjo točko čebelarskega turizma.

Obisk Dedka Mraza na Breznici
December je čaroben mesec, ki ga imamo vsi radi, še 
posebej pa otroci, saj v njih budi radovednost in priča-
kovanja. Tega se še posebej dobro zaveda dobri mož z 
belo brado, čigar decembrski urnik je že dodobra popi-
san. K sreči smo se za obisk priporočili dovolj zgodaj … 
Dedek Mraz bo Žirovnico obiskal 21. decembra ob 18. 
uri, pričakali pa ga bomo v kulturni dvorani na Brezni-
ci. Starše vljudno prosimo, da svoje otroke za srečanje 
obvezno predhodno prijavijo na tel. številko 04 580 15 
03 ali na e-naslov urska.aljancic@visitzirovnica.si do 
vključno 19. decembra. Dedek Mraz je pripravil darila 
za otroke do 4. razreda osnovne šole. Vabljeni!

Navada je stara, novo leto voščit,
in tudi mi zdaj, to hočmo storit.

Da bi dolgo živeli, vsi zdravi in veseli,
da bi vsako nesrečo prenesli skoz srečo.

(Gorenjska kolednica)

vam želi
Zavod za turizem in kulturo Žirovnica
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Koledar dogodkov / December 2017

datum / ura kraj / lokacija naziv prireditve organizator / informacije

11. 12. 
17.00–17.45

Knjižnica Matije Čopa 
Žirovnica Ura pravljic Knjižnica Matije Čopa Žirovnica

12. 12. ob 6.00 Krašnji vrh (542 m) Planinski pohod DU Žirovnica
DU Žirovnica, pohodno-
planinska sekcija
Boris Madon, 040 241 738

13. 12. 
17.00–17.45

Knjižnica Matije Čopa 
Žirovnica Angleške urice Knjižnica Matije Čopa Žirovnica

14. 12. 
18.00–20.00

Knjižnica Matije Čopa 
Žirovnica Ustvarjalne delavnice za odrasle Knjižnica Matije Čopa Žirovnica

16. 12. ob 9. uri Zelenica (1425 m) Zaključek sezone v 
Domu pri izviru Završnice

PD Žirovnica
Bojan Završnik, 041 366 179

16. 12. ob 17.00 Dvorana pod Stolom 2. DOL ženske (Z), 10. krog 
Aquawatt Žirovnica : ŽOK Partizan Škofja Loka

OK Žirovnica 
Štefan Udrih, 040 885 538

16. 12. ob 19.30 Dvorana pod Stolom 2. DOL moški, 10. krog 
National Žirovnica : PRO Volley

OK Žirovnica 
Rok Blaznik, 041 782 494

18. 12. ob 17.00 Knjižnica Matije Čopa 
Žirovnica

Predstava za otroke
Prav posebno darilo 

Gledališče Pravljičarna
Knjižnica Matije Čopa Žirovnica

18. 12. ob 18.00 Dvorana gostišča Osvald Glasbeni večer 
z gostjo Natalijo Šimunović

DU Žirovnica,  
kulturno-izobraževalna sekcija 

19. 12. ob 7. uri Neznano Planinski pohod DU Žirovnica
DU Žirovnica, 
pohodno-planinska sekcija
Boris Madon, 040 241 738

19. 12. ob 18.30 Kulturna dvorana na Breznici Koncert Glasbene šole Jesenice Glasbena šola Jesenice

20. 12. 
17.00–17.45

Knjižnica Matije Čopa 
Žirovnica Angleške urice Knjižnica Matije Čopa Žirovnica

21. 12. ob 18.00 Kulturna dvorana na Breznici

Obisk Dedka Mraza
(Obvezne prijave na 04 580 15 03 ali  

urska.aljancic@visitzirovnica.si  
do vključno 19. 12. 2017)

ZTK Žirovnica
04 580 15 03

21. 12. 
18.00–20.00

Knjižnica Matije Čopa 
Žirovnica Ustvarjalne delavnice za odrasle Knjižnica Matije Čopa Žirovnica

od 21. 12. naprej Fotogalerija Jaka Čopa
Samostojna fotografska razstava članice FDJ 

Stanislave Torkar 
Utrinki s potovanja po Šrilanki

Fotografsko društvo Jesenice
04 580 21 16

23. 12. ob 8.00 Dvorana pod Stolom Božično-novoletni turnir v malem nogometu za 
otroke

TVD Partizan Žirovnica 
Sandi Dolar, 041 796 371

23. 12. ob 15.00 Čopova rojstna hiša
Otroške delavnice in 

ogled božičnega filma 
Prijave do 21. 12. na 031 547 037

DPM Žirovnica
Nik, 031 547 037

26. 12. Parcela KK Stol Žegnanje konj na Štefanovo KK Stol

27. 12. ob 19.00 Cerkev na Breznici
Božični koncert Mešane pevske skupine dr. France 
Prešeren z gosti – Žensko vokalno skupino Lipa iz 

Litije

Mešana pevska skupina 
dr. France Prešeren 


