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Žirovski občasnik že buri 
duhove

Letos je zagledala luč sveta že 
42. številka. S seboj je prinesla 
tudi Žirovske pravljice, ki jih 
je po zapisih Darine Konc 
priredila Olga Vončina.

Miha Naglič je na pred-
stavitvi povedal, kako si 
vsako leto znova želi, da je v 
Občasniku za vsakega nekaj. 
Letos je v njem več člankov, 
ki so povsem naključno po-
vezani s Cerkvijo: »Skupaj z 
dr. Alojzem Demšarjem sva 
raziskovala, kdo je bil arhitekt 
žirovske cerkve sv. Martina, 
Lojze Poročnik je odkrival 
skrivnosti podobarja Jerneja 
Jereba, o tem, kako je bilo na 
Žirovskem nekoč, pa se bo 

dalo razbrati iz moževanj Petra 
Nagliča. Zanimiv je intervju z 
arhitektko Manco Ahlin, pa 
tudi zapis o zidarskem mojstru 
Gabrijelu. Mislim pa, da se bodo 
mnogi ustavili ob malo bolj pro-
vokativnem članku Viktorja 
Žaklja z naslovom Pogledi z 
razdalje.«

Vzporedno je izšla še ena 
publikacija, Žirovski enkratnik, 
v kateri so sopotniki, sodelav-
ci, prijatelji in bližnji uredniku 
Občasnika ob njegovi okrogli 
obletnici pripravili  zbornik, v 
katerega je svoja opažanja o 
Mihu zapisalo različne zgodbe 
osemnajstih avtorjev, mnogi 
pa so objavili tudi fotografije.

Žirovska godba na  
štefanovo praznuje

Žirovski godbeniki Pihalnega 
orkestra Alpina letos praznujejo 
65-letnico obstoja. Že tradicionalni 
božično-novoletni koncert, ki je 
navdušil obiskovalce, je tako dobil 
še dodatni namen.

Ljubitelje glasbe so presenetili 
že 22. decembra, ko so pripravili 
krajšo predstavitev na prostem, 
pred zadružnim domom. Z obi-
skovalci so poklepetali in spili 
kozarček kuhanega vina.

Žal so se težki časi dotakni-
li tudi njih. Z Alpino so zaradi 
finančnih težav sporazumno 
prekinili pogodbo (pobuda je 
prišla z Alpinine strani), tako da 
so ostali brez sredstev glavnega 
sponzorja. Godbeniki upajo, da 
jim bodo vsaj delavci ostali še  na-

prej zvesti in bodo kljub težkim 
časom od svoje plače mesečno 
prispevali za godbo. Vseeno pa 
intenzivno razmišljajo, kako bi 
pridobili dodatna sredstva, ki 
jih nujno potrebujejo za obstoj, 
za financiranje dirigenta, za po-
pravilo glasbil. Veseli jih, da so po 
več desetletnih težavah s plače-
vanjem najemnine za prostore, 
kjer vadijo, prosti vsaj tega, saj 
imajo vaje kar v tovarni Alpina.

Mačjedolsko srečanje
V decembru se je pri Rdeči ostrigi zgodil prav poseben večer, saj so prostovoljci društva Žverca in mačjega zavetišča 
predstavili svoje aktivnosti. Obiskovalci so tako s foto-video predstavitvijo obiskali Mačji dol in spoznali najdenčke,  

ki čakajo na posvojitev.

Zgodba se je začela pisati že leta 
2008 z ustanovitvijo neprofitnega 
društva za pomoč živalim Žverca. Tri 
leta kasneje so ustanovitelji pridobili 
status društva, ki deluje v javnem 
interesu. Prostovoljci, ki delujejo v 
društvu Žverca, so tako vsa pretekla 
leta v dogovoru s pristojnim zave-
tiščem pomagali pri ulovu prosto-
živečih in zavrženih mačk, prevozih 
do veterinarja ali v zavetišče. V svoje 
domove so sprejeli številne najdene 
živali in zanje skrbeli do oddaje v 
nove domove, pomagali so nešte-
tim zavrženim sesnim mladičem, 
dokler niso bili primerni za oddajo, 
financirali pa so tudi veterinarsko 
oskrbo huje poškodovanih živali in 
tako preprečili evtanazijo. Ker so z 
večletnim delom na tem področju 
ugotovili, da tovrsten način dela 
ni dovolj učinkovit in da na dolgi 
rok tako reševanje problematike – 
preveč zapuščenih živali, premalo 
zavetišč, premalo prostovoljcev, 
premalo zbranih sredstev – ne bo 
možno, je od začetka leta 2011 nji-
hov cilj predstavljala ustanovitev 
zavetišča za zapuščene mačke. Želja 
se jim je uresničila maja 2011, ko so 
po dogovoru s škofjeloško občino 
dobili prostor za zavetišče in ga s 

pomočjo sredstev od prodaje svojih 
izdelkov ter občine in donatorjev 
uspeli obnoviti in pripraviti za spre-
jem ubogih živali.

Zaživel je Mačji dol
Prvi maj 2012 je bil še posebej pra-
zničen, saj so od takrat naprej v Ma-
čjem dolu pristojni za sprejem mačk 
iz občin Škofja Loka in Železniki. 
»Naš zgled so t. i. živalim prijazna 

zavetišča, se pravi, da ne evtanazi-
ramo nobene živali, razen če ta ni 
neozdravljivo bolna. Veliko živali 
je v naši oskrbi po več mesecev, 
tako da daljše bivanje v zavetišču 
krijemo sami, prav tako stroške 
zdravljenja bolnih in poškodovanih 
živali, zato smo sredstva primorani 
na različne načine zbirati tudi sami,« 
pojasnjujejo predstavniki Mačjega 
dola in dodajajo, da so veseli vsake 

pomoči. »Najbolj nas razveseli, če 
se ljudje odločajo za posvojitev 
živali iz zavetišč, namesto da lju-
bljenčke kupujejo. V kolikor se bo v 
prihodnje kdo odločal za posvojitev 
mucka, bomo zelo zadovoljni, če 
si boste izbrali kakšnega od naših 
varovancev. Fotografije si lahko 
ogledate na www.macji-dol.si. Lju-
dje nam lahko pomagajo tudi tako, 
da kupijo naše izdelke, za katere se 
trudimo, da so kar se da estetski in 
uporabni.« Vsa sredstva, zbrana s 
prodajo izdelkov in donacijami, so 
namenjena za oskrbo in zdravljenje 
živali v Mačjem dolu. Predstavniki 
le-tega neprestano opozarjajo, da 
je lastništvo živali odgovornost. 
Neprimerna oskrba, odmetavanje 
ali celo pobijanje neželenih živali 
so kazniva dejanja. Prijava kršiteljev 
na Veterinarsko upravo RS, ki naj 
postane logična posledica, je lahko 
anonimna. Sicer pa so za zapuščene 
živali po zakonu dolžne poskrbeti 
občine, zato naj ljudje o najdenčkih 
obvestijo pristojno zavetišče. V prvi 
vrsti pa naj vsi temeljito poskrbijo 
za svoje živali. Če tega niso pripra-
vljeni ali zmožni storiti, naj se za 
(katero koli) žival raje ne odločijo.

Katja Štucin

»Če opazite, da 'pri sosedu' živali trpijo, se vsaj vi zavzemite zanje in 
ne podpirajte neodgovornih in krutih lastnikov. Pokličite VURS in s 

tem rešite nemočno žival.«
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