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Tisoč in tisoč zvezd je nad nami,
tisoč in tisoč zvezd je med nami,
naj gre po svetu – rama ob rami –
svetloba z nami.
(Tone Pavček)

SREČNO!

NAGRAJENCI OBČINE ŽIROVNICA ZA LETO 2020
PRIČELI SO SE POSTOPKI ZA GRADNJO OBVOZNICE VRBA
ŽELIMO SI NAZAJ V ŠOLSKE KLOPI
DEŽELA KRANJSKA NIMA LEPŠGA KRAJA
Clipboa

www.zirovnica.si

PIZZE / MALICE
KOSILA
JEDI PO NAROČILU
Dnevno ponudbo malic spremljajte na:

040 151 244 / 04 580 11 28

Gostišče Osvald bed and breakfast

Vse najlepše v prihajajočem letu 2021!

www.sencila-nino.si

Strokovnjakinja za homeopatijo in tui-na sprostitveno masažo

Home-0-Či

Srečno 2021!

OBŽAGOVANJE DREVES

svetovanje o vitalni energiji,s.p.

Mojca Legat, mag.pharm.

Termini po dogovoru, možnost darilnih bonov

SLO – tel.: 040 652 611 , Zabreznica 36, 4274 Žirovnica
V tem času sem na voljo tudi preko Skype-a, Viber, WhatsApp-a.

Želimo vam veliko zdravja, miru in
radosti v prihajajočem novem letu!

— podiranje dreves na zahtevnih lokacijah
— arboristika
— popravila in čiščenje streh
— dela na višini - vzdrževanje in montaže

GAŠPER FINŽGAR s.p.
040 66 33 55 • gfinzgar@gmail.com

Aktualno

Spoštovane občanke in občani,

nas trenutna situacija, povezana z epidemijo, spravi v slabe vibracije.
Pogumno, strumno in s pričakovanji poglejmo naprej v prihodnost
in se s ponosom spomnimo preteklosti.

letos nam jo je pošteno zagodel covid-19, na vseh področjih. Zaradi
epidemije tudi na občinskem nivoju nismo mogli izvesti prireditev
ob prazniku Občine Žirovnica, 3. decembru. Ob tej priložnosti smo
vedno pripravili več dogodkov s pomočjo ali v organizaciji Zavoda za
turizem in kulturo Žirovnica, Kulturnega Društva dr. France Prešeren,
Osnovne šole Žirovnica in drugih. Prav tako letošnjim prejemnikom
priznanj Občine Žirovnica le-teh nisem mogel osebno izročiti. Vsem
nagrajencem sem poslal pismo s pojasnilom, da bodo nagrade prejeli, ko bodo to dopuščale epidemiološke razmere. Želimo namreč,
da je podelitev javna in na ta način nagrajencem izkazati pričakovano pozornost.

Tudi na občinskem področju nas v naslednjem obdobju treh let
čakajo novi izzivi, ki bodo prinesli še boljše pogoje za življenje in
razvoj občine Žirovnica.
Zasebni investitor bo zaključil gradnjo objektov v Poslovni coni Žirovnica, ki bodo omogočali gospodarski razvoj, gradila se bo obvoznica Vrba, parkirišče na Rodinah, most v Piškovci, del kanalizacije
v Smokuču, obnovila se bo regionalna cesta Zabreznica–Breznica,
gradilo in obnavljalo se bo v Vrbi na objektih, ki sta jih kupili občina
in država, širili bomo parkirišče v Završnici ter omejili promet v smeri
Valvazorja in Zelenice. Pripravljamo projekte za dva podvoza pod
železnico, in sicer na Selu in pod Vrbo. Čaka nas sprejem razvojnega
programa občine do leta 2030, zagotavljanje zadostnih kapacitet
za varstvo otrok, priprave prostorskih aktov, med katere moramo
umestiti tudi nov gasilski dom, in na koncu, vendar ne najmanj
pomembno, nadaljevati s postopki za gradnjo doma starostnikov
na Selu pri Žirovnici, kjer zaenkrat odlično sodelujemo z zasebnim
investitorjem (bodočim koncesionarjem) Comett domovi, d.o.o.
Načrte imamo, voljo in ideje tudi, zato ni razloga, da nam vsem
skupaj, tudi z vašo pomočjo, spoštovane in spoštovani, ne bi uspelo.
Srečno Žirovnica in iskrene čestitke za praznik!
Leopold Pogačar, župan

Uradne ure Občine Žirovnica ob sredah – obvestilo
Obveščamo vas, da so do preklica uradne ure občinske uprave in sprejemne pisarne ob sredah od 8.00 do
12.00 in od 14.00 do 16.00.
Za vse dni še vedno velja, da se morate za osebni obisk predhodno najaviti ali pa vloge oddajate po elektronski pošti, v
nabiralnik oziroma zadeve urejajte po telefonu.

Župan kot prostovoljec civilne zaščite pri nudenju pomoči v času cepljenja proti
gripi pred Zdravstveno postajo Žirovnica
Kljub temu, da ne moremo praznovati v živo, pa bodimo, in to ne
samo na dan praznika, ponosni »Kašarji« in prebivalci naše občine.
Naj bo rojstni dan našega rojaka, največjega slovenskega pesnika
dr. Franceta Prešerna, razlog za prešerno voljo in ne dopustimo, da

Hvala in ostanite zdravi!

Ob dnevu samostojnosti in enotnosti vsem
občankam in občanom čestitam z željo, da se
med nas spet povrneta enotnost in optimizem
kot v času osamosvajanja naše države.

Naj bo vaš božič toplo ognjišče
sredi mrzle zime s srebrno zvezdo v očeh.
Ob novem letu pa vam želimo sončni žarek,
ki nariše nasmeh na obraz.

Župan Leopold Pogačar

Župan Leopold Pogačar, Občinski svet in
Občinska uprava Občine Žirovnica
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Sprejet proračun za leto 2021

Pričeli so se postopki za
gradnjo obvoznice Vrba

Svetniki so se v novembru in decembru sestali na dveh
rednih sejah. Osrednja točka obeh je bil proračun občine
za prihodnje leto v prvi in drugi obravnavi. Sprejet je bil
tudi odlok o podrobnem prostorskem načrtu za gradnjo
obvoznice Vrba.
Proračun Občine Žirovnica za leto 2021 načrtuje 4.213.578 evrov
prihodkov in 5.211.938 odhodkov. Razlika, 998.360 evrov, bo pokrita s sredstvi, ki bodo ob koncu letošnjega leta ostali na računu
in znašajo 1.222.449 evrov. Dobrih 198 tisočakov, ki bodo pri tem
ostali, bo v proračun vključenih z rebalansom za leto 2021. Proračun
58 % sredstev namenja tekočim izdatkom in 42 % investicijam.
Pomembnejše investicije v letu 2021
Rekonstrukcija ceste Zabreznica–Breznica
Obvoznica Vrba
Most v Piškovici
Parkirišče Rodine
Športni park Glenca
Investicijsko vzdrževanje RP Završnica
Urejanje občinskih cest
Investicijsko vzdrževanje stanovanj
Odlagališče odpadkov in zbirni center
Urejanje vodovodnega omrežja
Dom starostnikov
Turistični center Vrba
Investicijsko vzdrževanje javnih parkirišč
Parkirišče ob cesti v Završnico
Rekonstrukcija cest pod podvozi železniške proge

Na novembrski seji občinskega sveta je bil z desetimi glasovi za in enim proti sprejet Občinski podrobni prostorski
načrt za obvoznico Vrba. Sprejet dokument pomeni začetek postopkov za gradnjo.

EUR
53.000
535.660
372.462
204.057
20.500
35.000
80.300
42.250
38.400
39.600
10.000
32.886
82.540
18.300
47.000

Obvoznica bo od križišča na Breznici potekala po obstoječi cesti
proti Vrbi, se za križiščem s Cesarsko cesto odcepila desno in po
zahodni strani obšla vas. Na cesto Radovljica–Jesenice se bo priključila pred železniškim nadvozom, kjer bo urejeno krožišče. Ob cesti
bo ločeno potekala mešana pot za pešce in kolesarje.
Prizadevanja za obvoznico, ki bo vas razbremenila prometa skozi
njeno jedro, so stara desetletja. Tehtanja za in proti različnim variantam so naposled pripeljala do zahodne variante, ki je dobila potrditev vseh pristojnih soglasodajalcev na državnem nivoju in požela
največ nasprotovanj med domačini. Kot je na seji poudaril župan,
bi bila tudi njemu ljubša vzhodna varianta, a žal, v vseh letih z njo
niso uspeli, sedaj pa je čas, da se prične z delom.

Razen nekaterih pripomb konkretnih predlogov za spremembe predlagane porabe sredstev v razpravi ni bilo. Od 12 prisotnih svetnikov
jih je 11 glasovalo za predlog proračuna.
S sprejetjem odloka o podrobnem prostorskem načrtu so svetniki
na novembrski seji prižgali zeleno luč za gradnjo obvoznice Vrba,
o čemer podrobneje pišemo v naslednjem prispevku. Prisluhnili so
poročilu o opravljenem nadzoru nad investicijskim vzdrževanjem
Rekreacijskega parka Završnica, pri čemer ni bilo ugotovljenih nepravilnosti, in predstavitvi programa dela Zavoda za turizem in kulturo Žirovnica za leto 2021. Program je predstavil direktor zavoda
Matjaž Koman, ki je bil na decembrski seji potrjen za direktorja tudi
v mandatu 2021–2025.
Med ostalimi točkami naj omenimo še
vprašanja in pobude,
ki so se na obeh sejah
dotaknile prometnega režima na Cesarski
cesti. Potem ko je bila
cesta, tudi na podlagi svetniške pobude,
junija zaprta za proZadnji seji sta zaradi zagotavljanja varnostnih
met, se mnenja o odukrepov potekali v prostorih Dvorane pod Stolom.
ločitvi krešejo. Tako
Tatjana Mulej spodbuja strožji redarski nadzor nad upoštevanjem
novega režima, Jurij Dolžan predlaga, da cesta ne ostane zaprta
za ves promet in Anton Koselj meni, da z zaprtjem ceste zaviramo
razvoj kraja, namesto da bi jo uredili na način, sprejemljiv za vse
uporabnike.
Gradivo v celoti je dostopno na spletni strani Občine Žirovnica.

Po sprejetju OPPN-ja je že steklo zbiranje ponudb za izdelavo projekta. V naslednjem letu občinski proračun zagotavlja sredstva za
parcelacijo, odkupe zemljišč, pridobitev gradbenega dovoljenja in
izbiro izvajalca. Župan Leopold Pogačar: »Upam, da bodo ljudje
čim bolj sodelovali pri prodaji zemljišč. Prepričan sem, da se bomo
uspeli dogovoriti in rešiti vse težave. Če bo treba, bomo izvajali tudi
komasacijo, torej združevanje in razdruževanje parcel. Vse poti so
odprte. Računamo, da bomo leta 2022 pričeli z gradnjo in jo morda
še v istem sicer pa v naslednjem letu zaključili.«
Polona Kus

O obnovi železnice
Novembra se je pričela nadgradnja železniške proge
Kranj–Lesce. Popolna zapora proge med Kranjem in Jesenicami bo trajala do junija prihodnje leto. Obnova proge
na odseku Lesce–Žirovnica bo sledila v naslednjih fazah
nadgradnje gorenjske železnice.
Poleg obnove same železnice bo v Žirovnici obnovljena postaja, v
naselju bo zgrajena obojestranska protihrupna zaščita, na Selu in
pod Vrbo bosta zgrajena podvoza. Občina Žirovnica je v zvezi s tem
na Direkcijo RS za infrastrukturo naslovila pobudo, da se ponovno
preuči možnosti za gradnjo podvoza tudi na križišču železniške proge in regionalne ceste Žirovnica–Begunje in pobudo vaščana Vrbe,
da se protihrupna zaščita uredi tudi v Vrbi.

Polona Kus

Kot so v svojem odgovoru pojasnili na direkciji, so aktivnosti v zvezi
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V drugem valu epidemije

s pripravo projektne dokumentacije za gradnjo
podvoza v Žirovnici v
teku. V fazi priprave je
razpisna dokumentacija, na osnovi katere bo
predvidoma spomladi
2021 objavljeno javno
naročilo za izdelovalca
projektne dokumenVprašanje gradnje podvoza v Žirovnici ostaja tacije. Župan Leopold
Pogačar: »To je prvi
odprto.
korak na poti do izven
nivojskega križišča v Žirovnici. Mislim, da obstaja velika verjetnost,
da bo v dveh letih zgrajeno. Kot župan bom ves čas opozarjal na
problematiko, kajti če podvoz ne bo narejen ob nadgradnji proge,
ga ne bo naslednjih 30 let.«

Z izkušnjami iz spomladanske vala širjenja covida-19 sta
Občina Žirovnica in Občinski štab Civilne zaščite ob drugi
razglasitvi epidemije ponovno uvedla aktivnosti za pomoč
občanom in preprečevanje širjenja bolezni.
Število okuženih v občini Žirovnica se je oktobra pričelo naglo vzpenjati, novembra je zraslo do številke 90, trenutno se zadržuje okoli
30. Trije občani s covidom-19 so življenje žal izgubili.
Z razglasitvijo epidemije je v prostorih Občine Žirovnica ponovno
začel delovati klicni center s 24-urno dežurno službo. Telefonska
številka centra je namenjena občanom, ki potrebujejo pomoč glede
zdravstvenih storitev, vsakodnevne oskrbe in drugih nujnih zadev.
Občanom po potrebi na pomoč priskočijo člani Civilne zaščite, prevoze pa opravljajo prostoferji.
Telefonska številka klicnega centra
Od 8. do 15. ure: 58 09 110
Izven delovnega časa: 041 603 131

Glede druge pobude pa direkcija odgovarja, da meritve v Vrbi kažejo
minimalno preseganje mejnih vrednosti kazalcev hrupa, zato tam ni
predvidena protihrupna ograja, temveč pasivna protihrupna zaščita
v izpostavljenih stavbah. To pomeni, da bodo lastnikom omogočili
vgradnjo boljših oken, ustrezne zasaditve in podobno.

Z zaprtjem vrtcev 23. oktobra je bilo nujno varstvo otrok prepuščeno organizaciji na lokalnem nivoju. Župan Leopold Pogačar:
»Z osnovno šolo in vrtcem smo takoj zagotovili varstvo za predšolske
otroke, pri čemer nismo delali razlik glede prednostnih poklicev
staršev. Za nas je vsak poklic pomemben, od medicinskega osebja
do trgovk, saj nam vsi omogočajo, da za silo normalno živimo.
Na podlagi vladne odredbe smo v dogovoru s šolo zagotovili tudi
brezplačno prehrano za učence in dijake, ki so do tega upravičeni.«

Pri obnovi železnice občine sodelujejo s sofinanciranjem posameznih objektov. Občina Žirovnica bo v svojem proračunu v prihodnjih
dveh letih zagotovila sredstva za izgradnjo podvozov na Selu in
pod Vrbo.
Polona Kus

Oksimetri za občanke in občane

Kot spomladi se je tudi v drugem valu v reševanje stisk vključil Rdeči
križ Jesenice. Posameznim družinam so v sodelovanju z občino že
dostavili nujne življenjske potrebščine, pred prazniki bodo akcijo
ponovili za 22 družin.

Župan Leopold Pogačar je v torek, 10. novembra 2020, v
imenu Občine Žirovnica in Občinskega štaba Civilne zaščite osebju Zdravstvene postaje Žirovnica v uporabo izročil
pet oksimetrov.

Župan pojasnjuje, da v občini sicer veljajo splošni ukrepi za zajezitev
epidemije, saj se za uvajanje strožjih prijemov od državnih na območju Žirovnice niso odločili. »V prvih tednih ukrepov smo dvakrat
izvedli kontrolo prehajanja občinskih meja. Ugotovili smo okoli 30
kršitev, izrekli opozorila oz. obiskovalce iz drugih občin napotili nazaj, enemu pa smo odredili tudi globo. Večjih težav drugače pri nas
ne beležimo, tako tudi strožji ukrepi niso potrebni.«
Polona Kus

Sodelujte pri testiranju Wi-Fi točk
V okviru evropskega projekta WiFi4EU je bilo v občini septembra nameščeno omrežje brezplačnih Wi-Fi
točk. Občina Žirovnica vabi občane,
da preizkusijo delovanje točk in poročajo o svojih ugotovitvah.

Oksimetre sta iz rok župana sprejeli zdravnici Monika Golja in Urška Vogelnik.

Lokacije omenjenih točk so: Čopova, Finžgarjeva in Prešernova rojstna hiša (v hišah in v njihovi neposredni okolici), zdravstveni dom
na Selu in parkirišče pred njim, gasilski dom v Zabreznici, območje
prireditvenega prostora v Završnici, parcela in okolica Konjeniškega
kluba Stol in TVD Partizan z okolico.

Prenosne naprave za merjenje srčnega utripa in nivoja kisika v krvi so
namenjene občankam in občanom, ki zaradi zdravstvenega stanja
potrebujejo redne meritve nivoja kisika v krvi. Oksimetre sta v imenu celotne ekipe sprejeli obe zdravnici v žirovniškem zdravstvenem
domu, Urška Vogelnik, dr. med. spec. druž. medicine, in Mojca
Golja, dr. med. spec. splošne medicine. Po besedah župana so z
dejanjem prispevali majhen kamenček v mozaik skrbi za zdravje,
priložnost pa so prisotni izkoristili tudi za izmenjavo informacij o
stanju in ukrepih za preprečevanje širitve okužb s covidom-19.

Občina Žirovnica poziva občane, da na svojih napravah preizkusijo delovanje mreže, kadar se nahajajo na območju katere izmed
navedenih točk. Ugotovitve, poslane na e-naslov sasa.tribuson@
zirovnica.si ali zapisane na FB profil Občine Žirovnica, bodo pripomogle k zagotavljanju kvalitete delovanja brezplačnih Wi-Fi točk.

Polona Kus

Polona Kus
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Nagrajenci Občine Žirovnica za leto 2020
3. december – praznik Občine Žirovnica je vsako leto priložnost za podelitev priznanj, ki jih občina nameni posameznikom, skupinam ali organizacijam za njihov prispevek k razvoju in ugledu občine. Tako tudi v letošnjem letu, vendar brez
slavnostne podelitve na proslavi ob prazniku.
Predlagatelji za podelitev priznanj so lahko fizične osebe, podjetja, zavodi, skupnosti, društva ali politične stranke v občini Žirovnica.
Predloge, prispele na podlagi razpisa, obravnava Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, končno odločitev o nagrajencih
pa sprejme občinski svet. Za leto 2020 so bili tako sprejeti predlog Občinskega odbora Nove Slovenije za podelitev naziva častni občan
dr. Maksimiljanu Sagadinu, predlog za podelitev plakete Igorju Čarniju in prostovoljkam projekta Starejši za starejše Društva upokojencev
Žirovnica ter predlog za podelitev nagrade Marjanu Dobnikarju. Slednje tri so predlagali svetniki Neodvisne liste za Žirovnico Sebastijan
Zupan, Meta Zupan, Nino Rejc, Barbara Oman in Izidor Jekovec ter Leopold Pogačar, Zvone Bulovec, Mirjam Fain in Miran Dolar. Nagrajence predstavljamo v nadaljevanju.
izkopavanjem je dokazal predromanski izvor cerkve sv. Martina v
Mostah, romanski izvor cerkve sv. Marka v Vrbi in sv. Radegunde na
Bregu, raziskoval ali organiziral je raziskave staroslovanskih grobišč
v Mostah, na Bregu, v Smokuču, v Doslovčah in na Rodinah, pri
čemer je bila potrjena tudi poznoantična poselitev vasi pod Rebrom.
Z izkopavanji in topografijo je bila tako potrjena kontinuiteta poselitvene slike tega dela Gorenjske z minimalnimi spremembami od
stare železne dobe do danes, kar je posebnost na širšem področju
Slovenije. Svoja odkritja je redno objavljal v znanstveni, strokovni
in poljudni lokalni literaturi ter s številnimi predavanji in strokovnimi
vodstvi po Ajdni.

Dr. Maksimiljan Sagadin – častni občan

Za svoje delo pri varovanju kulturne dediščine je bil dr. Sagadin
nagrajen tudi z veliko plaketo občine Kranj (1995), za soavtorstvo
pri razstavi Pismo brez pisave pa z Valvazorjevo nagrado (1992), za
življenjsko delo na področju konservatorstva s Steletovo nagrado
(2017) in za življenjsko delo na področju arheologije z Nagrado
Slovenskega arheološkega društva 2018.

Dr. Milan Sagadin na otvoritvi razstave Ajdna v Čopovi hiši oktobra 2016

S svojimi raziskavami se je uveljavil med redkimi poznavalci zgodnjega srednjega veka v Sloveniji. Še vedno zavzeto piše in se angažira
zlasti pri vzdrževalnih delih na Ajdni. Dr. Sagadin je dodal nezamenljiv delež razvoju, raziskavam in ohranjanju kulturne dediščine. Je
cenjena osebnost med kolegi in kandidati, ki opravljajo izpite pred
strokovno komisijo za izpite in nazive v dejavnosti varstva kulturnih
spomenikov. Nikoli ni popisal vseh delovnih skupin in strokovnih
komisij, v katerih je sodeloval in svetoval. Med drugim je bil tudi
dolgoletni član Skupine za arheologijo na avtocestah Slovenije in
Komisije za arheološka raziskovanja pri Ministrstvu za Kulturo Republike Slovenije.

Dr. Maksimiljan Sagadin je bil rojen v Ljubljani, a vse življenje živi
v Kranju. Študiral je na Filozofski fakulteti v Ljubljani, diplomiral
je dvakrat. Leta 1974 na Oddelku za arheologijo s temo Antične
pasne spone in garniture v Sloveniji, za kar je prejel študentsko
Prešernovo priznanje, na Oddelku za Umetnostno zgodovino pa
leta 1975 s temo Plastika s pleteninasto ornamentiko. Za nalogo
je dobil Prešernovo študentsko nagrado. Po diplomi se je zaposlil
na Zavodu za spomeniško varstvo Kranj, kjer je kot konservator
vztrajal do upokojitve leta 2017. Leta 2009 je doktoriral na Oddelku
za arheologijo Filozofske fakultete v Ljubljani. Prva službena leta se
je kalil kot varuh zgodovinske dediščine in dokumentalist in poleg
tega opravljal tudi delo arheologa. Po desetletju tega dvojnega
dela je postal prvi konservator arheolog na Gorenjskem. Pionirsko
se je ukvarjal s topografskimi pregledi tedaj malo znane dediščine
vse regije, osebno je vodil ali organiziral raziskave na preko 100
lokacijah po vsej Gorenjski. Njegovi popisi so bili temelj za vpise
v register nepremične dediščine, za zaščito arheoloških ostalin v
planskih dokumentih in za valorizacijo za kulturne spomenike.

Igor Čarni – prejemnik plakete
Igor Čarni se je aktivno vključil
v procese ustanavljanja Občine
Žirovnica, saj je bil tesni sodelavec takratnega županskega
kandidata Neodvisne liste za
Žirovnico in nato prvega župana Občine Žirovnica Antona
Dežmana. Tako je bil v mandatu 1998–2002 član Občinskega sveta Občine Žirovnica
in član odborov za prostor,
varstvo okolja in gospodarsko
infrastrukturo. Od leta 2006 je
aktiven član Vaškega odbora
Breznica.

Ob pestrem terenskem delu pa je bila večina njegovega dela skoncentrirana na Kranj, Mali grad v Kamniku, predvsem pa na Ajdno,
na kateri je v presledkih delal vseh 40 let. Unikatna in inovativna
prezentacija je omogočila oživitev težko dostopne poznoantične
višinske naselbine, za kar je bil leta 1992 nagrajen s Steletovim
priznanjem Slovenskega konservatorskega društva. To arheološko
najdišče je – ne da bi bilo deležno posebne promocije – dalo pečat
celotni občini. Ob tem organizacijsko in strokovno zahtevnem delu
je znal angažirati tudi številne domačine, od prijateljev iz stroke
(Janez Meterc), do raznih obrtnikov in ljubiteljev kulturne dediščine
v občini. Izjemna gostota kulturnih spomenikov v občini Žirovnica je
narekovala Sagadinov angažma tudi na številnih drugih lokacijah – z

Igor Čarni na Veselih dnevih v Žirovnici septembra 2014
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Aktualno
Leta 1999 je skupaj z ostalimi konjerejci v občini sodeloval pri menjavi zvonov v farni cerkvi na Breznici. Bil je pobudnik in glavni
akter pri obnovi vaškega korita na Breznici leta 2003, dal je tudi
pobudo, da vaški odbor za otroke vsako leto pripravi obisk Božička
z obdarovanjem.

starostnikov in podobno. Zelo pomembni so obiski prostovoljk v
domovih za starejše, kjer oskrbovanci še kako potrebujejo pogovore
in stike z ljudmi iz svojih krajev. Pri svojem delu poleg domov za
starejše sodelujejo tudi z Rdečim križem in centri za socialno delo.
Število obiskov in drugih oblik pomoči se iz leta v leto povečuje.
Prostovoljke so doslej skupno opravile 11.516 obiskov, samo v letu
2019 so jih zabeležile 835 oziroma več kot tisoč ur prostovoljnega
dela. Podatki kažejo, da občani potrebujejo tovrstno pomoč, prostovoljkam pa pomeni zadoščenje, da je njihovo delo dobro sprejeto.

Od leta 2010 do leta 2020 je bil predsednik Konjeniškega kluba Stol.
S svojim delom je bistveno vplival na razvoj konjeništva nasploh in
konjeniškega športa v Žirovnici. Pod njegovim predsedovanjem je
klub dosegel več prelomnic. Dobil je status športnega kluba pri
Konjeniški zvezi Slovenije in tako uspešno organiziral več tekmovanj
v dresurnem jahanju in endurance tekem na državnem nivoju. Člani kluba so bili pobudniki in soorganizatorji tradicionalnih Veselih
dnevov v Žirovnici, pri čemer je imel Igor Čarni nepogrešljivo vlogo.
Izboljšali so infrastrukturo za delovanje Konjeniškega kluba, uvedli
žegen traktorjev in prvomajsko kresovanje in s tem aktivno sooblikovali društveno in družabno življenje v občini.

Ta vseslovenski projekt je bil kot izjemen primer dobre prakse na
področju prostovoljstva prepoznan tudi v Evropi. Evropski parlament
mu je leta 2017 podelil nagrado »Državljan Evrope«.
Prostovoljke so na delu tudi v času epidemije, le da namesto osebnih
obiskov starejše pokličejo po telefonu. V marcu in aprilu so sodelovale tudi pri razdeljevanju zaščitnih mask v občini. Med najbolj
ranljive so jih razdelile preko 800 in s tem še enkrat pokazale svojo
humanost in človečnost.

Od leta 2011, ko je bil imenovan za pomočnika poveljnika Štaba
Civilne zaščite Občine Žirovnica, s svojim tehničnim znanjem in organizacijskimi izkušnjami pomaga pri delu štaba. Izpostavimo naj
njegovo zavzetost pri nudenju pomoči in odpravljanju posledic po
pustošenju karavanškega fena novembra leta 2013. Tudi poklicno je
do upokojitve sodeloval z Občino Žirovnica, saj je njegovo podjetje
gradilo in vzdrževalo javno razsvetljavo.

Marjan Dobnikar – prejemnik nagrade
Marjan Dobnikar od leta 2011
opravlja naloge poveljnika Štaba Civilne zaščite Občine Žirovnica.

Igor Čarni je nepogrešljiv člen lokalne skupnosti, ki s svojim delom,
razmišljanjem in občutkom za družbeno odgovornost dokazuje, da
lokalno skupnost gradimo s sodelovanjem in ne le s pričakovanji.

Aktivno deluje v Prostovoljnem
gasilskem društvu Smokuč, bil
je tudi dolgoletni predsednik
Gasilske zveze Jesenice. Pri svojem delu uspešno združuje strokovnost, izkušnje, pridobljene v
dolgoletnem delovanju na področju zaščite in reševanja, ter
velik elan.

Prostovoljke projekta Starejši za starejše
Društva upokojencev Žirovnica – prejemnice
plakete

Marjan Dobnikar na zaključku vaje Ruševina Gorenjske oktobra 2016
Ko je marca izbruhnila epidemija covida-19, je bilo v občini Žirovnica
število okuženih med najvišjimi v Sloveniji. Marjan Dobnikar je skupaj
z organi občine poskrbel, da je Štab Civilne zaščite sprejel pravočasne in primerne ukrepe v skladu z Zakonom in vladnimi uredbami
in tudi ukrepe, prilagojene lokalni skupnosti. Organizirano je bilo
delo ožjega štaba in klicnega centra, ki je nudil pomoč občankam
in občanom v času epidemije, zagotovljena je bila zaščitna oprema,
poskrbljeno je bilo za izdajanje navodil in priporočil, obveščanje,
dostavo hrane, zdravil in ostalega posameznikom, ki so to potrebovali. Prav tako je bilo v tem času občankam in občanom razdeljenih
preko 2400 pralnih mask.

Prostovoljke DUŽ na sprejemu pri županu marca 2020
Društvo upokojencev Žirovnica v okviru socialnega programa združuje sekcijo za občane nad 80 let in projekt Starejši za starejše, ki
ga izvajajo prostovoljke društva. Od leta 2004, ko se je projekt v
občini Žirovnica začel izvajati, je v njem sodelovalo dvajset prostovoljk, trenutno je aktivnih petnajst. Delujejo v vseh vaseh občine.
S svojim delom predstavljajo zgled medsebojnega sodelovanja in
pomoči med starejšimi.

Marjan Dobnikar je aktivno sodeloval pri vseh nalogah. Njegovo
delo je zanesljivo prispevalo k uspešnemu omejevanju širjenja koronavirusu v občini, predvsem pa je brez zahteve po povračilu stroškov
svoje delo opravljal neprestano, zanesljivo in strokovno v skrbi za
sočloveka, kar je nemalokrat presegalo pričakovanja od funkcije
poveljnika Štaba Civilne zaščite Občine Žirovnica.

DU Žirovnica se je v projekt Zveze društev upokojencev Slovenije
Starejši za starejše vključilo med prvimi v državi. V projekt, namenjen
občanom starim 69 let in več, je bilo od leta 2004 vključenih 1106
občanov Žirovnice. Prostovoljke obiskujejo tiste, ki si tega želijo. Najpogostejša oblika sodelovanja so obiski z namenom druženja zaradi
osamljenosti ali potrebe po pomoči na domu, spremstva k zdravniku, v trgovino ali zgolj na sprehod. Včasih je potrebna tudi pomoč
pri reševanju vprašanj glede prehrane, patronažne službe, domov

Županova priznanja za leto 2020
Župan Leopold Pogačar je priznanja, ki jih podeli po svoji
presoji, v letošnjem letu namenil zlati maturantki Vidi Leskovar in poverjenici Društva upokojencev Žirovnica Ivanki
Sodja.
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Ivanka Sodja, članica Društva upokojencev
Žirovnica, že 28 let deluje v Zabreznici kot poverjenica društva, zadnjih 16 let pa tudi kot
prostovoljka v projektu Starejši za starejše.

Prvi val epidemije covida-19 smo dokaj dobro premagali. Minilo je
poletje in virus je spet udaril, še močneje. Javno življenje se je zopet
ustavilo, a številke se po petih tednih karantene nikakor ne znižajo.
Mnogo ljudi virus še kar podcenjuje in se ne drži ukrepov. Še huje,
celo prepričujejo, da je to le navadna »gripca« in da so ukrepi pretirani. Virus ne izbira barve kože, verske ali politične pripadnosti, izbira
pa pogoje za hitro širjenje. O covidu-19 vemo še zelo malo. Kažejo
se že nekatere posledice, ki pa niso tako nedolžne. Še tako strog
ukrep ne bo pomagal, če se sami ne držimo zapovedanih pravil.
Vsak dan dodatno izgubimo še za en avtobus državljanov. Res je
večina starejših, a če ne bi dobili okužbe, bi lahko živeli dlje. Zato vse
občanke in občane naprošamo, da vsi skupaj ravnamo odgovorno
do sebe, do vseh in vsakogar. Leto 2020 si bomo zapomnili tudi
zaradi številnih dejanj dobrote, pomoči in solidarnosti tudi v naši
občini. Člani Občinskega odbora Slovenke demokratske stranke
izrekamo iskreno zahvalo vsem, ki ste v teh težkih časih kakor koli
pomagali ljudem v stiski, osamljenim in bolnim.

V vlogi poverjenice, imenovane tudi zaupnica
društva, ustvarja neposreden stik s člani, jih
obvešča, pobira članarino, članom nad 80 let
po potrebi pomaga in jih obiskuje ob jubilejih
doma in v domovih za starejše. V okviru projekta Starejši za starejše je leta 2019 opravila Zaupnica in prostovoljka DUŽ Ivanka
več kot 145 ur obiskov in nudila pomoč obSodja
čanom, ki si to želijo, oziroma potrebujejo. S
svojim delom je tako zaslužna tudi za uspehe, ki jih društvo dosega
s tem projektom, s svojimi bogatimi izkušnjami pa je v veliko pomoč
drugim prostovoljkam, predvsem tistim, ki na novo pristopajo k
projektu.
Vida Leskovar, dijakinja Gimnazije Jesenice,
je na splošni maturi 2020 dosegla 31 točk in
postala zlata maturantka. Vido, ki je vse letnike zaključila z odliko, so poleg nadarjenosti
na učnem področju zaznamovali tudi talenti
na področju športa in kulture. Njena zbirka
osvojenih priznanj vključuje tekmovanja iz matematike, geografije ter likovnih razstav in natečajev, osvojila je Nemško jezikovno diplomo,
vsako leto sodelovala na Dramskem festivalu Zlata maturantka
Gimnazije Jesenice in štiri leta uspešno nasto- Vida Leskovar
pala z odbojkarsko ekipo gimnazije. Vido odlikujeta dobrohotnost
in prijaznost, ki se kažeta v skrbi za druge, s svojo odkritosrčnostjo
in pronicljivostjo je bila velikokrat v pomoč tudi razredničarki.

Spoštovane občanke in občani, v teh dneh minevajo tri desetletja od
odločitve za samostojno Slovenijo. Tudi danes iz tistih navdihujočih
časov lahko črpamo moč za soočenje s preizkušnjami, ki jih pred
nas postavlja koronavirus. Tako kot smo se enotni združili v želji po
samostojni in suvereni državi, tako bodimo enotni združeni v boju
proti virusu, ki ga bomo premagali. Pa srečno!
OO SDS Žirovnica
Tatjana Mulej

Polona Kus

Jutrišnji dan pripada tistim,
ki zaupajo miku svojih sanj,
z ustvarjalnostjo gradijo prihodnost
in verjamejo v to, kar delajo.

Zaključek leta 2020
Bliža se konec leta, čas vseh možnih bilanc in pregleda
dela za preteklo obdobje. Leto 2020 se je že pričelo
precej čudno. Nevidni virus je na kolena spravil celotno svetovno
populacijo. Nadloga nas je spremljala čez vse leto in znašli smo se
v primežu ukrepov, katerih nismo bili vajeni.

Blagoslovljen božič, veliko dobrega
v novem letu in čestitke ob dnevu
samostojnosti in enotosti.

Politična kriza, ki jo je v začetku letošnjega leta povzročil odstop
predsednika vlade, bi za Slovenijo lahko imela katastrofalne posledice. Na srečo sta prevladala modrost in razum. Krmilo države je
prevzel Janez Janša. Uspelo mu je sestaviti koalicijo političnih strank,
ki so v teh izjemnih okoliščinah na prvo mesto postavile zdravje
slovenskega naroda. Z zakonskimi ukrepi in finančnimi spodbudami
je vlada ohranila na nogah slovensko gospodarstvo, zdravstvo in
tako reševala najhujše socialne stiske ljudi. V šestem protikoronskem
zakonu je sprejela dvig povprečnine za leto 2021, kar za proračun
Občine Žirovnica pomeni 175.648 evrov več denarja ter za celotno
Gorenjsko kar 10.707.135 evrov več.

Občinski odbor SDS Žirovnica

LETOŠNJI PRAZNIKI BODO ŽAL DRUGAČNI,
A NAJ ZATO NE BODO NIČ MANJ DOŽIVETI.
ŽELIMO VAM BLAGOSLOVLJENE
BOŽIČNE IN NOVOLETNE PRAZNIKE
TER PONOSNO PRAZNOVANJE
DNEVA SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI.

V pripravi je tudi zakon, ki bi še bolj razbremenil proračune občin in
tako omogočil več sredstev za njihov nadaljnji razvoj. V teh dneh je
predsednik vlade JJ dosegel še en velik uspeh na evropskem parketu.
Upoštevan je bil njegov predlog o razumevanju vladavine prava in
tako posledično sproščenih 1800 milijard evrov za obvladovanje
covid krize. Nemško predsedstvo je na njegovo pobudo doseglo
kompromis, da Poljska in Madžarka nista vložili veta. Ob vsem povedanem je viden dober rezultat dela celotne Janševe vlade, zato
si zasluži vso našo podporo.

NOVO LETO PA NAJ
ZAZNAMUJETA PREDVSEM
ZDRAVJE IN UPANJE.
VSE DOBRO V LETU 2021!
OO NSi ŽIROVNICA
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Pogled v korona leto

Letos se nismo mogli srečati ob občinskem prazniku, prav tako še
niso bila podeljena letošnja občinska priznanja in nagrade. Seveda
pa so prejemniki znani in zato vsem v svojem imenu in imenu Neodvisne liste za Žirovnico iskreno čestitam za njihovo delo in trajni
prispevek k razvoju in ugledu naše občine.

Brezskrbna potovanja z letali, pitje piva ali kave v polnem
lokalu, zabave in druženja na gasilskih veselicah niso značilnosti leta, ki mineva. V letu 2020 nam je namreč covid
povsem spremenil življenje. Zaprle so se trgovine, tovarne, javne
ustanove, vrtci, šole. Nove tehnologije so nam ob tem ponudile
nove možnosti in priložnosti, ki jih prej veliko ljudi ni poznalo ali pa
jih ni uporabljalo. Virus vpliva na zdravje ljudi na različne načine.
Večino okuženih spremljajo blagi simptomi bolezni, nekateri pa so
zelo resno zboleli in žal, nekateri tudi umrli. Prvoten strah iz spomladanski mesecev je premagalo dejstvo, da bomo morali znati živeti
s tem, seveda pa ob tem ne smemo postati brezbrižni. Za ukrepe,
ki nas omejuje in nam spreminjajo kakovost življenja, si želimo, da
bi trajali čim krajše obdobje. Upanje na lepšo prihodnost pa nam
prinašajo novice o odkritju cepiv.

Ostanite zdravi in vse lepo v letu 2021!
Izidor Jekovec
Neodvisna lista za Žirovnico

Izbruh novega koronavirusa in s tem povezani ukrepi za preprečitev
širjenja okužbe so omejili in otežili tudi delovanje občinskega sveta.
Spomladi smo tako imeli dve dopisni seji, v jesenskem času pa smo
se preselili v prostore osnovne šole. Na zadnji seji oktobra je bila
prav gotovo osrednja točka obravnava in nato sprejetje Občinskega
podrobnejšega prostorskega načrta za obvoznico Vrba. Želje in
obljube o dograditvi obvoznice so že zelo stare. Projekt je bil umeščen v prostor že pred skoraj desetletjem in končno je bil sprejet
še podrobnejši načrt, ki načrtuje vse ureditve, povezane z gradnjo
obvoznice. Sklep, ki je osnova za pričetek izvedbene faze in smo
ga seveda podprli vsi svetniki Neodvisne liste, je bil na seji sprejet
samo z enim glasom proti. Zelo pomembna in dobrodošla je sedanja
ureditev priključka na glavno cesto v Vrbi. Namesto predvidenega
križišča je sedaj načrtovano krožišče, kar bo prav gotovo povečalo
prometno varnost. Šele z izgradnjo obvoznice bodo lahko v celoti
prišle do izraza nove vsebine, ki bodo našle prostor v odkupljenih
prostorih s strani države in občine v Vrbi.

Naj ti vsaka zvezda izpolni željo,
vsaka snežinka nariše nasmeh na obraz
in vsak korak naj prinese srečo
v teh prazničnih dneh!
Vesele božične praznike in srečno novo leto
vam želi Neodvisna lista za Žirovnico

S

o poti, ki vodijo v nove kraje,
so poti na katerih se marsikaj doživi,
so poti, ki vodijo v nova spoznanja
in so poti, ki vodijo v srca ljudi.

Letošnje omejevanje potovanj je dodatno pokazalo na nujnost prometne ureditve doline Završnice. V naši listi se zavedamo, da to
ne obsega samo pobiranje parkirnine na parkirišču, ampak resnično celovito prometno ureditev doline. Cilj je umirjanje prometa in
očuvanje narave. To ne bo enostavna in lahka naloga, saj bo treba
upoštevati veliko deležnikov, interesov, želja pa tudi zahtev. Podobne prakse so že uvedli v tujini in tudi v nekaterih turističnih občinah
v naši bližini. Prepričan sem, da znamo in zmoremo to uresničiti
tudi pri nas. Včasih je za korak naprej že dovolj, če pozabimo na
preteklost in se usmerimo na prihodnost.

Vesel božič
in srečno novo leto!

Srečno 2021

Za SD Žirovnica Vitomir Pretnar
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Mnenja bralcev / Vaški odbori

Spoštovane Selanke in Selani!

Odgovor na članek predsednika Društva kulturnih
zanesenjakov »Prešernovi rojaki« v prejšnji številki
Novic občine Žirovnica z naslovom »Korupcija?«

Leto 2020 se izteka in žal nam letos ni bilo naklonjeno. Odpadle so
vse naše načrtovane aktivnosti od srečanja Selanov do našega piknika, postavitve novoletne smrekice in obiska Miklavža. Tudi izdajo
Kračmana smo za eno leto zamrznili. Kljub vsemu pa lahko rečemo,
da je naša vas urejena, vaščani na Vaški odbor Selo v celem letu niste
naslovili niti ene pripombe in niti enega predloga, torej smo z našim
okoljem zadovoljni. Veseli nas tudi sanacija meteorne kanalizacije.

Ker me je avtor članka pozval, zahteval javno pojasnilo in me hkrati
z neverjetno lahkoto obdolžil podkupovanja in korupcije, vam in
njemu v nadaljevanju dajem pojasnilo.
Občina Žirovnica je letos k podajanju predlogov za projekte t. i. participatornega proračuna pozvala društva v občini, katerih dejavnosti
se financirajo iz proračuna občine. Takšen predlog je podala strokovna sodelavka, ki pokriva to področje v občinski upravi, in tako
župan kot komisija za oceno projektov participatornega proračuna
Občine Žirovnica smo se z njim strinjali. Pojasnim naj še, da komisijo
za oceno projektov sestavljajo vsi predsedniki/ce odborov in komisij
občinskega sveta, sestava komisije pa je bila moja odločitev.
Edini kriterij za financiranje društev v občini iz občinskega proračuna
je, da se prijavijo na enega od razpisov za ta namen. Tako na primer
financiramo delovanje društev na kulturnem področju, društev, ki
izvajajo programe športa itd. Če se društva prijavijo pravočasno in
izpolnjujejo pogoje razpisa, nato na podlagi pogodbe, zahtevka in
dokazil dobijo izplačilo.
Vse zadeve v zvezi z navedenim so transparentne, na spletni strani
občine po zaključku razpisa objavimo podatke o dobitnikih in višini sredstev (https://zirovnica.si/category/arhiv-razpisov/). Prav tako
se o porabi in prejemnikih sredstev do centa natančno vsako leto
poroča v zaključnem računu Občine Žirovnica, ki ga obravnava in
sprejema občinski svet in je prav tako javno objavljen. Kot župan
sem predlagatelj proračuna, torej višine sredstev, o razpisih pa odloča imenovana komisija.
Letos smo tako k sodelovanju pri participatornem proračunu pozvali naslednja društva: Rekreacijsko nogometno društvo Kašarija
team, Društvo podeželskih žensk pod Golico in Stolom, Čebelarsko
društvo Antona Janše Breznica, Športno rekreativno društvo Trim
tim Žirovnica, Konjeniški klub Stol, Društvo upokojencev Žirovnica, Prostovoljno gasilsko društvo Zabreznica, Društvo prijateljev
mladine Žirovnica, Kulturno društvo dr. France Prešeren Žirovnica
Breznica, Prostovoljno gasilsko društvo Smokuč, TVD Partizan Žirovnica, Smučarsko skakalno društvo Stol Žirovnica, Kolesarski klub
Završnica, Planinsko društvo Žirovnica, Skavtski steg Pod svobodnim
soncem – Breznica 1, Karitas Breznica.
Ker ni niti eno društvo oddalo prijave do roka, smo poziv ponovno
poslali vsem vaškim odborom, ki najbolj neposredno zastopajo vse
občanke in občane, saj so imenovani na zboru krajanov. Med prejetimi prijavami je zgoraj omenjena komisija tokrat izbrala projekt
Vaškega odbora Smokuč (lani Doslovče – obnova vaškega korita
z okolico).
Cenjenemu avtorju omenjenega članka predlagam, da spremlja javno dostopne podatke, da ne bo v zmoti ali »bog ne daj« slabe volje.

Na tem mestu bi se zahvalil županu Občine Žirovnica Leopoldu
Pogačarju, ki je prisluhnil našemu odboru in omogočil, da ste vsa
gospodinjstva v vasi Selo prejela darilo Vaškega odbora Selo in
Občine Žirovnica.
V imenu Vaškega odbora Selo Vam voščim vesele božične
praznike, v letu 2021 pa predvsem zdravja!
Za VO Selo Boštjan Noč

Obdarovanje v Zabreznici
Vaški odbor Zabreznica je v prazničnih dneh prijetno presenetil vaščanke in vaščane.
Tudi delovanje vaških odborov je bilo iz znanih razlogov v letošnjem
letu omejeno. Odpadle so spomladanske akcije čiščenja vasi in okolice, poletna srečanja vaščanov, nazadnje tudi obiski Božička, Dedka
Mraza, obdarovanja … Člani VO Zabreznica so se tako odločili,
da vsako družino/gospodinjstvo v vasi pred prazniki razveselijo s
skromnim darilcem. Verjetno ste ga ta čas že našli na svojem pragu.
Polona Kus

Novo leto so nove poti,
naj jih drobna sreča
vsak dan obogati,
vam želijo člani Vaškega odbora Zabreznica

Spoštovane krajanke in krajani Brega
V vaškem odboru letos zaradi koronavirusa nismo mogli organizirati tradicionalnega srečanja niti drugih aktivnosti, ki jih na Bregu
izvedemo vsako leto. Upamo, da bo naslednje leto boljše. Ostanite
zdravi.

Leopold Pogačar, župan

Toplo ognjišče in smeh v očeh,
Vesel božič,
ponosno praznovanje dneva
samostojnosti in enotnosti
ter obilo zdravja v novem letu 2021

iskreno želimo vam v teh prazničnih dneh.
Da zdravja in srečnih dogodkov nešteto,
vam v obilju nasulo bi novo leto.

vam želi Vaški odbor Moste
Vesel božič in vse dobro v letu
2021 vam želi Vaški odbor Breg
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Hitro rastoča podjetja

Policija svetuje

Varnost v prazničnem času

AJPES je iz javno objavljenih letnih poročil gospodarskih
družb in samostojnih podjetnikov, v skladu z metodologijo Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, tudi
letos pripravil seznam hitro rastočih podjetij za obdobje
2015–2019. Iz občine Žirovnica je bilo vključenih 225 podjetij, od tega je 8 hitro rastočih.

S prazniki se bo zaključilo letošnje težko leto,
ampak naj vam vse tegobe, ki so se »nabrale«
tekom leta, ne vzamejo volje, da bi jih preživeli
čim lepše in seveda varno.
Za večjo varnost v prazničnih dneh policisti pozivamo
predvsem k upoštevanju prometnih pravil, varni uporabi dovoljenih
vrst pirotehničnih izdelkov, varstvu živali, strpnim odnosom doma in
doslednemu izvajanju samozaščitnih ukrepov za varovanje lastnine.
Upoštevanje naštetega, spoštovane občanke in občani, je vaš prispevek k vaši lastni varnosti in varnosti drugih, policisti pa bomo s
kontrolami k zagotavljanju varnosti prispevali še svoj delež.

Na Gorenjskem posluje 547 hitrorastočih podjetij, 4,9 % vseh zajetih
na podlagi kriterijev izločitve. Iz občine Žirovnica je bilo vključenih
225 podjetij, od tega je 8 hitro rastočih. Ta predstavljajo 3,6 %
vseh podjetij v občini in so: AB, d.o.o., EXACTA NORMALIJE, d.o.o.,
KLZ, d.o.o., ZHEJIANG, d.o.o., ENCOM, d.o.o., KLEMEN REKAR, s.p.,
LUKA KLINAR, s.p. in FCT 54, d.o.o. Seznam hitro rastočih podjetij
in kriteriji izločitve so na voljo na spletni strani AJPES.

Za volan se usedite samo trezni, dosledno upoštevajte prometna
pravila in ravnajte odgovorno.

Vsem hitrorastočim podjetjem AJPES čestita in jim sporoča, da je
podatek o tem, da je podjetje uvrščeno na seznam hitro rastočih podjetij vključen v napredno spletno orodje FI=PO. V njem se
pridobi vse ključne in dnevno osvežene podatke na enem mestu,
vključuje tudi opomnik za opozarjanje na spremembe v poslovanju
spremljanih podjetij. Pomembne informacije o izbranih podjetjih
uporabniki prejmejo dnevno kar na svoj e-naslov ali v SMS-sporočilu.

Pri pirotehniki pazite na lastno varnost in tudi na varnost drugih ljudi,
živali in premoženja. Upoštevajte, da nepremišljena, neprevidna in
objestna uporaba pirotehničnih izdelkov pogosto povzroči telesne
poškodbe, kot so opekline, raztrganine rok, poškodbe oči itd., moti
živali ter onesnažuje okolje. Starši, ne dovolite, da bi pirotehniko
otroci uporabljali sami.

Bonitetne informacije S.BON AJPES hitro podajo informacijo o »poslovni kondiciji« podjetja. Vsebujejo pomembne podatke, na primer
tiste, ki pričajo o solventnosti subjekta, njegovi (pre)zadolženosti in
o ustvarjenem denarnem toku v tekočem letu (prejemki na transakcijske račune v Sloveniji).

Poskrbite za strpne odnose doma, v duhu spoštovanja in medsebojnega razumevanja.
Pri vsem tem pa ne pozabite, vaša lastnina je nekaj, kar je samo vaše.
Poskrbite zanjo. Vredne stvari imejte ustrezno pospravljene, vrata
zaklepajte tudi ko ste doma, na dvoriščih pa ne puščajte stvari, ki
bi bile lahko zanimive za tatove. Če imate možnost, dom varujte s
kombinacijo tehničnega in mehanskega varovanja.

Podrobno opazovanje poslovanja dolžnika v rednih in še bolj v izrednih razmerah je nuja, zato sta pomembna zanesljiv pristop k celovitemu obvladovanju poslovnih tveganj in kakovostno načrtovanje
bodočega poslovanja na podlagi stalnega spremljanja poslovnih
partnerjev.

Vsem občankam in občanom želimo mirne in varne praznike, če boste morda potrebovali jeseniške policiste, pa smo vam na razpolago.

Želimo vam uspešno poslovanje in vas obenem obveščamo, da
AJPES tudi v času epidemije posluje nespremenjeno in zagotavlja
uradne ure po telefonu ves poslovni čas.

Zoran Plejo, vodja policijskega okoliša

Srečno in zdravo 2021 vam želi AJPES, Izpostava Kranj

Novo leto je nov list v knjigi časa, bel in čist,
nanj ti pišem svoje želje: mir, ljubezen in veselje.
Vesele praznike in srečno novo leto občankam in
občanom želi Vaški odbor Breznica

Konec decembra

se vračajo pice
Poleg klasičnih in
italijanskih pic bodo
v ponudbi tudi
hamburgerji in
solatni krožniki.
Srečno pot v novem letu
vsem občankam in občanom želi
Vaški odbor Smokuč

Terensko jahanje za otroke in odrasle
M 041 632 486
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Naročilnica za odvoz
kosovnih odpadkov

Vzdrževanje cest
v zimskem obdobju

Obveščamo vas, da za leto 2021 ne bomo pošiljali naročilnic za odvoz kosovnih odpadkov, obrazec za naročilo
odvoza boste našli na naši spletni strani.
Na naši spletni strani sta že na voljo tako spletni obrazec za naročilo
odvoza kosovnih odpadkov (https://www.jeko.si/narocilo-odvoza-kosovnih-odpadkov) kot tudi obrazec za tiskanje. Če želite naročilnico v tiskani obliki prejeti po pošti, nas pokličite na telefonsko
številko 04 581 04 55.
Odvoz kosovnih odpadkov po naročilu do 4 m3 je za občane Žirovnice brezplačen, ker so stroški odvoza kosovnih odpadkov vključeni
v ceno ravnanja z odpadki. V primeru, da bo količina presegla 4 m3,
bomo presežek količine kosovnih odpadkov zaračunali po ceni 6,90
evra/m3 z vključenim DDV. Znesek bomo pripisali k mesečnemu
računu za komunalne storitve.

V zimskem obdobju, ki praviloma traja od 15. novembra tekočega
leta do 15. marca naslednjega leta, oziroma v obdobju trajanja zimskih razmer, se ceste vzdržujejo v skladu z izvedbenim programom
zimske službe.
Nadzor nad stanjem cest opravlja pregledniška služba, ki izvaja
pregledovanje cest in kritičnih odsekov, interventne in preventivne posipe vozišč, po potrebi pa tudi manjša dela za vzpostavitev
varnega in tekočega prometa. Pluženje in prevoznost cest se zagotavlja glede na prednostni vrstni red, v obdobjih izredno močnega
sneženja, ob močnih zametih in snežnih plazovih pa prevoznosti ni
nujno potrebno zagotavljati. Podobno velja za poledico, če je zaradi
dežja cesta gladka in poledice ni mogoče odpraviti z razpoložljivimi
tehničnimi sredstvi.

Vedno pa imate možnost, da kosovne odpadke brezplačno
oddate v Zbirni center Žirovnica.
Oddaja odpadkov iz gospodinjstev v zbirni center je, ob predložitvi
potrdila za plačilo komunalnih storitev, brezplačna do količine ene
avtomobilske prikolice na dan.
Za dodatna pojasnila smo vam na voljo vsak delovni dan med 8. in
14. uro na telefonski številki 04 581 04 55.

V skladu z veljavno zakonodajo je prepovedano izvajati ali opustiti
kakršna koli dela na javni cesti, na zemljiščih ali na objektih ob javni
cesti, ki bi lahko škodovala cesti ali ogrožala, ovirala ali zmanjšala
varnost prometa na njej (5. člen Zakona o cestah, v nadaljevanju:
ZCes-1). To med drugim pomeni, da je prepovedano na javno cesto
odmetavati sneg iz zasebnih površin, posebej morajo biti pozorni
lastniki objektov, katerih strehe mejijo na javno cesto, da preprečijo
zdrs snega in odstranjujejo ledene sveče na teh objektih. Ravno tako
morajo lastniki zemljišč ob cestah urediti žive meje, da ne posegajo
v profil vozišča.
Lastniki zemljišč ob cesti morajo dopustiti vse posege, ki so nujno
potrebni za nemoteno uporabo javne ceste, zlasti odlaganje snega
na njihovo zemljišče, če se jim s tem ne povzroča škoda in če navedeni poseg ni mogoč v okviru cestnega sveta (19. člen ZCes-1).
Občani s pravilnim ravnanjem omogočate, da delo v okviru zimske
službe poteka učinkovito.

Dolžnosti lastnikov zemljišč ob cestah

Maja Kržišnik, Jeko, d.o.o.

Razdeljevanje plastenk za zbiranje
odpadnega jedilnega olja

•
•
•
•
•

Izjava o varnosti z oceno tveganja
Požarni red s prilogami
Varnostni načrt
Pregled in preizkus delovne opreme
Preiskave škodljivosti v delovnem
okolju (mikroklima, osvetljenost,
hrup)
• Usposabljanje za varstvo pri delu
in za specialne stroje
• Servis gasilnih aparatov

V novembru in decembru zaposleni v podjetju JEKO, d.o.o., med vsa
gospodinjstva v občini Žirovnica razdeljujejo brezplačne plastenke za
zbiranje odpadnega jedilnega olja. Na ta način vam želimo olajšati
zbiranje in odlaganje odpadnega jedilnega olja.
Takšno akcijo so izvedla že številna slovenska komunalna podjetja in ugotavljajo, da so s tem pripomogla k ozaveščenosti in bolj doslednemu ločevanju
odpadnega jedilnega olja. Razdeljevanje poteka brezkontaktno, plastenke
vam pustimo pred vrati, ob zabojniku,
ob ograji ... Če imate v stanovanjski
stavbi registriranih več gospodinjstev,
je razdeljenih toliko plastenk, kot je
odjemnih mest oziroma gospodinjstev.
Odpadno olje iz gospodinjstev, ki ga
zlijemo v kuhinjski odtok, v kanalizacijskih sistemih lahko povzroči kar nekaj nevšečnosti – maši odtočne cevi, onesnažuje vodo
in otežuje procese čiščenja na čistilnih napravah. Vse to se izraža
tudi v večjih obratovalnih stroških čistilnih naprav in kanalizacijskih
omrežij. Obenem je tudi vaba za podgane in druge glodavce, ki se
zadržujejo v kanalizacijskih sistemih. Odpadnega jedilnega olja ne

Vse za VARSTVO PRI DELU in
POŽARNO VARNOST na enem mestu
Srečno 2021!
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smemo zlivati v naravo, saj se težko in dolgotrajno razgrajuje, prav
tako ga nikakor ne smemo mešati z odpadnim avtomobilskim oljem.
Odpadno jedilno olje kot surovina
Ali veste, da se lahko primerno shranjeno in odloženo odpadno
olje iz gospodinjstev ponovno uporabi? Iz enega litra odpadnega
jedilnega olja je mogoče proizvesti 0,9 litra ekološkega goriva ali do
tisoč litrov bioplina, kar pomeni, da je odpadno rastlinsko jedilno
olje koristna surovina.
Koraki za pravilno ločeno zbiranje odpadnega jedilnega olja
1. Uporabljenega jedilnega olja ne zavrzimo v odtok!

Drage občanke in občani,
december je čas, ko se naša
srca zapolnijo s prijaznostjo,
toplino in radodarnostjo.
Naj bo novo leto, ki že pridno
trka na vrata, leto pravih
odločitev in dobrih praks.
Srečno 2021!

VESEL BOŽIČ IN SREČNO
NOVO LETO 2021 VAM ŽELI

2. Hladno jedilno olje precedimo v plastenko.
3. Napolnjeno posodo odnesemo v zbirni center.
4. Olje prelijemo v namenski zbiralnik za zbiranje odpadnega jedilnega olja.
Če plastenke za zbiranje odpadnega jedilnega olja ne boste prejeli
do konca leta, nas o tem obvestite pisno na info@jeko.si ali nas
pokličite na 04 581 04 55. Odpadno olje seveda lahko zbirate tudi
v drugih plastenkah, steklenicah ali kozarcih za vlaganje, ki ste jih
predhodno očistili prejšnje vsebine. Narava nam bo hvaležna, voda
pa čistejša.
Maja Kržišnik, Jeko, d.o.o.

04 58 03 018

Več prostora
Večdobre
prostora
za
ideje
Novi
Golf Variant
za dobre
ideje
Novi Golf Variant

STRIPYDENT, D.O.O., ŽIROVNICA, MOSTE 77A
WWW.STRIPYDENT.SI

Delovni čas zobne ordinacije:
po naročilu

Več Golfa kot kdajkoli prej
Več Golfa kot kdajkoli prej

Delovni čas zobotehničnega laboratorija:
od ponedeljka do petka od 7. - 15. ure

Večji, prostornejši in bolj digitaliziran kot kdajkoli prej: novi Golf Variant
je prestopil na višji nivo. Avto, ki je dorasel zahtevam sodobnega
Večji,
prostornejši
in bolj digitaliziran
kot kdajkoli
prej:
Golf Variant
življenja.
Karkoli načrtujete
s svojo družino
– vse se
bo novi
uresničilo
s
je
prestopil nain
višji
nivo. Avto,rešitvami,
ki je dorasel
zahtevam
sodobnega
prostornostjo
inovativnimi
ki jih
omogoča
Golf Variant.
življenja. Karkoli načrtujete s svojo družino – vse se bo uresničilo s
prostornostjo in inovativnimi rešitvami, ki jih omogoča Golf Variant.

Informacije in naročanje po tel.:
Samo Mekina, 04 580 12 59, 041 676 827
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prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Nekatera
prikazana in navedena oprema je na voljo opcijsko. Slika je simbolna.
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INTEGRAL AVTO d.o.o. Jesenice
Cesta maršala Tita 67, 4270 Jesenice
telefon: 04 / 58 33 372, 58 33 373
info@integral-avto.si, www.integral-avto.si
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Na čelu Zavoda za turizem in kulturo
Žirovnica ostaja Matjaž Koman

Katere bodo prednostne naloge zavoda v prihodnjih letih?
V skladu z vizijo, ki izpostavlja preudarno ohranjanje kulturne in
naravne dediščine, in cilji, ki stremijo k trajnostnemu razvoju, se
usmeritev nadaljnjega razvoja Žirovnice osredotoča na tri temeljna
področja: trajnostni – odgovorni turizem, kulturni turizem in aktivni
turizem. Trajnostna načela bodo vključena pri vseh investicijah, organizaciji dogodkov, promociji, znamčenju in ostalem. Žirovnica ima
vse danosti za razvoj butične destinacije s kakovostnimi doživetji in v
tej smeri bomo oblikovali naše programe. Naš cilj je, da v naslednjih
petih letih ustvarimo pogoje za razvoj novih trajnostno naravnanih
turističnih ponudnikov in s tem dodatna delovna mesta, seveda v
sodelovanju z občino, lokalnimi ponudniki, društvi, zainteresirano
javnostjo in povezovanjem v širšem prostoru, kot je na primer Skupnost Julijske Alpe.

Z letošnjim letom se izteče petletni mandat direktorja Zavoda za turizem
in kulturo Žirovnica. Za
direktorja je bil ponovno
izbran Matjaž Koman, ki
zavod vodi od leta 2016.
Člani Sveta zavoda ZTK Žirovnica pri izbiri niso imeli
težkega dela, saj je na razpis
prispela le ena prijava. Prav
tako so bili z delom direktorja
v prvem mandatu zadovoljni,
pozitivno mnenje so dali tudi
predloženemu programu kandidata za prihodnje petletno obdobje.
Z novim-starim direktorjem smo se pogovarjali o preteklem delu in
načrtih za naprej.

V prihodnjem letu se bomo spričo aktualnih okoliščin osredotočali
predvsem na pripravo terena za ponovni zagon turizma. Pri tem
naj izpostavim dva projekta, oblikovanje kolektivne blagovne
znamke Žirovnica in kataloga urbane opreme za Žirovnico.
S prvim želimo razviti blagovno znamko, ki bo pod skupnim imenom
združevala produkte lokalnih ponudnikov, omogočala njihov skupni
nastop na trgu in promocijo. Za zagotavljanje kakovosti bodo morali
produkti pridobiti certifikat, o čemer bo odločala zunanja strokovna
komisija. Mnogi slovenski kraji to že poznajo, tako Bohinj svojo ponudbo trži pod imenom »Bohinjsko«, v Pomurju kvaliteto izdelkov
zagotavlja oznaka »Pristno pomursko« in podobno.

Za vami je pet let dela v zavodu, v Žirovnici, kamor ste
ob prvem imenovanju prišli kot »novinec«. Kakšna je vaša
ocena tega obdobja, katere projekte, uspehe bi posebej
izpostavili?
Z delom zavoda v zadnjih petih letih sem izredno zadovoljen. Zdi se
mi, da smo stvari premaknili naprej, uvedli veliko novih programov,
nadgradili že ustaljene in izvedli veliko investicij in posodobitev na
področju kulturnega in aktivnega turizma. Seveda je še ogromno
prostora za napredek, kar si želimo doseči v naslednjih letih. Pomembno je, da smo v zadnjih petih letih postavili temelje, na katerih lahko gradimo naprej. Zelo sem zadovoljen in hvaležen za vso
podporo in sodelovanje Občini Žirovnica, vsem društvom v občini,
lokalnim ponudnikom, s katerimi sodelujemo, in seveda svojim sodelavcem Urški Aljančič, Petri Kržan in Janezu Dolžanu. Omeniti
moram tudi svet zavoda, s katerim prav tako odlično sodelujemo.

Katalog urbane opreme pa predstavlja jasno zasnovan celosten
nabor elementov, ki gradijo urbano opremo občine na javnih površinah, kot so klopi, mize, avtobusna postajališča, koši za smeti, korita
za rože, drogovi za table, oglasne table, info točke itd. Elementi
bodo oblikovani skladno z lokalnim okoljem in dediščino Žirovnice,
vsi načrti bodo dostopni javnosti. S katalogom želimo poskrbeti
za poenoteno umeščanje omenjene opreme v naši vasi in njihovo
okolico.
Med načrti za prihodnje leto naj omenim še pripravo idejne zasnove
za prometno ureditev Završnice s parkirišči, info točko in ureditvijo
prometa proti Valvasorjevemu domu in Domu pri izviru Završnice
ter obnovo sedaj že zastarele Čopove spominske sobe, ki ponuja
edino samostojno razstavo o življenju in delu Matije Čopa v Sloveniji.

Med ključnimi projekti bi izpostavil ureditev muzejske sobe Ajdna v
Čopovi hiši, postavitev nove stalne razstave v Prešernovi rojstni hiši
in obnovo Janševega čebelnjaka. Zelo dobro je bil v javnosti sprejet
dokumentarno-igrani film Ni ga lepšga kraja, posnet pred dvema
letoma, in letošnji kratki filmi, s katerimi promoviramo Žirovnico
in turistične ponudnike v občini. Vlaganja v nove vsebine in infrastrukturo, tako na Poti kulturne dediščine kot v Rekreacijskem parku
Završnica, ter povezovanje z ostalimi ponudniki, so se obrestovali s
povečanim obiskom Žirovnice nasploh, muzejskih hiš in dogodkov,
ki jih organiziramo. Med slednjimi naj izpostavim že tradicionalni
pohod ob kulturnem prazniku, in novejše prireditve – pravljične
večere v Doslovčah in Prešerno noč v Vrbi. Vse večje zanimanje za
Žirovnico potrjuje tudi močno povečan obisk naše spletne strani
visitzirovnica in Fb profila.

Glede na opravljeno delo v zadnjih petih letih in rezultate, ki jih beležimo, v Zavodu za turizem in kulturo Žirovnica vsekakor ostajamo
pozitivni. Veselimo se novih projektov in novih izzivov, za katere
verjamemo, da bodo destinaciji Žirovnica prinesli dodano vrednost.
Polona Kus

Kje ni šlo tako dobro, kot bi si želeli?

Želimo vam čarobno leto
2021!

Težko rečem, da na kakšnem področju ni šlo prav dobro. Po spletu
okoliščin nekaterih stvari nismo uspeli izpeljati oziroma še nismo
čisto zadovoljni s kvaliteto izvedbe. Zagotovo pogrešam tesnejše
sodelovanje z Ministrstvom za kulturo, čeprav moram omeniti, da se
je, vsaj finančno, z novo pogodbo o upravljanju to delno izboljšalo.
Tudi pri pripravi novih vsebin v Vrbi, ki jih ponujajo odkupljeni objekti
pri Prešernovi rojstni hiši, bi si želel hitrejšega in učinkovitejšega
sodelovanja z ministrstvom. Upamo, da se bodo stvari obrnile na
bolje po obisku ministra Simonitija v Vrbi, ki je napovedan konec
decembra.

Ekipa Zavoda za turizem in
kulturo Žirovnica
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Izobraževanje / Mnenje bralca

Nagradni izziv

Prijatlji prašajo me, kam?
Raziskovanje naravne in kulturne dediščine v občini Žirovnica

Ste prepričani, da poznate vse zanimivosti in skrite kotičke naših lepih vasi pod Stolom? Bi si radi popestrili
čas, ki ga preživljamo v domačih krajih? Sodelujte v našem nagradnem izzivu, ki ponuja zanimive ideje in
naloge in se potegujte za lepe lokalne nagrade.
Vabimo vas, da do začetka meseca marca opravite 10 nalog in tako sodelujete v nagradnem izzivu Prijatlji
prašajo me, kam? Izziv je v prvi vrsti namenjen domačinom, lahko pa v njem sodelujejo tudi vsi ostali. Med
vsemi udeleženci bomo na koncu izžrebali in podelili lepe nagrade lokalnih dobaviteljev.

Preberite eno Prešernovo pesem in se na pamet
naučite prvo kitico

Skuhajte in napišite recept jedi, ki vsebuje
proseno kašo

Naslov prebrane pesmi ________________________________________________

Ime jedi___________________________________________________________________

Datum___________________________________________________

Datum____________________________________________________________________
Recept____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

Oglejte si vsaj en spomenik državnega ali
občinskega pomena v občini Žirovnica

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

Ime spomenika__________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

Datum___________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Pomagajte si z Registrom kulturne dediščine, ki ga najdete na
https://gisportal.gov.si/rkd.

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

Pojdite na sprehod po dežju ali snegu

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Lokacija sprehoda_______________________________________________________

______________________________________________________________________

Datum____________________________________________

www.visitzirovnica.si

______________________________________________________________________

@visitzirovnica

#visitzirovnica
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Poiščite
Poiščite
kotiček
kotiček
v naravi,
v naravi,
kjerkjer
še niste
še niste
bili bili

Sprehodite
Sprehodite
se do
sevaškega
do vaškega
korita,
korita,
ki ni
kivni
vaši
v vaši
vasivasi

Lokacija
Lokacija
kotička_________________________________________________________
kotička_________________________________________________________

Lokacija
Lokacija
vaškega
vaškega
korita_________________________________________________
korita_________________________________________________

Datum______________________________________
Datum______________________________________

Datum___________________________________________
Datum___________________________________________

Povzpnite
Povzpnite
se višje
se višje
od 700
od 700
metrov
metrov
nadmorske
nadmorske
višine
višine

Obiščite
Obiščite
točko
točko
povezano
povezano
s čebelarstvom
s čebelarstvom

Ime Ime
točke________________________________________________________________
točke________________________________________________________________

Lokacija
Lokacija
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Datum_______________________________________
Datum_______________________________________

Datum________________________________________
Datum________________________________________

Prehodite
Prehodite
vsajvsaj
del del
(najmanj
(najmanj
3 kilometre)
3 kilometre)
PotiPoti
kulturne
kulturne
dediščine
dediščine
Žirovnica
Žirovnica

Uživajte
Uživajte
v mirnem
v mirnem
kraju
kraju
ob reki,
ob reki,
potoku,
potoku,
jezeru
jezeru
ali slapu
ali slapu

Prehojena
Prehojena
pot (od
potdo)___________________________________________________
(od do)___________________________________________________

0202 ,acinvoriŽ | čičnajlA akšrU :aliderU | ajlmeŽ ašuraM :)agijnk ,jlegan ,ekvotsal(
ebsiR | čičnajlA akšrU :ejnavokilbO | čičnajlA akšrU ,nažrK arteP :olideseB | namoK žajtaM jnaz ,acinvoriŽ orutluk ni mezirut az dovaZ :jletajadzI | ikilbo-e v avizzi agendargan kateL
acinvoriŽ 4724 ,41 acinvoriŽ ,acinvoriŽ orutluk ni mezirut az dovaZ ej ?mak ,em ojašarp ijltajirP avizzi agendargan rotazinagrO
0202 ,acinvoriŽ | čičnajlA akšrU :aliderU | ajlmeŽ ašuraM :)agijnk ,jlegan ,ekvotsal(
ebsiR | čičnajlA akšrU :ejnavokilbO | čičnajlA akšrU ,nažrK arteP :olideseB | namoK žajtaM jnaz ,acinvoriŽ orutluk ni mezirut az dovaZ :jletajadzI | ikilbo-e v avizzi agendargan kateL
acinvoriŽ 4724 ,41 acinvoriŽ ,acinvoriŽ orutluk ni mezirut az dovaZ ej ?mak ,em ojašarp ijltajirP avizzi agendargan rotazinagrO

(lastovke, nagelj, knjiga): Maruša Žemlja | Uredila: Urška Aljančič | Žirovnica, 2020
Letak nagradnega izziva v e-obliki | Izdajatelj: Zavod za turizem in kulturo Žirovnica, zanj Matjaž Koman | Besedilo: Petra Kržan, Urška Aljančič | Oblikovanje: Urška Aljančič | Risbe
Organizator nagradnega izziva Prijatlji prašajo me, kam? je Zavod za turizem in kulturo Žirovnica, Žirovnica 14, 4274 Žirovnica

Lokacija
Lokacija
kraja___________________________________________________________
kraja___________________________________________________________
Datum_____________________________________
Datum_____________________________________

Datum_____________________________________
Datum_____________________________________

KakoKako
sodelujete
sodelujete
v izzivu?
v izzivu?

IzzivIzziv
je opravil
je opravil

Sodelujete
Sodelujete
tako,tako,
da sida
s spletne
si s spletne
strani
strani
www.vistizirovnica.si
www.vistizirovnica.si
natisnete
natisnete
nagradnega
izziva
izpolnite
letakletak
z izzivom,
z izzivom,
ter ga
terv ga
času
v času
trajanja
trajanja
nagradnega
izziva
izpolnite
in in
posredujete
na Zavod
za turizem
in kulturo
Žirovnica.
posredujete
na Zavod
za turizem
in kulturo
Žirovnica.
Če nimate
možnosti
tiskanja
letaka,
sporočite
in poslali
Če nimate
možnosti
tiskanja
letaka,
namnam
sporočite
in poslali
vamvam
ga ga
bomo
po pošti.
bomo
po pošti.

Ime Ime
in priimek
in priimek
__________________________________________________________
__________________________________________________________
Naslov
Naslov
bivališča_________________________________________________________
bivališča_________________________________________________________
E-naslov_________________________________________________________________
E-naslov_________________________________________________________________

V celoti
izpolnjen
lahko
posredujete
na Zavod
za turizem
in kulturo
V celoti
izpolnjen
izzivizziv
lahko
posredujete
na Zavod
za turizem
in kulturo
Žirovnica
do vključno
8. marca
in sicer:
Žirovnica
do vključno
8. marca
2021,2021,
in sicer:
Žirovnica,
Žirovnica
14, 14,
po pošti
na naslov
Zavod
za turizem
in kulturo
Žirovnica,
Žirovnica
- po -pošti
na naslov
Zavod
za turizem
in kulturo
42744274
Žirovnica,
Žirovnica,
na e-naslov
info@visitzirovnica.si,
- skeniranega
ali fotografiranega
na e-naslov
info@visitzirovnica.si,
- skeniranega
ali fotografiranega
- osebno
prinesete
na Zavod
za turizem
in kulturo
Žirovnica
in oddate
- osebno
prinesete
na Zavod
za turizem
in kulturo
Žirovnica
in oddate
v v
poštni
nabiralnik.
poštni
nabiralnik.

S podpisom
S podpisom
sodelujem
sodelujem
v izzivu
v izzivu
in sprejemam
in sprejemam
pravila
pravila
in pogoje.
in pogoje.
Strinjam
Strinjam
se, dase,
moje
da moje
podatke
podatke
uporabite
uporabite
za potek
za potek
in obveščanje
in obveščanje
o
o
nagradnem
nagradnem
izzivu.
izzivu.
Strinjam
dae-naslov
moj e-naslov
uporabite
za pošiljanje
e-obvestil
Zavoda
Strinjam
se, dase,
moj
uporabite
za pošiljanje
e-obvestil
Zavoda
za za
turizem
ni kulturo
Žirovnica
turizem
ni kulturo
Žirovnica

Pravila
in pogoji
nagradnega
izziva
so objavljeni
na spletni
strani
Pravila
in pogoji
nagradnega
izziva
so objavljeni
na spletni
strani
www.visitzirovnica.si.
www.visitzirovnica.si.

Strinjam
daotrok/varovanec
moj otrok/varovanec
sodeluje
v izzivu.
Strinjam
se, dase,
moj
sodeluje
v izzivu.

Do kdaj
Do kdaj
traja?
traja?

Potrebujete
Potrebujete
dodaten
dodaten
izziv?
izziv?

Nagradni
Nagradni
izzivizziv
trajatraja
od 3.od
decembra
3. decembra
20202020
do 8.do
marca
8. marca
2021.2021.

Objavite
Objavite
fotografije
fotografije
nagradnega
nagradnega
izziva
izziva
na družbenih
na družbenih
omrežjih.
omrežjih.
Ne Ne
pozabite
pozabite
dodati
dodati
@visitzirovnica
@visitzirovnica
in #visitzirovnica,
in #visitzirovnica,
da jih
dabomo
jih bomo
našli.
našli.
Morda
Morda
bomo
bomo
naprej
naprej
delilidelili
pravprav
vašovašo
fotografijo!
fotografijo!

KajKaj
pa nagrade?
pa nagrade?
Noč,Noč,
Nagrade
Nagrade
so nam
so nam
prijazno
prijazno
poklonili
poklonili
lokalni
lokalni
dobavitelji:
dobavitelji:
Čebelarstvo
Čebelarstvo
Trgovina
in gostinstvo
Gregor,
Čipka
- Danijela
Kočila,
Picerija
Ledina,
Trgovina
in gostinstvo
Gregor,
Čipka
- Danijela
Kočila,
Picerija
Ledina,
Tiskarna
Medium,
pivovarna
Carniola
Brew,
pražarna
kavekave
Kolektiv
22, 22,
Tiskarna
Medium,
pivovarna
Carniola
Brew,
pražarna
Kolektiv
, Copati
Tatjana.
Zavrh
bar in
Black
SwanSwan
burger,
Mili Mili
d.o.o.d.o.o.
, Copati
Tatjana.
Zavrh
bar
in Black
burger,

www.visitzirovnica.si
www.visitzirovnica.si

@visitzirovnica
@visitzirovnica

#visitzirovnica
#visitzirovnica
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Kultura

Nagradni izziv Prijatlji prašajo me, kam?

projekt Kulturni bazar (kulturno-umetnostna vzgoja na daljavo).
Videozapisi, ki so bili v prvi vrst namenjeni splošni javnosti, so tako
lahko tudi pomoč učiteljem in otrokom pri izobraževanju na daljavo.

Izzivamo vas in hkrati predlagamo, kako preživeti čas
doma. Sodelujte v nagradnem izzivu Zavoda za turizem in
kulturo Žirovnica in se potegujte za lepe nagrade.
Nagradni izziv ponuja ideje in naloge, ki vabijo k odkrivanju zanimivosti naših lepih vasi. Sodelovanje je preprosto – na spletni strani
https://visitzirovnica.si/kasarski-izziv/ odprite izziv, ga natisnite ter
pričnite z reševanjem nalog. Če nimate možnosti tiskanja, izrežite
izziv, ki ga najdete na sosednji strani, lahko pa nas pokličite (040 652
283) ali nam pišete na e-naslov info@visitzirovnica.si in nagradni
izziv vam bomo poslali po pošti.
Izziv ima 10 nalog. Dve nalogi lahko opravite doma, za ostale se
morate podati na izlet po občini Žirovnica. Kam točno v občini se
boste odpravili, prepuščamo vam, pomembno je, da izlet vsebuje
točke izziva. Ko opravite vse naloge, izpolnjen izziv pošljite na Zavod
za turizem in kulturo Žirovnica, Žirovnica 14, 4274 Žirovnica, ali ga
sami vrzite v naš nabiralnik na Čopovi rojstni hiši.
Nagradni izziv, ki se je pričel na rojstni dan našega pesnika dr. Franceta Prešerna, 3. decembra 2020, bo trajal do 8. marca 2021. V
njem lahko sodelujejo otroci in odrasli, vsak, ki se poteguje za nagrado, pa mora rešiti svoj nagradni izziv. Po zaključku izziva bomo med
udeleženci izžrebali lepe nagrade, ki so nam jih prijazno poklonili:
Čebelarstvo Noč, Tiskarna Medium, Trgovina in gostinstvo Gregor,
Čipka – Danijela Kočila, pivovarna Carniola Brew, Picerija Ledina,
pražarna kave Kolektiv 22, Zavrh bar in Black Swan Burger, Mili
d.o.o. in Tatjana Primic – copati Tatjana.

Animirani film o življenju
dr. Franceta Prešerna
V lanskem letu prenovljena stalna razstava v Prešernovi
rojstni hiši je bogatejša za animiran film o življenju in delu
dr. Franceta Prešerna.

Animirani liki iz Prešernovega življenja
V Zavodu za turizem in kulturo Žirovnica se veselimo časa, ko bo
muzejska hiša lahko znova odprla svoja vrata, saj bo kratek film z
animiranimi liki na zanimiv in zabaven način obiskovalcem predstavil Prešernovo življenje. Animirani film je nastal v sodelovanju s
produkcijskim studiom Invida d.o.o., Gornjesavskim muzejem Jesenice in Gorenjskim muzejem Kranj, projekt smo vodili v Zavodu za
turizem in kulturo Žirovnica. Namenjen je predvajanju v Prešernovi
rojstni hiši v Vrbi, sredstva zanj je prispevalo Ministrstvo za kulturo
Republike Slovenije.

Virtualni sprehod po
Poti kulturne dediščine Žirovnica

Novičke iz ZTK Žirovnica je pripravila Petra Kržan

»Danes je tak svet, da je šel še Prešeren na net.«

Grajamo

V času, ko so muzejske hiše v občini Žirovnica za obiskovalce zaprle svoja vrata, smo v Zavodu za turizem in kulturo Žirovnica, z željo po ohranjanju stika z javnostjo, pripravili virtualni sprehod po Poti kulturne dediščine Žirovnica.

V Zavodu za turizem in kulturo Žirovnica se
trudimo, da sta Pot kulturne dediščine Žirovnica in daljinska pohodniška pot Juliana Trail, ki
poteka skozi našo občino, ustrezno označeni
z usmerjevalnimi tablami. Že nekaj časa opažamo, da neznani storilci smerokaze obračajo
v nasprotno smer. V Rebru nad Smokučem
smo zasledili celo poškodovane, uničene in
odstranjene usmerjevalne table. Smerokaze
smo popravili, nekatere bomo ponovno namestili, a še vedno nas žalosti, da se v tako lepi
destinaciji dogaja vandalizem, ki prav nič ne prispeva k dobremu
imenu Žirovnice.
ZTK Žirovnica

Na virtualnem obisku Poti kulturne dediščine si lahko ogledate 16 kratkih
predstavitev.
Posneli smo serijo kratkih videoposnetkov, ki ponujajo virtualne
oglede najpomembnejših znamenitosti našega kraja. V njih naši
muzejski vodniki z vami delijo anekdote in zanimive zgodbe iz življenja znamenitih žirovniških mož. Filmčke, ki so bili jeseni na ogled
na Facebook strani Visit Žirovnica, si lahko ogledate tudi na spletni
strani: https://visitzirovnica.si/virtualni-sprehod-po-poti-kulturne-dediscine-zirovnica/. V javnosti so poželi veliko zanimanja, saj so o
jesenskem sprehodu po naših vaseh poročali številni mediji. Posnetki
so bili uvrščeni tudi v izbor kakovostnega spletnega učnega gradiva,
ki ga pripravljajo kulturne ustanove Slovenije, vključene v nacionalni
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Iz preteklosti

Dežela kranjska nima lepšga kraja, kot je z okolšno ta, podoba raja
je današnja podoba kulturne krajine nastala s preurejanjem in predelovanjem starejših krajin. Zaradi tega kulturne krajine ni mogoče
časovno omejiti na točno določeno obdobje, temveč jo razumemo
kot skupek dogodkov in posegov, ki so se tu zgodili od obiskov
prvih ljudi v daljni prazgodovini pa do začetka 20. stoletja, ko pride
do razvoja industrializacije in s tem opuščanje tradicionalnega načina življenja. Rezultat tega delovanja, upravljanja in spreminjanja
prostora je privedel do današnje kompleksne oblike »starodavne«
pokrajine, v kateri je še mogoče prepoznati že zelo zgodnje elemente človekovega delovanja.

Radovljiška kotlina oz. z drugim imenom Dežela je večinoma ravninski prostor med Mostami pri Žirovnici na severu in Radovljico
na jugu, ki ga na jugozahodu zamejuje od Blejskega kota globoko
zarezana struga reke Save, na severovzhodu pa pobočje Rebra.
Prostor Dežele se od okolice razlikuje po svojem nenavadnem topografskem izgledu, ki so ga v zadnjih 12.000 letih ustvarili ledenik,
reka Prasava in kasneje človek, ki se je na tem prostoru, po sedaj
zbranih podatkih, prvič stalno naselil ob koncu bronaste dobe.
Z namenom, da se v novodobnem industrializiranem času, ko stare
vrednote izginjajo, tradicionalen izgled kulturne krajine ohrani, sta
občini Žirovnica in Radovljica velik del Dežele razglasili za Kulturno
krajino Studenčice, znotraj katere so zaščiteni vsi elementi stare krajine, kar pomeni da v tem prostoru ni dovoljeno kakorkoli spreminjati
podobe krajine. V Registru kulturne dediščine je kulturna krajina
opisana kot »Njivska krajina na ravnici okrog gručastih vasi z deželno cesto. Pretežno pravokotna poljska razdelitev ustvarja mozaični
preplet njiv, travnikov, pašnikov, sadovnjakov in drevesnih obmejkov.
Potencialni sledovi rimske centuriacije, ledeniške morene«.
Kulturna krajina predstavlja edinstveni primer povezave med naravo
in delom človeka v zadnjih tisočletjih. Poleg tipične poljske razdelitve, visokodebelnih sadovnjakov, drevesnih šopov in mejic, gozdov
s pretežno lipovimi sestoji, pašnikov, travnikov in njiv, ledeniških
moren in teras pomemben prepoznavni element krajine predstavljajo tudi groblje, katerih nastanek najpogosteje povezujemo z
aktivnostjo ledenika ter z izrabo, uporabo, upravljanjem in pa tudi
komunikacijskim urejanjem prostora in so v okolju vidne kot grbine ali kupi. Naštete sestavine krajine, skupaj z veduto okoliškega
hribovja in dominantnostjo Belščice in Stola, še vedno dajejo prostoru rustikalen, skoraj romantičen izgled, ki ga za enkrat še lahko
primerjamo s krajino v času Prešerna in drugih znanih učenjakov
iz teh krajev.

Severozahodni del razgibane Kulturne krajine Studenčice. Foto Rok Humerca
Človek se je na to območje stalno naselil nekje ob koncu bronaste
in začetku železne dobe okrog leta 1000 pred našim štetjem. Prve
stalne naselbine so se oblikovale na umetnih terasah na nekoliko
dvignjenih prisojnih pobočjih Rebra. Od prehoda iz jeseniške Doline
pri Mostah do Begunj je danes skupno poznanih vsaj sedem prazgodovinskih najdišč, ki zelo verjetno predstavljajo ostanke prazgodovinskih prebivališč. Osrednji ravninski prostor Dežele je bil takrat,
kot se zdi, neposeljen in namenjen obdelovanju in verjetno, kakor
nakazujejo zadnje raziskave, tudi vsaj deloma gomilnem pokopavanju. Sklepamo lahko, da je bil tu tudi prostor namenjen obredju,
ki je povezoval skupnost med seboj in z naravo.
Z nastopom Rimskega imperija se varnost znotraj takratne države
zagotavlja že neposredno na mejah. V tem času se naselbine iz varnejših višje ležečih pobočij spustijo v nižino ob vznožje Rebra, kjer
je potekala glavna trgovska pot. Izrabo in oblikovanje krajine nam
priča še ohranjena vila rustika pri Rodinah iz časa prve polovice 2.
stoletja, ki je umeščena na obrobje nekdanjega jezera oz. kasnejšega močvirja Blate. Naključne in zakladne najdbe ter topografski
sledovi v okolici govorijo, da je bila krajina takrat že precej dobro
izkoriščana in obdelovana. Da je bilo v tem času obdelovano in
morda celo naseljeno tudi področje današnje Vrbe, nam izpričujejo
topografski znaki v okolici vasi. Med bolj izstopajočimi je skupek
grobelj na zahodnem delu današnje vasi, ki verjetno predstavljajo
ostanek neke grajene strukture.

Dežela pod Stolom. Foto Rok Humerca

Zgodnjesrednjeveška poselitev se delno že ujema z današnjo poselitvijo. To lahko govorimo predvsem za vasi pod Stolom, kjer ima
skoraj vsaka vas svoje zgodnjesrednjeveško grobišče. Kakor dokazuje najdba iz Doslovč, kjer so leta 2006 med obnovo ceste znotraj
groblje odkrili 18 zgodnjesrednjeveških skeletnih pokopov, so takrat
poleg planih pokopov, svoje umrle pokopavali tudi v groblje. V
grobljo je bil pokopan tudi domnevno zgodnjesrednjeveški skelet v
bližini vile rustike na Rodinah.

Znotraj kulturne krajine se prepletajo bogata področja krajinske
arhitekture, etnologije, arheologije, zgodovine in naravnih vrednot.
Kulturna krajina pod Stolom je rezultat tisočletnega delovanja različnih procesov in dogodkov. Sledovi teh posegov so se kot brazgotine
vrezale v površje. Velikokrat so novejši posegi upoštevali starejše
sledove in jih ohranili, se jim izognili ali pa so jih vključili vase. Tako
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Pogled na vilo rustiko pri Rodinah iz zraka. Foto Peter Humerca

Mozaična Kulturna krajina Studenčice. Foto Peter Humerca

V času poznega srednjega veka in novega veka je poselitvena slika
zelo podobna današnji z razliko, da so bile vasi precej manjše. Podoba kulturne krajine je bila takrat po vsej verjetnosti že v popolnosti
izoblikovana. Iz tega časa imamo ohranjen zanimiv potopis Angleža
Sir Humphry Davya, ki nam v svojem popotnem dnevniku iz leta
1818 poda topografski opis Dežele, ki jo je opazoval, kot sam pravi
»iz ene najlepših poti, ki jih je kadarkoli spoznal«, ko je potoval
po poštni (Cesarski) cesti od Jesenic do Radovljice. »Ravnina med
gorskima verigama Karavank in Julijcev je bila bogata s pašniki, ki
so jih poživljale skupine in drevoredi orehovih, hrastovih, jelševih,
kostanjevih, lipovih in bukovih dreves. Vmes je valovilo žitno polje,
zelenela so deteljišča in nasadi koruze.« Ravan okoli Radovljice se
je Davyju zdela kakor park angleškega velikaša. »Po obronkih in ob
vznožju gričev so bile položene čedne vasice, katerih beli opaž se
je svetlikal izza drevja. Vse, kar živi, je veselo, lepa in veličastna pa
je tudi neživa narava.« Davyju se je zdelo, da se morajo tu ljudje
veseliti svojega življenja.

Področje ravninske Dežele predstavlja zanimivo kulturno pokrajino, ki so jo prebivalci okoliških vasi s tradicionalnim kmetovanjem
ustvarili skozi stoletja. Interes širše skupnosti bi moral biti, da se ta
proces, ki ga ogrožata tako intenzifikacija kot opuščanje trajnostne
obdelave kmetijskih zemljišč, ne prekine, saj takšna pokrajina nudi
priložnost za trajno kmetijstvo ter zdravo pridelano hrano, razvoj
trajnostnega turizma, posledično pa se ohrani to izjemno in bogato,
vendar premalo raziskano in cenjeno kulturno in naravno dediščino,
ki navsezadnje predstavlja pomemben del naše identitete.
Le s prizadevanjem za uspešno sobivanje kolikor toliko ohranjene
krajine, ki so nam jo zapustili naši predniki, in tehnologijo proizvodnje hrane, bomo lahko ohranili »podobo raja«, kot jo je videl in
opisal eden od velikih Slovencev, ki so se rodili in živeli na Deželi
pod Stolom, dr. France Prešeren.

Torej iz hitrega preleta zgodovine tega območja lahko vsaj nekoliko
dojamemo kompleksnost in mešanico različnih obdobij, ki so oblikovale današnji izgled tega prostora. Vendar pa kombinacija delovanja ljudi in težke mehanizacije v zadnjih letih ne pripomore več k
nadaljnjem oblikovanju in bogatenju te pokrajine. V zadnjih letih je
opaziti, da se trend uničevanja in posegov v krajino drastično veča.
Mehanizacija omogoča, da se bogata raznolikost in topografija
znotraj zaščitene krajine ravna, odkopava, melje, odvaža, nasipava,
skratka siromaši raznolikost tukajšnje pokrajine.
Grožnje uničenja prostora so podobne po celotni Deželi. Zaradi
intenziviranega kmetijstva in uvedbe kmetijskih subvencij na obdelovano površino, se je povečal pritisk po čim večjih hektarskih
donosih in gojenju krmnih rastlin za intenzivno živinorejo. Zaradi
tega se želi čim več površin, ki niso primerna za obdelavo, spremeniti
v kmetijsko površino, čeprav na dolgi rok, razen subvencij, to ne
prinaša velikega donosa. Posledično prihaja do trajnega uničevanja
reliefnih značilnosti krajine, s čimer se počasi trajno brišejo vse sledi
iz preteklih obdobij.

Pogled na Deželo v 30. letih 20. stoletja. Vir: arhiv Mestni muzej Radovljica.
Rok Humerca

Intenzifikacija kmetijstva je mestoma tako agresivna, da dramatično
spreminja staro podobo krajine. Zaradi želje po večjih kmetijskih
donosih na razgibanem površju prihaja do podiranja dreves, strojnega ruvanja drevesnih štorov in izravnavanja ter mletja razgibanega
površja. Intenzivno kmetijstvo pa poleg vsega naštetega vodi tudi
k zmanjšanju biotske raznovrstnosti in trajnemu propadu tradicionalno mozaične kulturne krajine.

Rok Humerca je univerzitetni diplomirani arheolog z Jesenic, ki nadaljuje z magistrskim študijem na Oddelku za arheologijo v Ljubljani.
Ukvarja se tudi s podvodno arheologijo. Ob študiju je obiskoval
še program naravovarstva v Biotehničnem centru Naklo. Trenutno
se osredotoča na raziskovanje gorenjske arheologije, zgodovine in
kulturne krajine. (Uredništvo)
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Želimo si nazaj v šolske klopi

v nekaterih družinah, kjer imajo več otrok, težko zagotovili dovolj
opreme za nemoteno delo vseh. Kot že spomladi je šola tudi sedaj
priskočila na pomoč z izposojo računalniške opreme. Tehnološkemu
vidiku je torej zadoščeno, mlajši učenci pa seveda potrebujejo tudi
pomoč staršev. Kot pove ravnateljica, brez pomoči in izjemnega
angažiranja predvsem staršev učencev razrednega pouka, izobraževanja na daljavo ne bi bilo. Učitelji ugotavljajo, da učenci, ki so
že v šoli delali dobro, delajo dobro tudi pri izobraževanju na daljavo
in obratno, le da se sedaj razlike še poglabljajo. Te razlike skušajo zmanjševati tudi s pomočjo učiteljev mentorjev, ki so v pomoč
učencem, ki imajo težave.

Šola že sedmi teden teče na daljavo. V spomladanskem
valu covida se je šolsko leto zaključevalo, sedaj se je ob
zaprtju šol komaj dobro začelo, kar pomeni, da je vso
učenost treba še usvojiti, ne le ponavljati in utrjevati. Na
preizkušnji so učenci, učitelji, starši, znanje, tehnika, živci.
Kako delo teče v Osnovni šoli Žirovnica?
Ravnateljica Erika Melihen: »Prehod z izobraževanja v šoli na
izobraževanje na daljavo je bil v jesenskem delu, v primerjavi s pomladanskim, mnogo lažji. Dejansko smo bili pripravljeni. Spoznanja
od spomladi smo prenesli v jesen in vse skupaj še precej nadgradili.
Sedaj se ne ukvarjamo več toliko s tem, kako informacije prenesti
učencem, temveč gradimo na kvaliteti izvedbe pouka na daljavo.
Učitelji so ponovno pokazali, da jim je mar. V poletnem času so
vložili ogromno truda v opolnomočenje sebe predvsem na področju
računalniških znanj, ki jih lahko sedaj s pridom uporabljajo in tako
izvajajo še kvalitetnejši pouk na daljavo.
Kvalitetna izvedba pa seveda od učitelja terja tudi mnogo več
angažiranja in časa za pripravo. V septembru in oktobru smo za
uporabo računalniške tehnologije in delo v spletnih učilnicah pospešeno usposabljali tudi učence. Povratne informacije, ki smo jih
pridobili s pomočjo anketnega vprašalnika in sporočil s strani staršev
in učencev so predvsem pozitivne. Mnogo je tudi izraženih zahval.
Več težav in potrebnega angažiranja staršev je zaslediti tam, kjer
učenci niso samostojni, ker so še premajhni, imajo že od prej učne
težave ali pa je motivacija za šolsko delo slaba. Prav tako starši težko
usklajujejo službene obveznosti in nadzor otroka nad šolskim delom.
Vsi se zavedamo, da pouk na daljavo ne more povsem nadomestiti
pouka v šoli, sploh pa ne more nadomestiti socialnih interakcij, ki
so otrokom v teh mesecih odvzete, zato si želimo čimprejšnjega
povratka nazaj v šolske klopi.«

Jure in Žan v »šoli«
V skladu z vladnim odlokom je šola v sodelovanju z občino poskrbela
za brezplačne tople obroke za učence in dijake iz socialno ogroženih
družin, možnost za prijavo na topli obrok pa je ponudila tudi vsem
ostalim učencem. V šolski kuhinji tako dnevno pripravijo od 15 do
20 kosil, ki jih po dogovoru prevzamejo učenci ali njihovi starši.
V prvih decembrskih dneh je šola običajno zasijala v prazničnem
okrasju, že nekaj tedov prej so potekale priprave na koncert in bazar.
Erika Melihen: »V tem času smo v šoli pripravili božično-novoletni
koncert z Miklavževim bazarjem, ki je bil vselej odlično obiskan. To
je bila tudi priložnost za novoletno voščilo. Žal, letos izvedba tega
ni možna, zato naj izkoristim priložnost in vsem prebivalcem občine
Žirovnica zaželim lepe praznike, sreče in predvsem zdravja polno
novo leto in želim tudi, da z optimizmom zremo v prihajajoče leto.«
Polona Kus

V vrtcu vsak teden več otrok
Vrtec pri Osnovni šoli Žirovnica v skladu z vladnimi navodili od 26. oktobra staršem nudi le nujno varstvo otrok.
Potrebe po nujnem varstvu so iz tedna v teden večje, starši, katerih otroci ne obiskujejo vrtca, so plačila oproščeni.

Angleščina na Zoomu

Delovanje vrtca je od omenjenega datuma organizirano v minimalnem obsegu, namenjeno je staršem, ki nujno potrebujejo varstvo
svojih otrok. V skladu z navodili NIJZ so otroci združeni v manjše
skupine z največ šestimi varovanci. Sandra Donoša, vodja vrtca: »Na
začetku smo oblikovali dva kombinirana oddelka, nato se je število
otrok postopoma povečevalo. Sedaj delujejo trije polno zasedeni
oddelki, to je skupaj 18 otrok. Otroci se v času zagotavljanja nujnega varstva počutijo dobro, sproščeno, igrivo. Strokovne delavke
se dnevno trudijo, da jim čas v vrtcu čim hitreje in prijetneje mine.
Število prisotnih otrok omogoča zelo veliko individualnega dela,
opažen in sprejet je vsak otrok posebej. Stike poskušamo ohranjati
tudi z našimi otroki, ki so v domačem varstvu. Če je mogoče, strokovne delavke z njimi navežejo stik s pomočjo eAsistenta. Naša
največja novoletna želja je vsekakor, da se epidemiološke razmere
izboljšajo in da se vrtec ponovno odpre za vse naše otroke, da se
bo kmalu slišalo smeh, veselje, jok... Naj bo leto 2021 zdravo leto!«

Učitelji in učenci se pri šolanju na daljavo poslužujejo Arnesovih
spletnih učilnic ter videokonferenčnih klicev. Vsem so všeč ure, ki so
izvedene neposredno preko videoklica. Učenci izjemno radi delajo v
skupinah (t. i. breakout rooms), kjer si lahko nudijo tudi medsebojno
oz. medvrstniško pomoč. Erika Melihen: »Nekako načrtujemo tako,
da je tretjina ali več pouka izvedena neposredno preko video povezave z učiteljem. Učenci razrednega pouka se z učiteljem srečajo
vsak dan, učenci predmetnega pouka pa vsaj vsako drugo uro,
ostalo delajo samostojno s pomočjo navodil in usmeritev učitelja,
PowerPoint predstavitev in videoposnetkov razlage, ki jih učitelji
naložijo v spletno učilnico. Učenci za šolsko delo uporabljajo tudi
učbenike ter delovne zvezke. Pri načrtovanju smo posebej pozorni,
da so načini podajanja snovi uravnoteženi in da kljub vsemu sedenja
pred računalniškim ekranom ni preveč.«
Poleg občasnih težav z informacijsko-komunikacijskimi povezavami,
s katerimi se je predvsem v prvem tednu srečevala vsa Slovenija, so

Polona Kus
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Prvi razred na daljavo
Komaj so naši »prvčki« sedli za klopi v razredu, že so se
šolska vrata zaprla.
Začetna dva meseca v prvem razredu sta vsako leto pestra. Šestletniki se navajajo na šolsko življenje in delo. Ta čas se spoznavamo
med seboj, gradimo razredno skupnost, usvajamo šolska pravila in
se trudimo, da jih kar najbolje upoštevamo. Učimo se novih znanj.
No, ravno smo se navadili, otroci in učiteljice, že se je začela šola
na daljavo.

Dobri možje letos ubirajo še skrivnejše poti kot običajno,
zato jih je res težko opaziti. Nobeden izmed trojice ni obiskal naših vasi s svojim spremstvom in darili, je pa Božiček
otrokom pomagal pri peki piškotov v Božični piškotarni …

Najprej, ostali smo brez
osnove, torej brez stika
v razredu. Otroci so še
majhni, njihovo govorico
pogosto spremlja dotik.
Če ne drugega, »drenjanje« okoli mize v razredu
ali v krogu na tleh. Mislim, da ta živžav pogrešamo vsi.

V Božično piškotarno so vse otroke povabili člani Društva prijateljev
mladine Žirovnica. Otroci so se morali le prijaviti na pravi elektronski
naslov in Božiček jim je domov prinesel vse potrebne sestavine za
peko piškotov, za povrh pa še svoj najljubši piškotni recept. Potrudil
se je tudi, da je večino sestavin prevzel pri lokalnih ponudnikih. Vonj
po piškotih se verjetno prav te dni širi iz marsikatere kuhinje.

Učiteljice smo se z veliko
vnemo lotile pripravljanja
nalog za delo na daljavo.
Kako približati snov otroku, ki je šele zakorakal
v svet branja in pisanja?
Ali pa so mu črke še čisto abstraktne »slikce«?
Šestletniki v večini še ne
znajo brati in pisati, zato
Hanin snežak je nastal pri uri likovne
je fino, če navodila vidijo
umetnosti.
in slišijo. Seveda morajo
biti opremljena s sličicami, gibanjem, da so jim zanimiva. Preko
nalog skušamo na daljavo motivirati naše učence. To je kar težko.
Nemalo težav nam povzroča tehnika, ideje pa »kopljemo iz vse
večjih globin«.

Piškotarna pri Klari in Davidu
Pri delovanju Božične piškotarne sta DPM Žirovnica priskočila na
pomoč Zavod za turizem in kulturo Žirovnica in Občina Žirovnica.
Polona Kus

Voščilo
Sneg pobelil naše je vasi,
da nam praznike popestri.
Mama spekla je dobrote,
mi pa okrasili smo piškote.

Starši in stari starši – brez njih nam ne bi uspelo. Res ne. Oni igrajo
odločilno vlogo v tem procesu. Opravljajo veliko delo. In hvaležne
smo jim.

Tekmovanje pri matematiki. Pri Tevžu
so se pomerile vse domače živali.

Za božič letos malo bo drugače,
a Božiček vseeno prinesel bo igrače.

Ja, tudi v 1. razredu imamo videokonference.
Otroci so pri tem že prav
spretni. Znajo se že prijaviti, vklopiti mikrofon, »se
obrniti na glavo«. Malo
se pogovarjamo, malo se
učimo, malo se igramo,
pokažemo sošolcu zob, ki
nam je izpadel, ali igračo,
ki nam jo je prinesel dobri
mož. Najbolj je otrokom
všeč igra skrivanja. Učiteljici ugibava, kje so. Če
uganeva, se pokažejo.
Kako deluje domišljija!
Vedno težje jih je najti.

V novem letu pa si želimo,
da korone se znebimo
in da zopet bo vse po starem,
da že jutri te objamem.
(Maša Zupan, 9. b)

Vesele božične praznike in srečno, zdravo ter
uspešno leto 2021 vam želimo
Kolektiv Osnovne šole Žirovnica in
ravnateljica Erika Melihen

V novem letu naj vam bo lepo in naj v
deželo to se vrnejo: Iskrenost, Spoštovanje,
Poštenje in … Tovarištvo.

Trudimo se, da kar nekaj
»učnih aktivnosti« otroci lahko izvedejo praktično in še bolje, na
svežem zraku. Tako nastajajo velike mojstrovine. Upam, da se čimprej spet srečamo tam, kjer je prav, da se. V šoli.

Zveza borcev za ohranjanje vrednot NOB
Žirovnica

Irena Bohinec
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Pouk glasbe in plesa na daljavo

Moj študij v Cambridgu

Oktobra je tudi v glasbenih učilnicah ustvarjalni vrvež
zamrl in pouk je ponovno stekel na daljavo. Miklavžev
koncert je odpadel, naši učenci pa so se zato predstavili
na prazničnem e-koncertu.

Moj študij v Cambridgu ni, na
katerikoli način, dolgočasen.
Vse se je začelo z vpisom v
program mednarodne mature
v Kranju. Jezik in književnost sta
mi bila vedno pri srcu. V gimnaziji sem se začel učiti latinščino,
ki je takoj postala moj najljubši predmet. Zraven pa sem se
poigraval s francoščino, staro
grščino in hindujščino. Na tej
točki seveda nisem vedel, kaj
točno bi želel početi po srednji
šoli. Moja želja se je skristalizirala na sredini tretjega letnika pri
angleški književnosti. Do tedaj
Sven Padraig O Siochfhradha Prešern
na mednarodni maturi v Kranju
nihče ni vzel tega predmeta, saj je namenjen predvsem naravnim
govorcem angleškega jezika. Takrat sem se zavedel, da mi književnost in literarna analiza ugajata bolj kot kaj drugega, da v tem
neizmerno uživam, hkrati pa sem se zavedel tudi svoje velike ljubezni
do keltskih jezikov ter preučevanja slovnice in sintakse. Začel sem
preučevati programe na različnih britanskih univerzah. Na seznamu
sta bili Cambridge in Oxford, na koncu je zmagal Cambridge.

Učitelji in učenci glasbene šole smo v
pouka na daljavo vnovič vstopili bolj
pripravljeni in poučeni o uporabi družabnih omrežij kot v prvem valu novega
koronavirusa. Še več, na daljavo ne izvajamo samo pouka in sestankov, ampak
prirejamo tudi e-nastope s pomočjo
Zooma. Izvedli smo več razrednih in
javnih e-nastopov, krona vseh pa je bil
zagotovo božično-novoletni koncert
17. decembra, na katerem so nastopili
učenci oddelkov Jesenice, Žirovnica in
Kranjska Gora.

Pianistka Ajda

Glasba ima duhovno moč, nas pomiri,
povzdigne in vlije upanja. Zato – zapojte in zaplešite! Ravnateljica
mag. Martina Valant in kolektiv Glasbene šole Jesenice vam želimo
prijetne in mirne božično-novoletne praznike ter obilo lepe glasbe
v prihajajočem letu.
Mag. Karin Vrhnjak Močnik,
pomočnica ravnateljice Glasbene šole Jesenice

Če sem iskren, sem imel v življenju veliko interesov. Za to se lahko
zahvalim mojemu staremu očetu, ki me je vedno spodbujal k holistični izobrazbi. Na škofijski sem pridobil veliko spoštovanje do
preučevanja svetovnih verstev ter latinščine. Iskal sem program, ki
bi potešil vse moje strasti, tj. jezik, lingvistika, filologija, teologija,
študij klasike ter zgodovina. Poleg tega sem v zadnjih letih razvil veliko ljubezen do keltskih jezikov. V tretjem letniku sem znal
irščino tako dobro, da sem jo lahko začel poučevati na socialnih
omrežjih. Povezal sem se z določenimi organizacijami na Irskem
kot Conradh na Gaeilge in Dysgu Cymraeg v Walesu, ki skrbijo za
ohranitev keltskih jezikov. S tem je tudi povezan dodatek k mojem
imenu. Padraig O Siochfhradha je bil prvi aktivist irskega jezika. Bil
je prvi, ki je začel pisati otroške knjige v naravnem jeziku Irske in
se boril za pravice irsko govorečih ljudi. Njegovi uspehi so postali
moje vodilo v življenju.
Moj program se v angleščini imenuje Anglo Saxon, Norse and Celtic.
Po njihovi statistiki sem prvi slovenski kandidat v zadnjih sto letih
obstoja tega programa, ki se je prijavil in dobil najboljše rezultate v
prvem letniku. Program se osredotoča na preučevanje jezikov, kultur
in zgodovinopisja britanskega otočja in Skandinavije. Učimo se starih
jezikov, kot so stara angleščina, nordijščina (stara islandščina), stara
irščina, stara valežanščina ter latinščina. Poleg tega fakulteta ponuja
tečaje v islandščini in bretonščini. Vpis poteka podobno kot v vse
ostale programe na univerzi. Vpis na Cambridge namreč poteka
v več stopnjah in traja približno eno leto – pol leta, da izberejo
kandidate in pol leta, da le-ti dobijo želene rezultate na maturi. Prvi
korak je oddajanje prijavnice na spletnem portalu UCAS. Pri tem je
treba navesti dotedanjo izobrazbo, predmete na maturi, motivacijsko pismo (personal statement) in priporočilo profesorja. Odgovor
pride na koncu novembra, tj. če si povabljen na intervju. Intervju
je najpomembnejši del celotnega procesa. Vsak kandidat v mojem
programu ima dva razgovora. Jaz sem pred razgovorom dobil izrez
iz rokopisa, ki sem ga moral analizirati pred dvema doktorjema
znanosti. Strašljivo, ampak izkušnja, ki je ne bom nikoli pozabil. Če
dobro opraviš, ti po potrditvi rezultatov mature univerza ponudi
stalno mesto. Zadnja stopnja je sprejem na univerzo (matriculation).

since
1991

Srečno 2021

• Organizacija transporta
• Oddaja kombijev
• Oddaja počitniških apartmajev
• Oddaja poslovnih prostorov
• Prodaja nepremičnin
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Izobraževanje
Študij kot tak mi je pisan na kožo. Semester je dolg osem tednov, a
naj vas to ne zmede. Tempo učenja in usvajanja nove snovi je zelo
hiter. Poleg tedenskih predavanj imam konzultacije s profesorji. Vsak
teden je moja naloga napisati 4000 besed dolg raziskovalni esej o
določeni tematiki, ki je bila obravnavana pri določenem predmetu.
Tedni mi tako minevajo kar hitro. Trenutno se učim sedem jezikov,
zraven se s pomočjo univerze učim moderno valežanščino in bretonščino, nadaljujem z učenjem irščine, to poletje pa sem pridobil
dobro znanje biblijske hebrejščine in arabščine. Študij je ne glede
na to precej zahteven in profesorji ti z veseljem dodelijo dodatno
delo, če si tega želiš. Dobra in slaba stran univerze je ta, da je dela
vedno dovolj in da ti nikoli ni dolgčas. Všeč mi je, da si vsak lahko
»kreira« svoj urnik. Od desetih ponujenih vsebin si jih moramo v
prvem letniku izbrati pet in izbira je popolnoma naša.

najbolj všeč je to, da so vsi moji prijatelji nastanjeni največ deset
minut stran.
V mojih opažanjih so Angleži zelo vljudna bitja. Eden izmed največjih
kulturnih šokov je bil zagotovo njihovo neizmerno število vljudnostnih fraz, tako v vsakdanu kot v elektronskih sporočilih. V slednje
je vedno treba vključiti vljudnostno frazo »I hope this email finds
you well«, čeprav v prevodu nima ne vem kakšnega pomena. Prav
tako je v Angliji večji poudarek na dijakovi zgodnji »specializaciji«.
V njihovem sistemu po 16. letu dijaku ni treba vzeti matematike in
angleščine za obvezni predmet. V zadnjih dveh letih šolanja se lahko
osredotočijo na trojico katerihkoli predmetov.
Angleži bodo redko popolnoma iskreni s teboj. Če jih bo kaj motilo, bodo to »skomunicirali« z neverbalno komunikacijo. Na žalost
je velika večina Angležev enojezičnih, le redki imajo nekaj znanja
francoščine ali španščine. Malokdaj srečam koga z Otoka, ki zna več
kot en jezik govoriti tekoče. Vsi se mi vedno čudijo, ko jim rečem
da znam pet jezikov tekoče, štiri z visoko kompetenco, zraven pa
še stare jezike kot latinščina, grščina, koranska arabščina in biblijska
hebrejščina.
Ta prispevek posvečam svoji družini, mami Majdi Nini, sestricama
Brini in Juliji ter starima staršema. Vesele božične praznike vam
želim! Nadolig Llawen/Nollaig Shona Dhaoibh!
Sven Padraig O Siochfhradha Prešern
Sven, doma iz Smokuča, je obiskoval Osnovno šolo Žirovnica in
nato kot zlati maturant zaključil program mednarodna matura na
Gimnaziji Kranj. V študijskem letu 2019/20 je postal eden redkih
tujih študentov na univerzi v Cambridgu. (Uredništvo)

Znamenita kapela King‘s College in Parker‘s Library na Corpus Christi College, ena izmed najpomembnejših zbirk srednjeveških rokopisov.

UNIKATNO POHIŠTVO PO MERI

Včasih pa si je treba vzeti čas zase. Življenje v Cambridgeu je zelo
razburljivo. Imamo več kot 800 študentskih organizacij in klubov.
Vsak lahko najde kaj zase. Svoj prosti čas rad preživljam v pevskem
zboru (CU gospel choir). Prav tako sem to leto odgovoren za odnose z javnostjo za svoj program ter College (Gonville and Caius).
Trenutno sodelujem kot prostovoljec in pomagam pri učenju angleške literature na srednjih šolah v Cambridegu. Zelo rad obiščem
botanični vrt, do katerega imam kot študent univerze prost dostop.
Študentska kapela v mojem collegu pa mi je najljubše mesto za
oddih. Cambridge mi je všeč kot mesto, ker ima veliko zelenih površin v okolici pa veliko manjših idiličnih vasic. Prav tako vsi collegi
v mestu organizirajo tako imenovane formal dinners, kamor moraš
priti ustrezno oblečen. Navadno so te večerje tematsko obarvane
(christmas formal, half-way formal, lgbt formal itd.). Kar pa mi je

Srečno 2021!

Sven s prijatelji na »formal dinner«
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Upokojenci

Ob iztekajočem se letu 2020

Pošljimo nasmeh

V letu, ki se izteka, se nam je prvič zgodilo, da Društvo upokojencev
Žirovnica zastavljenih aktivnosti in dejavnosti ni uspelo izpeljati v celoti. Smo pa tiste, ki smo jih lahko v razmerah, nastalih kot posledica
ukrepov za zajezitev epidemije korona virusa, uresničili tako, kot
smo načrtovali. Še več. Tudi naše društvo je prispevalo svoj delež pri
aktivnostih, ki so bile v občine usmerjene v zmanjševanje posledic
epidemije. Da smo lahko v teh nepredvidljivih razmerah uresničili
vsaj del programa, se iskreno zahvaljujem vsem članicam in članom
društva ter vodjem posameznih sekcij in programov, ki so kakorkoli
pomagali, da delo v društvu ni zamrlo. Hvala prostovoljkam oziroma
poverjenicam društva za njihovo delo na terenu, kakor tudi administrativnemu osebju društva, ki je kljub omejitvam vedno dosegljivo.

Učenci 2. b razreda Osnovne šole Žirovnica smo se med
šolanjem na daljavo udeležili akcije Pošljimo nasmeh.
Pod okriljem akcije so otroci širom Slovenije starejše občane razveseljevali s svojimi sporočili. Tudi mi smo se spomnili naših občanov,
ki bivajo v domovih za starejše. Da bi jim vsaj malo polepšali dolge
dneve, ko ne morejo videti svojih bližnjih, smo se odločili, da jih
razvedrimo s kakšno lepo risbo. Poleg risbice so učenci napisali tudi
prijazno misel, starše pa smo prosili, da so risbice poslali po pošti
na zbirni naslov akcije Pošljimo nasmeh v Ljubljani. Otroci so se zelo
potrudili. V sporočilih so med drugim zapisali:
Ko bom velik, bom gradil domove za ostarele. (Jaka)
Bodite zdravi in premagajte korono. (Žan)
Želim, da ostanete zdravi, srečni in veseli. (Živa)
Naj vam metulj prinese zdravje. (Matija)

Ne nazadnje, ponosni in veseli smo, da so ob prazniku naše občine
prostovoljke projekta »Starejši za starejše« ter prostovoljka in poverjenica društva Ivanka Sodja prejele priznanja za dolgoletno delo.
Dovolite mi, da iskreno čestitam našim prostovoljkam za prejeto
plaketo Občine Žirovnica za njihovo resnično, ne samo prostovoljno,
ampak predvsem humanitarno delo, v katerega so vpete vse od leta
2004. Iskrene čestitke veljajo tudi Ivanki Sodja, ki je prejela nagrado
župana naše občine.
Zdravko Malnar,
predsednik DU Žirovnica

Žan Bernik

Vsem našim članicam in članom
ter občankam in občanom želimo
vesele božične praznike, v novem
letu pa veliko osebne sreče,
zadovoljstva in predvsem zdravja!

Živa Mavri
Veronika Pšenica

V novo leto s seboj vzemimo
lepe in pozitivne stvari

Predsednik Zdravko Malnar in
Upravni odbor DU Žirovnica

Prijetne blagoslovljene božične praznike, srečno, zdravo in mirno
leto 2021 želim vsem v občini Žirovnica.

Poslavljamo se od starega leta, ki nam ni bilo preveč naklonjeno. Epidemija novega koronavirusa je zarezala v naš
vsak dan. Prekiniti smo morale tudi z našo jutranjo telovadbo 1000 gibov in našim druženjem.
S telovadbo smo zadovoljne in verjamemo, da je teh 1000 gibov
prava stvar za naše sklepe in gibčnost. Srčno upam, da bomo v
letu 2021 virus premagali in bomo članice žirovniške skupine Šole
zdravja zopet lahko pričele z našo telovadbo, saj jo prav vse zelo
pogrešamo.
Vaje po metodi 1000 gibov na spletu
V Društvu Šola zdravja so konec novembra posneli film z vajami
»Šola zdravja vsako jutro ob 7.30«. Če v času korone vaje izvajate doma, si pri tem lahko pomagate z omenjenim posnetkom,
objavljenim na spletni strani youtube: https://www.youtube.com/
watch?v=LveZQfAThUg.
V novo leto s seboj vzemimo lepe in pozitivne stvari. Čar božične
noči naj vam prinese notranji mir, prihajajoče novo leto pa naj bo
Smejoče
Radostno
Edinstveno
Čarobno
Nagajivo
Odlično …

Jerca Tičar

Za skupino ŠZ Žirovnica Mila Ferjan

Voščili smo
Oktobra sta na Bregu praznovala gospod Milan Uršič, ki je dopolnil 92 let, in najstarejši občan gospod Leopold Toman, ki je
dopolnil 98 let.
Novembra sta 91 let praznovala gospa Frančiška Knežević in
gospod Bernard Urek, oba z Brega, v Smokuču je gospod Dušan
Florjančič dopolnil 93 let, v Zabreznici gospa Marija Tavčar 92
let in v Žirovnici je gospod Mirko Strnad prav tako dopolnil 92 let.
Decembra so praznovali: gospa Marija Žvan z Rodin 95 let, v Doslovčah gospa Frančiška Koselj 90 let, v Mostah gospa Kristina
Stojan 93 let in gospa Ana Pintar 94 let ter na Breznici gospa
Frančiška Smolej 90 let.
Vsem, ki ste v tem obdobju praznovali, prostovoljke DUŽ želimo miru
in zdravja. Žal vam zaradi okoliščin nismo mogli čestitati osebno,
voščila smo vsem poslali po pošti. Prav tako so letos odpadla vsa
naša prednovoletna srečanja. Želim, da se zdravstvena situacija čim
prej izboljša, da vas bomo kmalu lahko obiskali, vam izročili setveni
koledar in stisnili roko.
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Zdravje

»Karitas nismo samo
prostovoljci, temveč mi vsi«

Covid-19 – bolezen tisočerih obrazov
Kljub veliki želji in upanju, da vendar drugega vala okužb z novim
koronavirusom ne bomo izrazito deležni, nam je konec septembra
postalo jasno, da temu ne bo tako. Prišel je malo da ne silovito
povsod po svetu, Evropi, Slovenijo je zajel z velikim zalogajem. Kljub
uporom, dvomom, prerekanjem po družabnih omrežjih »za« ali
»proti«, takim in drugačnim komunikacijskim nerodnostim vodilnih v
državi, predvsem pa kljub trudu ozaveščanja pomena preventivnega
ravnanja za preprečevanje okužb z novim koronavirusom, je število
novo obolelih s covidom-19 resnično eksponentno raslo. Če nam
je v prvem valu bolezen bila še popolna neznanka, danes zagotovo
vsak pozna vsaj nekoga, ki jo je prebolel, jo trenutno preboleva ali
ima tudi sam lastno izkušnjo. Globalni javno zdravstveni problem in
izredne razmere drugega vala covida-19 so posledica velike kužnosti
(nekajkrat višja kot pri gripi!), hitrega prenosa virusa in vsesplošne
dovzetnosti ljudi za okužbo, ki je višja jeseni in pozimi.

V času epidemije je delo humanitarnih organizacij še toliko bolj pomembno in dobrodošlo. V Žirovnici ljudem v
stiski pomoč že od leta 1990 nudi Župnijska Karitas Breznica. Trenutno pod njenim okriljem redno deluje osem
prostovoljk, predsednik brezniške Karitas je župnik Marjan Lampret.
Prostovoljkam pri raztovarjanju in razvažanju hrane po domovih pomagata še dva občasna prostovoljca in župljan, ki vselej z veseljem
pripelje hrano iz skladišča Škofijske Karitas Ljubljana na Breznico.
»A Karitas nismo samo prostovoljci, temveč mi vsi, celotna župnija,«
pravi dolgoletna članica te dobrodelne organizacije Sonja Mance.
»Samo kot celota lahko uspešno delujemo in vidimo tudi skrite stiske in skušamo pomagati. Vsi smo odgovorni in poklicani v službo
karitativnih delavcev.«

Novi koronavirus je respiratorni virus, sorodnik starih respiratornih
virusov, pa vendar tako zelo drugačen. Drugačen predvsem v poteku
bolezni, ki ima neke skupne imenovalce, a se pri posamezniku razlikuje od človeka do človeka. Poglejmo si nekaj pomembnih dejstev.

Se ljudje v času epidemije v večji meri obračajo na vas?
Današnji čas je res nekoliko spremenil naše ustaljene navade in
s tem tudi način in možnost hitrega posredovanja pomoči. Vse
namreč pretežno poteka preko mobilnega telefona in poštnega
nabiralnika naše Karitas, šele nato, če je res nujno, sledi pogovor v
naših prostorih, v pritličju župnišča (bivša veroučilnica) na Breznici.
V letu, ki se izteka, je le pet oseb, to je dvoje gospodinjstev, ki so
na novo zabeleženi kot prejemniki naše pomoči.

SARS CoV 2 je najbolj nalezljiv v obdobju pojava simptomov in
znakov, dva dni pred pojavom in pet dni po pojavu bolezni. Bolniki,
ki imajo blage simptome, ali so celo asimptomatski (brez opazno
večjih težav) so ravno tako prenašalci bolezni. V drugem valu smo
spoznali pomen hitre prepoznave simptomov, zgodnjega testiranja
in takojšnje samoizolacije bolnih. Nedoslednost posameznika, ki je
zbolel za covidom-19 (lahko zelo, zelo blago), pa še naprej hodil v
službo, šolo, trgovino, v družbo …, je terjala velik davek. Bolezen
se je razširila tja, kamor smo se najbolj bali – v domove starejših in
kaže svoj kruti obraz. Torej, če ni izrazitih simptomov, še ne pomeni,
da nisi kužen.

Kje zaznavate največje stiske?
Stiske so različne in tako tudi potrebe. Tudi enake stiske ljudje sprejemamo različno. Prostovoljke iz izkušenj pri delu vemo, da ljudje
najprej potrebujejo človeka, ki mu lahko zaupajo, ki jih posluša in
jih poskuša razumeti. Šele zatem sledi konkretna pomoč, ali previdna napotitev na inštitucije, ki so usposobljene za določene stvari,
in tako tudi delujemo. Prošnje za pomoč pri plačilu položnic rešujemo sproti, bistvenega porasta pri tem nismo opazili. Pomagamo
pri nakupu kurjave, bele tehnike, pri nabavi šolskih potrebščin in
obutve … Tri- do štirikrat letno preko Škofijske Karitas Ljubljana
dobavimo tudi hrano iz zalog EU, ki jo še v istem tednu razdelimo
med pomoči potrebne. Večjemu delu prosilcev hrano dostavimo
na dom, ostale naročamo telefonsko po urah. Z načinom razdeljevanja nimamo težav, saj prejemniki pomoči sprejemajo vsa pravila,
določena za varovanje zdravja.

Najvišja količina virusa se nahaja v nosno-žrelnem predelu. Zato se
tam odvzame transnazalni bris. Odvzem brisa je izredno neprijeten, ni pa boleč. Laboratorijska diagnostika potrjevanja okužbe je
občutljiva in zanesljiva. Znaki blage bolezni covid-19 so naslednji:
vročina (velika večina obolelih), kašelj (pogosto), izguba vonja in
okusa (velika večina obolelih), bolečine v mišicah (velika večina obolelih), glavobol (velika večina obolelih), boleče žrelo, kratka sapa,
občutek težjega dihanja, utrujenost, zamašen nos in znaki nahoda, driska. Bolniki poleg naštetega navajajo tudi: srbeča in pekoča
koža, občutek nemoči, boleči sklepi, trebušne težave s slabostjo,
izguba apetita, potenje, zlasti ponoči. Pomembno je poudariti, da
je bolezen tako zelo drugačna od posameznika do posameznika,
da ni enoznačnosti.

S kakšnimi težavami se srečujete pri vašem delu?
Največja težava je ta, ki je prizadela vse nas, ves svet, covid-19. Naše
redno letno srečanje z bolniki, z invalidi in starejšimi župljani smo
letos prvič odpovedali. Prav tako je odpadlo družabno srečanje z
našimi »sončki« in njihovimi starši, sorodniki. Letos bi bilo to dvajseto
srečanje. Tudi sveti Miklavž s svojim spremstvom ni mogel obiskati in
obdarovati naših »sončkov«, to je otrok in odraslih s posebnimi potrebami. Resnično nam je žal, saj so ta srečanja zelo pomemben del
našega programa. Pri njih sodeluje tudi skupina skavtov, zato je bilo
zaradi odpovedi oškodovano tudi medgeneracijsko povezovanje.

Kakšna bo individualna klinična slika covida-19 se ne da napovedati.
So nekateri dejavniki, ki vplivajo na težji potek: pridružene kronične
bolezni (zlasti sladkorna bolezen), višji ITM (indeks telesne mase),
starost, imunska insuficienca, posamezniki, ki so bili v zadnjem obdobju pod stresom, genska predispozicija, ni pa nujno temu tako.
Blaga bolezenska slika se lahko v nekaj dneh ali tednu dni stopnjuje
ali naglo poslabša, vročina ne pojenja, utrujenost se poglobi. Takrat
je nujen pregled pri zdravniku, ugotavljanje nasičenosti krvi s kisikom, slikanje pljuč …, saj je ravno »tiha hipoksemija« (dihanje ni tako
zelo težko, telo pa je v velikem pomanjkanju kisika) tisto morilsko
orožje covida-19. Prikrade se neopaženo in še preden se zavemo, je
tu obojestranska pljučnica s pogosto dolgo hospitalizacijo, umetnim
predihavanjem ali celo tragičnimi posledicami.

Delovanje Karitas temelji na prostovoljnem delu. Pri nudenju materialne in duševne podpore se članice in člani povezujejo s posamezniki, ustanovami, drugimi organizacijami, podporniki, donatorji
… Sonja Mance: »Iz vsega srca se zahvaljujemo vsem, ki z veseljem
podpirate delo naše župnijske Karitas tako finančno kot z osebnim
delom, bodisi kot vidni sodelavci ali skriti dobrotniki.

Večina obolelih blago obliko bolezni preboli v enem tednu, kužni
nismo po desetih dneh, razen če se ponovno pojavi visoka vročina.
Takrat je potrebno počakati 48 ur od konca zadnje povišane telesne

Ob tej priliki želimo vsem, ki živimo v teh prelepih vaseh pod Stolom,
vesel božič, miru in božjega blagoslova v letu 2021.
Polona Kus
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Narava

Iznajdljiva siva vrana

temperature. Pri vseh, ki imajo težjo obliko bolezni – dolgotrajna
vročina s pljučnico, pa obstaja daljša verjetnost kužnosti, do 20 dni.
Po preboleli bolezni se razvije imunost (ne moreš ponovno zboleti),
ki po zadnjih strokovnih ugotovitvah predvidoma ni trajna in traja
nekje do treh mesecev.

Ste kdaj opazovali večjo črno-sivo ptico, ki korakajoče išče črve in
miške tik za poljskim plugom na sveže zorani njivi? To je najpogostejša ptica iz družine vranov – siva vrana (Corvus corone cornix).
Pozimi se pri nas v manjših jatah pojavljajo še poljske in črne vrane,
slednje tudi občasno gnezdijo v mešanem paru s sivo.

Bolezen se zdravi tako kot vsako virozo: veliko tekočine, zniževanje
temperature, počitek. Strokovnjaki so v zadnjih mesecih ugotavljali
korist vitamina D pri covidu-19. Če si ga boste priskrbeli (za covid-19
bolnike še ni na zeleni recept), je pomembna visoka doza in posvet
z zdravnikom. Obolelemu se namreč priporoča v začetnih dneh zelo
visoke doze, nato 2000 IE na dan.

Nepoučeni so nagnali »vik in krik«
zaradi občutka, da
so se sive vrane
preveč namnožile.
Ne zavedajo se, da
je ponudba hrane
tista, ki najbolj določa velikost populacije. Raznovrstno
hrano ptice najdejo
v naseljih in okolici, največ na kompostih. Odvrženih
»ostankov« z naših
krožnikov je mnogo Šele ko oreh z višine pade na trdo površino, vsebina
preveč in vrane so postane dosegljiva za iznajdljivo vrano.
zelo uspešna vrsta
prav na račun človeške izbirčnosti in presitosti.

Najhujše pri blagi obliki bolezni covid-19 je verjetno samoizolacija
in strah pred neugodnim razvojem bolezni. Upravičeno. Izoliran od
bližnjih, od narave, ki je zdravilka telesa in duha, z občutkom tesnobe zaradi negotovosti – res ni prijetno in najboljše. Sprejeti bolezen
in sebe, gledati z optimizmom, tudi potrpeti je potrebno. Najmanj
nam koristi prebiranje slabih novic, branje teorij zarote in iskanje
nepreverjenih informacij ter obremenjevanje z boleznijo samo.
Čas samoizolacije naj bo čas počitka, spanja, ki si ga morda že dolgo
niste mogli privoščiti, dolgih telefonskih pogovorov z dragimi ljudmi
in iskanje izgubljenih hobijev. Ko bomo čez nekaj let dobro poznali
to bolezen, bo lažje in bo težka oblika covida-19 (upamo, da tudi
zaradi cepljenja) le še neželjena izjema.
Ksenija Noč, mag. zdr. nege,
vodja Zdravstveno vzgojnega centra, Zdravstveni dom Jesenice

Ptice so ene izmed tistih živali, ki si lahko zelo dobro zapomnijo, kam
nazaj po obrok. Z vztrajnim poizkušanjem rešijo tudi zelo zapletene
naloge. Dober primer so ugotovitve raziskovalcev, ki so dokazali, da
je vrana sposobna priti do hrane tudi s kompleksnejšim razmišljanjem. S poizkusom so ugotovili, da so vrane z razpoložljivo krajšo
paličico izbezale kocke iz špranje. Kocke so nalagale na en konec
gugalnice in ko se je ta pod zadostno težo prevesila, so dosegle
daljšo palico. Šele ta je bila dovolj dolga, da so z njo dosegle užiten
zalogaj.

Mijini recepti

Fino čajno
pecivo
14 dag masla zmešamo,
dodamo 2 beljaka ter
8 dag sladkorja v prahu. Zmešamo v gladko
zmes. Primešamo še 16
dag ostre moke, 10 dag
mletih orehov in malo cimeta. Na pekač položimo peki papir in nanj
brizgamo kupčke, ki jih v vroči pečici na hitro spečemo pri 200 stopinjah Celzija. Po dva piškota spojimo z marmelado in jih do polovice
potopimo v stopljeno čokolado, ki smo ji dodali nekaj kapljic olja.

Krokarji si dobro zapomnijo tudi določene osebe. V nekem poizkusu
so raziskovalci ptice naučili, da so prinesli kruh k več osebam in ga
zamenjali za slastnejši sir. Krokarji so pridno »kupčevali« z vsemi.
Eden od njih, ki je ponujal sir za menjavo, pa je kasneje kruh samo
vzel in ga pojedel skupaj s sirom. K njemu krokarji niso več prihajali. Spomin je bil dolgotrajen, saj so po dvomesečnem premoru
ptice prepoznale to osebo in niso prišle k njemu, saj so vedele, da
z zamenjavo ne bo nič.
Vrane se zelo hitro učijo tudi v naravnih pogojih. Pred dvema desetletjema sem prvič opazil sivo vrano, kako je strla trdo orehovo
lupino in bila pri tem presenetljivo iznajdljiva. Med letom nad cesto
je z višine kakih sedmih metrov plod izpustila na asfalt. Lupina se je
pri trku zdrobila, ptica pa je nato z orehom zletela na travnik in na
varnem pojedla hranljivo vsebino. Danes ptice tako metodo splošno
prakticirajo, saj se jo v jati hitro učijo druga od druge, znanje pa se
prenaša tudi na potomce.
Nisem še opazil, da bi kak avto zbil ptico pri pobiranju oreha. V
predmestju Tokia, kjer je promet precej gostejši, so se vrane še
dodatno prilagodile razmeram. Potem ko spustijo oreh na cesto,
počakajo na pločniku, da se na semaforju prižge rdeča luč. To je
za ptice znak, da lahko varno s cestišča poberejo svoj slastni obed.

Učimo se pri čebelah:
pridnost bogati, pogum jača,
enotnost nas napravi močne.
Lepe praznike in srečno v novem
letu vam želijo člani Čebelarskega
društva Antona Janše Breznica

K stabilnosti populacije sive vrane prispeva tudi uspeh pri gnezdenju
in vzreji mladičev, saj partnerja zgradita gnezdo visoko v krošnjah
dreves, kjer je dobro skrito in težko dosegljivo.
Besedilo in foto Boris Kozinc
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Mnenje bralcev
Mucki uživajo na Ribčevini

Smrečica

Grozdje je letos bogato obrodilo. Skoraj vsega sem obral, pojedel
in podelil. Pravkar sem še sedel na balkonu in srebal kavico, zdaj pa
že pišem svežo zgodbico.
Opazoval sem grozde, ki so ostali na trti. Ljudje me sprašujejo kdaj
bom grozdje »potrgal«; še letos ali šele drugo leto? Kdaj komu še
odtrgam kakšen grozd … če me lepo pozdravi.
Začudeni so, ko jim pojasnim, da sem to namenoma pustil za živalce.
Ob zorenju so ga »napadle« ose, Tončkove čebele so pa posesale
sladke sokove. Stalni obiskovalci so tudi vrabčki. Danes in že nekaj dni nazaj pa sem opazoval dva kosa, ki izmenično prihajata in
poskakujeta s hruške na grozdje in odnašata jagode. Tudi živalce
morajo živeti …
Mimo je prišla soseda Nika. Med klepetom sem ji razložil to zgodbico in ji obljubil, da ji bom ob povratku dal za njeno 90 (?)letno mamo
en svež grozd. Povedala mi je, da gre na sprehod do Prešernove hiše
v Vrbi in da ima v žepu pločevinko s hrano za mucke na Ribčevini.
Potožila je, da to večkrat stori in da se hrane razveseli le veliki mačur,
mali sivček Roza ali France, kakor mu pravi Petra, se pa najraje samo
crklja. In kaj naj to pomeni? Prepričan sem, da se imajo lepo, ker jih
Petra iz ZTK Žirovnica preveč crklja. Prispevek v hrani sta povečala
tudi Tanja in Janez Arko – Ribčova iz Rodin, po ta novem. Dobri
ljudje so darovali že 38 kg hrane potom D'PR', precej pa osebno.

Jutro je novo, včeraj več ni,
smrečica v sobi prekrasna stoji.
Kaj se dogaja, kaj se mi zdi,
je res ali sem v pravljici?
Bunke svetleče okrog in okrog,
baletke blesteče steklenih so nog.
Kristalne se rože med vejam smeje,
svilnati metulji skrivnostno frle.
Kaj se dogaja, kaj se mi zdi,
je res ali sem v pravljici?
Vsaka drugačna snežinka visi,
sveča ledena tu in tam skrivnostno krasi.
Svetlobno bleščavo lučk koprenast trak ovija,
vse preteklo in grenko v pozabo zavija.
Kaj se dogaja, kaj se mi zdi,
je res ali sem v pravljici?
Čez drn in strn iskri konjički brze,
kraguljčki na sankah čarobno poje.
Povorka pod vejo se tiho ustavi,
upanje, želje v dom nam dostavi.
Zdaj vem kaj se dogaja, zdaj vem, kaj se zdi,
vse to je res in nisem v pravljici.

P.S. Menim, da je zdaj, ko je »Prešernovina« v lasti naroda primerno
to domačijo imenovati s prvotnim imenom iz Prešernovega časa pr'
Ribč´ - R I B Č E V I N A , ker je bil največji slovenski pesnik dr. France
Prešeren – R i b č o v F r a n c e iz Vrbe !!!
Ge. Resmanovi in županu pa svetujem, da prenehata s črkarsko
pravdo po javnih občilih o zaslugah in idejah okrog Ribčevine, ker
prvih nimata, drugih pa nista sposobna dati. Predvsem me čudi, da
se župan spušča na raven Resmanove, ki se še nikoli ni v ničemer,
nikjer izkazala. Poraja se sum, da je to primitivna politika župana,
da bi pridobil na ugledu pri volivcih. Sicer to v NOVICAH ne bi bilo
objavljeno. Ob tem je odpovedala tudi »cenzura«, ki pa v več primerih ne deluje objektivno.
Župan sicer ima zasluge, da je z zavlačevanjem državi prihranil kakšen groš, na račun kupnine, ker je domačija bila prodana za sorazmerno dobro ceno; zato, da sta Tanja in Janez v dobro slovenskega
naroda zapustila svoj dom pa nista dobila nič. To je sramota za ves
slovenski narod. To bo ostala črna točka v zgodbi o Prešernu.
Postopki zaslužnih in njihova imena naj pa kar ostanejo tajni. So
pa verodostojno sprejeti in potrjeni od sodelujočih – udeleženih.

Jutro je novo, včeraj več ni,
smrečica v sobi prekrasna stoji.
Sreče in zdravja, upanja polno,
darila življenja res so popolna!

Meta Zupan

V prihajajočem letu 2021
Vam želimo obilo sreče, zdravja in
zadovoljstva v krogu najdražjih.
Konjeniški klub Stol

Žegnanje konj
Konjeniški klub Stol obvešča, da bomo letošnji žegen izvedli, ko
bo mogoče, oziroma bo župnik Marjan Lampret blagoslovil sol in
spominske obeske, člani KK Stol pa bomo poskrbeli, da jih boste
vsakoletni udeleženci dobili. Hkrati vse občanke in občane vljudno vabimo, da obiščete našo spletni stran na povezavi kkstol.si.

Pavel Bešter
Predsednik D'PR'
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• internetne povezave
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Želimo vam vesel božič,
ponosno praznovanje dneva
samostojnosti in enotnosti,
v prihajajočem letu pa obilo
zdravja in osebne sreče!
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Gasilski koledar dobite
v nabiralniku

Nova disciplina v KK Završnica
Za mlade kolesarje v KK Završnica je bilo leto 2020 leto
dokazovanja, saj so svoje kolesarske veščine nadgradili v
novi ekipi za enduro.

Leto se je približalo koncu in
veseli nas, da je v izteku minilo
varno, brez intervencij Prostovoljnega gasilskega društva
Zabreznica.

Enduro je atraktivno disciplina, ki zahteva zelo dobro fizično pripravljenost in tehnično podkovanost, njena priljubljenost v svetu pa je
vse večja. Fantje so se izkazali in na dirkah z močno konkurenco
osvajali tudi stopničke. Zagnanosti ne manjka prav zaradi pestre
narave te discipline, kljub temu da ni tako čislana kot olimpijski kros.
V treninge se bomo z ekipo, ki šteje devet “endurašev” in enega
tekmovalca v spustu, v novo leto podali s še večjo željo po napredku,
kajti izzivov zagotovo ne bo zmanjkalo.

Kot vsako leto smo tudi za leto
2021 pripravili lep gasilski in obenem setveni koledar. Naši zaupniki
bodo ali so morda že v prazničnih dneh koledar dostavili zvestim
podpornikom v hišni nabiralnik.
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO
Glede na okoliščine v tem trenutku
ZABREZNICA
žal ne bomo mogli osebno sprejeti
SREČNO 2021
vašega cenjenega prostovoljnega
prispevka. Koledarju bomo priložili
navodila za nakazilo na transakcijski račun društva ali pa vas bomo
obiskali, ko bodo razmere dopuščale. Če koledarja ne boste prejeli
ali želite postati naš podpornik v prihodnje, nas prosimo pokličite
na številko 041 549 623 – Nino.

Nekaj najboljših rezultatov letošnje sezone:
Kamplc enduro: 1. mesto Juš Ažman, 8. mesto Vid Berlot; Kočevje
enduro (državno prvenstvo): 3. mesto Blaž Kavčič; Golovec enduro: 8. mesto Jakob Lorber; Državno prvenstvo v spustu Maribor:
5. mesto Matej Kerec.
Primož Ravnik

Vsem občankam in občanom želimo blagoslovljene božične praznike, obvarovano nesreč in srečno novo leto 2021!
PGD Zabreznica

Obnovljen pumptrack na Selu
Iz Kolesarskega kluba Završnica vam z veseljem sporočamo, da smo z veliko mero dela, truda in sodelovanja uredili kolesarski poligon Pumptrack Kašarija. Asfaltiran grbinasti poligon je namenjen vsem prevoznim sredstvom na
koleščkih na lastni pogon – kolesa, skiroji, rolke, rolerji ...
Idejo smo uresničili s podporo Občine Žirovnica, ki je prisluhnila naši
pobudi in željam mnogih mlajših in starejših kolesarjev za ureditev
kolesarskega poligona na Selu. Dela smo izvedli v sodelovanju s
podjetjem Jeko, d.o.o., in podjetjem Alliance, pri čemer so se z
vloženim delom in zavzetostjo zares izkazali člani naše rekreativne
skupine Smallfriday in ostali člani kluba ter tako prispevali tudi k
nižjim stroškom obnove.

Koraki življenja in dela nas vodijo proti koncu leta 2020 in
začetku novega leta. Naj bo leto 2021 napolnjeno z zdravjem, obiljem, uspehom, srečo radostjo in ljubeznijo.
Srečno in obilo kolesarskih užitkov v letu 2021!
Upravni odbor Kolesarskega kluba Završnica

Pogled, nasmeh, dotik, objem, klepet s prijatelji
so drobne, a dragocene vrednote življenja.
Obilo takih svetlih trenutkov vam privoščimo v
prihodnjem letu.

Pumptrack poligon na Selu prej in potem. Uporaba je zaradi ukrepov trenutno
omejena.

Narava pa je na naši strani. In, hribi zmeraj vabijo …

Poligon je namenjen vsem uporabnikom, željnim spretnostnega
razvedrila na kolesu, članom kluba pa bo služil za dopolnitev treningov. Namen treninga na poligonu je, da kolesar z delom rok
in nog pridobiva hitrost brez vrtenja pedal, pridobljeno znanje pa
potem lahko prenese v naravno okolje. Vsem, ki ste prispevali k
izgradnji poligona, se člani Kolesarskega kluba Završnica najlepše
zahvaljujemo.
Gaber Šorn

Srečno!
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Treningi na domačih vrtovih

Gorska reševalna služba svetuje

V hribe pozimi le z metalizirano folijo

Za nami sta že skoraj dva meseca ponovnega spopadanja
z izzivi in preizkušnjami. Na žalost je med ukrepi, povezanimi z zajezitvijo širjenja koronavirusa, tudi prepoved
izvajanja treningov.

Poškodbe v zimskem času pogosto spremlja podhladitev, ki
pa jo s pravilno uporabo ustrezne osnovne opreme zlahka
omilimo. V hribe zato pozimi hodite z nahrbtnikom, v katerem je poleg ostale opreme tudi metalizirana (astro) folija.

Naši skakalci so, kolikor je vreme dopuščalo, v začetku novembra
opravili še nekaj kondicijskih treningov, nato pa se je njihova izvedba
preselila na domača dvorišča, travnike in bližnje hribe znotraj občin
ter kasneje še na splet. Poleg tega so trenerji tekmovalcem pripravili
individualne programe za izvajanje kondicijskih treningov doma.
Vseskozi so budno spremljali njihovo »pridnost« s pomočjo moderne
tehnologije, to je vsaj dvakrat tedensko na videokonferencah.
Prepovedi so se izognili le starejši od 15 let s statusom kategoriziranega športnika oziroma člani perspektivnih selekcij. Vendar so
bili tudi ti po večini deležni treningov v prilagojenih okoliščinah. Po
skoraj mesecu dni pričakovanj so naposled le občutili led/sneg pod
nogami, saj se je za njih že pričel tekmovalni del zimske sezone.
Letošnji december je in bo drugačen, kot smo bili vajeni, hkrati pa
kar malo čuden – smo doma, pouk, treningi in veliko služb poteka
na daljavo, sošolce, prijatelje, sodelavce vidimo le preko pametnih
naprav ... Kljub temu se trudimo ostati pozitivni in povezani, kar se
najbolj da. Veliko se pogovarjajmo in si skušajmo tudi ta »koronski«
december olepšati z drobnimi pozornostmi. Mesec december je
tudi čas lepih misli, praznovanj, voščil, izrečenih iz srca. Zaželimo
drug drugemu prav vse, kar bi najprej zaželeli sebi: zdravja, veselja,
osebne sreče. Da bi poleg sebe znali osrečevati tudi druge, da bi
vedno našli primerne besede za vsako priložnost.

Pri poškodovancu na Stolu ob nizkih temperaturah in mirovanju bi brez
ustrezne zaščite zelo hitro prišlo do podhladitve.
Tu so hladnejši meseci in z njimi zimske razmere, zato je pred odhodom na turo priporočljivo pogledati lavinski bilten. Privlačna bela
pobočja privabljajo tako turne smučarje kot pohodnike, ki jim ni mar
za mraz. Poškodbe v zimskem času pogosto spremlja podhladitev, ki
pa jo s pravilno uporabo ustrezne osnovne opreme zlahka omilimo.
Del osnovne opreme je metalizirana (astro) folija, s katero lahko zelo
učinkovito preprečimo podhladitev. Če se poškodujemo ali obtičimo
nekje v hribih, je koristno, da mokra oblačila zamenjamo s suhimi
in se dodatno oblečemo. Prav tako pa se zavijemo v metalizirano
folijo, ki nas bo dodatno ščitila pred mrazom. Folijo obrnemo tako,
da je srebrna stran obrnjena proti nam oz. poškodovancu. Nasprotno obrnjena folija ščiti tudi pred vročino, torej če je proti nam oz.
poškodovancu obrnjena zlata stran. Tako smo zaščiteni tudi pred
vetrom in vlago.

Urša Šimnic Novak, SSD Stol

Naj bodo prihajajoči prazniki prepredeni
z ljubeznijo, prijateljstvom in predvsem
z notranjim mirom, bližajoče se leto
pa polno zdravja, sreče, zadovoljstva,
da ustvarite tisto, kar ste načrtovali in
poiščite, kar ste pogrešali …

Ota Černe, reševalka GRS Radovljica,
pregled Nik Hlade, inštruktor GRS Radovljica

Vse dobro v letu 2021 vam želijo člani
SSD Stol Žirovnica

Sporty bar ponovno odprt
TVD Partizan obvešča, da bo po novem letu oziroma
takoj, ko bodo ukrepi dopuščali, Sporty bar ponovno odprl svoja
vrata. Vabljeni, da spoznate našo novo ekipo, posedite na novi
terasi, preizkusite našo novo ponudbo in uživate v prenovljeni notranjosti. Dobrodošli!
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Križanka

Geslo prejšnje križanke:

NAGRADNA KRIŽANKA

En dan poučuje drugega.
Nagrade prejmejo:
1. Simona Verbič, Zabreznica 7e
2. Anton Koselj, Vrba 25
3. Slava Kastelic, Breg 52

Geslo križanke pošljite do 15. februarja 2021 na naslov
Novice občine Žirovnica, Žirovnica 60c, 4274 Žirovnica.
Nagrade podarja Gostišče Osvald Selo pri Žirovnici
1. nagrada: Plošča Osvald
2. nagrada: Kosilo

Nagrade prejmete v podjetju Medium, Žirovnica 60c.

3. nagrada: Pica

30

TELEFON
04/580 17 45

FRUTI

Z okusi maline, jagode in borovnice. 230 g kozarček vsebuje
96 % cvetličnega medu in 4 % liofiliziranega sadnega deleža.
Samo zdrava koža je
lahko tudi lepa koža.
Pristopimo k negi odgovorno.

Naročila: www.cebelarstvo-noc.si, zdenka.noc@gmail.com, 040 431 930

Nega obraza po metodi Cholley / Hyaluronic mezoterapija
(intenzivna vlažilna nega obraza) / Selektivna fototermoliza /
pedikura / depilacija nog
Z aparatom Record 618 lahko izvajamo številne aplikacije
fototermičnega odstranjevanja: moteče poraščenosti / madežev
/ aken / tetovaž / herpesa / fotopomlajevanje kože

KOŽA JE OGLEDALO naših življenjskih navad.

SREČNO 2021!

Kozmetični salon Andreja
Moste 24a, Žirovnica
Delovni čas:
ponedeljek, torek, četrtek 15h–20h
sreda 8h–12h in 15h–20h
petek 8h–14h

KOZMETIČNI SALON

ANDREJA

Vse bo dobro, srečno in zdravo leto 2021!

Želimo vam vesel božič in
srečno pot brez nezgod
v letu 2021.

Z vami že od leta 1987
Zabreznica 20a, 4274 Žirovnica
M 041 641 197 / T 04 580 21 74

www.vulkanizerstvo-zemlja.si

2•1•0 : ZDAJ!
SKUPAJ SMO NEUSTAVLJIVI

DARILO ZA 210. OBLETNICO
OB NAKUPU NOVEGA VOZILA*

peugeot.si
*V obliki kupona v višini 210 EUR, ki je vnovčljiv izključno za nakup originalne dodatne opreme Peugeot in jeklenih platišč vgrajene pri pooblaščenih prodajalcih Peugeot v Sloveniji.
Poraba v kombiniranem načinu vožnje: od 0 do 6,5 l/100 km. Izpuh CO2: od 0 do 148 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6. Vrednost specifične emisije dušikovih oksidov NOx: od 0 do 0,0700 g/km. Emisije
trdnih delcev: od 0 do 0,00162 g/km. Število delcev: od 0 do 5,05. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz
prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.

AVTO PARTNER d.o.o., Cesta železarjev 27, 4270 Jesenice, tel. 04 583 6660

Jesenice, C. Cirila Tavčarja 6, T: 04 586 24 16
Lesce, Železniška cesta 7, T: 04 531 89 34
www.optika-berce.si

ZDRAVILNE GOBE

Srečno 2021!

Že tisočletja spremljajo človeka v ljudskem zdravilstvu.

Želimo vam vesele božične praznike
in dober vid v letu 2021!

Imajo blagodejen učinek na aktivacijo imunske odpornosti,
vitalnost, razstrupljanje telesa, blažijo depresivna stanja,
pomagajo ohranjati spomin, dobrodošle so v času alergij,
uporabljajo pa se tudi kot podporna terapija pri težkih obolenjih.

Pridelane so v čistem gorskem okolju,
imajo BIO certifikat in so 100% EU porekla.
Izdelki so naprodaj v trgovinah Sanolabor, Kalček, Norma,
Biotopic indrugih specializiranih trgovinah z zdravo prehrano
ter naši spletni strani www.goba.eu
MycoMedica d.o.o.,
Podkoren 72,
4280 Kranjska Gora

Kontakt za naročila:
Tel: 031 893 262
Email: orders@goba.eu

Tudi očala so lahko praznično darilo!

