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Velik izbor raznovrstnih doma~ih jedi.

4,50 €

Informacije na:
T: 04 53 53 619, E: tadeja.kuncic@kgz-sava.si

ali se oglasite osebno
v komerciali.
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ponovno odpiramo vrata
prenovljene kuhinje
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Grill z Leskovačkimi specialitetami
Nudimo: teletina/jagnjetina izpod peke,
hladne predjedi, solatni
krožniki, sladice, ...
Informacije in rezervacije: 031 632 486
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Marko »erne s.p.
Blejska Dobrava 26 c
G 031 558 001
E info@laserska-gravura.com
W laserska-gravura.com

Strokovnjakinja za homeopatijo in tui-na sprostitveno masažo

Home-0-Či

Odprto od 12h dalje.
ŠIROKA IZBIRA PLISEVabljeni!
ZAVES
www.sencila-nino.si

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.

— podiranje dreves na zahtevnih lokacijah
— arboristika
— popravila in čiščenje streh
— dela na višini - vzdrževanje in montaže
— arboristika/ obrezovanje dreves
— možnost odvoza in mletje vej
GAŠPER FINŽGAR s.p.
040 66 33 55 • gfinzgar@gmail.com • www.obzagovanje.com

Aktualno

Spoštovane in spoštovani,

njih same, starše in učitelje. Vsa pohvala in zahvala gre tudi
ravnateljici gospe Eriki Melihen in zaposlenim na šoli za vse,
kar so storili v času zaprtja šole za izvedbo pouka na daljavo,
nujnega varstva, pripravo toplih obrokov in ostale aktivnosti.

za nami sta kulturni praznik in pust, pred nami pa še vedno
zahrbtni virus in ukrepi. Tako kot verjetno vsi vi, tudi jaz komaj
čakam, da to mine. Kot županu in kot občanu mi že preseda,
da se mora čisto vse vrteti okoli tega, hkrati pa zamujamo toliko
drugih priložnosti in izzivov. Kljub vsemu vas pozivam, zdržimo
še malo in v čim večji meri upoštevajmo ukrepe. Upam, da
vam je sneg vsaj malo popestril pretekle dni in mesece in da
ste izkoristili sankaške in tekaške proge. Tu velja pohvala TVD
Partizanu in posameznim članom društva za njihov trud. Lahko
vam zaupam, da je letošnja zima spodbudila akcijo za nakup
zmogljivejšega teptalnega stroja, po domače ratraka, pri čemer
bo finančno pomagala tudi občina.

V tem času epidemije moram omeniti in se zahvaliti še
prostovoljkam in prostovoljcem »prostoferjem«, ki vestno in
marljivo opravljajo prevoze starejših k zdravniku in po opravkih.
Brez vas enostavno ne gre in čestitam, da ste kljub izpostavljanju
stikom ob opravljanju prostovoljnega dela pomoč sočloveku
postavili na prvo mesto.
Kljub zaprtju države in omejitvam pri delu in poslovanju k sreči
ukrepi ne veljajo za izvajanje nalog lokalne samouprave, tako
sem veliko med vami in v kontaktih z vami osebno, preko
elektronske pošte, video konferenc in podobno. Hvala vam
za vse spodbudne besede in namige. Ostajamo fokusirani in
gremo naprej.
Veliko se dogaja na področju investicij in razvojnega programa.
Letos bo kar nekaj projektov prešlo v fazo realizacije, več o tem
pa si lahko preberete na naslednjih straneh.
Občinski svet in občinska uprava delujeta normalno, zato
lokalni procesi ne bodo zastali. S strankami poslujemo tudi
neposredno, le določene preventivne ukrepe smo sprejeli. Če
pa pot na občino ni nujna, smo vam na voljo po elektronski
pošti, telefonu in tudi preko poštnega nabiralnika, kamor lahko
oddate vloge, pogodbe, zahtevke in drugo pošto.

Župan na hitrem testiranju na covid v Dvorani pod Stolom, 7. januar 2021

Drage občanke in občani, prihajajo toplejši in daljši dnevi zato
poglejmo na življenje s te, svetlejše plati in poenostavimo
življenje, ne komplicirajmo si odnosov po nepotrebnem.
Predvsem pa ostanimo optimisti in si med seboj pomagajmo.

Letošnji kulturni praznik je minil na drugačen, covid način, bi
lahko temu rekli, pa kljub temu nič manj ponosno. Na tem
mestu bi pohvalil ekipo našega Zavoda za turizem in kulturo
Žirovnica. Ob prazniku so zaposleni s sodelavci pripravili virtualni pohod po Poti kulturne dediščine, ki je bil v javnosti izredno
dobro sprejet. Na raznih družbenih portalih in na YouTube
kanalu si ga je ogledalo več kot 8000 gledalcev. Slovenski
mediji so o projektu pozitivno poročali in Žirovnici namenili kar
nekaj medijskega prostora. Moja pobuda, ki sem jo naslovil na
vse nosilce oblasti, naj bo letošnja rdeča nit praznika »kultura
dialoga,« je naletela na dober odziv. Iz kabineta predsednika
države in vlade so jo pozdravili in povzeli. Celo predsednik
gospod Borut Pahor je dobesedno navedel mojo pobudo v
svojem nagovoru v Predsedniški palači, ko je sprejel Prešernove
nagrajence za leto 2021.

Vaš župan Leopold Pogačar

Vsem ženam, materam in dekletom
želimo vse dobro ob 8. marcu, dnevu
žena, in 25. marcu, materinskem dnevu.
Dajmo vse rože mami,
dajmo vsa sonca mami,
pesem, ki v nas se drami,
dajmo, zapojmo mami.
Tone Pavček

Ko se zadnje tedne vozim po naši občini, opazim še eno veliko
spremembo – otroke! Kar srce mi zaigra, ko jih ponovno vidim
razigrane na avtobusnih postajališčih, pred šolo na šolskem
igrišču itd. To je dober znak in verjamem, da tudi olajšanje za

Leopold Pogačar, župan
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Kulturni praznik virtualno in v živo
Matjaž Koman, direktor ZTK Žirovnica: »8. februarja se
je virtualnemu pohodu pridružilo 6000 obiskovalcev, do danes je število naraslo še za nekaj tisoč. Dobivamo zelo dobre
odzive tako glede virtualne Poti kulturne dediščine kot animiranega filma o Prešernu, ki smo ga posneli pred kratkim in
ga predvajamo na razstavi v Prešernovi rojstni hiši. Veseli nas,
da smo muzejske hiše ponovno lahko odprli, da obiskovalce
lahko povabimo k ogledu vsebin, za katere se trudimo, da so
privlačne tako za starejše kot za otroke. Prav družin je bilo za
praznik največ na obisku.«

Praznovanje kulturnega praznika je letos minilo v znamenju spletnih dogodkov. Na spletu je potekal tradicionalni recital Prešernove poezije ob Prešernovem spomeniku v Ljubljani, na zaslone se je preselil Prešernov
smenj v Kranju, virtualno se se obiskovalci lahko podali
na Pot kulturne dediščine Žirovnica. Pa vendar – Vrba
ni samevala. Tako Prešernova kot druge muzejske hiše
na Poti kulturne dediščine so ves dan gostile posamezne obiskovalce.

Vrba, 8. februar 2021
Vrsta za vstop v Prešernovo rojstno hišo

Muzeji so svoja vrata ob sproščanju ukrepov odprli le nekaj dni
pred praznikom. Število obiskovalcev je bilo v majhnih prostorih
rojstnih hiš močno omejeno, a nihče se ni pritoževal, če je moral
postati v vrsti za vstop. Janez Dolžan, vodnik v Prešernovi
rojstni hiši: »V hiši so bili največ štirje obiskovalci, kar je bilo
ljudem zelo všeč, saj so si prostore in razstavo lahko v miru
ogledali. Povprečno se obiskovalci na ogledu zadržijo pol ure,
tokrat smo čas omejili, da vrsta vendarle ni bila predolga. Dober obisk smo imeli tudi v soboto in nedeljo pred praznikom.«

Ob koncu virtualnega sprehoda po Poti kulturne dediščine je
gledalce nagovoril tudi župan Občine Žirovnica Leopold
Pogačar, ki je ob letošnjem prazniku slovensko javnost pozval
h kulturi dialoga: »Trenutno stanje in vse, kar je povezano z
obvladovanjem epidemije, se zažira v vse pore našega življenja.
Tako nam jo je virus zagodel tudi pri obeležitvi slovenskega
kulturnega praznika, 8. februarja. Naj zaradi tega praznik,
ki ga kot edini narod na svetu
obeležujemo v obliki državnega praznika, ne izgubi na
pomenu. Nasprotno, mislim,
da je ta čas odlična priložnost,
da opozorimo na stanje naše
Vsakoletnih udeleženk pohoda ni ustavilo kulture v luči novega koronaniti vreme niti epidemija.
virusa v smislu zagotavljanja
pogojev za delo vsem kulturnim delavcem in ustanovam. Nenazadnje naj bo pridevnik kulturni tudi opomnik na kulturo
dialoga na vseh nivojih življenja in odločanja.«

Pri Finžgarju v Doslovčah

V Zavodu za turizem in kulturo Žirovnica so pohod po Poti
kulturne dediščine letos pripravili v virtualni obliki. Obiskovalci
so se na pot lahko podali na spletni strani visitzirovnica.si, Facebooku ali YouTube kanalu. V 30-minutnem filmu so znamenitosti na Poti predstavili Aleksander Mežek, Boštjan Gorenc-Pižama, Rok Terkaj-Trkaj, Irena in Leon Leskovšek in Mešana
pevska skupina dr. France Prešeren Žirovnica in učenci Osnovne
šole Žirovnica.

Virtualni pohod po Poti kulturne dediščine si lahko ogledate na
https://visitzirovnica.si/8-februar-pkdzirovnica-2021/. Vabljeni!
Polona Kus
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Občina in država pristopili k
skupnemu načrtovanju kulturnoturističnega centra v Vrbi

Matjaž Koman, direktor ZTK Žirovnica: »Naloga skupine
je, da pripravi dokument z idejno zasnovo za celotno območje,
torej Prešernovo rojstno hišo z vrtom, gospodarsko poslopje,
stanovanjsko hišo in dostop do sv. Marka. Vsak s svojega
področja bomo pripravili smernice, predloge za vsebinske
in prostorske rešitve, izdelava celostne podobe celotnega
kompleksa bo nato delo izbranega projektanta.«

Občina Žirovnica in Ministrstvo za kulturo, prva
lastnica stanovanjskega objekta in drugo lastnik
gospodarskega poslopja pri Prešernovi rojstni hiši,
sta soglasna, da morata obnova in oživitev objektov
potekati celovito in usklajeno. Po obisku ministra za
kulturo dr. Vaska Simonitija v Vrbi decembra lani se je
11. februarja sestala delovna skupina v novi sestavi.

Župan Leopold Pogačar: »S skupno idejno zasnovo
za celotno območje lahko načrtujemo kulturno-turistični
center, ki bo usklajen po vsebini in zunanji podobi. Naš del,
ureditev stanovanjskega objekta, bomo prijavili na razpis
evropskega sklada za okrevanje po pandemiji, ki je namenjen
prav ponovnemu zagonu turizma in kulture. S sredstvi
sklada, delež sofinanciranja EU je 80-odstoten, bi na mestu
sedanjega objekta lahko zgradili novega. Ko bo projektna
skupina zaključila z delom, bom idejno zasnovo predstavil na
občinskem svetu in predlagal, da v proračunu zagotovimo naš
delež sofinanciranja.«

Z odkupom objektov ob Prešernovi rojstni hiši jeseni 2019
se je ponudila priložnost, da se kulturne spomenike v Vrbi
prostorsko in vsebinsko nadgradi in obogati turistično
ponudbo kraja. V gospodarskem poslopju se tako načrtuje
ureditev sprejemne pisarne, muzejske trgovinice in razstavnoprireditvenega prostora, v stanovanjski hiši pa gostinskoturistična dejavnost. Za obnovo in preureditev hiše Vrba 1
je Občina Žirovnica avgusta lani objavila javni poziv vsem
zainteresiranim, ki bi bili pripravljeni sodelovati v obliki javnozasebnega partnerstva. Prijav ni bilo, po letu dni molka pa se
je na številne pozive občine in Zavoda za turizem in kulturo
Žirovnica k skupnemu načrtovanju kulturno-turističnega centra
v Vrbi odzvalo Ministrstvo za kulturo.

V skladu z dogovorjeno časovnico mora delovna skupina svojo
nalogo zaključiti do 30. aprila.
Polona Kus

Z januarske seje občinskega sveta
Žirovniški svetniki so se 28. januarja sestali na 12. redni
seji. Zaradi zagotavljanja ukrepov za preprečevanje
širjenja okužb, je seja tudi tokrat potekala v baletni
dvorani Dvorane pod Stolom. Osrednja točka na
dnevnem redu je bil osnutek pokrajinske zakonodaje.
Osnutek pokrajinske zakonodaje je novembra lani v razpravo
vsem slovenskim občinam poslal Državni svet RS, ki ima pri
ustanavljanju pokrajin vlogo koordinatorja. Zadnji predlog
širše strokovne skupine za pripravo pokrajinske zakonodaje
predvideva ustanovitev desetih pokrajin in dve enoti s posebnim
statusom, to sta mestni občini Ljubljana in Maribor. Pokrajine
bi predvidoma začele delovati leta 2023, naloge in pristojnosti
pa bi se nanje v celoti prenesle do leta 2030. Po mnenju
načrtovalcev je uvedba pokrajin pogoj za decentralizacijo
države in enakomernejši razvoj vseh regij, občine pa bi imele
v novi ureditvi večjo odločevalsko in finančno moč kot doslej.
Občina Žirovnica bi postala ena izmed osemnajstih občin
Gorenjske pokrajine s 204.211 prebivalci in sedežem v Kranju.

Minister Simoniti na ogledu objektov v Vrbi

Decembra lani je tako minister za kulturo dr. Vasko Simoniti s
sodelavci obiskal občino Žirovnica. Župan, podžupan in direktor ZTK Žirovnica so gostom predstavili dosedanje aktivnosti,
ideje, želje in potrebe v zvezi z urejanjem objektov v Vrbi. Minister je obljubil polno podporo projektu in zagotovil, da bo že
imenovana delovna skupina za ureditev Vrbe, ki se je zadnjič
sestala lansko pomlad, ponovno pričela z delom. Vsi prisotni
so se strinjali, da morata država in občina načrtovanje centra
voditi celovito in usklajeno.

Državni svet je za seznanitev javnosti s predlogom pokrajinske ureditve pripravil zbornik, ki na kar 400 straneh prinaša
osnutke zakonov o ustanovitvi pokrajin, njihovem financiranju
ter pristojnostih in nalogah (dostopen na spletni strani pokrajine.si). Občinskim svetnikom sta osnutek s pomočjo video
povezave na seji predstavila predsednik Državnega zbora RS
Alojz Kovšca in vodja strokovne skupine za pripravo pokrajinske zakonodaje dr. Boštjan Brezovnik. V razpravi so svetniki
želeli natančnejša pojasnila o vlogi občin znotraj pokrajin, virih
financiranja, delovanju pokrajinskih svetov, razdelitvi pristojnosti med državo, pokrajino in občino ter primerjavi slovenskega
predloga ureditve pokrajin z ostalo Evropo.

Omenjena delovna skupina se je v deloma spremenjeni sestavi
sestala 11. februarja. Poleg predstavnikov Ministrstva za kulturo, Občine Žirovnica in Zavoda za turizem in kulturo Žirovnica, v
skupini sodelujeta direktor Slovenskega etnografskega muzeja
in direktor Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE
Kranj.

5

Aktualno

Pričela se je gradnja mostu v Piškovci

Glasovanje o sklepu, ali Občina Žirovnica soglaša z ustanovitvijo pokrajin, bo na dnevnem redu prihodnje seje, svetniki pa imajo dotlej možnost, da se s predlogom podrobneje
seznanijo. Občinski sveti se morajo do osnutkov pokrajinske
zakonodaje opredeliti do 1. julija letos.

Župana občin Bled in Žirovnica, Janez Fajfar in Leopold Pogačar, sta 6. januarja z izvajalci podpisala pogodbo za gradnjo novega mostu v Piškovci. Dela so se
pričela februarja, po novem mostu bomo Savo Dolinko lahko prečkali v začetku prihodnjega leta.
V Piškovci te dni potekajo pripravljalna dela in rušenje starega
mostu, ki je bil zaradi slabega stanja zadnje leto zaprt za ves
promet. Izvajalca del sta družbo Garnol, d.o.o., in Gorenjska
gradbena družba. Investicijo v višini 600 tisoč evrov krijeta
sosednji občini iz svojih proračunov, 60 odstotkov Občina Žirovnica in 40 odstotkov Občina Bled.

S pomočjo video povezave se je seji pridružil predsednik Državnega sveta RS Alojz
Kovšca s sodelavci.

V skladu s sprejetim programom dela se bodo žirovniški svetniki sicer v letošnjem letu sestali na petih rednih sejah, poleg
januarja še marca, maja, oktobra in decembra. Program dela
obsega naloge, ki jih narekujejo sprejeta zakonodaja, razvojne
potrebe in ugotovljene pomanjkljivosti obstoječih občinskih
predpisov. Po poročanju direktorice občinske uprave je bila
v letu 2020 realizacija načrtovanega dela občinskega sveta
85-odstotna, izvedenih pa je bilo vseh pet rednih sej in tri
dopisne, ki so bile posledica obeh razglasitev epidemije.

Most 13. februarja. Foto Simon Bohinec

Oba župana sta ob podpisu pogodbe v prostorih Občine Bled
izrazila zadovoljstvo, da se je gradnja naposled pričela, saj
»gre za konkretno in simbolno potezo sodelovanja dveh sosednjih občin in obenem za dragoceno cesto, pomembno tako
za domačine kot za tiste turiste, ki radi raziskujejo pokrajino
okoli nas«.

Letno poročilo in program dela je predstavila tudi predsednica
Nadzornega odbora Občine Žirovnica Damjana Tavčar Panjtar.
NO bo poleg rednih nalog v letu 2021 izvedel nadzor nad
delom Kulturnega društva dr. France Prešeren, nad izdatki za
blago in storitve Občine Žirovnica in investicijo v Športni park
Glenca. Poročevalka je predstavila še zaključke opravljenega
nadzora nad prestavitvijo odseka gozdne ceste iz Završnice
proti Valvazorju, pri katerem niso ugotovili nepravilnosti. Svetniki in župan so po poročanju izrazili zadovoljstvo s pripravo
gradiva in delom odbora. Poleg že omenjene predsednice sta
člana nadzornega odbora Bojan Vene in Andraž Starič.
Seja se je zaključila s tajnim glasovanjem za skupno listo članov Razvojnega sveta Gorenjske regije za obdobje 2021–2027.
Listo sestavlja 18 predstavnikov občin, 18 predstavnikov gospodarstva in 9 predstavnikov nevladnih organizacij, med njimi
kot predstavnik Občine Žirovnica župan Leopold Pogačar in
kot predstavnik nevladnih organizacij Boštjan Noč. Svetniki so
listo potrdili z vsemi glasovi za.

Priprave na gradnjo

Po besedah direktorja družbe Garnol Aleksandra Schara
bodo dela obsežna in zahtevna, predviden čas za gradnjo
pa je leto dni. Novi ločni most
bo kot doslej omogočal enosmerni promet, dodan pa bo
pas, namenjen pešcem in kolesarjem.

Izvajalci vse sprehajalce naprošajo, da se ne zadržujejo na gradbišču in v okolici, ker je lahko smrtno nevarno.
Polona Kus

O aktualnih gradnjah

Gradivo s seje je v celoti dostopno na spletni strani zirovnica.si.

Konec lanskega leta so s sprejetjem OPPN na občinskem svetu
stekli postopki za pričetek gradnje obvoznice Vrba. Občina Žirovnica je tako 10. februarja objavila javno naročilo za
izdelavo projektne dokumentacije, ki je pogoj za pridobitev
gradbenega dovoljenja, sledili bodo odkupi zemljišč in izbira
izvajalca. Kot pojasnjuje na občinski upravi, bo po pričakovanem teku postopkov izvajalec izbran konec letošnjega leta, v
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Razvojni program Občine Žirovnica
do leta 2030 pred potrditvijo

začetku leta 2022 pa se bo pričela fizična gradnja.
Na Rodinah se bo v prihodnjih mesecih pričela gradnja
parkirišča, načrtovana že za leto 2019. Postopek se je ustavil
pri pridobivanju soglasij in usklajevanju mnenj Zavoda za varstvo kulturne dediščine in Direkcije za infrastrukturo. Potrebna
soglasja so sedaj pridobljena, v teku je pridobivanje gradbenega dovoljenja. Parkirišče na tako imenovanem Garkelnovem
vrtu bo imelo 20 parkirnih mest, zgrajen bo tudi pločnik od
parkirišča do avtobusne postaje.

V sredo, 3. februarja, je v Dvorani pod Stolom potekalo
tretje delovno srečanje strateške skupine za pripravo
Razvojnega programa Občine Žirovnica do leta
2030. Sodelujoči so osnutek razvojnega programa
potrdili kot primernega za obravnavo in potrditev na
občinskem svetu.
Strateška skupina vključuje predstavnike organov Občine
Žirovnica, predstavnike različnih generacij občank in občanov,
javnih služb ter različnih interesnih skupin. Postopek nastajanja
dokumenta se je pričel v letu 2019, v tem času je bila narejena
analiza stanja, k posredovanju mnenj in predlogov so bili
pozvani vsi občani s sodelovanjem v anketi, izvedene so bile
tudi delavnice s posameznimi interesnimi skupinami. Nastali
dokument ključne elemente razvojnega programa združuje pod
naslovom »Trajnostna občina v zavetju Karavank, kjer kakovostno
sobivamo in sr(e)čno živimo«. Poudarek daje kulturi in turizmu,
spoštovanju trajnostnih načel in vključenosti vseh vasi v občini
ter opredeljuje 12 strateških projektov, ki jih v občini želimo
uresničiti oz. urediti v prihodnjem desetletju: dom starostnikov,
dodatne zmogljivosti za varstvo otrok, večnamenski center
kulture Breznica, obvoznica Vrba, državna cesta in pločnik od
Zabreznice do Rodin, pločnik na Bregu, daljinska kolesarska
povezava Jesenice–Radovljica, celostna ureditev vaških jeder
in javnega prostora, gasilski dom, popolnitev Poslovne cone
Žirovnica, muzejski kompleks Prešernove rojstne hiše in
nadgradnja Rekreacijskega parka Završnica.

Po zaključku obnove železniške proge Kranj–Lesce v prvi
polovici letošnjega leta se bo sanacija nadaljevala na tirih skozi
občino Žirovnica. Občina mora pri tem poskrbeti za gradnjo
vozišča pod nadvozom na Selu in na Potokih. V ta namen
trenutno potekajo dogovori za odkup potrebnih zemljišč.
Polona Kus

Občina Žirovnica najavlja objavo
razpisov za leto 2021
Konec februarja bosta objavljena:
• Javni razpis za dodelitev pomoči za ohranjanje in razvoj
kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Žirovnica
v letu 2021
• Javni razpis za spodbujanje sobodajalstva (malo gospodarstvo) v občini Žirovnica v letu 2021
Marca bodo objavljeni:
• Javni razpis za dodelitev finančnih sredstev investicijskim
ukrepom za učinkovito rabo energije in izrabo obnovljivih virov energije v gospodinjstvih na območju občine
Žirovnica za leto 2021 – objava na spletni strani občine
1. marca
• Javni razpis za sofinanciranje kulturnih projektov v Občini Žirovnica za leto 2021
• Javni razpis za sofinanciranje programov društev iz proračuna Občine Žirovnica za leto 2021
Razpisi in razpisna dokumentacija bodo objavljeni na spletni
strani Občine Žirovnica – Aktualne javne objave in razpisi,
na oglasni deski Občine Žirovnica, kopijo razpisa in obrazce lahko dvignete tudi v sprejemni pisarni občine v času
uradnih ur.

Priprava Razvojnega programa Občine Žirovnica 2030, ki ga vodi
podjetje K&Z, svetovanje za razvoj, je sedaj v sklepni fazi. Člani
strateške skupine so srečanje 3. februarja namenili preveritvi
dokumenta pred obravnavo na občinskem svetu. Slavka Zupan,
K&Z: »Posebno pozornost smo namenili preveritvi oz. skladnosti
programa z najnovejšimi usmeritvami nove finančne perspektive
in novega inštrumenta podpore EU za okrevanje in odpornost
po epidemiji. Pri tem smo kot najpomembnejše izpostavili podporo različnim ustvarjalnim, podjetniškim in drugim programom
za mlade v starostni skupini 15–25 let, ozaveščanje lastnikov
objektov kulturne dediščine za njeno ohranjanje in kakovostno
prenovo, seznanitev z delovanjem vseh 70 kmetij, ki še delujejo
na območju občine, da bomo lažje načrtovali prihodnje spodbude občin in druge ukrepe, kakovostno nadgradnjo turizma v
smeri butične in trajnostne ponudbe, umirjanje prometa v dolini
Završnice, aktivni dialog z državo, saj je realizacija nekaterih
strateških projektov odvisna od države oziroma njenih služb, ter
vključitvi vseh občinskih javnih služb, zavodov in tudi društev in
podjetij k realizaciji programa.«

Občinska uprava

Voščilo ob dnevu Civilne zaščite
Ob 1. marcu, dnevu civilne zaščite, čestitava vsem pripadnikom
enot Civilne zaščite ter članom organizacij, vključenih v sistem
zaščite in reševanja v občini Žirovnica ter vsem drugim, ki s
svojim delom pomagate pri zaščiti in pomoči ljudem ter pri
varovanju njihovega zdravja in premoženja.

Sklepna ugotovitev sodelujočih je bila, da je osnutek
Razvojnega programa Občine Žirovnica primeren za obravnavo
na občinskem svetu, ki ga bo tako obravnaval na svoji seji
25. marca. Strateška skupina bo svoje delo nadaljevala s
spremljanjem uresničevanja programa. Osnutek dokumenta
je dostopen na spletni strani Občine Žirovnica.

Zahvaljujeva se tudi vsem ostalim prostovoljcem, ki niso vključeni v sistem zaščite in reševanja, za pomoč ljudem v času
pandemije.
Marjan Dobnikar,
poveljnik OŠCZ

Leopold Pogačar,
župan
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V drugem valu epidemije

Cepljenje proti covidu-19 za
občanke in občane Žirovnice

V občini še vedno potekajo aktivnosti za pomoč občanom, januarja je v Dvorani pod Stolom potekalo
brezplačno hitro testiranje na okužbo z novim koronavirusom.

Cepljenje za občane občine Žirovnica proti covidu-19 poteka v Zdravstvenem domu Jesenice. Za
cepljenje je potrebna predhodna prijava.

Brezplačno testiranje, namenjeno vsem občanom Žirovnice, je
7. januarja v Dvorani pod Stolom izvedla ekipa Zdravstvenega
doma Jesenice v sodelovanju z Občino Žirovnica. S hitrimi testi
so preverili prisotnost okužbe pri 70 občankah in občanih.
Zaradi majhnega zanimanja se organizatorji niso odločili za
ponovno izvedbo testiranja.

Pri naročanju, kdaj kdo pride na vrsto, upoštevamo prednostne kriterije za cepljenje, ki jih je določilo Ministrstvo
za zdravje ter količino odmerkov cepiva, ki je tedensko na
razpolago zdravstvenemu domu. Ker je s cepivom potrebno zelo specifično ravnanje, cepljenje poteka samo v Zdravstvenem domu Jesenice, v Zdravstveni postaji Žirovnica ni
možno. Pacienti prijave oddajo preko spletnega obrazca, ki
je na voljo na spletni strani ZD Jesenice (https://cepljenje.
ozg.si/). Le če je prijava preko spletnega obrazca zares nemogoča, se pacienti obrnejo na telefonsko številko 041 322
453, in sicer v ponedeljek, torek in sredo od 9. do 12. ure.
Zaradi povečanega števila obolelih v naši občini naprošamo vse, da dosledno upoštevajo priporočila in navodila,
podana s strani NIJZ in lečečih zdravnikov.
Kaj je izolacija?
Izolacija je ukrep, ki se odredi osebi, okuženi s SARS-CoV-2,
in pomeni, da oseba ne sme zapuščati doma, da mora
omejiti stike z ostalimi osebami in dosledno upoštevati
priporočila za preprečevanje širjenja bolezni. Izolacija je
izjemno pomemben ukrep, ki ga je potrebno dosledno
upoštevati. Bolnik, ki je v izolaciji, je v bolniškem staležu.
Trajanje izolacije določi izbrani osebni zdravnik. Navodila
za osebe v domači izolaciji so na voljo na povezavi: https://
www.nijz.si/sl/navodila-za-bolnika-s-covid-19-ki-ne-potrebuje-bolnisnicne-obravnave.

Ekipa za odvzem hitrih testov v Dvorani pod Stolom

Štab Civilne zaščite vse od razglasitve epidemije zagotavlja
pomoč občanom pri vsakodnevi oskrbi, dostopu do
zdravstvenih in drugih storitev. Zelo dobro v aktualnih okoliščinah deluje projekt Prostofer. Prostovoljni šoferji, ki nudijo
prevoze starejšim in bolnim osebam, so na poti tudi dvakrat
dnevno.

Kaj je karantena?
Gre za ukrep, s katerim se omeji svobodno gibanje zdravim
osebam, ki so bile ali za katere se sumi, da so bile v stiku
z nekom, ki je zbolel za resno nalezljivo boleznijo v času
njegove kužnosti.

Število okužb v občini Žirovnica je od začetka februarja v
porastu. Po podatkih na Covid-19 sledilniku (https://covid-19.
sledilnik.org/) je bolezen doslej prebolelo okoli 360 ali dobrih
8 odstotkov občank in občanov.
Polona Kus

Karantena na domu je ukrep, s katerim zdrava oseba po
visoko rizičnem stiku z osebo, pri kateri je bila potrjena
okužba z virusom SARS-CoV-2, ali po prihodu iz tujine,
omeji svoje stike z drugimi ljudmi. Traja 10 dni od zadnjega
visoko rizičnega tesnega stika. Namen karantene na domu
je preprečevanje širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 oziroma bolezni covid-19.

Spominski znak za župana
Vlada Republike Slovenije je županu Občine Žirovnica
podelila spominski znak za požrtvovalnost v boju proti
covidu-19.
Spominski znak se podeli za
požrtvovalnost pri izvajanju
ukrepov za preprečevanje širjenja
epidemije nalezljive bolezni covid-19
posameznikom ali skupinam. Župan
Leopold Pogačar je ob prejemu
priznanja poudaril, da je namenjeno
vsem, ki so sodelovali pri izvajanju
ukrepov in nudenju pomoči
občanom v času epidemije.

V času bivanja v karanteni ostanite doma, ne hodite v službo, trgovino, ne uporabljajte javnega prevoza, ne sprejemajte obiskov na domu, izogibajte se stikov z drugimi
ljudmi.
Priporočila za ravnanje v karanteni na stalnem/začasnem
naslovu: https://www.nijz.si/sl/priporocila-za-ravnanje-v-karanteni-na-stalnemzacasnem-naslovu.
Mojca Golja, dr. med. spec. splošne med.
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Policija svetuje

covida-19, druga pa na izračun povprečnega števila zaposlenih na podlagi delovnih ur. V izkazu poslovnega izida je pri
stroških plač na novo dodana povezava na vsebinska pogosta
vprašanja glede poročanja nadomestil plač, ki se refundirajo
in način izračuna podatka o povprečnem številu zaposlenih.

Ukrepi za varnost v prometu in pri
rekreaciji v Završnici
Januarja, ko je bila epidemija še na vrhuncu, je
bila v turističnih krajih velika gneča, obiskovalci
pa so v večjem številu na rekreacijo prihajali tudi
v Završnico. Policija je z Občino Žirovnica, prostovoljnimi gasilci PGD Zabreznica in PGD Smokuč
ter Medobčinskim inšpektoratom in redarstvom
občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica zato redno,
predvsem pa ob vikendih, izvajala ukrepe za preprečevanje
širjenja koronavirusa. Pri tem smo ugotavljali, da so občani zelo
ozaveščeni in da v veliki meri spoštujejo preventivne ter druge
ukrepe za preprečevanje širjenja virusa. Nadzori so bili usmerjeni tako v varovanje zdravja ljudi kot v zagotavljanje varnosti
v prometu, naše izkušnje pri njihovem izvajanju v Završnici pa
so zelo pozitivne. Kot takšne so jih prepoznali in pozdravili
tudi obiskovalci.

Naj spomnimo, da je potrebno letno poročilo predložiti, tudi če
v letu 2020 ni bilo poslovanja in hkrati v izkazih ni izkazanega
nobenega podatka. Podjetniki, ki ugotavljajo davčno osnovo
za davek od dohodka iz dejavnosti z upoštevanjem normiranih
odhodkov, niso zavezani za predložitev letnega poročila.
Letno poročilo, ki se predloži na AJPES, se šteje kot priloga
k davčnemu obračunu, zato ga ni treba pošiljati še Finančni
upravi RS, vendar je potrebno to v davčnem obračunu navesti.
AJPES, Izpostava Kranj

Ob dnevu žena in materinskem
dnevu vam iskreno čestitamo
z željo, da bi imele čim več
prazničnih dni v življenju in da
vaša ljubezen, potrpežljivost in dobrota
nikoli ne minejo. Hvala!
Neodvisna lista za Žirovnico

Izgradnja kulturnega centra ob
Prešernovi rojstni hiši v Vrbi
Letošnji kulturni praznik je minil brez prireditve, ki nam je vsem
veliko pomenila. V Vrbi so se vsako leto zbirali pohodniki od
blizu in daleč, ljudje so z zanimanjem spremljali kulturni program in prisluhnili govorniku, ki je osmislil ta dan in nam vsem
v srce položil odgovornost do kulture ter opozoril na njen pomen v najširšem smislu. Vsega tega letos ni bilo in prav vsi smo
pogrešali srečanja z znanci in prijatelji, ki v srcu dobro mislijo.
Pogrešali smo tudi predstavnike oblasti in pričakovali jasno
izraženo zavezo o obnovi objektov v Vrbi. Ta bo velik zalogaj
za Občino Žirovnica in za državo.

Nadzor nad izvajanjem ukrepov v Završnici

Policisti se zahvaljujemo občankam in občanom občine Žirovnice in vsem izvajalcem, ki so vse vikende skrbeli za nemoten
potek prometa ter varno rekreacijo ljudi. Vse obiskovalce doline
Završnice in priljubljenih okoliških točk pozivamo, da tudi v
prihodnje spoštujejo veljavne ukrepe in skrbijo tako za svojo
varnost kot varnost drugih.
Zoran Plejo, vodja policijskega okoliša

Oddaja letnih poročil za leto 2020
Poslovni subjekti morajo enkrat letno predložiti AJPES
letno poročilo za javno objavo in za državno statistiko,
ter druga poročila v predpisanih rokih. Za pravne
osebe javnega prava in nepridobitne organizacije
se rok za predložitev letnega poročila izteče v
ponedeljek, 1. marca 2021. Zadnji dan za predložitev
podatkov za družbe, podjetnike in društva je sreda,
31. marec 2021. Aplikacija za predložitev letnih
poročil je na spletnem portalu AJPES uporabnikom
na voljo od sredine januarja.
Prešernova Vrba 8. februarja

Pri predložitvi letnega poročila za leto 2020 želimo opozoriti na
dve novosti. Prva se nanaša na razkrivanje prihodkov iz prejetih
državnih pomoči za zajezitev ali odpravo posledic epidemije

Člane stranke SD je razveselila novica, da Osnutek resolucije o
nacionalnem programu za kulturo naše stranke vsebuje tudi
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Delo političnih strank / Vaški odbori
kulturno dediščino svoje občine. Menim, da je ni občine, ki bi
v svojo zibelko položila toliko slavnih žena in mož. Ponosno so
izražali svojo katoliško vero in pripadnost slovenskemu narodu.
Bili so veleumi, jezikoslovci, pesniki, duhovniki, čebelarji, pisatelji
in še marsikaj. Vsak je za seboj pustil velik pečat in naša naloga
je, da njihovo delo ohranjamo in prenašamo naprej.

izgradnjo kulturnega centra v Vrbi. Kot član odbora za kulturo
sem velikokrat opozarjal na to problematiko. Osnutek omenja
Vrbo in okolico kot eno najpomembnejših kulturnih območij v
Sloveniji. Obstaja potreba po ureditvi kulturnega centra, ki je
v tem okolju nujen in bo reševal več problemov obiskovalcev
tega območja in omogočal primerno predstavitev kulturne
dediščine. Urejen bo prostor za sprejem večjih skupin obiskovalcev, omogočena bo digitalna prezentacija Prešernovega
življenja, njegovega dela in še mnogo drugega. Učinki projekta
pa ne bodo samo kulturne narave, temveč bodo imeli preko
kulturnega turizma tudi ekonomske in druge pozitivne učinke
na lokalno gospodarstvo in okoliško prebivalstvo.

Ob praznovanju slovenskega kulturnega praznika pa naj
omenim še eno priložnost – ureditev Prešernove Vrbe, s katero
se kot občina lahko res ponosno postavimo na zemljevid
Slovenije in tudi širše. Nastopil je edinstven trenutek, da
okolico Prešernove domačije uredimo enkrat za vselej. Upam,
da bosta občina in Ministrstvo za kulturo našla skupen jezik
in uredila bivšo Arhovo domačijo v nekaj pristno slovenskega
v Prešernovem slogu.

Izgradnja kulturnega centra bo velika priložnost za razvoj
občine in njeno podobo v slovenskem prostoru. Kljub težkim
časom in preizkušnjam, ki nas čakajo v bodoče, je potrebno,
da stopimo skupaj in si vsak po svojih močeh prizadevamo za
kulturni center občine Žirovnica. Prvi korak sta občina in država
že naredili, ostali koraki pa bodo še sledili. Kot kaže, bo najprej
na vrsti nova vlada, potem pa ob ponujeni roki tudi občina.

Občinski svetniki nismo kaj dosti seznanjeni s tem, kaj se v Vrbi
dogaja oziroma kakšen je sploh cilj končne ureditve. Vemo
le, da je bil za občinski objekt izdelan načrt identifikacije, iz
katerega je možno razbrati tri izvedbene variante. Ena naj
bi vključevala ureditev turističnih sob v sodelovanju javno
zasebnega partnerstva. Skrbi me, da o tem ne bo spet odločala
samo peščica izbrancev, ki s kulturo nimajo kaj dosti veze.

Za SD Žirovnica Vitomir Pretnar

Za konec naj se dotaknem še letošnjega lepega mota našega
župana o kulturi dialoga. Ja, tudi dialog je kultura vsakega
posameznika in vseh nas ter skrajni čas je, da se ga začne
uresničevati tudi v praksi. Drugačno mišljenje in podajanje
predlogov ter idej običajno ni nasprotovanje, nagajanje ali
nabiranje političnih točk, ampak je kultura dialoga. Za spoštljivo
kulturo dialoga si prizadevajmo prav vsi. Želim si, da bi se avtor
izrečenih besed zavedal njihove moči in bi jih kot prvi poskušal
udejaniti v vsakodnevnem življenju.

O slovenskem kulturnem
prazniku, domoljubju in
kulturi dialoga
Naj začnem z lepimi besedami našega sokrajana in čebelarja
g. Boštjana Noča: »Brez kulture ni naroda, Slovenci smo lahko
ponosni na svojo bogato kulturo, ki je temelj naše identitete.«
To nam dokazuje tudi daleč vidna slovenska zastava na
Gosjaku, ki žari tudi v večernih urah.

OO SDS Žirovnica
Tatjana Mulej

Žal v zadnjem času spremljamo vedno večji vnos tujerodne
kulture, najsibo v pisani besedi, glasbi, arhitekturi ali filmu.
Določeni mediji nam vsiljujejo glasbo brez vsebine ali z žaljivimi
besedili. Kvazi kulturniki nas posiljujejo z ničvrednimi deli, ki jih
nočemo ne poslušati, ne gledati in ne brati.

Drage krajanke in krajani Brega!
V letu 2020, ki je bilo zelo turbulentno, smo morali biti od marca pa do
konca maja doma zaradi prvega vala
epidemije. In ko smo mislili, da smo
bolezen prebrodili, nas je zajel drugi
val. Tako nismo mogli izvesti aktivnosti, ki jih naš vaški odbor Breg sicer
pripravi vsako leto. Zato smo se odločili, da se na nek način oddolžimo
in smo pred božičem obdarovali vsa

Za vse nas, prave Slovence, je pojem kulture nekaj lepega,
zanimivega in spoštljivega. Čas je za prešerno kulturo in čas
je tudi za Vovka, Jalna, Finžgarja, Cankarja, Kobilco, Nanuta,
Ipavce in Avsenike. Žalostno je, da se tudi v kulturi dogajajo
neodpustljive zgodbe. V bližnjih Begunjah živeča brata Avsenik
sta domoljubje, vero, naše kraje in našo pesem ponesla v širni
svet. Žal nista nikoli dobila možnosti, da bi prejela priznanje ali
celo Prešernovo nagrado. Po drugi strani pa se nekateri, ki so
jo prejeli in še danes prejemajo kulturniški denar, iz Slovencev
norčujejo.

gospodinjstva v vasi.
V letu 2021 seveda kot običajno načrtujemo čistilno akcijo
in srečanje krajanov. Na cesti proti Savi (Piškovci) bomo letos
uredili vodno korito, ki je precej zanemarjeno, in na začetku
makadamske poti ob avtocesti želimo postavili še eno klopco
za počitek starejših krajanov.

Brata Avsenik sta vedno in povsod zagovarjala svoje slovensko
poreklo. Domoljubje in pripadnost slovenski kulturi dokazuje
tudi njuna pesem Tam, kjer murke cveto, ki edina nikoli ni bila
zapeta v nemškem jeziku. Njune pesmi imajo vsebino in ritem.
So naše, domače, za dušo in srce. V tujini so jih spoštovali in
cenili, le doma jih niso znali ali hoteli.

Zahvaljujemo se vsem, ki so pripomogli, da smo imeli letos na
Bregu tekaško progo.

Prebivalci vasi pod Stolom smo res lahko srečni in ponosni na

Vaški odbor Breg
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Hvalimo …

goceno bogastvo narave, ki je vredno prav zaradi tega, ker je
manj obljudeno. Bogastvo narave se je povečalo, ker ne bo
več sprehajalcev motil promet in prah.

… vse, ki so sodelovali pri pripravi in vzdrževanju tekaških in sankaških prog v občini. Pod okriljem TVD Partizan
Žirovnica so proge urejali Samo Mekina, Miha Baloh, Marko
Pavlenč in Tomaž Lužnik. Skrbeli so za tekaške proge med
Breznico in Vrbo, na Bregu, v Završnici in sankaško progo z
Valvazorja, kakor so to narekovale vremenske razmere
in kolikor je dopuščala zmogljivost aktualnega ratraka. Urejanje prog finančno
omogoča Občina Žirovnica.
Bralci so zapisali:
»Vaščani Brega, ne glede na starost ali kondicijsko pripravljenost, smo hvaležni in veseli tekaških prog, ki nam omogočajo
rekreacijo skoraj od vhodnih vrat in to v času, ko moramo še
posebno skrbeti za zdravje in upoštevati ukrepe NIJZ. Obenem
bi, za razliko od prejšnjih let, pohvalili vse sprehajalce, ki upoštevajo, da je tekaška steza namenjena tekačem na smučeh,
in lastnike, ki svoje pse na sprehod vodijo na povodcu in pospravijo iztrebke, da ne ležijo na progi in v okolici.«
»Kot uporabnica tekaške proge se zahvaljujem vsem, ki so
nam omogočili uživanje v zimski rekreaciji tako blizu doma. Ni
nas bilo malo, eni zjutraj drugi popoldne, proge so s pridom
uporabljali tudi šolarji. Zahvala pa tudi lastnikom zemljišč, da
so pripravo prog dovolili.«
… Agrarno skupnost Žirovnica-Moste, ki je sankačem
in smučarjem omogočila uporabo pašnika v Završnici. Zložno
pobočje na sončni legi je priljubljeno med otroci in družinami,
prečijo ga sankači, smučarji
in pohodniki na poti proti
Valvazorju. Odločitev članov AS, da odprejo ograje
in tako omogočijo prehod,
je bila med uporabniki sprejeta z navdušenjem.

Pavel Bešter, predsednik D'PR'

Grajamo…
… zastavo v Pečeh nad Skavalico
Kakšen pomen in namen
ima na skalo pripeta državna
zastava v Pečeh nad Skavalico na Breznici?
1. Izobešanje državne zastave je določeno z zakonom;
kdaj, kje in kako se to izvaja.
Uporaba ni dovoljena strogo namensko, v nekem interesu.
2. Neprimerno je obešanje v naravno okolje in še vodoravno
povrhu. To je skrunitev naravnega okolja, ki moti ljubitelje narave, ker je to izraz politike nekih posameznikov.
Zaskrbljujoče je, da to ne zmoti župana in organov, ki skrbijo
za javni red in mir v občini.
Tudi provokativno izobešanje zastavice jih ni zmotilo, čeprav
je s tem prizadet državljanski ponos občanov.
Pavel Bešter, predsednik D'PR'

VARSTVO PRI DELU • POŽARNA VARNOST

• Izjava o varnosti z oceno tveganja
• NOVO! Izdelava dodatka ocene
tveganja s COVID-19 ukrepi
• 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

Uredništvo

… sklep o zapori »Cesarske ceste«
Prijetno me je presenetila vest, da ja župan lani maja izdal sklep
o zapori »Cesarske ceste«, razočaralo
pa mnenje dveh svetnikov, ki temu
ukrepu oporekata. Ne vem za kakšen
lokalni promet je potrebna, saj je to
rešeno? Mnenje svetnika Antona
Koselja je pa popolnoma zgrešeno.
Okolje Vrbe in polje, je treba ohraniti. Vsak poseg v to je odveč. To bi
bila skrunitev narave. Ta županova
poteza je prvi korak v razvoj turizma
v občini. Zdaj vidim, da je bilo asfaltiranje odseka do Konjeniškega prostora pametna poteza. Lepše in lažje sprehajalne poti v občini
ni, tudi za tek na smučeh. Mogoče bi bilo umestno dovoliti
sprehajalcem parkiranje na Konjeniškem prostoru, hišico pa
urediti za okrepčevalnico.
V nekaterih krajih že razmišljajo, če je vredno žrtvovati dra-

041 205 848 • www.greteam.si

Vse za VARSTVO PRI DELU in
POŽARNO VARNOST na enem mestu
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Eko kotiček

Kakovost pitne vode v
občini Žirovnica v letu 2020

Uporabnike ponovno obveščamo, da za hitro
informiranje o motnjah ali izrednih dogodkih lahko
uporabijo aplikacijo SMS obveščanje. Obrazec za
prijavo najdete na naši spletni strani, www.jeko.si,
desno spodaj – Hitre povezave.

V občini Žirovnica se za zagotavljanje zdravstveno
ustrezne pitne vode izvaja stalni notranji nadzor na
osnovi HACCP sistema, ki ga izvaja podjetje JEKO,
d.o.o. Namen notranjega nadzora je preverjanje
skladnosti pitne vode z zahtevami Pravilnika o pitni
vodi in varovanje zdravja ljudi pred škodljivimi učinki
zaradi kakršnega koli onesnaženja pitne vode.

Elizabeta Mavrič, Jeko, d.o.o.

Brez vode ni življenja
Brez vode ni življenja. Slovenci, ki živimo v vodno bogati deželi, se le redko spomnimo na ta rek. Mogoče
pa bi vseeno morali premisliti, ko naslednjič kupimo
plastenko z vodo ali nam voda nenadzorovano teče
iz pipe.

JEKO, javno komunalno podjetje, d.o.o., Jesenice, ki v občini
Žirovnica izvaja gospodarsko javno službo oskrbe s pitno vodo,
upravlja vodovodna sistema Završnica in Ajdna. Pitna voda
se na obeh vodovodnih sistemih zagotavlja brez predhodne
obdelave, kar je v Sloveniji prava redkost. V letu 2020 je bilo
v okviru notranjega nadzora na območju občine Žirovnica
odvzetih 47 vzorcev pitne vode za mikrobiološke analize
in trije vzorci pitne vode za fizikalno-kemijske analize, od
katerih je večina ustrezala zahtevam. Na osnovi rezultatov
obveščamo, da je bila pitna voda v letu 2020 na
oskrbovalnih območjih v občini Žirovnica, ki so v
upravljanju podjetja JEKO, d.o.o., zdravstveno ustrezna
in varna za pitje.
Vodovodni
sistem:
Završnica
Ajdna
Skupaj

Mikrobiološke analize
Skupaj Skladne Neskladne
26
25
1
21
16
5
47
41
6

Skupaj
1
2
3

Kemijske analize
Skladne Neskladne
1
0
2
0
3
0

Završnica. Foto Nejc Mrak

Voda iz pipe je kakovostna voda in je redno podvržena monitoringu. (V Sloveniji se s pitno vodo iz vodovodov oskrbuje 94
% prebivalcev. Vsi ti vodovodi so vključeni v redne nadzore in ti
nadzori oz. monitoringi so javnega značaja.) Prav tako je voda
iz pipe mnogokrat cenejša od ustekleničene. Ustekleničena
voda tudi močno obremenjuje okolje – energija se porablja
pri polnjenju, prevozu, na koncu pa nam ostane še plastenka,
ki razpada do 450 let.

Rezultati analiz v okviru notranjega nadzora na posameznih vodovodnih sistemih v
letu 2020

Vodovodni sistem Završnica oskrbuje s pitno vodo v občini
Žirovnica približno 3057 prebivalcev. V enem neskladnem
vzorcu, ki je bil odvzet na hišnem vodovodnem sistemu, so bile
izolirane koliformne bakterije v nizkem številu zaradi zastajanja
vode ter neprimernega vzdrževanja vodne izlivke. Po ukrepu
spiranja hišnega vodovodnega sistema in hidrantnega omrežja
je bil vzorec skladen.

Ko odpremo pipo in voda steče v odtok, se pitna voda takoj
spremeni v odpadno vodo. V povprečju vsak Slovenec porabi
105 litra vode dnevno. Dnevno porabo vode v gospodinjstvih
lahko zmanjšamo za 30 %, če opustimo nekatere navade in z
vodo ravnamo odgovorno. Naštevam samo nekaj preprostih
načinov za varčevanje z vodo v gospodinjstvih:

Vodovodni sistem Ajdna oskrbuje s pitno vodo v občini
Žirovnica približno 1296 prebivalcev. V enem neskladnem
vzorcu so bile prisotne bakterije Escherichia coli v nizkem
številu, v enem neskladnem vzorcu je bila prisotna bakterija
Clostridium perfringers v nizkem številu, v ostalih neskladnih
vzorcih so bile prisotne kolilformne bakterije v nizkem številu.
Vsi vzorci so bili vzeti po močnih nalivih, kar kaže na površinski
vpliv, zato je bilo eno izmed zajetij izločeno iz sistema. Vzrok za
poslabšanje je lahko v posegu na vodovarstvenem območju,
na kar smo obvestili pristojne organe.

Poskrbimo za dobro tesnjenje vseh pip in preverimo, da straniščni kotliček ne pušča.
Za pomivanje posode v pomivalnem stroju porabimo manj
vode in tudi električne energije, kot za ročno pomivanje posode. Pomivalni stroj vklopimo le, ko je poln.

Pri oskrbi s pitno vodo si bomo še naprej prizadevali, da bomo
uporabnikom dostavljali zadostno količino vode in ustrezen
pritisk, pravočasno obveščali v primeru omejitev uporabe
pitne vode in zagotavljali zdravstveno ustrezno pitno vodo,
varno za pitje. Za vse posege in morebitna odstopanja na
vodooskrbnih objektih in vodovarstvenih območjih obveščamo
pristojne organe.

Skrajšamo čas prhanja. Vodo zaprimo med umivanjem zob,
britjem in šamponiranjem las.
Še večje prihranke lahko dosežemo z večjimi oz. manjšimi investicijami, kot so npr. namestitev dvostopenjskega izplakovalnika
straniščne školjke ali celo uporaba deževnice za izplakovalnik,
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nakup varčnega pralnega ali pomivalnega stroja, namestitev
pip z nizkim pretokom…

polovici prihodnjega leta pa bomo s pomočjo ugotovitev in
smernic pripravili še akcijski načrt ukrepov, s katerimi bomo
trajnostno poslovanje v destinaciji nadaljnje izboljševali. Načrt
bo obravnaval tudi občinski svet.

Čeprav 70 % našega planeta prekriva voda, je pitne vode manj
kot 1 %. Ker so vodni viri neenakomerno razporejeni, vsak
tretji človek na svetu nima dostopa do čiste pitne vode. Mi
imamo dostop do pitne vode, poskrbimo da jo bodo imeli
tudi naši zanamci.

Z znakom Slovenia Green Destination se bomo na slovenskem,
evropskem in globalnem trgu pozicionirali kot okolju in družbi
prijazna destinacija.

Mirjam Fain

Zelena (okoljsko in družbeno odgovorna) destinacija
ni nekaj, kar je projekt, naloga oziroma odgovornost
zgolj turistične organizacije. Je nekaj, kar lahko dosežemo
samo vsi skupaj – vsi deležniki v destinaciji, tako v javnem,
nevladnem kot zasebnem sektorju – in to ne samo v turizmu,
temveč na vseh področjih delovanja. Nenazadnje pa so v tem
procesu ključni tudi vsi, ki v destinaciji živijo. Izrednega pomena
je namreč, da je destinacija najprej prijetna in prijazna za vse,
ki tu delamo in živimo. S tem bo takšna tudi za ljudi, ki nas
obiščejo.

Žirovnica je oddala
prijavo za vstop
v Zeleno shemo
slovenskega turizma
Žirovnica se je pridružila 55 destinacijam, ki
so se prijavile na nacionalni poziv Slovenske
turistične organizacije za pospeševanje vpeljevanja
trajnostnega poslovanja v turizmu, imenovan Zelena
shema slovenskega turizma – Slovenia Green. Shema
do danes združuje že 55 destinacij, 57 ponudnikov,
4 naravne parke, 5 turističnih agencij, 2 turistični
znamenitosti, 3 restavracije in 1 plažo z uspešno
pridobljenim znakom Slovenia Green.

Več o Zeleni shemi slovenskega turizma si lahko preberete na
spletni strani Slovenske turistične organizacije: www.slovenia.
info/zelenashema.

ZTK Žirovnica

Poziv vsem obrtnikom, rokodelcem,
kmetijam in ponudnikom turističnih ter
gostinskih storitev v občini Žirovnica

Zelena shema slovenskega turizma (ZSST) je celovito zasnovan
nacionalni sistem za pospeševanje razvoja trajnostnega turizma
v Sloveniji na vseh stebrih trajnostnega razvoja, okoljskem,
družbenem in ekonomskem. Shema, katere lastnik in upravitelj
je Slovenska turistična organizacija, je namenjena tako
destinacijam in zavarovanim območjem kot tudi ponudnikom
turističnih nastanitev, turističnim agencijam, atrakcijam, plažam
in z letošnjim letom tudi restavracijam in drugim gostinskim
obratom.

V Zavodu za turizem in kulturo Žirovnica smo pod strokovnim vodstvom podjetja Provital, d.o.o., pričeli z oblikovanjem kolektivne blagovne znamke Žirovnice po modelu
Izvorno Slovensko.
Osnovni namen vzpostavitve kolektivne blagovne znamke
je mreženje ponudnikov v homogene verige in vzpostavitev registra ponudnikov; selekcija kakovostne ponudbe s
standardi poslovanja; razvoj kakovostne in povezane ponudbe; promocija območja in lokalnih ponudnikov preko
kolektivne blagovne znamke; rast lokalne ekonomije in
povezan razvoj lokalnega okolja.

V Žirovnici smo se pridružili destinacijam, ki svojo trajnostno
poslovanje na področju turizma presojajo z uporabo
mednarodnega orodja Green Destinations Standard, kar nam
bo omogočilo tako nacionalno kot mednarodno primerljivost
in vidnost. Na poti do znaka Slovenia Green, ki bo predvidoma
trajala do konca letošnjega leta, bomo prek različnih aktivnosti
zbirali podatke o trajnosti našega turističnega razvoja ter
osveščali lokalno prebivalstvo, gospodarstvo, obiskovalce in
preostale deležnike o pomenu trajnostnega turizma.

Po prvem sestanku Programske skupine pričenjamo z
oblikovanjem registra ponudnikov, zato naprošamo vse
zainteresirane obrtnike, rokodelce, kmetije, društva in ponudnike gostinskih in turističnih storitev v občini Žirovnica,
da nam do srede, 3. marca 2021 na elektronski naslov
info@visitzirovnica sporočite svoje podatke (kdo ste, s čim
se ukvarjate ter vaš kontakt).

Takoj po vstopu v shemo smo v destinaciji že določili
koordinatorko Urško Aljančič iz Zavoda za turizem in kulturo
Žirovnica, ki bo odgovorna za izvedbo celotnega postopka.
Zeleno ekipo, ki bo koordinatorju pomagala pri zbiranju
podatkov ter pripravi in izvedbi potrebnih ukrepov, pa bomo
sestavili v naslednjem mesecu.

Dolgoročni projekt oblikovanja kolektivne znamke bo
vsem deležnikom prinesel pomoč pri nadgrajevanju znanj
in usposobljenosti, spodbujal višjo kakovosti življenja deležnikov naše turistične destinacije in z odličnim načrtovanjem in spremljanjem izvedenih aktivnosti pomagal k
dobremu poslovanju ter večji prepoznavnosti ponudnikov
znotraj naše destinacije in širše. Prijazno vabljeni k sodelovanju, povezani skupaj bomo še močnejši!

Prek celovitega vodenega pristopnega in kasneje članskega
postopka bomo pridobili natančen vpogled v trajnost naše
destinacije na področju turizma in znak Slovenia Green Destination platinaste, zlate, srebrne ali bronaste barve. V prvi

ZTK Žirovnica
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Vabljeni na Filmsko osmico in
Prešerno(vo) branje

Bralni namig iz knjižnice Matije Čopa

Jana Vagner: Pandemija
MKZ, 2020

V knjižnici smo se že navadili na novo normalnost. Obvezna
je pravilna uporaba zaščitnih mask, razkuževanje rok. Skrbimo
za dobro prezračevanje prostorov in zaenkrat uporabniki v
prostor še vstopajo posamično. Zato je treba kdaj nekoliko
počakati pred vrati. Zaželjeno je, da se gradivo rezervira preko
aplikacije Moja knjižnica, po telefonu ali e-pošti, in se ga ob
obisku knjižnice le prevzame.
Pripravili smo tudi nekaj novih
knjižničarskih izzivov. Eden izmed njih je Filmska osmica.
V obdobju od 1. februarja
do 30. maja 2021 si oglejte
8 predlaganih filmov in nato
v knjižnici oddajte izpolnjen
obrazec. Nagradili vas bomo
z vstopnico za ogled filma po lastni izbiri v Linhartovi dvorani v
Radovljici. Filmi, ki smo jih pripravili, ne bodo vsi imeli srečnega
konca, zagotovo pa vas bodo vzpodbudili k razmišljanju.
V čast kulturnega praznika smo pripravili Prešerno(vo) branje.
Pripravljeni paketi vsebujejo dve knjigi- eno humorno, slovenskih avtorjev, in eno Prešernovo. Paketi bodo bralce čakali še
marca.
Bralni klub se je že preselil na splet, saj želimo kljub omejitvam
fizičnega druženja, izvajati nekatere projekte. Prvo tovrstno
srečanje preko Zooma se je zgodilo na sredini februarja. Več
informacij o prihodnjih srečanjih boste dobili v knjižnici oziroma po e-pošti, ko bo znan naslednji datum. Lepo vabljeni v
knjižnico!

Smrtonosni virus se bliskovito širi. 36-letna Anja se z družino in prijatelji odpravi
iz Moskve proti samotni hišici ob finski
meji. Zaradi možnosti okužbe in barikad,
s katerimi skušajo oblasti in posamezniki zajeziti bolezen,
se načrtovano dvodnevno potovanje sprevrže v moro. Pripoved o izbruhu smrtonosnega virusa je bila napisana že
pred desetletjem. K sreči današnja resničnost ne presega
literarne domišljije.

Tečaj francoščine
Ljudska univerza Jesenice obvešča, da se bo predvidoma sredi
marca oz. po prejemu zadostnega števila prijav pričel 30-urni
začetni tečaj francoščine. Potekal bo enkrat tedensko v popoldanskem času, sprva na daljavo preko Zooma in ko bo mogoče
v živo v prostorih Osnovne šole Žirovnica.
Vse zainteresirane vabijo, da se prijavijo na majdas@lu-jesenice.net ali 051 363 319.

Katarina Hlede

Recept iz Prešernovih časov

V vinskim taig češple – Češplje v
vinskem testu
• 1 kg češpelj, 15 dag olupljenih mandeljnov, 5 dag sladkorja, olje za cvrtje
• Vinsko testo: 3 dl polsuhega belega vina, 20 dag bele
moke, 2 dag olja, 3 jajca
Češplje izkoščičimo in jih nadevamo s praženimi mandeljni.
Pomočimo jih v vinsko testo in ocvremo na olju. Ocvrte nadevane češplje potresemo s
sladkorjem in postrežemo.
Za testo med vino zamešamo moko, prilijemo
olje, dodamo rumenjake,
iz beljakov stolčemo sneg
in ga na koncu vmešamo
v testo.
Češplje v vinskem testu je po receptu iz knjige Kuharica v prešernovem
času (CZ, 2006) pripravila Mija.

14

Kultura
Ob 150-letnici rojstva Frana Saleškega Finžgarja

preprostim ljudem k boljšemu življenju. Človek, ki je ljudi med
sabo spravljal, ne ločeval. Zaveden Slovenec in vnet zagovornik svobode, zaradi česar je v življenju naletel na marsikakšne
ovire, ki jih je vedno premagoval z vrednotami svojih staršev:
s poštenjem, ljubeznijo in trdim delom.

»Prinesel sem vam toplo srce
ljubezni do vseh in železno voljo
za delo«

Letošnja okrogla obletnica rojstva, kljub čudnim časom v katerih trenutno živimo, ni ostala neopažena. Z različnimi prispevki so se mu poklonili številni slovenski in zamejski mediji.
Na Radiu Slovenija so Finžgarju posvetili celotno oddajo Kulturnice na Valu 202. Župnija Ljubljana-Trnovo je na slovenski
kulturno praznik v Trnovski cerkvi pripravila kulturni program
posvečen spominu na življenje našega rojaka, v društvu Finžgarjeva galerija pa so njegovo plodovito življenje predstavili v
kratkem video posnetku lastne produkcije. Mladinska knjiga
je ob jubileju izdala novo knjigo o Finžgarju z naslovom Vera v
resnico, lepoto in pravico, avtorjev Janeza Bogataja in Mihaela
Glavana. Učenci osnovne šole v Barkovljah pri Trstu, ki nosi
ime po pisatelju, so za obletnico pripravili zanimivo razstavo
in ga počastili z uprizoritvijo pravljice Makalonaca in povesti
Gospod Hudournik.

S temi besedami je, ob nastopu službe mestnega duhovnika v Trnovem, aprila 1918
svoje farane nagovoril naš
veliki rojak Fran Saleški Finžgar. Osebnostne lastnosti, ki
jih je zagotovo podedoval od
svojih staršev. Ob praznovanju
80. rojstnega dneva ju je opisal na Radiu Slovenija - mama
Terezija Ažman iz Doslovč je
bila »poosebljena dobrota in
ljubezen«, oče Franc Finžgar iz
Žirovnice pa »sin revnih staršev, ki niso imeli drugega, kakor delovne roke, ne hiše, ne
zemlje«. Finžgarjev oče je doma veljal za nesporno avtoriteto
in je zaradi znanja številnih veščin in skrbnega gospodarjenja
na skromni domačiji užival izjemen ugled v naših krajih, kljub
temu, da je bil »samo« reven kajžar. Taka starša sta kasnejšemu
duhovniku, pisatelju, uredniku, založniku in publicistu dala »več
napotkov za življenje, kot vse knjige in šole«.

V Zavodu za turizem in kulturo Žirovnica si želimo, da bomo
poleti lahko 150. obletnico rojstva Frana Saleškega Finžgarja
počastili s kulturno prireditvijo, na enem od pravljičnih večerov
pred Finžgarjevo rojstno hišo v Doslovčah. Rojstna hiša v Doslovčah, ki ohranja spomin na velikega moža vas vabi k ogledu
vsako četrto soboto v mesecu od marca do oktobra. Obiščite
nas, z veseljem bomo z vami delili zgodbe iz zanimivega življenja našega rojaka, ki mu ob rojstnem dnevu izrekamo iskreno
hvaležnost za vse njegovo delo!

Spomin na Frana Saleškega Finžgarja bo v letošnjem letu še
posebno živ, saj obeležujemo 150-letnico njegovega rojstva.
»Dne 8. februarja se je Prešeren poslovil od trpljenja polnega
življenja, na današnji dan 9. februarja sem pa jaz, njegov
daljni sorodnik in rojak, prijokal na svet." Rojstvo drugega
otroka na Dolenčevi kajži pa sprva ni bil vesel dogodek, saj so
kar tri dni trepetali za življenje Franceta in mame, ki je svojega
drugega sina rodila v štiridesetem letu starosti. Svoj prihod na
svet je Finžgar kasneje tudi opisal v črtici z naslovom Smrti otet.

Petra Kržan

Literarni kotiček

Pesem o Francetu Prešernu

Otroške dni je najraje preživljal v Rebru na paši, pozimi pa ob
poslušanju zgodb deda Joža Ažmana. Spomine na svobodno
mladost v naravi je opisal v mladinskih delih Leta moje mladosti, Iz mladih dni, Iveri in v noveli Vrbenski ovčar. Brezniški župnik in učitelj je v mlademu Francetu prepoznal izjemen talent
in po enorazrednici v domači fari in ljudski šoli v Radovljici so
fanta poslali na gimnazijo v Ljubljano. Menjava mirnega kmečkega življenja za mestni vrvež živahne prestolnice je bila za
mladega Franceta prvo leto skoraj usodna. Mnogim ni znano,
da izraz »študent naj bo« izvira prav iz naslova avtobiografske
povesti Frana Saleškega Finžgarja, v katerem popisuje svoje
prvo, težavno leto študija. Njegov pisateljski opus za odrasle, ki obsega dramatiko in prozo, na čelu s prvim slovenskim
zgodovinskim romanom Pod svobodnim soncem, bi vam na
knjižni polici zavzel precej prostora. Odlikuje ga pristen in klen
jezik, ki nagovarja širše sloje bralcev, slikanje realnega ljudskega življenja, izjemna socialna občutljivost, človeška širina
ter predanost osebni in narodni svobodi. Takšen kot njegova
dela, je bil »Francetov'ga Franceta France«, kot je sebe večkrat
označil, tudi v poklicnem in zasebnem življenju. Človek z veliko
začetnico, ki si je poklic duhovnik izbral, da bi lahko pomagal

Rodil se je v kmečki družini,
kjer mati želeli so, da duhovnik bi postal,
vendar se je on raje v pravo podal.
France rad bral je knjige
in otrokom v mestu delil fige.
Zato klicali so ga doktor Fig,
ki nikoli ni nehal brati knjig.
Julija Primic njegova muza je bila,
vendar ga je razočarala.
Z Ano Jelovšek imel otroke je tri,
vendar še naprej nesrečno France živi.
Leta 1846 končno dobil svojo je pisarno,
v Kranju, kjer je bilo toplo in varno,
Ob smrti zapustil nam je svoja dela,
zaradi njegove smrti je cela Slovenija trpela.
Meta Mekina, 9. a
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Iz preteklosti

Prva slovesnost in spominska
plošča na Prešernovi hiši v Vrbi

Preširnova pisma iz Elizije, naj
napiše slavnostno pesem, in
društvo Ljubljanski sokol, naj
pomaga pri prireditvi v Vrbi.
Dan pred slovesnostjo je v
Slovenskem narodu objavil
uvodnik »Največ svetá otrokom
sliši Slave«, urednik Josip Jurčič
pa članek »Preširen« in Stritarjevo
kantato »Na Preširnovem domu
15. septembra 1872«. Slovesnost
v Vrbi je imela mladoslovenski
značaj. Mladoslovenci so
znotraj slovenskega tabora
predstavljali opozicijo nasproti Josip Stritar, Kartografska in slikovna
staroslovencem. Imeli so zbirka NUK
vodilno vlogo v taborskem
gibanju. Mladoslovenci Fran Levstik, Josip Jurčič in Josip Stritar
so leta 1866 poskrbeli tudi za prvi ponatis Prešernovih Poezij, v
katerem je bil objavljen znameniti esej, s katerim je Stritar ustoličil
Prešerna na mestu prvega domačega poeta. Mladoslovenci so
ob staroslovenskem čaščenju Valentina Vodnika uspešno uveljavili
Prešernov pesniški kult.

Priprave na slovesnost
Pobudniki postavitve spominske plošče na Prešernovi rojstni
hiši v Vrbi so bili pesnikovi brezniški rojaki. Akciji se je pridružilo
novoustanovljeno Pisateljsko društvo. Društvo je na ustanovnem
shodu 21. aprila 1872 sklenilo osnovati odbor, ki bo poskrbel za
primeren Prešernov spomenik in program njegovega slovesnega
odkritja. Na svoji prvi seji (15. junij 1872) je določilo datum občnega
zbora (14. september 1872), dan za tem pa praznovanje odkritja
spominske plošče na Prešernovi rojstni hiši v Vrbi in po slovesnosti
izlet na Bled. Javno delovanje Pisateljskega društva se je tako
dejansko začelo v Vrbi. Društvo je do srede avgusta 1872 štelo
63 članov, od katerih je bilo 53 pisateljev. Predsednik društva je
bil Davorin Trstenjak, podpredsednik dr. Radoslav Razlag, tajnik
Maks Pleteršnik, blagajnik dr. Josip Vošnjak in odborniki prof. Fran
Erjavec, Josip Jurčič, Josip Nolli, Josip Stritar in dr. Valentin Zarnik.

V Vrbi 15. septembra 1872
Direkcija Južne železnice je na prošnjo Pisateljskega društva pristala
na polovično ceno vozovnice na vseh postajah med Beljakom in
Mariborom ter med Mariborom, Zidanim mostom, Trstom in
Ljubljano za obdobje od 13. do 17. septembra. Poštni vlak, ki je 15.
septembra iz Ljubljane odpeljal ob sedmih, je bil okrepljen (»trikrat
povečan«), vendar ni mogel sprejeti vseh, ki so se želeli odpeljati
na Gorenjsko. Tretjina ljudi se je peljala z dodatnim vlakom, na
katerega so vstopali tudi potniki na postajah od Ljubljane do Lesc.
V vlakih je bilo okrog tri tisoč potnikov. Na postajah in na gričih
ob železniški progi so vihrale slovenske zastave, možnarji so pokali
v čast potnikom na Prešernovo slavnost. Okrog sto rodoljubov se
je pripeljalo z Goriške. Ljubljanski sokol, pevski zbor ljubljanske
čitalnice, Gorenjski sokol in sokolska društva z Notranjske so se
odkritja udeleželi korporativno.

Spominska plošča na Prešernovi rojstni hiši
Cesarsko kraljevo glavarstvo v Radovljici je dalo dovoljenje za
slovesnost z odkritjem spominske plošče na Prešernovi rojstni
hiši s pogojem, »da se v govorih ne bode nič političnega ali sicer
nevarnega vmešalo, da se bode strogo pri reči sami ostalo«. Osem
dni pred slovesnostjo je bilo potrebno glavarstvu predložiti govore
in slavospev (Slovenski narod, 1872, št. 100).
Za okras Vrbe so poskrbeli gorenjski rodoljubi, ki so prispevali več
kot sto goldinarjev. Društvo pisateljev je s Prešernovo slovesnostjo
imelo zgolj 74 goldinarjev stroškov, velik del te vsote so pridobili z
nabiranjem prispevkom. Josip Vošnjak je na prvem občnem zboru
Pisateljskega društva poročal, da so gorenjski rodoljubi namenili
za Prešernovo slavnost v Vrbi denar, ki so ga zbrali za načrtovani
gorenjski tabor v Lescah. Pobudo za gorenjski tabor je na občnem
zboru političnega društva Slovenija 6. januarja 1871 dal radovljiški
knjigovez Radivoj Seraf Mihelač. Za predsednika osnovalnega
odbora za tabor so aprila izvolili brezniškega župnika in deželnega
poslanca Lovra Pintarja (1814–1875). Prošnjo za dovoljenje tabora,
ki naj bi se odvijal 29. maja 1871 v gozdičku pri Lescah, so vložili
pri c. kr. okrajnem glavarstvu v Radovljici. Radovljiški okrajni
glavar Avgust Wurzbach von Tannenberg je odboru za tabor v
Lescah 2. maja 1871 poslal odklonilni odgovor, na katerega se
je odbor pritožil, vendar je kranjski deželni predsednik baron
Sigmund Conrad von Eybesfeld (brat radovljiškega okrajnega
glavarja) 17. maja potrdil prepoved.

Pesnikova rojstna hiša je bila okrašena z zastavami, venci in napisi.
Zbralo se je okrog šest tisoč ljudi. Ker je bilo pred hišo premalo
prostora, odkritja niso mogli izpeljati po predvidenem programu.

Dr. Radoslav Razlag (foto Jožef Zalar,
Alfonz Knezevič), Kartografska in
slikovna zbirka NUK

Dr. Josip Vošnjak je v imenu Pisateljskega društva prosil Josipa
Stritarja, ki je spomladi 1872 začel izdajati Dunajske sonete in
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Dr. Josip Vošnjak (foto Jožef Zalar,
Alfonz Knezevič), Kartografska in
slikovna zbirka NUK

Iz preteklosti
Odkrili so vzidano ploščo, na kateri je vklesan napis z zlatimi
črkami: V tej hiši se je rodil dr. France Preširen 3. decembra 1800
/ Slovensko pisateljsko društvo 15. sept. 1872. Ploščo je iz črnega
marmorja izdelal ljubljanski kamnosek Vinko Čamernik. Ena od točk
programa je odpadla: predvideno je bilo, da bo ploščo blagoslovil
brezniški župnik Lovro Pintar, vendar ljubljanski knezoškof Jernej
Vidmar (Widmer) ni dal dovoljenja za posvetitev. Pesnikov bratranec
Josip Volk (sin srednje sestre), ki je bil gospodar hiše, je v družbi s
pesnikovimi sestrami pozdravil vse obiskovalce in obljubil, da bo
spominsko ploščo skrbno čuval.
Množica na čelu z
odborom Pisateljskega
društva, ljubljanskimi,
vipavskimi in ilirskimi
sokoli z muziko, pevci
ljubljanske čitalnice in
šestimi zastavami se
je podala na prostor
ob cerkvi, kjer se je
odvijala slovesnost.
Ko so se ob mizi zbrali
pesnikovi sorodniki, je
spregovoril slavnostni
govornik, štajerski
mladoslovenec dr.
Radoslav Razlag: »Prišli
ste od Adrije, Mure,
Drave, Kulpe, iz vseh
slovenskih pokrajin
častit spomin našega Stritarjeva kantata »Na Preširnovem domu
15. septembra 1872«
velikega rojaka Fr.
Preširna, ki je bil rojen v tej denes okinčeni, prosti hiši 3. decembra
1800. Osnovalo se je še le letos 'pisateljsko društvo', katero hoče
denes slaviti spomin tega Vašega rojaka Franceta Preširna, ker on
je bil nadarjen ne samo kakor je naš narod sploh bog nadaril, on
je imel tudi dar pesništva in ta dar je on upotrebljeval v svojem
materinem jeziku. Pesmi njegove živé in bodo živele, dokler bode
živel slovenski narod, ker njegove pesmi se smejo na stran staviti
umotvorom največjih pesnikov, kakor jih imajo izobraženi narodi
Evrope: Nemci, Italijani itd.« Razlag je omenil Stritarjeve zasluge za
Prešernov sloves. Med govorom so ljudje vzklikali v čast pesniku,
govorniku in Stritarju (Slovenski narod, 1872, št. 109).

Revija Slavjanski jug je leta 1868 objavilo grafiko Vincenza Katzlerja, ki je najstarejša
znana upodobitev Prešernove rojstne hiše.
v Kranju. Pozdravil je navzoče, posebej brate Hrvate, ki so prišli
počastiti pesnika, zaslužnega za slovensko narodno prebujenje,
in opozoril na druge pomembne može, ki so bili rojeni v brezniški
fari, to so bili mecen Luka Knafelj (ok. 1621–1671), čebelar Anton
Janša (1734–1773), vzgojitelj Janez Krstnik oz. Kersnik (1783–1850),
duhovnik, pisatelj in prevajalec Jožef Žemlja (1805–1843).
Radovljiški okrajni glavar Avgust Wurzbach von Tannenberg je v
Vrbo poslal osem žandarjev z bajoneti na puškah. »A občinstvo se
je tej naredbi smijalo, ker g. varhi javne varnosti so tu zdehali in čas
ubijali. Pri tacem izvrstnem redu, kakor je ves čas med narodom
vladal, bili so popolnoma odveč,« je zapisal Slovenski narod (1872,
št. 109).
Srečanje rodoljubnih Slovencev se je nadaljevalo na Bledu, kjer
je potekala veselica. Zvečer so se nekateri slovenski in hrvaški
udeleženci odpeljali v Bohinjsko Bistrico, Srednjo vas in Bohinjsko
Češnjico, kjer so prenočili. Dan po Prešernovi slavnosti so se ob
sedmih zjutraj zbrali pri Bohinjskem jezeru. Okrog šestdeset ljudi
se je podalo do slapu Savica.
Staroslovenskih prvakov na slovesnosti v Vrbi ni bilo. Novice so
objavile skopo poročilo o slavnosti, na kateri naj bi bilo 4000 ljudi
(Novice, 1872, št. 38). Nemški časnik Laibacher Zeitung je sprva
pisal o 6000 udeležencih, od tega naj bi bila tretjina iz Ljubljane,
nato pa je objavil podatek, ki naj bi ga izvedel od avtentičnega vira:
v Vrbi je bilo 2000 ljudi, polovica iz Ljubljane (Laibacher Zeitung,
1972, št. 214). O Prešernovi slavnosti na Vrbi sta poročali glasili
hrvaške narodne stranke Obzor in Südslawische Correspondenz.

Pevski zbor ljubljanske čitalnice je izvedel Stritarjevo kantato »Na
Prešernovem domu 15. septembra 1872«, ki jo je uglasbil dr.
Benjamin Ipavec (kantata za zbor, četverospev, tenor- in baritonsolo). Stritar je na lastne stroške dal pesem »Pozdrav Preširnovim
čestiteljem, zbranim v Vrbi 15. septembra 1872« natisniti v tisoč
izvodih, ki jih je poslal Pisateljskemu društvu, da so jih razdelili
na slavnosti v Vrbi. Stritar, ki je udeležence slavnosti nagovoril z
verzi: »Priromalo si sem, da bi čestilo / Stvaritelja slovenske poezije:
/ Proroka-pevca si slavit se zbralo, / Ki v milosti ga nam nebó
poslalo.«, se je z Dunaja nenapovedano pripeljal v Vrbo. Vošnjak,
ki se je tu prvič osebno srečal z njim, piše, da Stritar ni bil zadovoljen
z Razlagovim govorom: govor naj bi bil premalo navdušen, Razlag
pa je povsem neprimerno primerjal Prešerna z nemškim pesnikom
Friedrichom Rückertom (J. Vošnjak, Spomini, Ljubljana, 1982, str.
399).

Ivan Prijatelj je v Prešernovo slavnost v Vrbi označil za edino
javno dejanje Pisateljskega društva (Slovenska kulturnopolitična
in slovstvena zgodovina 1848–1895, Četrta knjiga, Ljubljana,
1961, str. 447). Delovanje društva je zaradi nasprotovanj med
staroslovenci in mladoslovenci zamrlo. Obudili so ga leta 1885
pod imenom Pisateljsko podporno društvo, ki je leta 1889 začelo
z akcijo za Prešernov figuralni spomenik v Ljubljani.

Zbrane je nagovoril tudi Ivan Zupan z Rodin, ki je bil profesor na
Reki in brat Toma Zupana (1839–1937), tedaj profesorja na gimnaziji

Damir Globočnik
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Izobraževanje

Dileme šolanja na daljavo in
njegov vpliv na motorične
sposobnosti otrok

ogrevanju. Dejavnosti, ki so jih prej lahko izvajali dlje, je treba
hitreje menjati. Malo zaradi kondicije malo zaradi motivacije.
Kakšen je dejanski upad sposobnosti, bodo pokazale meritve,
da rezultati ne bodo dobri, vemo že danes.

V času šolanja na daljavo poučevanje športa odpira
več vprašanj. Nobeno drugo področje ne potrebuje
toliko prostora, opreme, rekvizitov in skrbi za varnost, kar je v teh pogojih nemogoče zagotoviti, zato
je šport na daljavo zelo omejen v primerjavi z večino
drugih področij. Pouk športa je postal poskus vzdrževanja splošne kondicijske priprave učencev na način,
da otrokom ne bi bil v breme, da izvajalci ne bi postali
starši, učitelj pa ne okarakteriziran kot lenuh.

Kljub temu ni res, da
so se učenci vrnili v
šolo debeli in obnemogli, kot je bilo
mogoče prebrati v
medijih že spomladi. Večina otrok je
bila aktivnih, le na
drugačen način. Hodili so v hribe, tekli,
sankali, turno smuOtroci so bili tudi v času šolanja na daljavo aktivni.
čali, tekli na smučeh
– v šoli je potekala
živahna izposoja tekaške opreme. Mnogi so nam poslali kako
sliko ali zapis o svojih športnih podvigih, zato sem optimist.
Motorične posobnosti padejo po vsakih počitnicah, po koncu
vsakega tekmovalnega obdobja, po vsaki poškodbi ali bolezni.
Ta čas je treba preživeti aktivno in ko se zopet vrnemo v proces
vadbe se nivo pripravljenosti hitro dvigne na prejšnjo raven.
Večjo škodo bodo utrpeli mladi športniki, vključeni v trenažne
procese, ki so obstali. Nadoknaditi zamujeno v tehničnem in
taktičnem znanju mladih športnikov, bo veliko težje kot dvigniti nivo motoričnih sposobnosti celotne populacije nazaj na
primeren nivo.

Prvo vprašanje športa na daljavo je, ali načrtovati proces v živo
ali program napisati in prepustiti izvedbo učencem? Ko izvajamo vadbo v živo, imamo kontrolo in stik z učenci, po drugi
strani pa preživijo še eno uro po nepotrebnem pred ekranom.
Postavi se tudi vprašanje smiselnosti vadbe na dveh kvadratnih
metrih. Včasih že, tri mesece trikrat tedensko vsekakor ne.
Logična odločitev je poskušati učence usmeriti v gibanje v naravi na svežem zraku. Sliši se preprosto, vendar v naravi mora
učenec imeti spremstvo. Zakonsko gledano morajo spremstvo
imeti vsi osnovnošolci, praktično pa vsaj tisti mlajši in tako
postane naloga delo staršev.
Vprašanje, kako šolanje na daljavo vpliva na
motorične sposobnosti
otrok, ima samo en odgovor. Zelo. Za tako ugotovitev ne potrebujemo
poglobljene raziskave.
Dovolj je že sama kmečka logika.

Matjaž Silič, učitelj športa

VRTEC PRI OŠ ŽIROVNICA
VABI K VPISU OTROK
za šolsko leto 2021/22

V Osnovni šoli Žirovnica s
pomočjo tekmovanja za
naj športnika šole spremljamo preko 15 rezultatov letno. Za razliko od
šolskega športnega karOpremo za tek na smučeh so si učenci lahko
tona, ki se izvaja vsako
sposodili v šoli.
leto v aprilu, je tekmovanje za naj športnika organizirano tako, da merimo nekatere
discipline dvakrat v letu. Izkazalo se je, da spomladi učenci
dosegajo bistveno boljše rezultate kot jeseni. Povedano drugače, ko se po poletnih počitnicah vrnejo v šolo, je redkokdo
sposoben doseči svoje rezultate, ki jih je dosegel pred počitnicami. To velja za vsako normalno leto, ko otroci počitnice
preživljajo brez aktualnih omejitev.

Vpis otrok za šolsko leto 2021/22
za sprejem 1. septembra 2021 bo potekal
od ponedeljka, 1. marca,
do petka, 5. marca 2021.
Zaradi posebnih razmer izpolnjene in podpisane vloge
• pošljite po pošti na naslov Vrtec pri OŠ Žirovnica, Zabreznica 4, 4274 Žirovnica,
• na e-naslov: irena.pirc@os-zirovnica.si ali
• v zaprti kuverti oddajte v poštni nabiralnik pri glavnem
vhodu v šolo.
Za novo šolsko leto so razpisani naslednji programi:
• dnevni program za otroke do 3 let, ki traja od 6 do 9 ur,
• dnevni program za otroke od 3 let dalje, ki traja od 6
do 9 ur.

Naslednje vprašanje, ki se poraja, je, kako se pozna sedem
mesecev športa na daljavo, ko otroci niso naredili prevala,
premeta, preskočili koze, igrali nogometa, rokometa, košarke, odbojke ... Odgovor je ponovno lahko samo – zelo. To
potrjujejo tudi opažanja v zadnjih tednih, ko so učenci prve
triade ponovno v šoli. Učenci se hitreje utrudijo, nekateri že ob

Prijavni list za vpis v vrtec dobite na spletni strani vrtca
(Vpis/Izpis). Za morebitne dodatne informacije lahko pokličete na tel. številki: 04 58 09 156 (šolska svetovalna
delavka) ali 04 58 09 160 (vrtec).
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Kulturni praznik – virtualno

V času, ko smo pouk izvajali od
doma, so bili žirovniški učenci virtualno zelo aktivni. Prek
aplikacije Zoom so nastopali
na internih in javnih nastopih,
na Srečanju pevcev Gorenjske,
nastopu pevcev posvečenemu
slovenskemu kulturnemu prazniku z gostjo, dramsko igralko
Manco Ogorevc, pred zimskimi počitnicami pa smo izvedli
kar tri Zoom pustne nastope
v maskah. Predvidevamo, da
Marcela Lužnik
bodo naši nastopi v prihodnje
še vedno potekali na daljavo, zato vas vabimo da nam sledite
in v živo prisluhnete na spletni strani Glasbene šole Jesenice.

Namesto običajnega obiska kulturnih spomenikov v
živo, so se učenci po Poti kulturne dediščine podali
virtualno.

V marcu bodo žirovniški učenci glasbil lahko sodelovali na nastopih: 2. in 9. marca nastop učencev kitare, 10. marca javni
nastop učencev oddelka Žirovnica, 16. marca nastop učencev
saksofona, 22. marca večer Bachove glasbe, 23. marca nastop
učencev harmonike in 25. marca nastop prvošolcev ob materinskem dnevu. Še posebej pa povabljeni k poslušanju koncerta
učiteljev Glasbene šole Jesenice, ki ga načrtujemo 18. marca.
Glasba je najmočnejša oblika čarovnije. (Marilyn Manson)
Vabljeni k poslušanju!

Učence je najbolj navdušil raper Rok Terkaj.

8. februarja je večina učencev pouk še vedno spremljala na
daljavo, v šolske klopi so se dotlej vrnili le učenci 1. triade.
Tako učenci doma kot tisti, ki so že prišli v šolo, so si ob kulturnem prazniku ogledali virtualno predstavitev Poti kulturne
dediščine, ki so jo pripravili v Zavodu za turizem in kulturo
Žirovnica in šoli prijazno omogočili ogled že dan pred uradnim
predvajanjem na spletu.

Mag. Karin Vrhnjak Močnik, pomočnica ravnateljice GŠ Jesenice

Polona Kus

TELEFON
04/580 17 45

Ustvarjalno z glasbo in plesom
Učenci glasbil oddelka Žirovnica Glasbene šole Jesenice so s poukom v prostorih OŠ Žirovnica znova pričeli 15. februarja. Pouk komorne igre, nauka o glasbi,
solfeggia in plesne pripravnice še vedno poteka na
daljavo.

Samo zdrava koža je
lahko tudi lepa koža.
Pristopimo k negi odgovorno.

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

Nastop na daljavo – pianistka Tia Novak

Snidenje učencev z učitelji je bilo gotovo veselo in morda tudi
s presenečenji, saj je pred tem približno štiri mesece pouk potekal izključno prek aplikacije Zoom. Je že res, da smo učitelji
poglobili svoje znanje v poznavanju dela na daljavo, snemanju
učencev, pošiljanju zvokovnih in videoposnetkov, urejanju le-teh, vendar človeške bližine sodobna tehnologija ne more
nadomestiti. Pristen človeški stik je tista iskrica, ki pogreje srce
in nam vlije motivacije za nadaljnje delo.

KOŽA JE OGLEDALO naših življenjskih navad.
Kozmetični salon Andreja
Moste 24a, Žirovnica
Delovni čas:
ponedeljek, torek, četrtek 15h–20h
sreda 8h–12h in 15h–20h
petek 8h–14h
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Pust

Žirovnico ponesla v Slovenijo

Tudi maškare so se morale letos sprijazniti z omejenim gibanjem in druženjem. No, vsaj najmlajši so lahko prišli na svoj
račun is se v šoli in vrtcu pokazali prijateljem.

Nik Drobnjak in njegov oči Dragan z Breznice sta
v času, ko se z omejitvami srečujemo na vsakem
koraku, pot do sošolcev in prijateljev našla z glasbo.
Postala sta pravi duet in posnela štiri skladbe, ki so
na YouTubu naletele na odličen odziv, predvajali so jih
tudi na radiu in televiziji.
Nik hodi v 4. razred na Osnovni šoli Žirovnica, Dragan je
diplomirani zdravstvenik, zaposlen v UKC Ljubljana. »V teh
časih sem bil s partnerko eden tistih, ki so kljub zaustavljanju
dejavnosti delali, potem je bila tu še šola na daljavo, ki je za
vse starše predstavljala dodatno obremenitev. V redkih prostih
trenutkih, pa sem v glasbi našel sprostitev.« Dragan kitaro igra
že od srednje šole, zgodba o duetu z Nikom pa se je začela, ko
je Nik pri glasbi dobil nalogo, da napiše verz. Bil je enostaven:
»Rad v šolo spet bi šel, s prijatli se lepo imel.« Naslednja naloga
je bila še melodija. Nik in oči sta staknila glavi, verz razširila v
pesem, oči jo je še uglasbil in nastala je uspešnica Rad v šolo
spet bi šel.

Miške

Obisk z divjega zahoda in daljne Indije
Glasbeni duet – Nik in oči

Dragan pravi, da so se odzivi v medijih, na fb profilih, v sporočilih iz šol širom Slovenije, … vsuli kot plaz. Naslednjo pesem,
Božična, sta v času božičnih praznikov podarila vsem otrokom,
da pričara malo pravljičnosti, pesem Sanjaj sporoča, da bo
otrok lahko kasneje v življenju srečen le, če bo počel, kar zna
najbolje, zato mora storiti vse, da izbere pravilno pot. Zadnja
pesem Stopimo skupaj govori o tem, da nam bo vsem lažje,
če si pomagamo in prisluhnemo, kmalu pa Nik in njegov oči
obljubljata vsaj še dve novi pesmi.
O šoli na daljavo Nik pravi, da je »tako – tako«, všeč mu je, ko
se z učiteljico Ano povežejo na Zoomu in delajo skupaj, največ
dela ima z matematiko, najraje pa ima glasbo. Gospa Slavica
Magdič, ki poučuje glasbo, je po njegovem odlična učiteljica,
čemur prikima tudi Dragan, saj zna zbuditi še zanimanje
starejših, ne samo učencev.

Metulji

Nik: »Jaz ne igram nobenega inštrumenta, sem bolj za petje in
pri petju se imava z očijem ful fajn. Všeč mi je tudi, da imajo
najini posnetki na YouTubu veliko ogledov, dobivam všečke in
lepa sporočila.«
Poleg šolskega dela in glasbe sta Nikova zvesta spremljevalca
muca Luna in psiček Cofi. Rad ima družabne igre, še posebej
kviz, ki ga je pred kratkim dobil za rojstni dan. Najraje pa bi
šel Nik spet v šolo: »Komaj čakam, da se s sošolci spet vidimo,
mogoče bova z očijem kmalu nastopila v živo.«
Polona Kus

Sovica in vitez v 1. razredu
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Na skavtski sledi

PGD Smokuč v letu 2020

Skavti iz brezniškega stega smo se odločili, da bom sem in tja
z vami delili nekaj znanja iz našega repertoarja. Začenjamo s
stezosledstvom. S to čudovito veščino spoznavamo, v kakšnem
svetu živimo, se urimo v veščini opazovanja in sklepanja. In
najbolj pomembno, popestrimo si vsakdanje sprehode z zgodbami iz živalskega sveta. Le nekaj časa potrebujemo, da se
naučimo brati črke, s katerimi so te zgodbe zapisane.
Če gremo na sprehod v gozd, včasih vidimo veverico, mogoče
tudi srno, kakšno ptico … Včasih se nam zdi, da je živali v
naših gozdovih zelo malo. Če malce skrenemo s poti, pa lahko
vidimo sledi jelenjadi, zajcev, miši, gamsov, jazbecev, lisic, vider,
kun, podlasic, divjih mačk ... Tako se v gozdu ne počutimo več
tako sami, ampak se zavedamo, da je nekje v bližini skrito divje
življenje. Čudovito je hoditi po gozdu, ko je na sveže zapadel
sneg. Takrat veš, da je žival, ki je pustila stopinje, še čisto
blizu. Ko ni snega, najdemo največ sledi v blatu in mivki, ki ju
ponavadi spremlja kakšen vir pitne vode.

Kljub čudnemu poteku preteklega leta, kakršnih naše
generacije niso vajene, smo člani Prostovoljnega gasilskega društva Smokuč izvajali svoje naloge. Seveda
je epidemija koronavirusa vplivala tudi na naše delo.
Na področju intervencij smo gasili travniški in dimniški požar in
pomagali pri prometni nesreči v Vrbi. Bili smo v pripravljenosti,
če bi nas rabili pri požaru osebnega vozila v tunelu. Pomagali
smo tudi sanirati škodo, ki jo je na eni izmed streh v Smokuču
povzročil hud veter.
Po razglasitvi epidemije smo člani društva pomagali Štabu Civilne zaščite Občine Žirovnica pri organiziranju dežurnih operaterjev in voznikov za pomoč občanom, prav tako smo pomagali
pri razvozu paketov Rdečega križa našim krajanom.
Največ dela smo imeli kot redarji. Na šestnajstih prireditvah je
sodelovalo 54 naših članov. Pomagali smo pri urejanju prometa
v okolici šole ob pričetku šolskega leta, prisotni smo bili pri
cepljenju proti gripi in testiranju na koronavirus za občane. Naši
redarji so sodelovali na prireditvah v Vrbi, šoli in v Doslovčah.
V letu 2020 so odpadla vsa tekmovanja, vse vaje, izobraževanja in ostale aktivnosti. Mladina ni imela nobenih priprav, kar
smo najbolj pogrešali. Trudimo se, da to ne bi vplivalo na našo
pripravljenost in nadaljnje delo. K sreči smo od občine dobili
dovolj zaščitnih mask in razkužila, da v slučaju intervencije
lahko varno posredujemo.
Delo društva v preteklem letu običajno predstavimo na rednem letnem občnem zboru januarja. Tudi ta je tokrat odpadel. Upravni odbor je kljub temu pregledal vsa poročila in jih
potrdil, kot je potrdil tudi zaključni račun, finančni plan in plan
dela za letos. Občni zbor bomo sklicali takoj, ko bodo razmere
dopuščale in tako uradno zaključili leto 2020.

Opaziš dlako srne?

Živali lahko razlikujemo tudi po iztrebkih ali dlakah, lahko pa jih
ločimo tudi po obnašanju, ki pušča sledove. Veverice puščajo
za seboj pogrižene storže, jeleni oguljeno grmovje, medvedi
popraskano drevje. Najbolj prepričani v svoje sledenje pa smo
takrat, ko združimo več znakov in sledi v eno zgodbo.
Postavljam vam poseben izziv. Vsi smo že vsaj enkrat videli sled
srne (dolžina 4,5–5 cm, širina 3–4cm). Poskusite ugotoviti, iz
katere smeri je prišla srna in poiskati njeno ležišče v gozdu.
Kako boste vedeli, da je tam res ležala srna? Pozimi ležišče
večkrat spremljajo iztrebki v obliki bobkov, ki ne smrdijo, saj so
srne vegetarijanke (rastlinojede). Poleti so iztrebki večji in bolj
sočni, saj je hrane bistveno več in ima v sebi več sokov. Obstaja
pa tudi način, da vemo še bolj zagotovo. In to je – da najdemo
dlako srne! Skodrano belo dlako, ki proti vrhu potemni in se
zaključi z rumenkasto špičko. Pozimi je dlaka bolj skodrana in
se lažje zlomi, kar je posledica več zračnih mehurčkov v dlaki,
ki srno grejejo. Srne nimajo stalnih ležišč, spijo tam, kjer imajo
dober pregled nad plenilci in so dostikrat iz strani zaščitene s
kakšnim grmovjem ali pa se uležejo med smrečje. Srne svoja
ležišča očistijo vejic ter listja in ležijo na golih tleh.
Namig. Če ti uspe najti ležišče, nikar ne brskaj po njem, raje ga
opazuj čisto od blizu iz vseh strani. Tako boš zagotovo našel
kakšno dlako ali pa je ležišče precej staro in je dlake že odneslo.
Želim ti prijetno urjenje svojih čutov.

Hvala vsem, ki ste nam kakorkoli pomagali. Hvala tudi županu
in občinski upravi, da razumete naše potrebe. Srečno in ostanite zdravi. Na pomoč!

Za PGD Smokuč Marjan Dobnikar

. . . in borci bi se spet spraševali:
»Mar smo se za to borili?«
Smo se mar borili za to, da se po 30 letih zasmehovanja, poniževanja, žaljenja, degradiranja in prepuščanju naslajanja nad
t.i. polpreteklo zgodovino ter na njeno temeljito potvarjanje,
in kot parodija – najbolj seveda s strani smrtno zapriseženih
članov v danem času vladajočih zvez – prisiljeno in pretirano
veselimo dneva, ko smo rekli »Mi gremo pa po svoje!«
Smo se borili za to, da se sedaj lahko razgrajuje socialna država,
smo se borili za kulturo, v kateri velja, da je Neue Slowenische
Kunst = Modrijani, in so vsi ostali kulturniki le zajedalci, morda
za to, da boš šolan le toliko, kot boš imel denarja in boš v družbi
tudi le toliko vreden, ali pa zato, da boš prvi v vrsti, ker boš kos
papirja (saj kovanec itak nima zadostne vrednosti) pretvoril za
takojšnjo potrebo po zdravstveni storitvi?
Smo se borili za to, da država ustvari »elito« in potem zanjo
seveda tudi poskrbi? Med drugimi za nedotakljivost »pošteno

Gašper Stojc, po skavtsko Neustavljivi volk
Vir: Miha Krofel in Herman Potočnik, Stopinje in sledovi živali, 2016
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Kulturno zakladnico vasi pod Stolom
bogatita tudi Marija in Pavel Smolej

prigaranega denarja« in ugodnost minimalizacije obdavčitve
prepotrebnega luksuza?
Mar so bile za to potrebne žrtve Dražgoš, ki smo se jih
množično spomnili 10. 1. 2021 https://www.youtube.com/
watch?v=UKsYXlhTTFk, morda žrtev Jožeta Kodra, padlega v
borbi na Stolu 20. 2. 1942?

Kolikokrat smo se že povzpeli do cerkvice sv. Lovrenca nad
Zabreznico in v sami cerkvi ali skozi okno opazovali prezbiterij,
poslikan s cvetjem, ki ga lahko najdemo na pobočju okrog
in pod cerkvijo. Te poslikave so delo Marije in Pavla Smoleja.

Mar smo se številčno uprli agresiji na naših domačih tleh zato,
da se sedaj za storjeno gorje, prizadejano v vojni, opravičujemo? Mar naj bi se spet in spet opravičevali domačim izdajalcem, ki so nas brezsramno in za nekaj cekinov (ali pa tudi brez
njih) izdali in nas spet in spet izdajajo?
Mar se nismo borili za to, da nas ne bi več preseljevali, izseljevali, nam kradli otroke, nas vodili v koncentracijska taborišča,
izbirali za talce, nam požigali domove in domačije skupaj z
njenim starim kot mladim življem, nam gospodarili?
... in ob videnju našega današnjega časa bi se imeli naši junaki
iz 2. svetovne vojne še marsikaj vprašati!
Pa se na koncu vprašajmo še mi, če je to, kar sedaj živimo in
je neverjetno lepo opisano v knjigah Živalska farma, 1984 in
Krasni novi svet, že tisti lepši jutri, ali se mora zanj večina še
kar naprej boriti? Odgovor je na dlani.

Marija in Pavel Smolej

Pavel Smolej je po srcu še vedno naš občan. Rodil se je leta
1940 na Breznici, pr' Bvažnik. V družini je bilo dvanajst otrok,
zato je moral kot pastir že pri enajstih letih iti s trebuhom za
kruhom. Izučil se je za pleskarja. Začutil je, da glede na sposobnosti svoje znanje nadgradi. Opravil je sprejemni izpit in
se vpisal na Šolo za oblikovanje v Ljubljani. Študij je nadaljeval
na Pedagoški akademiji – smer likovna vzgoja in zgodovina.
Kot likovni delovni terapevt je bil zaposlen v Psihiatrični bolnici
Polje, se poglobil v študije defektologije in psihiatrije in bil kasneje 30 let vodja socialne ustanove za varstvo oseb, motenih
v duševnem razvoju. Skrb za ljudi s posebnimi potrebami je
globoko zarezala v njegovo dušo. Svoje izkušnje pri delu z
njimi je strnil v knjigi Skupaj z drugačnimi, ki je v samozaložbi
izšla 2008. leta.
Marija je dve leti mlajša. Rodila se je na Primskovem na
Dolenjskem. Po osnovni šoli
se je odločila, da svoje naravne danosti razvija v Šoli za
oblikovanje v Ljubljani – smer
moda. Sprva je delala kot
modna oblikovalka, kasneje
Poslikava v cerkvi sv. Lovrenca
se je kot likovna delovna terapevtka zaposlila v Psihiatrični bolnici Polje. Nešteto ur je prebila
tudi v domu za starejše, v Domu Tisje, kjer je kot prostovoljka
pomagala tamkajšnjim varovancem.
Iskra med njima je preskočila že v srednješolskih klopeh. Njuno
življenje je tako vse od srednje šole trdno povezano. Stičišča
sta našla na poklicnem področju, v skrbi za ranljive, v nenehnih
prizadevanjih, kako pomagati ljudem, ki živijo nekje na robu,
da se vključijo v družbo, postanejo bolj samostojni in neodvisni.
Druži ju tudi ustvarjalni nemir, ki se odraža v likovni in besedni
umetnosti. Marija piše pesmi, ilustrira in slika, Pavel pa se pri
slikanju preizkuša v različnih tehnikah. Portreti, grafike, slikanje na platno, akvareli, poslikave panjskih končnic, voščilnice,

ZZB za vrednote NOB Žirovnica

Voščilo iskreno ob dnevu žena,
prišlo je na dan iz našga srca!
ZZB za vrednote NOB Žirovnica

Voščili smo
Decembra je na Breznici praznovala gospa Julijana Pogačar,
ki je dopolnila 93 let.
Januarja je 94 let dopolnila gospa Helena Ferjan iz Most, ki
biva v Domu dr. Franceta Berglja na Jesenicah.
Februarja je 91 let praznovala gospa Marija Zupan iz Zabreznice in 92 let gospa Jožefa Jakelj z Brega.
Delovanje vseh sekcij v Društvu upokojencev Žirovnica je še
vedno v mirovanju zaradi zdravstvene situacije. Članice sekcija
za starejše s prostovoljkami DUŽ naših občank in občanov
ne moremo obiskovati in jim osebno voščiti za praznik, zato
voščila z dobrimi željami prejmejo po pošti.
Optimizem je najčudovitejša in najcenejša pot za dolgo in
srečno življenje.
Jerca Tičar
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poslikava na majico je nastala prav za tabor v Završnici.«

tu išče svoj lastni umetniški izraz. Pogovori, pohvale, kritike,
različna mnenja, pa prostovoljno delo na mnogih področjih in
ne nazadnje, spomini na prehojeno pot – vse to ju povezuje
in osrečuje.
Pavel se je v spremni besedi k pesniški zbirki Moje pesmi, moje
slike in tri pike takole poigral z besedo MIDVA, ko je poskušal
ponazoriti njun odnos. Pesem Midva je pravzaprav nastala ob
razpisu za najlepšo slovensko
besedo v letu 2005 v reviji
Jana in je na tem natečaju
tudi zmagala.

Delček vašega slikarskega opusa poznamo tudi Kašarji?
»Veliko sva sodelovala s Francem Legatom, ko je raziskoval
in pisal o vaseh pod Stolom. Vse njegove knjige sva z Marijo
obogatila s fotografijami, ilustracijami in z akvareli najpomembnejših kulturno-zgodovinskih spomenikov v občini. Za knjigo
Bi bližnji sosed … sem v akvarelu naslikal vseh osem cerkva v
Župniji Breznica, kužno znamenje ob Cesarski cesti in naselbino
na Ajdni. Originale sem pred kratkim podaril župniji.«
Že več kot 50 let živite v Kresnicah pri Litiji, kjer sta
skupaj z ženo ustvarila družino, a pot vas rada popelje
na Gorenjsko.
»Rodni kraj je samo eden. Rad ga imam in občudujem vse,
kar je starega, izvirnega. Želim, da sodobni čas ne bi uničil
tistega, kar je v vaseh pod Stolom lepega, enkratnega. Marsikaj se pozablja, stara imena naselij in domačij, pa tudi imena
hribov, melišč, skal, jam … Reber ima na desetine takih poimenovanj. Moramo jih zapisati in tako ohraniti za naslednje
rodove, sem si rekel. Šel sem med vaščane, k starim kmečkim
gospodarjem in lovcem. Ti so prispevali ledinska imena, jaz sem
naslikal podobo Rebra vse od Rodin do Most, žena je izpisala
vsa imena. Tako je nastalo likovno delo Reber, zemljevid, dolg
220 in širok 70 cm.
Z Marijo sva nadvse rada slikala tudi na panjske končnice. Najine poslikave najdete med drugimi na Nočevem čebelnjaku na
Selu ali na čebelnjaku Mirka Berglja v Žirovnici.«
Nadvse rada imava planine, kamor sva pogosto zahajala, skupaj
z družino, sama ali s prijatelji. Na pohodih sva se naužila lepot
in nabrala energijo za vsakdanje aktivnosti in umetniško delo.«

Midva
Midva sva dva.
Midva sva dvojina.
Midva sva par.
Marija Smolej na večeru domačih pesnic v
Čopovi hiši, 1. december 2011
Midva sva več kot eden,
nihče od naju ni osamljen,
midva sva skupaj, ker sva različna,
z nama so še najini in midva sva njihova.
Njuna ustvarjalnost je pustila sledove tudi v naši občini. Marijo
srečujemo na vseh srečanjih pesnic in pesnikov ob obletnicah
rojstva in smrti Franceta Prešerna. Njena mirna beseda v hipu
osvoji pozornost poslušalcev in nas popelje v lastni čustveni
svet. V pesmih zaživi narava, živali, najljubši ji je planinski svet s
pisanim rastlinjem, posebno mesto pa ima človek v preprostih
vsakdanjih situacijah, kot so hrepenenje, ljubezen, strah, skrb
za okolje, takšni in drugačni problemi.
Gospa Marija, mi lahko kaj več poveste o svojem delu
na področju umetnosti?
»Pesmi sem zbrala v dveh pesniških zbirkah. Prva, Ogrlica življenja, je izšla ob moji 60-letnici. Pesniška zbirka, 60 pesmi
za 60. rojstni dan; to je bilo najlepše darilo družine za mojo
okroglo obletnico. Zbirka Moje pesmi, moje slike in tri pike, ki
sem jo prav tako opremila s svojimi ilustracijami in akvareli, je
izšla na predvečer obletnice Prešernovega rojstva leta 2019.
Sodelovala sem tudi s Stankom Čopom, ki je raziskal rodovnik
pisatelja Frana Saleškega Finžgarja. Sama sem rodbinskemu
drevesu dala umetniško podobo in sedaj je razstavljen v pisateljevi rojstni hiši. Na nek način sem ostala zvesta tudi modi.
Leta 2009 sem izdala knjigo Oblačenje skozi čas z ilustracijami
iz časa šolanja.«

Pavel Smolej, Pogled na Stol

Gospod Pavel, vi pa ste prepoznavni na področju slikarstva?
»Ja, meni pa slika v različnih tehnikah pomeni verz, pesem,
rimo. Imel sem več kot 16 samostojnih razstav. Največjo, pregledno razstavo svojih del sem s pomočjo prijateljev, ki se
zbiramo v društvu Litijski likovni atelje LILA, pripravil decembra
2015. Za razstavo z naslovom Od tam, do tu in naprej … sem
izbral dela vse od prvih začetkov do današnjih dni. Udeleževal
sem se različnih slikarskih kolonij in srečanj, kot organizator in
vodja ali kot član. Najraje sem kot mentor v slikarskih kolonijah
delal z mladimi. Koliko je bilo idej! Za domače planinsko društvo sem likovno opremljal publikacijo Obvestila Planinskega
društva Litija, za mladinske planinske tabore oba z ženo še
vedno riševa motive za majice, ideje zanje iščeva v značilnostih
in zgodbah kraja, v katerem je postavljen planinski tabor. Prva

Kako preživljata sedanje čase?
»Leta prinesejo tegobe in zdravstvene težave in se moraš
marsičemu odpovedati. Kaj počenjava? Slikava in pesniva bolj
malo. Riševa drobne stvari, voščilnice, motive za majice ....
Tudi kakšen priložnostni verz se zlije na papir. Skrbiva za dom,
pomagava hčerkini družini, paziva na vnuke … V teh čudnih
časih si skorajda ne upava zapustiti doma. Najbolj nama je
hudo, ker zaradi ukrepov o prehodu meja občin ne moreva
videti sinove družine in objeti drugih treh vnučkov.«
Večkrat je v času nastajanja tega zapisa pri Smolejevih pozvonil telefon in vsakokrat se je na drugi strani oglasil prijazen,
dobrotljiv glas. Njune življenjske zgodbe, odprtost in čut za
sočloveka so v meni vzbudili globoko spoštovanje. Hvala za
pogovor in vse dobro.
Danica Bernik
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Zdravje

Cepljenje proti covidu-19

ne zaščite. Ko govorimo npr. o 90-odstotni učinkovitosti cepiva,
to pomeni, da bo 90 od 100 ljudi cepivo zaščitilo, 10 pa jih bo
še vedno zbolelo. Zaščita po cepljenju se vzpostavi 7 oz. 14 dni
po prejetem drugem odmerku mRNA cepiva oz. po 21 dneh
prejetega odmerka cepiva AstraZeneca. V času pred popolnim cepljenjem oz. ustrezno pretečenim obdobjem je seveda
možno zboleti, saj telo še ni ustvarilo ustreznega imunskega
odziva proti koronavirusu. Stranski učinki po cepljenju, zlasti
po drugem odmerku mRNA cepiva so razmeroma pogosti, a
blagi: lokalna oteklina in bolečina na mestu vboda, glavobol,
utrujenost, slabo počutje, blago povišana telesna temperatura,
bolečine v mišicah. Pojavijo se v dnevu ali dneh in minejo enako
hitro. Priporočamo obkladek na mestu cepljenja, analgetik,
počitek in veliko tekočine. Tveganje zboleti za covidom-19 in
posledicami je neprimerjivo mnogo višje in slabša izbira, kot
tveganje cepiti se proti covidu-19. Kar se dolgoročnih tveganj
tiče, pa jih ne poznamo, ne za bolezen samo in ne za cepljenje.
Dejstva posledic po prebolelem covidu-19 pa so: znatne kronične poškodbe srčne mišice, pljuč, ožilja, centralnega živčevja in
multiorganski vnetni sindrom pri otrocih (Ihan, 2021).

Med največji dosežek sodobne medicine in največje upanje za
prihodnost človeštva je razvoj cepiv in cepljenje. Zahvaljujoč
cepljenju sedaj mnogih nalezljivih bolezni, zaradi katerih so
ljudje nekoč hudo zbolevali, postali invalidi ali celo umirali, ne
srečamo več (Kraigher, Avčin, Ihan, 2011).
Ideja »cepljenja« sicer izvira že stoletja pred našim štetjem, ko
so Kitajci iz krast bolnikov s črnimi kozami izdelovali praške nekakšna cepiva, ki so jih vtirali v kožo zdravim ljudem, da bi
jih zaščitili pred okužbo med epidemijami črnih koz. Zaščito
danes lahko pojasnimo: virusi so se med sušenjem krast na
soncu inaktivirali, imunski sistem človeka pa je izdelal protivirusna protitelesa, ki so pozneje ščitila organizem pred vdorom
živih virusov oz. pojavom bolezni. Razvoj cepiv je v sodobni
medicini ena najpomembnejših dejavnosti. Mnoge bolezni so
ravno s cepljenjem ponekod izkoreninjene, v državah tretjega
sveta pa še vedno prisotne in zahtevajo svoj davek.
Cepiva lahko preprečujejo tako bakterijske bolezni, kot virusne bolezni. Nekatera cepiva vsebujejo oslabljenje sestavine
ali določene delce mikroorganizma, na katere se človek odzove z vzpostavitvijo imunosti, Pri številnih cepivih se aktivirajo
spominske celice, temu pravimo tudi celični imunski spomin.
V zgodnjem obdobju življenja se imunost ustvarja tudi s celicami, ki se v telesu sproti obnavljajo, zato je zelo primerno, da
s cepljenjem pričnemo čim bolj zgodaj.

Cepljenje je prostovoljna in individualna odločitev. Pomembno je, da se pri cepljenju ne odločamo za ali proti cepljenju,
ampak za ali proti bolezni. Odločitev za cepljenje je povezana
z zaupanjem v cepljenje. Zaupanje se vzpostavi z ustreznim
virom informacij, na odločitev za pa vpliva ne samo osebno
prepričanje posameznika, ampak tudi socialne mreže, prijatelji,
znanci, sodelavci… Mediji in internet so izredno močan faktor,
kar še posebno dobro izkoriščajo skupine za boj proti cepljenju.
Posamezniki, ki že na splošno niso naklonjeni cepljenju, tudi
pogosteje iščejo informacije na spletu (in ne pri zdravstvenih
strokovnjakih), pridobijo napačne, proti cepilne, neresnične in
netočne informacije, kar njihovo negativno mnenje o cepljenju
še utrjuje. Najpomembnejši za odločitev ZA cepljenje sta torej
verodostojnost in zaupanje, pri vsaki starosti, ob vsakem času.

Pandemija covida-19 je eden največjih zdravstvenih, gospodarskih in družbenih izzivov v zadnjem stoletju. Vse svetovne
velesile so vložile ves svoj trud in znanje v razvoj cepiva proti covidu-19, ciljano predvsem v izbrane tehnologije tako vektorskih
cepiv, kot cepiv na osnovi informacijske ribonukleinske kisline
(RNK), ki so se v preteklosti že izkazale pri pripravi inovativnih
cepiv proti povzročiteljem novih bolezni, kot so SARS, EBOLA,
rakasta obolenja. Hitra raziskovalna pot je še hitreje prehajala v
fazo kliničnih testiranj in v industrijsko proizvodnjo. Človeštvu
se mudi, saj je krvni davek covida-19 prevelik. Pretežak.

Ksenija Noč, mag. zdr. nege,
vodja Zdravstveno vzgojnega centra, Zdravstveni dom Jesenice

27. decembra 2020 se je po vsej Evropski uniji (EU) začelo
cepljenje proti covidu-19. Cepiva se ob enakih pogojih istočasno pošiljajo vsem državam EU. Trenutno poteka cepljenje
najranljivejših skupin prebivalstva, kot so starostniki in zdravstveni delavci, vendar naj bi bilo kmalu na voljo dovolj cepiv
za celotno prebivalstvo. Izdana so bila tri pogojna dovoljenja
za promet s cepivom, in sicer za cepivo družb BioNTech in
Pfizer, cepivo družbe Moderna (mRNA cepiva) in cepivo družbe AstraZeneca (vektorsko cepivo). Vrstni red cepljenja v Sloveniji določa Nacionalna strategija cepljenja proti covidu-19,
ki jo je v decembru 2020 sprejela Vlada RS. Glede na količino
prvih odmerkov cepiv so bili k cepljenju najprej povabljeni oskrbovanci in zaposleni v domovih starejših občanov, zaposleni v
zdravstvu in starostniki nad 80 let, za njimi bodo prišli na vrsto
mlajši kronični bolniki, nato pa zaposleni v nujnih službah (npr.
delavci zaposleni v vzgoji in izobraževanju, transportu, živilski
industriji, gasilci, policija, vojska in drugi v za delovanje družbe pomembnih javnih službah). Ob povečanju razpoložljivosti
cepiv se bo cepljenje postopoma razširilo na vse prebivalce.

Viri:
Kraigher A., Ihan A., Avčin T. (2011) Cepljenje in cepiva.
https://www.nijz.si/sl/cepljenje-proti-covid-19-za-splosno-javnost
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans_sl
https://www.nijz.si/sl/cepljenje-proti-covid-19-za-strokovno-javnost

Tako kot vsa cepiva, tudi cepiva proti covidu-19 ne nudijo popol-
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Narava

Mali krivokljun (loxia curvirostra)
– že gnezdi

trije pa v hrvaškem delu Dinaridov. Gibanje vseh doseljenih
risov spremljamo s telemetričnimi ovratnicami, za Gorenjsko
pa je najbolj zanimiva pot risa Maksa. Maks izvira iz slovaških Karpatov, izpuščen pa je bil junija 2020 iz prilagoditvene
obore na Snežniku. Najprej se je nekaj časa zadrževal na območju Notranjske, potem pa mu je uspelo prečkati avtocesto
Ljubljana–Koper in se je odpravil na Gorenjsko. Nekaj časa se
je zadrževal na širšem območju Kranjske Gore, nato pa se je
premaknil po skoraj isti poti nazaj do obrobja Jelovice in se
nato zopet vrnil na območje TNP.
V sodelovanju s
TNP in LD Nomenj
Gorjuše letos načrtujemo doseljevanje risov na
območji Pokljuke
in Jelovice. Vsakega od petih risov
bomo sprva nameRis Maks
stili v prilagoditvene obore, opremili s telemetrično ovratnico ter ga po izpustu
spremljali pri vključevanju v novo naravno okolje. Več informacij o projektu lahko dobite tudi na spletni strani www.lifelynx.
eu ter na LIFE Lynx Facebook in Instagram profilu.

Pred nami je najzanimivejše obdobje za ljubitelje ptic, to je
čas, ko gnezdijo. Mali krivokljuni so visoko v hribih že pričeli z
gnezdenjem, zato je njihovo trdno gnezdo zgrajeno iz tankih
vej iglavcev, lišajev in mahu, postlano pa je še z dlako in perjem.
Zalega oziroma mladiči imajo tako zadostno toplotno izolacijo
tudi v mrzlih zimah. Gnezditveno obdobje je odvisno od ponudbe zrelih smrekovih storžev in se običajno začne januarja ali
februarja. Samica znese 3 ali 4 škrlatno pikasta jajca. Vali okrog
dva tedna, mladiči pa zapustijo gnezdo 17–22 dni po izvalitvi.
Mali krivokljun
je eden od štirih
evropskih vrst krivokljunov in edini,
ki gnezdi pri nas.
Ime je dobil po
močnem kljunu s
prekrižanima konicama. Ta evoluSamec je z rdeče rjavimi barvami eden naših najlepših
cijska prilagoditev
ptičev.
mu omogoča, da si
uspešno utre pot do semen iz storžev. Poleg semen iglavcev,
ki je njegova glavna hrana, uživa cvetove in popke listavcev ter
poleti tudi žuželke.
Ti čokati predstavniki ščinkavcev imajo prijetno žvrgoleče petje
z vmesnimi kontaktnimi klici, s katerim se jeseni in pozimi kličejo
znotraj skupine. Te ptice so zelo družabne, kar jim omogoča
tudi uspešno iskanje hrane. Z gnezditvenih območij se selijo,
tudi precej daleč, zato k nam priletijo jesenski in zimski vpadniki in takrat lahko opazimo večje jate. Zunaj gnezditvenega
obdobja se pojavljajo tudi v parkih in vrtovih.
Gnezditveni prostor malih krivokljunov so starejši smrekovi,
macesnovi ali borovi gozdovi v gorovju vse do zgornje drevesne
meje. Pri nas je dokaj pogosta vrsta in iz njegove razširjenosti odseva slika razprostranjenosti iglastih gozdov. Naseljujejo
predele vse od Julijskih Alp na zahodu do Pohorja na vzhodu,
preko Trnovskega gozda do Snežnika in vse do Kolpe ter seveda
Karavanke.
Populacije so zelo stabilne, najbrž ravno zaradi odmaknjenosti
njihovega življenjskega prostora od naselij in obdelovalnih površin, tako da boste imeli še dovolj priložnosti za opazovanje
in fotografiranje teh posebnežev v ptičjem svetu.

Aleš Pičulin, Manca Velkavrh, Urša Fležar, Maja Sever, Jernej Javornik,
Matej Bartol, Bojana Lavrič, Rok Černe

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

Delovni čas zobne ordinacije:
po naročilu
Delovni čas zobotehničnega laboratorija:
od ponedeljka do petka od 7. - 15. ure

Besedilo in fotografija Boris Kozinc

Informacije in naročanje po tel.:
Samo Mekina, 04 580 12 59, 041 676 827

Projekt LIFE Lynx in
doselitev risov na Gorenjsko

UGODNO
ZANESLJIVO
BREZ ^AKANJA

Projekt LIFE Lynx poteka že četrto leto, njegov glavni cilj pa je
reševanje dinarsko-JV alpske populacije risa pred izumrtjem.
Risom v Sloveniji bomo pomagali preživeti tako, da bomo pripeljali nove živali iz romunskih in slovaških Karpatov. Za dolgoročen obstoj in povezanost s sosednjimi populacijami bomo
rise doselili tudi na Gorenjsko. V prvih treh letih projekta smo
doselili že sedem risov, štirje so bili izpuščeni v slovenskem,
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Ste že bili na Koroni?
Prepoved zahajanja onkraj občinskih meja je marsikoga spodbudila k raziskovanju domače občine. Odkrivali smo prej neobiskane stezice in vrhove, nekateri
so na račun korone dobili celo ime. 950 metrov visok
vrh med Smolnikom in Ajdno je tako postal Anti Korona vrh ali na kratko Korona.

Razglednik

Boter novemu poimenovanju vrha je Marko Možina,
doma z Grobel. Marko, sicer
poznan kot glasbenik, svojo
kondicijo vzdržuje s hojo v
hrib, največkrat na Ajdno in
Potoško planino. Z vrha v dolino rad ubere vedno drugo
pot in tako …
Marko Možina

to, da sem jeseni žal opazil,
da je bilo nekaj tabel uničenih. Ne vem, ali jih je uničilo vreme ali pa nekaterim ni
všeč, da sem jih postavil. Če Slap
oznake morda motijo lastnike parcel, se opravičujem in lahko
tudi vse pospravim.«
Da je pot prijetna, so že potrdili pohodniki našega društva
upokojencev, ki so Korono obiskali jeseni, prav tako vrh radi
obiščejo posamezni domači pohodniki. Tam, posebno ob
vikendih, najdejo mir. Prijetna pesem neobljudenega gozda
odraslim nudi pobeg od stresnega vsakdanjika, otroci pa
oprezajo za kakšnim gamsom in raziskujejo potoček blizu poti.
V bližnji okolici se nahajata tudi lepa razgledna točka s klopco,
imenovana Razglednik, in nekoliko nižje manjši slap.

Marko: »Enkrat aprila lani, ko sem se spet vračal po neki taki
neznani poti, sem prišel na območje, kjer sem dobil neverjetno topel občutek v prsih. Verjetno zato, ker je bilo lepo
vreme ali pa je zapihal topel spomladanski veter. Dišalo je tudi
po sveže posekanem gozdu.
Predvsem pa je bilo veliko
miru. Podoben občutek sem
po tem dobil vsakič, ko sem
prišel na to mesto. Sploh ob
lepem vremenu. Počutil sem
se zelo zdravo in prišel sem
na idejo, da bi to območje
poimenoval Anti koronavirusno območje, bližnjega
vrha pa se je prijelo ime Anti
Korona ali na kratko Korona.
Z otrokoma, Timotejem in
Mojco, smo doma naredili
smerokaze in jih skupaj postavili. Na primernem mestu
smo pustili tudi zvezek, da »Vpisna točka«
obiskovalci vanj lahko zapišejo svoje občutke.«

Polona Kus, Irena Bohinec

V zimsko idilo naj vas
zapelje najljubše vozilo

Pot na Korono je primerna za vsakogar, mlade družine in
starejše pohodnike. Marko je s smerokazi označil dva dostopa.
Vzhodna smer štarta po Rudni proti Valvazorju, preči pašnik
in se nadaljuje naravnost po široki vlaki do zelene rampe, kjer
zavijemo po vlaki v hrib. Nadaljujemo naravnost navzgor po
pobočju do manjšega prelaza. Tam zavijemo levo proti A.
Koroni.

Ponudba z izjemnim prihrankom.
Izberite svoj novi Volkswagen z bogato serijsko opremo ter inovativnimi
asistenčnimi sistemi, ki vas na cilj pripeljejo varno in sproščeno. Hvala za vaše
zaupanje, saj smo z njim že vrsto let vodilna avtomobilska znamka v Sloveniji.*
Preverite izjemno ponudbo na volkswagen.si

Emisije CO2: 250−21 g/km. Kombinirana poraba goriva: 8,6−3,8 l/100
km. Emisijska stopnja: EURO 6. 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. Akcija velja za vozila na
zalogi in nova naročila do 31.03.2021. Akcija ne velja za električna vozila.
Slike so simbolne. *Vir: Trgovinska zbornica Slovenije, Sekcija za osebna
motorna vozila, statistika prvič registriranih vozil 2014-2020.

Zahodna pot štarta z Grobel v Mostah mimo NOB znamenja
in kar naravnost po vlaki navzgor. Ko pridemo do križišča dveh
vlak, nas smerokaz usmeri desno, kmalu pridemo do travnika,
nato se desno strmo povzpnemo v hrib. Sedaj pridemo do že
prej omenjenega prelaza, kjer zavijemo desno proti A. Koroni.

INTEGRAL AVTO d.o.o. Jesenice

Marko: »Pot vam bo v obeh primeri vzela od 30 do 45 minut,
če si zaželite pohod nadaljevati, pa ste na odličnem izhodišču
za Ajdno, Smolnik, Valavzor ali Potoško planino. Povem naj še

Cesta maršala Tita 67, 4270 Jesenice
telefon: 04 / 58 33 372, 58 33 373
info@integral-avto.si, www.integral-avto.si
VW_Oglas_Dealer_CMC12_137x198.indd 1
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Snežni plazovi, skrite pasti v
zimski pokrajini

sege so dosegli tudi nekateri plazovi v Karavankah.
Kljub svoji velikosti in rušilni
moči večje škode, razen na
gozdu in komunikacijski infrastrukturi, na srečo niso
povzročili.

Letošnja zima nas je glede na pretekla leta že precej
zgodaj začela razvajati z obilnimi snežnimi padavinami v visokogorju kot tudi v dolinah. Tako smo v času
epidemije lahko vsaj nekoliko preusmerili misli z virusov na zimske radosti. Poleg veselja pa snežene zime,
kot je letošnja, s seboj prinašajo tudi številne plazove.

Moramo se zavedati, da Lavinski trojček. Foto Gregor Bahun
snežni plazovi na nas ne
prežijo zgolj v zahtevnih alpinističnih smereh, ampak so pogosti tudi na na videz precej nedolžnih pobočjih. Tako smo bili
letos že priča številnim plazovom v krnici Suho ruševje, nad
Zelenico, ki je priljubljen zimski cilj tudi med domačini. Tu veter pogosto prenaša sneg in na nekaterih delih gradi obsežna
območja z napihanim snegom oziroma kložami, ki lahko počijo
že ob majhni obremenitvi. Istočasno, ko je prišlo do nesreče
na Storžiču, je turni smučar v Suhem ruševju zarezal v kložo,
ki je s seboj odnesla drugega smučarja. K sreči je (ne)srečneža
plazovina iz svojega objema odložila nepoškodovanega. Če bi
ostal pod snegom, bi se tudi ta nesreča lahko končala tragično,
saj potrebne plazovne opreme ni imel.

Snežni plazovi so naravni pojav, ki jih vsako leto lahko opazujemo tudi v naših gorah. Občasno pa zaradi snežnih in vremenskih razmer dosežejo velike razsežnosti in zahtevajo tudi
žrtve. V Sloveniji plazovi sicer obsegajo manjši delež površine,
ki zahteva največ smrtnih žrtev med vsemi naravnimi nesrečami
pri nas. V povprečju snežni plazovi zahtevajo eno do dve smrtni
žrtvi na sezono. Letos smo v enem samem dnevu povprečje
krepko prekoračili.

Plazovna oprema, ki vključuje plazovno žolno, sondo in lopato,
naj bo pozimi naš obvezni sopotnik na plazovitih terenih. Predvsem pa je pomembno, da se na turo ustrezno pripravimo že
doma. Preberemo si lavinski bilten, ki ga za Slovenijo pripravlja
Agencija RS za okolje (http://crossrisk.eu/sl/). Pomembno je
tudi, da se plazovno opremo naučimo uporabljati in da se na
pot nikoli ne podajamo sami. Pri posredovanju ob nesreči je
namreč ključnih prav prvih 15 minut, po tem pa se možnosti za
preživetje močno zmanjšajo, zato je tovariška pomoč izjemno
pomembna.

Plaz Suho ruševje. Foto Miha Volk

Plazovi se praviloma prožijo na območjih z dovolj velikim naklonom in snežno odejo. Pogostejši so na območju Julijskih Alp,
Kamniško-Savinjskih Alp in Karavank. Ko sneg pobeli hribovja
in nižje predele, pa jih lahko najdemo tudi na teh območjih,
vendar so njihovi dosegi precej manjši od tistih v visokogorju.

Kljub številnim opozorilom še vedno prevečkrat slišimo: “Saj
grem samo do tja, tu pa res ni nevarno!” Podobne stavke
slišimo tudi, ko se na Zelenico vzpenjamo z Ljubelja. Sorazmerno hiter in ne preveč zahteven vzpon pa skriva številne pasti.
Večino časa se namreč vzpenjamo po plazovitem terenu, ki je
v preteklosti zahteval že devet življenj. Mnogi se tja še vedno
odpravljajo brez ustrezne plazovne opreme.

Zaradi obilnih snežnih padavin, ki jim je sledila močna odjuga z
dežjem, je konec januarja prišlo do proženja obsežnih snežnih
plazov. Ti so po več desetletjih znova dosegli svoje maksimalne
dosege in povzročili številne nevšečnosti. Še posebej izraziti
so bili pojavi na bovškem, kjer so plazovi zasuli cesto Bovec
- Trenta in Bovec - Log pod Mangartom. Svoje največje do-

Zimska pokrajina je čudovita, vendar naj vas njena lepota ne
zavede. Izberite cilje, ki so primerni vašemu znanju in sposobnostim, predvsem pa spremljajte opozorilne znake (nov sneg,
sveži plazovi, nenadna otoplitev, močan veter, pokanje klože),
s katerimi nas narava opozarja na preteče nevarnosti.
Sedaj pa pamet in opremo v roke, znanje v glavo, oči na peclje
in pazite nase!
Dr. Manca Volk Bahun

Manca Volk Bahun je doktorica geografije, zaposlena na
Geografskem inštitutu Antona Melika. Je tudi članica Službe
za varstvo pred snežnimi plazovi Zelenica-Tržič in Regijskega
štaba civilne zaščite za gorenjsko. Področja njenega raziskovanja so snežni plazovi, njihovo prepoznavanje, napovedovanje in
modeliranje. Doma je iz Smokuča, zadnjih osem let z družino
živi v Tržiču.
Uredništvo
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Zima in SSD Stol Žirovnica

Covid in zimske
radosti v Žirovnici

Zima je letos radodarna, zato so naši mladi skakalci
veliko časa preživeli zunaj, na snegu. Večji na skakalnicah, mlajši, ki na žalost niso imeli te možnosti, pa
na saneh, tekaških smučeh in skakalnicah domače izdelave v domačih vaseh. Tako ali drugače so se vsi
trudili za ohranjanje kondicije.

Ob zaprtju občinskih mej in zaprtju športnih dvoran
je občanom Žirovnice preostalo le gibanje na prostem
znotraj naše občine. Kot nalašč pa je bila letošnja zima
zelo radodarna s snegom ... Tako smo člani TVD Partizan
Žirovnica s sodelavci lahko uredili proge za tek na smučeh,
manjše sankališče pri Zavrh baru v Završnici, poteptali smo
cesto od doline Završnica pa do Valvasorjevega doma, ko so
bile temperature dovolj nizke, pa smo uredili drsališče pri Baru
Zavrh.

Za ohranjanje kondicijske pripravljenosti skakalcev so skrbeli
tudi trenerji, saj so treninge za ohranjanje gibljivosti in vaje razteznosti pridno izvajali preko videokonferenc, ki jih omogoča
današnja moderna IKT tehnologija. V tem času smo lahko hvaležni, da jo imamo, saj tudi na ta način ohranjamo medsebojne
stike. V drugi polovici januarja so se ukrepi toliko sprostili, da
so starejše skupine z upoštevanjem priporočil NIJZ pričele z
izvedbo kondicijskih treningov v telovadnici.

Da so bile proge za tek na
smučeh urejene so skrbeli
naši vozniki
snežnega teptalca. Miha,
Samo in Marko
so v dveh mesecih opravili
nekaj več kot
»Boj s snegom« na drsališču
50 ur. Zahvaliti
se želimo tudi Tomažu Lužniku, TOMEK, d.o.o., ki nam je brezplačno priskočil na pomoč pri premikih snežnega teptalca iz
Završnice na polje pod vasmi, kjer smo urejali tekaške proge.
Vseh prog, je bilo okoli 6 km in so bile zelo dobro obiskane.
Včasih tudi preveč snega ni preveč dobrodošlo. Tako smo člani
UO TVD Partizan Žirovnica s še nekaterimi člani društva in
ostalimi zanesenjaki najprej odstranili pol metra debelo snežno odejo, da smo lahko
sploh začeli z urejanjem
ledene ploskve. Da pa je
bil led vsakodnevno urejen, so skrbeli Damjan,
Klemen in Toni.

Državno prvenstvo mladincev do 20 let, Kranj

Starejši od 15 let, s statusom kategoriziranega športnika oziroma člani perspektivnih selekcij, so pridno trenirali tudi na
snegu in pričeli s tekmovalnim delom zimske sezone. Upamo,
da bodo tudi mlajši člani kmalu občutili sneg pod smučmi in
se veselo in pogumno spustili po zasneženi smučini.
V januarju in februarju so se naši člani starejših skupin udeležili
različnih tekmovanj na državnem in mednarodnem nivoju. Navajamo nekaj vidnejših rezultatov na državnem nivoju:
• državno prvenstvo, Planica: Rok Justin 11., Tjaš Grilc 12., ekipno (Rok Justin, Tjaš Grilc, Marcel Rep, Maj Pagon) 6. mesto
• pokal Argeta, Planica: Tjaš Grilc 5. mesto
• državno prvenstvo – pokal Argeta: Maj Pagon 16. in 20.,
Marcel Rep 17. in 11. mesto

Dostava ratraka

Zahvala gre tudi ZTK Žirovnica in Občini Žirovnica, ki pokriva stroške

urejanja tekaških in sankaških prog.
Upam, da smo občanom Žirovnice omogočili vsaj malo rekreacije v teh zimskih dneh.

Rok Justin in Tjaš Grilc sta se udeležila tudi tekem mednarodnega značaja:
• Celinski pokal, Engelberg: Rok Justin 17. in 24., Tjaš Grilc 28.
mesto; Innsbruck: Rok Justin 19. in 23., Tjaš Grilc 25. mesto;
Willingen: Rok Justin 20., Tjaš Grilc 23. mesto; Klingenthal:
Rok Justin 19., 20., 25. in 27., Tjaš Grilc 27. in 29. mesto
• Alpski pokal, Oberhof: Tjaš Grilc 18. in 19. mesto

Jani Koselj,
predsednik TVD Parizan Žirovnica

Plačilo članarine
PD Žirovnica
Planinsko društvo Žirovnica obvešča vse svoje člane in vse,
ki se želite včlaniti v društvo, da članarino lahko poravnate
tudi v pisarni društva v pritličju TVD Partizan Žirovnica.
Pisarna bo odprta tri zaporedne torke – 2., 9. in 16. marca
od 17. do 18. ure. Dodatne inormacije dobite pri Tanji
Bergelj, 041 571 003, tanja.bergelj@gmail.com.

Z veseljem sporočamo, da trenutne epidemiološke razmere dopuščajo tudi vadbo najmlajših, seveda ob upoštevanju navodil
NIJZ. Z organizirano vadbo z najmlajšimi smo začeli v sredo, 17.
februarja, ob 17.30 v Dvorani pod Stolom. Vabljeni!
Urška Šimnic Novak, SSD Stol Žirovnica
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Zimska rekreacija pod Stolom na 1001 način
Narava znotraj meja naše občine ponuja obilico možnosti za bolj ali manj zahtevno
zimsko rekreacijo, sploh če je zima kot letošnja – »ta prava«. Ni treba daleč, priložnosti
se najdejo že na domačih vrtovih in bregovih, če stopimo malo dlje in višje, pa je
ponudba toliko boljša in strmine mikavnejše. Kot kažejo priložene fotografije, smo
ponujeno dodobra izkoristili. Hvala vsem, ki ste prispevali fotografije.

Hokej v Zavrhu

Sprehod ob jezeru

Skoki v Rebru

Prijetno s koristnim

Tekača na Bregu

Ni zime za kolesarje.

Turna smuka s Srednjega vrha

Drsališče nad Smokučem

Družinsko sankanje

Pozdrav s Stola

Nočna smuka v Mostah

Pležuharja in pohodnik

Proti sončni strani Zelenice

Avtorji fotografij: Toni Koselj, Sašo Marinšek, Peter Rakar, Polona Kus, Mija Debevc, Gašper Janušič,
Jernej Mrak, Špela Mrak, Andraž Babič, Marko Možina, Lidija S. Knafelj, Bojan Završnik
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Križanka

Geslo prejšnje križanke:
Gostilna Osvald Selo pri Žirovnici
Nagrade prejmejo:
1. Jožefa Šelih, Breznica 15a
2. Sandi Kranjc, Žirovnica 62a
3. Ema Češek, Smokuč 66
Nagrade prejmete v Gostišču Osvald.

NAGRADNA KRIŽANKA
Geslo križanke pošljite do 25. aprila 2021 na naslov
Novice občine Žirovnica, Žirovnica 60c, 4274 Žirovnica.
Nagrade podarja Zavrh Bar
1. nagrada: Burger + krompirček
2. nagrada: Sladica po izbiri
3. nagrada: Limonada + kava
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Z avtodomom na počitnice, potovanje?
Imamo rešitev!
Adria Sun Living S75 SL, avtodom za 5 oseb.
Velikokrat pozabimo nanje...
Naše roke, zato smo v liniji
izdelkov Iz narave - From Nature
Čebelarstva Noč za vas pripravili
hranilno kremo za roke Čebelji
dotik - Bee touch.
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Krema vaše roke navlaži, neguje
ter jih zaščiti pred zunanjimi vplivi.
Hitro se vpije, ne povzroča
občutka mastnih rok. Vaša koža na
rokah bo mehka, zaščitena in
dodatno negovana.
Kremo sestavljajo naravna olja
sončnice, kokosa in oljke z
nepogrešljivimi čebeljimi pridelki.
Dodan vosek, propolis, med in
cvetni prah kremo za roke
dodatno obogatijo, saj so čebelji
pridelki poznani po številnih
funkcionalnih lastnostih...

Selo
Iz narave
From Nature

Več na www.medium.si
info: miran@medium.si, tel: 031/617 273

pri Ž

irovni
ci 42, 4274 Žirovnica
zden
ka.noc
@gmail.com
040 431 930

PEUGEOT 2008
ODDOLGOČASI PRIHODNOST
ZA 15.990 €*

KASKO ZA 1 €
BON ZA ZIMSKE PNEVMATIKE
S PREMONTAŽO
PEUGEOT JE V SLOVENIJI
ČLAN SKUPINE EMIL FREY

peugeot.si

Cena velja za model Peugeot 2008 ACTIVE 1,2 PureTech 100 s kamero za vzvratno vožnjo, oranžne Fusion barve pri nakupu s pomočjo Peugeot financiranja. Primer informativnega
izračuna finančnega leasinga Peugeot Financiranje za vozilo Peugeot 2008 ACTIVE 1.2 PureTech 100 STT (s kamero za vzvratno vožnjo, oranžna Fusion barva) - mesečno odplačevanje; maloprodajna cena z DDV
in vključenim bonusom (v ceni je obračunanih 1.250 EUR popusta v primeru financiranja Peugeot – pod pogojem vsaj 36 mesečne dobe financiranja) je 15.990 EUR; mesečni obrok je 175 EUR pri pologu v višini
30% in ročnosti 84 mesecev; višina pologa je pri akciji omejena od 10% do 50%, doba financiranja je vezana na ročnost od 36 mesecev do 84 mesecev; DDV je obračunan v obrokih; EOM na dan 15.01.2021 znaša
8,50% in se spremeni, če se spremenijo elementi izračuna; izračun temelji na osnovi indeksa obresti - 3 mesečni EURIBOR s skupno letno obrestno mero 7,3%; financirana vrednost 11.193 EUR; skupni znesek za
plačilo 19.215 EUR; stranka v primeru Peugeot Financiranja prejme tudi jamstvo za dobo 5 let (vključuje dvoletno pogodbeno garancijo) oziroma 100.000 km in avtomobilsko kasko zavarovanje za 1 EUR za prvo
leto; Peugeot Financiranje si pridržuje pravico do izbire zavarovalnice. Za podrobnosti o ponudbi se obrnite na vašega prodajalca vozil Peugeot.
Poraba v kombiniranem načinu vožnje: od 3,6 do 5,2 l/100 km. Izpuh CO2: od 96 do 118 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6. Vrednost specifične emisije dušikovih oksidov NOx: od 0,0160 do 0,0600 g/km. Emisije
trdnih delcev: od 0,00035 do 0,00162 g/km. Število delcev: od 0,10 do 4,84. 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
PEUGEOT_2008_A5_nve-v6.indd 1
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OKULISTIČNA AMBULANTA BERCE

NOV

Gregor

v Trgovini in gostinstvu
Moste 44, Žirovnica

Odprto tudi v nedeljah in praznikih

Jesenice, C. Cirila Tavčarja 6, T: 04 586 24 16
Lesce, Železniška cesta 7, T: 04 531 89 34
www.optika-berce.si
M VZAMEJO
NE PUSTITE SI, DA VA AVICO!
PR
VAŠO LASTNINO IN
NAROČILNICA OKULISTA
ZA KOREKCIJSKA OČALA
JE VAŠA LAST.
VAŠA PRAVICA JE PROSTA
IZBIRA OPTIKA.
SPREJEMAMO NAROČILNICE
VSEH OKULISTOV
V SLOVENIJI.
KOREKCIJSKA OČALA
LAHKO TUDI BREZ
DOPLAČILA.

podpirajmo lokalno

VULCO
ŽEMLJA

A-VIR®
GOBA A-VIR® kapljice so
narejene iz izvlečkov
različnih vrst gliv, za
katere študije dokazujejo,
da imajo močno
protivirusno delovanje.
Ganoderma lucidum (Reishi), Cordyceps,
Lentinula edodes, Hericium erinaceus
in Inonotus obliquus (Čaga)

Izdelek je naprodaj v trgovinah Sanolabor, Kalček, Norma,
Biotopic in drugih specializiranih trgovinah z zdravo prehrano
ter naši spletni strani: www.goba.eu

* Akcija poteka do 31.12.2021 oz. do izteka
zaloge pnevmatik, ki so vključene v akcijo.

www.vulkanizerstvo-zemlja.si

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

MycoMedica d.o.o.,
Podkoren 72,
4280 Kranjska Gora

Kontakt za naročila:
Tel: 030 666 969
Email: orders@goba.eu

