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Drage občanke, spoštovani občani!

zatorjem. Ne morem pa
mimo dejstva, ki me je
pri tem vendarle zmotilo.
Omenjenim dogodkom
so namreč prisostvovali
le redki člani občinskega
sveta.

Prišlo je poletje, ki smo ga težko čakali. Poleg otoplitev po
dolgi zimi je prineslo zmanjšanje števila okužb in okuženih s
covidom-19 tudi pri nas v Žirovnici. Precepljenost v občini je
nadpovprečna in moram reči, da me to izredno veseli. Poleg
spoštovanja ukrepov je po mojem osebnem mnenju zelo pomemben za zajezitev epidemije in vrnitve v normalno življenje,
tudi odstotek cepljenih. Vsi, ki še razmišljate, prosim, odločite
se za to. Dogovarjamo se že, da bi tudi v Žirovnico prišla mobilna cepilna enota. Ko bo, vas bomo o tem seveda pravočasno
obvestili, mobilna enota pa bo v vsakem primeru delovala na
parkirišču pred Osnovno šolo Žirovnica.

O ostalih aktualnih zadevah in projektih si lahko
preberete v nadaljevanju
Novic.

Za nami je praznovanje dneva državnosti, 30-letnice naše domovine, in spominskega dne Občine Žirovnica. Bil sem na vseh
prireditvah, ki so v občini potekale v počastitev obeh praznikov,
in imel tudi čast, da nagovorim občanke in občane, goste
ter ostale udeležence. Lahko rečem, da so bili vsi dogodki na
visokem nivoju z dobrim kulturnim programom in spravljivimi
besedami, kar me izredno veseli. Zahvala gre vsem organi-

Na pohodu v Titovo vas, 26. junij 2021

Glede na to, da je čas počitnic, vam želim lepo in
vroče poletje. Odpočijte
si, naberite novih moči,
da bomo jeseni zdravi,
spočiti in pozitivnih misli
vstopili v zadnje četrtletje.
Leopold Pogačar, župan

Srečanje pod lipo 30 let kasneje
25. junija 1991 je slovenska skupščina sprejela Temeljno ustavno listino o samostojni in neodvisni Republiki
Sloveniji. Naslednji dan, natanko pol leta po razglasitvi rezultatov plebiscita, je bila na Trgu republike v
Ljubljani razglašena neodvisnost. Ob teh pomembnih
dogodkih so v mnogih slovenskih krajih posadili lipo,
tako tudi na Breznici. 24. junija je pod lipo potekala
slovesnost v počasitev 30. obletnice samostojne Slovenije.

»Na dvorišču Šebatove kmetije, po domače pr’ Bohinc v Smokuču, sta se pogovarjala gasilska tovariša Janez Šebat in Pavel
Burja. Takrat je prišel na obisk brezniški župnik gospod Jože
Klun in se pohecal, če delata načrte za posaditev lipe ob razglasitvi samostojnosti Slovenije. Tako je padla ideja in Janez jo
je takoj pograbil. Z gospodom Jožem sta naredila načrt in pripravila scenarij dogodka. Lipo, ki jo bo priskrbel gospod Jože,
bodo pred vežice na Breznici posadili gasilci obeh društev, kulturni program bodo pripravili cerkveni pevci in mešana pevska

Sajenje lipe na Breznici, 26. junij 1991

Slovesnost pod lipo, 24. junij 2021
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Spominski dan Občine Žirovnica

skupina Dr. France Prešeren, k saditvi pa bodo poleg krajanov
povabljeni tudi predstavniki strank.« Tako je dogodke leta 1991
opisal Marjan Dobnikar, član PGD Smokuč. 30 let kasneje sta
zbrane pod lipo nagovorila župan Občine Žirovnica Leopold
Pogačar in brezniški župnik Marjan Lampret. Slovesnosti, ki je
sledila maši za domovino, se je udeležil tudi Pavel Burja, drugi
predstavniki gasilcev, skavti, občanke in občani.

Letos mineva 79 let od požiga železniškega in cestnega
mostu v Mostah in streljanja talcev. Spominu na žrtve
je posvečen spominski dan Občine Žirovnica, 29. junij.
Ob tej priložnosti je 25. junija pri obeležju v Mostah
potekala spominska slovesnost, v počastitev spominskega dne so v občini pripravili tudi druge prireditve.

Župan, sam udeležen v vojni za Slovenijo, je spregovoril o lastni
izkušnji. »Tako, kot je bilo v času osamosvajanja čutiti kolektivno povezanost politike, spoštovanje, enotnost, domoljubje
vernih, nevernih, različno mislečih, tega nisem čutil nikoli več.
Intimno ja, kolektivno pa ne. Vedno znova se sprašujem, kaj
je v nas, Slovencih, da ko dosežemo cilje, ki smo si jih zadali,
vse to izgine. Najprej se prične s tem, kdo je bolj pomemben,
zaslužen in konča s tem, kdo je levi in kdo desni. Veliko je bilo
posameznikov, ki so takrat potegnili voz, kot radi rečemo, in
ne bi jih našteval, ker bi zanesljivo koga zgrešil, vsekakor pa
gre za uspeh naroda. Vedno znova se sprašujem, zakaj izginja
spoštovanje in ljubezen do domovine, do boga, če želite, ali
pa do lastnega očeta in matere. Zakaj se venomer vračamo
v preteklost, ko želimo govoriti o prihodnosti, zakaj se posamezniki na vseh straneh postavljajo nad druge. Da različnost
bogati, ne bi smela biti le oguljena fraza.«

Na spominski slovesnosti pri kipu talca

O dobrem sodelovanju med policisti, vojaki, člani Teritorialne
obrambe in duhovniki v času osamosvajanja je spregovoril tudi
župnik, ki je takrat kot kaplan služboval v Kočevju. »Preteklosti ni dobro pozabiti, saj kar se seje v preteklosti, se žanje v
sedanjosti in kar danes sejemo, se bo želo v prihodnosti,« je
še dejal in svoj govor nadaljeval z razmišljanjem o domovini in
državi: »Sem zaveden in ponosen Slovenec, hvaležen, da lahko
mašujem v slovenskem jeziku. Ljubim domovino, ker je kakor
moja mati, zelo rad imam pa tudi državo Slovenijo, kakršna že
je, naj jo vodijo z leve ali z desne. Vse preveč je negativizma,
ki ga odrasli prenašamo tudi na otroke. Škoda je, da otroci
rastejo ob tem stalnem kritiziranju, vlečenju na eno ali drugo
stran. Znotraj svoje države lahko krepimo svojo vero, kulturo,
jezik, česar v stari državi ne bi mogli. Zelo rad dam prigliho med
domovino in državo, ko govorimo o cerkvi. Kot krščanstvo
potrebuje cerkev, tako domovina potrebuje državo.«

Skala nasproti nas, potok pod nami, drevesa okoli nas so neme
priče krvavih dogodkov iz leta 1942 in obenem dokaz, da si narava, tudi človeška, lahko opomore in spet zaživi, naša dolžnost
pa je, da zgodovinska pričevanja ohranjamo in prenašamo na
generacije, ki preživele iz 2. svetovne vojne poznajo le še iz
učbenikov in filmov, osamosvojitveno vojno pa kot nekaj, kar
se je dogajalo pred davnimi 30 leti. Tudi tako lahko preprečimo požig mostov, dejanskih ali tistih med ljudmi, in tudi tako
lahko preprečimo nedolžne žrtve, ne le žrtve strelov iz pušk,
temveč tudi žrtve verbalnih in ideoloških rafalov. Te uvodne
misli, izrečene na spominski slovesnosti pri kipu talca, so bile
rdeča nit vse prireditve.
»Zgodba o Sloveniji se sliši kot resnična zgodba o uspehu, kot
primer, kako se zna in zmore, če narod stopi skupaj in zasleduje
isti cilj, a večina državljanov Slovenije se trenutno ne počuti, kot
da smo spisali zgodbo o uspehu, ker nas poleg ekonomskih
težav pesti tudi kriza vrednot in identitete. Ko se belo predstavlja za črno in obratno, ko se gradi kult osebnosti in ko bi
nekateri radi spremenili zgodovinska dejstva. Sam trdim, da
jim ne smemo dopustiti izkrivljanja dejstev in da jim moramo
dati jasno vedeti vsak dan in vsak trenutek, kaj je resnica in
kaj je laž, kaj je dobro in kaj slabo. V znak spoštovanja tukajšnjim dogodkom in ljudem, ki so prav na tem mestu padli za
svobodo, obljubimo, da bomo storili vse, da njihova žrtev ni
bila zaman, da bomo uresničevali njihove sanje in da bomo
poslušali svoje srce,« je v svojem govoru med drugim dejal
župan Občine Žirovnica Leopold Pogačar.

Slovesnost pod lipo so
družno pripravili Kulturno
društvo dr. France Prešeren
Žirovnica-Breznica, Občina
Žirovnica in Župnija Breznica. Prireditev je pospremil
bogat kulturni program
z gosti Manco in Benjaminom Izmajlov, mladimi
glasbeniki Evo Kramar, Tino
Bučar in Matejem Zupančičem ter pevsko skupino
Sosedje. Program je povezovala Maruša Stres.

Manca Izmajlova

Mejnike iz zgodovine Slovencev je povzel slavnostni govornik
doktor Martin Premk, zgodovinar in kustos v Vojaškem muzeju Slovenske vojske v Pivki. »Tudi če nismo največji narod,
imamo veliko in bogato zgodovino. Nikogar nismo nikoli na-

Polona Kus
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padli, ogrožali, smo se pa vso
zgodovino morali boriti za
svoj obstoj, za pravice, enakopravnost, svobodo. Izborili
smo si državo, ki je ena sama,
domovino, ki je ena sama, in
si jo ne bomo pustili vzeti, ker
smo vedno bili uporni in domoljubni. Domoljubje pa ni
sovraštvo in ni izključevanje.
Danes Zveza borcev ne sodeluje na proslavi v Ljubljani,
ker niso dovolili partizanskim
praporom, da bi predstavili
Slavnostni govornik doktor Martin našo zgodovino. To je izključevanje dela svojih ljudi, to
Premk. Foto Vito Pretnar.
je zanikanje in spreobračanje
preteklosti in to je nenazadnje ponižanje talcev, ki so padli za
svobodo. Ne samo domoljubje tudi prihodnost se lahko gradi
samo na resnici in spoštovanju. Politiki pridejo in grejo, država,
ljudje, sosedje, sovaščani in vrednote ostanejo.« Svoj govor je
Martin Premk sklenil z besedami Srečka Kosovela: »Silni so oni,
ki se ne uklonijo, ki se ne zlomijo. In ti premagajo svet in ne
umrejo. Zato ne bodo umrli tudi tisti, ki so dali svoja življenja
za Slovenijo tako leta 91 kot 45 in v vsej naši zgodovini.«

letos Ivanka Pogačar z Breznice, najmlajša pa prvošolca Zarja
Dolar in Tomaž Mrak. Razgled z vrha je bil čudovit, postanek
pri Prešernovi koči pa rahlo razočaranje, saj je bila zaprta. V
dolino so se pohodniki večinoma podali po zložnejši konjski
poti, mimo betonske bajte na Zabreško planino, in krog sklenili
s povratkom na Žirovniško planino, kjer se je že prilegla malica.
Vsak je prejel tudi spominsko majico – tokrat rdečo.
PD Žirovnica se zahvaljuje članom GRS Radovljica, ki so skrbeli
za varnost na pohodu, Tomotu in Marjeti, ki sta imela »na čez«
kuhinjo in Agrarni skupnosti Žirovnica, ki je gostila prireditev
na planini.

Izrečeno so s svojimi nastopi dopolnili sodelujoči v kulturnem
programu – pevka Neža Novšak z Zdravljico, Etno band Poseben gušt z interpretacijo pesmi Iztoka Mlakarja, Irena Leskovšek z odlomkom iz Cankarjeve povesti Kurent, recitatorki
Osnovne šole Žirovnica Ita in Ina Zorc, violinistki Aelita Kovač
in Katarina Jurca ter povezovalka Ana Čemažar.

Živahno pred Prešernovo kočo

Ob koncu se je nastopajočim, obiskovalcem, praporščakom,
pripadnikom Slovenske vojske in vsem obiskovalcem za prisotnost in s tem ohranjanje spomina zahvalila predsednica
Občinskega odbora Zveze borcev za vrednote narodnoosvobodilnega boja Majda Gričar. Slovesnost se je zaključila s polaganjem cvetov k spomenikom talcev. Prireditev so pripravili ZB
za vrednote NOB Žirovnica, Občina Žirovnica in ZTK Žirovnica.

Obenem s pohodom na Stol je 19. junija potekal tudi pohod
po spominskih obeležjih NOB v občini, ki ga prireja ZB za vrednote NOB Žirovnica. Skupina pohodnikov je položila nagelj
k spomeniku pri Smokuškem mostu, trem padlim borcem pri
Jagrskih bajtah, k spominski plošči pri Julki nad Zabreško planino in padlemu partizanu Vojku Školarisu. Pri Valvasorju so
počastili spomin na Cankarjev bataljon in v Jamovcu na padle
kurirje. Nazadnje so postali še pri plošči padlim partizanskim
kurirjem pri lovskem domu v Završnici. Pri vseh obeležjih so
uredili okolico in položili rdeč nagelj s posvetilom »80 let OF«.

Polona Kus

Polona Kus

Pohod v Titovo vas
Zveza borcev za vrednote NOB Žirovnica je 26. junija
pripravila 7. pohod na Mali vrh in v Titovo vas. Na prireditev so že teden dni prej opozarjali transparenti v
Mostah, Žirovnici in pri baru Zavrh v dolini Završnice,
kjer je bilo tudi zborno mesto pohodnikov.

22. pohod na Stol
Tradicije pohodov na Stol ob spominskem dnevu Občine Žirovnica epidemija koronavirusa ni uspela prekiniti, tako so se pohodniki 19. junija 22. zapored podali
na najvišji vrh občine. Pohod je kot vselej organiziralo
Planinsko društvo Žirovnica v sodelovanju z Občino
Žirovnica. Istočasno je potekal tudi pohod po Poti
spomina.

Pobudnik pohoda Ciril Dolar - Čiro: »Veselo razpoloženi smo
pod vodstvom planinskega vodnika krenili najprvo na Mali
vrh nato pa v Titovo vas. Kar nekaj poti, bolje rečeno steza,
vodi v Titovo vas, tako smo se na cilju zbrali pohodniki z različnih smeri. Tudi letos smo izvedli kratko slovesnost. Bili smo
prijetno presenečeni, da je bil med nami znani operni pevec
in naš občan Janez Lotrič, čigar oče je bil med vojno partizan
v Kokrškemu odredu. Za uvod je zapel slovensko himno in
nato še dvakrat popestril slovesnost. Vse prisotne, bilo nas

Dan je bil planincem naklonjen. V izogib vročini so nekateri na
pot stopili že pred 6. zjutraj, ko se je pričel vpis pohodnikov
na Žirovniški planini. Blizu 90 se je zvrstilo vseh, na poti pa
smo srečevali tudi mnoge, ki so se ta dan odločili osvojiti Stol
mimo našega pohoda. Starosta med pohodniki je bila tudi
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S seje občinskega sveta

je okoli 100, je najprvo pozdravila predsednica Zveze borcev
za vrednote NOB Žirovnica Majda Gričar, potem pa še župan
Leopold Pogačar. Oba sta poudarila smisel takih pohodov in
srečanj predvsem v luči današnjih razmer v državi, ko nekateri
na vsak način želijo prevrednotiti partizanstvo v nekaj slabega.
Venec k spominski plošči sta položila predsednica Majda Gričar
in podpredsednik naše organizacije Božo Janežič, s harmoniko
je nastopila Špela Šemrl.

V četrtek, 27. maja, so se svetniki sestali na 14. redni
seji. Zadnja seja pred poletnimi počitnicami je po sprostitvi protikoronskih ukrepov ponovno potekala v sejni
sobi Občine Žirovnica.
Svetniki so uvodoma obravnavali rebalans proračuna za
leto 2021, ki načrtuje 99.476 evrov manj sredstev od sprejetega proračuna na prihodkovni strani in 240.394 evrov več odhodkov, predvsem na račun investicij. Med slednjimi se največ
sredstev namenja gradnji cest pod podvozi železniške proge,
urejanju občinskih cest in vzdrževanju upravne stavbe. Predlog
rebalansa je bil soglasno sprejet.

Po zaključku slovesnosti smo vsi prisotni odšli na »partizanski
golaž« v bar Zavrh in prijetno druženje.«

Slovesnost v Titovi vasi. Foto Brane Sitar
Zveza borcev za vrednote NOB Žirovnica se zahvaljuje županu
Občine Žirovnica Leopoldu Pogačarju, Romanu Lipniku, GRS
Radovljica, PD Žirovnica in vse ostalim, ki so pripomogli, da je
7. pohod uspel v vseh pogledih.

Majska seja občinskega sveta
Do 1. julija so morale slovenske občine podati svoje mnenje
k osnutku nove pokrajinske zakonodaje, s katero so se
občinski sveti seznanili že v začetku tega leta. Svetniki so imeli
v vmesnem času možnost pridobiti podrobnejše informacije o
ustanovitvi in delovanju predvidenih pokrajin. Na seji so sprejeli
sklep, s katerim Občina Žirovnica soglaša z ustanovitvijo pokrajin in umestitvijo občine v Gorenjsko pokrajino, z imenom
pokrajine in njenim sedežem v Kranju.

Polona Kus

Nastaja nova knjiga o dogodkih
v Mostah leta 1942

Zaradi uskladitve cen čiščenja odpadnih vod je bil sprejet
sklep, da se s 1. junijem zniža cena omrežnine in poviša cena
te storitve. Na položnici 4-članske družine, ki mesečno porabi
16 m3 vode, bo vrednost višja za 1,07 evra. Čiščenje odpadnih
vod za občino Žirovnica po pogodbi s podjetjem Jeko, d.o.o.,
izvaja Komunala Radovljica. Podražitev je posledica višjih cen
prevzema odpadnega blata iz čistilnih naprav, ki je z 69 evrov
za tono poskočila na 179 evrov za tono.

Prihodnje leto bo minilo 80 let od streljanja talcev v Mostah.
Ob tej priložnosti nastaja nova knjiga o miniranju in požigu
železniškega mosta v Mostah v času narodnoosvobodilne vojne, zgodovini mostu, o talcih, sistemu utrdb Rupnikove linije v
Mostah in drugih temah, povezanih z omenjenimi. Eno izmed
ključnih poglavij bo namenjeno doslej nepoznanim informacijam glede najverjetnejše lokacije pokopa postreljenih talcev,
do katerih sva po raziskovanju na več področjih uspela priti z
gospo T. Ž. Knjiga bo vsebovala več še neobjavljenih fotografij
in dokumentov, ki pričajo o preteklosti Most in jih hranim v
svoji zbirki o prvi in drugi svetovni vojni.

Predsednica Nadzornega odbora Damjana Tavčar Panjtar je na
seji podala poročilo o opravljenem nadzoru nad transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam. Člani
NO so ugotovili, da so bila načrtovana proračunska sredstva
razdeljena med vse, ki so se prijavili na razpis, porabljena pa
niso bila v celoti, saj je bilo delovanje društev omejeno zaradi
epidemije. Nepravilnosti niso ugotovili.

Knjiga je v pripravi, načrtujem, da bo izšla do že omenjene
80-letnice dogodkov v Mostah, 1. julija 2022. Na bralke in
bralce se obračam s prošnjo, da me kontaktirajo, če morda
hranijo dokumente ali fotografije, povezane z omenjeno tematiko ali so seznanjeni s podatki o dogodkih. Prosim, pokličite
na telefonsko številko 051 271 525 ali pišite na e-naslov sivic.
janus@gmail.com. Že vnaprej se vam za sodelovanje najlepše
zahvaljujem.

V zaključnem delu so se svetniki seznanili z letnimi poročili o
delovanju javnih zavodov in aktivnostih za gradnjo doma starostnikov v občini, o čemer pišemo v posebnem članku. Gradivo
s seje je v celoti dostopno na spletni strani Občine Žirovnica.

Januš Šivic, avtor knjige

Polona Kus
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O gradnji doma starostnikov

Obisk ministra za gospodarski
razvoj in tehnologijo Zdravka
Počivalška

Dom starostnikov je zapisan v razvojnih programih
občine, v občinskem prostorskem načrtu je zanj namenjen prostor za zdravstveno postajo na Selu. Po
neuspelih poskusih, da bi se v Žirovnici gradil javni
zavod, se trenutno zdi najverjetnejša možnost gradnja
zasebnega doma.

7. maja je Žirovnico obiskal minister za gospodarski
razvoj in tehnologijo Republike Slovenije Zdravko Počivalšek z najožjimi sodelavci. Predstavnikom Občine
Žirovnica je predstavil vladne ukrepe in finančne vire
za okrevanje po pandemiji.
Goste so v prostorih Občine Žirovnica sprejeli župan Leopold
Pogačar, podžupan Sebastijan Zupan in direktor Zavoda za
kulturo in turizem Matjaž Koman. Poleg ministra Počivalška
so se srečanja udeležili Ksenija Flegar, vršilka dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za turizem, Jernej Salecl, vršilec
dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za internacionalizacijo, podjetništvo in tehnologijo, mag. Grega Kordež, generalni direktor Direktorata za regionalni razvoj in Miha Rebolj.
Srečanju je prisostvovala tudi poslanka Državnega zbora RS
Mateja Udovč.

Prva delovna skupina za proučitev potreb po različnih oblikah
varstva starejših in možnosti institucionalnega varstva starejših
je bila imenovana leta 2015, vodil jo je predsednik Društva
upokojencev Žirovnica Zdravko Malnar, ki aktivnosti na
tem področju vodi še danes. Pri iskanju rešitev je bil prvenstven
cilj, da se občina vključi v širitev javne mreže varstva starejših.
Kot možna varianta je bila na mizi gradnja enote Doma dr.
Franceta Berglja, ki je bila v skupnem interesu obeh strani. V
sodelovanju s Fakulteto za socialno delo iz Ljubljane je bil izdelan projekt, ki je bil decembra 2019 predstavljen na Ministrstvu
za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Predlog
za gradnjo javnega zavoda v Žirovnici je bil zaradi pomanjkanja
sredstev zavrnjen.
Nova priložnost se je pokazala nekaj mesecev kasneje, ko je interes za gradnjo v Žirovnici izkazalo podjetje Comett domovi,
d.o.o., iz Ljubljane. Podjetje že upravlja z domom za starejše
v Rogaški Slatini in našim občanom bolj poznanim domom
Viharnik v Kranjski Gori. Kot je na majski seji občinskega sveta
pojasnil direktor podjetja Matjaž Čampa, v Žirovnici načrtujejo
objekt, ki bi lahko sprejel okoli sto stanovalcev v večinoma enoposteljnih sobah in zagotavljal storitve, ki jih lokalna skupnost
potrebuje, kot na primer dnevni center, začasne namestitve in
prostori za druženje.
V različnih domovih po Sloveniji je trenutno nastanjenih okoli
30 občanov Žirovnice. Načrtovanih sto postelj se zato zdi velika
številka, a manjši objekt nima ekonomske računice. Obsegal
bo tri med seboj povezane nižje stavbe, poleg njih bodo na
zemljišču v skupni izmeri 6000 kvadratnih metrov urejene zelene površine in parkirišče. Prednost pri nastanitvi bodo imeli
občanke in občani Žirovnice.

Poslanka Državnega zbora RS Mateja Udovč, župan Občine Žirovnica
Leopold Pogačar in minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Republike Slovenije Zdravko Počivalšek
Župan Leopold Pogačar je prisotnim predstavil gospodarstvo v
občini, tekoče in načrtovane projekte ter novi razvojni program
občine do leta 2030, direktor ZTK Žirovnica Matjaž Koman pa
je spregovoril o razvoju turizma.
Minister in njegovi sodelavci so v nadaljevanju predstavili cilje
in ukrepe ministrstva in vlade na področju okrevanja gospodarstva po pandemiji, posledice pandemije in finančne vire
za okrevanje.
Minister Počivalšek: »Predstavili smo možnosti, ki jih imajo
občine pri izkoriščanju evropskih sredstev v sklopu načrta za
obnovo in razvoj. Z naše strani velja zaveza, da bomo odprti
za sodelovanje, potreben pa bo velik napor vseh, da bomo
izkoristili velike potenciale, ki jih vsa sredstva omogočajo pri
razvoju gospodarstva, turizma in digitalizaciji. Temelj za okrevanje je kot drugod po Sloveniji tudi v Žirovnici zelo dober.
Danes smo občino obiskali z močno delegacijo in navdušen
sem nad tem, kar sem slišal.«
Zadovoljstvo nad slišanim je izrazil tudi župan Pogačar, ki je
obisk ocenil kot kratek, a konstruktiven. »Dobili smo pomembne informacije iz prve roke glede prihodnje finančne perspekti-

Kako daleč ali blizu gradnje doma za starejše smo, pojasnjuje
župan Leopold Pogačar: »Najprej je treba pripraviti prostorske akte, zato bo v teh dneh objavljen sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta, ki je za to območje
na Selu potreben. To je izhodišče za pridobitev gradbenega
in ostalih dovoljenj. V podjetju Comett domovi računajo, da
se bodo prijavili na drugi letošnji razpis pristojnega ministrstva
za koncesijo. Če bodo uspešni, sledijo odkupi zemljišč in v letu
2023 se lahko prične gradnja. Upam, da bo koncesionar na
razpisu uspel, sicer se bo projekt zamaknil za nekaj let, ko naj
bi država pričela z obljubljeno širitvijo javne mreže.«
Polona Kus
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ve in prijave določenih projektov za sofinanciranje. Vesel sem,
da bomo tudi občine imele priložnost pridobiti sredstva in
sodelovati v tem procesu.«
Ob koncu obiska v Žirovnici so si sodelujoči skupaj ogledali Poslovno cono Žirovnica, kjer jim je Roman Bernard, direktor podjetja Ngen, predstavil podjetje in poslovni objekt v izgradnji.
Polona Kus

in je ne nameravamo
asfaltirati. S tem bi
namreč spodbudili
motorni promet, ki
ne bi bil varen, kot
ni varen priključek te
ceste na regionalno
cesto Lesce–Jesenice. Če cesta bo kdaj
asfaltirana, bo treba
zgraditi tudi novo kriGradnja podvoza na Selu
žišče. Prav tako se nemalo občanov obrne name glede urejanja ceste v Piškovco. Tu
so mnenja deljena – nekateri zagovarjajo asfalt, kot ga že imajo
na blejski strani, prav toliko jih temu nasprotuje. Naj povem, da
kot predlagatelj asfaltiranja ne bom uvrstil v proračun, dokler
na Bregu ne bo zgrajen pločnik in na Bledu obvoznica. Tudi
to iz naslova varnosti, saj bi asfaltiranje še povečalo promet
čez Piškovco.«
Polona Kus

Gradbišče dela podnevi in ponoči
Nadgradnja železniške proge na odseku Lesce–Jesenice je v polnem teku. Dela tudi v Žirovnici intezivno
potekajo podnevi in ponoči, dokončana morajo biti do
konca julija, to je v času zapore železniškega predora
Karavanke.
Nadgradnja odseka Lesce–Jesenice zajema obnovo železniške
proge, sanacijo prepustov, premostitvenih objektov in podpornih zidov, saniran bo železniški predor Žirovnica, v dolžini šestih
kilometrov bodo zgrajene protihrupne ograje, obnovljeni bosta
železniški postaji Žirovnica in Slovenski Javornik.

Gradnja v Piškovci v polnem teku
Novi most v Piškovci te dni že kaže svojo podobo. Gradnja, ki se je pričela v letošnjem februarju, je v polnem
teku, pristojni se nadejajo otvoritve mostu do jeseni.

Dela v predoru potekajo
tudi ponoči.
Foto Brane Sitar

Obnova železniškega mostu.
Foto Vito Pretnar

Župan Leopold Pogačar: »Zelo sem zadovoljen, da se je
država odločila tudi za prenovo železniške proge do Jesenic.
Za nas to pomeni obnovo vseh infrastrukturnih objektov. Na
Selu in pod Vrbo bosta zgrajeni izven nivojski križišči, pri čemer
mora občina izvesti gradnjo podvozov. Razpis za izvajalca smo
ravno objavili, dela se bodo pričela, ko bo končana gradnja
nadvozov, to je konec julija. V naseljih bo zgrajena protihrupna
ograja, hrup pa bo za 30 odstotkov manjši že zaradi same
obnove tirov in uvedbe novih, sodobnejših vlakov. Pomebno
je, da bo obnovljena tudi postaja, kjer načrtujemo ureditev
kolesarnice in možnost izposoje koles po sistemu »bike share«.
Kot se dogovarjamo s Slovenskimi železnicami, bodo vlaki v in
iz Žirovnice vozili pogosteje, vse kompozicije bodo imele tudi
vagone za kolesa.«

Podporna konstrukcija mostu

Opažna konstrukcija mostu

Po končani nadgradnji železniške proge bo potovanje z vlakom
hitrejše, udobnejše in bolj varno. Občani, ki živijo ob progi,
bodo bistveno manj izpostavljeni hrupu, varnejši bodo tudi
novi prehodi oz. podvozi.

Kot poroča vodja projekta izgradnje mostu za Občino
Žirovnica Sebastijan Zupan, vsa dela potekajo skladno
s potrjenim terminskim planom: »Izbrana izvajalca, Garnol,
d.o.o., in Gorenjska gradbena družba, sta v maju in juniju izvedla celotno podporno konstrukcijo novega mostu. Opažna
konstrukcija mostu je v celoti izvedena, trenutno se na mostu
izvaja armiranje nosilne betonske konstrukcije. V začetku julija
je predvideno betoniranje nosilne konstrukcije, vključno s pred-

Kot pojasnjuje župan, mnogo vprašanj na občinski upravi
prejmejo glede asfaltiranja ceste od Gostišča Osvald čez novi
prehod do regionalne ceste. Pogačar: »To je cesta s statusom
poljske ceste, ki je namenjena predvsem kmetijski mehanizaciji,
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Delo političnih strank
Vse najboljše, draga domovina,
za tvoj 30. rojstni dan!

napenjanjem. V obeh občinah, tako v Žirovnici kot na Bledu,
upamo, da bo most prevozen do letošnje jeseni.« Vrednost
investicije je dobrih 500 tisoč evrov, pri čemer Občina Bled
krije 40 odstotkov investicije in Občina Žirovnica 60 odstotkov.

Mineva 30 let, odkar smo se Slovenci odločili, da želimo
živeti v svoji, demokratični in svobodni Sloveniji. Z zmago Demosa na
volitvah leta 1990 se je pričelo oblikovanje demokratične države, ki
je v enotnosti združila naš, slovenski narod. V vseh teh letih je država
doživljala vzpone in padce. Zavedni Slovenci nismo nikoli obupali,
postajali smo vse močnejši.

Polona Kus

Za vodo gre!

S svojo državo smo Slovenci uresničili tisočletne želje in hrepenenja
našega naroda ter s tem postali zmagovalci zgodovine. Izborili smo
si svoje mesto v družbi pod svobodnim soncem.

V teh vročih dneh smo vsi odvisni od vode, naravne danosti,
ki nam jo podarja nebo. Z njo smo dolžni nadvse spoštljivo in odgovorno ravnati, saj je v vročem poletju ni v izobilju. Voda je nujna za
razvoj in preživetje skupnosti, zato nam ne more biti vseeno, kako
z njo ravnamo. Razvoj namreč ni namenjen samemu sebi, ampak
mora služiti najširšemu interesu, tako okoljskemu, gospodarskemu
kot socialnemu.

A zaradi nekaterih storjenih napak Slovenija še danes v svojem bistvu
ni takšna, kot smo si jo želeli, ko smo leta 1990 odšli na volitve. Država, ki je še vedno delno ugrabljena in v rokah preteklega režima,
nas razdvaja namesto združuje. Notranji nasprotniki, ki jim niso mar
evropske vrednote kot so svoboda, krščanska kultura, dostojanstvo,
enakost, pravičnost in spoštovanje, grenijo priborjeno neodvisnost.
Prihajajo časi, ko bo potrebno sodelovanje vseh, ki imamo Slovenijo
radi, ki vemo, kaj Slovenija je, ki vemo, kaj si želimo, da bi v prihodnosti bila, in smo za to pripravljeni tudi nekaj storiti. Lastna država
je dar, svoboda je odgovornost. Imejmo svojo državo radi, bodimo
ponosni nanjo, na slovenski jezik in svoje korenine.

V naši lokalni skupnosti imamo kar nekaj primerov ravnanja z vodo,
ki so vredni pozornosti. Eden med njimi je potok Blatnica, ki bo
predvsem s pomočjo sosednje občine Radovljica doživel ponovno
svoje lepše in bolj čiste čase.
Blatnica je potok,
katerega krajši del
poteka tudi po območju občine Žirovnica. Večinoma teče
po občini Radovljica
in je poučen primer,
kako je potrebno varovati vodne vire, ki
so pod vedno večjim
udarom kmetijstva,
Ogroženo jezero
odpadkov, zaraščanja
s tujerodno vegetacijo in nasploh neprimernega odnosa do okolja. Odnos občine in njenih prebivalcev, ki so se vključili v štiriletni
projekt Vrnimo življenje v Blatnico je lahko zgled, kako se vzpostavi
odgovoren odnos do varovanja tako dragocenega vira, kot je voda. S
skupnimi močmi bodo potok očistili navlake, odstranjevali invazivne
tujerodne rastline in preprečili spuščanje kmetijskih odplak v potok.
Voda ne priznava meja občin, zato je skrb zanjo skrb vseh nas. Voda
ni občinska cesta, kjer za njeno uporabnost skrbi ena občina, v drugi
pa se ta odgovornost že neha. Voda je skupna dobrina, saj v naše
vodovodno omrežje teče tudi voda iz sosednje občine, od katere smo
odvisni vsi in nam jo neodgovoren odnos hitro poslabša in onesnaži.

Ustanovitev podmladka Slovenske demokratske stranke Žirovnica
Konec maja je imel OO SDS Žirovnica dve konferenci, in sicer volilno
in predkongresno. Na volilni konferenci so člani občinskega odbora izvolili delno novo vodstvo. Za predsednico je bila za naslednji
mandat brez glasu proti ponovno izvoljena gospa Tatjana Mulej.
Spremenila pa se je sestava izvršilnega in nadzornega odbora. Udeležencem je bilo predstavljeno preteklo delo in uresničevanje nalog,
obljubljenih na zadnjih lokalnih volitvah. Predsednica je udeležencem
predstavila tudi usmeritve in program dela za naslednja 4 leta. Na
predvolilni konferenci so se člani odbora seznanili z vsemi petimi
resolucijami, ki naj bi jih sprejel 12. kongres SDS. Po obeh omenjenih
konferencah pa se je odvil še en pomemben dogodek. Zainteresirani
mladinci so združili moči in voljo ter ustanovili podmladek Slovenske
demokratske stranke Žirovnica – SDM Žirovnica. Predsednik podmladka je postal Timotej Bergelj.

Občina Žirovnica je včasih vodo zajemala iz vaških vodovodov, ki so
bili precej nižje kot so današnja zajetja. Intenzivna poseljenost in onesnaževanje so višino zajetij dvignili precej višje. Kaj, če bo v bodoče
tudi to premalo, da bi dobili kvalitetno pitno vodo. Jo bomo klorirali
in izboljševali na kakšen drug kemičen način? V Završnici smo prednost vodi za pitje dali vodi kot viru električne energije. To je seveda
potrebno, vendar ne vemo, kaj nam bo prinesel čas. Imamo krasno
gorsko jezero, na katerem se spočije oko in na srečo ni primerno
za kopanje. Kljub temu ga moramo čuvati in se zavedati, da vsaka
dejavnost v okolici vpliva na kvaliteto vode v njem. Na severni obali
imamo že parkirišče, gor vodno je dolina poseljena z objekti, kar
vse vpliva na vodotoke, ki tečejo vanj. V primeru, da bo nov Zakon
o vodah, o katerem odločamo na referendumu sprostil gradnjo v
priobalnem pasu, se lahko razmere ob jezeru hitro poslabšajo. Zato
je na vsak način potrebno preprečiti sprejem tega zakona. To ni samo
naša dolžnost, ampak tudi skupna odgovornost do okolja.

19. junija je v Slovenskih Konjicah potekal 12. kongres Slovenske
demokratske stranke. Za predsednika stranke je bil z ogromno večino ponovno izvoljen gospod Janez Janša. Potekale so tudi volitve
v izvršilni in nadzorni odbor. Delegati kongresa smo sprejeli pet pomembnih resolucij.
Iskrene čestitke ob prazniku naše domovine, obilo vztrajnosti in
državljanskega poguma, pokončno držo in ponosno praznovanje!
OO SDS Žirovnica

Za SD Žirovnica Vitomir Pretnar
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Mnenje bralca
na tujem trgu pa 10 % več. Neto dodana vrednost na zaposlenega je znašala 32.593 evrov, na nosilca dejavnosti in njegove
zaposlene pa 13.671 evrov. Največ prihodkov od prodaje je
ustvarilo 21 podjetnikov iz dejavnosti trgovine, vzdrževanja in
popravila motornih vozil, kjer je bilo zaposlenih 41 oseb. Povprečna mesečna plača na zaposlenega pri podjetnikih v občini
je znašala 1.056 evrov in je bila občutno nižja kot pri družbah.

Policija svetuje

Zaščita pred soncem je
pomembna, kaj pa varnost
med dopustom?
Jeseniški policisti te dni opozarjajo, da je zaščita
pred soncem pomembna, a da v času dopustovanj
ne smemo pozabiti tudi na svojo osebno varnost in
varnost premoženja.

AJPES, Izpostava Kranj

Parkirišče Rodine

Kot pravijo, tatovi ne poznajo dopusta in v poletnem obdobju izkoriščajo tako odhode lastnikov na oddih kot tudi
puščanje vrednih stvari na javnih krajih brez nadzora. V izogib škodi zato občanke in občane prosijo, naj poskrbijo za
svoje premoženje. Dom bo najbolj zaščiten s kombinacijo
samozaščitnih ukrepov ter uporabo mehanskih in tehničnih
varoval, zunaj pa z nadzorom nad svojo lastnino in skrbnim
pospravljanjem stvari, kot so telefoni, denarnice, kolesa in
podobno. Prav tako odsvetujejo hvalisanje na družbenih
omrežjih, kje ravnokar dopustujemo, in puščanje obvestil
o odsotnosti. Predlagajo, da se za kontrolo svoje nepremičnine dogovorijo z nekom, ki mu zaupajo. Občane prosijo
še, naj bodo previdni pri udeležbi v prometu in pri izvajanju
rekreacijskih dejavnosti. »Alkohol pustite doma«, pravijo, in
vsem želijo prijeten in varen dopust. »Če nas boste potrebovali, smo vam na razpolago na interventni številki 113 in
na anonimnem telefonu policije 080 1200«, še dodajajo.

Sredi meseca aprila sem dobila vabilo k priglasitvi udeležbe v
postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja za parkirišče
Rodine. Iz vabila, v katerem so bile navedene le številke parcel,
razen seveda obvezne birokratske vsebine, ni bilo moč predvideti, kaj imajo skupnega parkirišče, občinske lokalne ceste ter
regionalna cesta in jaz, ki nisem mejaš parkirišča. Tudi seznam
vabljenih mi ni odstrl tančice skrivnosti, zato sem se prijavila in
2. 6. 2021 je bila ustna obravnava na UE Jesenice.
Projektant nam je predstavil projekt, parkirišče bo tudi osvetljeno. Do svetilk pa je potrebno speljati elektriko. Tu pa je
tista »skrivnost«, zakaj so bile navedene še parcelne številke
cest. Ga. Eva Sever z UE Jesenice je pojasnila, da z najbližjega
droga javne razsvetljave ob avtobusni postaji ni moč potegniti
kablov do novega parkirišča, ker prečka ozko parcelo oz. dostop do pokopališča v lasti Agrarne skupnosti(1064/3), ki pa
po besedah ga. Sever zaradi neizpeljanih dednih postopkov ni
pravni subjekt in ne more dati soglasja oz. služnosti za prekop
in položitev kabla. Tudi s polaganjem kablov po regionalnih
cestah so težave, sploh, če so bile nedolgo nazaj izvedene
preplastitve. Ker pri vabilu ni bilo skice s parcelnimi številkami
in predvidenimi posegi, vabljeni nismo mogli dejstev preveriti.
Projektant in ga. Sever sta nam tako ponudila le alternativo polaganje kabla (upam, da vsaj v kabelski kanalizaciji) po cesti
na parcelah 1045/5 in 1682/3 k.o. Doslovče (cesta levo iz smeri
Smokuča levo pri tabli Rodine) s pojasnilom, da projekta sploh
ni več možno spreminjati. Nerodno je, ker je bila cesta šele
pred leti asfaltirana in pod njo je speljana fekalna kanalizacija
(izvedba l. 2008). Kako da ni nihče pomislil, da bi takrat položili
vsaj cevi za kable, saj bo slej ko prej treba tudi elektriko spraviti
pod zemljo. Pa telefon, internet, javna razsvetljava? Še tako
korektno (ne konkretno, kot je napisano v gradbenem dovoljenju) izveden prekop bo poslabšal kvaliteto ceste. A vemo,
kako mora občina varčevati in izbrati najcenejšega izvajalca, pa
še popisi del so, kot so. Kvaliteta pa… . Upam, da bo izvedena
še cestna razsvetljava v tej fazi in ne čez leto ali dve, ko bo
spet potrebno kopati, če ne bo položena kabelska kanalizacija.
Povabilo stranskim udeležencem je tako le zadostitev zakonskih predpisov pri dovoljenju, odločati nismo mogli o ničemer.
To je jasno že s tem, da mi je bilo že naslednji dan, 3. 6. 2021 v
vednost poslano gradbeno dovoljenje, torej je bilo že spisano,
projekt pa seveda že zapečaten.
Veseli me, da bo vas končno dobila prepotrebno parkirišče. Le
ob podatku, da so birokrati potrebovali leto in pol za »papirje«
za tako enostavno gradnjo, se mi naježijo lasje. Koliko časa
bodo dali gradbincem za izvedbo?
Zvonka Vidic Petrovčič

Mag. Bojan Kos, višji samostojni policijski inšpektor,
predstavnik za odnose z javnostmi, Policijska uprava Kranj

Poslovanje družb in podjetnikov v letu 2020
AJPES je do konca aprila 2021 prejel 89 letnih poročil družb
in 122 letnih poročil podjetnikov s sedežem v občini Žirovnica.
Družbe so nudile delo 299 zaposlenim, podjetniki pa so zaposlovali 88 oseb, pri čemer v tem podatku nosilci dejavnosti oz.
lastniki niso zajeti. Konec leta 2020 je bilo v Poslovni register
Slovenije vpisanih 163 podjetnikov, ki so obdavčeni po normiranih odhodkih, ti pa poročil AJPES ne predlagajo.
Družbe so ustvarile 43 milijonov evrov prihodkov in 38 milijonov evrov odhodkov. Dobro polovico vseh čistih prihodkov
od prodaje so družbe dosegle na domačem trgu. Prihodke od
prodaje na domačem trgu so povečale za 8 %, prihodke od
prodaje na tujem trgu pa kar za 15 %. Dosegle so 3,7 milijona
evrov čistega dobička. Zaposleni v občini Žirovnica so bili v
letu 2020 kljub epidemiji zelo produktivni, vsak zaposleni je v
povprečju ustvaril 65.005 evrov neto dodane vrednosti,
43 % več kot leta 2019, kar žirovniške družbe po tem kriteriju
uvršča na prvo mesto izmed vseh občin na Gorenjskem. Prav
tako je razveseljiv podatek, da so družbe v primerjavi z letom
2019 prepolovile znesek čiste izgube. Lanska povprečna mesečna obračunana bruto plača je znašala 1.732 evrov in je bila
za 33 evrov nižja od povprečne plače družb na Gorenjskem.
Podjetniki so ustvarili 9 milijonov evrov prihodkov in 8 milijonov evrov odhodkov. Večino prihodkov so podjetniki ustvarili
s prodajo na domačem trgu (7 milijonov evrov). S prodajo na
domačem trgu so iztržili 4 % manj kot v letu 2019, s prodajo
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Podzemni ekološki otok v Žirovnici

ke, votlo sestavljeno embalažo mleka in sokov (tetrapak),
plastenke čistil in pralnih sredstev, plastične vrečke in jogurtove lončke, plastično embalažo šamponov, zobnih past in
tekočih mil, embalažo CD-jev in DVD-jev, plastično in alu
folijo, v katero so zaviti izdelki, ter embalažo iz stiropora.
Kako odlagamo? Pomembno je, da embalažo vedno izpraznimo in stisnemo, tako da pri ločevanju doma in kasneje
pri odlaganju zavzame čim manj prostora. Preden embalažo
odložimo, ji vedno odstranimo pokrovček ali zamašek. Embalažo samo splaknemo, ni je potrebno pomivati.

V Žirovnici je postavljen nov ekološki otok – podzemna
zbiralnica odpadkov, namenjena ločenemu zbiranju
stekla, papirja in embalaže.
Novi ekološki otok nadomešča več kot 20 običajnih zabojnikov, posamezna posoda ima kapaciteto 3000 litrov (steklo) ali
5000 litrov (papir, mešana embalaža), dve tretjini zbiralnice pa
se nahajata pod zemljo. Prednosti podzemnega ekološkega
otoka so prihranek prostora, nižji stroški odvoza zaradi manj
pogostega praznjenja, zaradi nižjih temperatur v tleh zbiralnice
oddajajo manj neprijetnih vonjav in njihov videz je skladnejši
z okolico.

Steklo
Kaj odlagamo v zabojnik? Steklenice živil in pijač, stekleno
embalažo zdravil in kozmetike, kozarce vloženih živil in drugo stekleno embalažo.
Kako odlagamo? Stekleno embalažo vedno izpraznimo in ji
odstranimo zamaške ali pokrovčke. Pokrovčke odložimo v
zabojnik za embalažo, plutovinaste zamaške pa v zabojnik
za mešane komunalne odpadke.
Papir
Kaj odlagamo v zabojnik? Časopise, revije, zvezke, knjige,
prospekte, kataloge, pisemske ovojnice, pisarniški in ovojni
papir, papirnate nakupovalne vrečke ter kartonsko embalažo in lepenko.
Kako odlagamo? Pomembno je, da škatle raztrgamo in
zložimo, da zasedejo čim manj prostora. Pri potopnih zabojnikih je reža za odlaganje precej majhna in cele škatle
ni mogoče odložiti v zabojnik. Odstranimo lepilne trakove.
Če je revija zavita v zaščitno folijo, to odložimo v zabojnik
za odpadno embalažo.
JEKO, d. o. o.

Župan Leopold Pogačar: »Avgusta bomo namestili še podzemni ekološki otok pri igrišču na Rodinah, v nadaljevanju pa
bomo postopoma zamenjali tudi ostale eko otoke v občini,
načrtujemo tri do štiri na leto. Strošek je namreč relativno
visok, 13 tisoč evrov za posamezen otok, naj pa poudarim, da
menjava ne bo vplivala na ceno storitve na komunalni položnici. Ob novi pridobitvi naprošam vse občanke in občane, da
skrbijo za čistočo v okolici zabojnikov, da odlagajo ustrezno
ločene odpadke in da pred odlaganjem embalažo stisnejo oz.
zložijo, predvsem kartonaste škatle.«

Grajamo
Novi ekološki otok v Žirovnici še ni bil pošteno v uporabi, ko
smo za rubriko Grajamo v uredništvu prejeli priloženo fotografijo. Prav tako vredno graje je ravnanje nekoga, ki je odvečen
material odložil tako rekoč na cesto pred zbirnim centrom v
Poslovni coni Žirovnica.

Podzemne ekološke otoke izdelujejo v slovenskem podjetju
Aplast iz Žalca, tovrstne zbiralnice odpadkov poznajo predvsem v zahodnih evropskih državah, v zadnjem času jih uvajajo
v mnogih slovenskih občinah, tudi v naši okolici.
Polona Kus

Pravilno ločevanje
odpadkov na
ekoloških otokih
Ločeno zbiranje odpadkov omogoča vračanje velikega deleža odpadkov nazaj v uporabo, s čimer zmanjšujemo količine odloženih odpadkov na odlagališčih.
S pravilnim odlaganjem odpadkov hkrati prispevamo
k bolj čistemu in urejenemu življenjskemu okolju.
Vzemimo si čas in odpadke razvrstimo pravilno.

Novi ekološki otok v Žirovnici

Pred Zbirnim centrom Žirovnica

Mar res ne gre drugače? Prilagamo delovni čas Zbirnega centra Žirovnica:
• torek–petek: od 11. do 18. ure,
• sobota: od 8. do 12. ure,
• ponedeljek, nedelje in prazniki: zaprto.
Uredništvo

Mešana embalaža
Kaj odlagamo v zabojnik? Plastenke, konzerve in pločevin11

Novi poslovno-trgovski center bo
previdoma odprt jeseni

znanj ali posebnega dela za računalnikom – ob tehnični in
vsebinski podpori sodelavcev Optifarma se uredi predstavitev
ponudnika in vpis izdelkov, nato izvajajo tudi redne dnevne
objave in promocije ponudnikov, s čimer se spodbuja prodaja. Med tistimi, ki že sodelujejo, so tako večji kot tudi manjši
ponudniki.

Nova stavba v Poslovni coni Žirovnica dobiva končno
zunanjo podoba, dela v notranjosti so v polnem teku.
Poslovno-trgovski center, ki ga gradi podjetje Ngen,
bo svoja vrata predvidoma odprl jeseni.

Območje sedmih občin, kjer trenutno poteka akcija vključevanja lokalnih
ponudnikov v mobilno aplikacijo Optifarm Smart.
Lokalne ponudnike vabimo, da ne zamudijo trenutne priložnosti, kupce pa, da si namestijo brezplačno aplikacijo iz GooglePlay ali AppStore (vpišite »Optifarm smart«) in se prepričajo,
kako lahko preprosto in na enem mestu dosežejo ponudbo
lokalnih kmetij, čebelarjev, lokalnih trgovin, in drugih. Prevzem
naročenega blaga poteka na izbranih točkah ali je dostavljeno
na izbrani naslov – domov, v službo ali pa k vašim starim staršem, ki jim s tem olajšate nakupovanje! Več o projektu najdete
na FB kot #Lokalna preskrba Slovenije in #Optifarm.

Kot je za Novice pojasnila Mirjam Bernard iz podjetja Ngen, gre
za najsodobnejši tovrstni objekt na Gorenjskem. V spodnjem
delu centra se bo nahajala večja živilska trgovina, gostinski
objekt, kozmetična dejavnost, estetsko-medicinska klinika in
slaščičarska akademija. Za dva prostora, ki še nista oddana,
želijo pridobiti ponudnika s področja tekstilne ali obutvene
panoge. V zgornjem delu se nahajajo pisarne, namenjene poslovni dejavnosti. Trenutno so proste še štiri manjše pisarne,
ki se lahko najamejo posamično ali skupaj. Najvišje nadstropje
v stavbi poleg najemnikov zaseda sodobna multi-media, ki
sprejme približno 50 ljudi in jo bo mogoče najeti.

Tomaž Šlibar

Alukovinomont d.o.o.
Smokuč 6, 4274 Žirovnica
Izdelava kovinskih, aluminijastih ter inox
notranjih in zunanjih ograj, nadstreškov,
dvoriščnih vrat ter unikatnih izdelkov.

Na parkiriščih bo na voljo več kot 40 polnilnih mest za električne avtomobile. Uporabniki centra bodo svoja vozila lahko
polnili brezplačno.

051766049

V podjetju Ngen načrtujejo otvoritev v jesenskih mesecih, seveda če bodo aktualne okoliščine to dopuščale.
Polona Kus

Ponudba lokalnih ponudnikov
odslej tudi na pametnih telefonih
Razvojna agencija Gornje Gorenjske (RAGOR) in podjetje Optifarm iz Radovljice vabita lokalne pridelovalce k
sodelovanju pri skupnem projektu »Lokalna preskrba
na območju sedmih občin« s ciljem, da ponudnikom
omogočita promocijo in prodajo prek mobilnih telefonov.
Lokalni ponudniki bodo z vključitvijo v projekt priročno dosegljivi širšemu krogu kupcev, ki iščejo lokalne pridelke in izdelke.
Projekt poteka na območju občin Bohinj, Bled, Gorje, Jesenice,
Kranjska Gora, Radovljica in Žirovnica, vključevanje pa je za
ponudnike trenutno na voljo brezplačno.
Sodelovanje je preprosto, saj ponudnik ne potrebuje tehničnih
12
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KašArt 2021

KašArt – Program
11. 7. ob 19.30 pred Prešernovo rojstno hišo: Aleksander
Mežek & Tomi M. & Gušti
15. 7. ob 19.30 pred Finžgarjevo rojstno hišo: Janez Bogataj
29. 7. ob 19.30 pred Finžgarjevo rojstno hišo: Lara Jankovič
in Blaž Jurjevič
6. 8. ob 19.30 v Završnici: Magnifico, predskupina Masharik
19. 8. ob 19.30 pred Finžgarjevo rojstno hišo: Chris Eckman
in Jana Beltran
26. 8. ob 19.30 pred Finžgarjevo rojstno hišo: Brina

Po sprostitvi korona ukrepov se v Zavodu za turizem
in kulturo Žirovnica pripravljajo na poletno sezono z
osveženim programom prireditev. V letošnjem letu
jih bodo povezali pod skupnim festivalskim imenom
KašArt 2021.
S KašArtom bo tudi Žirovnica dobila svoj festival, ki bo v juliju
in avgustu ponudil prireditve na različnih lokacijah v občini.
Direktor ZTK Žirovnica Matjaž Koman: »Veseli in ponosni
smo, da nam je v ZTK Žirovnica uspelo pripraviti poletni festival
KašArt 2021 in na festivalski program uvrstiti kvalitetne prireditve. V okviru festivala bodo v juliju in avgustu potekali dogodki
na treh edinstvenih lokacijah v Žirovnici: Pravljični večeri pred
Finžgarjevo rojstno hišo, Prešerna noč z Aleksandrom Mežkom
v Vrbi in letos prvič koncert v dolini Završnice, kjer bo 6. julija
nastopil Magnifico. Poleg Magnifica bomo v Žirovnici gostili
prepoznavne kakovostne glasbenike, umetnike, in druga znana imena, kot so Tomi M., Chris Eckman, Lara Jankovič, Jana
Beltran, Janez Bogataj in Tomo Križnar.

sklopu skupnosti Julijske Alpe pa se to poletje odpira Juliana
Bike – kolesarsaka pot okoli Julijskih Alp, ki nastaja po vzoru
pohodniške poti Juliana Trail in vodi tudi skozi našo občino. V
Čopovi rojstni hiši se pričenja obnova Čopove spominske sobe,
začenjamo pa tudi z anketiranjem obiskovalcev za potrebe
Zelene sheme. S tem bomo pridobili dragocene informacije o
obiskovalcih naše destinacije.«
Vstopnice za prireditve festivala KašArt so naprodaj na
spletni strani Eventim, na vseh prodajnih mestih Eventim (Petrol
itd.) ter kmalu tudi v spletni trgovini Žirovnica. Kupite jih lahko
tudi na sedežu ZTK Žirovnica v Čopovi rojstni hiši, kjer se obenem lahko oskrbite s podrobnejšimi informacijami o prireditvah
in turistični ponudbi ter s promocijskim gradivom o Žirovnici.
Polona Kus

Gosta prvega Pravljičnega večera v Doslovčah sta bila Tomo Križnar in
Bojana Pivk Križnar. Foto Matjaž Koman
Glavni cilj tega festivala je vsekakor obiskovalcem ponuditi kakovostne kulturne vsebine in utrjevati Žirovnico kot destinacijo,
ki je bogata z dediščino in kulturo, KašArt pa smo si zamislili
tudi z namenom, da povečamo obisk naše destinacije in podaljšamo dolžino bivanja obiskovalcev. Ta cilj se že uresničuje,
saj prejmemo veliko klicev obiskovalcev, ki so kupili vstopnice in
nas sprašujejo, kje je možno prenočiti v Žirovnici. Organizator
festivala je ZTK Žirovnica v sodelovanju z Občino Žirovnica in
Ministrstvom za kulturo. Ob tej priložnosti se zahvaljujemo
vsem sponzorjem letošnjega KašArt festivala: Ngen, Energy
system solution, Integral avto Jesenice, Zavarovalnica Triglav,
Black Swan – Zavrh Bar in Carniola Brewery.«
Kaj poleg KašArta še ponujate domačim in tujim obiskovalcem to poletje?
Koman: »Vsako četrto soboto dogodek Muzejska sobota v
Žirovnici, ko sta poleg Prešernove odprti še Čopova in Finžgarjeva rojstna hiša. V juliju odpiramo spletno trgovino Žirovnica,
pravkar pripravljamo dopolnjeno izdajo zemljevida občine s
pohodniškimi in kolesarskimi potmi. V sodelovanju s Planinskim društvom Žirovnica urejamo pot do slapu Hudič babo
pere v dolini Završnice, ki bo odselj varnejša za obiskovalce, v

Jesenice, Finžgarjeva 2, Tel.: 04 58 33 330
Lesce, Hraška cesta 25, Tel.: 04 53 53 450
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Prešerna noč na zgoščenki

dvignila na raven razvitih evropskih jezikov. V njegovi »domači
knjižnici« in interaktivnih vsebinah bomo predstavili njegovo
delo bibliotekarja, njegov prispevek k slovenski črkarski pravdi
in njegovo izjemno znanje jezikov.

Lanskoletni koncert Aleksandra Mežka na Prešerni
noči v Vrbi si boste lahko predvajali na zgoščenki in
celo vinilni plošči.

Pri snovanju razstave sodelujemo z dr. Vereno Vidrih Perko iz
Gorenjskega muzeja, gradivo za razstavo pa nam bodo posodili Narodna in univerzitetna knjižnica v Ljubljani, Narodni
muzej Slovenije in Narodna galerija.

Posnetek koncerta Aleksandra Mežka in skupine San
DiEgo na Prešerni noči v Vrbi
lanske jeseni je tik pred izidom na zgoščenki in vinilni
plošči. Izdaja je delno financirana iz razpisa Občine Žirovnica za kulturne dejavnosti,
vinilka in zgoščenka pa bosta premierno naprodaj na
letošnji Prešerni noči 11. julija, ko bo Aleksander nastopil z
gostoma Tomijem Megličem in Mihom Guštinom-Guštijem.

Obiskovalci si bodo novo razstavo lahko predvidoma ogledali v
okviru prireditev ob 3. decembru, ko je bil rojen Čopov najboljši
prijatelj, pesnik France Prešeren.
Urška Aljančič, ZTK Žirovnica

Spletna trgovina Žirovnica
Odslej boste knjige, lokalne dobrote, keramiko, pa
tudi vstopnice za nekatere dogodke, kupovali kar po
spletu. Spletna trgovina Žirovnica bo namreč ponujala
izbor knjig in ostalih izdelkov iz muzejskih trgovinic v
Čopovi in Prešernovi rojstni hiši.

Vsakoletni koncert na prostem s čudovitimi pogledi na Vrbo,
Karavanke in Juljske Alpe so nekateri poimenovali kar »Woodstock pred Prešernovo domačijo«. Na dogodku so doslej sodelovali Adi Smolar, Severa in Gal Gjurin, Janez Dovč, Boštjan
Gombač, Hamo, Rudi Bučar, Štras, San DiEgo in drugi. Del
železnega repertoraja so vselej Prešernove pesmi, ki jih je Aleksander uglasbil, in pesmi z albuma Žironška koreta, posvečene
velikim možem izpod Stola. Aleksander Mežek: »Prepevati na
travniku, kjer je Prešeren njega časa koval svoje verze, je nekaj
posebnega zame, za moje goste in za vse tiste, ki nas pridejo
poslušat.« Vabljeni, da glasbenikom prisluhnete tudi na letošnji
Prešerni noči!
Polona Kus

V raznoliki ponudbi boste med drugim našli izdelke avtorjev, ki
ustvarjajo v Žirovnici in okoliških krajih. Glasba domačina Aleksandra Mežka, slikanica Andrejke Čufer z zgodbami iz življenja slavnega slovenskega čebelarja, edinstvene čipke Danijele
Kočila in njenih učenk s podobo čebelice, knjiga o čudovitem
rastlinskem svetu Karavank, medeni kulinarični vodnik ali med
s kančkom poezije so samo nekatere prešerne drobnarije, ki
so lahko čudovito darilo.

Nova stalna razstava o Matiji Čopu
Po več kot dvajsetih letih bo stalna spominska zbirka
o življenju in delu Matije Čopa v njegovi rojstni hiši
dobila novo podobo.

Urška Aljančič, ZTK Žirovnica

Slovenska bakla v Žirovnici
Od 22. aprila je na poti skozi vseh 212 slovenskih občin Slovenska bakla, ki bo navdihovala olimpijsko reprezentanco Slovenije v Tokiu. Skozi občino Žirovnica
bodo člani domačih društev in učenci Osnovne šole
Žirovnica baklo ponesli v soboto, 10. julija, med 14.
in 15. uro.

Idejna zasnova nove stalne razstave o Matiji Čopu

Baklo so izdelali v Skupini SIJ - Slovenski industriji jekla v Ravnah
na Koroškem, kjer je tudi pričela svojo pot. Z njenim potovanjem po Sloveniji v spremstvu ambasadorke Urške Žolnir Jugovar in športnikov , nosilcev plamenice, želi Olimpijski komite
Slovenije povezati Slovenke in Slovence, v njih prebuditi jekleno
voljo in širiti vrednote olimpizma.

Nove bodo tudi vsebine, s katerimi bomo predstavili življenje
in delo enega največjih literarnih izobražencev in poliglotov na
Kranjskem v prvi tretjini 19. stoletja. V ospredje bomo postavili
njegovo sodelovanje in prijateljevanje s Prešernom, iz katerega se je rodila žlahtna slovenska poezija, ki je slovenski jezik
14
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Vabljeni med Poletavce

V soboto, 10. julija, med 14.
in 15. uro bodo tekači z baklo
prispeli na parkirišče v Vrbi, pot
nadaljevali po Cesarski cesti v
Doslovče, na Breznico in čez
Glenco do Osnovne šole Žirovnica. Tam bo predvidoma ob
14.20 krajši kulturni program
s predstavitvijo treh žirovniških
olimpionikov, ki so v preteklosti zaznamovali slovenski šport.
Pot odprave skozi Žirovnico se
bo zaključila pred Čopovo rojstno hišo v Žirovnici.

V Mestni knjižnici Ljubljana so za leto 2021 pripravili
že enajsto sezono Poletavcev – poletnih bralcev. Poletavcem se bomo letos tretjič pridružili tudi v Občinski
knjižnici Jesenice. Vse o projektu si lahko preberete na
spletni strani: www.poletavci.si.
Projekt Poletavci
– poletni bralci je
namenjen otrokom
od 7. do 12. leta in
spodbuja pol ure
branja na dan med
poletnimi šolskimi
počitnicami. Bralna
izbira je na strani
otrok, saj lahko berejo karkoli, predlogi za poletno branje pa so tudi na spletni
strani Poletavcev. Pomembno je, da otroci ob tem pridobivajo
bralne navade, da tudi neljubitelji knjig spoznajo, da je branje
lahko zabavna in prijetna izkušnja.

Med nosilci in spremljevalci bakle bodo člani domačih društev
in učenci Osnovne šole Žirovnica. Vabimo vas, da si v soboto,
10. julija, vzamete tistih »pet minut« in pozdravite slovensko
baklo ter s tem izkažete podporo našim športnikom.
Janez Dolžan, ZTK Žirovnica

Nova izdaja zemljevida
pohodniških in kolesarskih poti

Beremo od 10. junija do 10. septembra. Zgibanke Poletavci čakajo v Knjižnici Matije Čopa Žirovnica, na voljo so tudi na spletni strani Poletavcev. Izpolnjene zgibanke bo mogoče oddati
v knjižnici ali na spletni strani. Vsi udeleženci bodo nagrajeni z
majico in priznanjem. Glavna nagrada pa bo v letošnjem letu
elektronski pikado. Splača se potruditi!

Na Zavodu za turizem in kulturo Žirovnica je v pripravi nova, dopolnjena izdaja zemljevida Pohodniške
in kolesarske poti v občini Žirovnica.
Zemljevid poleg vrisanih pohodniških in
kolesarskih poti nudi tudi krajše opise
poti in zanimivejših turističnih točk. Kljub
temu da vse več obiskovalcev uporablja
elektronske aplikacije za navigacijo, je
povpraševanje po tiskani izdaji zemljevida
vsako leto večje, predvsem s strani gorskih
kolesarjev in daljinskih pohodnikov. Zato
smo se odločili, da v novo izdajo vključimo
tudi dve, že mednarodno priznani poti, ki
potekata skozi našo občino, to sta turno
kolesarska pot Trans Karavanke in pohodniška pot Juliana Trail, ki jo je Britansko
združenje turističnih novinarjev imenovalo
za najboljši evropski turistični projekt.

Opozoriti velja tudi, da je Društvo Bralna značka Slovenije – ZPMS
uradno potrdilo, da lahko vsak poletni bralec svoje priznanje jeseni v šoli uveljavlja kot eno prebrano knjigo za Bralno značko.
Letos smo k poletnemu branju prvič povabili tudi bralce, stare
vsaj 13 in ne več kot 16 let. Postali bodo lahko NajPoletavci.
Več informacij je na voljo v knjižnici.
Pol ure branja na dan prežene dolgčas stran! Dolgčas pa bomo
preganjali stran tudi na zaključni prireditvi v drugi polovici septembra. Obljubljamo zanimivega gosta.
Lepo vabljeni v knjižnico!
Katarina Hlede
Bralni namig

Ernest Hemingway:
Starec in morje

Zemljevid bo predvidoma od sredine julija brezplačno na voljo
na sedežu ZTK v Čopovi rojstni hiši in v Prešernovi rojstni hiši.
Podatek, da je bila 1. izdaja zemljevida, ki ga je ZTK Žirovnica
izdal v letu 2019, dvakrat natisnjena v nakladi 5000 izvodov,
pove, da gre za kakovosten in nadvse zaželen izdelek med
obiskovalci naše destinacije.
Janez Dolžan, ZTK Žirovnica

Kratki roman bralca povleče v pripoved o ostarelem kubanskem ribiču,
ki mu na odprtem morju uspe uloviti ogromno ribo. Starec je v svojem
boju z ujeto ribo odločen in ribo kljub temu, da je večja
od njegovega majhnega čolna, poskuša privleči do obale.
Upanje in hrepenenje se v njem prelivata kot morski tokovi,
a z vsako nadaljnjo uro se mu stopnjuje tudi obup, kajti
njegov plen pričnejo napadati morski psi.

Srečanje vaščanov Brega
Vaški odbor Breg obvešča, da bo srečanje vaščank in vaščanov v soboto, 28. avgusta, na običajnem mestu – na
otroškem igrišču na Bregu. V primeru neugodnih epidemioloških razmer bo srečanje odpadlo. Vabljeni!

Neprekosljiv Hemingwayev slog, v katerem vsaka beseda
nekaj pove in ni nobena preveč.
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Z ravnateljico ob
koncu šolskega leta

otroci tisti, ki bodo lahko zasedali delovna mesta, s katerih
bodo odločali o naši usodi. Dajmo tem otrokom možnost, da
se razvijejo v zdrave, zrele in odgovorne osebnosti.

Pravkar se je končalo unikatno šolsko leto, ki je pred
nove izzive postavljalo učence, učitelje in starše. Kako
ste ga zaključili v Osnovni šoli Žirovnica, kje se posebnosti tega leta najbolj odražajo?

Vaše sporočilo ob koncu šolskega leta in na pragu počitnic ...
Ekipi sodelavk in sodelavcev se iskreno zahvaljujem za odgovorno opravljeno delo, staršem za vso pomoč, podporo in konstruktivne pripombe, učenkam in učencem izrekam čestitke ob
doseženih uspehih ob zaključku šolskega leta, vsem skupaj pa
želim čudovito poletje. Izkoristimo ga za vse tisto, za kar ni bilo
časa ali priložnosti v mesecih, ki so za nami.
Polona Kus

»Zoom« slovo devetošolcev
Pregovorna beseda letošnjega šolskega leta »zoom«
je bila tudi zaščitni znak valete, ki so jo za starše in
učitelje pripravili devetošolci.

Podelitev priznanj devetošolcem ob zaključku šolskega leta
Res je, šolsko leto se je pravkar izteklo. Bilo je zelo posebno,
izjemno naporno tako za zaposlene, za učence in izjemno naporno tudi za starše. Šola je bila dejansko zaradi epidemije
zaprta skoraj štiri mesece, pouk pa je v tem času potekal na
daljavo. Kljub posebni pozornosti in naporom, ki smo jih vložili
v dodatno pomoč, šolsko leto zaključujemo z razlikami v znanju
med posameznimi učenci. Prav gotovo so te razlike mnogo
večje kot bi bile, če bi pouk potekal v učilnicah. V mesecih,
ko so bili otroci doma, se je izgubil ritem dela in šolska rutina.
Opažamo, da so otroci postali apatični, nekako se med njimi
ustvarja klima v smislu, saj je vse dobro, saj ni treba … Znanje
ni dovolj dobro utrjeno, veliko je bilo kampanjskega učenja.
Posebna pozornost bo zato potrebna pri načrtovanju. Poiskati
bo potrebno načine, kako bomo lahko popravili vse tisto, kar
se je izmuznilo, česar učenci niso usvojili ali dobro utrdili. Pri
analizi in načrtovanju novega šolskega leta nam bodo lahko v
pomoč tudi rezultati nacionalnega preverjanja znanja in zelo
pozitivno je to, da so dosežki naših učencev ponovno nad
slovenskim povprečjem.

Zadnjič zbrani v osnovni šoli
Učenci 9. a in b razreda so se sproščanja ukrepov še posebej
razveselili, saj je to pomenilo, da bodo valeto lahko izvedli v
živo in z gledalci, da bodo lahko odšli na končni izlet, pred
tem pa seveda »normalno« hodili k pouku in pridobili ocene.
Rdeča nit programa, ki so ga za straše in učitelje pripravili 15.
junija v Dvorani pod Stolom so bila zoom srečanja. Le-ta so
dodobra zaznamovala zadnji dve leti njihovega šolanja, kljub
temu pa so večinoma uspešno zaključili 9. razred. Tistim, ki
so se v vseh devetih letih osnovnega šolanja posebej izkazali
pri učnih uspehih in kot osebe, je ravnateljica Erika Melihen
podelila priznanja in nagrade za odličnost. Prejeli so jih Sara
Sedovšek, Andraž Zupan, Lukas Kalan, Marta Tavčar,
Meta Mekina, Lara Reš, Vida Žemlja in Jan Poličar.

Je »karantensko šolsko leto« prineslo tudi pluse?
Pluse karantenskega leta, razen nedvomnega izboljšanja računalniške pismenosti, bi težko našli. Če je bil med lansko karanteno velik plus lahko tudi to, da so družine imele priložnost več
časa preživeti skupaj, med letošnjo karanteno to težko rečemo.
Starši so v večini delali, otroci pa so ostajali doma, pred ekrani.
Težko je najti pravi smisel v tem, da so šole ostale zaprte tako
dolgo. Močno upam, da smo se letos od tega kaj naučili in
da bodo analize prepričale odločevalce, da v primeru, da se
ponovi leto, ki je za nami, ostajajo šole odprte. Možnosti poteka pouka v času epidemije je seveda več in vse te možnosti
so predvidevali različni modeli. Štiri mesece se je žal uporabljal
zgolj eden izmed njih – izobraževanje na daljavo. V teh dneh
praznujemo dan državnosti, 30 let od osamosvojitve Slovenije.
Želim, da se zavedamo, da bodo čez ponovnih 30 let prav ti

Na valeti je učence nagovoril tudi župan Leopold Pogačar.
Vsem devetošolcem je v imenu Občine Žirovnica letos prvič
izročil slovenske zastave z željo, da jih ob primernih priložnostih
s ponosom izobesijo ali ponesejo s seboj v svet. Učencem,
ki so vseh devet razredov zaključili z odličnim uspehom, je
podelil županove petke in knjižna darila. Prejeli so jih Meta
Mekina, Lara Reš, Lukas Kalan, Jana Žagar, Vida Žemlja, Dominik Čepič, Tobi Jezeršek, Tadej Pavlin, Sara
Sedovšek, Andraž Zupan, Jan Poličar, Maša Zupan in
Marta Tavčar.
Polona Kus
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Erasmus + izobraževanje,
Firence, Italija

Športni dan v vrtcu
Otroci iz skupine Miške so imeli zadnji petek v šolskem
letu kolesarski športni dan. S poganjalčki so se podali
na šolsko dvorišče.

V času epidemije je bilo naše izobraževanje Erasmus
prekinjeno in se ni izvajalo. Ko so se ukrepi zaradi
pandemije sprostili, smo se Maja Jazbec, Petra Sedminek Malnar, Vanja Zuljan in Lidija Skoporec Knafelj,
odločile, da z gledališkim izobraževanjem Erazmus +
nadaljujemo.

Takoj po zajtrku so se malčki odpravili v garderobo, si
oblekli odsevne brezrokavnike in s čelado poskrbeli za
svojo varnost. Tako pripravljeni so sedli na poganjalčke in zabava se je pričela. Pot
od vrtca mimo Dvorane pod
Stolom do Aleje velikih mož sploh ni od muh, če se moraš
sam poganjati, paziti, da se ne zaletiš v svojega soseda, poslušati vzgojiteljico … Kratek počitek in okrepčilo z vodo sta
se prilegla, nato pa še en krog in za konec zaslužena igra na
igralih. Celo dopoldne nas je – otroke in njihove vzgojiteljice –
spremljalo zadovoljstvo, ponos in nasmeh do ušes.

Izmenjava in deljenje praktičnih izkušenj na šolah še ni bilo
možno, zato smo se od 23. do 30. 5. udeležile izobraževanja na
Europass šoli v Firencah. Tam so za nas organizirali gledališko
izobraževanje, vodil ga je Stefano Scotti, mož z izredno širino
gledališkega znanja.

Maruša Oblak

Na šolskem vrtu
V času, ko smo otroci epidemijo preživljali doma, so nam v
vrtcu rasle sadike, ki smo jih
sami vzgojili iz semen. Po vrnitvi v naše igralnice, nas je
pomlad privabila na vrt, kjer
smo vse posadili in posejali
še nekaj drugih semen. Zrasla bo tudi sončnica, ki se bo
skupaj s soncem ponosno
Otroci pri spomladanskih opravilih ozirala na naš šolski vrt ...

Zaključna Erasmus evalvacija
V nedeljo smo prispele v Firence, se namestile in si ogledale
center mesta. Drugi dan Erasmus+ mobilnosti smo preživele v
Europass Teacher Academy, kjer smo se učile praktičnih gledaliških metod za vzpostavljanje pozornosti, vključevanje učencev,
spoznavanje in gibalno-komunikacijsko izražanje. Tretji dan
našega izobraževanja smo spoznavale gledališke tehnike za
impresioniranje publike, ustvarjanje drame, samozaupanje, razvijanje domišljije in zaupanje soigralcem. Na izobraževanju smo
spoznale, da je posnemanje prvi korak do domišljije, improvizacija pa je osnova ustvarjalnosti. S pomočjo tehnik improvizacije
in imitacije smo ugotovile, kako sprostiti domišljijo otrok, da
postanejo bolj gibalno, slušno in vizualno ustvarjalni. Naslednji
dan smo razvijale tehnike za oblikovanje glasu. Ukvarjale smo
se z višino, glasnostjo, poudarki, ritmom in hitrostjo glasu.
Odkrivale smo moč glasu in povezanost glasu z dihanjem in
izražanjem čustev. S pomočjo glasu smo različnim junakom
oblikovale značaje in se urile v čim bolj doživetem branju zgodbe. Pripovedovale smo zgodbe, jih uprizarjale s pomočjo giba,
zvoka, besed, improvizacije. Preko Skypa smo se pogovarjale
z učiteljem gledaliških umetnosti iz Španije: http://www.proexdra.com/. Zadnji dan izobraževanja smo namenile evalvaciji
gledaliških tehnik. Tedensko izobraževanje smo zaključile s
slikanjem in podelitvijo diplom za opravljeno izobraževanje.

na vrtu

Vrtičkarji

Tradicionalni slovenski zajtrk
V petek, 11. junija, smo v šoli in vrtcu izvedli nadomestni tradicionalni slovenski zajtrk. Zaradi epidemije koronavirusa izvedba
zajtrka jeseni ni bila mogoča.

Zajtrk pri Pikapolonicah

S tradicionalnim zajtrkom
spodbujamo otroke k zdravim prehranskim navadam in
uživanju lokalnih živil. Letos
smo jim ponudili bio mlečne izdelke s kmetije Žgajnar,
polnozrnati kruh iz ekološke
pekarne Zdrav obrok, bio
jabolka in med iz šolskega
čebelnjaka.

Otrokom v vrtcu so se pri zajtrku pridružili čebelarji Čebelarskega društva Antona Janše in predsednik Čebelarske zveze
Slovenije Boštjan Noč, skupini Pikapolonice pa tudi ekipa POP
TV. Otroci so goste navdušili s svojim znanjem o čebelah, ki so
ga pridno nabirali skozi vse leto tako v igralnici kot na šolskem
vrtu in pri čebelnjaku.
Polona Kus

Vesele smo, da smo izobraževanje lahko izpeljale in da bomo
pridobljeno znanje lahko uporabile pri svojem delu z učenci.
Lidija S. Knafelj

17

Izobraževanje

Deželak Junak v Žirovnici

učenca, ko je obiskoval 1. razred glasbila.

Dobrodelna odprava Radia 1 z Mihom Deželakom se
je 9. junija ustavila tudi v občini Žirovnica. Deželaka
Junaka so pozdravili otroci, krajši sprejem so mu pripravili pred Občino Žirovnica.

V juniju so se učenci intenzivno pripravljali na letne izpite. Njihove počitnice bodo vsekakor zaslužene, nekateri učenci pa v
glasbi odkrijejo biser, dragocenost in se ji v prostem času še bolj
intenzivno posvetijo. Med njimi je gotovo učenka 8. razreda
flavte Lara Reš, ki je na mednarodnem glasbenem tekmovanju
Ars Nova v Trstu, v kategoriji C, dosegla 2. nagrado. Poleg
tega je ob zaključku šolskega leta pripravila samostojni recital
v dvorani Lorenz na glasbeni šoli Jesenice. Učiteljicama Barbari
Einfalt, Maši Cilenšek, korepetitorki Juliji Zadravec ter Larinim
staršem iskreno čestitamo.
S samostojnim recitalom v naši dvorani pa je šolsko leto obeležila tudi učenka 6. razreda petja, Neža Novšak pod mentorstvom Andreje Geržina in ob klavirski spremljavi Leona Šmida.
Žirovniški učenci so sodelovali tudi na predstavi in koncertih
v okviru Poletja na Stari Savi, ki ga je organiziral Gornjesavski
muzej Jesenice. Glasba in ples nas povezujeta in navdihujeta.
Naj vas ustvarjalna energija in zanos spremljata tudi v poletnih
dneh!
Karin Vrhnjak Močnik

Skavtinje in skavti preživeli
virtualno realnost

Za počitnice vrstnikov so prispevali tudi najmlajši.
Ekipa Radia 1 z Deželakom na kvadrociklu je v desetih dneh
prepotovala Slovenijo s ciljem, da zbere čim več sredstev za počitnice otrok. Kot vemo, se je obširna akcija zaključila z več kot
800 tisoč zbranimi sredstvi. Na poti skozi občino Žirovnica so
karavano bučno pozdravili otroci iz vrtca in šole, pred občinsko
stavbo pa jo je sprejel župan Leopold Pogačar. V imenu Občine
Žirovnica je Deželaku izročil donacijo v vrednosti 500 evrov.

V brezniškem skavtskem stegu je bilo življenje na daljavo zelo
pestro. Naj vas osvežimo z nekaj informacijami o naših virtualnih
srečanjih tekom zadnjega skavtskega leta.

Polona Kus

Tudi glasbeniki na
zaslužene počitnice
Poletju smo radostno podali dlan in temu primerno so
tudi živahni toni izzveneli iz učilnic glasbil v žirovniški
osnovni šoli ob koncu šolskega leta.

Ponovno srečanje na zaključku skavtskega leta. Foto Urh Nagode
Bobri in bobrovke (6–8 let)
Naši najmlajši so na srečanjih skupaj telovadili, se igrali igrice in
se veliko novega naučili. Spoznali so zgodbo o sv. Miklavžu, se
pogovarjali o Luči miru iz Betlehema in njihovemu zavetniku, sv.
Jožefu, narisali so Franceta Prešerna in zapeli slovensko himno.
Odpravili so se tudi na zimovanje: pa čeprav samo vsak v svojo
dnevno sobo. Trenirali so svoja čutila in se učili pravilnega ločevanja odpadkov. Po dolgih mesecih čakanja so se s 1. majem končno
dobili v živo. Šli so v gozd, kjer so zakurili ogenj in se igrali igrice.

Lara Reš

Volčiči in volkuljice (8–10 let)
Najbolj priljubljena virtualna potegavščina naših volčičev je bila
uporaba filtrov ter zasuk videa, kjer izgleda, kot da visiš s stropa.
Drugačnemu poteku leta se niso pretirano pustili motiti ter so tudi

Neža Novšak

V maju smo izvedli nastop učencev, ki v letošnjem šolskem letu
zaključujejo nižjo ali višjo stopnjo šolanja. Večer je bil ganljiv,
saj smo pred vsakim nastopajočim predvajali videoposnetek
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tudi bolj produktivni. Kljub temu pa nam je vedno ostalo kaj časa
za kakšno neumno in razvedrilno igrico (ja, tudi voditelji se pač
radi igramo).

na daljavo spoznali Mavglijevo zgodbo in se priučili džungelske
govorice. Srečanja po Zoomu so jim hitro minila, saj so se velikokrat razdelili v manjše skupine ter se tako bolje spoznali. Najbolj
jim bo ostalo v spominu srečanje, ko se jim je na Zoomu pridružila
neznana oseba. Kasneje so preko zaslišanja le uspeli ugotoviti, da
je to bil ustanovitelj skavtov.

Veseli smo, da naša skupnost spet lahko raste ob skupni igri, učenju in tabornem ognju. V juniju smo tako prvo skupno srečanje
v živo obeležili z zaključkom leta in s tradicionalnimi skavtskimi
obljubami, zdaj pa se že pridno pripravljamo na poletne tabore,
ki jih vsi že nestrpno pričakujemo.

Izvidniki in vodnice (11–15 let)
Seveda srečanja niso bila enaka kot v živo, pa vendar boljše kot
nič, pravijo. Ponavljali so vozle, orientacijo, osnove skavtstva, se
pogovarjali, se igrali, skratka, počeli so kar so pač lahko v okviru
možnosti. Enkrat so se celo virtualno srečali z izvidniki iz Koroške,
izvedli so zimovanje na daljavo in še marsikaj. Veseli so začetka
srečanj v živo, kjer se skupaj smejejo, se gibajo in nadihajo svežega
zraka ter doživijo številne zanimive prigode.

Zbrala Monika Golja, po skavtsko Iskriva taščica

Vabilo k soustvarjanju
Parade učenja 2021
Na Ljudski univerzi Jesenice že načrtujejo aktivnosti za novo
šolsko leto. Poleg programa Večgeneracijskega centra Gorenjske, ki bo jeseni ponudil delavnice za krepitev zdravja, kreativne
in kulinarične delavnice, snujejo tudi program Parade učenja
2021. V Žirovnici bo Parada učenja 15. septembra potekala
četrto leto. Na osrednjem dogodku Tednov vseživljenjskega
učenja, se bodo srečali ponudniki znanj in spretnosti ter povpraševalci po obojem. Če želite soustvarjati kulturo vseživljenjskega učenja tudi vi, vabljeni, da se pridružite. Predstavite se
lahko z odrsko točko, na stojnici ali z delavnico. Parada učenja
bo potekala v/pred Osnovno šolo od 14. do 16. ure. Več o možnostih sodelovanja dobite na e-naslovu majdas@lu-jesenice.
net ali telefonski številki 051 363 319.

Popotniki in popotnice (16–21 let)
Vsak teden je eden od popotnikov pripravil srečanje in pravijo,
da so bila prav vsa zabavna. Na nekaterih srečanjih so se boljše
spoznavali, na drugih pa kaj uporabnega naučili. Končno je prišel
dan, ko so se prvič v letošnjem letu dobili na svojem prostoru
v gozdu. Na prvem srečanju so povadili osnove vezanja in urili
možgane, ko so tekmovali v izdelavi naprave, ki izstreli metek.
Voditelji in voditeljice (21–…)
Naša skupnost voditeljev se je skozi objektive računalniških kamer gledala enkrat na mesec. Srečanja so bila tako uradna in
pomembna kot tudi takšna, ki so zgolj napolnila naše duše ter
»socialne baterije«. Stegovodkinja se je vedno zelo potrudila, da
so bila srečanja čim bolj natančno pripravljena in smo bili lahko

Majda Suljanović Hodžić

VULCO
ŽEMLJA

PNEVMATIKE
PLATIŠČA
HITRI SERVIS

KGZ Sava
Rožna dolina 50, 4248 Lesce
tel.: 53 53 610, fax: 04/53 53 621,
e-mail: info@kgz-sava.si,
internet: www.kgz-sava.si

SERVIS IN
POLNJENJE
KLIMATSKIH
NAPRAV

Trgovina Lesce
tel.: 535 36 16,
535 36 19 (nabava),
535 36 23,
e-mail: trgovina@kgz-sava.si
Odprto:
ponedeljek - petek 8.00 - 19.00,
sobota 8.00 - 12.00

- jabolčni krhlji
- AKCIJA Trava mnogocvetna
- za vroče poletne dni
ljuljka melquatro 20kg
jabolčni sok (Sadovnjak Resje) - bogata izbira steklovine in
- ajdova moka
pokrovov za vlaganje
- jabolčni kis
- NOVO v ponudbi organska
- surovo kravje mleko
gnojila za zdrav in
- domači štruklji (različni okusi)
rodoviten vrt

Žemlja Janez ml. s.p.
Zabreznica 20a, 4274 Žirovnica
M 041 641 197, T 04 580 21 74
Z vami že od leta 1987

DARILNI BON
Ob nakupu 10 kg BIOGRENA vam v mesecu juliju priznamo 2 € popusta/kos.
Popust se obračuna na blagajni s predložitivijo tega kupona.

www.vulkanizerstvo-zemlja.si
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Ob svetovnem dnevu čebel

Predsednik Združenja rejcev konj slovenske hladnokrvne pasme
g. Franc Omahen je na zboru podelil priznanje za rejca leta
Valentinu Zupanu, članu KK Stol.

20. maja smo četrtič obeležili svetovni dan čebel. Čebelarsko društvo Antona Janše Breznica je ob tej priložnosti pripravilo razstavo v prostorih Občine Žirovnica.

Valentin Zupan z Bohinjske Bele že od rane mladosti diha in živi
s konji. Kot deček je z njimi spravljal les in seno z rotov, opravljal vsa kmečka dela na polju in travnikih. Ob prvi priložnosti
je kupil kasača in se podil s sulkiji po hipodromih, sedaj pa že
vrsto let uspešno vzreja konje slovenske avtohtone pasme, ki
se je izoblikovala v zadnjih 80. letih. Iz njegovega hleva prihaja
vrsta odličnih plemenjakov in kobil te pasme, med drugim tudi
prvak med plemenjaki, prav tako državna prvakinja v kategoriji
kobile z žrebeti nad 10 let ter državna prvakinja v kategoriji
3-letnih žrebic.

Rojstni dan Antona Janše,
20. maj, je Generalna skupščina Organizacije Združenih
narodov za svetovni dan čebel razglasila 20. decembra
2017 na pobudo slovenskih
čebelarjev. Namen pobude
je osveščanje javnosti o pomenu čebel in ostalih opraševalcev za človeštvo ter
spodbujanje aktivnosti za
ohranjanje čebel, okolja in biotske pestrosti. Spremembe v
okolju ogrožajo tudi čebele,
v letošnjem letu pa jih zaradi
Čebelarska razstava v preddverju
vremenskih okoliščin še poseObčine Žirovnica
bej pesti pomanjkanje hrane.
Boštjan Noč, predsednik Čebelarske zveze Slovenije,
opozarja, da čebele brez čebelarjev enostavno ne bi preživele,
zato ob letošnjem 20. maju čebelarski pozdrav »Naj medi!«
čebelarji dopolnjujejo še z gasilskim pozdravom »Na pomoč!«

Priznanje za rejca leta mu je v letošnjem letu podelil tudi minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Jože Podgoršek.
Čestitamo!
KK Stol

Trimtimovci prenovili gasilske klopi
Pandemija je v preteklem obdobju vplivala tudi na delovanje
športnih društev. V športno rekreativnem društvu Trim tim
Žirovnica nismo mogli izvajati našega primarnega poslanstva,
to je rekreacija naših članov, poleg tega smo izgubili vir financiranja iz naslova izposoje tako imenovanih gasilskih klopi.

Domači čebelarji so ob svetovnem dnevu čebel v preddverju
občinske stavbe razvili prapor in pripravili manjšo razstavo čebelarskega orodja, panjskih končnic in literature. Razstavo so
v juniju preselili v avlo Osnovne šole Žirovnica, kjer je bila na
ogled učencem in zaposlenim.
Polona Kus

Rejec leta 2020 slovenskih hladnokrvnih konj je Valentin Zupan
Konjeniški klub Stol je v nedeljo, 27. junija 2021, organiziral občni zbor na prostoru KK Stol. Ob tej priložnosti je član kluba Valentin Zupan prejel priznanje
za rejca leta.

V društvu smo zadnjih nekaj let opažali, da so naše gasilske klopi že precej dotrajane, zato smo se odločili, da jih prenovimo.
V lanskem in letošnjem letu smo v skladu z vsemi omejitvami
izvedli nekaj delovnih akcij in obnovili 50 kompletov gasilskih
klopi. Pobrusili, popravili in zaščitili smo tako lesene dele kot
kovinske noge in jih pobarvali v tradicionalno žirovniško zeleno-rumeno barvno kombinacijo.

Člani KK Stol in gostje iz okoliških in pobratenih konjeniških klubov so se seznanili z
delom kluba v letu 2020 in z
načrti za leto 2021. Beseda
je tekla o novih pravilnikih
o uporabi maneže, prireditvenega prostora s pripadajočimi objekti in izposoji
prikolice za prevoz živali, ki
bodo omogočali koriščenje
infrastrukture pod določenimi pogoji članom kot nečlanom kluba.

Obnovljene klopi bodo prvič v uporabi na Prešerni noči v Vrbi
11. julija, kasneje pa jih bomo ponudili v najem tudi za druge
prireditve. Omeniti velja, da se cena najema kompleta klopi
ni spremenila (5 evrov/komplet za cel vikend). Za najem klopi
lahko pokličete na telefonski številki 031 877 274 ali 040 804
074. Kmalu bo na voljo tudi nova spletna stran našega društva
(trimtim.si), kjer boste lahko dobili več informacij.

Valentin Zupan. Foto Ferdo Kikelj

Rok Resman
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Prenova steze balinišča
DU Žirovnica

V sredo, 26. maja, smo se odpeljali proti Trojanam, se ustavili
na klepetu ob kavi in krofih. Veselje je bilo na nivoju. Slavljenci
so nas počastili, kot je v navadi. V Slovenskih Konjicah smo
si ogledali manjši živalski vrt z muzejem v kavbojskem stilu.
Končni cilj je bil ogled parka na Rogli. »Narava, kot jo vidijo
ptice.« To je pot med krošnjami dreves na Rogli.

Društvo upokojencev Žirovnica se je odločilo, da bo potem
ko je prenovilo društveni objekt poleg gostišča Osvald, uredilo tudi že kar dotrajani balinišči. V letošnjem letu enega,
v naslednjem pa drugega. S prenovo tako nadaljujemo prizadevanja za izboljšanje pogojev delovanja društva. Upravni
odbor je imenoval gradbeni odbor v sestavi: Matevž Čemažar,
vodja, ter Slavko Kolman in Franci Gregorič kot člana. Skupaj s
predsednikom društva so poskrbeli, da je bilo balinišče do 18.
junija 2021 prenovljeno, ko so bila opravljena zaključna dela s
preplastitvijo z asfaltom.

Sprehodili smo se po 1043 metrov dolgi poti, na višini 20
metrov. Pot je speljana po gozdu visokoraslih dreves. Na njej
so trije gozdni otoki, kjer so poučne tematske postaje. Povzpeli smo se na razgledni stolp, visok 37 metrov, kjer smo bili
nagrajeni z razgledom na bogate pohorske gozdove, pogled
pa nam je segel stotine kilometrov daleč do slikovitih dolin.
Po kosilu v Gorenjah pri Zrečah nam je lastnik pokazal kurilnico za skupinsko ogrevanje trinajstih gospodinjstev. Bili smo
navdušeni nad napredkom teh vasi.
Po panoramski cesti smo se mimo Term Zreče zadovoljni odpeljali proti domu. Preden smo se razšli, nas je Nataša razveselila z novico: »Naslednji mesec, če bo čas korone prijazen z
nami, si bomo v Lipici ogledali najstarejšo evropsko kobilarno,
ki že od leta 1580 vzreja čudovite bele konje, in na predstavi
uživali v eleganci njihovih gibov. Potem nas bo pot vodila še
v Botanični vrt Sežana, ki je zasajen z rastlinami iz različnih
delov sveta in Krasa.«
Jana Lavrenčič

Prenovljeno balinišče za Osvaldom. Foto Zdravko Malnar

Spet lahko gremo!

Izkoriščam priložnost, da povabim vse naše članice in člane,
da se v čim večjem številu udeležujejo naših dejavnosti. Upokojenci, ki še niste naši člani, vabim vas, da se nam pridružite!

»Ujemi dan, ki ti je dan!« Zakaj se mi večkrat motajo
po glavi te besede? Najbrž zato, ker me je korona naučila, da ni dobro prelagati stvari in opuščati ponujenih
možnosti. Lahko se zgodi, da bo jutri drugače. Čas pa
je dragocen, še posebej pri tretji generaciji ... Tako
smo konec maja po dolgi pavzi »ujeli« drugačen dan.
Razrahljani ukrepi so nam omogočili turo, druženje,
sprostitev.

Zdravko Malnar, predsednik DU Žirovnica

Po letu dni spet v družbi vrstnikov
Eva Boto v pesmi Kaj je to življenje poje: »Le kdo ve, kaj
je to življenje? Sreča, ki vzdrži trpljenje? Drug drugega
v oči poglejmo, ker lahko nas jutri več ne bo.«
V času korone so mi misli priljubljene pevke večkrat prišle na
misel. Priznajmo, da nam je bilo v tem letu zelo hudo v skrbi za
najdražje, za mlado generacijo, za vse, kar nas je razveseljevalo.
V zadnjem času se počutimo bolje, ker se bolezen umirja. Po
letu dni sta nas Nataša in Danica presenetili z izletom.

Pri prvi pokoronski turi nam jo je zagodlo vreme. Prav občudovala sem kar številno skupino pohodnikov, ki so se vsak po
svoje skušali zavarovati pred dežjem. Nihče ni bil slabe volje,
nasprotno. Iz sivega dne smo potegnili najboljše! Ko smo gledali skozi Otliško okno, je celo posijalo sonce in daleč spodaj
se je pokazala Ajdovščina. To je bila nagrada za vztrajnost.

Na Rogli. Foto Brane Lavrenčič

Pri izviru Hublja
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Mesta na otoku povezuje braški beli kamen. Med domačini
uživa veliko spoštovanje, iz njega so zgrajena pročelja hiš, ki
od beline kar žarijo v soncu. Uporabljen je v mnogih zgradbah
in skulpturah po svetu, tudi v Beli hiši v ZDA.

Prvi pohod v juniju je bil daljši, obsijan s soncem in še posebej
zanimiv, saj je bil cilj za večino pohodnikov neznanka. Povzpeli
smo se na Stolpnik, najvišji vrh med številnimi vzpetinami na
grebenu z imenom Konjiška gora. Izhodišče zanje so v večini Slovenske Konjice. Koliko je še kotičkov v naši Sloveniji, ki
čakajo, da jih odkrijemo, včasih razmišljam. Naj nam bo čas
naklonjen!
Zanimalo me je, zakaj se planina, ki smo jo obiskali v juniju,
imenuje Kašna. A nisem našla razlage. Zapeljali smo se proti
Kamniku pogledat, »kašna« je v resnici. Lep in prostran svet
nad Črnivcem. Bogat z borovnicami in cvetjem. Morda pa so
pastirji radi jedli kašo. Kdo ve.
Delček Julijane smo si tudi privoščili. Z vlakom do izhodišča –
Bohinjska Bistrica – potem pa kakih pet ur hoje do Podbrda.
Razgledi so pravljični. V knjižici o Julijani 8. etapo označujejo
kot težko in daljšo. A vrli upokojenci smo ujeli vlak, ki je odpeljal
na Gorenjsko kmalu po 12. uri. Bravo, pohodniki!

Pred kamnoseško šolo v Pučišću
Na vsakem potovanju, izletu vsakdo želi spoznati kulinariko
kraja. Moramo priznati, na degustaciji smo uživali ob pršutu,
sirih in kozarčku braškega plavca.

»Prinesi mi rože, ki divje cvetijo, odpelji me v goro, kjer škrati
živijo.« Prelepa Lainščkova pesem je naklonjena naravi in domišljiji. S pohodi krepimo vrednote, ki v življenju pomenijo nekaj
več. Zato si bomo kmalu spet privoščili drugačen dan!
Helena Madon

Neža in Francka: »Letos sva šli prvič na morje z Društvom
upokojencev Žirovnica. Bivali smo v lepem hotelu. Hrana je bila
odlična. Poskrbljeno je bilo tudi za zabavo. Ves teden sva uživali
v dobri družbi. Vse pohvale Nataši za lepo organiziran dopust.«

Kam? Kdaj? Kako? Priprave za letošnje organizirano
dopustovanje članov Društva upokojencev Žirovnica so
se kljub neprijaznemu koronačasu začele že novembra.
Veliko je bilo vprašanj, pomislekov, malce tudi strahu,
toda uspelo nam je.

Mojca in Mitja: »Prvič z Relaxom. Prvič z upokojenci. Nov
izziv. Challenge. Dobro opišejo besede iz pesmi Alye:
»Dobro jutro, življenje,
lahko noč, negativa.
Kaj bo jutri, ne vem,
a ta moment tukaj šteje …
Dobro jutro, veselje,
lahko noč, slabe misli …«

Teden dni na Braču

Vodja sekcije za turizem Nataša Mali nas je tokrat s turistično
agencijo Relax popeljala v Supetar na otoku Braču. V lepo
urejenem letovišču tik ob obali je tretji teden junija kar 31 naših
članov preživljalo pestre počitniške dni.

Z avtobusom do Brača, srečujem večinoma znane nasmejane
obraze. Seveda, sedaj vem, ne gredo prvič in vedo, kaj jih čaka.
Borov gozdiček, hotelske stavbe s prijetno ohlajenimi sobami
s kopalnico in balkonom. Med glavnimi obroki, katerih hrana
presega okuse in domišljijo, je odprt cocktail bar in od 15.30 do
17.00 snack time z raznovrstnimi prigrizki, sladicami in pijačo.
Vodiča Relaxa Robert in Matej sta prijazna in ustrežljiva s človeško širino. Povsod nas je družila pesem, kdor poje, zlo ne misli.

Lepo vreme, prijetne temperature, toplo morje. Boris nas je
vodil na jutranje pohode, animatorja Relaxa Robert in Matej sta skrbela za jutranjo telovadbo in najrazličnejše športne
dejavnosti v popoldanskem času. Po večerji smo se skupaj z
upokojenci iz Logatca zbirali na družabnih srečanjih …
Skratka, čez ves teden smo skrbeli za zdrav življenjski slog in
nabirali spomine.

Na koncu vtisov in spominov najlepše in najbolj pomembno,
vonj borovcev in cvetočih grmov, peščena plaža in vonj morja – otroške sanje. Sanje so mogoče in se uresničijo – samo
verjeti moramo vedno vanje. In na svetu so dragoceni ljudje,
ki jim je pomembno in je njihov smisel, osrečevati soljudi. Zato
hvala, draga Nataša Mali! Kar sejemo, to žanjemo. Hvala tudi
sodelavcem turistične agencije Relax, ki so se znali približati
vsakemu posamezniku.«

Dodobra smo spoznali tudi otok. Zelen, s prostranimi borovimi gozdovi, skrbno obdelanimi njivicami v dolinah med hribi,
vinogradi in nasadi oljk, zanimiva obalna mesta … Povzpeli
smo se na Vidovo goro, ki je z višino 778 m tudi najvišji vrh
jadranskih otokov. Z vrha se nam je odprl pogled na Biokovo,
Makarsko riviero in na vse sosednje otoke, ob vznožju pa se je
razprostiralo mesto Bol, v katerem smo si ogledali znamenito
Hišo v hiši. Kot balzam je bil sprehod po eni najlepših plaž na
svetu Zlati rt in zaplavati v smaragdno modrem morju!

Na zaključnem večeru se je predstavnik Relaxa, Robert, poslovil z naslednjimi besedami: » Ko sem pred tednom vstopil
na avtobus, sem upal, da bom poiskal prijatelje, a našel sem
kraljestvo.« In res smo se počutili, kot da smo se za sedem dni
preselili v kraljestvo.
Danica Bernik

Ogledali smo si tudi stari obmorski mesti Sutivan in Pučišće.
Glavna turistična zanimivost Pučišća je kamnoseška šola, ki
je ena od treh v Evropi in neprekinjeno deluje že več stoletij.

22

Društva / Zdravje

Voščili smo

sistema in dovzetnosti organizma ter od vrste virusa (najhujši
potek je pri vrsti hantavirusa Dobrava).
V začetku se v nekaj dneh razvije visoka vročina z mrzlico, močan glavobol, močne bolečine v ledvenem predelu in trebuhu.
Bolnik je v obraz rdeč, kot bi bil opečen po sončenju, pordele
so tudi očesne veznice, pojavi se lahko bolečina in tiščanje v
očesih. Pri blagi obliki ti simptomi po nekaj dneh izzvenijo in
pride do ozdravljenja brez posledic. Tipičnih zdravil ni, z antipiretiki in analgetiki zbijamo vročino in lajšamo glavobol ter
ostale bolečine, pijemo dovolj tekočine, počivamo.
Kadar gre za težjo obliko mišje mrzlice, se po nekaj dneh visoke
vročine pojavi padec krvnega tlaka z nemirom, vrtoglavico,
motnjami zavesti, krči, podkožnimi krvavitvami in krvavitvami
sluznic. Pride lahko do odpovedovanja ledvic, bolnik malo ali
nič urinira, v urinu pa so prisotne beljakovine in kri. Zaradi
velike nagnjenosti h krvavitvam je ta faza smrtno nevarna. To
obdobje traja nekaj dni in zahteva hospitalizacijo. Okrevanje
se začne, ko pride do izboljšanja ledvične funkcije s ponovnim
povečanim izločanjem seča. Ledvice po mišji mrzlici potrebujejo kar nekaj mesecev, da popolnoma okrevajo. Zdravljenje
je tudi pri težjem poteku bolezni simptomatsko in podporno.
Po potrebi so bolniki priključeni tudi na dializo.
Cepiva proti tej bolezni zaenkrat še ni na voljo. Ko bolezen
enkrat preboliš, se razvije doživljenjska imunost in ponovna
okužba ni možna.
Za preprečevanje mišje mrzlice je torej najpomembnejše preprečevanje stika z izločki glodavcev. Poleg deratizacije v okolju je
najpomembnejša osebna higiena, umivanje in razkuževanje rok
ter higiena okolja in prostorov. Roke umivajmo po vsakem opravilu na vrtu, polju, v naravi. Poskrbimo za varno odstranjevanje
odpadkov hrane, da ne privabljamo glodavcev, živila in pijačo
hranimo v zaprtih posodah, da preprečimo morebitne okužbe.
Posamezne poginule miši, na katere naletite, lahko zakopljete, sežgete, odložite med preostanek komunalnih odpadkov.
Večje količine poginulih miši se shranijo v biološko razgradljivo
neprepustno embalažo, obvestiti pa je potrebno veterinarsko
higiensko službo Nacionalnega veterinarskega inštituta.
Vir: NIJZ: https://www.nijz.si/sl/porast-misje-mrzlice

V maju smo našim slavljencem voščila poslali po pošti.
Na Selu je praznovala gospa Julijana Mežnarec, ki je dopolnila 91 let.
V Vrbi je gospa Alojzija Štremfelj praznovala 92 let.
90 let je praznovala gospa Marija Legat, naša »Mici z vici«
iz Zabreznice, ki biva v Domu dr. Janka Benedika v Radovljici.
94 let je v Domu dr. Franceta Berglja na Jesenicah dopolnila
gospa Angela Jemec iz Zabreznice.
Junija je v Žirovnici 90 let praznovala gospa Frančiška Žemva, že vnaprej pa voščimo gospe Mariji Jalen z Rodin, ki bo
kmalu dopolnila 93 let.
Vsem slavljenkam iskrene čestitke in obilo zdravja.
Optimizem je čudovita in najcenejša pot za dolgo in srečno
življenju, k optimizmu sodi tudi zdrav duh.
Jerca Tičar

Mišje leto
Že dolgo, za mlajše generacije morda še nikoli, ni bilo
v naravi videnih in slišanih toliko miši kot letos. Zdi se,
kot da so na vsakem koraku, po poljskih in planinskih
poteh, po gozdovih, ob cestah, na kolesarskih stezah,
ob hišah, stolpnicah, igriščih …
Ta mali glodavec je eden pomembnejših škodljivcev za okolje.
Poleg uničevalnega učinka poškodovanja napeljav, zgradb ipd,
z urinom in iztrebki kontaminira hrano in predmete ter prenaša
povzročitelje nalezljivih bolezni. Miške dosežejo spolno zrelost
po treh mesecih in gnezdijo tudi do petnajstkrat letno. V tem
času skotijo tudi do sto potomcev. Najraje se prehranjujejo s
sadjem, orehi in semeni. Naravni sovražniki miši so mački, ptice
in kače. Slednji imajo torej letos hrane res v obilju. V naseljih
zahteva zatiranje glodavcev sistematičen pristop z redno deratizacijo: s temeljitim pregledom možnih lokacij gnezdenja in
mest, kjer se hranijo ali iščejo poti do hrane, pregled možnih
lukenj prehoda, sledi iztrebkov, dlačic, vonja. Poleg nastavitve
strupenih vab je potrebna dosledna higiena in vzdrževanje
stavb in okolice stavb.
Pomlad in zgodnje poletje se je začelo z izrazitim porastom
resne nalezljive virusne bolezni, mišje mrzlice. Po podatkih
Nacionalnega inštituta za javno zdravje je bilo do konca junija 2021 zabeleženo krepko preko dvesto primerov bolezni.
Glavna žarišča mišje mrzlice so goriška regija, jugovzhodna
Slovenija in osrednjeslovenska regija.
Mišja mrzlica oz. hemoragična mrzlica z renalnim sindromom
je akutna nalezljiva bolezen, ki jo povzročajo hantavirusi. Glodavci so kronični gostitelji virusa, ljudje pa smo naključni gostitelji virusa, ki ga vnesemo v telo s kontaminirano hrano,
vodo ali predmeti, ki so bili v stiku z iztrebki (sečem, slino)
glodavcev in viruse vdihnemo. Bolezen se s človeka na človeka
NE prenaša. Povprečna inkubacijska doba od okužbe do prvih
znakov bolezni je dva do štiri tedne, lahko tudi do dva meseca.
Bolezen poteka v več fazah, potek je odvisen od imunskega

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

Pomoč za živali v zavetišču
Na pobudo občank in občanov je v prostorih Občine
Žirovnica potekala akcija zbiranja materialne pomoči za zavetišče za živali Horjul, s katerim občina tudi
sodeluje.
V zavetišču potrebujejo brisače,
deke, rjuhe, odeje, dobrodošla je
tudi hrana. V nekaj tednih se je
nabralo za cel kombi stvari, ki jih
bodo v zavetišču s pridom uporabili. V Horjul jih je 21. junija s
šolskim kombijem odpeljal hišnik.
Osebje zavetišča se vsem darovalcem iskreno zahvaljuje.
Polona Kus
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Narava

Gnezdenje poljski vrabcev

ne za vrabce. Poleg vrabcev so gnezdilnico opazovale tudi sinice, v enem
pa je bilo lani tudi leglo
vijeglavke, naše manjše in
edine seleče žolne.

Poleg poljskega vrabca (Passer montanus) v Sloveniji gnezdijo še domači, planinski in laški vrabec. Domači in poljski sta
splošno razširjena, laški je samo v zahodnem delu, planinski
v visokogorju Julijcev, občasno pa gnezdi tudi v Karavankah.
Samec in samica poljskega vrabca sta enako obarvana in se od
ostalih ločita po črni »packi« na svetlih licih. Družno z domačim
te ptice gnezdijo večinoma pod strehami stavb, zato pri tistih,
ki pozabljajo, da se hranita z žuželkami in te ptice pospravijo
tudi manjše ostanke človeške hrane, nista preveč priljubljena. V
prejšnjem stoletju so vrabce na Kitajskem načrtno zatirali, tako
da so se pojavili problemi s številčnostjo žuželk na žitnih poljih.

Poljski vrabci gnezdijo
od aprila do septembra
in imajo dva do tri legla.
Gnezdilnico, kjer so ptice
gnezdile ali zgolj prenočevale, jeseni delno očistimo, nato pa pustimo,
da jo uporabljajo tudi čez
zimo.

Posebno poljski vrabčki so dobrodošli v mojem vrtu. Ker je
njihovo najpogostejše gnezdišče pod streho bolj podolgovato, jim že več let delam gnezdilnice, ki so prilagojene njim.
Najpogostejše je to okrog 30 centimetrov dolga cev, ki je z
zadnje strani zaprta, spredaj pa je vhodna odprtina premera 32
milimetrov. Zadnji dve leti pa sem vodoravno pod veji pritrdil
odslužena vojaška škornja z enako veliko vhodno odprtino.
Gnezdilnico so ptice hitro sprejele, saj so tam že prej gnezdile
v klasičnih lesenih. Zanimivo je, da sta dva para letos uspešno
vzredila številno leglo kljub dolgemu obdobju deževja in nizkih
temperatur. To pomeni, da so take gnezdilnice povsem primer-

Članek Zanimivosti o škorcu iz prejšnje izdaje Novic
izpod Stola, je bil objavljen brez navedbe, da sta odstavka o
gradnji gnezda in menjavi perja povzeta po članku Škorec –
leteči akrobat iz revije Svet ptic (1/2021). Avtorjema Tjaši Zagoršek in Aljažu Muleju se zato v svojem in v imenu uredništva
opravičujem.
Besedilo in foto Boris Kozinc

NOVA KAVARNA NA VASI!
Selo pri Žirovnici 32

TELEFON
04/580 17 45

Vabljeni

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

KOŽA JE OGLEDALO naših življenjskih navad.
Odlična
kava

Okusen
sladoled

Domače
tortice

Kozmetični salon Andreja
Moste 24a, Žirovnica

Otroška
igrala

Delovni čas:
ponedeljek, torek, četrtek 15h–20h
sreda 8h–12h in 15h–20h
petek 8h–14h

Sevška kavarna
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KOZMETIČNI SALON

ANDREJA

Mijini recepti

Poletna osvežitev
Sočno, rahlo in okusno pecivo lahko hitro pripravimo iz naslednjih sestavin:
• 1 lonček jogurta
• 1,5 lončka sladkorja
• 1 vanilijev sladkor
• 3 lončki moke
• 1 vrečka pecilnega praška
• 1 lonček olja
• 2 jajci
Vse navedene sestavine damo v posodo in jih zmešamo z
električnim mešalnikom, da dobimo gladko testo. Vlijemo
ga v pekač, obložen s peki papirjem. Povrhu razporedimo
poljubno sadje – češnje, marelice, borovnice … Pečemo 35
minut v pečici segreti na 180 °C. Pečeno pecivo lahko prelijemo s pretlačenimi jagodami z malo sladkorja in stepeno
sladko smetano.

Ledena kava
V liter mleka vlijemo dve skodelici močnejše, ohlajene turške kave. Dodamo sladkor
po okusu in nekaj ruma za aromo. Dobro
ohladimo. V primerne kozarce nalijemo
kavo, dodamo sladoled in sladko smetano
in okrasimo s čokoladnimi ostružki.


    


∙ Odkupujemo hlodovino
in celulozni les
∙ Opravljamo celovite
sanacije gozdov
∙ Odkupujemo sečne ostanke
in les za biomaso
∙ Izvajamo posek in spravilo lesa
∙ Gojitvena dela
∙ Gradnja in rekonstrukcije
gozdnih prometnic
∙ Ugodne cene in dobri
plačilni pogoji

    
  

Odkup - posek,
spravilo in prevoz lesa
Strahinj 87 – Naklo,
tel.: 04 / 25 76 440
gsm: 051 / 358 368
info@megales.si
www.megales.si



         
      
       
   





Megales – vaš partner pri odkupu, poseku in prevozu lesa.
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1. mesto; U11 dečki: David Korošec Janušić 5. mesto; U15
dečki: Juš Ažman 4. mesto, Urban Zupan 5. mesto; U17 dečki:
Blaž Kavčič 3. mesto, Jaka Marolt 6. mesto; U19 dečki: Tim
Markelj 8. mesto

Tadejeva zahvala
Tadej Volk z Brega se zadnje leto dni spoprijema z boleznijo,
ki je njemu in njegovi družini spremenila življenje. Njegova
diagnoza je ALS – amiotrofična lateralna skleroza, za katero
ni učinkovitega zdravila. Tadejevi prijatelji so sprožili akcijo za
zbiranje denarja, ki omogoča, da lahko obiskuje več različnih terapij doma in tudi v tujini. Zbiranje pomoči se je hitro
razširilo tudi med širše kroge prijateljev in znancev, nekatere
podpisane in druge ne. Tadej se zato želi zahvaliti vsem, ki
so prispevali sredstva in bodrilne misli. Kot je pripisal nekdo:
»Nobena pot ni težka, ko imaš ob sebi prijatelje.«
Polona Kus

Vrhunski rezultati pa se letošnjo sezono kažejo tudi v
enduro disciplini:
Kamplc Enduro Ajdovščina DP 23. 5.: U15 dečki: Jakob
Lorber 2. mesto; U15 dečki: Maks Struna 7. mesto; U15 dečki:
Juš Blažič 10. mesto; U17 dečki: Blaž Kavčič 1. mesto DRŽAVNI
PRVAK V ENDURU; U17 dečki: Lenart Resman 7. mesto; U19
dečki: Nal Jure Robič 7. mesto; U19 dečki: Benjamin Zupan
8. mesto
Enduro Gorjanci 20. 6.: U15 dečki: Juš Ažman 2. mesto;
U15 dečki: Jakob Lorber 6. mesto; U15 dečki: Maks Struna 8.
mesto; U19 dečki: Benjamin Zupan 8. mesto

V KK Završnica
veseli novih članov

Jaka Marolt in Tim Markelj sta se podala tudi v cestno kolesarstvo, kjer obadva dosegata lepe rezultate. Tako je na državnem
prvenstvu v Kopru Jaka Marolt v ciljnem šprintu v kategoriji
U-17 dosegel odlično 7. mesto.

Kljub vsem tegobam korona virusa se v našem športu
kažejo tudi pozitivne sledi, saj je kolesarjenje iz dneva
v dan bolj popularno. Tudi v KK Završnica na treningih
z veseljem sprejemamo nove in nove obraze.

Sklenemo lahko, Kolesarski klub Završnica iz korone prihaja
še močnejši.

Trenerjem in seveda tudi vadečim se lahko samo smeji. Tako
je v tem trenutku v vadbeni proces v klubu vključenih več kot
35 otrok vseh starosti. Obenem smo začeli dosegati tudi zelo
dobre rezultate v kar treh različni disciplinah – olimpijski kros,
enduro in celo cestno kolesarstvo.

Predsednik KK Završnica Žiga Blatnik

Član KK Završnica Blaž Kavčič – državni prvak v enduru
Nekaj najodmevnejših rezultatov z letošnjih tekem v
olimpijskem krosu:
XCO Kočevje UCI C1, 30. 5.: U7 dečki: Ted Ravnihar 3. mesto; U9 dečki: Tit Ravnihar 1. mesto; U9 deklice: Ema Korošec
Janušić 2. mesto; U11 dečki: David Korošec Janušić 7. mesto;
U15 dečki: Urban Zupan 7. mesto, Juš Ažman 9. mesto, Vid
Berlot 11. mesto; U17 dečki: Blaž Kavčič 5. mesto
XCO Samobor UCI C1 race 20. 6.: U9 deklice: Ema Korošec
Janušić 2. mesto; U11 dečki: David Korošec Janušić 4. mesto;
U13 deklice: Pina Šiler 4. mesto; U15 dečki: Urban Zupan 4.
mesto; U17 dečki: Blaž Kavčič 2. mesto
DP Kamnik 27. 6.: U7 dečki: Ted Ravnihar 3. mesto; U9
dečki: Tit Ravnihar 5. mesto; U9 deklice: Ema Korošec Janušić
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Poletne novičke iz
SSD Stol Žirovnica

Želimo si mirno poletje, da se bodo naši skakalci lahko odpočili od šolskega dela in se pripravili na bližajoče tekme, saj
med poletjem ne bodo počivali. Poletne kondicijske priprave
pričenjajo v ponedeljek, 28. junija, z vsakoletnim odhodom v
Pineto v Novigrad.

Končno smo dočakali umirjanje epidemije in sproščanje ukrepov, tako skakalci pridno trenirajo in nabirajo
formo za prihajajoče tekme. Najmlajša skupina skakalne treninge izvaja v domačem skakalnem centru v
Glenci, starejši pa na večjih skakalnicah v Tržiču, Planici
in Kranju.
V sredini maja so se skakalci in skakalke, starejši od 12
let, udeležili meritev različnih sposobnosti na Fakulteti za šport. S pridobljenimi
podatki in analizami le-teh
bodo trenerji dobili koristne
informacije, s katerimi si
lahko pomagajo natančneje
optimizirati trening, hkrati pa
rezultate primerjajo s preteklimi leti in spremljajo napredek vsakega posameznika.

Pokal Tržiča

V zadnjih dveh mesecih so
se naši člani udeležili različnih tekem in pokalov in dosegli naslednje vidnejše rezultate:
• Velenje, državno prvenstvo: Alexei Urevc 10. mesto, Veronika Lužnik 9. mesto
• Kranj, državno prvenstvo: Katarina Lužnik 9. mesto, Veronika Lužnik 4. mesto
• Sebenje, pokal Tržiča: Jan Maj Novak 2. mesto, Veronika
Lužnik 4. mesto, Alexei Urevc 1. mesto, Žan Anžič 2. mesto

Več o dogajanju v našem klubu najdete na naši facebook strani.

Plezalni zaključek sezone

felj, 23. mesto,
Kris Logar, 28.
mesto, Julija Kikelj, 16. mesto, Tia Ipavec,
23. mesto, med starejšimi
pa: Lin Logar, 12. mesto, Lukas Kalan, 13. mesto in Ana
Koselj, 10. mesto. Drugi del
korona mastra 14 dni kasneje
je bil za lenivce še nekoliko
bolj uspešen kot prvi. Izpostaviti velja predvsem rezultat
Jaka, ki je med mlajšimi dečki
dosegel 3. mesto in Luka, ki
je med cicibani dosegel 6.
Luka, Kris, Erazem in Bor na
balvanski tekmi v Log Dragomerju mesto. Kljub temu, da vsi rezultati niso segli do najboljših
mest, smo s prikazanim plezanjem lahko zadovoljni. Sicer se
je pokazalo nekaj primanjkljajev, v splošnem pa smo plezalno
formo, zahvaljujoč predvsem izjemnim pogojem za trening v
modernem balvanskem objektu v Vrbnjah, uspeli spraviti na
višji nivo.

Trening v Glenci

Vse, ki bi želeli postati del naše skakalne ekipe, člani SSD Stol
vabimo, da se nam pridružite v ponedeljek, sredo ali petek med 18.00 in 20.00 v našem skakalnem centru v
Glenci oz. pokliče Boštjana Modrijana ne številko 041 412
914. Se vidimo!
Urška Šimnic Novak, SSD Stol Žirovnica

Pokoronsko obdobje je v Plezalnem klubu Žirovnica
zaznamovalo zelo pestro dogajanje. Zamujene dejavnosti smo v veliki meri nadoknadili, počasi pa smo
izboljševali tudi plezalno formo, ki je v obdobju premora nekoliko upadla. Sprostitev ukrepov je prinesla
ponoven začetek tekmovanj, ki smo se jih z veseljem
udeležili. Ko pa smo ravno dosegli nov nivo plezalnih
sposobnosti, so se začele poletne počitnice in s tem
tudi nekaj športno plezalnega premora.
Majsko sproščanje preventivnih ukrepov je slovenska plezalna
skupnost s pridom izkoristila za ponovno organizacijo športno
plezalnih tekmovanj. Plezalno društvo Korenjak iz Ljubljane je
8. in 9. ter 22. in 23. maja izvedlo t.i. korona master – balvansko trening tekmovanje. Plezalci so se pomerili v 10 balvanskih
problemih, kjer je cilj splezati čim višje. Prvega tekmovanja po
8 mesecih so se lenivci izjemno veselili, saj so ponovno srečali
svoje plezalske kolege, prav tako pa smo preverili nivo plezalnih
sposobnosti, pridobljenih v zadnjem krajšem obdobju.
Na prvem delu korona mastra so med mlajšimi nastopili: Luka
Stevanovič, 14. mesto, Bor Knafelj, 20. mesto, Erazem Kna27
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Takoj po balvanski tekmi smo
se začeli pripravljati na začetek državnega prvenstva in
prvo tekmo v težavnostnem
plezanju 5. in 6. junija v Ljubljani. Zaradi dveh poškodb
so na tekmovanju državnega prvenstva sodelovali zgolj
trije lenivci. Lin Logar se je
državnega prvenstva udeležil prvič in s 7. mestom ter
odličnim plezanjem dokazal
da se motivacija in trdo delo
na treningu obrestujeta. Jaka
Člani perspektivne in predtekmoval- Reš je prav tako z odličnim
ne skupine na treningu v naravnem plezanjem zasedel 2. mesto,
Ana Koselj pa je po manjši
plezališču
napaki zasedla 18. mesto.
Ponovno lahko zaključimo, da se dobri pogoji za trening počasi obrestujejo, ko pa v plezalnem centru v Vrbnjah odprejo
še visoko plezalno steno, nam bo omogočen večji napredek
tudi v smeri težavnostnega plezanja.

leta s pridom izkoristili lepo vreme in več treningov izvedli v
naravnih plezališčih. S skalnim plezanjem počasi širimo plezalno obzorje in bogatimo svoje znanje ter izkušnje, poleg vsega
pa še uživamo, saj smo zunaj.
Pred koncem šolskega leta smo našli nekaj prostih vikendov
celo za skalno plezanje rekreativne skupine. Tako smo izvedli
dva vikend plezalna izleta za rekreativce in njihove družinske
člane v Slovenskem primorju. Poleg plezanja v Črnem Kalu in
Vipavski Beli smo še malo raziskovali Kras in Slovensko primorje, od plezalk razbolele noge pa namočili v osvežujočem
slovenskem morju.
Po sprostitvi koronskih ukrepov smo dobro trenirali tudi s člani
mlajše in starejše skupine. Škoda le, da je bilo obdobje tako
kratko, saj je počasi že začelo dišati po poletnih počitnicah, s
tem pa je nekoliko upadla tudi športna motivacija. Pred koncem smo vse člane peljali še na sladoled, v Dvorani pod Stolom
pa naredili že tradicionalno mega gugalnico. Do naslednje sezone nas ločita še dva plezalna tabora – v Bohinju za mlajšo in
starejšo skupino ter v Slovenskem primorju za perspektivno in
predtekmovalno skupino. S tem zaključujemo nekoliko skrajšano, a nič manj produktivno in uspešno sezono in za mesec
dni odhajamo na zaslužene počitnice.

Za tekmovalce, ki ne tekmujejo v slovenski reprezentanci, se je
tekmovalna sezona do septembra zaključila, zato smo s tekmovalno in predtekmovalno skupino pred koncem šolskega

Besedilo in foto Timotej Rajgelj

Zaključek predšolske vadbe
Pokoronskega sproščanja ukrepov so se razvesrelili
tudi najmlajši otroci, ki so ponovno zapolnili praznino
TVD-jeve telovadnice.
Po večmesečnem prisilnem
premoru smo maja našim
najmlajšim članom ponovno
omogočili telovadbo. Otroško veselje ob premagovanju najrazličnejših poligonov
in ovir je bilo neizmerno. Tudi
obisk je bil situaciji navkljub
prav dober, saj je bilo povprečno na vadbi vsaj 8 otrok.
Vaditeljica Petra je za otroke
pripravila zanimive naloge in
elementarne igre, preko katerih so otroci širili gibalno
Med premagovanjem poligona. Foto znanje in izboljševali gibalne
sposobnosti. Škoda edino, da
Petra Bokša
so se že začele šolske počitnice, saj je bilo letošnje telovadno leto nenavadno kratko. Na
zadnji vadbi smo vse otroke odpeljali še na odličen sladoled
v sosednji Sporty bar, ki ima od meseca maja dalje novega
najemnika. Na predšolski vadbi se ponovno vidimo v sredini
septembra – upam da v čim večjem številu.

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
041 205 848 • www.greteam.si

Vse za VARSTVO PRI DELU in
POŽARNO VARNOST na enem mestu

Za TVD Partizan Žirovnica Timotej Rajgelj
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OGLED ŠPORTNIH
DOGODKOV
NA PLATNU NA
SENČNI TERASI

• Pestra izbira ginov
• Točeno pivo UNION
• Vrhunski čaji GOLDEN BRIDGE in odlična kava
• Širok izbor vseh vrst radlerjev in piva
• Najem telovadnice - že danes si
zagotovite svoj jesenski termin
• Oddaja tenis igrišč (možnost
večernega igranja pod žarometi)
• Oddaja dvorane za namizni tenis

REZERVACIJE IN VSE INFORMACIJE OSEBNO V LOKALU,
NA MAIL sportybar.tvdpartizan@gmail.com ALI NA TELEFON 070 817 558
Sladoledne kupe ∕ Vroča čokolada s sladoledom / Ledena kava / Sladoled na kepice z različnimi dodatki

VSE TO IN ŠE VEČ S PRIJAZNO POSTREŽBO!
VABI PRENOVLJENI SPORTY BAR!!!
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Križanka

Geslo prejšnje križanke:

NAGRADNA KRIŽANKA

HOZELOCK ZA ZALIVANJE
Nagrade prejmejo:
1. Karmen Vozel, Selo pri Žirovnici 8, Žirovnica
2. Angelca Pogačar, Smokuč 16a, Žirovnica
3. Draga Turk, Žirovnica 25, Žirovnica

Geslo križanke pošljite do 15. avgusta 2021 na naslov
Novice občine Žirovnica, Žirovnica 60c, 4274 Žirovnica.
Nagrade podarja Dom pri izviru Završnice.
1. nagrada: Štruklji
2. nagrada: Enolončnica in štrudelj

Nagrade prejmete v podjetju AB d.o.o., Breznica.

3. nagrada: Obara in ajdovi žganci
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Z avtodomom na počitnice, potovanje?
Imamo rešitev!
Adria Sun Living S75 SL, avtodom za 5 oseb.
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Mednarodni Novosadski
sejem prepoznal visoko kvaliteto
mazil (krem) čebelarstva NOČ!
ČEBELJI DOTIK BEE TOUCH – šampion in velika zlata medalja
ČEBELJI POLJUB BEEKISS – velika zlata medalja
ČEBELJI DOTIK BEE TOUCH je povsem naravna hranilna krema za
roke, ki roke navlaži, neguje in jih ščiti pred zunanjimi vplivi. Kremo
sestavljajo naravna olja z dodatki čebeljih pridelkov. Dodan vosek,
propolis, med in cvetni prah kremo dodatno
obogatijo, saj so čebelji pridelki že
vsak sam po sebi prava domača
lekarna …
ČEBELJI POLJUB – BEEKISS je
povsem NARAVEN balzam za
ustnice, ki poleg drugih naravnih
sestavin vsebuje čebelji vosek,
propolis in med. Čebelji pridelki so
bogati z bioaktivnimi snovmi,
vsebujejo antioksidante, pripisuje
se jim tudi protimikrobno in
protivnetno delovanje, poleg tega
pa tudi prijetnega vonja.

Selo
Iz narave
From Nature

Več na www.medium.si
info: miran@medium.si, tel: 031/617 273
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ELEKTRIČNA VOZILA
PEUGEOT
Že za 23.990 € *

Peugeot je v Sloveniji
član skupine Emil Frey

peugeot.si

*Primer informativnega izračuna finančnega leasinga
Peugeot Financiranje za vozilo Peugeot e-208 (Active 50 KWh) - 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 28.490 EUR (v izračunu ni upoštevana subvencija
Eko Sklada , ki je znaša, na dan 28.4., 4.500 EUR); mesečni obrok je 313 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 28.04.2021 znaša 8,48%
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 19.943 EUR; skupni znesek za plačilo
34.236 EUR; stranka v primeru Peugeot Financiranja prejme tudi jamstvo za dobo 5 let (vključuje dvoletno
pogodbeno garancijo) oziroma 100.000 in avtomobilsko kasko zavarovanje za 1 EUR za prvo leto. Poraba
električne energije (Wh/km) pri kombinirani vožnji: 159–183; izpusti CO2 pri kombinirani vožnji (g/km):
0. Brez izpustov CO2 med vožnjo. 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. Ponudba velja za vozila dobavljena do 31.8.2021.

BREZPLAČNA DOMAČA
POLNILNA POSTAJA
KASKO ZA 1 €

AVTOSERVIS
AVTO
PARTNER
TRATNIK
d.o.o., Cesta
D.O.O.,železarjev
Ločica ob27,
Savinji
427049,
Jesenice,
3313 Polzela,
tel. 04 583
tel. 03
6660
570 26 40
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v Trgovini in gostinstvu

O
NOV

Gregor
Moste 44, Žirovnica

Odprto tudi v nedeljah in praznikih

OPTIKA IN OČESNA ORDINACIJA BERCE
Jesenice, Cesta Cirila Tavčarja 6, T: 04 586 24 16
Lesce, Železniška cesta 7, T: 04 531 89 34
www.optika-berce.si
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• SVEŽE MLEKO • MLADI SIR • SIROTKA • sladka in kisla
smetana • NARAVNI DOMAČI JOGURT • DOMAČA SKUTA
V sezoni piknikov je v ponudbi
tudi sir za žar in solate
KMETIJA PRNIKAR

SONČNA OČALA Z DIOPTRIJO
VELIKA IZBIRA PROGRESIVNIH STEKEL

podpirajmo lokalno
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