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LETO XVI

O AKTUALNIH PROJEKTIH
PRECEPLJENOST V OBČINI NAD SLOVENSKIM POVPREČJEM
200 LET ŽUPNIJSKE CERKVE 
130 LET OD ROJSTVA JANEZA JALNA

ŠTEVILKA 4

Clipboawww.zirovnica.si



PIZZE
MALICE

KOSILA tocen 
sladoled9,50 €

5,00 €

040 151 244
04 580 11 28

JEDI PO 
NAROCILUˇ

ˇ

Z veseljem vas postrežemo na odprti terasi, 
še vedno pa ponujamo dostavo ali osebni prevzem.

Dnevno ponudbo malic 
spremljajte na:

bed and breakfast
Gostišče Osvald

www.gostisceosvald.net
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PRODAJA IN SVETOVANJE PRI IZBIRI FITOFAMACEVTSKIH SREDSTEV
STROKOVNJAK KMETIJSKE ZADRUGE SAVA LESCE SVETUJE:

POLETNA VRTNA OPRAVILA V JULIJU IN AVGUSTU
• Zalivanje naj bo obilno in ne prepogosto. Vlažnost v območju korenin preverimo z lopato.
• Gredice nikoli ne smejo biti povsem gole (menjamo zastirko)
• V juliju še vedno lahko sejemo endivijo, radič, letne solate, korenček, nizek �žol, rdečo 
  peso, posejemo pa tudi kitajsko zelje, repo, podzemno kolerabo, črno redkev
• V avgustu začnemo s setvijo špinače, motovilca, konec meseca pa tudi zimskih solat
• Vse poletne setve moramo zasenčiti
• Če nam ostaja prostor posejemo rastline za zeleno gnojenje (ajdo, facelijo, perzijsko 
  deteljo, oljno redkev, belo gorjušico...)
• Paprika, paradižnik, kumare in jablane potrebujejo dodajanje kalcijevih gnojil
• Plodovke, grah, �žol bodo obrodili izdatneje in dlje, če bomo plodove obirali sproti
• Grmiče jagodičevja zavarujemo pred ptiči z mrežami
• Avgusta je primeren čas za sajenje jagod in rezanje podtaknjencev (uporabite sredstva 
  za pospeševanje ukoreninjenja)
• Konec julija in avgusta presajamo iglavce
• V sadnem vrtu opravljamo poletno rez
• Pri uporabi sredstev za varstvo rastlin pazimo na karence

KONTAKT ZA SVETOVANJE: OLGA CVENKEL G: 031/248-307, olga.cvenkel@kgz-sava.si

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

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

MOKA IN IZDELKI PODJETJA MLIN KATIĆ
· jagodni sok, jagodna marmelada,
· bezgov sirup
· suhomesnati izdelki brez konzervansov in dodatkov

DOMAČI KOTIČEK
Suhomesnati izdelki, med, sveža jajca, kislo zelje in 
repa, rezanci, makaroni, mlečni izdelki iz govejega, 
kozjega in ovčjega mleka, vino, Eko moka in žitarice, 
drobno pecivo, domači zeliščni čaji, krompir, čebula

VRHUNSKI AVSTRIJSKI PELETI
KVALITETE A1
PREVOZ DO 10 km GRATIS!
Informacije na:
T: 04 53 53 619, E: tadeja.kuncic@kgz-sava.si

VRTNE KOSILNICE 
IN MULČERJI

SMO ZASTOPNIK
ZA PRODAJO 
GOZDARSKE OPREME 
VITLI KRPAN

Kontakt za prodajo
T: 04 53 53 624, Kristjan Joras,
E: kristjan.joras@kgz-sava.si
ali se oglasite osebno 
v komerciali.

Selo 17, 4274 Žirovnica
T: 04 580 11 28
M: 051 749 537

Delovni ~as: 
od torka do nedelje 10–22h

Vabljeni!

Nudimo vam: malice, kosila, jedi po naro~ilu, 
doma~e slovenske jedi, {truklje, cmoke, 

ajdove krape, hi{no plo{~o, sladoled, kremne 
rezine in druge sveže sladice. Po predhodnjem 

naro~ilu tudi tele~jo kra~o.

Velik izbor raznovrstnih doma~ih jedi. 

Vabljeni!

Vabljeni na poletno osvežitev na novi terasi.

Marko »erne s.p.
Blejska Dobrava 26 c

G 031 558 001
E info@laserska-gravura.com

W laserska-gravura.com
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V mesecu maju 
ponovno odpiramo vrata 

prenovljene kuhinje

Odprto od 12h dalje.
Vabljeni!

Grill z Leskovačkimi specialitetami
Nudimo: teletina/jagnjetina izpod peke, 

hladne predjedi, solatni  
krožniki, sladice, ...

Informacije in rezervacije: 031 632 486

www.sencila-nino.siŠIROKA IZBIRA PLISE ZAVES

Anja Kernc
Breg 22a, 4274 Žirovnica

T: 040 830 245
E: info@pridne-tacke.si

www.pridne-tacke.si

PRIČENJAMO Z VPISI V JESENSKE TERMINE

Tečaji potekajo 
celo leto

Šolanje poteka v 
malih skupinah z 

individualnim pristopom

Strokovnjakinja za homeopatijo in tui-na sprostitveno masažo
Home-0-Či

svetovanje o vitalni energiji,s.p.
Mojca Legat, mag.pharm.

Termini po dogovoru, možnost darilnih bonov
Mojca Legat, mag.pharm.

Termini po dogovoru, možnost darilnih bonov
Mojca Legat, mag.pharm.

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

NOVICENOVICE OBČINE ŽIROVNICA

 Ustanovitelj in izdajatelj: Občina Žirovnica, Breznica 3, 4274 Žirovnica. Pravice izdajatelja: Medium, d.o.o., Žirovnica 
60c, 4274 Žirovnica. Časopis izide šestkrat letno v nakladi 1640 izvodov, prejmejo ga vsa gospodinjstva v občini brezplačno. Tiskano na papirju s FSC 
certifikatom (trajnostno upravljanje z gozdovi). ISSN: 1854-4932. Naslov uredništva: Novice občine Žirovnica, Žirovnica 60c, 4274 Žirovnica. Tel. 04 580 
50 20 ali 040 439 560. E-naslov: novice@medium.si. Urednica: Polona Kus. Uredniški odbor: Helena Čadež, Mirjam Fain, Samo Mekina, Urša Aljančič. 
Trženje oglasnega prostora: Nejc Ravnihar, tel. 04 580 50 20. Uredništvo si pridržuje pravico do krajšanja ali neobjave nenaročenih prispevkov v skladu 
z razpoložljivim prostorom in pravico do neobjave neprimernih in žaljivih vsebin. 
Naslednja številka Novic bo izšla konec oktobra. Rok za oddajo prispevkov je ponedeljek, 18. oktober.

Spoštovane občanke in občani!

Poletje se bliža h koncu in seveda tudi večina dopustov. Iskreno 
upam, da ste se spočili, si nabrali novih moči in da ste počitniške dni 
preživeli z ljudmi, ki jih imate radi in so vam blizu. 

Na pragu novega šol-
skega leta vsem, ki 
prvič sedate v šolske 
klopi, dijakinjam in 
dijakom, ki vstopate v 
srednje šole, kot tudi 
vsem staršem šolarjev 
želim dober začetek. 
Vse udeležence v 
prometu ob začetku 
šolskega leta prosim, 
da ste na cestah še 
toliko bolj pozorni in 
previdni.

Marsikaj se je dogaja-
lo tudi v času poletja, 
o čemer boste brali v 

nadaljevanju Novic, pa bi kljub temu rad izpostavil dogodke v orga-
nizaciji Zavoda za turizem in kulturo Žirovnica v sklopu KašArt festi-
vala 2021, ki je ponudil prireditve za marsikateri okus. Vesel sem bil 
zadovoljivega obiska. Nekateri vaški odbori so pripravili tradicionalna 
vaška srečanja, ki sva se jih udeležila skupaj s podžupanom ali ločeno 
glede na obveznosti. Le-teh ob zaključku poletja ni bilo malo. Prav 
tako bi rad izpostavil dobrodelni dogodek »Migajmo za Tadeja«, ki je 
ponovno pokazal, da znamo stopiti skupaj in biti dobrodelni. Iskrene 
čestitke organizatorjem in sponzorjem.

Kljub dopustom smo bili delavni tudi na občinski upravi. Pripravili 
smo osnutek proračuna za leto 2022, ki ga bomo dali še v javno 
obravnavo na občinski spletni strani, kot župan pa ga bom pred-
stavil in uskladil še z vsemi predstavniki list in političnimi strankami, 
zastopanimi v občinskem svetu. Prav tako smo prišli v izvedbeno 
fazo nekaterih projektov, ki smo jih težko čakali. Postopki pridobi-
vanja upravnih dovoljenj, izbira izvajalcev in podobno so še vedno 
dolgotrajni. Na izvedbo nekaterih projektov žal še čakamo, ker smo 
odvisni tudi od drugih odločevalcev. Takšen primer so predolgotrajni 
postopki glede obnove ceste od Zabreznice do Breznice s krožiščem, 
parkirišči, avtobusno postajo in ureditvijo trga pred cerkvijo, kjer je 
nosilec projekta Direkcija RS za ceste. Ker je to državna cesta, seveda 
ne bomo obupali in verjamem, da se bo kmalu kaj premaknilo tudi 
na tem projektu.

Trenutna epidemiološka slika povezana s covidom-19 v občini je do-
bra, a naj nas to ne zavede, saj se kaj hitro lahko vse spremeni. Zato 
prosim, pazite nase in na druge, tako da v največji meri upoštevate 
predpisane ukrepe, predvsem pa da se cepimo(te).

Spoznavanje turistične ponudbe v bližnji okolici – 
župan med obiskom Zipline Dolinka z ženo Moniko

OBVESTILO
Občane in vso drugo zainteresirano javnost obveščamo, 
da se bodo zbirale pisne pobude za spremembe in dopol-
nitve Občinskega prostorskega načrta Občine Žirovnica 
(OPN) od 15. septembra 2021 do 30. junija 2022. 

Pobude lahko dostavite osebno na Občino Žirovnica, pošljete po 
pošti na naslov Občina Žirovnica, Breznica 3, 4274 Žirovnica ali 
po e-pošti na naslov: obcina@zirovnica.si.

Obrazec vloge je objavljen na spletni strani Občine Žirovnica, 
lahko pa ga tudi dvignete v tajništvu Občine Žirovnica. 

Ob oddaji vloge je v skladu s 109. členom Zakona o urejanju 
prostora (Ur. list RS, št. 61/2017) in 2. členom Odloka o taksi 
za obravnavanje pobud za spremembe namenske rabe prostora 
in nadomestilu stroškov lokacijske preveritve v Občini Žirovnica 
(Ur. list RS, št. 48/20018 in 81/2019) potrebno poravnati 50,00 
evrov upravne takse. 

Takso lahko fizične in pravne osebe oddajo v tajništvu  
Občine Žirovnica ali jo fizične osebe nakažejo na račun št. SI56 
0110 0592 0326 842, pravne osebe pa na račun št. SI56 0110 
0592 0324 708.

Leopold Pogačar, župan

Srečanja z županom 

11. avgusta se je se je župan Leopold 
Pogačar srečal z novim poveljnikom 
132. gorskega polka na Bohinjski Beli, 
podpolkovnikom Fedjo Vraničarjem. 
Dogovorila sta se za nadaljnje sodelovanje 
na področju zaščite in reševanja, protokola 
in usposabljanj. Župan se je poveljniku za-
hvalil za dosedanje sodelovanje med Obči-
no Žirovnica in 132. gorskim polkom in mu 
zaželel uspešno vodenje enote. 

Dan poprej je župan v prostorih Ob-
čine Žirovnica sprejel novega brezni-
škega župnika Marka Senico in mu 
zaželel dobrodošlico. Župan in župnik sta 
našla skupni jezik v skrbi za župljane in ob-
čane kot tudi za župnijo in občino.

Polona Kus

Za vse ostale novice in aktualne zadeve prosim spremljajte spletno 
stran Občine Žirovnica www.zirovnica.si ali naš FB in Twitter profil.

Prijaznost je pomembnejša od modrosti, in to spoznanje je začetek 
modrosti. (Theodore Isaac Rubin).

Leopold Pogačar, župan
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v mesecu dni, zanj bo Občina Žirovnica iz proračuna odštela  
215 tisoč evrov. 

Na pobudo starejših občanov bo za lažji dostop do zgornjega 
dela pokopališča na Breznici nekaj parkirnih mest v prihodnjih 
tednih urejenih tudi nad pokopališčem pri t. i. cestarski baraki.

Gradnja mostu v Piškovci
Gradnja v Piškovci je v intenzivnem teku. Kot trenutno kaže, bi 
promet po njem lahko stekel že v letošnjem letu. Župan Leopold 
Pogačar: »Dobivamo kar nekaj vprašanj, tudi zapisov na fb profil, 
češ da gradnja traja že predolgo. Poudariti želim, da je bil most 
zaradi ugotovljene nevarnosti porušitve leto dni zgolj zaprt. V 
tem času so potekale »birokratske« priprave na obnovo oz. novo 
gradnjo. Le-ta se je pričela marca letos, pogodbeni rok za do-
končanje del pa je eno leto. Projekt je zahteven, a kljub temu 
trenutno kaže, da bi most lahko odprli že jeseni.«

Tudi po novem mostu bo potekal enosmerni promet, razširjen pa 
bo za pas, namenjen pešcem in kolesarjem. Prometni režim bo 
po besedah župana dovoljeval le lokalni promet. 

Izvajalca del sta družba Garnol, d.o.o., in Gorenjska gradbena 
družba, investicijo v vrednosti 600 tisoč evrov si delita občini Bled  
(40 %) in Žirovnica (60 %). 

Polona Kus

O tekočih projektih

Obnova železniške proge 

Sredi poletja je v omejenem obsegu stekel promet po obnovljeni 
gorenjski železnici, obnova oz. gradnja spremljajoče infrastrukture 
pa se bo nadaljevala še daleč v prihodnje leto. V občini Žirovnica 
ta čas poteka občinski del investicije, to je gradnja podvozov 
na Selu in pri Vrbi, ki bo predvidoma zaključena do 1. okrobra. 
Glede na številna vprašanja, ki jih občani naslavljajo na občinsko 
upravo glede asfaltiranja makadamskih cest do obeh podvozov, 
župan pojasnjuje, da niti pod Vrbo niti na Selu cest, razen pod-
vozov samih, ne bodo asfaltirali. Cesti namreč nista namenjeni 
vsakodnevnemu motornemu prometu, poleg tega bo z gradnjo 
podvozov urejeno varno križanje z železnico, križanje z regionalno 
cesto Lesce–Jesenice pa bo še vedno nevarno.

V zvezi z obnovitvenimi deli na železnici bo v prihodnjem obdobju 
izveden tudi komisijski pregled cest. V skladu s pogodbo, sklenje-
no med občino in izvajalci, morajo slednji vse površine povrniti 
v prvotno stanje.

Gradnja parkirišča na Rodinah
Na Rodinah se je pričela gradnja parkirišča, na katerem bo prosto-
ra za 20 osebnih avtomobilov in avtobus. Parkirišče bo zgrajeno  

Aktualno

Podvoz pri Vrbi

Parkirišče bo namenjeno predvsem obiskovalcem Jalnove rojstne hiše in 
pokopališča. 

Po pričakovanjih bo promet po novem mostu stekel že letošnjo jesen.
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Aktualno

Jože Resman
1946–2021

Vam izročím, prijat'lja dragi mani! 
ki spi v prezgodnjem grobu, pesem milo; 
ločitvi od njegà mi je hladílo, 
bilà je lek ljubezni stari rani.

(France Prešeren, sonet Matiju Čopu)

Poslovil se je Jože Resman, 
predsednik Kulturnega društva 
dr. France Prešeren Žirovnica-
-Breznica. 

Rojen na Zgoši je poklicno 
pot kot višji upravni delavec 
začel na Občini Jesenice, po-
stal je najmlajši občinski tajnik 
v Sloveniji in kasneje opravljal 
več različnih funkcij. V času 
osamosvojitve Slovenije je bil 
predsednik Izvršnega sveta 
Občine Radovljica in nato de-
set let član Državnega sveta 
Republike Slovenije. 

Dom si je ustvaril na Breznici, zato je bil aktiven v tamkajšnji 
krajevni skupnosti. Dva mandata je bil občinski svetnik Občine 
Žirovnica. V poslovnem svetu je prevzemal predvsem vloge t.i. 
kriznega menedžerja, začasnega vodenja investicij ali zagona 
dejavnosti (Kino Radovljica, Almira, Sklad TNP, Žičnica Vogel 
ipd). Priprava kulturnih, športnih in drugih dogodkov je bila 
njegova velika ljubezen in izziv. Ponosen je bil na dolgoletno 
vodenje tiskovnega centra pri Pokalu Vitranc.

Njegova nemirna narava ga je z idejami vedno znova vpletla v 
nove izzive. Vedno je bil korak pred drugimi, sledil je svojemu 
prepričanju, viziji in vesti, brez pomislekov in predsodkov se je 
priključil naprednim razvojnim pobudam, čeprav so bile včasih 
predmet javne skepse ali nasprotovanja, ki tudi niso bile brez 
tveganja; kandidaturi treh dežel za zimske olimpijske igre, vode-

nju postopka za ustanovitev Občine Žirovnica, pa tudi zasaditvi 
lipe ob rojstvu Slovenije. Poklicno pot je zaključil v domačem 
podjetju, v pekarni na Zgoši. 

Bogato opremljen z znanjem, energijo, izkušnjami in znanstvi je 
leta 2004 kot predsednik Kulturnega društva dr. France Preše-
ren Žirovnica-Breznica postal močan vezni člen med takratnimi 
številnimi skupinami v društvu. Članom je vedno potrpežljivo 
prisluhnil, zagnano uresničeval njihove želje in predano pripravil 
ter izpeljal nemalo kulturnih prireditev, med njimi proslave v Vrbi 
ob kulturnem dnevu, pod lipo na Breznici ob dnevu državnosti, 
z veliko vnemo je vsako leto organiziral tudi srečanje domačih 
pesnic, bil je pobudnik vsakoletne slikarske kolonije ter februar-
ske in decembrske likovne razstave. Njegova posebna strast so 
bili scenariji, ki so nastali iz njegovih zgodovinskih raziskovanj. 
To strast je gojil do svojih poslednjih dni, jo prenašal na ostale 
člane, se preizkušal tudi kot režiser in v igralsko skupino pritegnil 
veliko število mladih. Skupaj so oživili dela Prešerna, Finžgarja, 
Janše in Jalna, zadnji izziv, Triglavske strmine z Jalnovim scena-
rijem, je žal ostal nedokončan. Prav njegovi soigralci in člani 
Gledališke skupine Julke Dolžan bolj kot drugi vedo, kdo je bil 
Jože. Predan, ustvarjalen, a skromen človek, ki ga je še posebej 
zaznamovalo delovanje v zaodrju. Mateja Mlačnik je zapisala: 
»Jože Resman se je z velikim zagonom, energijo in pripravlje-
nostjo pridružil igralski skupini pri pripravi igre Veriga. Vedno je 
prvi prihajal na vaje in za vsak nastali problem tiho in neopazno 
našel rešitev. Od vsepovsod je vozil rekvizite, sceno, klopi ..., 
kar smo pač potrebovali. Spoprijel se je tudi z vlogo Drnolca v 
predstavi in jo pošteno odigral. Nemalokrat pa nas je "potroštal" 
z dobrotami iz svoje pekarne.« 

Dragi Jože! Pustil si velik pečat v društvu, za kar smo se ti pre-
malokrat zahvalili. Marsikdo izmed nas se je veličine tvojega 
dela začel zavedati, šele ko smo pred kratkim izvedeli za tvojo 
bolezen. Hvaležni za vse, kar si nam dal, smo ponosni, da smo 
te poznali. Ideal, kulturno vrenje, za katerega si živel, bo z nami 
živel še naprej. 

 V imenu KD dr. France Prešeren Žirovnica-Breznica  
Maruša Stres in Aleš Jekovec

Na podlagi 8. člena Odloka o priznanjih Občine Žirovnica (Ura-
dni list RS štev. 93/00, 80/01, 88/01 in UVG, št. 14/03, 10/05, 
40/16 in 38/19) in sklepa Komisije za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja, sprejetega na 13. korespondenčni seji, 
dne 05.08.2021, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja objavlja 

RAZPIS ZBIRANJA PREDLOGOV ZA PODELITEV  
PRIZNANJ OBČINE ŽIROVNICA ZA LETO 2021

A. PREDMET RAZPISA
so priznanja občine Žirovnica, ki se podeljujejo zaslužnim obča-
nom, drugim posameznikom, podjetjem, zavodom, društvom in 

skupinam, združenjem in drugim pravnim osebam. Priznanja občine  
Žirovnica so:

1. Naziv častni občan se podeli posamezniku, državljanu Republike  
Slovenije ali tujemu državljanu, ki ima posebne zasluge za napredek 
znanosti, umetnosti in kulture ter za druge izjemne dosežke, s ka-
terimi je pomembno in trajno prispeval k ugledu in razvoju občine 
Žirovnica s svojim delovanjem doma ali v tujini.

2. Plaketa Občine Žirovnica je najvišje občinsko priznanje, ki se 
podeli posamezniku, skupini občanov, podjetjem, zavodom, dru-
štvom ter drugim organizacijam in skupnostim za večletne izjemne 
uspehe na posameznih področjih družbenih dejavnosti in gospodar-
stva, ki so prispevali k razvoju in ugledu občine Žirovnica.

3. Nagrada Občine Žirovnica se podeli občanu občine  
Žirovnica, skupini občanov občine Žirovnica, društvom ter drugim  
organizacijam in skupnostim s sedežem v občini Žirovnica za enkratne 
izjemne dosežke kot spodbudo za nadaljnje strokovno delo in aktiv-
nosti na posameznih področjih delovanja v zadnjem letu.
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B. PREDLAGATELJI
Predlagatelji za podelitev priznanj so lahko fizične osebe, podjetja,  
zavodi, skupnosti, društva, liste ali politične stranke v občini  
Žirovnica.

C. VSEBINA PREDLOGA 
Pobuda oziroma predlog mora vsebovati: 
• naziv in ime in priimek predlagatelja 
• v primeru fizične osebe ime in priimek predlaganega kandidata 

za prejemnika priznanja s podatki: datum rojstva, državljanstvo 
in naslov

• v primeru pravne osebe pa naziv in sedež predlaganega  
kandidata za prejemnika priznanja

• vrsto priznanja, ki naj bi ga prejel predlagani kandidat
• obrazložitev predloga

V vsakem posameznem predlogu istega predlagatelja se za vsakega 
predlaganega prejemnika priznanja lahko poda predlog le za eno 
vrsto priznanja.

D. ROK PRIJAVE
Predlogi za podelitev priznanj občine Žirovnica morajo prispeti naj-
kasneje do vključno 20.09.2021, do 12. ure na naslov: OBČINA 
ŽIROVNICA, BREZNICA 3, 4274 ŽIROVNICA, s pripisom »ZA OBČIN-
SKA PRIZNANJA 2021« - NE ODPIRAJ.

E. OBRAVNAVANJE PREDLOGOV
Predloge za podelitev priznanj bo najkasneje v 30 dneh po prejemu 
obravnavala Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, 
ki bo na podlagi sprejetih predlogov, skladno z razpisnimi kriteriji, 
pripravila dokončen predlog za odločanje na občinskem svetu sku-
paj z ustreznimi utemeljitvami. Prepozno vloženih ali nepopolnih 
predlogov komisija ne bo obravnavala.

Številka: 030-0001/2021, datum: 03.09.2021

Anton Koselj, inž. el., l.r., 
predsednik Komisije za mandatna  

vprašanja, volitve in imenovanja

O cepljenju v ZD Jesenice
Zdravstveni dom Jesenice je 2. in 26. junija v športni dvorani 
Podmežakla organiziral množično cepljenje za občane Jese-
nic, Kranjske Gore in Žirovnice. Cepljenje brez predhodnega 
naročanja je 11. avgusta in 1. septembra potekalo tudi v 
Zdravstveni postaji Selo. Precepljenost v občini Žirovnica je 
nad slovenskim povprečjem.

V mesecu aprilu in maju je strmo poskočilo zanimanje za cepljenje 
proti covidu-19 tudi v jeseniškem zdravstvenem domu. Na mize smo 
dobivali sezname, ki so se strmo povzpenjali v nebo pri osebnih 
zdravnikih, odprli so se razni portali, vsak dan so nas zasipali z no-
vimi strategijami, navodili, pravilniki. Vsakodnevno prilagajanje je 
postala stalnica, prav tako 12-urne izmene in podaljševanje delav-
nika. Telefonska linija za naročanje je skoraj pregorela, nestrpnost 
in neučakanost ljudi je bila vsak dan večja, za nameček so se vrstili 
še obiski inšpektorjev.

Kmalu je postalo jasno, da bivša sejna soba v ZD, preurejena v cepilni 
center, kjer smo v enem dnevu lahko cepili od 250 do 300 oseb, ne 
bo zadoščala. Začeli smo z iskanjem lokacije, kadra, in vključevanjem 
ostalih služb. Naša prva skrb je bila, kako varno in strokovno izvesti 
cepljenje, dostopno večini populacije. Pri tem so nam priskočili na 
pomoč GARS, Zavod za šport Jesenice, civilna zaščita, redarstvo in 
posamezniki. Vsi so svoje delo odlično opravili, večinoma prostovolj-
no. Podporo nam je ponudil tudi župan Občine Žirovnica Leopold 
Pogačar, ki je skupaj s trgovino Gregor poskrbel za izdatno malico, 
Občina Jesenice nam je sofinancirala kosilo, Občina Kranjska Gora 
je prispevala plastenke vode, pekarna Planika pa je poskrbela za 
sladek dodatek h kavi. Ob visokih temperaturah smo se razveselili 
tudi kratkih majic, darila Zbornice zdravstvene in babiške nege in 
Fakultete Angele Boškin. 

2. junija se je pričelo množično cepljenje v hali Podmežakla na Jeseni-
cah. Vabljeni so bili vsi prijavljeni, starejši od 18 let. Starejše od 70 let 
in slabše pokretne smo zaradi lažjega dostopa povabili v zdravstveni 
dom, tako je cepljenje vzporedno potekalo na dveh lokacijah. Cepili 
smo s cepivom Comirnaty, podjetja Pfizer, za katerega je bilo zani-
manje tudi največje. Cepljenje je potekalo brez težav, brez dolgega 
čakanja in brez vijugastih kolon, ki so bile prikazane na televiziji iz 
drugih krajev. S prvim odmerkom se je cepilo 1704 oseb, po drugi 
odmerek je prišlo 1533 oseb. 

Cepljenje v ZP Selo 11. avgusta. Pomoč pri urejanju administracije in 
prometa so nudili člani civilne zaščite.

 TRGOVINA MILI, Breznica 1
 odprto od 8h do 17h in sobote do 12h

 M 040 425 361  T 04 5801 604  E mili@mili.si  www.mili.si 

-20% 
na celoten nakup
(razen na obrazne maske)

KUPON ZA POPUST
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Avgusta smo cepljenje organizirali v dislociranih enotah Mojstrana, 
Kranjska Gora in Žirovnica. V vsakem kraju se nam je pridružilo od 
100 do 200 oseb, ki so želele poskrbeti za svojo zaščito. V Žirovnici 
je cepljenje potekalo 11. avgusta in 1. septembra. S cepivoma Jans-
sen in Comirnaty-Pfizer smo v prvem terminu zaščitili 175 oseb in v 
drugem terminu 166.

Po vseh omenjenih cepilnih akcijah, kljub občasnim metanjem polen 
pod noge t. i. »antivaxerjev«, smo odstotek precepljenosti v občinah 
pod našim okriljem dvignili. V občini Žirovnica je tako do danes s 
prvim odmerkom cepljenih kar 54,18 % in z obema odmerkoma 
50,6 % prebivalcev, kar nas dviga nad slovensko povprečje. Seveda 
še vedno velja, da se moramo držati dosedanjih higienskih ukrepov, 
a pogled v prihodnost je vseeno malo svetlejši. Kaj nam bo zares 
prinesla jesen, bomo pa videli. Hvala ker skrbite za svoje zdravje in 
zdravje nas vseh!

Urška Sedlar, dipl. med. sestra, 
Cepilni center ZD Jesenice

S covidom-19 iz oči v oči
Po letu in pol epidemije covida-19, ki nas je močno zazna-
movala in prizadela na vseh nivojih naših življenj, mlade in 
stare, šolarje, študente, zaposlene in nezaposlene, aktivne, 
športnike, umetnike, delavce, bogate in revne … se zdi, da 
smo apatični, naveličani in predvsem, kot je napisal kolega 
dr. Pokorn – razcepljeni.

Covid-19 je nova bolezen. Pred letom in pol je nismo poznali. Zna-
nost, stroka in odločevalci, ki so se srečali z novim koronavirusom, so 
se, hkrati z uvajanjem ključnih ukrepov za preprečevanje respirator-
nih okužb v do tedaj čisto »normalno« življenje posameznika, znašli 
pred izzivom spoznavanja delovanja novega virusa med splošno 
populacijo. Cilj je bil in je isti: preprečevanje okužb, težkih potekov 
bolezni in umrljivosti med ljudmi. Ne samo države, kontinenti in 
sistemi smo različni. Tako se naš planet različno sooča in spopada z 
epidemijo: od totalitarnega, popolnega zapiranja do polodprte ali 
skoraj v celoti odprte družbe. Odvisno od režima, odvisno pa tudi 
od ekonomskih zmožnosti, načina življenja in funkcioniranja druž-
be. Medtem ko je npr. Kitajska vojaško pristopila do obvladovanja 
epidemije, se v delih Afrike zdi, kot da covid-19 tam ne obstaja. Ni 
odkrivanja okužb, ni bolnišnic, ni zdravstvene oskrbe, ni testiranj. Ni 
tudi statistike umrljivosti. Še leto nazaj smo hrepeneli po cepivu. In 
prišlo je. Pot do cepiva je bila rekordno hitra, vendar ne neznana. 
Vrhunski znanstveniki z vsega sveta so strnili vrste in razvijali ključ, 
ki bo našemu organizmu pomagal razviti zadostno in učinkovito 
imunost proti koronavirusu. Cepivo je, a je cepljenje proti covidu-19 
postalo predmet strahu, obračunavanja, razprav, jeze na epidemijo, 
na situacijo, v kateri smo se znašli, na življenje, ki ga živimo sedaj. 

Covid-19 je nepredvidljiva, posebna in smrtno nevarna bolezen. 
Imamo veliko srečo, da nam zaradi covida-19 težko ne obolevajo 
in posledično umirajo otroci. Ali da nam bolezen ne pušča hujših 
vidnih posledic na telesu (kot so bile v preteklosti velike brazgotine po 
črnih kozah ali izmaličene okončine po otroški paralizi). Če gledamo 
v svetovnem merilu, je umrlo premnogo ljudi. Največ v starostni 
skupini nad 70 let, tisti s pridruženimi kroničnimi obolenji, kot so 

Župan Občine Žirovnica Leopold Pogačar se zahvaljuje 
ekipi Zdravstvene postaje Selo, ekipi Cepilnega centra 
ZD Jesenice in vsem, ki so pomagali pri izvedbi cepl-
jenja v občini.

sladkorna bolezen, pljučna in srčno žilna obolenja, presnovna obo-
lenja, nevrološka obolenja in onkološki bolniki. Tudi pri povsem zdra-
vih posameznikih, ki so preboleli covid-19, se pojavljajo znaki post 
akutnega covid-19 sindroma: mesece trajajoče bolečine v mišicah in 
sklepih, daljša obdobja težke sape, težave s spanjem, anksioznostjo, 
glavoboli, depresivnimi simptomi, mesece trajajoče težave primanj-
kljaja okusa in vonja, tromboza in trombembolija, težave z ledvicami, 
izguba las … Bolezen je kužna bolj, kot smo si predstavljali, virus pa 
se spreminja (mutira) tako hitro, da bomo očitno uporabili vse črke 
grške abecede za nove različice. Nove različice virusa žal zvišujejo 
nalezljivost, zmanjšujejo učinkovitost cepiv in so odgovorne za višjo 
smrtnost necepljenih. Dejstvo je, da je vsaj tretjina prenosov med 
ljudmi, ki so bodisi brez vseh simptomov ali pa so pre-simptomat-
ski, predvsem otroci in mladostniki, ki kar v polovici do dveh tretjin 
asimptomatsko do blago prebolevajo covid-19. 

Cepljenje je najhitrejša pot do oslabitve virusa v populaciji v taki meri, 
da bo le ta postal »običajen« respiratorni virus. Izginil ne bo. To je se-
daj že jasno. Če bi ustvarjali čredno imunost brez cepljenja, bi trajalo 
leta, biološki in ekonomski davek bolezni bi bil nepredstavljiv. V Slo-
veniji imamo trenutno štiri dostopna cepiva proti covidu-19, možnost 
izbire in sistem nenaročanja. Za osebe, ki potrebujejo cepljenje na 
domu, je ustrezno poskrbljeno. Cepiva so varna in učinkovita. Visoko 
učinkovita so predvsem pri preprečevanju hujšega poteka bolezni in 
hospitalizacije. Za novimi različicami virusa žal obolevajo tudi ceplje-
ni, vendar so manj kužni in njihov potek bolezni je blažji. Medicinske 
kontraindikacije za cepljenje so: preobčutljivost na sestavino cepiva 
(predhodne hude alergične reakcije pri cepljenih), preobčutljivostna 
reakcija pri prvem odmerku cepiva proti covidu, sindrom kapilarnega 
prepuščanja v anamnezi (pri cepivu Astra zeneca in Janssen), trombo-
za s trombocitopenijo po prvem odmerku cepiva proti covidu, ostale 
kontraindikacije po presoji izbranega osebnega zdravnika. Cepljenje 
otrok nad 12. letom poteka enako kot cepljenje odraslih. Ob začetku 
cepljenja o stranskih in nezaželenih učinkih po cepljenju nismo kaj 
dosti vedeli. Sedaj je jasno, da približno dve tretjini cepljenih poroča 
o sistemskih stranskih učinkih: vročina, glavobol, oslabelost in bo-
lečine v mišicah. Neželeni učinki po prvem cepljenju prebolevnikov 
so značilno bolj pogosti, kot po prvem cepljenju ljudi, ki covida niso 
preboleli. Cepljeni prebolevniki razvijejo približno desetkrat večji titer 
protiteles v primerjavi s tistimi, ki covida niso preboleli. Pri otrocih 
so neželeni učinki blagi in prehodni. V bližnji prihodnosti bomo po-
trebovali poživitveni odmerek cepiva. Imunost proti koronavirusu 
namreč sčasoma upada. 

Odločitev za cepljenje je povezana z zaupanjem v cepljenje. Zaupanje 
se ustvarja s pravo komunikacijo, znanstvenimi in preverjenimi dejstvi 
in izničenjem strahu. Škoda je iskati vire informacij o cepljenju na 
družabnih omrežjih, ko pa je na voljo veliko strokovnjakov, ki vam 
bodo informacije podali iz oči v oči, iz prve roke. Tiste preverjene, 
kredibilne in strokovno najnovejše. Ni prav, da je strah pred ceplje-
njem pristal pred strahom pred boleznijo samo. 

S cepljenjem smo odgovorni do sebe, do svojih družinskih članov, 
do svojega soseda s presajenim organom, do svoje prijateljice, ki je 
hud alergik in se ne sme cepiti, do sodelavca in sodelavke, do vse 
družbe. Moje cepljenje je moja izbira in tvoja svoboda. 

Vir: 3. javni posvet Vse o cepljenju proti covidu-19 https://
www.zdravniskazbornica.si/informacije-publikacije-in-analize/
obvestila/2021/07/30/3.-javni-posvet-vse-o-cepljenju-proti-
-covidu-19---o-aktualnih-temah

Ksenija Noč, mag. zdr. nege,  
vodja Zdravstveno vzgojnega centra, ZD Jesenice
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Policija svetuje

Poskrbimo, da bodo naši 
otroci na šolski poti varni!
Začelo se je novo šolsko leto in s tem 
tudi prisotnost veliko razigranih otrok na  
cestah. Nekateri še ne poznajo nevarnosti v prometu. 
Vozniki, poskrbimo, da bodo naši otroci na svoji šolski 
poti varni!

Stanje prometne varnosti v občini Žirovnica je dobro. Primerjava 
letošnjega in lanskega leta kaže celo na skoraj 60-odstotni upad 
števila prometnih nesreč, manj je bilo tudi poškodovanih udele-
žencev. Največ prometnih nesreč se je zgodilo v četrtek in sobo-
to, ob ponedeljkih, petkih in nedeljah prometnih nesreč ni bilo. 
Najbolj kritičen čas je bil popoldan in najmanj dopoldan, vendar 
se z začetkom šole ta čas premika na jutranji čas prihoda otrok v 
šole in opoldansko-popoldanski čas vračanja iz šole domov. Otroci 
v zadnjih dveh letih niso povzročili nobene prometne nesreče.
V splošnem pa je več alkohola. Za območje celotne policijske 
postaje delež alkoholiziranih povzročiteljev nesreč trenutno znaša 
skoraj 30 odstotkov, povprečna stopnja alkohola pa je blizu enega 
promila. Letos je ugotovljenih tudi še enkrat več kršitev prometnih 
pravil kot lani. Voznike bomo na prometna pravila opominjali v 
rednih in izrednih nadzorih.
Voznike pozivamo, naj ne samo na začetku, ampak 365 dni v 
letu na območju šol in vrtcev vozijo bolj previdno, starše pa, 
naj preverjajo znanje otrok o prometu in zagotovijo, da se bodo 
znali pravilno odzvati na kritične situacije. Policisti bomo celo leto 
pozorni na varno hojo otrok in prečkanje ceste, opremljenost z 
odsevnimi telesi, opremljenost učencev prvega in drugega ra-
zreda z rumenimi ruticami ter na brezhibnost koles, mopedov in 
električnih skirojev ter pravilno uporabo varnostne čelade.

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

Lokalna samooskrba
Temeljna naloga kmetijstva je pridelava varne in kakovostne hra-
ne. Prehranska varnost in dostopnost kakovostne lokalno pridelane 
hrane pa eden od najpogosteje navedenih strateških ciljev Evropske 
unije in regije. Samooskrba je nenazadnje tudi primarna skrb vsake 
lokalne skupnosti. 

V Sloveniji in na Zgornjem Gorenjskem med živinorejskimi pano-
gami močno prevladuje govedoreja. Najpomembnejša proizvodna 
usmeritev v živinoreji in kmetijstvu nasploh je prireja mleka in mesa. 
Več kot polovico kmetijskih površin predstavlja trajno travinje. Na 
skoraj tretjini njiv je prisotna pridelava zelene krme, največkrat silažne 
koruze za prehrano goveda. Torej o samooskrbi s hrano v Sloveniji 
in na Zgornjem Gorenjskem težko govorimo. 

Majhen korak k samooskrbi je zagotovo tudi pridelava hrane doma, 
na vrtovih in njivah. Domača ekološka hrana je bistveno bolj zdrava, 
njena pridelava ima manjši negativen vpliv na okolje. S pridelavo 
lastne hrane preprečimo uvajanje monokultur, ki uničujejo naravno 
ravnovesje in se upiramo multinacionalkam, ki agresivno prodirajo 
na evropski trg.

Pomen samooskrbe se je pokazal tudi med epidemijo covida-19, 
zato je Razvojna agencija Zgornje Gorenjske ponovno začela z  
izvedbo projekta Lokalna samooskrba, ki ga financira vseh sedem 

občin Zgornje Gorenjske.

Cilji projekta so ugotoviti 
stanje, potrebe in interes po 
lokalno pridelani hrani med 
javnimi zavodi in gostinskimi 
ponudniki, okrepiti prodajo 
kmetijskih pridelkov in izdel-
kov preko sodobnih tržnih 
sistemov, kjer smo sodelo-
vanje vzpostavili s podjetjem 
Optifarm. Preko sodobnih 
družbenih kanalov želimo 
ozavestiti mlajše občane o 
pomenu prehranske neodvi-
snosti in jih hkrati vzpodbu-
diti in poučiti o možnostih za 
lastno predelavo hrane. Zato 
smo pripravili webinarje z dr. 

Majo Kolar (Trajnostna pot od njive do krožnika) in dr. Tamaro Ko-
rošec (Reja kokoši za začetnike) ter predavanje Tilna Praprotnika, 
mladega arheologa, ki je predstavil svojo zgodbo o regenerativnem 
kmetijstvu, s katerim se je spoprijel iz ljubezni in odgovornosti do 
narave. Tilen v Lescah vodi ekološko kmetijo Vegerila, je kmet brez 
traktorja, s 60 m2 družinskega vrta je prešel na 0,65 ha površine, kjer 
goji več kot 60 različnih vrst rastlin in jih trži restavracijam in izbranim 
strankam preko tedenskih zelenjavnih zabojčkov. S primerom dobre 
prakse želimo vzpodbuditi mlade za kmetijstvo ter pokazati, da se z 
inovativnim razmišljanjem lahko uspe tudi v kmetijstvu.

V okviru projekta Lokalna samooskrba smo pripravili tudi nagradno 
igro. V žrebu za praktične nagrade sodelujete tako, da na socialnih 
omrežjih Instagram in Facebook objavite zgodbo ali fotografijo na 
temo domače pridelave hrane in v opis dodate ključnik #lokalnogor. 
Zgodbe oz. storyi na Instagramu in Facebooku zaradi omejenega 
časa vidnosti ne bodo upoštevane. Drugi krog žrebanja bo 30. sep-
tembra 2021.

Nina Kobal, Razvojna agencija Zgornje Gorenjske

V prvem tednu šole so za varnost v prometu skrbeli gasilci, skrb vseh 
voznikov pa naj velja 365 dni v letu.

Vaški odbor Zabreznica obvešča

Vaški odbor Zabreznica sporoča, da v letošnjem letu piknika zaradi 
covida ne bo organiziral. 
Člani odbora občanke in občane – lastnike psov ponovno naprošajo, 
da pospravljajo za svojimi psi, saj v okolici ponovno opažajo vse več 
iztrebkov.
Vaščani Zabreznice svoje predloge za ureditev vasi ali opozorila na 
nepravilnosti v vaški skupnosti lahko oddajo v nabiralnik vaškega 
odbora na bivši mesariji Mali.

VO Zabreznica
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Konec …  
priložnost … začetek                              
Odziv na prispevek v prejšnji številki me je presenetil, da je res tako, 
kot sem zapisala, ste rekli. To je inspiriralo naslednje vrstice.

Razočarani smo nad ljudmi. Vsak ima razloge. Večinoma so to razlogi 
zaradi katerih drugi ne delajo, kot si želimo. Le od kje nam prepri-
čanje, da če s prstom na nekaj pokažemo in rečemo »to bo treba 
narediti«, da smo s tem opravili svojo družbeno dolžnost. Ker se nič 
ne zgodi, smo razočarani. Razočarani nad drugimi? Ne. V resnici 
smo razočarani nad sabo. Lahko temu naredimo konec in si damo 
priložnost, da se začne nekaj drugačnega? Najverjetneje ne. Pobožna 
želja ne bo dovolj. Zato sem razočarana tudi jaz.

Že leta govorim in pišem, da je prihodnost v manjših skupnostih. To 
Žirovnica ni, a ima potencial. Toliko razmišljanja o razvoju pa toliko 
brc v temo. Da ne bo pomote – odgovorni smo vsi! Želimo si miru, 
prijaznih ljudi, ki priskočijo na pomoč; tu smo kar dobri, ker to kar 
želimo, tudi dajemo. Preprosto je to pravilo; daj drugim, če želiš, da 
se vrne k tebi. Občina počasi raste ravno zato. Npr. razvoj turizma 
ne šteje veliko, ker ga imamo dovolj. Več prispevajo pohajkovanja 
po naravi ob žvrgolenju ptic, rahlem naletavanju dežja ali snega in 
pišu vetra. Zadnji stavek je idiličen, ker ven na rekreacijo ne gremo 
več brez sodobnih igračk, kot so telefoni in droni, s kolesi se podimo 
po hribih, mladina s skuterji in malo starejši z avtomobili divjamo po 
makadamskih poteh. Kdor stvari počne še po starem, se odskaku-
joč umika v strahu za osebno varnost in požira prah. Občutka za 
sočloveka ni. Žalostno. 

V zadnjih mesecih smo morali prekiniti izvedbo kakšnega načrta, 
na osebnem kot na občinskem nivoju. Osebna transparentnost ni 
potrebna, o občinskih zadevah pa nas župan obvešča, vemo, kar 
moramo vedeti. V tem je še ena točka, v kateri smo si podobni in 
nima posebne veze z županom. Primer bom kar sama, refleksijo nase 
si lahko naredite sami. Kot majhna sem bila pridna, torej poslušna. 
Naredila sem, kar se je pričakovalo čeprav ne vedno z veseljem. 
V človekovi naravi je, da išče izpolnitev svojih želja, a nekatere so 
zahtevale odobritev odraslih. Včasih sem si lahko uresničila kakšno 
od njih brez vednosti mojih dragih sorodnikov, ki so najbolje vedeli, 
kaj je zame dobro. Vidite, kako ta vzorec prenašamo v odraslost? 
Zato ne sodimo drugega, dokler ostaja v okvirih etike in poštenega 
zakona. Taki kot bitja smo. Kar resnično šteje je, da smo povezani v 
namenu, a to nismo! Raje »brcamo« v svojo stran, se dokazujemo, 
prerekamo. Za besede je dovolj energije, za akcijo smo preleni. Pa 
naj gre za osebni razvoj kot tudi vaški, občinski in državni. Družina, 
občina, država – vse to smo ljudje. Pa se ne obnašamo tako. Obna-
šamo se kot ločeni posamezniki.

Ne sme se nam tožiti po nečem, kar bi lahko bilo ali je bilo, moramo 
naprej, se prilagoditi in najti nove poti. Ni lahko, poleg tega se teh 
misli izogibamo in se skrivamo pod svoj »kovter« čakajoč, da situacija 
mine ali da odgovorni naredijo svoje. Kaj to je, je raztegljivo, tako kot 
si vsak po svoje razlagamo, kaj je dobro za nekoga. 

Naj zaključim z naslovom tega prispevka. Prišli smo do konca. Nihče 
ne bo namesto nas prepoznal novih priložnosti, najti jih moramo 
sami in jih skupaj uresničiti. Obdobje v katerega vstopamo je ob-
dobje na eni strani človeka in tehnologije na drugi. Od vsakega od 
nas je odvisno, kakšne meje in kakšen odnos bomo imeli med sabo 
in do tehnologije. Nam bo v pomoč in ali si bomo mi v pomoč ali 
ne. Ne tisti, h katerim se oziramo, jih prosimo, tudi molimo, da jih 
sreča pamet; niso tisti, ki smo jih izvolili – mi smo tisti, ki izbiramo 
in aktivno ustvarjamo prihodnost, zato se »spravimo izpod kovtra«. 

Mojca Vene, mag., 
občinska svetnica, Za vasi pod Stolom  

V Vrbo se vrača idilika

Mucka na Ribčevini uživata …

Večkrat jih obiščem. Prijetno presenečenje me je čakalo, ko sem se 
pripeljal na dvorišče, posuto z belim peskom in ugotovil, da garaže 
ni več. Ribčovim je služila za shranjevanje strojev, v okolici pa je bila 
tujek. Pogled od daleč potrjuje misel v naslovu.

Vendar tako obnavljanje in prenavljanje kot se je in se še dogaja, ni 
primerno in ne daje upanja, da bo Ribčevina urejena v duhu Prešer-
nove dobe. Dr. France Prešeren je bil Ribčov France z Vrbe. Ker je 
zdaj nekdanja Ribčova domačija spet v celoti v javni lasti, predlagam, 
da se opusti imenovanje PREŠERNOVA ROJSTNA HIŠA, ker je to le 
rojstna hiša dr. Franceta Prešerna. Vsa dela se bo izvajalo na Ribčovi 
domačiji skladno, v smislu ureditve, da bi Vrbo proglasili za »svetišče 
slovenske besede.« 

Vendar solastništvo na domačiji je prej ovira, kakor možnost za to. 
To se v praksi že kaže. Ministrstvo zaupa ZVKD iz Kranja, ki naj bi 
bila strokovna ustanova, žirovniški župan  pa načrtuje v nadomestni 
stanovanjski hiši kavarnico, manjšo trgovino, stanovanje za hišnika, 
tujske sobe in apartmaje. Kdo bi s tem upravljal in ekonomsko pre-
živel pa ne ve. 

Ta zgradba je drugi tujek, še bolj moteč, kakor je bila garaža. Brez 
dozidave županov načrt ni izvedljiv. Zunanji izgled hiše ni primeren 
za kmečko okolje, klet poplavi talna voda. In kaj storiti? To naj odloči 
stroka, kateri župan brezpogojno zaupa. Če ta stroka ne bo našla 
pametne rešitve, je edina možnost to zgradbo umakniti tako kakor 
garažo.

Spodobno bi bilo, da javnost izve poimensko za strokovnjake, ki 
jih upošteva župan, ki so verjetno dobro plačani, da vodijo ta dela. 
Torej so odgovorni tudi javnosti. Do sedaj opravljena dela so daleč 
od strokovnosti. Zgradili so vodnjak, ki je neprimeren za naše kraje. 
Tudi tja ne paše. Tam je stala šterna. Ne poznam načina, kako je 
mogoče les očistiti patine in premazov, prepričan sem, da je to drag 
postopek, verjetno tudi s pomočjo kemije. V tem primeru je bil ta 
postopek »stroke« neprimeren in drag. Posledice takega packanja 
so že vidne na obnovljenih opažih. Les je čudovit materjal vendar, 
kakor rečemo stari mojstri: »Dilo mor'š znat obrnit …« , da obstane 
in dobro služi svojemu namenu. Les za opaže ni bil dovolj suh in z 
nečem premazan. V praksi obstajajo opaži skednjev sto in več let, 
naravno zaščiteni, patinirani. Domnevam, da strokovnjaki ZVKD tega 
ne vedo. In ti naj bi skrbeli za strokovno ureditev Ribčevine.

Zato predlagam županu občine Žirovnica, da uradno ustanovi ne-
odvisno telo, sestavljeno iz občanov, ki niso prisotni pri upravljanju 
občine in so se v stroki izkazali, da bi z nadzorom in nasveti sodelovali 
pri ureditvi Ribčevine. Tudi, če je za to potreben denar.

Poudarjam, da smo v Društvu kulturnih zanesenjakov »PREŠERNOVI 
ROJAKI« močno zainteresirani, da se Ribčevina uredi strokovno, v 
duhu Prešernove dobe, v stanje kakršno je bilo ob preselitvi Ribčovih 
v nadomestno hišo. Pripravljeni smo pri tem tvorno sodelovati.

Za Društvo kulturnih zanesenjakov 'PREŠERNOVI ROJAKI'  
napisal predsednik Pavel Bešter

Srečanje vaščanov Brega odpadlo

Srečanje Brežanov, predvideno 28. avgusta, je zaradi zahtevanih po-
gojev za izvedbo tovrstnih prireditve odpadlo. Člani Vaškega odbora 
Breg se opravičujemo vsem vaščankam in vaščanom v upanju, da 
bomo srečanje prihodnje leto vendarle lahko izvedli.

VO Breg
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V novo šolsko leto 
V žirovniški šoli se je šolsko leto pričelo za 410 učenk in 
učencev. Pouk bo potekal po modelu B, to je na način, ki je 
bil v veljavi že v lanskem šolskem letu in za učence in učitelje 
ne predstavlja novosti.

Pouk bo torej potekal v prostorih šole, vendar z določenimi omejitva-
mi. Pri organizaciji pouka se v čim večji možni meri upošteva načelo 
mehurčkov, da se posamezne skupine otrok ne mešajo med seboj. 
Maske so za učence obvezne v skupnih prostorih, za učence od 6. 
razreda naprej tudi v matičnih učilnicah, lahko pa jih snamejo pri 
pouku športa. Učenci se bodo ob izvajanju vseh navodil ministrstva in 
NIJZ v tem šolskem letu lahko odpravili na ekskurzije in v šolo v naravi. 
Že drugi septembrski teden so tako na Kozjaku preživeli tretješolci, 
učenci 8. razreda pa se bodo konec meseca podali na planinsko šolo 
v naravi v Planinski dom pri Krnskih jezerih. 

Šolski prag je 1. septembra prvič prestopilo 40 učenk in učencev. 
Ravnateljica in učiteljice so  prvošolce in njihove starše sprejele v Dvo-
rani pod Stolom. Za popestritev prvega šolskega dne so jim učenci 
5. razreda pripravili kratko gledališko predstavo, nato so si z novimi 
sošolci ogledali svoje razrede, starši pa so med tem prisluhnili bese-
dam policista o varnosti otrok v prometu. Nakup delovnih zvezkov 
za prvošolce je kot za učence 2. in 3. razreda tudi letos financiralo 
šolsko ministrstvo.   

Vsem učencem in učenkam je uspešno šolsko leto ob začetku za-
želela ravnateljica OŠ Žirovnica Erika Melihen in vse pozvala 
tudi k spoštovanju ukrepov: »Kljub epidemiji naj bo pričetek in na-
daljevanje šolskega leta poln zanosa, pričakovanj, upanja, načrtov 
in zastavljanja ciljev. V letošnjem šolskem letu smo si poleg od-
pravljanja primanjkljajev, nastalih zaradi poteka pouka na daljavo, 
zastavili poglavitna cilja, vezana na ustvarjanje učnih okolij za 21. 
stoletje – formativno spremljanje ter vzpostavljanje, razvijanje in 
krepitev varnega in spodbudnega učnega okolja. Skupaj bomo torej 
vzpostavljali okolje usmerjeno v učenca, kjer sta najpomembnejši 
nalogi učenje in poučevanje, ob medsebojnem spoštovanju, pomo-
či, solidarnosti, sočutju, ob upoštevanju različnosti in soustvarjanju 
kulturnega okolja. 
Že v drugo šolsko leto vstopamo skupaj z epidemijo. Ukrepi, ki smo 
jih bili vajeni v preteklem letu, bodo stalnica tudi v letošnjem šolskem 
letu. Trenutna epidemiološka slika v Sloveniji je takšna, da bodo z 
izobraževanjem v šoli lahko pričeli vsi učenci. Naša skupna odgovor-
nost je, da poskrbimo, da tako tudi ostane. V šoli bomo poskrbeli za 
varno okolje in ga takšnega tudi ohranjali skupaj z vašo pomočjo, 
spoštovani starši. Vljudno vas prosimo, da glede epidemije upošte-
vate smernice in priporočila zdravstvene stroke.«

Polona Kus

Izobraževanje

Juretova zgodba
Ko volja in pogum uresničujeta sanje.

Jure Anžič je desetletni deček, ki obiskuje 5. razred OŠ Žirovnica. Na 
prvi pogled je kot vsi njegovi vrstniki aktiven, zgovoren, nasmejan 
fant. Toda Jure se je rodil s spektrom avtističnih motenj ali enostavno 
rečeno avtizmom, s katerim pa se s pomočjo družine in predvsem 
sprejemanjem okolice zelo dobro spopada. 

Jureta že od rojstva spremlja glasba, ki mu pomaga premagovati 
predvsem senzorno preobčutljivost, dosleden čut za red, komunika-
cijske in interakcijske stiske ter preveč dobesedno dojemanje okolice. 
Kot malček ni maral peti, ob poslušanju skladb se je osredotočal na 
inštrumentalno podlago. V vrtcu in prvih dveh razredih osnovne šole 
je obvladal vso narodno zabavno zakladnico Avsenikovih in Modrija-
novih viž. Vsakodnevno samodejno večurno glasbeno udejstvovanje 
je zelo močno pozitivno vplivalo na njegov razvoj. Ima skoraj 100-od-
stotno razvit glasbeni posluh. Obiskuje glasbeni center DO RE MI na 
Bledu, kjer se uči igranja na tolkala – bobne. Zadnja leta je zelo velik 
oboževalec glasbene skupine Queen. V njegovem primeru to pomeni 
natančno poznavanje datumov koncertov, nastopov, imen članov 
skupine in ostalih zgodovinskih dejstev. Vse poznane skladbe zna toč-
no zaigrati na bobne. Kar nekaj skladb je tudi posnel in jih objavil na 
svojem youtube kanalu. Deček je prava mala enciklopedija svetovno 
znane rock skupine. Z zanimanjem spremlja vse, kar je povezano s to 
skupino, še posebno imitatorje skupine, med katere spada tudi Que-
en Real Tribute Band. Srbska skupina izvrstno kostumsko in pevsko 
oponaša original in nastopa po celem svetu. Primerilo se je, da so 
1. julija nastopali tudi v Radovljici. Jure jih je imel priložnost spoznati 
in zaigrati na njihovi tonski vaji tik pred koncertom.

Člani banda so bili nad Juretom, njegovim poznavanjem skupine, še 
posebej pa nad izvrstnim igranjem navdušeni. Menda ga čaka mesto 
v skupini. Navdušenje nad slišanim je bilo obojestransko, še posebno, 
ko ga je pevec skupine na koncu koncerta povabil na oder ter mu na 
glavo posadil Fredijevo »krono«, značilen simbol kostuma, ki ga je 
pevec Queenov nosil na koncertih. Priznanje Juretovemu delu so člani 
skupine izrazili naslednji dan z objavo na njihovi uradni spletni strani.

Izkušnjo si bo Jure zapomnil za celo življenje. Doživetje, ki je spodbu-
da za nadaljnje delo, doživetje, ki mu bo pomagalo pri vsakodnev-
nem spopadanjem s primanjkljaji, spodbuda za premagovanje vsak-
danjih ovir, ki so za marsikoga hribčki, Juretu pa predstavljajo gore.

Še enkrat se je pokazalo, da je glasba izredno močno sredstvo za 
premagovanje ovir v razvoju. Njegova prva velika želja je nekoč pri-
sostvovati koncertu pravih Queenov, Briana Maya, Rogerja Taylorja 
in Adama Lambert v vlogi žal že pokojnega pevca Fredyja, nato pa 
aktivno stopati po poteh njegovih idolov.

Da bi se pogumnemu in talentiranemu fantu sanje uresničile.

Meta Zupan

Jure s člani skupine Queen Real Tribute Band na tonski vaji 

Prvič v šoli
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Izobraževanje

Pineta 2021
Tudi letos smo se člani DPM Žirovnica že nekaj mesecev 
pred odhodom z vnemo in veseljem začeli pripravljati na 
letovanje v Pineti pri Novigradu. Kot običajno smo na morje 
peljali otroke iz OŠ Žirovnica, OŠ Koroška Bela, OŠ Poldeta 
Stražišarja in nekaj otrok iz ostalih okoliških šol, skupaj jih 
je bilo okroglo 100. 

Vodniška ekipa je letos štela 14 članov, med njimi seveda ni manjkala 
naša nepogrešljiva Brigita. Za temo letovanja smo izbrali kavbojce in 
indijance. Glavnino priprav smo izvedli v juniju, 12. julija pa smo se s 
tremi avtobusi podali 11 dnem, polnim novih dogodivščin naproti. Po 
vselitvi v naše dobre stare hiške in kosilu smo se prvič vrgli v morje, 
popoldne preživeli na plaži, zvečer predstavili temo letovanja in za 
starejše tudi igro Ujemi me. 

V prihodnjih dneh so sledili preizkusi plavanja, delavnice, večerni 
ogled filma, … Ko so nam jo zagodli veliki valovi, smo več športali na 
suhem, izvedli smo triatlon, skupinsko potapljanje, nočno kopanje, 
tekmovanja v nogometu, košarki, hokeju in balinanju ter taroku. 
Zvečer smo se preizkusili v kurjenju ognja, poslušali zgodbe iz sveta 
kavbojcev in indijancev, priredili ples, salonske igre, se sprehodili do 
Novigrada ali Rakovega zaliva.

Nedeljo, sedmi dan letovanja, smo preživeli brez telefonov, po en 
otrok iz vsake skupine pa je ta dan prevzel vlogo vodiča. Po kosilu 
smo pripravili blatno kopel in drčo in nato uživali v vratolomnih spu-
stih – še dobro, da nas je Gašper lahko lovil. Prav tako razburljiv je 
bil krst za nove vodiče naslednji dan (s tem so bili uradno sprejeti v 
družino Pinete) in torkova vodna bitka. Deseti dan je bil mimogrede 
tu, na sporedu je bilo še čiščenjem kampa ter zvečer zakop bojne 
sekire in še zadnji ples. 

Tudi letos je bila naša Pineta polna doživetij, stkala so se nova pri-
jateljstva, nabralo se je veliko lepih spominov. Pogleda na naše vasi 
pod Stolom in naše družine pa smo se ob vrnitvi prav tako razveselili. 

Vodniki DPM Žirovnica

Učenje plavanja se prične na obali.

Indijanski tabor

Kostanjev piknik letos BO
V DPM Žirovnica nam lani zaradi covid razmer ni uspelo orga-
nizirati kostanjevega piknika, a to leto se bomo potrudili, da ga 
izpeljemo – na prireditvenem prostoru v Završnici bomo organi-
zirali »Kostanj to go«. Vsi vljudno vabljeni, da se nam pridružite v 
Završnici v nedeljo, 17. oktobra od 15. ure dalje. 

DPM Žirovnica

Skavtsko poletje
Za nami  je spet pestro poletje, polno igre, petja, prehojenih 
poti in žuljev, lepih spominov in novih sklenjenih prijatelj-
stev. Naši bobri, volčiči, izvidniki in popotniki so v juliju 
preživeli svoje tabore, voditelji in bodoči voditelji ter vodniki 
pa so se v avgustu izobraževali na skavtskih usposabljanjih. 

Naši najmlajši, bobri in bobrovke, so se na poletni tabor odpravili v 
olimpijsko vas. Ne ravno v Tokio, ampak v malo bližjo – na Žirovniško 
planino. Tam so se urili in tekmovali v različnih olimpijskih disciplinah, 
pekli hrenovke in penice na ognju, peli, se veliko zabavali in igrali.

Volčiči in volkuljice so imeli poletni tabor v Sv. Mohorju nad Mo-
ravčami, kjer sta jih pričakala Kekec in Rožle, spoznali so tudi slepo 
Mojco, Pehto, Tinko, Kosobrina in Micko. Skupaj so se podali nabirat 
zdravilne rastline, ki bi Mojci pomagale spregledati. Rešiti so morali 
kar nekaj preprek – molzli so kravo, rešili pobeglo ovco, se spoznavali 
s slepoto, iskali so rastlino, ki raste le enkrat na leto, ko se poravnajo 
zvezde in luna, in še in še. 

Izvidniki in vodnice so 
svoje šotore postavili v 
Nemiljah. Na taboru so 
se z jamsko družino Kru-
dovi podali na dolgo pot 
do gore, kjer bi bili na 
varnem pred bližajočim 
se koncem sveta. Morali 
so premagati veliko ovir 
in izzivov ter preizkušati 
nove stvari. Zabavali so 
se na tabornih večerih, 
ob zabavnih in športnih 
igrah, med nočno igro 
kraje zastave in si po pošti 
pošiljali mnogo pisemc. 

Najstarejši, popotniki in popotnice, pa so si za svoj potovalni tabor 
izbrali Kras in Primorje. Pot jih je vodila iz Šempetra pri Novi Gorici 
čez Kraški rob do Temnice, najvišje vasi na Krasu, kjer so pozabili na 
vse težke korake, saj jih je pričakal za-dol-past-razgled. V naslednjih 
dneh jih je pot vodila širom kraških planjav, mimo vrtač in uval ter 
borovih gozdov, dokler naposled niso prispeli do Kopra. Na Stru-
njanskem klifu so se poslovili od najstarejših popotnikov in popotnic, 
ki bodo nadaljevali svojo pot v voditeljskih vrstah. V Simonovem 
zalivu so ohladili utrujena telesa, tabor pa sklenili z nedeljsko potjo 
od Izole do Kopra, kjer so se še zadnjič nagledali modrosivih valov 
in naužili toplega sonca, potem pa ujeli vlak proti domačim krajem.

Trenutno nam srca grejejo lepi spomini na še eno čudovito skavtsko 
poletje, z očmi in mislimi pa že zremo naprej, novemu skavtskemu 
letu naproti. 

Povzela Monika Golja, po skavtsko Iskriva taščica

Vlečenje vrvi. Foto Karmen Zalokar
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Ljudska univerza Jesenice  
obvešča
Študijski krožek v OŠ Žirovnica

V OŠ Žirovnica smo 7. 9. 2021 pričeli s študijskim krožkom, na kate-
rem bodo udeleženci z Mojco Rozman Ahčin izdelovali panjske konč-
nice, sveče iz satja, pripravljali okrasne embalaže za medena darila 
ipd. Študijski krožek bo potekal ob torkih in četrtkih v septembru od 
17.00 do 19.15 v likovni učilnici. Vse zainteresirane, ki izpolnjujejo 
PCT pogoj, vabimo k prijavi na tel. številko 051 363 319 ali e-naslov 
majdas@lu-jesenice.net.

Vabilo na Parado učenja

Vabimo vas, da nas v sredo, 15. septembra 2021, med 14.00 in 16.00 
obiščete na letošnji Paradi učenja. Ob lepem vremenu bo prireditev 
potekala pred OŠ Žirovnica sicer pa v Dvorani pod Stolom. Na Paradi 
učenja se bomo predstavili s stojnicami, delavnicami in odrskim pro-
gramom. Sodelujejo OŠ Žirovnica, Srednja šola Jesenice, Glasbena 
šola Jesenice, Šola zdravja, PGD Zabreznica, Knjižnica Matije Čopa 
Žirovnica in drugi. Pogoj za udeležbo na Paradi učenja 2021 je PCT.

Jesen v Knjižnici 
Matije Čopa Žirovnica
Z avgustom so se v knjižnici zaključili bralni projekti za otro-
ke Berem z Brihto in Poletavci ter Ta veseli knjižni svet, v 
katerem so sodelovali odrasli bralci. 

Vsi otroci, ki so brali pri Poletavcih in NajPoletavcih, bodo 23. sep-
tembra 2021 sodelovali v žrebanju za glavno nagrado elektronski 
pikado. Prejeli bodo majico in priznanje, pri žrebu pa bo sodeloval 
zelo zanimiv in zabaven gost z gosto črno brado. Zaenkrat še ni zna-
no, kako bomo prireditev, zaradi negotovih razmer, izpeljali. Poletavci 
bodo zagotovo pravočasno obveščeni.

Oktobra se bo začel nov krog bralnih projektov. Ostale dejavnosti, ki 
so v knjižnici živele pred zloglasnim virusom, pa so odvisne od jesen-
skih razmer, ki bodo narekovale utrip v knjižnici. Dobrih knjig nam 
v knjižnici seveda ne zmanjka, zato lepo vabljeni, da nas obiščete.

Katarina Hlede

Bralni namig

Hiraide Takashi:  
Pride mačka na obisk
Modrijan, 2016

Par v tridesetih letih živi v najemniški hiši 
z vrtom, ki ga začne obiskovati sosedov 
maček. Zakonca se na mucka močno 
navežeta, hranita ga, se z njim igrata, 
a se ves čas zavedata, da živalca ni nju-
na. Mačji obiski počasi postanejo smisel 
njunega življenja. Nestanovitna mačja 
narava in skrivnostno prihajanje in odhajanje, dodata dogajanju 
napetost in skrivnostnost. Ko nekega dne mucka ni več na obisk, 
sta močno zaskrbljena... Znamo v življenju sprejeti dejstvo, da 
lahko tako ljudje kot živali v naša življenja prihajajo in odhajajo 
po lastni volji?

Prvi poletni festival KašArt 
Poletne dogodke v Žirovnici smo v letošnjem letu prvič pove-
zali pod skupnim imenom KašArt in nadgradili s koncertom 
v Završnici, za katerega upamo, da bo postal tradicionalen 
kot so že Prešerna noč z Aleksandrom Mežkom v Vrbi in 
Pravljični večeri pred Finžgarjevo rojstno hišo v Doslovčah. 
V okviru festivala so se v juliju in avgustu odvijali številni 
glasbeni in kulturni dogodki.

Pričeli smo že 1. julija, ko se je na dvorišču Finžgarjeve rojstne hiše 
odvil prvi od petih Pravljičnih večerov. Svetovni popotnik, huma-
nitarni aktivist in borec za človekove pravice Tomo Križnar nam je 
z ženo Bojano Pivk Križnar razril svet nekonvencionalnih poti, po 
katerih se podajata. 

Prešerna noč z Aleksandrom Mežkom & prijatelji je to leto potekala 
v nedeljo, 11. junija. V Vrbo je pritegnila okoli 800 obiskovalcev od 
blizu in daleč, ki so uživali v rokerskih zvokih, saj sta se Aleksandru 
Mežku na odru pridružila Tomi Meglič (Siddharta) in Miha Guštin-
-Gušti (ex Big Foot Mama). 

V juliju sta se v Doslovčah odvila še dva pravljična večera: dr. Janez 
Bogataj nas je popeljal v svet odraščanja s pisateljem Franom Sale-
škim Finžgarjem, Lara Janković in pianist Blaž Jurjevčič pa sta nam pri-
čarala čaroben večer kabarejskih šansonov in pesmi za dušo. Na vseh 
Pravljičnih večerih je bila z nami tudi pravljičarka Irena Leskovšek.

Pravljični večer z Laro Jankovič. Foto Miha Šest

Prešerna noč v Vrbi. Foto Miha Šest

Kultura
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V začetku avgusta nas je na prvem koncertu v Završnici navdušil 
Magnifico s predskupino Masharik. Vstopnice za koncert so bile 
razprodane že nekaj tednov pred dogodkom, ki je navdušil tudi z 
izjemno lokacijo tik ob jezeru, obdanem z gozdom in vršaci Karavank. 
Poletni festival KašArt sta zaokrožila še dva glasbena dogodka. Na 
avgustovskih Pravljičnih večerih pred Finžgarjevo rojstno hišo smo 
v goste povabili Chrisa Eckmana (The Walkabouts, The Strange , 
Dirtmusic, The Frictions) z gostjo, kitaristko in vokalistko Jano Beltran 
(All Strings Detached), ki sta nam pripravila zanimiv večer akustične 
glasbe. Glasbena skupina Brina v sestavi Brina Vogelnik, Luka Ro-
pret, Nino de Gleria in Blaž Celarec, pa nas je popeljala na glasbeno 
potovanje po zakladnici slovenskega ljudskega izročila iz katerega 
črpa navdih za svojo avtorsko glasbo.

Organizator festivala Zavod za turizem in kulturo Žirovnica se ob tej 
priložnosti zahvaljuje sponzorjem in partnerjem brez katerih festival-
skih dogodkov ne bi bilo mogoče izpeljati. V prvi vrsti, najlepša hvala 
naši ustanoviteljici Občini Žirovnica. Zahvala Ministrstvu za kulturo, 
Zavarovalnici Triglav, podjetju NGEN, energetske rešitve, pivovarni 
Carniola Brew, Zavrh baru v objemu narave & BLACK SWAN bur-
gerju in podjetju Integral avto by Arriva. Izjemna zahvala tudi vsem 
prostovoljcem za pomoč pri organizaciji in izvedbi dogodkov: svoj 
prosti čas so nam podarili člani Prostovoljnega gasilskega društva 
Smokuč in člani Prostovoljnega gasilskega društva Zabreznica. Srčna 
hvala vsem obiskovalcem, veselimo se prihodnjega poletja, ko bomo 
vsebino KašArt festivala še nadgradili.

Petra Kržan

Kultura

Koncert Magnifica v Završnici

Projekti LAS Gorenjska košarica
Zavod za turizem in kulturo Žirovnica se za leto 2022 prija-
vlja na tri projekte, ki bodo potekali v okviru LAS Gorenjska 
košarica. Projekte bo vodil BSC Kranj, Zavod za turizem 
in kulturo Žirovnica pa pristopa kot partner v projektih: 
Živa dediščina – tematske poti in vaška jedra, Medgenera-
cijski Živ Žav – ureditev rekreacijskih površin, Žive legende 
– Oživljanje in interpretacija tradicionalnih obrti, običajev 
in znanj.

Živa dediščina – tematske poti in vaška jedra

Na tematski Poti kulturne dediščine Žirovnica želimo pripraviti projekt 
osvežitve prostorske grafične opreme v skladu s katalogom ulične 
opreme in pohištva v občini Žirovnica. Pilotna ureditev bo obsegala 
postavitev opreme (klopi, stebrički za kolesa, pitnik, informacijske ta-
ble, knjigobežnice, ptičje hišice, usmerjevalne table in drugo na treh 
lokacijah, in sicer pred Čopovo rojstno hišo v Žirovnici, pri Finžgarjevi 
rojstni hiši v Doslovčah in na Cesarski cesti pri Rodinah.

Medgeneracijski Živ Žav – ureditev rekreacijskih  
površin

Rekreacijski park Završnica (RPZ) v dolini Završnice, obdan s Karavan-
kami, zelenimi travniki in gozdnimi pobočji, na aktivno preživljanje 
prostega časa privablja vedno več obiskovalcev. Park je enostavno 
dostopen in ravno prav odmaknjen od utečenega vsakdana, kar 
je idealno za domače in tuje obiskovalce. V zadnjih letih beležimo 
močno povečan obisk doline Završnice. Največ obiskovalcev se ustavi 
na parkirišču v Završnici, od koder se odpravijo v gore, na sprehode, 
na kolesarjenje, mnogi od njih pa samo posedajo ali piknikujejo 
ob jezeru. Da bi tem obiskovalcem predstavili tudi druge vsebine 
destinacije Žirovnica, bomo postavili info vstopno točko, kjer bodo 
le-te dostopne. Tako ob parkirišču v Završnici načrtujemo ureditev 
prostora s klopmi, pitnikom, info tablami, knjigobežnico, postajali-
ščem za kolesarje in zemljevidom. 

Žive legende – oživljanje in interpretacija tradicionalnih obr-
ti, običajev in znanj

V Čopovi rojstni hiši je v spominski sobi postavljena razstava o  življe-
nju in delu Matije Čopa, enega največjih literarnih izobražencev na 
Kranjskem v prvi polovici 19. stoletja. V ospredje je postavljeno nje-
govo sodelovanje in prijateljevanje s Prešernom, razstavo pa želimo 
nadgraditi s predstavitvijo Matije Čopa kot poliglota, ki je govoril 19 
jezikov. Obiskovalcem bomo različne jezike med drugim predstavili 
z interpretacijami Zdravljice v prevodih.

V ZTK Žirovnica se nadejamo uspešnih rezultatov na razpisu, ki nam 
bodo omogočili izvedbo načrtovanih projektov.

Matjaž Koman

Žamet, jeans, platno, multifunkcijske, 
z elastanom, motoristične, pohodne, ...

Nakup tudi preko spleta
www.leny.eu

Loka 37, Tržič
04/59 55 200

Na zalogi - tudi večje
konfekcijske številke!
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TRGOVINA V TRŽIČU JE ODPRTA!
Nov delovni čas:

pon: 9h-14h, tor: 9h-12h in 14h-18h, 
sre: 9h-14h, čet: 9h-12h in 14h-18h, 

pet: 9h-12h, sob: zaprto
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Kultura / Grajamo

Izšel je prenovljen zemljevid pohodniških in 
gorskokolesarskih poti v občini

Zemljevid ponuja številne ideje za odkrivanje naše naravne 
in kulturne dediščine. Označuje petnajst pohodniških in štiri 
gorskokolesarske poti, ki so na kratko opisane, predstavlje-
ne s fotografijami in opremljene s tehničnimi podatki.

V prenovljeni izdaji so na novo vrisani del daljin-
ske pohodniške poti Juliana Trail, ki vodi skozi 
občino Žirovnica, novi kolesarski spust Nivce, 
primeren za širok spekter gorskih kolesarjev, 
in turnokolesarka pot Trans Karavanke, ki se 
razteza od Jezerskega do Tromeje. 

Poleg poti z opisi zemljevid vsebuje podatke 
o lokacijah naravnih in kulturnih znamenitosti, 
parkirišč, postajališč javnih prevoznih sredstev, 
gostišč in avtomatskih eksternih defibrilatorjev 
(AED).

Zemljevid je izšel pri ZTK Žirovnica, brezplačno 
ga dobite v Čopovi rojstni hiši v Žirovnici in Pre-
šernovi rojstni hiši v Vrbi.

Polona Kus

Grajamo
Rumene usmerjevalne tablice v naši občini poleg Poti kulturne dedi-
ščine Žirovnica označujejo 3. etapo daljinske pohodniške poti Juliana 
Trail. Pot okoli Julijskih Alp sestavlja 16 etap v skupni dolžini 270 km. 
Rumene usmerjevalne tablice so skupni imenovalec celotne poti, 
na posameznih etapah lahko najdete še dodatne oznake z logoti-
pom Juliana Trail. Zakaj? Lokalni prebivalci usmerjevalnih oznak za 
sprehajanje po svoji okolici večinoma res ne potrebujejo. Če se na 
neznanem razpotju znajdete prvič in ste v dvomih, kam naprej, pa 
vam je karkšnakoli oznaka dobrodošla pomoč. 

Na poškodovane ali celo obrnjene usmerjevalne table smo v rubriki 
Grajamo že opozarjali. Tokrat se je nekdo poigral celo s premešča-
njem tablic z enega konca občine na drugega, kar je za obiskovalce 
zavajajoče, skrbnikom poti povzroča dodatno delo in na gostoljub-
nost krajev meče slabo luč.

Uredništvo

Škrati na Breznici že 30 let
Res je čudovito, da bomo lahko v tej sezoni spet med vami, 
dragi otroci in starši. Veselimo se vsake tretje nedelje v me-
secu, ko bomo ob 17h iz Škratovnske dežele prišli v našo 
priletno dvorano na Breznici. Pričarali vam bomo nekaj pri-
jaznih, igrivih minutk, vas učili skrbeti za naravo in o tem, 
kako lahko svet polepšamo drug drugemu. 

Letos mama Škrat ne bo pekla piškotov, saj jih škrati v tem času ne 
moremo deliti med vas. Zato pa smo škrati poskrbeli za prav po-
sebne nagrade, ki vas bodo čakale na tradicionalnem žrebanju ob 
koncu vsakega Škratovanja. Vsakič si boste lahko vzeli tudi kartico 
škratovske prijaznosti in jo skupaj s svojo prijaznostjo in dobroto 
podarili nekomu, ki mu boste ponudili pomoč. S to kartico želimo 
spodbujati dobra dela in vse spomniti na to, da če smo pozitivni in 
prijazni sočloveku, spreminjamo svet. 

Ob vstopu v dvorano bomo preverili PCT pogoje pri vseh gledalcih 
starejših od 15 let. Tem pogojem bomo zadostili tudi nastopajoči. 
Prosimo za razumevanje in strpnost. Le tako bomo lahko brezskrbno 
prirejali naša srečanja. Prosimo, da si rezervirate vstopnice (vstop 
v dvorano bo omejen) na e-naslovu ales.jekovec@gmail.com ali 
telefonu 040 576 560.

Ja, prav ste prebrali v naslovu. Prvo Škratovanje smo na Breznici pri-
redili pred 30 leti. Včasih smo se za nekaj časa skrili, vendar vedno 
smo našli pot nazaj na brezniške odrske deske. Ob tej priložnosti se 
zahvaljujemo vsem nekdanjim škratom in vsem zaodrskim in podo-
drskim delavcem, ki ste nagajivcem pomagali. Hvala. 

Lepo povabljeni na prvo letošnje Škratovanje v nedeljo, 
19. 9. ob 17h na Breznico. Gostimo gledališče KU-KUC s  
 predstavo Pika in Cene v pravljici. 

Mateja Mlačnik

Škrati že 30 let otroke vabijo v pravljični svet na odru …

… in jih učijo skrbeti za naravo.

Otroška folklorna skupina Breznica
vabi k vpisu  

otroke od 1. do 5. razreda.
Vaje bodo predvidoma ob torkih od 16.00 do 17.00.

Vpis in dodatne informacije dobite na številki 
040 555 621 (Maruša) do 15. 9. 2021.

Pozor!
Še posebej vabljeni v naše vrste – harmonikaši in violinisti.
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Srečanje na Zabreški planini
Na veliki šmaren, 15. avgusta, so se na Zabreški planini tra-
dicionalno sestali člani Agrarne skupnosti Zabreznica-Selo.

Srečanje z dolgoletno tradicijo vsako leto priredi upravni odbor agrar-
ne skupnosti. Polde Zupan: »Poleg članov so ta dan na Zabreško 
povabljeni vsi, ki kakorkoli pomagajo pri delih na planini, in tudi tisti, 
ki imajo našo lepotico res radi.« Vseh skupaj se je na avgustovsko 
nedeljo pred pastirsko kočo nabralo lepo število. V sončnem dne-
vu, ob prijetnem klepetu in ob dobri postrežbi se nikomur ni prav 
mudilo v dolino. 

V letošnji sezoni se je na planini večinoma pasla samo goveja živina. 
Polde: »Konje smo morali že v začetku julija preventivno odpeljati, 
ker se je v sosednji planini pojavila nalezljiva bolezen smolika. To 
prenašajo obadi in tudi ljudje. Žal pa je število živine na planini vsako 
leto manjše, kar je odraz opuščanja manjših kmetij. Življenje planine 
in krajine, zaraščanje planine, pa je odvisno predvsem od živali, ki se 
pasejo, zato se v agrarni skupnosti sprašujemo, kako naprej, kakšna 
je prihodnost naše dejavnosti.«

Zabreška planina je pred dvema letoma praznovala 100 let. Ob tej 
priložnosti je izšla knjižica »Naša lepotica Zabreška planina«, ki poleg 
opisa in preteklosti planine prinaša tudi opis okolice, okoliških koč, 
značilnega rastlinja in živali ter lepo zbirko fotografij. Knjižico dobite 
pri Markotu, pastirju in gospodarju planine, ki je že vrsto leto gonilna 
sila na Zabreški, imenovani tudi »srce planin«.

Polona Kus

Kultura / Vaški odbori

Ko se črnilo razlije …
V Medgeneracijskem centru Radovljica je v času korona 
ukrepov potekala delavnica kreativnega pisanja. Udeležen-
ci, med njimi srednješolka Manca Japelj iz Žirovnice, so svoja 
dela predstavili v knjigi Razlito črnilo.

Delavnica je potekala pod mentorstvom Nine Kosmač, ki je k pisanju 
pritegnila skupino ustvarjalcev, starih od 17 do 72 let. Pod peresom 
Mance Japelj, dijakinje EGSŠ Radovljica, je nastala zgodba z naslovom 
Love Aid. Manca: »Knjige me spremljajo že od malega. V prvem 
letniku sem začela pisati kratke zgodbe, Love Aid govori o dekletu, 
ki je svojega fanta, bobnarja iz priznane Rock skupine, zapustilo 
zaradi drog in alkohola.«

Virtualni predstavitvi knjige Razlito črnilo z literarnimi prispevki de-
setih udeležencev delavnice je 6. junija na Bledu sledila tudi pred-
stavitev v živo z nastopi avtorjev.

Polona Kus

Druženje v dolini Završnice
Na avgustovski petek je ob jezeru v dolini Završnice poteka-
lo druženje vaščanov Most in Žirovnice v organizaciji obeh 
vaških odborov. 

Vsi prisotni so s svojo udeležbo na srečanju in navijanjem pri vaških 
igrah ponovno potrdili, da so takšne prireditve dobrodošle in za-
želene. Mnogi vaščani so sodelovali pri tradicionalnih vaških igrah, 
vrhunec srečanja in iger pa je bilo vlečenje vrvi. Na eni strani vrvi 
so se zbrali vaščani Most na drugi pa vaščani Žirovnice. Prepričljivo 
je zmaga pripadla vaščanom Žirovnice. Poraženci so zmagovalcem 
iskreno in športno čestitali ter hkrati obljubili, da se bodo drugo leto 
bolje pripravili. 

Na naše srečanje sta prišla tudi naš župan gospod Leopold Pogačar 
in podžupan gospod Sebastijan Zupan. Županu smo zaupali, da je 
poskrbel, da je vlečenje vrvi potekalo korektno in skladno z dolo-
čenimi pravili.

Proti večeru ob zaključku druženja so pod vtisom dogodkov privre-
le ideje, ki bodo naslednje leto popestrile vaške igre. Izkoriščamo 
priložnost, da se zahvalimo vsem vaščankam in vaščanom, ki so 
sodelovali pri pripravi in izvedbi dogodka.

Vaška odbora Most in Žirovnice

Vaške igre so stalnica na druženjih Moščanov in Žirovničanov.  
Foto Ferdo Kikelj

Druženje na Zabreški

Nekaj besed sta zbranim namenila predstavnik AS Zabreznica-Selo 
Polde Zupan in novi brezniški župnik Marko Senica.
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Iz preteklosti

130. obletnica rojstva duhovnika in pisatelja Janeza Jalna

26. maja letos smo se spomnili 130. obletnice rojstva našega rojaka, 
pisatelja Janeza Jalna. Bil je eden od velikih mož, ki zaznamujejo naše 
kraje. V svojih zgodbah je med drugim prelepo opisoval tudi lepote 
izpod Stola, saj je bila njegova ljubezen do domače grude neizmerna. 
Kar nekaj povesti je namenil svojim krajem in tudi osebam, ki jih je 
poznal. V Ovčarju Marku je tako lepo opisal naravne danosti, da mu 
je veliki arhitekt Jože Plečenik ob čestitki zaupal tudi takole: »Janez, 
še lepše je, kot si opisal.« Tudi v Vozarjih mnogo besed namenja 
domači okolici. Z romanom Bobri pa je zašel na Ljubljansko barje. 
V enem svojih pisem je zapisal: »Ko sem se nekega jutra prebudil 
in zagledal to veliko poplavljeno okolje z znanimi in manj znanimi 
živalskimi vrstami, me je vzpodbudilo, da to opišem.« Tudi hribovito 
okolje Bohinja je v njegovi povesti zelo prisotno. Trop brez zvoncev, 
Cvetkova Cilka in veliko hudomušnih kratkih črtic namenja kraju pod 
Triglavom. V dramatiki se spominja dogodkov v 1. svetovni vojni, saj 
je bil tudi sam udeležen v njej. V uvodu naj še spomnim, da je bil 
tudi izreden alpinist in lovec.

»Sem puntar bil rojen, bom puntar ostal, po svoje sem hodil, po 
svoje gvavtvov. So srne sestrice in gams mi je brat, lisjak mi pa hodi 
na rob praga »srat«. Pa brcnem ga doli, sušiti pustim, če s črko ne 
zmorem, naj z drekom učim? Je žalostna zgodba, človeka je sram, 
zato tele bajte za ves svet ne dam.« Tako pa se je sam rad predstavil 
svojim znancem in tudi manj poznanim ljudem.

Janez Jalen se je 
rodil v kmečki 
družini na Rodi-
nah, bil je najmlaj-
ši, deseti otrok v 
družini. Njegov 
oče je bil razgle-
dan mož, po po-
klicu rudar in me-
žnar, ki je pri sinu 
že zgodaj zbudil 
zanimanje za le-
pote narave. Prvi 
dve leti je v šolo 
hodil na Breznici, 

po očetovi smrti pa je šolanje nadaljeval v Ljubljani in Kranju. Za 
duhovniški poklic se je odločil predvsem, ker je bil prepričan, da bo 
imel tako dovolj časa za pisateljsko delo. Za študij bogoslovja je dobil 

tudi štipendijo, a je imel zaradi svoje 
družabne narave in kvartopirskih na-
vad ves čas denarne težave. O svoji 
odločitvi je kasneje, leta 1941, zapisal: 
»Če nisi sam v Bogu bogat, boš kaj 
revno znal v leposlovju prikazovati le-
poto ljudem. Kar nič ne morem več 
dvomiti o tem, da me je pokojni žu-
pnik Tomaž Potočnik predvsem zato 
poslal v šole, da bi kdaj Slovencem 
pisal zdrave besede življenja. Tudi to 
je res, kaj bi si tajil: eden glavnih nagi-
bov, da sem si izbral duhovniški stan, 
je bil, da bi prost skrbi za družino, 
mogel čim bolj uspešno ukvarjati se 
z leposlovjem.«

Prvo duhovniško službo je dobil v Srednji vasi v Bohinju leta 1915. 
Vojna leta je preživel kot kurat v Gradcu in kasneje v vojaškem tabo-
rišču Lebring. Po vojni je služboval v različnih krajih in leta 1920 prišel 
v Trnovo, kjer je nekaj časa stanoval v župnišču pri rojaku Finžgarju 
in poučeval verouk. Kot pisatelja ga je v tem času najbolj zanimala 
dramatika, redno je tudi študiral umetnostno zgodovino na Filozofski 
fakulteti. Leta 1924 so v ljubljanski Drami uprizorili njegovo dramo 
Dom, ki je postala uspešnica ljudskih odrov. Jalen se je rad gibal v 
prosvetnih krogih in z družbo literarnih ustvarjalcev zahajal v kavarne, 
najbolj priljubljeno zbirališče je bila Unionska kavarna. Finžgar, ki je 
bil tedaj urednik revije Mladika, ga je prosil naj zanjo napiše povest. 
Jalen si je tako izprosil bolniški dopust in napisal Ovčarja Marka. 
Finžgar je o povesti objavil naslednji zapis: »Ta idilična povest je 
lepa, med najlepšimi njegovimi. Omenjam jo le zato, da pokažem, 
kako sem se motil. Ob spisovanju in skupnem branju sem vedno silil 
Jalena, naj mi povest zaplete, naj se Marku kaj zgodi, naj ga vsaj 
volk popade ali naj si zlomi nogo – hotel sem dejanja. Marko mi je 
bil premil, preblag, kar nečloveško priden. Skratka; Jalena sem silil 
v epiko. Pogrešno! Jalen je idilik, najlepši prav tam, kjer je doma: v 
gorah, pri lovcih in divjadi, pri pastirjih in plezalcih po previsih. Naj 
piše in snuje karkoli, naj je trilogija Bobrov, Trop brez zvoncev ali 
gorjuška Cvetkova Cilka – vse je idila. Prav in v redu. Vsak ptič poje, 
kakor mu je zrasel kljun.«

Duhovnik in pistatelj Janez Jalen

Rojstna hiša Janeza Jalna na Rodinah

Študentska leta. Levo Janez 
Jalen, desno Ivan Sadar.

Planinska druščina v Vratih. Med njimi Miha Potočnik in Stane  
Tominšek. Jalen sedi ob zidu na desni.
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Iz preteklosti

Leta 1931 je zaradi nesoglasij z nadrejenimi, ki so mu očitali zanemar-
janje poučevanja in neplačevanje najemnine, opustil delo kateheta 
in se kot duhovnik zaposlil v državni bolnišnici za duševne bolezni. 
Po letu dni je službo izgubil in nekaj časa ostal brez zaposlitve, nato 
so mu dodelili mesto župnijskega upravitelja v Notranjih Goricah pri 
Ljubljani. Tam se je počutil odmaknjenega od kulturnega in literar-
nega življenja, a prav službovanje na Barju je navdihnilo nastanek 
Bobrov. Povest v treh delih je napisal med vojno, ko je ponovno 
živel v Ljubljani, v Rožni dolini. Med bralci so bili Bobri takoj sprejeti 
z navdušenjem. Jalen se je na pisanje zgodovinskega romana pripra-
vljal skoraj deset let. V intervjuju za Slovenca (1944) je med drugim 
dejal: »Mene je prijela misel, opisati nekoč tudi sedanje naše ozemlje 
in pokrajino pred davnimi, davnimi časi. Zamislil sem si človeka 
na nekdanjem današnjem Barju, ko je bilo še močvirnato jezero, 
človeka z vedno isto človeško problematiko, toda v okolju lovske 
kulture, ki prihaja nazadnje že v poljedelsko. Ljudje mislijo, koliko 
fantazije je bilo potrebne, da sem si zamislil te zgodbe in ta čas. Toda 
reči moram, da vsa zadeva ni vzeta tako na lahek način iz zraka. 
Preštudiral sem vso znanstveno literaturo o našem Barju pa tudi o 
bodenskih kioliščarjih, poleg tega pa še polno knjig o najstarejših 
narodih v Evropi, pa tudi o sedanjih vrstnikih te kulture pri divjaških 
narodih, o starih verstvih, o močvirnih pticah, o starih, že izumrlih 
živalih, kakor so bilo bobri, bivoli, losi itd.«

Po vojni je Jalen kot duhovnik služboval na Koprivniku, kamor se 
je vozil z Rodin, in v Grahovem pri Cerknici, kjer je nastala njegova 
najkrajša pridiga. Na zelo hladno zimsko nedeljo je farane s prižnice 
odpravil z besedami: »Dragi farani! Huda zima, hud je mraz, zebe 
mene, tudi vas. Hvaljen Jezus!« Leta 1957 so Jalna na njegovo željo 
premestili v Ljubno, kjer je sklenil svojo duhovniško in življenjsko pot.

Jalen je bil vse življenje upornik, ki si ni pustil kratiti ustvarjalne svo-
bode. Zaradi svojega živahnega značaja je nemalokrat zašel v spore 
z verniki, zapletal se je v spore s cerkvenimi in posvetnimi oblastmi. 
Zase je dejal: »Trd Gorenjec sem, nič drugega.« Tako je izgubil službo 
v državni bolnišnici za duševne bolezni, ker se v času diktature kralja 
Aleksandra ni hotel udeležiti volitev, med vojno ni spoštoval kulturne-
ga molka, h kateremu je umetnike pozvala Osvobodilna fronta, med 
službovanjem v Grahovem ga je Komisija za prekrške pri Izvršnem 
odboru Občinskega ljudskega odbora Postojna denarno kaznovala, 
ker se ni udeležil obvezne akcije pobiranja koloradskega hrošča. Te-
žav pa ni imel le zaradi svoje svobodomiselnosti, temveč tudi zaradi 
neplačevanja obveznosti. Iz denarnih zagat so ga občasno reševale 
nagrade, ki jih je prejel za svoja dela; za Cvetkovo Cilko je je dobil 
nagrado kraljevske banske uprave in za zbirko novel Previsi ter povest 
Trop brez zvoncev nagrado Mestne občine ljubljanske, predhodnico 
Prešernove nagrade, ki so jo podeljevali ob obletnici Prešernove smrti. 

O Jalnovem značaju in o tem, kako jo je 
včasih »zavozil« je njegov prijatelj Janko 
Moder pripovedoval takole: »Na izletih v 
gorah dober, prijazen, v planinski koči pa 
glasen in oblasten, kakor postane v Lju-
bljani, v Unionski kleti, Pri kaplanu, Pepetu, 
Veselu ali Katrci. Takrat se mu marsikdo 
umakne, ker ne prizanaša navzočim, tem 
manj, čim bolj pozna je ura. Veliko načr-
tov je imel, veliko govoril, kaj vse bo še 
napisal, pa je bilo malo tega. Jezil se je, 
če so ga priganjali, saj vendar piše. Prito-
ževal se je, da mu Finžgar zgodbo Ovčar-
ja Marka kvari. Včasih jo je precej zavozil 
in je nastala kaka zadrega: šola je ostala 
brez kateheta, sostanovalci v šenklavškem 
župnišču brez miru in hišni gospodar brez 
stanarine.«

Leta 1932, potem ko je ostal brez službe v bolnišnici za duševne 
bolezni in brez dohodkov, se je Jalen odzval vabilu snemalca Metoda 
Badjure za sodelovanje pri igranem filmu Triglavske strmine, drugem 
slovenskem nemem celovečercu. Jalen je za film napisal scenarij in pri 
snemanju, kot navdušen alpinist in skalaš, sodeloval z nasveti. V filmu 
v režiji Ferda Delaka, ki ga odlikujejo drzni plezalni prizori v Triglavski 
severni steni in idilični prizori iz kmečkega življenja v Gornjesavski 
dolini, so glavne vloge odigrali prav skalaši, med njimi Joža Čop, Uroš 
Zupančič in Miha Potočnik. Premiera filma je bila decembra 1932 v 
kinematografu Ljubljanski dvor. Film je bil velik uspeh tudi po finančni 
plati, a zaradi nepoštenega poslovanja nekaterih sodelujočih, je Jalen 
zopet ostal bolj ali manj praznih rok.

Po vojni se je Jalen soočil z novim režimom. Komunistična oblast 
je na seznam prepovedanih knjig uvrstila vsa njegova dela, kar je 
pomenilo, da kot pisatelj ni več obstajal. Omejeno je bilo tudi nje-
govo gibanje. Maja leta 1945 so mu dovolili, da je obiskal Rodine, 
a so ga tam aretirali kot protikomunista in odpeljali v sodne zapore 
v Ljubljano. Dva meseca je tako lajšal prestajanje kazni sojetnikom 
z duhovitimi pripovedmi. Ko so ga pomilostili, je še naprej zabavljal 
čez oblast in v njegovem stanovanju v Rožni dolini so namestili pri-
sluškovalne naprave. To stanovanje so mu kasneje celo odvzeli, češ 
da razpolaga s kar dvema stanovanjema, na Rodinah in v Ljubljani. 
Leta 1952 je v pismu Janku Modru zapisal: »Mojega spisa zato nikjer 
nobenega ne zaslediš, ker so me pač leposlovni »vrhovi« v Ljubljani 
z Mohorjevo in Oznanili vred vrgli na smetišče. Niti omeni me nih-
če ne več. Ko boš sestavljal bibliografijo Mladike, da o koledarjih 
molčim, boš videl, koliko je Janez Jalen za Mohorjevo pretegnil, pa 
ga Mohorjeva niti z besedico ni omenila ne za petdeset, še manj 
za šestdesetletnico. Saj je meni osebno vseeno, če me še kdo kdaj 
omeni ali pa nihče več, kulturno pa to ni prav, da ne rečem kaj več.«

V času, ko je bil pri oblasteh 
v nemilosti, je Jalen pod psev-
donimom Poskokov Janez 
napisal povest Sončne sence 
in jo v nadaljevanjih objavil v 
reviji Lovec. Lovska povest se 
dogaja na Gorenjskem in te-
melji na resničnih dogodkih. 
Jalen se v tem manj znanem 
delu s podrobnimi opisi živali 
ponovno izkaže kot izjemen 
poznavalec in ljubitelj nara-
ve. V naravi, pod Skokom, si 
je pred vojno uredil tudi svo-
je zatočišče – majhno kočo s 
posteljo in štedilnikom, kjer je 
lahko užival mir. Zemljišče za 
kočo so mu po ugodni ceni 
prodali Rodinci v zameno za 
pomoč pri gradnji vodovoda.  

Leta 1956 je Mladinska knjiga z dovoljenjem oblasti izdala ponatis 
Jalnovih Bobrov. Knjiga, izšla je v zbirki Sinji galeb, je bila kmalu 
razprodana, Jalnovo ime pa se je tako vrnilo na sezname slovenskih 
književnikov. Ob praznovanju 70-letnice mu je Društvo slovenskih 
književnikov podelilo nagrado.

Janez Jalen je umrl na Ljubnem, 12. aprila 1966. Pokopan je tako 
rekoč ob svoji rojstni hiši, na pokopališču na Rodinah.  

Janez Mulej, Polona Kus 
Foto: Jalnova zapuščina

Viri: Literarni atlas Ljubljane, ZRC SAZU, 2004  
Žebovec, Janez Jalen, pisatelj in duhovnik za vse Slovence, samozaložba, 2002Jalen - alpinist

S sorodnico pod Skokom
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200. obletnica župnijske cerkve
Župnija Breznica je v soboto, 28. avgusta, slovesno pra-
znovala visoki jubilej – 200. obletnico posvetitve župnijske 
cerkve Žalostne Matere Božje. S tem je zaokrožila pestro 
župnijsko dogajanje letošnjega poletja.

Velika slovesnost je namreč potekala že v začetku julija, ko je bre-
zniška župnija po 16 letih spet dobila novomašnika. Novo mašo 
je 11. julija pel 38-letni Jurij Slamnik iz Žirovnice, ki se je pridružil 
kapucinskemu redu in bo svoje duhovniško delo najprej opravljal v 
župniji Ljubljana – Štepanja vas.

Konec julija se je od župnije po desetih letih poslovil župnik Marjan 
Lampret, ki so ga škofje imenovali za župnika župnije Trata - Gorenja 
vas ter soupravitelja župnij Leskovica, Nova Oselica in Stara Oselica. 
Župljani smo se mu ob zadnji maši zahvalili, da župnijo zapušča »v 
dobri kondiciji«. Zapomnili si ga bomo kot odličnega pridigarja in 
pevca ter pokončnega duhovnika, kristjana in Slovenca. Na Breznico 
je prišel nov župnijski upravitelj Marko Senica, ki se je kar takoj izkazal 
s svojo planinsko kondicijo; že v prvem tednu je namreč maševal na 
Stolu in sv. Lovrencu. 

Slovesna maša ob 200-letnici posvetitve cerkve Žalostne Matere Božje. 
Foto Miran Kozmus

Miro Bergelj, Jurij Slamnik, Jože Klun, Marko Senica, Anton Jamnik, 
Matjaž Ambrožič, Marjan Lampret in Andrej Župan pred nekdanjo 
farno cerkvijo na Rodinah. Foto Ferdo Kikelj 

Imeniten uvod v praznovanje 200-letnice župnijske cerkve smo dobili 
z izidom in predstavitvijo dveh knjig domačina, doktorja cerkvene 
zgodovine in župnika v Begunjah Matjaža Ambrožiča: Zgodovina 
brezniške župnije in Cerkve in znamenja v brezniški župniji. Tu so med 
drugim podrobno opisane okoliščine nastanka brezniške župnije, 
naslednice rodinske pražupnije, ene od najstarejših na Slovenskem, 
katere prva pisna omemba sega v začetek 12. stoletja. Konec 18. 
stoletja je med verniki padla odločitev, da lokacija na skrajnem vzho-
dnem robu župnije, kjer se nahajajo Rodine, ni najbolj primerna in 
da bi do župnijske cerkve z vseh koncev župnije želeli imeti enako 
dolgo pot. Izmerili so, da je sredina župnije prav tam, kjer zdaj že 
200 let stoji župnijska cerkev Žalostne Matere Božje. 

Slovesno mašo ob 200-letnici je na zadnjo avgustovsko soboto v bre-
zniški cerkvi daroval ljubljanski pomožni škof Anton Jamnik, ob njem 
pa so somaševali nekdanji brezniški župniki Janez Ambrožič, Jože 
Klun in Marjan Lampret, novi župnik Marko Senica, novomašnik Jurij 
Slamnik, radovljiški dekan in župnik Andrej Župan in duhovnika iz vasi 
pod Stolom Miro Bergelj in Matjaž Ambrožič. Za lepoto bogoslužja je 
poskrbel Cerkveni pevski zbor Antona Vovka pod vodstvom Anžeta 
Koširja, skavti, narodne noše in številne skrbe roke, zaradi katerih 
je bila cerkev lepo očiščena in okrašena. Po maši se je praznovanje 
nadaljevalo pred pastoralnim domom, kjer je zbrane ob dobri hrani 
in pijači s pesmijo navdušil Aleksander Mežek.

Katarina Ropret

Novi knjigi o zgodovini in sakralni 
dediščini brezniške župnije 
Ob 200. obletnici župnijske cerkve Žalostne Matere Božje 
na Breznici sta izšli obsežni knjigi našega rojaka dr. Matja-
ža Ambrožiča, Zgodovina brezniške župnije in Božja potna 
znamenja v brezniški župniji.

V knjigi Zgodovina brezniške župnije je predstavljeno duhovno in 
kulturno-umetnostno življenje v naših vaseh. O sami ideji za pisanje 
je avtor povedal naslednje: »Ideja o potrebnosti tovrstne knjige ozi-
roma zgodovinske predstavitve preteklosti brezniške župnije je stara 
vsaj 120 let, saj je podobno delo želel napisati že msgr. Tomo Zupan. 
Deloma je idejo obudil župnik in dekan Anton Petrič leta 1956, ko je 
napisal neke vrste osnutek za zgodovino brezniške župnije. Sam sem 
20 let zbiral gradivo, potem pa porabil eno leto za njegovo urejanje 
v končno knjižno obliko.«

V knjigi je slikovito prikazana 
zgodovine brezniške župnije 
in njen vpliv na ostala podro-
čja našega življenja (politiko, 
gospodarstvo in kulturo). Z 
življenjepisi so predstavlje-
ni vsi dosedanji brezniški 
župniki, kaplani in duhovni 
pomočniki ter duhovniki, 

redovniki in redovnice, ki so izšli iz naše župnije. Poleg njih so po 
posameznih vaseh predstavljeni tudi preostali izobraženci iz 18. in 19. 
stoletja, saj je, kot je zapisal v uvodu, avtor želel v knjigi predstaviti ne 
le duhovno, ampak tudi kulturno-umetnostno življenje v naših vaseh.

V knjigi, Božja potna znamenja v brezniški župniji, je predstavljena 
sakralna dediščina (cerkve, kapelice, znamenja, križi in slike na hišah 
ter spominska obeležja) naših krajev. Knjiga je opremljena s številnimi 
fotografijami, ki jih je večinoma posnel Miran Kozmus. Obe knjigi sta 
vam na voljo v brezniškem župnišču.

 Aleš Jekovec
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je skrbelo, če bom to poslanstvo resnično mogel opravljati. Sam 
sebi se nisem zdel sposobnega za to, a sem (ob pravem času) dobil 
tudi dosti potrditev, da sem na pravi poti. Predvsem notranji mir in 
veselje, pa tudi pozitivne odzive od drugih ljudi. 

Ste s tem korakom presenetili družino, prijatelje? Kakšni 
so bili odzivi?

Morda je bilo vse to najprej pre-
senečenje za mene samega. Za 
časa osnovne in srednje šole s z 
mislimi, da bom duhovnik, niko-
li nisem ukvarjal. Seveda je bila 
moja družina ob tem presene-
čena. Sploh na začetku te moje 
poti je bilo s strani staršev precej 
dvomov, ali gre za iskren in re-
sničen klic, ali pa je vse to bolj 
izraz mojega nezadovoljstva in 
iskanja nečesa drugega. Zaradi 
tega je med nami občasno pri-
hajalo tudi do kakšnih konfliktov. 
Ampak moji odločitvi nista nikoli 
nasprotovala oz. me kako druga-
če poskušala ovirati. Verjetno tudi 

sama na začetku nista verjela, da bom vztrajal. Sčasoma pa sta to 
sprejela in me tudi podpirala, kolikor sta mogla. Tako tudi brat, sestra 
in drugi sorodniki. Lepo je in velik blagoslov, ko sem videl, da mi 
domači stojijo ob strani. Od mojih prijateljev pa nihče ni bil preveč 
presenečen nad mojo odločitvijo; kakšen mi je kdaj tudi rekel, da je 
morda celo pričakoval nekaj takega. No, zanimivo. 

V letošnjem letu je bilo v Sloveniji sedem novomašnikov. Je 
to običajno število? Kakšna je izobraževalna pot, ki pripelje 
do vašega poklica?

Tako letos, kot tudi lani nas je bilo posvečenih sedem duhovnikov. 
Kakšno leto jih je več, kakšno leto pa manj. To sicer res ni veliko, 
še posebej, če pogledamo, koliko jih je bilo vsako leto posvečenih 
v (ne tako daljni) preteklosti. Število se je v zadnjih desetletjih precej 
znižalo. Saj verjamem, da v današnjem času marsikdo težko vidi v 
redovništvu in duhovništvu vrednoto, zaradi katere bi se odpovedal 
vsemu drugemu, kar ti ponuja svet. Čeprav to, kar ponuja svet, ne 
zadovolji človeka. Pa tudi sam študij je precej dolg; pet let študija na 
fakulteti in še zadnje t. i. diakonsko leto, ki je kombinacija študija in 
praktičnega (pastoralnega) dela na župniji. Redovniki (npr. kapucinski 
red, kateremu sam pripadam) pa imamo še daljšo formacijo. Tako 
od vstopa v sam red do duhovniškega posvečenja lahko preteče 
deset ali več let, ker vključuje tudi drugo formacijo (vzgojo, prakso), 
ne le študij. 

Nova maša je pomemben dogodek v župniji. Kaj je pomenil 
vam, kako ste ga doživeli?

Novo mašo sem doživel izredno lepo, prav milostno. Moram reči, 
da sem se tega dogodka celo malo bal. Nek vrhunec tega je bil že 
29. junij, ko smo bili v ljubljanski stolnici po rokah škofa posvečeni v 
duhovnike. Takrat smo »postali« duhovniki. Novo mašo tako vidim 
bolj kot praznik župnije, ko novomašnik daruje sveto mašo pred 
svojimi domačimi ljudmi. To je bil zame osebno res izreden dogo-
dek. Koliko ljubezni in dela je bilo vloženega vanj in koliko ljudi je z 
veseljem sodelovalo. Res mi je bilo lepo videti, kako so župljani (in 
tudi drugi) stopili skupaj in s tem tudi omogočili, da je nova maša 
sploh bila in da je bila tako zelo lepa in posebna. Po svoje skromno, 
brez nekega nepotrebnega blišča, a po drugi strani svečano, kakor 

Novomašnik br. Jurij Slamnik
V Katoliški cerkvi na Slovenskem je bilo letos posvečenih 
sedem duhovnikov, med njimi br. Jurij Slamnik iz Žirovnice. 
Novo mašo je imel v nedeljo, 11. julija, v domači farni cerkvi 
na Breznici. V brezniški župniji je bil to prvi novomašnik po 
letu 2005, ko je prvo mašo daroval Žirovničan Miro Bergelj.

Kakšna je bila vaša življenjska pot, preden smo vas spoznali 
kot novomašnika?

Moja življenjska pot je bila precej »klasična«. Rojen sem 6. 1. 1983 
na Jesenicah, kot tretji in zadnji otrok v naši družini. Lahko bi rekli, da 
sem prišel »malo pozneje«, tako da sta brat in sestra precej starejša 
od mene. Po zaključku osemletke v domačem kraju sem šolanje 
nadaljeval na (takrat še) Srednji elektro in strojni šoli Kranj. Razmišljal 
sem tudi o tem, da bi se po koncu šolanja nekje zaposlil, naposled 
pa sem se odločil, da bom nadaljeval s študijem, in sicer metalurgije. 
Moram reči, da sem se s tem študijem kar precej »mučil«, zame je bil 
precej zahteven, a mi ga je vendarle uspelo dokončati. Takrat sem 
bil prepričan, da sem s šolanjem za vedno končal. Zaposlil sem se v 
podjetju Acroni na Jesenicah, kjer sem ostal eno leto. A že tekom 
študija se je v meni oglašal glas, ki me je vabil drugam. Tiho, nežno, 
nič vsiljivo. S časom sem se odločil odgovoriti na ta klic. Spoznal sem 
tudi brate kapucine (redovnike), ob katerih sem začutil, da bi bila 
to lahko moja pot. Sčasoma sem se opogumil in odgovoril tudi na 
klic v duhovniško poslanstvo, katerega »vrhunec« je (vsaj zaenkrat) 
letošnje duhovniško posvečenje in nova maša. Vmes pa je bilo veliko 
lepih in tudi težkih trenutkov, a sem Bogu hvaležen za vse. Vse to 
me je utrdilo na moji poti. 

Duhovniški poklic torej ni bil vaša prva izbira. Kaj je napo-
sled botrovalo vaši odločitvi, da postanete duhovnik?

Duhovniško poslanstvo res ni bila moja prva izbira. Imel sem velike 
težave s tem, kateri poklic izbrati. Nisem imel neke prave ideje, s čim 
se v življenju želim pravzaprav ukvarjati. Notranje sem se počutil pre-
cej praznega in nezadovoljnega. Veliko sem se tudi umikal v naravo, 
v samoto. In seveda v cerkve. Tudi tam sem v tišini iskal odgovore na 
svoja vprašanja. Sedaj lahko rečem, da je bil to začetek moje vrnitve 
k Bogu, k veri, v Cerkev. Saj ne, da bi kdaj to zapustil. Osem let sem 
redno obiskoval veronauk, a sem se po birmi kar nekako odmaknil 
od vsega tega. Precej tipično, bi lahko rekli. A verjamem, da me je 
on čakal. Kot sem že rekel; ta notranja praznina, ki sem jo čutil, me 
je začela bolj pritegovati nazaj k Bogu, tokrat še bolj intenzivno. 
Moj odnos z njim se je začel poglabljati. To pa ne pomeni, da je 
od takrat naprej vse teklo gladko. A bolj ko sem začel razmišljati o 
duhovniškem poklicu, bolj privlačen mi je postajal. Istočasno pa me 

Novomašnik br. Jurij Slamnik S starši v cerkvi na Breznici
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Društva

se spodobi. Dogodek, ki mi bo vse življenje ostal v spominu. Res, še 
enkrat, iskrena hvala vsem. 

Kje je sedaj vaše delovno mesto?

S 1. avgustom sem bil premeščen v Ljubljano – Štepanja vas. Bratje 
kapucini tu upravljamo župnijo, ki je kar precej velika. Ni mi nezna-
na, saj sem tukaj že preživel štiri leta še kot študent teologije. A kot 
duhovnik sem sedaj pred drugačnimi izzivi. Kot duhovnik sem poslan 
da oznanjam Kristusov evangelij povsod, kamor grem. Saj to je tisto, 
kar je resnično pomembno. Da ljudje slišijo dobro novico – Kristusov 
evangelij. Potem naj se pa vsak sam odloči. To želim in zato me je 
on sam poslal. Pri tem mi pa veliko pomeni podpora mojih sobratov 
kapucinov, drugih duhovnikov in redovnikov in seveda vseh drugih, 
ki molijo za nas in nas podpirajo. Brez vas ne bi šlo. Hvala vam in 
Bog vam povrni!

Polona Kus 

Izlet prostovoljk programa  
»Starejši za starejše«
Prostovoljke programa »Starejši za starejše« Društva 
upokojencev Žirovnica so se 25. avgusta 2021 podale 
na izlet po naši soseščini. Po dolgem času so se tako 
družile v sproščenem in prijetnem vzdušju. V svojo 
družbo so povabile tudi predsednika Zdravka.

Z avtobusom smo se podali na Bled. Med vožnjo nam je Vojka 
obudila spomin tako na dejanski kot mitološki nastanek Blej-
skega jezera. Pri festivalni dvorani so nas pričakali kočijaži in 
nas popeljali okoli jezera.

Na Mlinem smo izstopili. Tu nas je pričakalo presenečenje. 
Z ladjico nas je prijazen pletnar peljal na otok. Po povratku z 
otoka smo šli z avtobusom do naše gostilne Osvald, kjer smo 
ob okusni malici zaključili dan.

Zahvaljujem se Vojki za brezhibno organizacijo, našim prosto-
voljkam pa za povabilo in prijetno druženje. Pogrešali smo ga.

Besedilo in foto Zdravko Malnar, predsednik DUŽ

Napovedujemo …

Balinanje za Memorial Slavka Gregoriča in 
Martina Pazlarja

V soboto, 11. septembra, bo na baliniščih za Osvaldom po-
tekalo tekmovanje v balinanju za Memorial Slavka Gregoriča in 
Martina Pazlarja, začelo se bo ob 9. uri. Na tekmovanje bomo 
povabili ekipe iz Radovljice, Lesc, Gorij in z Jesenic. Vabimo vas, 
da pridete spodbujat naše balinarke in balinarje.

Tekmovanje v pikadu v okviru Pokrajinske 
zveze društev upokojencev Gorenjske 

Društvo upokojencev Žirovnica bo v sredo, 6. oktobra 2021, 
organiziralo pokrajinsko prvenstvo v pikadu za člane društev 
upokojencev Gorenjske. Tekmovanje bo potekalo na vrtu ozi-
roma v prostorih društva, začelo se bo ob 8. uri.

Vadbo za naše igralce pikada bo v prostorih društva organiziral 
Franc Zalokar, ki naj bi za udeležbo na tekmovanju sestavil 
dve ekipi. 

Vabimo članice in člane društva, pa tudi druge upokojence, ki 
radi igrate pikado, da se nam pridružite. Trenirali bomo vsak 
torek in petek od 17. ure dalje.

Predavanja

Jesen, zima; čas dolgih, sivih večerov. Kulturno-izobraževalna 
sekcija, ki jo vodi Ferdo Kikelj, je za to obdobje pripravila nekaj 
strokovnih predavanj. Upajmo, da izvedbe predavanj ne bo 
onemogočil covid.

20. septembra ob 19. uri bo ponovno med nami Ksenija 
Noč, mag. zdr. nege. Naslov njenega predavanja je Čas za 
sprostitev. Naučila nas bo tudi nekaj tehnik sproščanja. Po-
znavanje tovrstnih tehnik je v vsakem stresnem obdobju še 
kako pomembno.

18. oktobra ob 19. uri se bomo srečali z Avguštinom Men-
cingerjem, dr. med spec. Hiter način življenja, služba, različne 
obveznosti, stresne situacije so največkrat razlogi, da v svoj 
urnik ne umestimo dovolj gibanja. Na predavanju V gibanju 
je življenje se bo z udeleženci pogovarjal, kako pomembno 
redno gibanje vpliva pri spopadanju z vsakodnevnimi obve-
znostmi, hkrati pa je tudi naložba za zdravo starost.

15. novembra 2021 ob 19. uri nas bo predavatelj Miro 
Koder s sliko in besedo popeljal po Iranu, skrivnostni obmorski 
deželi na Bližnjem vzhodu, v jugozahodni Aziji.

Vsa predavanja bodo potekala v dvorani Gostišča Osvald. Pro-
simo obiskovalce, da upoštevate trenutne ukrepe Nacionalne-
ga inštituta za javno zdravje (nošenje mask, razkuževanje rok, 
medsebojna razdalja, potrdilo PCT). Predavanja so čas za delo 
na sebi in za pogovore o problemih, so tudi čas za druženja, 
zato vljudno vabljeni.

Danica Bernik

Po dolgem času zopet na izletu
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Za konjeniki je aktivno poletje
Pogoji za delovanje zaradi covida-19 niso lahki, pa vendar 
je članom in članicam KK Stol uspelo zamenjati ograjo okoli 
maneže, izvesti tekmovanje za pokal Slovenije in sodelovati 
pri konjenicah, na romanju in drugih prireditvah. 

Že spomladi so člani »udarniško« v celoti zamenjali ograjo okrog ma-
neže, seveda v skladu s priporočili NIJZ. Investicijo, vredno 7.000 evrov, 
bi v prihodnje radi nadgradili še z manežnim namakalnim sistemom.

Tekmovanje v dresurnem 
jahanju CDNA za pokal Slo-
venije so uspešno izvedli 20. 
junija. Pomerilo se je 19 tek-
movalcev v več kategorijah. 
Domači tekmovalci so se 
odrezali odlično, saj je Rok 
Markič v kategoriji E zasedel 
2. mesto, Eva Terglav v ka-
tegoriji A 1. mesto in Urša 
Svetina v kategoriji LM 3. 
mesto. Čestitamo.

10. julija smo člani KK Stol pospremili slovensko olimpijsko baklo na 
poti skozi občino Žirovnica. V spremstvu zapravljivčkov pod vajetmi 
Janka Vidica in Polda Zupana so jo v sedlu nosili Petra Biškup, Rok 
Murnik in Žiga Golob. Ponosni smo, da smo bili del olimpijskih sanj 
in hkrati čestitke vse našim olimpijcem ter paraolimpijcem.

Po kar nekaj letih smo v brezniški fari dobili novomašnika Jureta 
Slamnika – Zavitovega iz Žirovnice. V družbi narodnih noš smo njega 
in njegove bližnje 18. julija od doma do cerkve na Breznici slovesno 
zapeljali z zapravljivčki in vozom.

Že tradicionalno dan po velikem šmarnu, 16. avgusta, na dan sv. 
Roka, KK Stol organizira romanje na Brezje. Romanja se je s konji 
in vozovi udeležilo 55 članov kluba ter gostov iz Sostra pri Ljubljani 
in Višnje Gore. Za vzdušje sta skrbela dva harmonikaša in mlada 
harmonikašica, da pa bodo odpustki držali, je odpravo na Brezjah 
žegnal tamkajšnji župnik. Srečanje smo s pogostitvijo zaključili pod 
kozolcem na konjeniški parceli.

Društvo prijateljev konj Višnja Gora vsako leto organizira konjenico, 
ki se je udeležijo tudi naši člani. Ob glasovih osmih harmonik so se 

Društva

Konjenica v Višnji Gori

Urša Svetina

Voščili smo
Zdravstvena situacija še vedno ne dopušča, da bi naše občanke 
in občane ob njihovih osebnih praznikih predstavniki Društva 
upokojencev Žirovnica obiskali na domu. Voščila z lepimi že-
ljami jim tako pošiljamo po pošti. 

Junija je na Selu gospod Branko Pogačar dopolnil 96 let.

Julija je v Smokuču gospa Cirila Meterc dopolnila 90 let.

Avgusta je na Selu gospa Marija Slamnik dopolnila 90 let, 
v Vrbi gospa Marija Krajnc - Karmela 91 let in na Breznici 
gospa Frančiška Jančar 93 let.

Vsem slavljenkam in slavljencu iskrene čestitke in ostanite 
zdravi.

V tišini najdeš življenjsko veselje, ki smo ga v samem pehanju 
izgubili. Vzemi si čas in bodi dober človek za svoje soljudi.

Jerca Tičar 

dvajsetim vpregam z zapravljivčkom 21. avgusta na 30-kilometrskem 
popotovanju po razgibanem terenu priključili tudi Janko, Francka, Tine 
in Ferdo. Ob povratku domov so navdušeno pripovedovali o izredno 
prijaznih, veselih, gostoljubnih ljudeh, razgibani pokrajini, urejenih 
kmetijah ter pojedinah na vsakih nekaj kilometrov. Zatorej najlepša 
hvala prijateljem iz Višnje Gore in nasvidenje tudi prihodnje leto.

Na sejmu AGRA avgusta v Gornji Radgoni so bila podeljena priznanja 
najuspešnejšim rejcem posameznih pasem konj. Priznanje Združenja 
rejcev konj slovenske hladnokrvne pasme za rejca leta 2020 je prejel 
naš član Valentin Zupan. Čestitamo.

Več o delovanju Konjeniškega kluba Stol lahko preberete in si ogle-
date fotoutrinke na spletni www.kkstol.si.

Meta Zupan, KK Stol

Mijini recepti

Madžarska solata
Sestavine:

• 6 rdečih in 6 zelenih paradižnikov

• 6 rdečih in 6 zelenih paprik

• 6 čebul

• 1 ali 2 feferona

• 2dl kisa za vlaganje

• 1 dl olja

• 2 žlici sladkorja

• sol in cel poper po okusu

Vse skupaj narežemo in kuhamo 15 minut. Malo ohladimo, napol-
nimo kozarce in zapremo. Solato uporabimo kot hladno prilogo k 
narezkom in drugim jedem.
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Narava / Zdravje

da v ostanke v vsaki kantici namoči čopič in takole »popacka« ptico: 
glavo z edinstveno kombinacijo bele, črne in škrlatno rdeče, po črno 
belih krilih je dodal rumene proge; hrbet, prsi in boki so svetlo rjavi 
in sivi, prav tako črn rep je belo zarobljen, dodatno pa ga poudari 
bela trtica. Samca in samico je nameraval pobarvati enako, a mu je 
čopič z rdečo barvo zdrsnil pri samcu malo dlje za oko. Po tem ju še 
danes lahko ločimo, le daljnogled je treba uporabiti. Na koncu je bil 
lišček kar zadovoljen s svojimi 32 barvnimi ploskvami, saj mu je to 
prineslo ime in veliko prepoznavnost.

Če boste pozimi krmili ptice s semenjem, boste lahko liščke opazo-
vali prav od blizu in morda vam bo uspelo ločiti samčke od samic. 
Tudi mladiči se razlikuje od staršev, a spomladi bodo že v svatovskih 
barvah.

Besedilo in foto Boris Kozinc

Lišček – naš najbolj barvit ptič
Sredi avgusta sem v svojem sadovnjaku presenečen zagledal gnez-
do liščka (Carduelis carduelis) le dva metra od tal. Na obodu so bili 
drekci in vedel sem, da so mladiči že odleteli iz njega. Bil sem bil kar 
malo razočaran, da ga nisem našel že prej, saj bi zlahka opazoval in 
fotografiral dogajanja med gnezditvijo. Ko je čez dva dni iz jablane 
ponovno zletela ptica, sem našel še gnezdo precej višje. Kljub temu 
sem se odločil, da bom fotografiral valečo samico, saj je bilo gnezdo 
sveže zgrajeno.

Zaradi lege gnezda sem moral najprej na primerno razdaljo postaviti 
samostoječo lestev in opazovati, če se bo ptica kljub manjši motnji 
hitro vrnila na gnezdo. Nanjo se je hitro navadila in tako sem na pri-
merni višini z vrvjo na lestev pritrdil še stojalo s fotoaparatom. Izbral 
sem ustrezne nastavitve na fotoaparatu in s pomočjo daljinskega 
sprožila naredil nekaj posnetkov. A vse ni šlo prav po načrtu, saj sem 
doma ugotovil, da je na posnetkih gnezdo premalo osvetljeno, ker 
je med listjem veliko manj svetlobe kot na zunanjem delu jablane. 
Naslednji dan sem akcijo ponovil, le da sem uporabil še bliskavico 
in uspeh ni izostal.

Konec avgusta so štirje mladiči zapustili gnezdo. Jeseni se te le 12 
centimetrov velike ptice hranijo z raznovrstnimi semeni in opazujemo 
lahko kako živahne jate priletijo v dozorelo travo, kjer je dosti hrane 
zanje. V literaturi sem tudi zasledil, da ima ta naš zelo pisan ščinka-
vec izjemoma lahko tudi tri legla na leto, tako da so jate navadno 
dokaj številčne. 

Že dolgo je znana zgodba o tem, zakaj je postal lišček tako barvit. 
Ko je stvarnik barval ptice, je bil zadnji na vrsti. A glej, nastal je 
problem: slikarju je zmanjkalo barv. Ni mu preostalo drugega, kot 

Gnezdo z valečo samico

Homeopatija – 
informacijska medicina 
Homeopatija spodbuja našo lastno vitalno energijo. Home-
opatsko zdravilo s pravo informacijo spodbudi organizem, 
da sam opravi vse drugo za vzpostavitev ravnotežja – ho-
meostaze na več področjih hkrati, saj deluje celostno, na 
telesno in duševno raven hkrati. 

Tako kot alopatska (konvencionalna) so tudi homeopatska zdravi-
la – remedije – opredeljena v Zakonu o zdravilih (Uradni list RSšt. 
31/2006) in v Pravilniku o homeopatskih zdravilih za uporabo v hu-
mani medicini (Uradni list RS št.94/2008). Homeopatska zdravila 
lahko zdravijo predvsem vse bolezni, ki so na funkcionalni ravni in 
torej še niso povzročile prevelike okvare (ali celo odpovedi) tkiv in 
organov. Seveda pa to ne pomeni, da niso sposobna zdraviti tudi 
materialnih sprememb v telesu. Zdravijo celostno – sočasno dušo 
in telo. V telesu so namreč vsi organi in organski sistemi med seboj 
povezani. Ravnotežje pa se vzpostavlja na več področjih hkrati. Ho-
meopatsko zdravljenje ni indicirano, kadar okvare organov niso več 
funkcionalne, to pomeni, kadar je organ že prenehal delovati in ni 
več podlage za spremembe (npr. pri otroški sladkorni bolezni, pri 
kateri so celice, ki proizvajajo inzulin, odmrle; pri popolni ledvični 
odpovedi; pri degenerativnih spremembah).

Nimajo stranskih učinkov, zato so primerna za vse starostne sku-
pine bolnikov, pa tudi za nosečnice in dojenčke. In živali in rastline.

Najpogostejše bolezni, ki jih srečujemo v vsakodnevni splošni 
homeopatski praksi, so: 

pediatrija: alergije (atopijski dermatitis, alergijski rinitis, prebavne 
motnje, astma), ponavljajoča se vnetja (angine, vnetja srednjega 
ušesa, sapnic, sapnika, grla idr.), hiperaktivnost, motnje zbranosti, 
avtizem, razvojne motnje (zaostajanje v rasti, govoru idr.); gineko-
logija: endometrioza, menstrualne motnje, ponavljajoča se vnetja, 
funkcionalna neplodnost, priprava na porod, menopavza; revmato-
logija: revmatoidni artritis, fibromialgija, druge revmatske bolezni; 
endokrinologija: hormonske motnje; psihiatrija: depresija, tesnoba, 
anksiozna stanja, stres, izgorelost, fobije…nevrologija: epilepsija, 
multipla skleroza (benigne oblike), glavobol, tudi migrena, motnje 
spanja, motnje potenja; gastroenterologija: vnetja (gastritis, duode-
nitis, ulcerozni kolitis, crohnova bolezen), diareja, obstipacija, alergije; 
dermatologija: atopijski dermatitis, bradavice, rozacea, izpadanje 
las, težave z nohti; splošno: sindrom kronične utrujenosti, bolečinski 
sindromi, neodpornost, lajšanje stranskih učinkov kemoterapije/ob-
sevanja, postravmatsko okrevanje po poškodbah in kirurških posegih 
(za hitrejše in manj boleče okrevanje).

Navedenih je le nekaj najpogostejših bolezni in stanj, ki jih homeo-
patija uspešno zdravi. Zdravi pa tudi še vrsto drugih bolezni, saj je 
njen terapevtski doseg mnogo širši. Homeopatija in konvencionalna 
medicina hodita z roko v roki, med drugim tudi sedaj, v času epide-
mije okužb z virusom covid-19, ko s homeopatskimi informacijami 
zmanjšujemo stranske učinke cepljenja (tudi ostalih cepljenj), pospe-
šimo okrevanje po prebolelosti in okrepimo imunski sistem ter našo 
vitalnost. (Se nadaljuje.)     

Mojca Legat, mag. pharm., homeopat, Home-O-Či, s.p.  
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Risinja Aida ima tri mladiče
Pohodnici z Gorenjske sta sredi avgusta ob gozdni poti na 
območju Jelovice opazili risinjo in tri risje mladiče. . 

Konec aprila so v okviru projekta LIFE Lynx na Gorenjsko preselili pet 
risov iz Romunije in Slovaške, sedaj so dobili dokaz o prvi reprodukciji. 
Pohodnici z Gorenjske sta na območju Jelovice videli tri risje mladiče 
in njihovo mamo Aido, preseljena iz Romunije. »Najprej sva mislili, 
da gre za mlade lisice, ampak hitro sva ugotovili, da so risji mladiči. 
Presenečenje je bilo še toliko večje, ko sva videli še njihovo mamo, 
ki je mlade rise prenesla na varno. Dogajanje sva opazovali iz varne 
razdalje, da risov ne bi preveč vznemirjali,« sta povedali Mateja Mo-
horič in Petra Lorber. 

Srečanja z risi v naravi, še 
posebej z mladiči, so zelo 
redka. Ob srečanju je po-
membno, da živali ne vzne-
mirjamo, saj so prvi meseci 
po skotitvi ključni za preži-
vetje mladičev. V tem času 
risinje svoje mladiče pogo-
sto prestavljajo med več 
različnimi brlogi, saj s tem 

zmanjšajo možnost, da bi jih prek njihovega vonja  zaznali potencialni 
plenilci. Vsi mladiči v naravi  ne preživijo do odrasle dobe; v prvem 
letu starosti je njihova smrtnost okoli 50-odstotna. 

Preživetje mladih risov bodo spremljali tudi s pomočjo monitoringa 
s fotopastmi in tako bomo lahko ugotovili, ali sta se v tej sezoni raz-
množevali tudi risinji Julija in Lenka. Več informacij o projektu dobite 
na www.lifelynx.eu in life.lynx.eu@gmail.com

Poletje na Zelenici
Na poti od Tinčkove koče proti vrhu Zelenice najprej zagledamo 
pastirsko kočo, malo višje pridemo do Doma pri izviru Završnice in 
na koncu planine nas pričaka Planinski dom na Zelenici. 

Kot že leto poprej sem bila tudi letos del »odprave«, ki je prignala ko-
nje in krave s teleti na pašo v Zelenico, na pašnike Agrarne skupnosti 
Smokuč-Rodine. Tu se krave sprehajajo od enega konca prostrane 
planine do drugega in vmes do korit z vodo. Obiskovalci, večinoma 
pohodniki, so prijazni in upoštevajo navodila, pripeta na lesi, kako 
ravnati z živino. Mnogi se fotografirajo s kravami in z zanimanjem 
opazujejo, kako iščejo svoja teleta.

V Domu pri izviru Završnice je zelo lepo. V lepem vremenu se pogled 
ustavi na Blejskem jezeru, v daljavi se vidijo Julijci, na desni Karavanke 
z Vrtačo, Srednji vrh … na levi pa Begunjščica in Roblek. V koči se 
lahko okrepčamo s štruklji, obaro, ajdovimi žganci, najboljši pa so 
vampi. Okoli ograje se zadržuje tudi živina. Nekateri ob cingljanju 
kravjih zvoncev uživajo, nekatere pa moti. A če živino pustimo pri 
miru, se sama umakne v svoj mir. 

Med obiskovalci planine je dosti tujcev, ki pridejo iz Žirovnice in pot 
mimo izvira Završnice nadaljujejo proti Ljubelju. Opažam, da nekateri 
hodijo v hribe v nizkih čevljih, kar ni najbolj primerno. Za v hribe 
so gojzarji. Kaj pa domačini? Tudi naši ljudje prihajajo, vsak občan 
Žirovnice pa bi se moral vsaj enkrat podati sem gor. 

Tukaj, v naravi, sem tudi sama našla svoj mir. Bili so lepi dnevi, bile pa 
so tudi skrbi, če bo z živino vse v redu. V planini v nekaj dneh doživite 
sonce, meglo, veter, dež, grmenje in če imate srečo tudi glorijo. Zame 
je bilo to poletje edinstveno doživetje v pastirski koči s pogledom 
na Smokuški plaz, kjer so proti večeru brezskrbno počivali gamsi.

Marinka Legat

Peš v Novo Gorico
Leto je naokoli in potem ko so se lani podali peš od doma 
v Čatež in še leto poprej od doma v Koper, so si tokrat za 
cilj izbrali Novo Gorico. Ne toliko zaradi samega mesta kot 
zaradi poti, ki vodi do tja. Na pot so se ponovno odpravili 
osnovnošolci Jaka, Vid in Ana v spremstvu mamic in njune 
prijateljice.

Iz Žirovnice so jo mahnili proti Kranjski Gori, se vzpeli čez Vršič in 
prehodili celotno pot ob reki Soči, naprej do Kanala in Nove Gorice. 
Vsega skupaj se je nabralo 180 kilometrov.

Mami Irena: »Sicer 
smo tokrat kilometre 
nabirali počasneje, saj 
se pot stalno vzpenja, 
spušča, ima korenine, 
kamenje … je bila pa 
zato toliko lepša oko-
lica. Naši trije najstni-
ki so nam narekovali 
hiter tempo, tako da 
smo imele kar nekaj 
dela, da smo jih lah-
ko lovile. Poseben 
podvig je bilo letos v Posočju najti prenočišča. Da nas je šest in da 
potrebujemo spanje le za eno noč, nista bili olajševalni okoliščini. 
No, pa nam je nekako le uspelo, smo pač morali prehoditi kakšen 
dodaten kilometer, da smo prišli do mehke postelje.«

Kot pripovedujejo pohodniki, so doživeli marsikaj lepega. V Kekčevi 
deželi so jih pričakale koze in v Koči pri izviru Soče je gospa Slavica 
otroke razveselila z vročo čokolado. Na poti so srečali zajce, kačo, 
žabe, komarje … in kadar jim je bilo vroče, so se osvežili v reki Soči. 
Seveda pa se je bilo treba za vse to pošteno potruditi.

Irena: »Največji podvig smo izvedli tretji dan. Iz Mihovega doma nad 
Kranjsko Goro, kjer smo prespali, smo se vzpeli čez prelaz Vršič do 
izvira Soče in ob njej hodili vse do Bovca. Ta dan je bil pravi preizkus 
za vse. Naši najstniki – Jaka, Vid in Ana – nanje smo še posebej po-
nosne. Za tako pot potrebuješ marsikaj, največ pa volje in vztrajnosti 
in oni to imajo.« 

Polona Kus

Pastirska koča na Zelenici
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Julian Alps Trail Run bo gostila tudi Žirovnica

Septembra bomo tudi v Žirovnici gostili tekaški dogodek 
Julian Alps Trail Run, ki tekačem ponuja kar 6 različnih raz-
dalj in je tako primeren tako za tekaške začetnike kot za 
izkušene tekače. Tekaška prireditev bo potekala med 24. 
in 26. septembrom.

Tekači lahko izbirajo med naslednji-
mi razdaljami: 10 km, 15 km, 30 
km, 60 km, 100 km in 170 km. Na 
letošnjo prireditev je prijavljenih že 
več kot 1100 tekačev, na vseh šest 
razdalj se je bilo mogoče prijaviti do 
6. septembra.

V Žirovnici bomo na štartu pred Čo-
povo hišo pozdravili tekače 60-kilo-
metrske razdalje, ki se bodo na pot 
podali v soboto, 25. septembra. Ta-

koj po štartu bo tekače čakal rahel vzpon, s katerim se jim bo odprl 
razgled na Blejsko jezero. Podali se bodo v dolino Završnice, od koder 
bodo že videli svoj najvišji cilj – Stol. S Stola bodo pot nadaljevali 
po grebenu, in sicer vse do Golice in Dovške Babe, čemur bo sledil 
spust proti Mojstrani. Nato jih čaka nekaj ravnine ter še vzpon mimo 
Jermanovega slapu do Srednjega vrha in spust po delu Alpe-Adria 
traila do Kranjske Gore.

Z najdaljšo, 170-kilometrsko razdaljo, pa je ekipi uspelo povezati 
najvidnejše slovenske outdoor destinacije. Trasa se začne v Kobaridu 
v Dolini Soče in tekače popelje na preko Bleda do Kranjske Gore.

Vabljeni, da se enemu največjih slovenskih trail tekaških dogodkov 
pridružite s pozdravom tekačev na štartu v Žirovnici ali na drugih 
delih trase. 

Polona Brajkovec

Highlander Slovenija
Štiri prijateljice rade hodimo, klepetamo in opazujemo svet 
okoli sebe. Letos prvič v Sloveniji organiziran dogodek HI-
GHLANDER, se nam je zato zdel pisan na kožo. 

V juliju smo se ga z veseljem udeležile. To je pohod, dolg približno 
100 kilometrov, od Bohinjskega jezera do Kobarida (ne po najkrajši 

poti, temveč po najlepši ;). Pot premagaš v petih dneh, vse, kar 
potrebuješ, nosiš s seboj. Organizator poskrbi za zemljevid poti, za 
pakete hrane na izhodišču, za vodo na prenočitvenih mestih in za 
prostor, kamor lahko postaviš svoj šotorček. Prireditev ni tekmoval-
nega značaja.

Pohod ni bil tehnično zahteven, je pa terjal nekaj kondicije. Pot je 
bila res lepa. Zjutraj vstaneš, si na gorilniku skuhaš kavo, poješ ko-
smiče, pospraviš, nekako spraviš 14 in več kilogramski nahrbtnik na 
svoj hrbet in greš. Tvoja edina skrb je priti do večera do naslednje 
»chekpoint«, kjer te čakajo prijazni organizatorji.

Imele smo se res lepo. Vsak dan smo začele, kakor nam je pač uspelo 
zgodaj, in do poznega popoldneva premagovale razdaljo in višinske 
metre. Vmes smo si vedno vzele čas za počitek, za občudovanje 
narave, za pogovor z drugimi pohodniki …

Na sami poti se je zgodilo marsikaj. Večinoma smo hodili po manj 
obljudenih in zelo markantnih kotičkih naše dežele. Ko si mislil, da 
zdaj bo pa res že tabor, je še en hrib čakal nate. Ko si iskal določeno 
stvar v nahrbtniku, je bila ta vedno na dnu. Ko je začelo liti z neba, se 
je kar naenkrat sredi gozda pojavila lovska koča z ravno prav velikim 
napuščem, da smo se skrile pred dežjem. Ko smo zadnjo noč spale 
na prostem, so nas obiskale miške. 

Česa se bom vedno spominjala? Dobre volje mojih »sotrpink«, krasne 
narave in navsezadnje dejstva, da lahko vse stvari, ki jih potrebujem, 
spravim v nahrbtnik.

Irena Bohinec

Odkrivale smo najlepše kotičke naše dežele. Foto Tomislav Može

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 

∙

∙

∙

∙
∙
∙
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Megales – vaš partner pri odkupu, poseku in prevozu lesa.

Odkup - posek, 
spravilo in prevoz lesa 

Strahinj 87 – Naklo,
tel.: 04 / 25 76 440

gsm: 051 / 358 368
info@megales.si
www.megales.si
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KK Završnica obvešča
Vabilo na občni zbor – 17. 9. 2021
Ker nam koronavirus še vedno ne prizanaša, smo bili tudi občni 
zbor Kolesarskega kluba Završnica prisiljeni prestaviti na jesenski čas. 
Naš redni letni zbor bomo tako združili s piknikom, in sicer v petek,  
17. septembra. Vabljeni, da se nam pridružite na prireditvenem pro-
storu v Završnici od 18. ure naprej. V primeru slabega vremena bo 
občni zbor ob istem času v dvorani na Breznici. Vljudno vabljeni pred-
stavniki vseh društev, predvsem pa člani KK Završnica. Se vidimo!

Tekma XCO Završnica – 26. 9. 2021
V klubu že tečejo priprave na tekmo v olimpijskem krosu v Završnici. 
Vse, ki ste kakorkoli pripravljeni pomagati pri organizaciji (predvsem 
rabimo redarje ob progi), vabimo, da nam pišete na e-naslov ziga-
blatnik@gmail.com in tako pripomorete k uspešni izvedbi že tradi-
cionalne tekme v dolini Završnice. 
Vse občanke in občane prav tako lepo vabimo na ogled tekme in 
spodbujanje tekmovalcev, ki v našo lepo dolino pridejo iz vse Sloveni-
je in tujine. S skupnimi močmi bomo poskrbeli za neverjeten športni 
dogodek. Hvala vsem že vnaprej.

Državno prvenstvo v vzponu na Zabreško  
planino – 9. 10. 2021
Ob zaključku sezone bomo člani kluba organizirali še tekmovanje 
za državno prvenstvo, tokrat vzpon na Zabreško planino z gorskimi 
kolesi. Vsi navdušenci te zanimive discipline lepo vabljeni na ogled 
in razglasitev rezultatov na najlepši planini. Se vidimo v soboto,  
9. oktobra, na poti na Zabreško ali na planini sami.

Uspeh naših tekmovalcev v Kočevju
Tekmovalci KK Završnica so 29. avgusta osvojili odlične rezultate na 
tekmi Enduro Kočevje. Jure Kavčič je v kategoriji Master 2 zasedel 
3. mesto, Jakob Lorber v kategoriji U15 prav tako 3. mesto in Juš 
Ažman je v kategoriji U15 slavil zmago. 

Žiga Blatnik, predsednik KK Završnica

Juš Ažman na zmagovalni stopnički v Kočevju

Migamo za Tadeja
Četrtkovo popoldne 26. avgusta je bila dolina Završnice 
živahno prizorišče dobrodelne akcije za Tadeja Volka in 
njegovo družino z Brega. Odziv na akcijo, ki so jo organizi-
rali Tadejevi prijatelji in KK Završnica v sodelovanju z Zavrh 
barom, je bil izjemen.

Tadeju so pred letom dni dia-
gnosticirali amiotrofično late-
ralno sklerozo (ALS). Bolezen 
je močno posegla v njegovo 
življenje in življenje vse druži-
ne. Kolikor je mogoče, mu po-
magajo tudi prijatelji. Dvakrat 
doslej so izvedli akcijo za zbira-
nje denarja, ki Tadeju omogo-
ča obiskovanje različnih terapij 
za lajšanje simptomov bolezni, 
nato so se odločili, da v ta na-
men pripravijo večji dogodek.

Luka Dolar: »Med nami, 
Tadejevimi prijatelji, je večkrat tekla beseda o dobrodelni pri-
reditvi, do izvedbe akcije pa je prišlo, ko sta pobudo dala Ciril 
Dolar in Toni Koselj in skupaj z Zavrh Barom in Black Swan Bur-
gerjem pristopila na pomoč. Potem smo bolj aktivno poprije-
li še člani Kolesarskega kluba Završnica in kolesarska skupnost  
SmallFriday. Želeli smo pripraviti dogodek, na katerem se bomo »zmi-

gali«, pozabavali in ob tem 
zbrali še kak evro za prijate-
lja. Tadej sicer pravi, da nič ne 
potrebuje, a vsi vemo, da bo 
vsej družini pomoč prav pri-
šla, pa naj bo karkoli.«

Organizatorji so poskrbe-
li za res pestro dogajanje. 
Kolesarji so v sklad prispe-
vali z nabiranjem krogov  na 
novem trailu Nivce in okoli 
jezera, trojke so se pomerile 
v nogometu in odbojki na 
mivki, prispevali ste lahko 
tudi z nakupom art izdelkov 
in s sodelovanjem na dražbi 
podpisanih dresov vrhunskih 
športnikov. Tu je bilo zanima-
nje največje za dres s podpisi 

Tadej in Špela

Dražba dresov vrhunskih slovenskih športnikov

Trail Nivce

olimpijske košarkarske reprezentance. Dogodek je zvečer zaokrožil 
ansambel Kdr voč.

Luka: »Odziv je bil izjemen, udeležba velika. Nasmejan Tadej z družino 
v Završnici je bil dokaz, da je bila odločitev za dobrodelno priredi-
tev prava ideja. Veseli in hvaležni smo, da je toliko srčnih ljudi, ki 
so pripravljeni pomagati. Še vedno znamo stopiti skupaj in skupaj 
ustvarjati dobro. Hvala vsem, ki so sodelovali pri izvedbi, in vsem 
obiskovalcem.«

Vsem obiskovalcem prireditve, donatorjem, sponzorjem in organi-
zatorjem se zahvaljuje tudi Tadej.

Polona Kus

Šport
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Tour de Rogla
27. izlet Kolesarskega kluba Završnica je 35 kolesarjev pope-
ljal na Štajersko. Zadnji avgustovski vikend so ubirali strmine 
in ravnine med Celjem, Roglo in Polzelo. 

Na štartno mesto, v celjski mestni park, nas je v petek zjutraj dostavil 
avtobus. Organizatorji so za vsak dan pripravili bolj in manj zahtevno 
traso, tako se je lagodnejša skupina najprej vzpela na Celjski grad in 
ta huda na Celjsko kočo. Ponovno smo se sešli čez dobrih 50 km, na 
ogledu vinske kleti Andrejc v Zrečah, od koder je sledila še zadnja, 
a konkretna strmina do doma CŠOD v vasi Gorenje.

Vas je bila odlično izhodišče za turo drugega dne – vzpon na Roglo in 
kolesarjenje po prostranih pohorskih gozdovih. Adrenalinci so ta dan 
uživali na trailih, skupaj so v 70 km premagali 2100 višinskih metrov, 
ostali smo po makadamskih poteh navrteli 50 km in nabrali 1300 
višincev. Vsa topla oblačila v nahrbtnikih in našem spremljevalnem 
kombiju so bila pri 8 stopinjah še kako dobrodošla, prav tako je 
prijal postanek v Koči na Pesku, bolj žalosten pogled pa je ponujalo 
pogorišče Doma na Osankarici. 

V nedeljo je med kolesarji zaznati že kanček utrujenosti, zato je trasa 
tretjega dne običajno res »nedeljska«. Z Gorenja v Vitanje, Polzelo 
in do cilja pri ribniku Preserje, kjer nas je čakalo kosilo in avtobus.

Pri kolesarskem izletu gre v prvi vrsti za kolesarjenje in druženje, 
vedno pa smo veseli tudi spremljevalnega programa. Organiza-
torji – Nejc, Miha, Luka in Luka – so se poleg vsega, kar terja or-
ganizacija tovrstnega izleta, potrudili tudi na tem področju in po 
želji vključili obisk Celjskega gradu, Poti med krošnjami, Centra  
Noordung in že omenjene kleti. Seveda je bil obvezni del programa 
tudi krst novih udeležencev. Letos so bili prvič na izletu trije, že sedaj 
pa nas zanima, kako, kam, kdo bo … prihodnje leto.

Polona Kus

Šport

Pot k slapu Hudič babo pere
Zavod za turizem in kulturo Žirovnica je v mesecu juniju s 
pomočjo Planinskega društva Žirovnica in Občine Žirovnica, 
uredil pot k slapu Hudič babo pere. 

Pot v dolžini petsto metrov so člani Planinskega društva Žirovnica 
prekopali po celotni dolžini. Spodnji del poti je sedaj speljan »cik-
-cak«, tako da je vzpon veliko prijetnejši, da o spustu v dolino sploh 
ne govorim. Na nekaterih deli so postavljene lesene stopnice, ki pot 
naredijo varnejšo in je tako primerna tudi za obisk slapu družin z 
manjšimi otroki, seveda pa previdnost ni nikoli odveč, predvsem v 
zadnjem delu, ko pot prečka strm breg. Pred slapom si lahko privo-
ščite tudi oddih na klopci. Priporočam obisk slapu takoj po dežju, 
saj se šele takrat slap predstavi v vsej svoji veličini.

Janez Dolžan

Dihajmo za zdravje
Se želite posloviti od utrujenosti, kroničnih bolečin, stresne pre-
obremenjenosti in nemirnosti? Želite, da bo vaše spanje po-
stalo bolj mirno in globoko? Želite sprostiti vaš um in vaše telo? 
V občini Žirovnica že peto leto organiziramo vadbo Nirvane Fitness, 
s katero boste izboljšali vašo gibljivost, držo in splošno počutje. Na-
redite korak za boljše zdravje in se nam pridružite na skupinski vadbi. 

Dan odprtih vrat bo v sredo, 15. septembra 2021, ob 20. uri 
v telovadnici Vrtca pri OŠ Žirovnica. Prijave in informacije na 
telefonski številki 040 200 212. Vljudno vabljeni.

Atis Mei

Na Rogli. Foto Luka Sprinčnik

Pred Centrom vesoljskih tehnologij Noordung v Vitanju. Foto Miran Dolar

TRADICIONALNI TAĲIQUAN (tai chi) • TEČAJ MEDITACĲE
GIBALNA TERAPĲA • REIKI TERAPĲA • ZVOČNA TERAPĲA

TAI CHI v ŽIROVNICI
ob torkih, 18:00–19:30,

na prostem

info@yinyang-taĳi.si • 041 834 480
www.yinyang-taĳi.si
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Odbojka za rekreacijo
Ženska odbojkarska rekreacijska skupina, ki v TVD Parti-
zan Žirovnica deluje nepretrgoma že 47 let, vabi v svoje 
vrste nove članice.

Vabljene vsak četrtek od 20.30 do 22.00 v telovadnico doma TVD 
Partizan Žirovnica. Začnemo 9. septembra 2021.

Dobrodošle mlade in malo manj mlade rekreativke! 

Novičke iz SSD Stol Žirovnica 
Poletni čas so naši skakalci izkoristili za nabiranje kondicije 
in piljenje skakalne tehnike za nadaljevanje sezone.

Poleg treningov na domači 
skakalnici in v drugih ska-
kalnih centrih smo za naše 
skakalce organizirali priprave 
v mladinskem letovišču Pinea 
v Novigradu in v CŠOD Pla-
nica. Morske priprave so bile 
namenjene plavanju, kondi-
cijskim treningom ter druže-
nju ob različnih družabnih in 
športnih igrah, priprave v Pla-
nici pa so imele poudarek na 
urjenju skakalne tehnike ter 
treningih hitrosti, ravnotežja 
in koordinacije. Prav poseben 
trening so izvedli na ledeni Priprave v Planici

Začetek nove sezone v  
Nogometnem klubu Žirovnica
V močno skrajšani zadnji nogometni sezoni, ki je letos tra-
jala samo od aprila do konca junija, smo kljub vsem omeji-
tvam uspeli zagnati kolesje vseh osnovnošolskih starostnih 
kategorij – tako starejših treh s treningi na zunanjem igrišču 
kot mlajših dveh v šolski telovadnici.

V novo sezono smo avgusta štartali s tradicionalno Poletno nogo-
metno šolo na našem igrišču pod Breznico. Z začetkom šolskega leta 
nadaljujemo s treningi vseh starostnih skupin za osnovnošolce tako 
na zunanjem igrišču kot v šoli. Treninge vseh kategorij vodijo trenerji 
z ustreznimi licencami Nogometne zveze Slovenije po predpisani 
metodologiji. Otroci imajo na izbiro tako rekreativno kot tekmovalno 
vadbo, slednjo izvajamo v sodelovanju z NK Bled.

Informacije o točnem razporedu treningov in prijavnice bodo otroci 
lahko dobili v šoli. Naše treninge na domačem zunanjem igrišču pod 
Breznico bomo v septembru in oktobru izvajali po rednem razpore-
du, ki bo prilagojen drugim obveznostim naših članov. 

Poleg osnovnošolskih otrok na naše dejavnosti lepo vabimo tudi 
dekleta in ženske, ki imajo svojo posebno vadbeno skupino, v kateri 
zelo zavzeto trenirajo. Za morebitne dodatne podatke nam lahko 
pišete tudi na naš klubski naslov nkzirovnica2020@gmail.com.

Aleš Čop, vodja NK Žirovnica

Vadba nogometne tehnike na igrišču pod Breznico

KGZ Sava Trgovina Lesce
tel.: 535 36 16

535 36 123
e-mail: trgovina@kgz-sava.si

Odprto:
ponedeljek - petek 8.00 - 19.00
sobota 8.00 - 12.00

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

LINIJA TEŽKE EMAJLIRANE 
POSODE IZDELANA IZ PLOČEVINE 
DEBELINE 1,5-2MM
V tej posodi lahko pripravljate jedi, za 
katere je potreben daljši čas kuhanja pri 
nižjih temperaturah, da se dodobra razvije 
prava aroma jedi. Ko se posoda zadostno 
ogreje, toploto ohranja še dolgo časa, 
s tem pa poskrbi za še bolj okusne jedi. 
Idealna je za pripravo ozimnice in tudi 
specialitet domače kuhinje (enolončnice, 
golaži…).  Posoda je izdelana iz emajla, ki 
ne vsebuje škodljivih snovi, ki bi se lahko 
sproščale ob pripravi hrane in je tako 
primeren tudi za alergike. Emajl je izredno 
trpežen material, ki bo pri vas zdržal še 
mnogo let in poskrbel za zdravo pripravo 
okusnih jedi.

200 g
KGZ SAVA 

JABOLKA 
LETINE 2021
(Sadovnjak Resje)

3L RESJE 
Motni jabolčni  
sok iz sort izbrane 
kakovosti (topaz, 
sirius in opal) 

(Sadovnjak Resje)

3,24 €

SOK JABOLČNI

2,30 €

JABOLČNI KRHLJI

NAKUP NAFTE PO UGODNIH KONKURENČNIH CENAH 
(VEČ INFORMACIJ NA 04/53-53-624)

UGODNO

-10%

stezi za curling, ki se nahaja v snežnem tunelu Nordijskega centra Pla-
nica. V tekaškem tunelu tudi v poletnih mesecih vladajo prave zimske 
razmere, saj se notranja temperatura zraka giblje okoli –2°C. Večere 
so skakalci izkoristili za druženje ob različnih športnih in družabnih 
igrah. Konec avgusta smo se skakalci družili na raftingu po reki Savi. 

Naši mladinci do 18 in 20 let so se udeležili tekem za pokal Argeta. 
Najvidnejše uvrstitve:
Ljubno: Nik Heberle 5. mesto, Maj Pagon 7. mesto
Mislinja: Nik Heberle 4. mesto
Kranj: Nik Heberle 2. mesto, Maj Pagon 3. mesto, Marcel Rep 8. mesto.

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

Otroke, ki bi želeli postati del naše mlade skakalne ekipe, 
vabimo, da se nam pridružijo ob ponedeljkih, sredah in pet-
kih med 18.00 in 20.00 v našem skalnem centru v Glenci. 
Za več informacij lahko pokliče Boštjana Modrijana, telefon 
041 412 914. Veseli bomo vašega prihoda. Se vidimo!

Urška Šimnic Novak, SSD Stol Žirovnica
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Šport

Vse za VARSTVO PRI DELU in
POŽARNO VARNOST na enem mestu

• 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

VARSTVO PRI DELU • POŽARNA VARNOST

041 205 848 • www.greteam.si

Vključimo otroke v športne  
dejavnosti
Pred učenkami, učenci in starši je ponovno obdobje, ki bo 
posvečeno učnim in delovnim obveznostim otrok, pa tudi 
prostočasnim dejavnostim. Kot športni delavci na učence 
in starše naslavljamo apel, da otroke v čim večjem številu 
vključijo v športne dejavnosti. 

V OK Žirovnica vabilo naslavljamo še posebej na vse, ki so obiskovali 
vadbo odbojke v šolskem letu 2020/21 ali 2019/20. Nekateri so v 
tem obdobju vadbo prekinili zaradi epidemije virusa, nekateri so z 
vadbo celo prenehali zaradi drugih razlogov. Mogoče pa ste v tem 
obdobju ponovno dobili zagon in bi se ponovno želeli vključiti v 
vadbo odbojke – dobrodošli prav vsi!

Šport je v obdobju epidemije postal ena najbolj prizadetih dejavnosti 
v odraščanju otrok, poleg učenja seveda. Prišlo je do nemotiviranosti 
športnikov, zaradi stalnih omejitev je pri učencih prišlo do psiholo-
ških obremenitev in posledično tudi do fizioloških težav. Raziskave 
Fakultete za šport Ljubljana so pokazale, da so v obdobju epidemije 
kognitivne sposobnosti učencev padle za 21 %, kar se ne da nado-
knaditi. Veliko učencev je prenehalo s kakršnokoli aktivnostjo. Zato v 
tem trenutku potrebujejo primeren način spodbude, da bi se morda 
vrnili v trenažni proces, poraja pa se veliko vprašanje, če smo starši 
in pedagoški delavci to sposobni narediti. 

Že omenjen raziskave so pokazale, da so epidemija in vsi ukrepi, po-
vezani z njo, pri mladostnikih pustili alarmantne posledice. Večurno 
sedenje za računalniškimi ekrani je v nasprotju z vsemi mednaro-

dnimi standardi razvoja otrok. Nastale škode ne morejo popravljati 
zdravniki, psihiatri ali psihologi. Rešitev je, da otrokom omogočimo 
več telesne dejavnosti in druženja. V preteklem letu je bilo opaziti 
povečane razlike med otroki, delež otrok s preveliko telesno težo 
je narastel za okrog 30 %, prišlo je do drastičnega upada gibal-
nih sposobnosti, delovnih navad in v povezavi s tem do prenehanja 
ukvarjanja s športom. Otroci so našli drug način zadovoljevanja svojih 
želja, večinoma virtualne. 

Vprašanje za vse deležnike torej je, ali je virtualni svet dober za otroke 
ali pelje v težave pri njihovem nadaljnjem razvoju. Ocenjujem, da si 
moramo vsi deležniki nastaviti ogledalo, razmisliti in pravilno odločiti. 
Vrnitev otrok v športne aktivnosti bo terjala velik napor vseh nas, 
torej staršev, šol, športnih društev in drugih. 

Naj na koncu dodam misel – ukvarjanje s športom je zdravo, pri tem 
otroci razvijajo delovne navade, pridobivajo nove prijatelje, spozna-
vajo nove kraje in vključevanje v družbo je tako enostavnejše.

Trener OK Žirovnica Štefan Udrih

Povpraševanje po vaditeljih
V društvu TVD Partizan Žirovnica iščemo vaditelje za vodenje 
predšolske vadbe in animacijo rojstnih dni. Če imaš željo po delu 
z otroki in odraslimi, se javi na telefon 031 653 226 (Jani Koselj) 
ali 041 489 490 (Timotej Rajgelj). 
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Vadbe TVD Partizan Žirovnica v 
sezoni 2021/22

Predšolska vadba v TVD Partizan Žirovnica 
Začetna skupina (2–3 leta): ponedeljek 16.00–17.30
Nadaljevalna skupina (4–6 let): ponedeljek 17.30–19.00
Cena: 5 evrov na vadbo (glede na prisotnost)
Predvideni začetek vadbe za obe skupini: 20. 9. 2021
Potrebna oprema: športna oblačila (trenirka, pajkice, kratka ma-
jica), športna obutev in flaška za pijačo
Prvi teden bo vadba brezplačna. Pri najmlajših vaditelj presodi pri-
mernost otroka za obiskovanje vadbe glede na razvojno stopnjo. 
Vadba poteka brez staršev.
Info: prijavnice dobite in oddate pri vaditelju na vadbi, za dodatne 
informacije obiščite Facebook profil TVD Partizan Žirovnica ali pošljite 
e-mail na timy.rajgelj@gmail.com

Odbojka v Dvorani pod Stolom 
Deklice in dečki od letnika 2009 in mlajši: 
ponedeljek 16.00–17.30, torek 16.00–17.30 in četrtek 15.30–17.00
Starejši dečki od letnika 2008 in mlajši: 
ponedeljek 17.30–19.00, sreda 17.30–19.00 in četrtek 17.00–18.30
Cena: 40 EUR/mesec
Začetek vadbe: ponedeljek, 6. 9. 2021             
Info: prijavnice dobite na prvi vadbi, za dodatne informacije obiščite 
http.//partizan.zirovnica.si, pošljite e-mail na okzirovnica@gmail.
com ali pokličite na telefonsko številko 041 779 994 (Marko Možina. 

Gimnastika – akrobatika v Dvorani pod Stolom 
Učenke in učenci od 1. do 9. razreda: ponedeljek 14.30–16.00 in 
četrtek 14.00–15.30 
Cena: 20 EUR/mesec
Začetek vadbe: ponedeljek, 20. 9. 2021 ob 14.30             
Info: prijavnice dobite na vadbi, za dodatne informacije obišči-
te http.//partizan.zirovnica.si ali pokličite na telefonsko številko  
041 579 426 (Venco Zašev).

Plezanje v Dvorani pod 
Stolom
Začetek vadbe: 14. 9. 2021
Mlajši (1.–4. razred):  
sreda in petek 16.00–17.30                            
Starejši (5.–9. razred):  
sreda in petek 17.30–19.00
Cena: 30 EUR/mesec                            
Rekreativno plezanje (srednješolci in 
starejši): torek 20.00–22.00 in petek 
20.30–22.00
Cena: 4 obiski 20 EUR/mesec,  
8 obiskov 30 EUR/mesec 
Prijavnice dobite in oddate pri 
vaditelju na vadbi, za dodatne  
informacije obiščite Facebook 
profil PK Žirovnica ali pošljite e-mail 
na pkzirovnica@gmail.com. 

www.leseni-izdelki.si

KGZ Ribnica
Škrabčev trg 19,  
1310 Ribnica, Slovenija
Tel.: +386 (0)1 835 13 06
E-mail: info@leseni-izdelki.si

Suha roba
IZ RIBNIŠKE DOLINE
S L O V E N I J A

Suha roba Odlična
kava

Okusen
sladoled

Domače
tortice

Otroška
igrala

NOVA KAVARNA NA VASI!
Selo pri Žirovnici 32

Vabljeni

Sevška kavarna

Šport
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Nagrade podarja Zavrh Bar.

1. nagrada: Burger

2. nagrada: Sladica

3. nagrada: Limonada

NAGRADNA KRIŽANKA

Geslo križanke pošljite do 15. oktobra 2021 na naslov 
Novice občine Žirovnica, Žirovnica 60c, 4274 Žirovnica.

Geslo prejšnje križanke: 

OSVEŽITEV V OBJEMU GORA

Nagrade prejmejo:

1. Erika Bulovec, Smokuč 15a, Žirovnica

2. Klemen Repe, Smokuč 44b, Žirovnica

3. Anton Koselj, Vrba 25, Žirovnica

Nagrade prejmete v Domu pri izviru Završnice.

VOTANT: glasovalec, KAI: pasma psov, TILT: pas za učenje vzravnane drže, ŠAHT: rudniški jašek, KAVSTIKA: izžiganje, DENTIN: zobovina

AVTOR:
BOŠTJAN
OVSENEK

PRESELITEV 
Z OGROŽE-

NEGA
OBMOČJA

BREZCILJNI
POPOTNIK

UŽITEN
KOŠČIČAST

SADEŽ

SLABA
ŠOLSKA
OCENA

KARL
ERJAVEC

UTEŽNA
MERA ZA

ZLATO

PAS ZA
UČENJE

VZRAVNA-
NE DRŽE

SORTA
KROMPIRJA,

DRUŽBAR
LASTNIK
RANČA

IZVRŠEVA-
LEC SMRTNE

KAZNI

VOLNENA
TKANINA

ALBANSKI
POLITIK
(RAMIZ)

OŠTEVIČEN
ODSTAVEK

ZAKONA
OBLAČILO

MUSLIMANK

KOVAŠKO
OPRAVILO

ZATIKALO

MESTO V
ZAHODNI
UKRAJINI

KRAŠKI
POJAV

BRUNO ZA
PREHOD

ČEZ VODO

SLOVENSKI
MOŠKI

VOKALNI
TRIO

PRITRDIL-
NICA

LES. PIPA
S POKROV-

ČKOM
SESALEC S 
TREBUŠNO

VREČO
LEŽALNI

STOL

NOVICE
SLIČICA

RAČUNAL-
NIŠKEGA

PROGRAMA

SLOVENSKI
IGRALEC
(JURIJ,

“N.M.K”)

JAPONSKA
PASMA
PSOV

RDEČI
KRIŽ

OGLEDALO

GLASO-
VALEC

ROBERT
ERJAVEC

OKENSKO
KRILO

TEPTALNIK
SNEGA

IZGUBA
KRVI DO
SMRTI

KRAJ, KJER
VODA

ODNAŠA
ZEMLJO

IZŽIGANJE

DRUGO
NAJVEČJE
MESTO NA
POLJSKEM

GOZDNA
ŽIVAL Z

BODICAMI
PRIPADNIK

ITALIKOV

GRŠKA
MITOLOŠKA
ČAROVNICA

OSEBNI
ZAIMEK

RAZVRŠČA-
NJE POŠKO-
DOVANCEV

LOČEK
(NAREČNO)

SREDO-
ZEMSKA

RASTLINA
ZVIŠANI

TON A

NIKALNICA

RUDNIŠKI
JAŠEK

VELIK
MAČEK

ZOBOVINA

IZMEČEK
VULKANA
RIMSKA

PLEMIŠKA
RODBINA

IVAN
REITMAN

SEZNAM
IMEN

NEKDANJI
SLOVENSKI
ŠPRINTER
(URBAN)

LEPOTEC

VIDEZ,
IMIDŽ

NAREČNO
IME ZA

KRAVICO

NOVICE
GIBANJE

ZRAKA PO
KANALIH

TOPNIČAR,
ARTILEREC

ZGORNJA
OKONČINA

RASTLINA
ZA OPIJ

SL. PEVKA
MAROLT

POSODA ZA 
TEKOČINE

KRILO
RIMSKE
LEGIJE

GLAVNO
MESTO
BELO-
RUSIJE

DAN CEZAR-
JEVE SMRTI
NAŠA PISA-

TELJICA
PEROCI

DEL
VOZA,
RUDO

SKRBNOST
(ZASTA-

RELO)

TRAVNIK
OB VODI

URADNI
SPISI

OTO
PESTNER

UPRAVNIK
EKONOMATA

FRANC
KOŠIR

OKOLJEVAR-
STVENIK

RAZVRED-
NOTENJE
DENARJA

POČIVALNIK,
BLAZINJAK

PEVKA
ZORJAN

ANGLO-
AMERIŠKA

POVRŠINSKA
MERA



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

Z avtodomom na počitnice, potovanje?

Imamo rešitev!
Adria Sun Living S75 SL, avtodom za 5 oseb.

Popotovanje

v topli jeseni

od 89 eur/dan
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Izdelek je naprodaj v trgovinah Sanolabor, Kalček, Norma, 

Biotopic in drugih specializiranih trgovinah z zdravo prehrano 

ter naši spletni strani: www.goba.eu

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

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

GOBA A-VIR® in A-VIR® PLUS 
kapljice so narejene iz 
izvlečkov različnih vrst gliv, 
za katere študije dokazujejo, 
da imajo močno protivirusno 
delovanje. A-VIR® PLUS 
kapljice ne vsebujejo alkohola.

A-VIR®
A-VIR® PLUS

Ganoderma lucidum (Reishi), Cordyceps, Lentinula edodes, 
Hericium erinaceus in Inonotus obliquus (Čaga)

Izdelek je naprodaj v trgovinah Sanolabor, Kalček, Norma, 

Biotopic in drugih specializiranih trgovinah z zdravo prehrano 

GOBA A-VIR® in 
kapljice so narejene iz 
izvlečkov različnih vrst gliv, 
za katere študije dokazujejo, 
da imajo močno protivirusno 
delovanje. A-VIR® PLUS 
kapljice ne vsebujejo alkohola.

A-VIR®
A-VIR® PLUS

Ganoderma lucidum (Reishi), Cordyceps, Lentinula edodes, 
Hericium erinaceus in Inonotus obliquus (Čaga)



SONČNA OČALA Z DIOPTRIJO
VELIKA IZBIRA PROGRESIVNIH STEKEL

O P T I K A  I N  O Č E S N A  O R D I N A C I J A  B E R C E
Jesenice, Cesta Cirila Tavčarja 6, T: 04 586 24 16

Lesce, Železniška cesta 7, T: 04 531 89 34
www.optika-berce.si

podpirajmo lokalno

KMETIJA PRNIKAR

v Trgovini in gostinstvu 

Gregor
Odprto tudi v nedeljah in praznikih

Moste 44, Žirovnica
NOVO

• SVEŽE MLEKO • MLADI SIR • SIROTKA • sladka in kisla
smetana • NARAVNI DOMAČI JOGURT • DOMAČA SKUTA 

Iz Triglavskega narodnega parka

V sezoni piknikov je v ponudbi 
tudi sir za žar in solate

 *Primer informativnega izračuna finančnega leasinga 
Peugeot Financiranje za vozilo Peugeot 208 ACTIVE 1,2 Puretech 75 STT, rumene faro barve - 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 12.490 
EUR; mesečni obrok je 137 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 12.07.2021 znaša 8,49% in se spremeni, če se spremenijo elementi 
izračuna; izračun temelji na osnovi indeksa obresti - 3 mesečni EURIBOR s skupno letno obrestno 
mero 7,3% (v primeru dviga referenčne obrestne mere se skupni znesek, ki ga mora plačati potrošnik, 
lahko poveča); financirana vrednost 8.743 EUR; skupni znesek za plačilo 15.009 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. Za podrobnosti o ponudbi se obrnite 
na vašega prodajalca vozil Peugeot. Poraba v kombiniranem načinu vožnje po WLTP ciklu: od 3,8 do  
6,1 l/100 km. Izpuh CO2: od 100 do 139 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6. Vrednost specifične emisije 
dušikovih oksidov NOx: od 0,0116 do 0,0536 g/km. Emisije trdnih delcev: od 0,00027 do 0,00054 g/km. 
Število delcev: od 0,03 do 3,00. 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.

Za vse, ki ste pred svojim časom
PEUGEOT 208

peugeot.si
Peugeot je v Sloveniji  
član skupine Emil Frey

ZA 12.490 €*

KASKO ZA 1 €

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




