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PIZZE
MALICE KOSILA

9,50 €5,00 €

Dnevno ponudbo malic spremljajte na:
Gostišče Osvald bed and breakfast

040 151 244 / 04 580 11 28

Sprejemamo zaključene 
družbe in skupine

jedilnica do 35 oseb
soba Osvald do 20 oseb

salon do 60 oseb

JEDI PO NAROCILUˇ

v občini Žirovnica DOSTAVLJAMO BREZPLAČNO!

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

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

Termini po dogovoru, možnost darilnih bonov
SLO – tel.: 040 652 611, Zabreznica 36, 4274 Žirovnica

V tem času sem na voljo tudi preko Skype-a, Viber, WhatsApp-a.V tem času sem na voljo tudi preko Skype-a, Viber, WhatsApp-a.
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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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Relief_90x87_0513_TISK.pdf   4/24/13   8:08:46 PM

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

CELOTNA NEGA / TRIMANJE / KOPANJE

 

Pasji salon PRIDNE TAČKE
Breg 22a

4274 Žirovnica
Tel.: 040 830 245

salon.pridne-tacke.si
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NOVICE 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. Foto na naslovnici: Miran Dolar.
Naslednja številka Novic bo izšla 23. decembra. Rok za oddajo prispevkov je ponedeljek, 13. december.

Spoštovane občanke in občani,
lep pozdrav v tokratnem uvodniku. Pred vami je nova številka 
naših Novic, ki prinašajo veliko zanimivih stvari in dogodkov. 
Hvala vam, da soustvarjate naš časopis, ki je s tem zanimiv in 
aktualen. 

Župan pri ogledu gradnje mostu v Piškovci z županom Občine Bled in 
sodelavci

V zadnjem četrtletju se je dogajalo veliko stvari na investi-
cijskem področju – o vsem tem lahko berete na naslednjih 
straneh. Hvala vsem prizadetim zaradi investicij za sodelovanje 
in potrpežljivost, saj je nemogoče graditi, obnavljati oz. pose-
gati v prostor, ne da bi bil kdo »začasno« oviran bodisi zaradi 
dostopa ali zaradi hrupa. Moramo pa se vsi skupaj zavedati, 
da gradimo in obnavljamo za vse nas.

Rad bi vas seznanil, da glede na slabo stanje kulturne dvorane 
na Breznici (zamakanje, elektrika, statika) res nismo podaljšali 

pogodbe, na podlagi katere z dvorano upravlja Zavod za tu-
rizem in kulturo Žirovnica, vendar skupaj iščemo rešitev. Brez 
da bi s prstom pokazal na kogarkoli, moram zaradi korektnosti 
poudariti, da je dvorana last župnije in ne občine. Občina v tujo 
lastnino ne sme in ne more vlagati, lastnik pa mora oddajati 
prostore, ki so vzdrževani, uporabni in varni. Vsi vpleteni, torej 
občina, ZTK, g. župnik in predsednica Kulturnega društva dr. 
France Prešeren, smo se dobili na skupnem sestanku in se 
dogovorili, da bo nujne zadeve saniral lastnik dvorane, občina 
pa bo kulturnemu društvu zagotovila obratovalne stroške in 
stroške za najemnino, tako da bo z dvorano po novem letu 
in po nujni sanaciji upravljalo kulturno društvo in nemoteno 
izvajalo program. S tem smo se strinjali vsi: občina, ZTK, KD 
in Župnija Breznica.

V mesecu oktobru in decembru sprejemamo proračun za leto 
2022 in tudi o tem lahko berete v nadaljevanju Novic. Proračun 
je investicijsko naravnan in seveda zagotavlja sredstva za vse 
dejavnosti, ki jih občina mora ali lahko financira, in poskrbeli 
smo, da sredstev ne bo manj, nasprotno – za nekatere stvari 
celo več.

Ob koncu naj omenim še, da ta čas potekajo priprave na obisk 
Vlade RS na Gorenjskem. Program usklajujemo v okviru ko-
ordinacije županov Zgornje Gorenjske in Sveta gorenjske re-
gije. V okviru vladnega obiska želim izpostaviti dolgotrajnost 
postopkov za rekonstrukcijo državne ceste, zastoj pri načr-
tovani ureditvi odkupljenih objektov v Vrbi in gradnjo doma 
starostnikov, zato sem izrazil željo po srečanju z ministrom za 
infrastrukturo in ministrom za delo, družino, socialne zadeve 
in enake možnosti. 

Vaš župan Leopold Pogačar

Čestitka ob dnevu suverenosti

Dan suverenosti je praznik v Republiki Sloveniji, s katerim 
25. oktobra obeležujemo enega ključnih dogodkov v pro-
cesu osamosvojitve Slovenije, dan, ko je po osamosvojitveni 
vojni zadnji vojak Jugoslovanske ljudske armade zapustil 
slovensko ozemlje. Negujmo ta spomin in bodimo hvaležni 
vsem, ki so nas pripeljali do tega, da živimo v samostojni in 
neodvisni državi. Ne dopustimo, da nas politika razdvaja!

Iskrene čestitke Slovenija, Žirovnica!

Leopold Pogačar, župan

Vaški odbori pozvani k predlaganju projektov 
za participatorni proračun

V proračunu občine za leto 2022 je deset tisoč evrov 
rezerviranih za projekt, ki bo izbran med predlogi va-
ških odborov.

S sredstvi participatornega proračuna je bilo leta 2020 v Do-
slovčah obnovljeno vaško korito z okolico, v letošnjem letu pa 
bo zgrajena nadstrešnica nad postajališčem za šolski avtobus 
v Smokuču. 

Tudi za leto 2022 so vaški odbori prejeli poziv, da predlagajo 
projekte, ki lahko prinesejo izboljšave v njihovem okolju. 

Župan Leopold Pogačar: »Člani vaških odborov najbolje 
poznajo težave in potrebe v svojem okolju. Računamo, da pri 
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pripravi predlogov vzpostavijo komunikacijo z vaščani in pre-
dlagajo projekte, ki so v najširšem interesu. Pri tem pa je treba 
vedeti, da občina sredstva lahko vlaga le na javnih površinah 
oz. tistih, ki so v njeni lasti.«

Rok za oddajo predlogov je 2. november, točkovanje in izbor 
bo opravila posebna komisija.

Polona Kus

Po novem mostu že v letošnjem letu

Gradnja mostu v Piškovci se bliža zaključni fazi. Kot 
kaže, bodo dela končana pred rokom, dogovorjenim 
za konec januarja 2022. Po novem mostu se bomo čez 
Savo lahko peljali že prihodnji mesec.

Dela bodo predvidoma končana konec oktobra, v prvih dneh 
novembra bo na vrsti še urejanje okolice na obeh bregovih in 
pospravljanje gradbišča. Sebastijan Zupan, vodja projek-
ta: »Trenutno poteka gradnja skalometne obloge na desnem 
Bregu, izvedba hidroizolacije na vozišču in betoniranje preho-
dnih plošč. Sledila bo postavitev zaščitne ograje in asfaltiranje 
vozišča.«

Bregova Save ponovno povezana.

Vozišče na novem mostu bo široko 4 metre, peščem in kole-
sarjem bo namenjen dodaten pas širine 1,6 metra. Promet po 
mostu bo potekal enosmerno, urejal ga bo semafor. Zupan: 
»Za postavitev semaforjev smo se odločili, ker se ob vstopu na 
most zaradi loka ne vidi nasproti vozečega vozila. S semaforjem 
bo tako poskrbljeno za popolno varnost pri prehodu.«

Gradnja mostu je skupni 
projekt občin Bled in Ži-
rovnica. Zanj bosta odšte-
li dobrih 500 tisoč evrov, 
Žirovnica 60 odstotkov in 
Bled 40. Nova povezava 
med občinama bo z ustre-
zno signalizacijo omejena 
na lokalni promet.

Polona Kus

Dve novi parkirišči
Nad pokopališčem na Breznici že lahko parkirate, na 
Rodinah bo gradnja parkirišča končana v novembru.

Nekaj parkirnih mest na Breznici bo olajšalo dostop obiskoval-
cem zgornjega dela pokopališča, parkirišče na Rodinah pa bo 
dobrodošla pridobitev predvsem za obiskovalce tamkajšnjega 
pokopališča in Jalnove rojstne hiše. Na njem bo prostora za 
20 osebnih avtomobilov in avtobus, s parkirišča do avtobusne 
postaje bo urejena površina za pešče.

Polona Kus

Samooskrbna sončna elektrarna 
na občinski stavbi
Občina Žirovnica je 17. oktobra 2021, v skladu s spreje-
tim Načrtom razvojnih programov, zaključila z izvedbo 
projekta gradnje naprave za samooskrbo z električno 
energijo na objektu občinske upravne stavbe. 

Gradnja naprave za samooskrbo, nazivne moči 27 kW, pro-
izvaja električno energijo z izrabo sončne energije in je pri-
ključena na notranjo nizkonapetostno električno instalacijo 
stavbe. Vrednost gradnje znaša skupaj z DDV 27.335,45 evra, 
zmanjšana za nepovratna finančna sredstva s strani Eko sklada 
v višini 4.032,00 evrov. 

Sončna elektrarna na strehi in nadstrešnici omogoča samooskrbo občinske 
stavbe z električno energijo.

Da smo lahko popolnoma samooskrbni, smo poleg stavbe 
občine zgradili še nadstrešek, na katerega smo lahko namestili 
dodatne panele in nenazadnje zagotovili da sta vozilo, ki ga 
uporabljamo v projektu Prostofer, in električna polnilnica pod 
streho.

Monika Kusterle, 
direktorica občinske uprave

Na mostu in brežinah potekajo 
zaključna dela.
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Nadgradnja železnice v Žirovnici
V sklopu nadgradnje železniške proge na odseku Les- 
ce–Jesenice je bila na območju Žirovnice izvedena 
sanacija železniškega predora, obnovljena peronska 
infrastruktura na železniški postaji, zgrajena dva pod-
voza, najkasneje do konca maja prihodnjega leta bodo 
dokončane še protihrupne ograje. 

Nova podoba železniške postaje

V času popolne zapore železniške proge so se prioritetno iz-
vajala dela, vezana na ponovno vzpostavitev železniškega pro-
meta, ki so obsegala obnovo zgornjega in spodnjega ustroja 
železniške proge, zamenjavo temeljev in drogov vozne mreže, 
sanacijo prepustov in premostitvenih objektov ter ureditev od-
vodnjavanja. 30. julija je promet na odseku Lesce Bled–Jesenice 
ponovno stekel. Kot so nam pojasnili na Direkcija RS za infra-
strukturo (DRSI) se na odseku Lesce Bled–Žirovnica in Slovenski 
Javornik–Jesenice odvija z voznoredno hitrostjo, medtem ko 
na odseku Žirovnica–Slovenski Javornik zaradi zaključnih del 
na progi in vozni mreži poteka še z zmanjšano hitrostjo, to je  
50 km/h. Predvideno je, da bo v mesecu novembru tudi na 
tem odseku vzpostavljena voznoredna hitrost.

Podvoz pod Vrbo

Pomembna izboljšava, ki jo je občini prinesla obnova proge, 
je ukinitev nevarnih nivojskih prehodov na Selu in pod Vrbo 
proti Golfu. Gradnja podvozov bo na obeh lokacijah v celoti 
zaključena sredi novembra. Nov podvoz na mestu starega je 
zgrajen tudi na Potokih, medtem ko je prehod čez železnico v 
Vrbi pri »vahtnci« ukinjen. 

Na železniški postaji Žirovnica sta bila obnovljena tira št. 1 
in 2 ter izvedena nova peronska infrastruktura. Dostopi na 
peron so sedaj omogočeni tudi gibalno oviranim osebam. Na 
postaji so vgrajene nove informacijske naprave za zvočno in 
vizualno obveščanje potnikov ter razsvetljava perona in okolice 
postajnega poslopja. Potnikom bo tako omogočen varnejši in 
prijaznejši dostop na perone in vlake.

Gradnja protihrupnih ograj se je začela vzporedno z ostali-
mi deli v času popolne zapore proge z gradnjo temeljev in 
postavitvijo stebrov. Montaža absorbcijskih panelov se bo 
po navajanju DRSI izvajala v času načrtovanih dnevnih zapor 
železniške proge, ki so še predvidene, in sicer najpozneje do 
meseca maja 2022.

Polona Kus

Aktualno

Srečanje župana s prostovoljci 
V sredo, 22. septembra, se je župan Leopold Pogačar 
v Završnici srečal z zaupnicami Društva upokojencev 
Žirovnica, ki sodelujejo v projektu Starejši za starejše, 
in prostovoljnimi vozniki v projektu Prostofer.

Prostovoljke in prostovoljci na srečanju v Završnici 

Prostovoljke in prostovoljci pod okriljem 
omenjenih projektov pomagajo starejšim 
ljudem, ki potrebujejo pomoč pri vsakodnev-
nih domačih opravilih, pomagajo pri prema-
govanju osamljenosti in nudijo prevoze do 

zdravnika, v trgovino in po drugih nujnih opravkih. Dvanajst 
prostovoljnih šoferjev, vključenih v projekt Prostofer, je letos 
opravilo preko 90 prevozov.

Srečanja v Završnici se je udeležilo več kot 30 prostovoljk in 
prostovoljcev. Za njihovo delo sta se jim zahvalila tako župan 
kot predsednik Društva upokojencev Žirovnica Zdravko Malnar. 
Prisotni so spregovorili o svojih izkušnjah in izrazili pripravlje-
nost za sodelovanje tudi v prihodnje.

Srečanje se je zaključilo s pogostitvijo in mini tekmovanjem v 
pikadu, ki ga je izvedel Franci Zalokar, vodja pikado sekcije pri 
DUŽ in tudi sam prostovoljni voznik. 

Polona Kus 
Vir: https://zirovnica.si/
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Anketa o prometu in javnih 
površinah v občini Žirovnica
Občina Žirovnica vabi občanke in občane, da izpol-
nijo anketo o prometu in javnih površinah v občini 
in tako sodelujejo pri pripravi Celostne prometne 
strategije Občine Žirovnica. Anketa je objavljena v 
prilogi Novic in na spletu. 

Prometni sistem omogoča mobilnost in dostopnost prebi-
valcem in obiskovalcem širšega območja do upravnih, izo-
braževalnih, prostočasnih dejavnosti in delovnih mest ter 
spodbuja gospodarski razvoj. Ker promet pogosto povzroča 
tudi negativne vplive, se zavedamo, da ne sme biti cilj sam 
po sebi, temveč mora postati sredstvo za doseganje širših 
ciljev. Zato je Občina Žirovnica pristopila k pripravi Celostne 
prometne strategije – dokumenta, ki je namenjen reševanju 
izzivov na področju prometa in predstavlja podlago za boljši 
dostop do sredstev EU.

Osnovno vodilo strategije bo trajnostna mobilnost, torej 
energetsko učinkovite, prostorsko manj potratne, okolju 
manj škodljive in bolj zdrave oblike prometa v občini in regiji, 
ki so podlaga za ravnotežje med gospodarskim razvojem, 
družbeno enakostjo in kakovostjo okolja. V pripravo strate-
gije bodo vključeni ključni deležniki in širša javnost. 

19. oktobra je že potekala delavnica za pripravo analize 
stanja, izvedeni sta bili anketi v osnovni šoli in dveh pod-
jetjih v občini. S skupnimi močmi in s spremembami naših 
potovalnih navad lahko oblikujemo trajnostno prihodnost.

Da bo strategija občine čim bolj prilagojena zahtevam in 
željam vseh uporabnikov, tudi vas vabimo, da izpolnite vpra-
šalnik v prilogi Novic, s pomočjo katerega bomo analizirali 
potovalne vzorce in probleme, ki bodo osnova za razume-
vanje in načrtovanje usmeritev za nadaljnji prometni razvoj 
Žirovnice. Z vprašalnikom želimo izvedeti, kakšne so vaše 
potovalne navade, kakšne so vaše želje po prometnih ure-
ditvah v naseljih ter kakšen je vaš odnos do skupnih javnih 
površin v občini. Odgovori nam bodo v veliko pomoč pri 
izbiri ustreznih ukrepov in zasnovi strategije prometnega 
razvoja občine. Za sodelovanje se vam najlepše zahvaljujem.

Župan Občine Žirovnica 
Leopold Pogačar

 • Vprašalnik lahko izpolnite vsi prebivalci občine Žirovnica, 
starejši od 12 let.

 • Izpolnjen vprašalnik lahko osebno oddate v sprejemni 
pisarni Občine Žirovnica v času uradnih ur oz. v nabiral-
nik ali ga pošljete po pošti na naslov Občina Žirovnica, 
Breznica 3.

 • Vprašalnik lahko izpolnite na spletni povezavi: https://
www.1ka.si/a/351235

 • Vprašalnik je anonimen.
 • Informacije o rezultatih bodo dostopne na spletni strani 

občine, https://zirovnica.si/.

Sprejet predlog proračuna  
za leto 2022
Svetniki so na 15. redni seji Občinskega sveta Obči-
ne Žirovnica sprejeli predlog proračuna za leto 2022. 
Investicijsko naravnan proračun je vreden dobrih pet 
milijonov evrov, po trenutnih ocenah se za izvedbo 
projektov občini ne bo treba zadolževati. Med načrto-
vanimi investicijami je nakup zemljišč za dom starost-
nikov in novi gasilsko-reševalni center.

Investicijam je v proračunu namenjenih 2.124.586 evrov ali 
41 odstotkov. Najvišji znesek, 591 tisočakov, je namenjenih 
za izdelavo projektne dokumentacije in odkupe zemljišč za 
obvoznico Vrba, 303 tisočaki pa so rezervirani za gradnjo ploč-
nika in avtobusnih postaj ob že dolgo načrtovani rekonstrukciji 
regionalne ceste Zabreznica–Breznica. 

Svetniki na oktobrski seji

Projekt dom starostnikov v občini dobiva nove razsežnosti. 
V iskanju možnosti za izvedbo se je občina Žirovnica povezala 
z Občino Bled in Domom dr. Franceta Berglja Jesenice. Cilj 
partnerstva je gradnja sodobnega centra za oskrbo starejših v 
občini Žirovnica v sklopu javne mreže. V proračunu je predvide-
na polovica zneska za nakup zemljišč za zdravstvenim domom 
na Selu (201.800 evrov), drugo polovico bo krila Občina Bled. 
O projektu podrobnje pišemo v članku na naslednji strani. 

Nova postavka v proračunu je gasilsko-reševalni center v 
Zabreznici. Gradnjo sodobnega objekta s poligonom, ki je 
zapisan v Razvojnem programu Občine Žirovnica do leta 2030, 
občina načrtuje v sodelovanju s PGD Zabreznica, in sicer na 
stavbnem zemljišču v zasebni lasti ob zbiralnici mleka v Za-
breznici. Za nakup zemljišča v izmeri 1866 kvadratnih metrov 
je v proračunu namenjenih 181 tisoč evrov, PGD Zabreznica 
bo za izvedbo projekta v skupni vrednosti 1.200.000 evrov 
prispevalo kupnino od prodaje obstoječega gasilskega doma, 
960 tisoč evrov bodo prijavitelji poskušali pridobiti na razpisih 
za evropska sredstva. 

Spremembo glede na ustaljeno prakso predlog proračuna pri-
naša pri sredstvih, namenjenih vaškim odborom, ki so 
doslej za svoje delovanje prejemali enak znesek. Odslej bo ta 
znesek sorazmeren s številom prebivalcev in seže od tisoč evrov 
za najmanjšo do 1600 za največjo vas v občini.

Prihodkovna in odhodkovna stran proračuna v 1. branju se 



7

Aktualno / Delo političnih strank

O gradnji doma starostnikov
Potem ko je podjetje Comett domovi odstopilo od na-
mere za gradnjo doma starostnikov v Žirovnici, se je 
Občina Žirovnica v iskanju novih možnosti za izvedbo 
projekta povezala z Občino Bled in Domom dr. Fran-
ceta Berglja Jesenice. Skupaj se bodo zavzeli za širitev 
javne mreže z gradnjo v Žirovnici. 

Kot smo poročali v julijski številki Novic, je Podjetje Comett, 
sicer lastnik doma Viharnik v Kranjski Gori, izkazovalo interes 
tudi za gradnjo v Žirovnici. Od svoje namere so julija odsto-
pili s pojasnilom, da bodo gradili manj domov, kot so sprva 
načrtovali. Občina Žirovnica je zato ponovno pristopila k 
iskanju možnosti v okviru širitve javne mreže domov, in sicer 
skupaj z Občino Bled, kjer si prav tako želijo doma staros- 
tnikov. Občini bi tako prijavili medobčinski projekt in skupaj 
investirali v nakup zemljišča, ki je za ta namen predviden 
za zdravstvenim domom na Selu. Gradnja v okviru javne 
mreže bi se financirala iz sredstev države in po možnosti 
evropskih sredstev, z domom bi upravljal Dom dr. Franceta 
Berglja. Župan Leopold Pogačar se je na to temo že sestal 
z blejskim županom Francem Fajfarjem in direktorico jese-
niškega doma Karmen Arko. Projekt bodo novembra na 
skupnem sestanku predstavili ministru za družino, socialne 
zadeve in enake možnosti.

Idejna zasnova doma, imenovanega Medgeneracijski in ge-
rontološki center Žirovnica-Bled, bo sledila evropskim smer-
nicam za prehod z institucionalnih na skupnostne storitve, 
kjer je poudarek na čim večji samostojnosti uporabnikov, nji-
hovem vključevanju v skupnost in vključevanju njihovih dru-
žin, individualnemu pristopu in človekovemu dostojanstvu. 

Obisk predsednice SD  
Tanje Fajon v Vrbi
Predsednica SD Tanja Fajon je v sklopu obiskov slo-
venskih krajev prišla tudi v Prešernovo Vrbo. Namen 
obiskov je slišati mnenja in ideje ljudi, ki imajo včasih 
občutek, da jih nihče ne sliši. 

V SD Žirovnica nas veseli, da nas pogosto obišče. V prijetnem 
razgovoru smo jo seznanili z novimi razmerami v Vrbi, ki so 
nastale po odkupu objektov. Vrba je pred velikimi investicija-
mi, ki bodo močno spremenile njeno podobo in prinesle nov 
kulturni utrip v to okolje. Če so bili do sedaj v Prešernovi hiši 
le priložnostni dogodki in so prostorske možnosti velikokrat 
onemogočale večje število obiskovalcev in dogodku primerno 
ureditev, bo v bodoče drugače. S pridobitvijo novih objektov 
bo možno predstaviti nove vsebine in zadovoljiti tudi zahtev-
nejše obiskovalce. Vrba naj bi postala kulturni center občine 
Žirovnica za najširši krog obiskovalcev. Opozorili smo, da mora 
biti pri spremembi in vzdrževanju Vrbe tudi država vesten in 
skrben gospodar.

Tanja Fajon s člani SD Žirovnica

Predsednici SD smo predstavili potrebo po čim prejšnji dogra-
ditvi tega centra in omenili tudi njegovo uvrstitev v prednostni 
krog investicij v kulturo, ki ga je pripravila stranka SD. Ministr-
stvo za kulturo, ki bo moralo biti aktivno tudi po zamenjavi 
sedanje vlade, je z odkupom objekta v Vrbi skupaj z Občino 
Žirovnica postalo soodgovorno za čim prejšnjo izvedbo in-
vesticije in realizacijo novih vsebin, ki jih investicije prinašajo. 
Potrebno bo dobro sodelovanje tako ministrstva kot občine, 
ki bo postala skrbnik in gospodar novih pridobitev. Z optimi-
stičnim pogledom naprej in željo po sodelovanju smo obisk 
tudi zaključili. 

Za SD Žirovnica Vitomir Pretnar

razlikujeta za 937.428 evrov v prid odhodkov. Razlika se bo 
pokrila iz sredstev, ki bodo ob koncu leta ostala na računih. 
Kot je na seji pojasnil župan, bo omenjeni ostanek zaradi zviša-
nih povprečnin za okoli 70 tisoč evrov večji od načrtovanega. 
Predlog proračuna je bil ob dveh odsotnih svetnikih sprejet z 
11 glasovi za.

Med sledečimi točkami obravnave je bil predlog za letošnje 
prejemnike občinskih priznanj. Na predlog pristojne ko-
misije so svetniki sprejeli sklep, da plaketi prejemeta smučarski 
skakalec Rok Justin in član Konjeniškega kluba Stol Janko Vidic 
ter nagrado Občine Žirovnica Žiga Blatnik, predsednik Kolesar-
skega kluba Završnica. 

V nadaljevanju so svetniki prisluhnili trem poročevalcem. Di-
rektor podjetja Jeko Uroš Bučar je podal letno poročilo, Matjaž 
Koman je predstavil program dela Zavoda za turizem in kulturo 
Žirovnica in član nadzornega odbora Bojan Vene poročilo o 
opravljenem nadzoru nad izdatki za blago in storitve Občine 
Žirovnica. Kot je pojasnil, NO pri nadzoru ni ugotovil nepra-
vilnosti.

Gradivo s seje je v celoti dostopno na https://zirovnica.si/ob-
cinski-svet/ 

Polona Kus 

Z novo možnostjo, da v Žirovnici dobimo dom starostnikov, 
se je na oktobrski seji seznanil občinski svet. V predlogu pro-
računa za leto 2022 je za nakup zemljišča rezerviranih dobrih 
200 tisoč evrov, kar je polovica ocenjene vrednosti. Drugo 
polovico bo glede na dogovor zagotovila Občina Bled.

Polona Kus

https://zirovnica.si/obcinski-svet/
https://zirovnica.si/obcinski-svet/
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Jesen v dvorani, ki je ni
Še vedno mi je toplo, ko oživi spomin na jesenska predavanja 
v dvorani na Breznici. Gostili smo g. Antona Komata, dr. Iz-
toka Ostana, mag. Tadejo Rupar, Silvo Burja. Izpostavljene so 
bile teme naše družbe, okolja, otrok in zdravja. Se spomnite 
kako prijetno je bilo naše druženje, po tem, ko se je uradni 
program končal?

Vse to nostalgično pogrešam. A upanje, da bomo to jesen 
vendarle lahko nadaljevali z novimi temami in novimi gosti, je 
splahnelo. Pa ne, da ne bi imeli tematik, ki nas zanimajo ali pa 
predavateljev, ki bi svoja spoznanja in učenja delili z nami. Ne.

V občini nimamo dvorane, v kateri bi se lahko dogodki odvijali. 
Dvorana sicer je, a se je po njej zaradi dotrajanosti, kot pra-
vi župan, nevarno sprehajati. Iz naše občine izhaja kar nekaj 
kulturnih veljakov, po njih smo poznani širom države in onkraj 
njenih meja. A, nam, kot da za to ni mar.

Kdo je kriv za tako sramoto je težko reči, ne da se s prstom po-
kazati na dotično osebo. Na občini je že leta pripravljen projekt 
nove kulturne dvorane, kot tudi njene umestitve v prostor, a 
glej ga šmenta, še vedno je vse zgolj na papirju. V času, odkar 
sem občinska svetnica sem videla, kako tečejo postopki. Počasi 
in po nivojih. Težava je, ker se vsak nivo sklicuje na drugega, 
ta na tretjega ... Prvi ne more nečesa narediti, dokler drugi ne 
opravi svojega dela, delo drugega je pogojeno od tretjega … 
Žalost. A, postopek je postopek. Treba se ga je držat, tako 
pravijo. Še vedno ne morem razumeti, zakaj se ne morejo pri-
lagoditi, saj smo jih sami določili. Zgradili smo tako tog sistem, 
da se upravlja kar sam. Človek je v njem izgubil svojo moč. Zato 
je nova dvorana v planu, a časovno gledano »visi v zraku«.

Pa saj imamo dvorano, boste nekateri rekli, zakaj se ne obnovi? 
Odgovor je na dlani - lastnikom to ni v interesu. Poleg dvorane 
imajo še eno, večjo in višjo. Zadosti njihovim potrebam. Tudi 
ti lastniki, tako kot občina, skrbijo za okolje in ljudi v njem. Še 
več, bolj kot občini, zanje štejejo dušna hrana, kultura in olika 
ljudi. A so se, vsaj videti je tako, od tega oddaljili, lahko pa 
so se tudi znašli v krogu rigidno hladnega sistema. Zato stara 
dvorana žalostno sameva in razpada.

Zgornje vrstice so bile spisane v opravičilo in pojasnilo, zakaj ne 
nadaljujemo z obljubljenimi dogodki. Druge zadeve iz našega 
programa so v toku in pod budnim očesom našega »izvršilne-
ga« – župana. Predvsem tiste, ki so nam skupne. Nastajajo pa 
tudi nove zamisli, že več kot zamisli so, a kje naj vam jih pred-
stavimo? Po gostilnah? Bodimo, no, resni. Vanje se praviloma 
zaide po dogodku, da se sprostimo in prosto podebatiramo. 

Mojca Vene, mag., 
občinska svetnica Liste za vasi pod Stolom

Načrtujemo v  
sodelovanju z občani
Čas neizmerno beži in pred občinskimi svetniki je ponovno na-
loga potrditve proračuna za prihajajoče leto 2022, ki je vreden 
malo več kot 5 milijonov evrov. Od prvega do drugega branja 
se številke običajno še malo premešajo, vendar je pohvalno, 
da po županovih besedah ne bo potrebno zadolževanje za 
izpeljavo načrtovanih programov.

Občinski odbor SDS je v sodelovanju z občani za proračun leta 
2022 predlagal naslednje investicije in naloge:

 • ureditev in preplastitev ceste od Rodin do križišča s Ce-
sarsko cesto

 • ureditev pločnika od Rodin do Breznice (do cerkve)
 • ureditev ceste od križišča s Cesarsko cesto do Hraš (potre-

ben dogovor z Občino Radovljica)
 • finančne vzpodbude za hišne elektrarne
 • vzpodbude za boljšo samooskrbno občino v pridelavi hrane
 • ureditev kolesarskih poti na celotnem območju občine (po-

rast kolesarskega turizma)
 • boljše vzdrževanje zemljišča nad vaškim jedrom Rodine
 • pogostejše obrezovanje dreves in živih mej ob cestah
 • ureditev več parkirišč na železniški postaji v Žirovnici
 • umiritev prometa na cesti v Završnico

Kar nekaj investicij v Načrtu razvojnih programov (NRP) naj bi 
se začelo v prihodnjem letu. Dve se mi zdita še posebej zani-
mivi, to sta izgradnja novega gasilskega doma v Zabreznici in 
gradnja doma starejših občanov. O obeh se pogovarjamo že 
kar nekaj časa, a je mogoče prav dobrodošlo, da se v prete-
klosti še nista začeli. Predlagani rešitvi, ki sta zame novi, se mi 
zdita še najboljši varianti doslej.

Nov zabreški gasilski dom naj bi dobil svoje mesto blizu stare-
ga, skoraj na sredini naše občine z dobrim dostopom z državne 
ceste, ki vodi skozi vasi. Po zagotovilu župana bo zraven dovolj 
prostora za vadbo gasilcev. Dom naj bi bil zgrajen po novih 
smernicah. Stara stavba je preživela svoje in zato zabreški ga-
silci res potrebujejo novega, ki bo sodoben in funkcionalen ter 
bo ustrezal današnjim standardom.

Druga pomembna investicija je namenjena domu starostnikov. 
Skoraj dve leti so potekala pogajanja in dogovarjanja s konce-
sionarjem. Župan nas je na septembrskem sestanku obvestil, 
da je koncesionar sredi letošnjega poletja odpovedal gradnjo. 
Kljub novonastali situaciji se je pokazala, po moji presoji, še 
mnogo boljša rešitev. Ena od sosednjih občin, ki dom ravno 
tako potrebuje in še nima pripravljenih in izdelanih prostorskih 
načrtov za ta namen, je pripravljena soinvestirati v projekt iz-
gradnje skupnega doma starejših občanov. Po novem naj bi se 
imenoval medgeneracijski gerontološki center. Zasnovan naj bi 
bil po standardih, ki jih starejši domovi ne morejo zagotoviti. 
Imel naj bi samo klet in pritličje, s čimer se izognemo stopni-
cam, ki jih starejši vedno težje premagujejo. Mnogo lažje bi 
bilo obolele ločiti od zdravih in tudi za osebe z demenco bi 
bilo odlično poskrbljeno. Zagotovljen naj bi bil tudi prostor za 
dnevno varstvo starejših in prostor za kratkotrajno nastanitev 
oseb, ki za kratek čas ne morejo biti sami doma (npr. dopust 
ali kratka službena odsotnost).

Glede na dobro pripravljen (tudi slikovno) osnutek proračuna, 
upam, da bodo naši predlogi slišani in upoštevani v njem, kajti 
za nekatere prosimo in predlagamo že dlje časa.

OO SDS Žirovnica 
Tatjana Mulej
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Na poti do sodobnega  
gasilsko-reševalnega centra
Zaradi vse večje prostorske stiske in pomanjkanja par-
kirnih prostorov, smo gasilci iz PGD Zabreznica že pred 
leti pričeli razmišljati o gradnji novega sodobnega ga-
silsko-reševalnega centra z vadbenim centrom, ki bi 
pokril vse službe za zaščito in reševanje. 

Idejna zasnova gasilsko-reševalnega centra

V sedanjih razmerah moramo v primeru intervencije avtomo-
bile pustiti na oddaljenem parkirišču pri uvozu h gasilskemu 
domu z lokalne ceste, kar povečuje čas prihoda na kraj do-
godka. Zaradi posledic podnebnih sprememb, pa se spremi-
nja tudi delovanje gasilskih enot, saj je potrebne več opreme, 
izobraževanja in usposabljanja. Glede na trenutno stanje za 
to nimamo niti ustrezne lokacije gasilskega doma niti dovolj 
prostora. Skupaj z Neodvisno listo za Žirovnico smo se odlo-
čili, da poskusimo stvari premakniti z mrtve točke in čimprej 
zagotoviti možnost izgradnje sodobnega gasilsko-reševalnega 
centra. »Intervencijo« smo začeli v letu 2020, ko smo gradnjo 
le-tega uvrstili kot strateški projekt v Razvojni program Občine 
Žirovnice do leta 2030. Na občini je bila ustanovljena delovna 
skupina za gradnjo novega gasilskega doma, ki je poskrbela, 
da je bil izdelan idejni projekt in preverjene možne lokacije 
gradnje. Na veliko veselje vseh nas se je ponudila priložnost 
za novo lokacijo v neposredni bližini starega gasilskega doma. 
V predlogu proračuna za leto 2022 so predvidena sredstva za 
nakup omenjenega zemljišča in pripravo dokumentacije za 
gradbeno dovoljenje. Tako kot gasilci se tudi v Neodvisni listi za 
Žirovnico zavedamo, da s hitrim in učinkovitim nastopom vseh 
služb zaščite in reševanja lahko posledice požarov in naravnih 
nesreč zelo omilimo in takoj priskočimo na pomoč. 

Ne levo, ne desno! Naprej za Žirovnico!

Nino Rejc, Neodvisna lista za Žirovnico

Župan obrača, župan obrne.
Ureditev ceste Rodine–Hraše je za krajane občine Žirovnica 
že dolgo problem. Za skoraj polovico občine je to najkrajša 
povezava do avtoceste ter je kot taka zelo obremenjena. Veliko 
občanov se vozi po njej na delo in po opravkih, njena asfaltira-
na površina pa je le malo širša od kolovoza. Avtomobili se ob 
srečanjih umikajo v blato in luže na makadamu, za kolesarje pa 
je sploh nevarna. Zato sem se odločil, da ugotovim kako daleč 
je njena preureditev. Od predsednika Vaškega odbora Rodine, 
ki je tudi zainteresiran za ureditev ceste, sem prejel županov 
dopis, v katerem pojasnjuje, da je cesta v občini Radovljica, 
zato nimamo posebnega vpliva na njeno ureditev. V preteklosti 
so že tekli razgovori, vendar se zadeva ne premakne. Ko sem 
že pred leti na nekem srečanju vprašal radovljiškega župana, 
kako je s cesto, mi je odgovoril, da žal ni denarja. Tak odgovor 
je težko sprejeti, saj problem ceste ni od včeraj, pa tudi občina 
veliko vlaga v infrastrukturo, zato bi morala prej ali slej tudi ta 
cesta priti na vrsto.

Na srečanju kra-
janov Smoku-
ča sem preveril 
mnenja sokra-
janov in zbral 
skoraj petdeset 
podpisov za pre-
novo ceste ter bil 
ob tem prijetno 
presenečen, saj 
se je podpisal 
tudi naš župan. 
Bližal se je ravno 
teden mobilnosti 

in s tem priložnost, da problem ponovno predstavim županu 
Radovljice. S podpisi podpore sem se odpravil v občino Ra-
dovljico na otvoritev njihovih kolesarskih stez, zgrajenih med 
obnovo železniške proge. Na kolesarskem prazniku je trasa 
kolesarske karavane udeležence vodila tudi po omenjeni cesti 
Rodine–Hraše. Županu občine Radovljica sem na tem kolesar-
jenju predlagal sestanek in zanj dobil termin. 

Sestanek je potekal v konstruktivnem vzdušju, županu sem 
izročil podpise krajanov in ga prosil za celovito informacijo o 
preureditvi ceste. Iz njegovih pojasnil je razbrati, da je potrebno 
poglobiti komunikacijske vode pod cesto, saj so preplitvi za 
primerno utrditev podlage ceste. Cesto je potrebno preplastiti 
v ustrezni širini in jo primerno nivelirati zaradi odvodnjavanja. 
Izdelava projekta obnove ceste je predvidena v naslednjem 
letu, sam projekt pa bo realiziran v letu 2023. Pričakuje pa 
seveda tudi sodelovanje Občine Žirovnica. Krajanom Smokuča, 
ki jim je namenjena ta informacija, se najlepše zahvaljujem za 
podpise podpore k ureditvi cest. Za podpis pa se zahvaljujem 
tudi našemu županu. 

Naj na koncu ponovim besede iz naslova: župan obrača, župan 
obrne. Če sta to eden ali drugi župan, ni bistveno, pomembna 
je prenova ceste, kjer pa brez aktivnega sodelovanja krajanov 
in obeh županov očitno ne gre.

Mag. Vitomir Pretnar

Drage občanke in občani,  
državljanke in državljani!

Ob dnevu suverenosti, 25. oktobru, vam iskreno čestitamo 
in izražamo hvaležnost vsem takratnim akterjem, ki so nas 
pripeljali do tega, da živimo v svobodni in suvereni državi 
Sloveniji.

Občinske svetnice in svetniki Neodvisne liste za Žirovnico

Kolesarska karavana z radovljiškim županom na 
čelu na cesti Rodine–Hraše
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Policija svetuje

Pravočasno se  
pripravimo na zimo
Pomlad, poletje, jesen, zima. Vsak letni čas prinaša 
dobre in manj dobre stvari, kot so na primer pozimi 
nizke temperature, krajši svetel del dneva, možnost 
poledice na cesti in podobno. Jeseniški policisti opo-
zarjajo, da se moramo razmeram prilagoditi in po-
zivajo k pripravi vozil na zimo.

Pravočasno načrtujmo menjavo letnih pnevmatik z zimskimi. 
Med 15. novembrom in 15. marcem je namreč obvezna zim-
ska oprema, ki je nujna tudi izven teh datumov, če je na cesti 
sneg ali ob poledici. Menjave priporočajo pri strokovnjakih, 
ker v kontrolah ugotavljajo, da nekateri vozijo z izrabljenimi 
pnevmatikami ali pa so te nameščene napačno. Vulkanizer 
vam bo najbolje znal svetovati.

Policisti opozarjajo še, da jesenski in zimski čas zahtevata 
drugačen stil vožnje, bolj pogosto prilagajanje hitrosti in 
predvsem večjo varnostno razdaljo med vozili. Pomembno 
vlogo pri varnosti bodo odigrala tudi čista stekla, z vozil pa 
mora biti odstranjen sneg, led ali druge snovi.

Previdno v času praznikov

Bližajo se prazniki in v tem času pričakujemo povečan pro-
met vozil in ljudi na cestah. Vse obiskovalce pokopališč poli-
cisti prosijo, naj za parkiranje uporabljajo urejena parkirišča. 
Kdor ima možnost, naj gre na pokopališče peš. Ob vsem 
pa ne pozabite na varnost svoje lastnine. Vrednih stvari ne 
puščajte v vozilih, poskrbite za varnost svojega doma, na 
javnih krajih pa imejte svoje stvari pod nadzorom.

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

Sanacija jaškov na  
spodnjem zajetju Ajdna 
Na podlagi spremljanja kakovosti pitne vode in glede 
na stanje vodooskrbnih objektov v sklopu notranjega 
nadzora, so upravljavci vodovodnega sistema Ajdna 
predlagali sanacijo jaškov na spodnjem zajetju Ajdna. 
Dela so potekala med 26. avgustom in 1. septembrom. 

Pri pregledu objektov je bilo ugotovljeno, da v jašek, postavljen 
direktno nad celico s pitno vodo, zateka meteorna voda. Sa-
nacija je bila zato za zagotavljanje zdravstveno ustrezne pitne 
vode in varne oskrbe nujna. Na jašku je bil tako odstranjen star, 
zarjavel pokrov z okvirjem in montiran nov pokrov z okvirjem, 
izvedeno je bilo dodatno betoniranje jaška in urejena drenaža 
za odvajanje in preprečevanje zadrževanja meteorne vode.

Pod spodnjim zajetjem se nahaja raztežilnik, ki že leta ne služi 
več svojemu namenu, še vedno pa skozenj poteka transportni 
cevovod, kjer se tudi združita zgornje in spodnje zajetje. Ker 
je stanje objekta zelo slabo, je bila v sklopu sanacije urejena 
zunanjost raztežilnika. Zamenjan je bil okvir s pokrovom, oči-

ščen in saniran razpokan del raztežilnika, na koncu je sledilo 
še betoniranje objekta.

Saniran jašek

Zajetji Ajdna se nahajata na neposeljenem območju, vendar 
v okolici potekajo aktivnosti, ki bi lahko poslabšale kvaliteto 
pitne vode na viru. Območje smo zato opremili z opozorilnimi 
tablami, ki so namenjene varovanju pitne vode in osveščanju 
prebivalstva, da je območje ranljivo in da terja premišljene 
posege v prostor.

Elizabeta Mavrič, strokovna sodelavka za kontrolo kakovosti 
pitne vode in Matjaž Pezdir, vodja procesa oskrbe s pitno 

vodo in zemeljskim plinov

V Sloveniji
prižgemo tudi
do 15 milijonov 
sveč letno.
V JEKO smo vam omogočili prižig
virtualne sveče, ki jo lahko skupaj
s posvetilom prižgete vse dni v letu.

V spomin, ki nikoli ne ugasne.

www.jeko.si/virtualna-sveca

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!

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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Gasilci

Oktober – mesec požarne varnosti
Tema letošnjega oktobra, namenjenega osveščanju 
o ustreznem ravnanju v primeru naravnih in drugih 
nesreč, je požarna varnost v povezavi s potresom. V 
občini Žirovnica so gasilci izvedli vsakoletne akcije, 
delovanje društev je še vedno prilagojeno epidemio-
loškim razmeram. 

Operativna vaja v Kamni Gorici

Klemen Rev, PGD Zabreznica: »V mesecu požarne var-
nosti smo v sodelovanju z OŠ Žirovnica izvedli preventivni 
dan za učenke in učence ter poskrbeli za pregled gasilnikov 
v gasilskem domu. Veseli nas predvsem zavest občanov, da 
je gasilnike potrebno redno pregledovati in po potrebi tudi 
nadomestiti ali dokupiti novega. Zadovoljni smo bili tudi po 
pregledu hidrantov v občini, upravljalcu omrežja smo predali 
le poročilo za odpravo manjših pomanjkljivosti. Sicer v društvu 
izvajamo redne operativne vaje, v septembru smo imeli vajo 
z vrvno tehniko, oktobra pa vajo v realnih razmerah – hotfire 
notranjega požara v zapuščenem objektu v Kamni Gorici. 

Analiza po izvedbi

Zelo smo ponosni, da so se za operativnega gasilca pred 
kratkim usposobili članica in dva naša člana, iz gasilskih vrst 
pa prihaja tudi večina prvih posredovalcev za nudenje prve 
pomoči v občini. Vsi se vsak mesec dodatno usposabljajo v 
teoriji in praksi. Med zadnjimi intervencijami naj omenim požar 
v naravi in dimniški požar. Ob začetku kurilne sezone gasilci 
ponovno opozarjamo na ustreznost in vzdrževanost kurilnih 
naprav, kajti le redno pregledan in očiščen dimnik je pogoj za 
požarno varnost.«

Smokuški gasilci ustaljenega dneva odprtih vrat za občane 
zaradi covid razmer v oktobru niso pripravili. Ukrepi prav tako 
še vedno ne dopuščajo organizacije tekmovanj, toliko bolj pa 
se člani društva lahko posvečajo izobraževanju. Marjan Dob-
nikar, PGD Smokuč: »Mesec požarne varnosti je že drugo 
leto prilagojen covidnim pogojem, pri tem pa nismo pozabili, 
da se moramo stalno izobraževati. V teku je tečaj za strojnika, 
ki usposobi člane za delo z raznimi črpalkami. Teh je več vrst 
in za različne snovi, zato je delo z njimi zahtevno in za neuke 
tudi nevarno. Poleg tečaja, ki ga obiskuje nekaj naših članov, 
pripravljamo tudi večjo vajo, da utrdimo naše znanje za delo 
z orodjem in sredstvi, ki jih imamo v društvu. Učimo se in tre-
niramo, da bomo lahko pomagali, če nas boste potrebovali.«

»Opremljenost gasilcev v občini je zaradi dobrega posluha 
občine, predvsem župana in svetnikov, ki se zavedajo 
pomembnosti požarne varnosti, zelo dobra,« ocenjuje Klemen 
Rev. »Poleg osnovne opreme za gašenje imamo usposobljene 
gasilce še za reševanje z vrvno tehniko, gašenje požarov v 
naravi, ekipo za tehnično reševanje, portalne gasilce – uspo-
sobljene za nesreče v predoru, za gašenje s helikopterjem in 
asistenco pri prometnih nesrečah. Skupno je v PGD 46 ope-
rativnih gasilcev z opravljenim zdravniškim pregledom, ki se 
redno usposabljajo, od tega jih je več kot polovica uporabnikov 
izolirnih dihalnih aparatov.« 

Težava, s katero se vendarle srečujejo gasilci v občini, je po-
manjkanje ustreznih prostorov, zato so v letošnjem letu in-
tenzivneje pristopili k iskanju možnosti za gradnjo novega 
gasilskega doma. Aktivnosti potekajo v sodelovanju z Občino 
Žirovnica, in sicer v smeri izgradnje sodobnega gasilsko-reše-
valnega centra v Zabreznici.

Polona Kus

Nenavadno reševanje nad Rodinami

V četrtek, 16. septembra, so smokuški gasilci sodelovali v ne-
navadni reševalni akciji. Smokučan Marjan Meterc je v kori-

tu nad vasjo opazil konja in 
o tem obvestil gasilce, ki so 
ravno končali gašenje požara 
v naravi v bližini pastirske koče 
nad Smokučem. Takoj so pri-
stopili k reševanju ponesreče-
ne živali in na pomoč poklicali 
še Janeza Čopa, po domače 
Honovega z Rodin, ki je pri-
peljal traktor z nakladalnimi 
vilicami. Z združenimi močmi 
so s pomočjo bremenskih tra-
kov konja dvignili iz korita in 
ga postavili na noge. Odnesel 
jo je brez poškodb.

Polona Kus
Po previdevanjih je konj končal v 
koritu med prerivanjem s kolegi iz 
črede.
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Kultura

Kulturno društvo smelo naprej
V Kulturnem društvu dr. France Prešeren po obdobju 
neprostovoljnega mirovanja ponovno ustvarjajo. Ta 
čas potekajo priprave jesensko-zimskih prireditev, svo-
je delovanje pa želijo v prihodnje še razširiti. Vodenje 
društva je junija letos prevzela Jerneja Stres.

Novo sezono so uspešno otvorili Škratki, ki že 30 let z gosti 
pripravljajo otroške predstave v dvorani na Breznici. V barvitih 
kostumih in okrepljeni zasedbi so na obe jesenski Škratovanji 
privabili polno dvorano obiskovalcev – seveda ob spoštovanju 
vseh ukrepov.

Vaja mladih gledališčnikov v dvorani na Breznici

Nič manj aktivni niso igralci Gledališča Julke Dolžan, ki tudi v 
času omejitev niso mirovali. Močna ekipa mladih gledališčnikov 
pripravlja novo predstavo, ki temelji na dramskih delih Ivana 
Cankarja, v režiji Gašperja Stojca. V gledališki skupini nastaja 
tudi scenarij za Martinov večer, ki ga bodo skupaj z Mešano 
pevsko skupino dr. France Prešeren, Sosedi in folkloristi priredili 
20. novembra v dvorani na Breznici. Prav tako že tečejo pripra-
ve na božični koncert Mešane pevske skupine. 

Otroška folklorna skupina Breznica ima v trenutnih razmerah 
najbolj pristrižene peruti. Za otroke veljajo posebne omejitve, 
zato upajo, da bodo po celoletnem premoru z vajami lahko 
pričeli januarja. 

V društvu bodo tudi v prihodnje ohranili večere s pesnicami 
in slikarske razstave ob 3. decembru in 8. februarju. Pred-
sednica KD Jerneja Stres: »Letošnja slikarska razstava ob 
občinskem prazniku bo posvečena pobudniku naših slikarskih 
razstav in dolgoletnemu predsedniku društva Jožu Resmanu. 
Za prihodnje kolonije in razstave bomo poleg domačih ustvar-
jalcev poskušali pritegniti ljubiteljske slikarje iz širše okolice, 
prav tako želimo za sodelovanje na pesniških večerih pridobiti 
avtorje različnih generacij tudi iz sosednjih občin. Vse, ki bi jih 
sodelovanje v naših skupinah zanimalo, vabimo, da se nam 
pridružijo. Našim članom omogočamo tudi izobraževanja na 
seminarjih JSKD RS za kulturne dejavnosti.«

Kulturno društvo ima sedež v Osnovni šoli Žirovnica. V prosto-
rih šole imajo vaje pevske skupine, ostale gostujejo v dvorani na 
Breznici. Jerneja Stres: »Iz lastnih izkušenj vemo, da je dvorana 

Kulturno društvo dr. France Prešeren vabi 

20. november ob 19.30, kulturna dvorana na Bre-
znici: Martinov večer z Mešano pevsko skupino dr. 
France Prešeren, Sosedi in gosti

21. november ob 17.00, kulturna dvorana na Bre-
znici: Škratovanje – gostuje Gledališče Unikat s pred-
stavo Gremo na vlak

Iz narave
From Nature

Selo pri Žirovnici 42, 4274 Žirovnica
zdenka.noc@gmail.com

040 431 930

ČEBELJI DOTIK  BEE TOUCH – šampion in velika zlata medalja
ČEBELJI POLJUB  BEEKISS – velika zlata medalja
ČEBELJI DOTIK  BEE TOUCH  je povsem naravna hranilna krema za 
roke, ki roke navlaži, neguje in jih ščiti pred zunanjimi vplivi. Kremo 
sestavljajo naravna olja z dodatki čebeljih pridelkov. Dodan vosek, 
propolis, med in cvetni prah kremo dodatno 
obogatijo, saj so čebelji pridelki že 
vsak sam po sebi prava domača 
lekarna …
ČEBELJI POLJUB – BEEKISS je 
povsem NARAVEN balzam za 
ustnice, ki poleg drugih naravnih 
sestavin vsebuje čebelji vosek, 
propolis in med. Čebelji pridelki so  
bogati z bioaktivnimi snovmi, 
vsebujejo antioksidante, pripisuje 
se jim tudi protimikrobno in 
protivnetno delovanje, poleg tega 
pa so tudi prijetnega vonja.

Mednarodni Novosadski 
sejem prepoznal visoko kvaliteto 
mazil (krem) čebelarstva NOČ!

v slabem stanju, a zaenkrat je to edini prostor v občini, kjer 
naši gledališčniki in folkloristi lahko vadijo in nastopajo. Po ne-
davni prekinitvi najemne pogodbe za dvorano s strani občine 
oz. Zavoda za turizem in kulturo Žirovnica, nas je zaskrbelo, 
da bomo postali »brezdomci« zato me zelo veseli, da smo z 
župnijo – lastnikom in občino našli ustrezno rešitev za uporabo 
dvorane do izgradnje nove.«

Skupine društva so domači publiki dobro poznane, saj so s 
svojimi nastopi prisotne na malone vseh prireditvah v občini. 
Povezovanje in sodelovanje je njihov cilj tudi v bodoče. Jer-
neja Stres: »Še naprej si seveda želimo dobrega sodelovanja z 
osnovno šolo, Zavodom za turizem in kulturo Žirovnica, Občino 
Žirovnica, Župnijo Breznica in vsemi snovalci prireditev.« 

Polona Kus
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Kultura

Kulturno društvo dr. France Prešeren Žirovnica-Breznica
http://kdfpzirovnica.si/

RAZPISUJE

Sodelovanje na pesniških večerih 2021/22
Kulturno društvo dr. France Prešeren Žirovnica-Breznica v de-
cembru in februarju tradicionalno organizira pesniške večere. 
Z njimi želimo spodbujati pesniško ustvarjalnost, izmenjavo 
pesniških veščin, literarna druženja med avtorji različnih gene-
racij iz domače in sosednjih občin. Vse zainteresirane vabimo 
k sodelovanju na 

 • pesniškem večeru 1. decembra ob 18. uri v Čopovi 
rojstni hiši v Žirovnici. Prijave sprejemamo do 25. no-
vembra 2021.

 • pesniških večerih ob 8. februarju in 3. decembru v Čo-
povi rojstni hiši v Žirovnici prihodnje leto. O točnem datu-
mu izvedb bo organizator sodelujoče obvestil naknadno. 

Prijave sprejemamo do 25. januarja 2022.
Vsak izmed udeležencev se bo na pesniškem večeru predstavil 
z izborom svojih pesnitev. Predstavitvi posameznih ustvarjal-
cev namenjamo od 5 do 10 minut, odvisno od števila prija-
vljenih. Organizator krije stroške izvedbe pesniškega večera, 
ne pa potnih stroškov sodelujočih udeležencev.  

Sodelovanje na slikarski koloniji 2022
Kulturno društvo dr. France Prešeren Žirovnica-Breznica or-
ganizira tradicionalno – šestnajsto slikarsko kolonijo za vse 
akademske in ljubiteljske slikarje. Kolonija bo potekala 15. 
januarja 2022 od 10. ure naprej v Čopovi rojstni hiši v 
Žirovnici. Izbrana dela bodo na ogled na razstavah ob kultur-
nem prazniku februarja 2022 in ob prazniku Občine Žirovnica 
decembra 2022. 
Naslovna tema slikarske kolonije 2022 bo »Čebelarju«.
Zakaj pač muhe moj lovi Kastelic?
Prodajat‘ misli jih namest‘ čebelic.

Slik ni potrebno uokvirjati, imajo naj le ustrezno obešalo. Za-
želeni so manjši formati, največ do 50 × 70 cm. Po končani 
decembrski razstavi organizator vrne vsa razstavljena dela. 
Organizator krije stroške srečanja na koloniji, ne pa potnih 
stroškov sodelujočih udeležencev. 
Prijave sprejemamo najkasneje  do 15. decembra 
2021.

Prijave za oba razpisa pošljite na naslov: Kulturno društvo 
dr. France Prešeren Žirovnica-Breznica, Zabrezni-
ca 4, 4274 ŽIROVNICA, s pripisom »PESNIŠKI VEČERI 
22/2021« oz. SLIKARSKA KOLONIJA ali na elektronski 
naslov: kdfpzirovnica@gmail.com. V prijavi navedite krat-
ko predstavitev, opišite vaše pesniško/likovno ustvarjanje in 
kontaktne podatke, na katere vas bomo obvestili o izboru, 
točnih datumih in ostalih podrobnostih.
Vse prireditve bodo potekale v skladu z epidemiološkim sta-
njem v državi.

Pravljične rokodelnice v knjižnici
V Knjižnici Matije Čopa Žirovnica smo se pridružili sku-
pnemu projektu gorenjskih splošnih knjižnic, Pravljič-
ne rokodelnice. 

To je ustvarjalni kotiček, kjer starši in otroci skupaj ustvarjajo 
in berejo knjige, in omogoča kakovostno preživljanje skupne-
ga časa v knjižnici in doma. Vsak mesec vam bomo pripravili 
novo idejo, navodila in osnovni material za izdelavo boste našli 
v kuverti Pravljične rokodelnice, ki jo dobite pri knjižničarki. 
Oktobra smo izdelovali knjižne kazalke.

Vse ljubitelje dobrih knjig ponovno vabimo v Bralni klub. 
Naslednje srečanje bo v ponedeljek, 8. novembra 2021, ob 
19. uri. Pogovor bo tekel o knjigi Čas deklištva, avtorice Louise 
May Alcott. Bralni klub vodi Monika Sušanj. Lepo vabljeni v 
knjižnico!

Katarina Hlede

Bralni namig

Paolo Cognetti:  
Osem gora
Totaliteta, 2020

Pripoved se osredotoča na dve ključni 
temi: pomen prijateljstva v sodobni druž-
bi in človekov odnos do narave. Lirična 
mojstrovina je zgodba o predanosti, odraščanju in prija-
teljstvu, hkrati pa izriše poklon goram. Pietro in Bruno se 
srečata v otroških letih v odmaknjeni gorski vasici in skozi 
desetletja odraslega življenja kljub razhajanjem ohranjata 
prijateljstvo.

3D model kranjske čebele
Na Brdu pri Lukovici je na ogled model kranjske čebele, 
izdelan v stokratni povečavi z uporabo najsodobnejše 
računalniške tehnologije.

3D kranjica je 170 
cm dolg fizični 
model čebele, 
izdelan v stokra-
tni povečavi in 
90-odstotno po-
doben resnični 
čebeli. Za osnovo 
pri izdelavi je slu-
žil do mikrona na-

tančen posnetek kranjske čebela, fizični model je bil izdelan 
s pomočjo 3D tiska. Čebela velikanka ima vgrajene gibljive 
dele telesa, model spremlja devet poučnih animacij in model 
čebele v velikosti 20 cm za slepe in slabovidne. Razstavljena je 
v posebnem čebelnjaku v Čebelarskem centru Slovenije, avtor 
idejne zasnove za 3D kranjico, ki služi promociji in izobraževa-
nju, je Boštjan Noč. 

Polona Kus, vir: https://www.czs.si/

mailto:kdfpzirovnica@gmail.com
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Dan požarne varnosti
V mesecu požarne varnosti so v Osnovni šoli Žirovnica 
izvedli vsakoletni naravoslovno-tehniški dan, na kate-
rem se učenci seznanijo z zaščitnim ravnanjem v prime-
ru naravnih in drugih nesreč in delovanjem reševalnih 
služb. V šoli so oktobra izvedli tudi vajo evakuacije.

Vaja reševanja v primeru potresa

V petek, 1. oktobra, so tako šolo obiskali gasilci PGD Zabrezni-
ca in Gasilsko reševalne službe Jesenice, ekipe Gorske reševal-
ne službe Radovljica, Rdečega križa Jesenice, Zdravstvenega 
doma Kranj in vodnica s psom iz Kinološkega društva Storžič.

Mlajšim učencem so gasilci predstavili svoje delo in opremo, 
ogledali so si vozilo GARS Jesenice in preizkusili 42-metrsko 
lestev s košaro za reševanje z višin. Učence 3. in 4. razreda je 
obiskal pes pomočnik pri reševanju, seznanili so se z gorenjem, 
gašenjem in uporabo številke 112.

Prikaz reševanja s psom

Učenci 6. razredov so se ukvarjali z gorenjem in gašenjem ob 
poskusih ter uporabo priročnih gasilnih sredstev. Prvo pomoč – 
položaje ponesrečencev, prenašanje, imobilizacijo in uporabo 
trikotne rute ter priročnih sredstev za prvo pomoč, oskrbo rane 
in osnovne vrste obvez so prakticirali učenci 7. in 8. razredov. 
Sedmošolci so se preizkusili tudi kot statisti v vaji reševanja v 
primeru množične nesreče, ki jo je na igrišču prikazala ekipa 
Rdečega križa. Devetošolci so se učili uporabe gasilnikov, te-
meljnih postopokov oživljanja in spoznali delovanje GRS. 

Dejavnosti so potekale na vseh zunanjih površinah okoli šole 
in v učilnicah. Učenci so z aktivnim sodelovanjem poleg teore-
tičnih napotkov pridobili praktična znanja, uporabna v vsako-
dnevnem življenju. 14. oktobra so učenci in zaposleni izvedli še 
nenapovedano vajo iz evakuacije in tako obnovili poznavanje 
evakuacijskih poti, zbirnih mest in ustreznega ravnanja vsakega 
posameznika. 

Lidija Skoporec Knafelj, Polona Kus

Erasmus+ 

»Bodi ustvarjalen! Upaj si!«
Osnovna šola Žirovnica je zadnji dve leti vključena v 
mednarodni projekt programa Erasmus+ s področja 
gledališke pedagogike. Po pridobivanju izkušenj v Ber-
linu in Firencah se je skupina učiteljic oktobra udeležila 
izobraževanja z naslovom »Creative Drama« v Turčiji.

Učiteljice v vlogi učenk 

Teden dni predavanj, delavnic in praktičnih vsebin na Erasmus 
School Education Gateway v mestu Antalya so se udeležile 
Maja Jazbec, Vanja Zuljan, Petra Sedminek Malnar in Lidija 
Skoporec Knafelj. Poroča Petra Sedminek Malnar: »Prido-
bile smo različne spretnosti in znanja na področju kreativnega 
ustvarjanja na odru, izražanja, poslušanja, opazovanja, pozor-
nosti, zaupanja, samozaupanja, govora, domišljije, mimike, 
izražanja z gestami, uporabo očesnega stika. Nadgradile smo 
znanja in pravila o uporabi odra in prepletanju različnih ume-
tnostnih zvrsti na odru. Prav posebno pozornost smo posvetile 
vajam vključevanja otrok, ki imajo težave z izražanjem svojega 
mnenja, z izpostavljanjem pred publiko/razredom, s samozau-
panjem, s težavami na področju govora in izražanja. Velik pou-
darek smo dale tudi glasovnemu zavedanju, urjenju intonacije, 
jakosti in barve glasu. Spoznale smo pomen čustev, ki jih lahko 
oblikujemo skozi glas, kretnje in mimiko. Vse naštete tehnike 
smo spoznavale z namenom nadgradnje samozavesti otrok, 
samozaupanja pri izražanju lastnega mnenja, posnemanja ali 
kreativnega ustvarjanja na odru in tudi v drugih življenjskih 
situacijah. Vsebine, aktivnosti in tehnike bomo v čim večji meri 
vključile v delo z našimi učenci pri pouku, dnevih dejavnosti, 
oddelčnih skupnostih in nekaterih interesnih dejavnostih. To 
so znanja, ki jih vključujemo v vseživljenjsko učenje. Lahko 
rečemo, da smo pridobile izkušnje, ki pozitivno nadgradijo 
posameznikovo osebnost.«
Izobraževanje v Turčiji je bila zadnja mobilnost v sklopu pro-
jekta Erasmus+, ki se bo zaključil v novembru.

Polona Kus

Izobraževanje
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Izobraževanje

Srednja šola Jesenice se predstavi
Na Srednji šoli Jesenice v letošnjem šolskem letu znanje pridobiva 583 dijakov. Izobražujejo se v petih izobra-
ževalnih programih: zdravstvena nega, predšolska vzgoja, strojni tehnik, mehatronik operater in pomočnik v 
tehnoloških procesih. Med njimi je kar nekaj dijakov, ki prihajajo iz Žirovnice, Vsi poudarjajo, da so s šolanjem 
na Srednji šoli Jesenice zadovoljni in da svoje izbire ne bi spremenili.

Da dijakom posredujemo veliko kakovostnega teoretičnega 
znanja, ki ga znamo dobro nadgraditi s praktičnimi izkušnjami, 
dokazujejo rezultati na poklicni maturi. »Ponosni smo, da smo 
v zadnjih treh letih imeli tako diamantne kot tudi zlate matu-
rante na vseh štiriletnih programih. Posebej uspešni smo bili v 
lanskem šolskem letu, ko smo imeli kar pet zlatih maturantov,« 
je povedala ravnateljica Monika Lotrič.

Dijaki v času šolanja pridobivajo tudi dragocene praktične izku-
šnje v podjetjih, zdravstvenih ustanovah in vrtcih. Praktičnega 
pouka v bolnici in drugih ustanovah se veseli tudi dijakinja tre-
tjega letnika zdravstvene nege Stella Praprotnik iz Vrbe, ki 
pravi, da jo je za vpis na Srednjo šolo Jesenice prepričal zanimiv 
informativni dan: »Zanimivo in praktično so predstavili poklic, 
pri izbiri pa je botrovala tudi bližina šole. Zdaj lahko rečem, da 
sem z izbiro zadovoljna.« Stella dodaja, da je vzdušje na šoli 
sproščeno, hkrati pa so razlage profesorjev strokovne in zani-
mive. Šolanje bi priporočala vsem, ki jih zanimajo delo z ljudmi, 
nega ljudi in zdrav življenjski slog. Stella in njeni sošolci so tudi 
prva generacija, ki lahko v tretjem letniku izbirajo med novima 
moduloma iz kozmetike in osnov fizioterapije. Oba predmeta 
predstavljata odlično podlago za dijake, ki si svojo poklicno pot 
želijo nadaljevati v smeri kozmetike ali fizioterapije. 

Dijak prvega letnika programa strojni tehnik David Bajda z 
Breznice pravi, da je bil glede izbire srednje šole in programa 
odločen že v šestem razredu osnovne šole. »Doma imamo 
kovinostrugarstvo, zato izbira strojne usmeritve zame ni bila 
težka, saj bi rad nasledil delo doma.« David nadaljuje, da ga je 
šola na Jesenicah prepričala zaradi bližine in prijateljev, ki so jo 
že obiskovali. Dodaja, da se na šoli dobro počuti, zadovoljen je 
s profesorji, najbolj pa uživa na urah praktičnega pouka, kjer 
veliko delajo sami. »Srednja šola Jesenice je zelo dobra šola, 
ki dijakom omogoča veliko izbire glede smeri šolanja, na njej 
pa vlada tudi sproščeno vzdušje,« je svoje vtise strnil David.

V lanskem šolskem letu so se bodoče vzgojiteljice razveselile 
prenovljenega plesnega studia. Med njimi je tudi Hana Er-
žen iz Žirovnice, ki obiskuje tretji letnik. Hana pravi, da se 
je za program predšolska vzgoja odločila, ker jo veseli delo z 
otroki, rada pa tudi ustvarja. »Profesorji na šoli so prijazni in 

nam radi pomagajo. Sam program mi je všeč, najbolj pa mi 
je všeč psihologija,« vtise strni Hana in nadaljuje, da bi šolanje 
priporočala vsem, ki imajo radi delo z otroki, radi ustvarjajo, 
plešejo. Za konec Hana doda, da ji je bilo na začetku težko, 
saj ni poznala nikogar izmed sošolcev, a so jo kmalu zelo lepo 
sprejeli.

Stella, David in Hana bodo skupaj z ostalimi dijaki praktične 
izkušnje lahko pridobivali tudi v tujini, v okviru projekta Era-
smus+. V preteklih letih so naši dijaki že opravljali prakso na 
Severnem Irskem in Malti, v Angliji, Španiji in Nemčiji. 

Srednja šola Jesenice želi biti tudi športnikom prijazna šola. V 
lanskem šolskem letu je bilo tako dijaku s statusom vrhunske-
ga športnika prvič omogočeno, da je vse obveznosti letnika 
opravil na daljavo.

»V zadnjih letih veliko energije vlagamo tudi v aktivnosti 
obnove šole. V naslednjih letih naj bi po fazah zgradili nove 
delavnice, telovadnico in obnovili stavbo šole,« je za konec 
povedala ravnateljica Monika Lotrič, ki dodaja: »Veseli nas, da 
so naši dijaki zadovoljni, ker na šoli vlada sproščeno vzdušje, 
da so odnosi med njimi in profesorji dobri. Pri tem pa je zelo 
pomembno, da so dijaki ob tem tudi učno uspešni.«

Urša Gluščič

Stella v šolskem kabinetu na praktičnem pouku 
zdravstvene nege

Hana na uri inštrumenta David pri delu na elektro pnevmatskem učnem 
panelu

Papirna akcija 

Od 20. do 22. septembra je pred Osnovno šolo Žirovnica po-
tekala papirna akcija, s katero smo zbirali denar za šolski sklad. 

Zbrali smo čez 23 ton papirja in kar-
tona. Zahvaljujemo se vsem otrokom, 
staršem, učiteljem in tudi drugim, ki 
so kakorkoli pomagali pri organizaciji 
in zbiranju papirja. Naslednja akcija bo 
spomladi, že sedaj pa vas naprošamo, 
da pridno hranite papir – poskusili ga 
bomo zbrati še več!

Barbara Letonja
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Dejavnosti mladih glasbenikov
V letošnjem šolskem letu Glasbeno šolo Jesenice obi-
skuje 82 otrok iz občine Žirovnica. Mladi glasbeniki se 
po obdobju dela na daljavo veselijo pouka in nastopov 
v živo. Vpis v nekatere programe je še vedno mogoč.

Preteklo šolsko leto smo, kljub dolgemu zaprtju šol, zaključili 
s koncerti v živo. Med drugim smo izvedli Koncert orkestrov, 
na katerem nas je še posebej navdušila krstna izvedba sklad-
be mladega skladatelja iz Žirovnice Mateja Zupančiča 
Minuet impromptu, op. 9. S samostojnim recitalom sta šolanje 
na glasbeni šoli zaključili pevka Neža Novšak in flavtistka 
Lara Reš, obe iz Vrbe.

Skladatelj Matej Zupančič na čelu orkestra
19. oktobra je bil na sporedu prvi letošnji nastop oddelka Žirov-
nica, seveda z omejenim številom poslušalcev. Vse javne nasto-
pe v dvorani Lorenz sicer neposredno prenašamo na You tube 
kanalu naše šole. V tem šolskem letu glasbeno šolo obiskuje 
82 otrok iz občine Žirovnica. V oddelku Žirovnica poučujemo: 
klavir, kitaro, harmoniko, kljunasto flavto, flavto, fagot, violino, 
violo, violončelo, kontrabas, nauk o glasbi, solfeggio, plesno 
pripravnico in »glasbeni vrtec« za otroke od 3. leta dalje, ki po-
teka enkrat tedensko v prostorih vrtca. V skupinske programe 
za najmlajše ter v balet, je še vedno možen vpis.

Martina Valant

Izobraževanje

Skavtske novičke 

Na prehodih smo začeli  
z novim skavtskim letom
Skavtske aktivnosti načrtujejo in izvajajo voditelji pro-
stovoljci. Z delom in pripravami na novo leto smo pri-
čeli prvi vikend oktobra. 

V četrtek zvečer smo se zbrali za preverbo preteklega skavt-
skega leta, ter odhode sedmih voditeljev. Voditelj se poslovi s 
pismom odhoda, kjer s sovoditelji deli spomine in kakšno spo-
znanje s prehojene skavtske poti. Ker jih je bila večina aktivnih 
več kot 15 let, teh ni manjkalo. V petek popoldne smo sprejeli 
medse 5 novih voditeljic, ki zagnane stopajo na voditeljsko pot. 

Brezniški voditelji. Foto Rok Lužnik 

V soboto je v Celju potekalo državno srečanje voditeljev, kjer 
voditelji postanemo udeleženci in državno vodstvo za nas pri-
pravi celodnevni program. Med drugim smo se dopoldne skozi 
dinamično igro lovili in skrivali po mestu Celje in ga tako spo-
znali. Popoldne smo prisluhnili delavnicama. Prvi o zgodovini 
slovenskega skavtstva in drugi o metodah spodbujanja gibanja 
pri mladostnikih, kot odgovor na aktualne izzive.

V nedeljo nas je 21 brezniških voditeljev načrtovalo prihajajoče 
skavtsko leto. Zadali smo si namene in cilje, določili projekte 
in dogodke, si razdelili vloge v stegu. Pozno popoldne smo 
se vrnili v domačo brezniško faro. Načrtovanja namreč vedno 
izvajamo v gosteh, saj novo okolje privablja sveže ideje. 

Jakob, Ambiciozni medved

Skavtska papirna akcija

Skavti vas tudi letos vabimo, da pripeljete star pa-
pir na parkirišče Breznica-Vrba:
petek, 5. 11., 16.00–18.00
sobota, 6. 11., 9.00–12.00 in 15.00–18.00
nedelja, 7. 11., 9.00–12.00 

Če za odvoz potrebujete pomoč, pokličite Tejo na  
040 727 883. Prisrčno hvala!
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Kostanjev piknik
V soboto, 17. oktobra, smo DPM-jevci lep jesenski dan 
izkoristili za organizacijo kostanjevega piknika v Za-
vršnici. 

Ob 15. uri je zadišalo iz naše 
peči na prireditvenem prosto-
ru in vonj pečenega kostanja 
je privabil mnoge mimoido-
če, da so se z njim posladkali 
in pogreli še s toplim čajem. 
Grelo nas je tudi sonce in to 
tako dolgo, da smo lahko 
spekli in razdelili vseh 30 kg 
kostanja. S sončnim zahodom 
pa je nemudoma nastopil že 
znani završniški mraz in nas 
site pospremil v zavetje toplih 
domov s spomini na čudovito 
nedeljo. A DPM-jevci se nismo 
prepustili lenarjenju. Naše mi-

sli so že pri zimi, dolgih večerih, dišečih piškotih … pripravlja-
mo se na Božičkovo piškotarno. Če se ji boste pridružili, bo 
tudi vam polepšala praznične dni. O podrobnostih vas bomo 
pravočasno obvestili. 

Člani DPM Žirovnica

Narejeno po receptu naših prednikov, ki jim je
prav večvrstna uporabnost kaše dala svoje ime

Sestavine: pšenična bela moka, prosena kaša, ajdova moka

Kos kruha peke domače, je boljši od tuje pogače.

Prodajna mesta v okolici: TG Gregor, KGZ Sava Lesce, KGZ Sloga Kranj
Proizvaja: Nonina špajza, ekološka pekarna, d.o.o., Žirovnica 99, 4274 Žirovnica

NoninaŠpajza

Konopljin kruhKonopljin kruhKonopljin kruh

Foto Meggie Kalan

Mijini recepti

Gobja pašteta
Sestavine:

 • 50 dag zamrznjenih  
mešanih gob

 • 30 dag piščančjega mesa
 • 15 dag čebule
 • 2 žlici olja
 • 4 stroki česna
 • 2 čajni žlički sladke paprike
 • 1 čajna žlička Vegete
 • 2 čajni žlički majoneze
 • 1 čajna žlička gorčice
 • ščepec peteršilja
 • ščepec majarona
 • ščepec timijana
 • večja noževa konica mletega popra
 • sol po okusu

Piščančje meso spečemo. Posebej na olju prepražimo če-
bulo in gobe ter vse ohladimo. Dodamo vse ostale sestavine 
ter zmeljemo v mešalniku. Če je pašteta pregosta, dodamo 
še malo olja. Hranite v hladilniku največ 3 dni.
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Iz preteklosti

ZGODOVINA BREZNIŠKE ŽUPNIJE
Materialne sledi krščanstva na ozemlju Župnije Breznica v starem 
veku pooseblja zgodnjekrščanska utrjena postojanka s cerkvijo na 
Ajdni nad Potoki iz 5. in 6. stoletja po Kr. Naselitev poganskih Slo-
vanov v zgodnjem srednjem veku se je navezovala na predhodno 
antično poselitev krščanskih staroselcev. V vaseh pod Stolom sle-
dimo neprekinjeni poselitveni kontinuiteti, težje pa bi to trdili za 
kontinuiteto krščanstva v dobi 600–800 po Kr. Po vsej verjetnosti 
se je vsaj v 2. polovici 9. stoletja na Rodinah oblikovalo karolinško 
misijonsko središče, morda tudi že župnija. Srednjeveška pražupni-
ja, ki je obsegala dolini Save Dolinke in Save Bohinjke, radovljiško 
ravan – Deželo in okolico Kamne Gorice, je na Rodinah nastala po 
končanih madžarskih vpadih po letu 955, ko se je zaključevala doba 
pokristjanjevanja. Skupaj z župnikom je posredno prvič omenjena 
v začetku 12. stoletja. Konec 13. stoletja je bil sedež župnije iz po-
deželskih in dokaj nezavarovanih Rodin prenesen v Radovljico, ki je 
pod patronatom Ortenburžanov vedno bolj cvetela in postala utrjen 
ter pomemben trg.

Veduta cerkva rodinskega vikariata leta 1775. Diözesanmuseum Hof-
burg Brixen.
V visokem in poznem srednjem veku so bile na področju rodinske 
pražupnije postavljene številne podružnične cerkve. V obdobju refor-
macije se je luteranska vera razširila tudi med posameznimi predniki. 
Ob posvetitvi sedanje cerkve sv. Klemena na Rodinah leta 1601 so 
se prebivalci tega dela Gorenjske odrekli luteranizmu in se vpričo 
škofa Tomaža Hrena izrekli za katoliško vero. Kmalu zatem je bil na 
Rodinah ustanovljen vikariat radovljiške župnije. Osamosvojil se je 
za časa jožefinskih reform leta 1783, leta 1785 pa je bil povzdignjen 
v Župnijo Rodine, ki je popolno samostojnost dosegla leta 1790. Na 
Rodinah je sedež župnije ostal 38 let. Odločilen razlog za njegov 
prenos na Breznico je bila lega rodinske cerkve, ki se je po tem, ko 
se je leta 1787 odcepil dobršen del današnje leške župnije, nahaja 
na skrajnem vzhodu župnije.

Po ustnem izročilu je bil župnik Franc Salezij Christian v veliki zadregi, 
ali naj poveča rodinsko cerkev ali pa naj zgradi novo. V tistih času so 
Francozi kar trikrat pridrli v našo deželo. Tudi župnik Christian naj bi 
bil v nevarnosti in se je v strahu pred njimi skrival v rodinski kostnici. 
Tedaj naj bi se tudi zaobljubil, da bo, če bo rešen francoske nevarno-
sti, zgradil novo župnijsko cerkev sredi župnije. Zgornjih osem vasi je 
tako mnogo pridobilo, saj jim je bila Breznica bližja. Misli na nekdanjo 
župnijo pa še dolgo ni bilo mogoče zatreti v Smokuču, na Rodinah 
in Studenčicah. Stara mati Toma Zupana je nastalo situacijo slikovito 
opisala z naslednjimi besedami: »To je bil boj! Vsi Rodinci in Smoku-
čani so bili nasproti. Hudo je vrelo. Prepira veliko. Zato so si Rodinci 
in Smokučani pridobili ime „puntarjev“, ker so bili zoper brezniško 
cerkev.« Ko je bila na Rodinah leta 1821 zadnjič procesija Presvetega 
Rešnjega Telesa so „puntarji“ prekopali cesto in z možnarji streljali 

tako močno, da je pogorelo pet s slamo kritih hiš.

Ob gradnji nove župnijske cerkve so porušili dve podružnici, pred-
vsem zaradi tega, da so na ta način pridobili dodatne vire za vzdr-
ževanje nove župnijske cerkve, ki takrat še ni imela svojih zemljišč in 
gozdov. Najprej so leta 1821 demolirali podružnico sv. Lovrenca na 
Gori nad Zabreznico. V župnijsko cerkev so prenesli tudi oltar. Druga 
podrta podružnica sv. Nikolaja je stala na mestu, kjer danes poleg 
nekdanjega cerkvenega stavbišča stoji hiša Breznica 21b.

Nova maša A. Vovka leta 1923. ŽAB, fotografska zbirka.
Župnija Breznica je bila formalno ustanovljena 28. avgusta 1821, 
ko je ljubljanski škof Avguštin Gruber posvetil novo župnijsko cer-
kev Žalostne Matere Božje. Poleg verskih dejavnosti je imela lastno 
župnijsko šolo, ki pa je v 2. polovici 19. stoletja postopoma prešla 
v državne roke. Župnija je v naslednjih desetletjih duhovno močno 
napredovala, čeprav so nesoglasja z župljani župnikom (Francu Sale-
ziju Christianu, Gašperju Sokliču, Lovru Pintarju in Janezu Kramarju) 
povzročala nemalo težav. Poleg „puntarjev“, ki jih ni pomirilo niti to, 
da so se svete maše v njihovi podružnični cerkvi opravljaje večkrat na 
leto, večinoma na praznike, povezane s svetniki, ki so jim posvečeni 
oltarji v njej, so se pojavili spori še glede nadarbinske posesti (gmotna 
osnova za vzdrževanje župnika) ter mežnarije v Vrbi in glede poti in 
svete maše na Bregu. Župnik Vincenc Mayer je leta 1890 preživel 
grozovit napad, ko ga je neznanec, ko je spal, napadel s sekiro. 
Napad je botroval temu, da je zapustil župnijo.

Svojevrsten preporod je župni-
ja doživela na prelomu stoletij 
pod župnikom Tomažem Po-
točnikom, ki je ustanovil vrsto 
cerkvenih organizacij, brato-
vščin in društev. Posebej velja v 
tem času izpostaviti dejavnost 
Marijinih družb ter slovenskega 
katoliškega izobraževalnega dru-
štva, ki je iz cerkvenega segala 
tudi na ostala področja življenja 
ljudi v vaseh pod Stolom. Po po-
žarih v Zabreznici (leta 1894) in 
v Žirovnici (leta 1896) je župnik 
Potočnik botroval ustanovitvi ga-
silskega društva.

Prva svetovna vojna (župnik Jo-
žef Lavrič) je zaradi bližine Soške fronte in mobilizacije moških zare-
zala v dotedanje življenje župljanov. Vstop v jugoslovansko državo 
sta čez deset let zaznamovali gospodarska kriza in diktatura, ki je 
onemogočala delovanje cerkvenih organizacij (župniku Lavriču sta 
sledila Peter Koprivec in dr. Janko Arnejc). Deloma se je dejavnost 

Župnik T. Potočnik. ŽAB, Fotografska 
zbirka
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cerkvenih društev, Marijinih kongregacij in bratovščin sprostila v letih 
pred drugo svetovno vojno.

Udeleženke kuharskega tečaja s kaplanom V. Gostišo leta 1928. ŽAB, 
fotografska zbirka.
Versko življenje je vseskozi vplivalo na politično, gospodarsko in kul-
turno življenje. Še posebno velja izpostaviti obdobje župnika Petra 
Koprivca (1924–1937) in kaplana Vinka Gostiše (1924–1930), ko je 
Katoliško izobraževalno društvo zgradilo nov prosvetni dom (dana-
šnja župnijska kulturna dvorana), organizirani so bili gospodinjski 
tečaji, kaplan Gostiša pa je v upanju, da bodo imela dekleta dober 
in stalen zaslužek s pletenjem in šivanjem volnenih oblek, leta 1929 
ustanovil Pletilsko zadrugo.

Biserna maša dr. I. Svetine leta 1934. Med prisotnimi so rojaki J. Jalen, F. 
S. Finžgar in A. Vovk. ŽAB, fotografska zbirka.
Maja 1941 je nemški okupator iz župnije izgnal župnika dr. Janka 
Arnejca in kaplana Miha Žnidarja. Župnija je ostala brez redne du-
hovne oskrbe. Animatorka okrnjenega verskega življenja je bila Julka 
Dolžan. Sprva v župniji ni bilo niti svete maše in so verniki večinoma 
hodili na Brezje in v Mošnje, leta 1943 pa so nemške oblasti po letu 
in pol prošenj dovolile begunjskemu kaznilniškemu kuratu Francu 
Hitiju, da je poleg begunjske, leške in radovljiške župnije prevzel še 
brezniško. Od takrat je bila v brezniški cerkvi sveta maša redno enkrat 
med tednom in ob nedeljah.

V desetletjih po vojni (župniki Valentin Toman, Konštantin Urankar 
in Anton Petrič) je komunistični režim določal meje cerkvenih dejav-
nosti, ki so bile večinoma prepovedane. Komunisti so preprečevali 
zlasti zunanje izraze vernosti. Leta 1951 so oblasti pod pretvezo 
protiletalske zaščite prevzele naprave za alarmiranje, kamor so poleg 
gasilskih in tovarniških siren spadali tudi zvonovi. Oblast je omeje-
vala zvonjenje (na 5, od leta 1955 pa na 10 minut pred prazničnimi 
mašami), pobiranje pušice je bilo dovoljeno na vsake tri mesece, pro-
cesije pa so bile dovoljenje pod pogojem, da niso ovirale prometa. 
Župniji je podobno kot nacistični režim odvzel večino premoženja 
(med drugim med vojno zaminirano in poškodovano župnišče, ob-

delovalno zemljo in gospodarsko poslopje). Kljub vsemu so župniki 
vztrajno obnavljali sakralno dediščino v cerkvah brezniške župnije. 
Med drugim je bila leta 1958 po načrtih arhitekta Jožeta Plečnika v 
župnijski cerkvi izdelana nova krstilnica.

Prevoz velikega zvona leta 1999. Last M. Ambrožiča.
Obdobje po II. vatikanskem koncilu je vsaj navznoter sprostilo po-
samezne verske dejavnosti, katerih nosilci so bili poleg župnikov 
(Konštantin Urankar, Janez Ambrožič, Jože Klun, Ciril Berglez, Marjan 
Lampret in Marko Senica) tudi različne skupine in organizacije ter žu-
pnijski sodelavci, ki so se izkazali zlasti pri obnovah cerkva. Izpostaviti 
velja nov daritveni oltar in ambon v župnijski cerkvi (1973), ponovno 
postavljeno cerkev svetega Lovrenca (1994), nove zvonove v župnij-
ski cerkvi (1999) ter nov Pastoralni dom (2019). Zadnje desetletje je 
zaznamovano z upadom verskega življenja.

Glavni nosilci verskega življenja v župniji so bili duhovniki, zlasti župni-
ki (18) ter njihovi kaplani in duhovni pomočniki (46). Večina kaplanov 
in duhovnih pomočnikov je na Breznici službovala do leta 1941. Po 
tem letu je namreč v naši župniji služboval zgolj še Tone Zajc, ki je 
bil duhovni pomočnik v obdobju župnikov Cirila Bergleza in Mar-
jana Lampreta. Vsak izmed njih je v župniji zapustil svojo sled. Pri 
duhovnem oblikovanju župljanov so duhovnikom pomagale verske 
organizacije, ki so bile zlasti v obdobju pred drugo svetovno vojno 
zares številne. Vsega skupaj je v brezniški župniji delovalo oziroma 
še vedno deluje 22 različnih skupin, društev, bratovščin ali združenj. 
Poleg že navedenih Marijinih družb ter Katoliškega izobraževalnega 
društva velja v zadnjih desetletjih izpostaviti tudi župnijski pastoralni 
svet, pevske zbore, Karitas in skavte, katerih dejavnost je poleg cer-
kvenega zaznamovala tudi kulturno in splošno družbeno področje.

Vpliv verskega življena v župniji na ostala področja našega življenja 
(politika, gospodarstvo in kultura) se kaže tudi v zelo bogati dediščini 
brezniških župljanov, ki so si izbrali duhovniški ali redovniški poklic. 
V dobrih 370 letih, od Luke Knaflja (nova maša leta 1648) do brata 
Jurija Slamnika, katerega novo mašo smo obhajali letos julija, so naše 
vasi dale kar 95 duhovnikov, redovnikov in redovnic. Poleg njih lahko 
v naših vaseh najdemo še okrog 100 rojakov, ki so se udejstvovali na 
različnih svetnih področjih in zaznamovali ne le župnijsko ampak tudi 
slovensko versko in kulturno zgodovino. Kot izpostavlja avtor knjige 
Zgodovina brezniške župnije, dr. Matjaž Ambrožič, lahko glavno spo-
ročilo zgodovine naše župnije iščemo ravno v tem, »da rastemo iz du-
hovne in gmotne dediščine prednikov. Izjemno število izobražencev iz 
brezniške župnije v preteklosti, ko možnosti za izobraževanje niso bile 
tako ugodne, kot so danes, nam mora zbuditi vest in vpraševanje, 
kam vse se »izgubijo« nadarjeni mladi, ki izvirajo iz naših krajev?«

Povzeto po knjigi dr. Matjaža Ambrožiča Zgodovina brezniške žu-
pnije

Aleš Jekovec
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Spominski turnir v balinanju 
Društva upokojencev Žirovnica
Društvo upokojencev Žirovnica je 11. septembra or-
ganiziralo prvi turnir v spomin dolgoletnim članom 
društva in balinarske sekcije Slavku Gregoriču, Mar-
tinu in Tonetu Pazlarju.

Foto Ferdo Kikelj 

Turnirja se je udeležilo deset ekip, od tega štiri ženske in 
šest moških. Naše »barve« sta zastopali dve ženski in dve 
moški ekipi. Turnirja so se udeležili še balinarji in balinarke 
društev upokojencev iz Lesc, Gorij, Radovljice in Jesenic ter 
Društva diabetikov Jesenice. Za pravično sojenje je skrbel 
Miloš Nikolić.

Tako v ženski kot v moški konkurenci sta prvo mesto osvojili 
ekipi našega društva. Zmagovalno žensko ekipo Žirovnica II  
so sestavljale Ivanka Pogačar, Slavka Legat in Janja Bešter, 
zmagovalno moško ekipo Žirovnica I pa Franc Zalokar, 
Slavko Kolman in Andrej Košir. Obe ekipi sta osvojili tudi 
prehodni pokal. Medalje je ob razglasitvi rezultatov podelil 
predsednik DU Žirovnica Zdravko Malnar, pokale pa Darko 
Gregorič, sin Slavka Gregoriča.

Za okusno malico je poskrbelo Gostišče Osvald, za prigrizek 
in priboljšek pa svojci Toneta Pazlarja in Darko Gregorič, za 
kar se jim najlepše zahvaljujemo.

Zmagovalnim ekipam iskreno čestitam, vsem tekmovalkam 
in tekmovalcem pa iskrena hvala za udeležbo. Vabimo vas 
spet naslednje leto.

Zdravko Malnar

Voščili smo
Predstavniki DUŽ naših občank in občanov, ki so dopolnili 90 
let in več, zaradi prisotnosti virusa še vedno ne obiskujemo 
na domovih, da bi jim osebno voščili in jih obdarili. Voščilo z 
dobrimi željami jim pošljemo po pošti.

Septembra je gospod Franc Vičar z Rodin, oskrbovanec 
Doma dr. Franceta Berglja na Jesenicah, dopolnil 94 let. V 
Smokuču je gospa Esther Engelin Florjančič dopolnila 92 let 
in v Zabreznici gospa Marija Preželj 91 let. Okroglo obletni-
co, 90 let, je praznoval gospod Marijan Jesenko iz Žirovnice, 

častitljivih 99 let pa je 28. oktobra slavil gospod Leopold 
Toman - Beravsov z Brega. Oktobra je 90 let praznovala tudi 
gospa Marta Marija Dolžan iz Žirovnice. Vsem izrekamo 
iskrene čestitke.

Stoletja so poskušali ljudje s silo spreminjati druge – brez uspe-
ha. Samo če se človek sam spremeni, se bodo spremenili tudi 
drugi.

Zahvala

Leta 2000 sem postala članica Upravnega odbora DUŽ in pre-
vzela delo vodje sekcije za starejše, ki ga je pred tem opravljala 
Breda Justin. V letošnjem letu bom na svojo željo prenehala z 
delom na tem področju, nasledila me bo naša članica Nežka 
Pernuš. Ob tej priložnosti se zahvaljujem vsem članom uprav-
nega odbora, prostovoljkam za prijetno sodelovanje, Občini 
Žirovnica, Župnijski Karitas Breznica, podjetju Medium, Cve-
tličarni Zvonček in vsem, ki ste mi v tem obdobju kakorkoli 
pomagali. Našemu društvu želim uspešno delovanje še naprej.

Jerca Tičar

DUŽ vabi

11. november – izlet Jesenske radosti v slovenski 
Istri, informacije Nataša Mali (041 765 426)

15. november ob 19.00, dvorana Gostišča Osvald – pre-
davanje Mira Kodra Popotovanje po Iranu

Jesensko, oranžno!
Članice žirovniške skupine Šole zdravja smo po 
»premoru« zaradi prepovedi športnih aktivnosti še bolj 
motivirane za gibanje. Vsakodnevno jutranjo vadbo 
izvajamo na prostem, za udeležbo je predpisan pogoj 
PCT, vadečim mask med vadbo ni potrebno nositi. 

Trenutno Društvo Šola zdravja šteje preko 5000 članov v 88 
slovenskih občinah in 248 skupinah. 

Junija smo po skupinah izvedli delni e-zbor članov društva, 
na katerem smo zastavile vprašanja in podale pripombe oz. 
pobude za delovanje društva v prihodnje. 

Z lojtrnikom na Brezje. Foto Ferdo Kikelj 
Poleg naše osnovne dejavnosti, izvajanje jutranje telovadbe 
na prostem, ima velik pomen naše medsebojno druženje in 
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povezovanje. Tako smo poletje zaokrožile z dvema dogodko-
ma, s prijetnim druženjem na pikniku in nato še z enodnevnim 
izletom z lojtrnikom. 

V Tednu vseživljenjskega učenja 2021 smo na Paradi učenja, 
15. septembra, svojo dejavnost predstavile z odrskim nasto-
pom pred Osnovno šolo Žirovnica in na Stari Savi na Jesenicah.

Dnevi so vse krajši, jutra hladnejša, a članice Šole zdravja vztra-
jamo. Kljub vremenskim nevšečnostim vsako jutro, od pone-
deljka do petka od 7.30 do 8.00, telovadimo na vadbenem 
prostoru za Gostiščem Osvald na Selu.

Za skupino Tatjana Vidic

Dan slovenskega  
hladnokrvnega konja 2021
Združenje rejcev konj slovenske hladnokrvne pasme 
pod strokovnim vodstvom Nataše Gorišek in rejske 
komisije SHL konja je Konjeniškemu klubu Stol zaupalo 
organizacijo Dneva slovenskega hladnokrvnega konja. 

Zmagovalke delovnega testa z lastniki. Foto Ferdo Kikelj 
Za pripravo in izvedbo prireditve 3. oktobra na konjeniški par-
celi ob Cesarski cesti je poskrbela ekipa pod vodstvom Roka 
Murnika. Dan je bil namenjen pregledu, ocenjevanju in spre-
jemu ženskih živali vseh kategorij slovenskega hladnokrvnega 
konja (SHL), vključenih v rejski program in v lasti članov ZRKSHP, 
ter sprejemu v rodovnik triletnih in štiriletnih žrebic iste pasme 
konja. Prav tako je lahko konj hladnokrvne pasme opravljal 
test delovne sposobnosti v skladu z Rejskim programom za 
pasmo slovenski hladnokrvni konj in STRP 2021, ki vključuje 
poslušnost, delo na vajetih, v vozu in v vleki, in se tako dokazal 
kot vsestransko uporaben ter vodljiv konj, primeren za delo na 
polju ali kot zanesljiv družabnik pri preživljanju prostega časa. 

Člani KK Stol so s svojimi konji zasedli vidne rezultate. Med 
žrebicami, sprejetimi v rodovnik, je 2. mesto zasedla žrebica 
Leopolda Zupana Zelenčica, 3. mesto Zdražba Valentina Zupa-
na, žrebica Roka Murnika Zeliščarica pa 5. mesto. Na delovnem 
testu kobil in žrebic se je na 2. mesto uvrstila Zdražba, 3. je 
bila Zelenčica, najbolje pa se je odrezala kobila Urška v lasti 
Leopolda Zupana.

Na prireditvi se je zbrala pisana množica ljubiteljev konj slo-
venske avtohtone pasme iz Bele Krajine, Primorske, Štajerske 
in Gorenjske. V prijetnem vzdušju je uradnemu ocenjevalnemu 

delu sledil še tekmovalni del, kjer so se jahači na hrbtih »ta 
težkih« konj pomerili v spretnostnem jahanju. In je šlo tudi 
zelo hitro ter okretno. Prva tri mesta so zasedli: Anton Zoran 
s kobilo Metkico (čas 1:53), Jure Skubec z žrebcem Osad Nero 
(2:14) in Gašper Vrhovec s kobilo Šiviljo (2:19). Vsem najboljšim 
sta župan Občine Žirovnica Leopold Pogačar in podžupana 
Sebastijan Zupan podelila priznanja v obliki pokalov in lent. 
Čestitamo!

Druženje se je sproščeno nadaljevalo ob lepem vremenu in 
prijetni družbi še pozno v večer. Dan se je končal z obljubo, 
da se srečamo ob letu osorej. 

Meta Zupan, KK Stol

Žemlja Janez ml. s.p., Zabreznica 20a, 4274 Žirovnica
M 041 641 197, T 04 580 21 74
www.vulkanizerstvo-zemlja.si

Kupujete ali prodajate
nepremičnino? 

Zaupajte mi!

Špela Ferjan
Nepremičninska posrednica

040 853 590
spela.ferjan@re-max.si
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Bodičasti snubec
Rjavoprsi jež (Erinaceus evropaeus) spada med 12 vrst pravih ježev 
in sodi med najbolj znane sesalce. Kljub temu se veliko ljudi zaradi 
bodic pri obeh spolih sprašuje marsikaj o njegovem razmnoževal-
nem ciklu.

Samec snubi samico skoraj vsakokrat, ko jo opazi. Ona ostane 
mirna z delno naježenimi bodicami, on pa kroži okoli nje in jo na-
rahlo suva. Opazoval sem, kako se je samica obrnila proti samcu 
in ga z naježenimi bodicami na glavi sunila v bok. Očitno ni bila 
pripravljena na parjenje, a je akcijo morala kar nekajkrat ponoviti, 
da se je razočaran umaknil. Če je samica godna, povesi hrbet in 
položi bodice ob kožo. Napačno je mnenje, da se parita z licem 
ob lice, pač pa povsem podobno, kot drugi sesalci. Samica se 
pritaji na tla, dvigne zadnji del hrbta, bodice pa položi tesno ob 
telo. Samičina spolna odprtina je zadaj in samec od zadaj leže 
nanjo. Težava nastane, ker so bodice zelo spolzke, zato se samec 
z zobmi drži za bodice partnerice na plečih, da ne zdrsne nazaj. 
Po nekaj zaporednih združitvah se razideta in samec se ne meni 
več za bodoči zarod.

Že po nekaj dneh bodice skotenih 
mladičkov prebodejo kožo.

Poskrbimo, da bo živa meja res 
živa.

Obdobje brejosti je 34 do 49 dni, leglo pa je številčno zelo različno, 
od 1 do 9 mladičev. Ko se ti skotijo so slepi in z zaprtimi ušesi, veliki 
so do 6 centimetrov, tehtajo pa do 25 gramov. Bodice mladičev 
so tik pod kožo in napolnjene s tekočino, kar preprečuje, da bi 
prezgodaj predrle kožo in poškodovale porodni kanal. Tekočina 
se v nekaj dneh posuši in bodice predrejo kožo. Po treh tednih že 
vidijo, delno se lahko zvijejo v klobčič in zrastejo jim prvi zobje. 
To je čas, da v spremstvu matere zapustijo gnezdo, ko so stari tri 
mesece, pa jih ježevka odžene v samostojno življenje. 

Odrasla žival ima okrog 5000 bodic dolžine do 3 centimetre. So 
izredno lahke in trdne, ker je v njih veliko majhnih prostorčkov, na-
polnjenih z zrakom, ki jih ločujejo vzdolžne lamele. Ob nevarnosti 
žival z mišicami naježi bodice, ki tako štrlijo v različne smeri. Če so-
vražnik kljub temu resno zapreti, se s pomočjo krožnega mišičevja 
povsem zapre in obmiruje. Skrčene mišice delujejo, kot vrvica, ki 
zategne vrečko, kroglasto obliko pa omogoča velika površina kože. 

Ježev največji sovražnik je ostra zima, v kateri ne preživi niti četrtina 
mladičev, ki so bili skoteni v drugem leglu pozno poleti. V obdobju 
hibernacije poraba energije sicer upade na desetino običajne, a za 
dolgo obdobje do pomladi je potrebna zadostna količina. Ostala 
ogrožanja pa so več ali manj povezana z malomarnim početjem 
ljudi. Poleg smrtnosti v prometu je smrtonosna tudi hitra košnja 
na vrtovih, posebno v bližini živih mej, grmovja, ob kompostu in 
v visoki travi. Dodatna ovira uspešni reprodukciji je tudi uporaba 
strupov, predvsem za zatiranje polžev in nadomeščanje živih mej 
z betonskimi ograjami. Za ježe je vsekakor bolje, da odpadlo listje 
kompostiramo in ga ne zažigamo. Veselimo se, če bomo tega 
sesalca imeli v vrtu, saj dnevno pojejo do 200 gramov polžev, 
žuželk in miši.

Besedilo in foto Boris Kozinc

Homeopatija –  
informacijska medicina
Zdravje je radost, zdravje je užitek, zdravje je temelj, da se lahko 
veselimo življenja in izzivov, ki smo si jih izbrali. Če zdravja ni, je 
mogoče to še večji izziv, ki smo si ga v življenju izbrali. Danes nekaj 
več o homeopatski lekarni za otroke. 

Homeopatska zdravila so učinkovita pomoč pri marsikateri zdrav- 
stveni težavi naših otrok. Predpisujemo jih po principu »podobno 
zdravimo s podobnim«, simptome bolnega otroka primerjamo s 
simptomi homeopatskega zdravila in poiščemo najbolj podobno. 
Za določeno težavo se glede na simptomatiko lahko uporabijo 
različna zdravila. Pogosto se zgodi, da potrebujeta bolna otroka 
z isto težavo različna zdravila, ker se njuni simptomi razlikujejo. V 
seznamu težav so našteta homeopatska zdravila, ki najpogosteje 
pomagajo pri določeni zdravstveni težavi. Vedno uporabimo le eno 
homeopatsko zdravilo naenkrat. Pravilno izbrano zdravilo pomaga 
ponovno vzpostaviti ravnovesje v organizmu in s tem omogoči 
imunskemu sistemu najboljše delovanje. Pri tem je pomembna tudi 
dobra presoja, kdaj je potreben obisk zdravnika. Za samozdravljenje 
se smemo odločati le v primeru običajnih težav in vsakdanjih bole-
zni, pri čemer za nasvet povprašamo v lekarni. Za vse kronične, dalj 
časa trajajoče ali ponavljajoče se težave pa je potreben poglobljen 
pogovor s homeopatom oz. zdravnikom. Za samozdravljenje so 
primerna homeopatska zdravila v potencah do C30, na mentalnem 
nivoju tudi do C200. Odmerjamo jih po potrebi, glede na jakost 
simptomov, dnevno po 1 do 5 kroglic – globul, ki jih lahko tudi 
raztopimo v kozarcu vode in pijemo po požirkih. V primeru burne 
in intenzivne akutne bolezni lahko zdravilo zaužijemo vsake pol ure 
ali pogosteje. Ko se stanje bolezni umirja, pogostost odmerkov 
zmanjšujemo. Ponovni odmerek zdravila vzamemo šele takrat, ko 
se enaki simptomi ponovno pojavijo.

Najpogosteje uporablje-
na zdravila v homeopat-
ski lekarni za otroke, oz. 
seznam najpogostejših 
težav: poškodbe (Ar-
nica, Calendula, Hepar 
sulfuris, Ledum), zvini 
(Apis, Arnica, Bryonia), 
prehladna obolenja 
(Aconitum, Arsenicum, 

Belladonna, Bryonia, Dulcamara, Ferrum phos., Gelsemium, He-
par, Pulsatilla), vročina (Aconitum, Belladonna, Bryonia, Ferrum 
phos., Gelsemium), bolečine v ušesu (Apis, Belladonna, Ferrum 
phos., Chamomilla), boleče žrelo (Apis, Belladonna, Bryonia, He-
par, Phytolacca), kašelj (Bryonia, Drosera, Hepar, Ipecacuanha, Pul-
satilla), izraščanje zob (Chamomilla, Phytolacca), srbeči izpuščaji 
(Apis, Rhus tox., Urtica), piki in vbodi žuželk (Apis, Ledum, Urtica), 
bradavice (Antimonium crudum, Causticum, Dulcamara, Nitricum 
acidum, Thuja ), zastrupitev in driske in bruhanje ( Arsenicum, Cha-
momilla, Ferrum phos., Ipecacuanha, Veratrum), krči v trebuhu 
(Chamomilla, Colocynthis), težave s sečili (Cantharis, Dulcamara), 
gliste (Cina), sončarica ( Belladonna, Gelsemium), trema (Argentum 
nitr., Gelsemium) …

Življenje je dragoceno, poskušajmo ga razumeti in varovati, storimo 
vse za zdravje nas samih in enako vseh ostalih, tudi živali, rastlin 
in planeta, kajti moč in prihodnost je v nas VSEH. (Se nadaljuje.)

Mojca Legat, mag. pharm., homeopat, Home – O – Či, s.p.
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Dedni raki in preventiva
Jesenski meseci so že leta namenjeni ozaveščanju in preventivi pred 
rakom. V zadnjih letih zboli za rakom več kot 12.000 Slovencev, od 
tega malo več kot polovico moških, letno umre približno 5700 ljudi. 
Smrtnost zaradi raka je pri moških že na prvem mestu, dve tretjini 
obolelih je starih nad 65.

Najpogostejši raki pri nas so: rak kože (nemelanomski), debelega čre-
vesa in danke, pljuč, prostate pri moških in dojke pri ženskah. Tesno 
so povezani z nezdravim življenjskim slogom, čezmernim sončenjem, 
nepravilno prehrano, kajenjem in čezmernim pitjem alkohola. Nekaj 
rakov lahko preprečimo s cepljenjem: rak na jetrih s cepljenjem proti 
hepatitisu B (obvezno cepljenje v otroštvu) ter rak na materničnem 
vratu s cepljenjem proti HPV v 6. razredu osnovne šole (priporočeno 
cepljenje). V Sloveniji že vrsto let delujejo zelo uspešni presejalni 
programi za zgodnje odkrivanje in zmanjševanje umrljivosti za rakom 
dojk – DORA, debelega črevesa in danke – SVIT in rakom maternič-
nega vratu – ZORA. 

V zadnjih dvajsetih letih so znanstveniki prišli do odkritja genov, 
ki so povezani z večjo ogroženostjo za nastanek raka. Proces, pri 
katerem se zdrava celica spremeni v rakasto, imenujemo karcinoge-
neza. Dejavniki, ki vplivajo na ta proces so negenetski (npr. kajenje, 
sevanje, nezdravo življenje, HPV okužba …) in genetski, kjer gre za 
dedno okvara gena. Redko, pa vendar, je torej lahko rak posledica 
podedovane genetske okvare. V približno 10 % družin najdemo več 
sorodnikov, ki so zboleli za podobnim rakom. Bolnik z okvarjenim 
genom, ki ga je podedoval od enega od staršev, bo zbolel kar dvaj-
set let prej za istim rakom, kot nekdo iz splošne populacije. Hkrati 
okvarjeni gen prenaša tudi na svoje potomce. Kadar se na podlagi 
družinske anamneze (zajete vsaj tri generacije, pri katerih se pojavlja 

Kozmetični salon Andreja
Moste 24a, Žirovnica

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

 
 

 

KOŽA JE OGLEDALO naših življenjskih navad. 

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

Z aparatom Record 618 lahko izvajamo številne aplikacije 
fototermičnega odstranjevanja: moteče poraščenosti / madežev 
/ aken / tetovaž / herpesa / fotopomlajevanje kože

Nega obraza po metodi Cholley / Hyaluronic mezoterapija 
(intenzivna vlažilna nega obraza) / Selektivna fototermoliza  / 
pedikura / depilacija nog

KOZMETIČNI SALON

ANDREJA

 
TELEFON

04/580 17 45

isti rak) posumi na dednega raka, je lahko posameznik napoten na 
onkološko genetsko svetovanje, kjer se opravi genetsko testiranje in 
ugotavljanje nosilca podedovane genetske okvare. 

Najpogostejša dedna sindroma sta dedni sindrom raka dojk in/ali 
jajčnikov ter sindrom lynch – dedni nepolipozni rak debelega črevesa 
in danke. 

Kjer zboli v isti krvni liniji ena od dveh bolnih žensk pred 50. letom, 
kadar je v družini prisoten tako rak dojk kot rak jajčnikov ali kadar 
je pri moških sorodnikih prisoten rak dojke, pomislimo na dedni 
sindrom raka dojk in/ali jajčnikov. Preventivne ukrepe se izvaja že 
od 25. leta dalje: klinični pregledi dojk, pregledi dojk z magnetno 
preiskavo in mamografijo, možnost preventivne odstranitve tkiva 
dojk in jajčnikov z jajcevodi.

Pri skoraj 10 % bolnikov z rakom debelega črevesa se zasledi obsežno 
družinsko anamnezo zgodovine raka. Ti bolniki pogosto zbolevajo 
pred 50. letom. Nosilec okvarjenega gena ima kar 80-odstotno ver-
jetnost, da bo zbolel za rakom debelega črevesa in danke, ženska no-
silka gena pa je bolj ogrožena tudi za raka na jajčnikih in endometriju. 
Nosilcem genetskih okvar se priporoča preventivne kolonoskopije 
že od 20. leta dalje.

Geni so nekaj, na kar nimamo vpliva. Za preprečevanje raka smo 
v veliki meri odgovorni z lastno ozaveščenostjo, preventivnim de-
lovanjem in zdravim načinom življenja pri sebi, svojih potomcih in 
svojih bližnjih.

Vir: Dedne oblike raka, https://www.onko-i.si/dejavnosti/zdravstve-
na_dejavnost/diagnosticna_dejavnost/oddelek_za_molekularno_
diagnostiko/dedni_raki 

Ksenija Noč, mag. zdr. nege, vodja Zdravstveno vzgojnega  
centra, Zdravstveni dom Jesenice ksenija.noc@zd-jesenice.si

Trgovina Lesce
tel.: 535 36 16, 

535 36 23, 
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

KGZ Sava

NOVO
Vsak torek in petek
BIO kruh

AKCIJA
MOTNI JABOLČNI SOK
Sadovnjaka Resje 1l

1,20 EUR

Vse za ureditev
grobov

Lokalni pridelki
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Jesen v SSD Stol Žirovnica
Tudi naši člani so v tem času pridno trenirali in nabirali 
skakalne kilometre na domačih skakalnicah v Glenci in 
na večjih skakalnicah v drugih skakalnih središčih ter 
nadaljevali s tekmami poletne skakalne sezone. 

Sredi septembra smo uspešno izpeljali letni občni zbor. Po-
leg rednih točk dnevnega reda smo se ob sklenitvi uspešne 

športne kariere zahvalili našemu dol-
goletnemu članu Roku Justinu za 
vse skakalne dosežke, ki jih je dosegel 
v dolgi skakalni karieri. Roku tudi v pri-
hodnje želimo vse dobro v poklicnem 
in zasebnem življenju. Želimo tudi, da 
bi se z veseljem in lepimi spomini vra-
čal v Glenco. 

V začetku oktobra se je skupina naših 
skakalcev s trenerji udeležila Merca-
torjeve donacije smučarske opreme. 
Za prejeto donacijo se najlepše za-
hvaljujemo. 

Konec septembra je naš skakalni center v Glenci gostil zaključ-
no mednarodno tekmo za pokal Alpe Adria za dečke in deklice 
do 11 let. Tekmovanja so se poleg slovenskih klubov udeležili 
tudi predstavniki klubov iz Avstrije in Italije. Poleg podelitev po-
kalov zmagovalcem tekme je potekala tudi podelitev pokalov 
v skupni razvrstitvi tekem Alpe Adria poletne sezone. Naši tek-
movalci so se letos res odlično odrezali in v skupnem seštevku 
vseh klubov osvojili končno 1. mesto. V skupnem seštevku je 
Miha Jan zasedel 4. mesto, Bine Ribnikar 6. mesto, Vid Vidic 2. 
mesto, Ula Končnik 4. mesto, Janina Galič 5. mesto, Nace Aleš 
2. mesto, Vid Klobasa 4. mesto, Val Vidic 5. mesto, Jan Rožič 
6. mesto, Katarina Lužnik 3. mesto ter Bine Kolar 2. mesto.

Omenimo še vidnejše rezultate, ki so jih naši člani do-
segli na tekmovanjih poletne sezone:
DP Ljubno ob Savinji: ekipno (Marcel R., Maj P., Nik H. in Aljaž Z.) 3.; 
Vizore: Katarina Lužnik 5.; Velenje: Hana Bremec 5. mesto
Pokal Argeta, Mostec: Alexei Urevc 2.; Kranj: Val Vidic 5.; Žiri: Kata-
rina Lužnik 3.; Kranj: Val Vidic 3., Katarina Lužnik 2.; Sebenje: Alexei 
Urevc 3., Veronika Lužnik 6. mesto
Pokal Argeta junior, Bohinj: Hana Bremec 2., Jan Rožič 4., Katarina 
Lužnik 1., Bine Kolar 1.; Velenje: Katarina Lužnik 4., Bine Kolar 3.; 
Kranj: Maj Pagon 1.; Velenje: Veronika Lužnik 4., Alexei Urevc 1.; 
Kranj: Nik Heberle 1., Maj Pagon 5. mesto
Pokal Alpe Adria, Glenca: Miha Jan 2., Bine Ribnikar 6., Vid Vidic 3., 
Ula Končnik 3., Janina Galič 4., Sara Sinobad 5., Nace Aleš 2., Vid 
Klobasa 5., Val Vidic 4., Jan Rožič 6., Katarina Lužnik 2., Bine Kolar 
1.; Sebenje: Miha Jan 3., Bine Ribnikar 4., Sara Sinobad 5., Vid Vidic 
2., Ula Končnik 2., Janina Galič 5., Nace Aleš 2., Vid Klobasa 3., Jan 
Rožič 4., Val Vidic 5., Katarina Lužnik 4., Bine Kolar 2. mesto
V septembru so se naši člani udeležili mednarodnih tekem za Alpski 
pokal. V Švicarskem Kanderstegu nas je odlično zastopal Maj Pagon 
in dosegel 60. in odlično 18. mesto. V Češkem Jested Liberec so naši 
člani dosegli sledeče rezultate: Marcel Rep 19. in 22. mesto, Nik He-
berle 26. in 37. mesto ter Maj Pagon 30. in 33. mesto. Na FIS pokalu 
v Ljubnem je Nik Heberle osvojil prve Fis točke za 30. mesto. Bravo 
Nik! Vsem našim skakalcem čestitamo za uspehe poletne sezone.

Žemlja Janez ml. s.p., Zabreznica 20a, 4274 Žirovnica
M 041 641 197, T 04 580 21 74
www.vulkanizerstvo-zemlja.si

Zahvala Roku Justinu

Podelitev pokalov v skupni razvrstitvi tekem Alpe Adria poletne sezone 

Več o dogajanju v našem klubu najdete na naši facebook stra-
ni. Deklice in dečke, ki bi želeli postati del naše ska-
kalne ekipe, vabimo, da se nam od 3. novembra dalje 
pridružijo ob sredah in petkih med 17.30 in 19.00 v 
telovadnici OŠ Žirovnica. Za več informacij lahko pokličete 
Boštjana Modrijana (041 412 914). Veseli bomo vašega obiska, 
se vidimo.

Urška Šimnic Novak, SSD Stol Žirovnica
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Alpska šola v Žirovnici
V Žirovnici že vrsto let deluje Alpska šola, namenjena 
otrokom od 4. do 9. leta starosti. Dejavnosti vključu-
jejo tako splošno telesno vadbo kot učenje smučanja. 
Zanimanje za Alpsko šolo je veliko, v letošnjem letu jo 
obiskuje 40 otrok.

Alpska šola deluje v okviru Smu-
čarskega kluba Radovljica na treh 
lokacijah – v Žirovnici, Radovljici 
in Begunjah. Otroci se v Alpski 
šoli učijo osnov atletike, gimna-
stike, akrobatike, iger z žogo, 
rolanja, kolesarjenja in pozimi 
seveda smučanja. Pridobljeno 
znanje mlajši otroci kasneje lah-
ko nadgrajujejo v tekmovalnih 

selekcijah SK Radovljica. 
V Žirovnici vadba pod vodstvom licenciranih učiteljev poteka 
ob torkih in četrtkih na zunanjih in notranjih površinah Dvorane 
pod Stolom. 
Svojo dejavnost so člani Alpske šole predstavili ob dnevu športa 
23. septembra, 2. oktobra pa so se udeležili dobrodelne akcije 
Športajmo za Lano v podporo trenerki, ki je vodila kondicij-
sko vadbo v Žirovnici in se je spomladi hudo poškodovala pri 
kolesarjenju. 

Polona Kus

Alpsko šolo v Žirovnici skupno 
obiskuje 40 otrok.

»Moj cilj so paraolimpijske igre«
Osemnajstletni Jan Berlot je zvesti navijač jeseniških ho-
kejistov, tudi sam rad igra hokej in kolesari, njegov naj-
močnejši šport pa je plavanje. V osmih letih treniniranja 
je z zavzetim pristopom in vztrajnostjo postal plavalec, 
ki tekmovanja zaključuje na zmagovalnih stopničkah.

Jan s staršema in bratom živi v Mostah in obiskuje Osnovno 
šolo Antona Janše v Radovljici. Plaval je sprva bolj za zabavo, 
kadar ga je oče vzel s seboj na rekreacijsko igranje vaterpola 
v radovljiškem bazenu. Tam se je s športom spoznal pobliže in 
stvar je postala resnejša, ko so ga v svoje vrste leta 2012 sprejeli 
člani Plavalnega kluba Radovljica. Odtlej plavanje redno trenira.

Jan: »Treniram trikrat na teden po šoli. Na bazenu imam veliko 
prijateljev, s katerimi se super razumemo. Všeč mi je.« 

Kot pravita Janova starša, je najpomembneje, da se Jan giba 
in ohranja kondicijo, prav tako pomembna pa je potrditev, ki 
jo dobi z uspehi na tekmovanjih. Le-teh se udeležuje tako v 
redni konkurenci kot v paraplavanju. Posebno uspešno je za 
Jana letošnje leto. Dosegel je odlične rezultate na tekmovanjih. 
Sezono je okronal z dvema zlatima medaljama, septembra v 
Kopru na državnem prvenstvu v paraplavanju, kjer je na 50 m 
prosto in 50 m delfin osvojil prvo mesto v posebni kategoriji 
za športnike z Downovim sindromom. Na plavalnem mitingu 
v Mariboru, pod okriljem Specialne olimpiade Slovenije, je do-
segel 2. mesto v kategoriji 50 m prosto.

Jan: »Zelo sem zadovoljen, ko dobim medaljo. Staršema sem 
po neki tekmi rekel, da bi mi gotovo pripravila špalir, če bi 
vedela, kako vesel sem.«

Jan ima v šoli najraje telovadbo in zelo uživa pri delu na kmetiji 
Dolenc v Vrbnjah, kjer vsak teden opravi nekaj ur delovne pra-
kse. Jan: »Rad imam tudi hokej, sem zvesti navijač Jesenic, sam 
pa ga igram doma na dvorišču. Veliko kolesarim. S kolesom 
grem večkrat na Valvazor, peš pa gor ne hodim preveč rad.«

Po besedah Janovih staršev se v Plavalnem klubu Radovljica 
od vsega začetka zelo trudijo, da Janu omogočijo treninge in 
sodelovanje na tekmovanjih. V prihodnje načrtujejo, da se bo 
Jan redno udeleževal tekmovanj v prilagojeni konkurenci na re-
gijski in državni ravni. Zelo jasne načrte za prihodnost ima tudi 
Jan sam: »Imam en cilj – da pridem do paraolimpijskih iger.«

Polona Kus

Jan – ponosen na osvojene medalje
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Završnica gostila pomembni 
kolesarski dirki
Kolesarska sezona v KK Završnica se 
je sklenila z zaključno dirko za sloven-
ski pokal v olimpijskem krosu v Završnici in državnim 
prvenstvom v vzponu z gorskimi kolesi na Zabreško 
planino. Oba dogodka sta ponovno potrdila, da so do-
mači tereni izvrstna prizorišča za tovrstna tekmovanja 
in domači kolesarski klub izvrsten organizator.

Dolina Završnice je bila 26. septembra prizorišče olimpijskega 
krosa, na katerem so se zadnjič v sezoni pomerili najboljši tek-
movalci na državnem nivoju. Med 190 tekmovalci iz 23 klubov 
je nastopilo tudi 22 tekmovalcev KK Završnica. Prvi so se na 
progo podali najmlajši v kategorijah od U7 do U15, za njimi 
ženske elite, mladinke ter veterani, za konec pa še mladinci in 
moški elite. Na progi je bilo živahno do poznega popoldneva, 
ko se je prireditev zaključila z razglasitvijo rezultatov. Prvi mesti 
v kategoriji elite sta odnesla Rok Naglič (Calcit bike team) in 
Vita Movrin (Energijateam.com). Med domačimi so najvidnej-
še uvrstitve dosegli mlajši tekmovalci. Ted Ravnihar (U7), Tit 
Ravnihar (U9), David Janušić Korošec (U11) in Pina Šiler (U13) 
so osvojili 3. mesta, Ema Janušić Korošec pa je v kategoriji U9 
osvojila zmagovalno stopničko. Nehvaležno, a hkrati odlično 
4. mesto sta osvojila Urban Zupan (U15), ter Blaž Kavčič (U17).

Urban Zupan in Tim Markelj na progi
Priprava športnega dogodka tovrstnega kova je velik organi-
zacijski zalogaj, s katerim so se že izkušeni organizatorji tudi 
tokrat uspešno spoprijeli. Predsednik KK Završnica Žiga 
Blatnik: »S pripravami smo začeli že avgusta, glede na situaci-
jo pa do zadnjega nismo vedeli, ali tekma sploh bo. Delo smo 
si razdelili – od prijav, do urejanja proge, nabave materiala in 
vsega ostalega. Iz leta v leto je težje dobiti ljudi, ki svoj prosti 
čas žrtvujejo za kaj takega. To se je letos izkazalo pri pomanj-
kanju redarjev, a so nas res lepo rešili gasilci PGD Zabreznica, 
za kar se jim najlepše zahvaljujemo. Na koncu smo z vseh strani 
dobili kup pohval, vendar naš organizacijski odbor skrbi, da je 
dolina Završnice za take dogodke postala premajhna, saj je z 
leti dobila nek butični status. Kako bo naprej, bomo še videli 
– upamo na najboljše. 

Dva tedna kasneje, 9. oktobra, je v Završnici sledil štart 
državnega prvenstva v vzponu s ciljem na Zabreški 

planini. 5,8 kilometra dolgo progo je novi državni prvak Nik 
Čemažar (KK Kranj) prevozil v 24 minutah. Žiga: »Dirka za DP 
je bila organizacijsko veliko lažji zalogaj kot olimpijski kros. 
Potekala je brez zapletov, vsi so bili zadovoljni, da so odvozili 
nek nov vzpon. Tekmo na Zabreško smo namreč izvedli prvič. 
Predvsem pa me veseli, da ima zveza posluh za delo klubov, 
saj je na podelitev prišel novoizvoljeni predsednik Kolesarske 
zveze Slovenije Pavel Marđonović. Vzpodbudni so bili tudi re-
zultati. Naj izpostavim nekaj najboljših: Jaka Marolt (U17) 2. 
mesto (državni podprvak), Tim Markelj (U19) 3. mesto, David 
Korošec Janušić (U11) 3. mesto.

Državni prvaki v vzponu s predsednikom KZS Pavlom Marđonovićem 
in predsednikom KK Završnica Žigom Blatnikom
Završnica pa je bila 17. septembra tudi prizorišče obč-
nega zbora kluba, združenega z vsakoletnim piknikom 
članov. Kakšne načrte imate v klubu za prihodnje leto? 

Žiga: »Plani za leto 2022 se kaj dosti ne bodo spremenili, saj 
vidimo da delamo dobro. Več se bomo poskusili posvetiti 
pripravam, ki jih žal v letošnjem letu nismo izpeljali. Prav tako 
bomo poskusili omogočiti čim boljše pogoje za delo našim 
tekmovalcev v enduru, ki so letos dosegli res odlične rezultate. 
Obenem si želimo, da bi na izobraževanje poslali kakšnega 
novega trenerja, saj je vpis v klub res neverjeten. Kar se tiče 
organizacije tekem, moramo strniti vrste in premisliti, ali je 
vse skupaj sploh še smiselno. Sam menim, da bi bilo denar 
bolje vložiti v kakovostnejši razvoj treningov v smislu priprav 
in podobno. Obenem si želimo zamenjati klubski kombi, ker 
je trenutni že v zelo slabem stanju. Kar se tiče rezultatov, že 
dolgo nismo imeli sezone, kot je bila letošnja. Trudili se bomo, 
da pri tem ostanemo vsaj na enakem nivoju tudi v prihodnje. 
Za konec pa še nekaj odmevnih rezultatov naših članov v sku-
pnem seštevku pokalov:

SLOXCUP – (disciplina olimpijski kros): Ema Korošec Janu-
šić 1. mesto v kategoriji U9, Tit Ravnihar 3. mesto v kategoriji 
U9, Pina Šiler 3. mesto v kategoriji U13, Blaž Kavčič 2. mesto 
v kategoriji U17

SLOENDURO – (disciplina enduro): Juš Ažman 3. mesto 
v kategoriji U15, Jakob Lorber 2. mesto v kategoriji U15, Blaž 
Kavčič 1. mesto v kategoriji U17

UNIOR DOWNHILL CUP – (disciplina spust): Matej Kerec 
skupno 1. mesto v kategoriji U17.

Polona Kus
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KOMPLEKSNA PODPORA ZDRAVJU
Vsako neravnovesje v telesu vpliva na naše fizično in čustveno 
počutje in  naše telo ga pokaže  kot oslabljen imunski sistem, 
bolečine v sklepih ,mišicah in notranjih organih, poškodbe, različna 
obolenja in počasno okrevanje po boleznih, hormonalni problemi, 
nespečnost, motnje spanja, moteno možgansko delovanje,  
utrujenost, izgorelost, depresija,  … Pri podpori vašega zdravja vam 
pomagamo z 24 letnimi izkušnjami in z znanjem različnih tehnik.

Energetsko zdravljenje ∞ Tibetanska refleksoterapija vratu in glave ∞ 
Obrazna refleksoterapija ∞ Refleksoterapija stopal ∞ Nevrološka 
refleksoterapija hrbtenice ∞ Terapevtska manualna masaža ∞
Hormonalna terapija ∞ Tehnike kraniosakralne terapije ∞ Japonski 
cosmolifting ∞ Kozmetika ∞ Pedikura ∞ Vadba joge  

Manca Gorišek   

Reševalci svoje delo predstavljajo mladim
Gorska reševalna služba Radovljica svoje delo ob različnih 
priložnostih predstavlja mladim in jih tako ozavešča o ne-
varnostih in ustreznem ravnanju obiskovalcev gora.

Nik Hlade, gorski reševalec: »Mla-
dim povemo, kako naša služba 
deluje, predstavimo jim opremo, 
tehnike reševanja in nudenje prve 
pomoči pri reševanju. Ob tem ra-
zložimo, s kakšnim ravnanjem sami 
lahko poskrbimo, da do nesreč ne 
bi prišlo. Takšne predstavitve se 
nam zdijo pomembne za ozave-
ščanje mladih, zato se odzovemo 
vsem povabilom, če je le mogoče.«

Jeseni so GRS-jevci pripravili pred-
stavitve za učence Osnovne šole 
F. S. Finžgarja Lesce v času šole v 
naravi, ki so jo preživeli v Domu pri 

izviru Završnice, za učence Osnovne šole Žirovnica na dnevu požarne 
varnosti in za dijake radovljiških srednjih šol na športnem dnevu v 
Športnem parku v Radovljici.

Polona Kus

Valvasorjev dom – obvestilo
Planinsko društvo Radovljica ob-
vešča, da bo Valvasorjev dom 
pod Stolom do 1. decembra 
odprt za vikende (petek popol-
dan–nedelja), v nadaljevanju pa 
predvidoma vsak dan. Po ne-
ljubem premoru, ko je bil  dom 
po sili razmer zaprt, pohodnike 
ponovno vabijo k obisku. V primeru slabega vremena svetujejo, da 
odprtost doma preverite po telefonu 031 345 209 (med tednom v 
dopoldanskem času) oz. na tel. 051 328 648 (Valvasorjev dom) ali na 
spletni strani PD Radovljica: www.pdradovljica.si. Odprtost doma je 
označena tudi na tabli Valvasorjev dom v Završnici. 

Dom pri izviru Završnice
Odprto

Dom bo od 29. oktobra do 30. 
novembra zaprt, od 1. decem-
bra do 31. maja bo odprt za vi-
kende (sobota, nedelja) razen v 
zelo slabem vremenu. Aktualne 
informacije o odprtosti lahko 
spremljate na tabli Dom pri izviru Završnice v Završnici, fb Dom pri 
izviru Završnice ali na številki 030 274 262.

Pomoč pri delu 

Planinsko društvo Žirovnica išče pomoč pri delu v Domu pri izviru 
Završnice. Podrobnosti dobite na telefonski številki 041 366 179.

Prikaz reševanja v OŠ Žirovnica

Kašarji na Julian Alps Trailu
Od 24. do 26. septembra je 3. potekala velika tekaška pri-
reditev Julian Alps Trail. Na šestih različnih razdaljah se je 
pomerilo 1300 tekačev iz kar dvajsetih držav, med njimi 
štirje Kašarji.

Organizatorji so tekačem ponudili 10, 15, 30, 60, 100 in 170-kilo-
metrsko razdaljo na območju Julijskih Alp. Tomaž Dolar, Luka Šturm, 
Uroš Sterle in Boštjan Vozel so se podali na 60-km Sky Trail s štartom 
pred Čopovo hišo v Žirovnici in ciljem v Kranjski Gori. Nekaj vtisov 
sta za Novice strnila Tomaž in Luka.

Na štartu pred Čopovo – v prvi vrsti Uroš, Tomaž in Luka 
Tomaž: »Izpred Čopove smo tekli čez vodohram, po dolini Završnice 
do Tinčkove koče in nadaljevali do Zabreške planine. Sledil je vzpon 
na Stol, najvišje točke trase, nato prečenje Karavank čez Golico, vse 
do Dovške Babe, od koder smo se spustili v Dovje. Po kolesarski stezi 
smo nadaljevali do Martuljka, se povzpeli na Srednji vrh in se spustili 
v središče Kranjske Gore. Na tekmo me je privabila zanimiva trasa z 
začetkom v domači občini ter lepi vzponi. Na 60 kilometrih sem imel 
največ težav na teku po ravnini, najbolj pa sem užival v vzponih na 
Stol, Golico in Srednji vrh.«

Luka: »Po razburljivi turno smučarski sezoni sem dobro formo prene-
sel na tekaške terene. S solidnim nastopom na državnem prvenstvu 
v gorskih tekih, je bila odločitev za nastop na JA Trailu jasna izbira. 
Po hitrem štartu, tako rekoč izpred domačega praga, sem do Golice 
držal stik z najboljšimi, potem pa predvsem na spustih in ravnini pla-
čeval davek neizkušenosti in manjko treninga na dolgih razdaljah. Po 
težki borbi z ravnino med Dovjim in Kranjsko Goro, kjer sem večino 
časa hodil, sem po devetih urah prispel v cilj, utrujen in hkrati vesel 
za novo izkušnjo.«

Zmagovalec Sky Traila je pot premagal v šestih urah in 26 minutah. 
Tomaž je s časom 7:21:10 dosegel odlično 2. mesto v svoji kategoriji 
in 4. mesto v skupni razvrstitvi, Luka pa se je uvrstil na 6. mesto v 

svoji kategoriji in 22. skupno mesto (9:09:46). Tudi Uroš Sterle je tek-
movanje uspešno zaključil na cilju v Kranjski Gori (9:56:55), Boštjan 
Vozel pa je odstopil pred ciljem.

Polona Kus

Šport

http://www.pdradovljica.si/
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Z okrepljenim članstvom  
v novo sezono 
Novo šolsko leto smo začeli tudi plezalci PK Žirovnica. 
S perspektivno in predtekmovalno skupino že nekoli-
ko prej, z ostalimi skupinami pa v sredini septembra. 
Veliko smo plezali v naravnih plezališčih, začelo se je 
tekmovalno dogajanje, za nameček pa smo izvedli še 
veliko akcijo čiščenja plezalnih oprimkov na »domači« 
steni v Dvorani pod Stolom. 

Z jesenjo so otroci dopoldanska tekanja v plezalnih čevljih po 
naravnih plezališčih zamenjali za šolske copate in popoldanske 
treninge v dvoranah in balvanskih stenah. S člani perspektivne 
in predtekmovalne skupine smo s pripravljalnimi treningi začeli 
že v sredini avgusta in nekajkrat obiskali okoliška naravna ple-
zališča ter izkoristili vse pozitivne danosti, ki jih prinaša plezanje 
v skali. Zadnji avgustovski vikend je minil v precej delovnem 
ritmu, saj smo s kar 30 pomočniki odmontirali in očistili vse 
plezalne oprimke s stene v Dvorani pod Stolom. Zahvaljujoč 
izjemnemu odzivu staršev, otrok in drugih smo delo opravili 
zgolj v enem popoldnevu, poleg plezalnih oprimkov pa smo na 
steni zamenjali še vse varovalne komplete. Za nakup slednjih 
se zahvaljujemo Osnovni šoli Žirovnica. Trenerja domačega 
kluba sta v nadaljevanju s postavljanjem novih atraktivnih smeri 
različnih težavnosti poskrbela, da se je plezanje v Dvorani pod 
Stolom lahko začelo nemoteno. 

Ob začetku nove 
sezone smo v sku-
pino mlajših in 
starejših otrok ter 
rekreativno sku-
pino sprejeli nove 
nadobudne ple-
zalce. Zahvaljujoč 
izjemnim tekmo-
valnim rezultatom, 
ki so jih v preteklem 
letu dosegli sloven-

ski športni plezalci na različnih nivojih in s tem pripomogli k 
vse večji priljubljenosti športnega plezanja, smo bili na prvih 
vadbah deležni enormnega obiska. Ker pa strokovni kader, mo-
derna plezalna infrastruktura in finančne strukture slovenskega 
športnega plezanja niti približno ne sledjo trendom popular-
nosti športa, smo bili tudi mi primorani nekaj otrok odsloviti, 
ostale pa prerazporediti v več skupin, ki ločeno trenirajo zgolj 
enkrat tedensko. Želja in cilj v prihajajočih mesecih je vsem 
plezalcem omogočiti treninge vsaj dvakrat tedensko in s tem 
tudi nekoliko dvigniti kvaliteto dela. Lenivska skupnost se je 
prvič po šestih letih povečala do števila 100. Poleg rekreativne 
skupine, ki trenira v večernem torkovem in petkovem terminu, 
imamo v Dvorani pod Stolom za otroke 1. razreda še skupino 
plezalnega vrtca, za otroke od 2. do 4. razreda mlajšo skupi-
no, za otroke od 5. do 9. razreda pa starejšo skupino. Skupini 
perspektivnih in predtekmovalnih plezalcev, za kateri selekcijo 
vsako leto opravimo strokovni delavci kluba, trenirata ločeno, 
predvsem v novozgrajenem modernem plezalnem centru v 
Vrbnjah.

Šport

Kot kažeta pretekla in trenutna situacija, smo trenerji z vidika 
tekmovalnosti športa lahko zelo zaskrbljeni. Če je bil še pred 
dvema letoma trend naraščanja števila tekem, smo trenutno 
deležni številnega odpadanja le-teh. Sicer spodbujanje tekmo-
valnosti ni vedno prioritetni trenerski cilj, vendar so otroci kljub 
temu deležni ogromnega tekmovalnega deficita. Izkušnje, ki jih 
pridobijo s tekmovanji »nižjega kakovostnega« razreda bomo 
zelo težko nadomestili, saj trenutno poteka zgolj državno 
prvenstvo, katerega nadaljevanje ni povsem gotovo. Septem-
bra smo se udeležili dveh tekmovanj državnega prvenstva. 11. 
9. je v Logu - Dragomerju potekala balvanska tekma, kjer smo 
dosegli naslednje rezultate: Jaka Reš 5. mesto, Eva Bukovec 
13. mesto, Ana in Anže Koselj 11. mesto. Druga, težavnostna 
tekma je potekala v Šmartnem pri Litiji, kjer je Jaka Reš dosegel 
3. mesto, Lin Logar 11. mesto in Eva Bukovec 16. mesto. V 
nadaljevanju nam za nekaj časa ne kaže drugega, kot da izpol-
njujemo zastavljene cilje treningov, v primeru lepega vremena 
pa še kakšno skalno plezanje ali krajši plezalni izlet v tople kraje. 

Za PK Žirovnica besedilo in foto Timotej Rajgelj

Vadba s predšolskimi otroki

Septembra smo začeli z novo sezono vadbe za pred-
šolske otroke v dvorani TVD Partizan Žirovnica. 

Po poletnem oddihu je 
september čas za pono-
ven začetek vseh vadb 
društva in tako smo začeli 
tudi s telovadbo za naše 
najmlajše otroke. Res je 
super videti, ko telovad-
nico napolnijo razigrani in 
nasmejani otroški obrazki. 

Telovadba je namenjena razvoju osnovnih gibalnih spo-
sobnosti preko raznovrstnih poligonov, elementarnih in 
športnih iger. Še vedno se nam lahko pridružite ob po-
nedeljkih v dveh starostno ločenih skupinah. Od 16.00 
do 17.30 telovadijo mlajši (2–3 leta) in od 17.30 do 
19.00 starejši (4–6 let) otroci. 

Za TVD Partizan Žirovnica Timotej Rajgelj

Foto Katja Kralj

Ujeti med čiščenjem oprimkov. 

Jaka in Ana na gromozanski steni v Plezalnem ranču Vrbnje



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

www.integral-avto.si

INTEGRAL AVTO prodaja, servisi in tehnični pregledi vozil d.o.o. Jesenice,
Cesta maršala Tita 67, 4270 Jesenice

Žemlja Janez ml. s.p., Zabreznica 20a, 4274 Žirovnica
M 041 641 197, T 04 580 21 74
www.vulkanizerstvo-zemlja.si



Križanka
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Nagrade podarja podjetje Medium Žirovnica.

1. nagrada: Igralna hiška Čebelnjak 

2. nagrada: Stenski in namizni koledar 

3. nagrada: Stenski in namizni koledar

NAGRADNA KRIŽANKA

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

Geslo: BAR ZAVRH

1. Tadej Volk, Breg 163

2. Marta Koselj, Smokuč 17b

3. Luka Virant, Breg 76

Nagrade prjemete v Baru Zavrh.



tel.: 04 58 66 000
e-pošta: ejga-jesenice@siol.net

www.ejga-jesenice.si

Delovni čas
pon-pet 11-21h / sob 12-21h / ned, prazniki 12-19h

Koriščenje bonov • Restavracija • Catering • Sobe

EJGA guest house
Cesta maršala Tita 27 

4270 Jesenice

•	BRUŠENJE	NOŽEV
•	 IZDELAVA	KLJUČEV

NOVO

Stanislav Bevk s.p.
Zabreznica 68, 4264 Žirovnica

T: 041 720 833
E: stanislav.bevk.sp@gmail.com

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)
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NAROČILNICA OKULISTA 
ZA KOREKCIJSKA OČALA 
JE VAŠA LAST. 

VAŠA PRAVICA JE PROSTA 
IZBIRA OPTIKA. 

SPREJEMAMO NAROČILNICE 
VSEH OKULISTOV 
V SLOVENIJI.

KOREKCIJSKA OČALA 
LAHKO TUDI BREZ 
DOPLAČILA.

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

www.optika-berce.si

O K U L I S T I Č N A  A M B U L A N T A  B E R C E

NE PUSTITE SI, DA VAM VZAMEJO

VAŠO LASTNINO IN PRAVICO!

PIKA NA i
Ob nakupu vozila Peugeot prejmete 

tudi zimske pnevmatike s premontažo 

peugeot.si
 *Vrednost zimskih pnevmatik s premontažo ob 

nakupu in dobavi novega vozila Peugeot 3008, Peugeot 5008, Peugeot 508 in 
Peugeot Traveller je 500 EUR, ob nakupu in dobavi ostalih novih osebnih vozil 
Peugeot je vrednost 300 EUR. Akcija velja le za nakup in premontažo pnevmatik, 
ki so kupljene pri pooblaščenih prodajalcih in serviserjih Peugeot v Sloveniji ob 
nakupu in dobavi novega osebnega vozila v času od 11.10. do 30 .11.2021 in sicer 
pri pooblaščenem prodajalcu, kjer je bilo vozilo kupljeno in dobavljeno. Vrednosti 
pnevmatik s premontažo ni možno zamenjati za gotovino oziroma drug izdelek. 
Zimske pnevmatike s premontažo niso prenosljive na drugo osebo. V primeru, da 
je vrednost zimskih pnevmatik in premontaže večja od vrednosti 300 oz. 500 EUR, 
razliko doplača kupec. V primeru, da je vrednost zimskih pnevmatik in premontaže 
manjša od vrednosti 300 oz. 500 EUR, se kupcu razlika ne povrne in je ni možno 
zamenjati oz. vnovčiti za drug izdelek.

AVTO PARTNER d.o.o., Cesta železarjev 27, 4270 Jesenice, tel. 04 583 66 66
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