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Obstaja skrivnosten zakon narave,
da tri reči, po katerih najbolj hrepenimo,
srečo, svobodo in ljubezen,
pridobimo tako,
da jih podarimo nekomu drugemu.
Želimo vam, da jih v letu, ki prihaja, podarite tudi vi.

Srečno!
Uredništvo

PRAZNIK OBČINE ŽIROVNICA
UMIRJANJE PROMETA V ZAVRŠNICI
»SVET JE DOBER, ČE SEM JAZ DOBER, IN SLAB, ČE SEM JAZ SLAB«
NOVOLETNE RAZGLEDNICE
Clipboa

www.zirovnica.si

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

040 151 244 / 04 580 11 28

www.sencila-nino.si

Gostišče Osvald bed and breakfast

Vse najlepše v prihajajočem letu 2022!

Srečno 2022!

Strokovnjakinja za homeopatijo in tui-na sprostitveno masažo

Home-0-Či

svetovanje o vitalni energiji,s.p.

Mojca Legat, mag.pharm.

Termini po dogovoru, možnost darilnih bonov

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

Srečno 2022!
Želimo vam veliko zdravja, miru in
radosti v prihajajočem novem letu!

Aktualno

Drage občanke in občani,

neto dohodek na prebivalca v dvajsetih občinah višji od državnega
povprečja. Žirovnica je na četrtem mestu. Povečuje se število gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov s sedežem v Žirovnici, ki jih
je že preko 250, od tega 12 hitrorastočih. Viša se dodana vrednost na
zaposlenega, ki znaša preko 46 tisoč evrov, obdelujemo več kot 740
hektarov kmetijskih površin z 71 kmetijskimi gospodarstvi in preko
25 samozaposlenimi kmeti. V občini se povečuje število prebivalcev,
1. oktobra letos je bilo stalno prijavljenih 4.538 in začasno 276 oseb,
skupaj 4.814. Če smo v letu 2008 beležili 2.305 prenočitev, smo jih
v letu 2020 že več kot 21.200 in še bi lahko našteval.

veseli me, da smo letošnjo prireditev ob občinskem prazniku, kljub
epidemiološki situaciji, ki ni rožnata, lahko izvedli, in ljudem, ki so v
preteklem obdobju izstopali po svojih dosežkih ali prispevkih za našo
občino, segli v roko in izrekli zahvalo.

Spoštovane občanke in občani,
z željo, da se k nam vrneta enotnost in optimizem
Vam iskreno čestitam ob dnevu samostojnosti in enotnosti.
Župan
Leopold Pogačar

Župan Občine Žirovnica, Leopold Pogačar, in minister za infrastrukturo,
Jernej Vrtovec, ob vladnem obisku Gorenjske 8. decembra v Ribnem
Ljudje smo po naravi socialna bitja in osebni kontakti so še kako
pomembni. Živimo v turbulentnem času, ki izstopa tako po zdravstveni kot družbeni plati, v času ko se ponovno sprašujemo o smislu
življenja, odnosih, predvsem pa o vrednotah. Odgovorno trdim, da
bodo nekateri iz tega izšli z dvignjenimi glavami, spet drugim pa
bodo ramena prenizko. Imam občutek, da so delitve med nami, pa
naj bodo med cepljenimi ali necepljenimi, na politični ali verski osnovi, pregloboke in nepotrebne. Polna usta so nas, kako raznolikosti
bogatijo, živimo in delujemo pa včasih ravno nasprotno. Na tem
mestu in ob tej priložnosti pozivam vse nas, vse vas, da se ustavimo,
se zazremo vase in včasih pomislimo najprej na druge, najprej na
dolžnosti in ne le na pravice in nase in da ne nasedamo teorijam
zarote. Ljudje, ki se jim bomo danes ali pa smo se jim v preteklosti
že zahvalili z občinskimi priznanji in nagradami, zanesljivo ne razmišljajo tako. Če bi, njihovi uspehi in prizadevanja ne bi bili prepoznani
v širši družbi. Vsem znanim in anonimnim junakom te covid krize se
iskreno zahvaljujem za njihov prispevek k temu, da se ta norija čim
prej konča. Vse, ki še dvomite v znanost in realnost tega virusa, pa
pozivam, da spoštujete ukrepe in predvsem, da se cepite.

Sreča je čudežni prah,
ki ga narava iz svojih
angelskih rok strese v naše
naročje, da ga čuvamo in
negujemo z medsebojno toplino
in razumevanjem,
s prijateljsko iskrenostjo
in pomočjo.

Naš občinski praznik je priložnost, da se ozremo nazaj in naprej. Prav
naša občina je dokaz, da so tudi majhne skupnosti lahko zgodbe
o uspehu in Žirovnica to zanesljivo je. Večina uspehov temelji na
našem družbenem konsenzu, na tem, da znamo sobivati in na tem,
da čutimo pripadnost skupnosti. Ni vedno in vse samo lepo in dobro,
pogledi so različni in tudi interesi, ampak razvoj zadnjih let dokazuje,
da znamo in zmoremo in prosim vas, naj tako ostane tudi vnaprej.

PRIJETNE BOŽIČNE PRAZNIKE IN
VSE LEPO V NOVEM LETU 2022

Vam želi
župan Občine Žirovnica Leopold Pogačar
z občinskim svetom in občinsko upravo

Naj nanizam nekaj podatkov, za katere mogoče niste vedeli, ki dokazujejo naš razvoj. Na širšem gorenjskem območju je bil povprečni
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3. december –
praznik Občine Žirovnica

Lahko se pohvalimo z marsičem in hkrati tudi ugotovimo, kaj nam
še manjka ali kaj bi bilo lahko drugače in nato k temu strmimo skupaj. Težko bomo dosegli skupni cilj, če bomo že v prvem križišču
zavili vsak na svojo stran, bomo pa ga dosegli, če bomo na isti poti
ugotovili, kje so ovire, prepreke, kako jih odpraviti in kateri ovinek
je treba poravnati.

V prvih decembrskih dneh je Občina Žirovnica praznovala
v počastitev spomina na velikega rojaka, dr. Franceta Prešerna. Osrednja prireditev je potekala na pesnikov rojstni
dan v Dvorani pod Stolom. Župan Leopold Pogačar je ob
tej priložnosti podelil občinska priznanja nagrajencem za
letošnje in lansko leto. V dneh pred praznikom se je v občini
zvrstilo več kulturnih prireditev.

V zadnjih dveh letih smo uspešno vozili v smeri zagotavljanja boljših
pogojev za življenje, boljše infrastrukture in boljšega razvoja gospodarstva, turizma in družbenih dejavnosti. Sprejeli smo razvojni
program do leta 2030 na interdisciplinarni način, s širokim družbenim
konsenzom vseh sodelujočih, in si s tem začrtali nadaljnji razvoj. Izvedli smo sanacijo vodnega zajetja Ajdna, dokončali smo prestavitev
spodnjega odseka gozdne ceste proti Valvazorju. Zgrajen je bil nov
pločnik ob lokalni cesti pri Poslovni coni Žirovnica. Zaključena je bila
rekonstrukcija odseka ceste v Smokuču z javno razsvetljavo in ureditvijo odvodnjavanja in saniran meteorni kanal na Selu. Obnovili smo
del dotrajanega vodovoda v Žirovnici in pričeli s postavljanjem novih
podzemnih ekoloških otokov. Zgradili smo parkirišče pri pokopališču
na Breznici, v izgradnji je parkirišče na Rodinah. Ob rekonstrukciji
železniške proge smo zgradili podvoz na Selu in pod Vrbo. Asfaltirali
smo novo cesto in zgradili meteorno kanalizacijo in javno razsvetljavo
na Bregu. Postavili smo samooskrbno sončno elektrarno na občinski
stavbi in nadstrešnici, uvedli projekt Prostofer in priskrbeli električno
vozilo za prevoze ljudi, ki to storitev potrebujejo. Skupaj z Občino
Bled smo zgradili nov most v Piškovci.

Na osrednji slovesnosti je župan Leopold Pogačar uvodoma pozdravil
zbrane in v svojem govoru, v celoti ga objavljamo v uvodniku, povzel,
kaj je bilo v občini postorjenega v iztekajočem letu in kateri projekti
se načrtujejo za prihodnje obdobje. Vsem sodelujočim in zaslužnim
za uspešno izvedbo projektov in delovanje občine je izrekel zahvalo,
občankam in občanom čestitke ob prazniku in pozval k spoštovanju
epidemioloških ukrepov.

Kaj nas še čaka v naslednjih dveh letih? Pred nami so gradnje manjšega dela kanalizacije v Smokuču, obvoznice Vrba, pločnika in avtobusnih postajališč s krožiščem ob rekonstrukciji državne ceste
Zabreznica–Breznica, gasilsko-reševalnega centra v Zabreznici in
doma starostnikov na Selu. V dolini Završnice bodo zgrajena dodatna parkirišča in uvedeni ukrepi za omejitev prometa. Pripravili bomo
potrebno dokumentacijo za gradnjo objekta pri Prešernovi rojstni
hiši v Vrbi, ki bo del kulturno-turističnega centra.

Nagrajenci Občine Žirovnica za leto 2020 – predstavnica prostovoljk DUŽ
Vojka Legat, Marjan Dobnikar, Igor Čarni in dr. Maksimilijan Sagadin

Kot doslej bodo tudi v prihodnje s stabilnim proračunom zagotovljena sredstva za šolo, vrtec, socialne programe, delovanje društev,
športne dejavnosti, subvencije za energetske sanacije objektov, subvencije na področju kmetijstva in še bi lahko našteval.

Prireditve v počastitev praznika lanskega decembra zaradi epidemije
ni bilo, tako so nagrajenci za leto 2020 priznanja dobili v roke na
letošnji svečanosti. Nagrado Občine Žirovnica je prejel poveljnik
Civilne zaščite Občine Žirovnica Marjan Dobnikar in plaketi
Vojka Legat, prostovoljka projekta Starejši za starejše Društva upokojencev Žirovnica, ter Igor Čarni, član Konjeniškega
kluba Stol, dejaven na mnogih področjih v lokalni skupnosti. Naziv
častni občan za leto 2020 je prejel arheolog dr. Maksimilijan Sagadin iz Kranja, ki je štiri desetletja opravljal konservatorska dela na
Ajdni. S svojim delom je dodal nezamenljiv delež razvoju, raziskavam
in ohranjanju kulturne dediščine in pripomogel k prepoznavnosti
Občine Žirovnica. Ob prejemu priznanja je dejal: »Najprej sem bil
seveda presenečen – v Sloveniji ni običajno, da bi lokalna okolja
nagrajevala nekoga, ki ni »njihov«. Predvsem pa sem bil počaščen.
Občina Žirovnica pač ni katerakoli občina. Njej pritiče naziv slovenski
Parnas in temu primerno je verjetno kritična do vsega, kar se na
področju kulture pri njih dogaja. Sam sem ob svojih predavanjih
v tem okolju ter ob delu na terenu večkrat opazil izjemen interes
in zahtevnost tukajšnjih ljudi. Imenovanje za častnega občana pa
mi poleg tega pomeni veliko zadoščenje – ob vseh problemih, ki
so jih arheološke raziskave povzročale občini, so rezultati vendarle
prinesli spoznanja in pridobitve, predvsem prezentacijo Ajdne, ki
jih občani in vodstvo občine znajo ceniti. Dolgoletno delo v teh
krajih mi je navrglo tudi številna prijateljstva, za katera upam, da
bodo še trajala.«

Vse našteto pa ne bi bilo izvedljivo brez pomoči občinske uprave,
podžupana Sebastijana Zupana in večine občinskega sveta. Zato se
vsem imenovanim in poleg njih izvajalcem, projektantom in nadzornikom, zahvaljujem za sodelovanje, predvsem pa vam, občanke
in občani, za potrpežljivost in razumevanje. Kot sem že velikokrat
dejal – lepo je biti župan v taki občini in ne gre zgolj za funkcijo, gre
za način življenja in dela.
Naj vam na koncu zaželim iskrene čestitke ob občinskem prazniku,
lepe in mirne praznične dni, ki prihajajo, ter veliko sreče, predvsem
pa zdravja v novem letu.
Srečno Žirovnica!
Župan Leopold Pogačar

Obvestilo občanom
Na spletni strani Občine Žirovnica je objavljeno obvestilo o izvajanju predhodnih arheoloških raziskav v koridorju obstoječe železniške proge Ljubljana–Kranj–Jesenice–državna meja v
okviru priprav državnega prostorskega načrta za nadgradnjo
omenjene železniške proge (2. tir). Več raziskav bo izvedenih
tudi na območju občine Žirovnica. Lokacije si lahko ogledate
na spletni strani.
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V sklopu praznovanja občinskega praznika je Kulturno društvo dr.
France Prešeren priredilo slikarsko razstavo v Osnovni šoli Žirovnica
in pesniški večer v Čopovi hiši. V šoli so pripravili dobrodelni božični
koncert in gojenci vzgojnega zavoda F. Milčinskega so prehodili pot
iz Smlednika v Vrbo, a tokrat zaradi preprečevanja širjenja virusa brez
zunanjih udeležencev – v mehurčku. Občina in ZTK Žirovnica sta jih
kot vselej v Vrbi sprejela in pogostila.

Predstavitev nagrajencev
Rok Justin
Rok Justin je na pot smučarskega skakalca stopil leta 1997
v domačem klubu SSD Stol Žirovnica. Pet let kasneje je prvič
postal državni prvak v kategoriji dečki do 9 let. Do konca
kariere je na državnih prvenstvih zbral 14 zlatih, 4 srebrne
in 4 bronaste medalje. Najbolj žlahtna je bila medalja, osvojena na
članskem državnem prvenstvu. Pri 13 letih je prvič nastopil na FIS
tekmi in čez dve leti osvojil prve FIS točke, ko je v Kranju skočil na
3. mesto in si priboril vstopnico za prvo mladinsko svetovno prvenstvo v Estoniji. Leta 2012 je sledila zmaga na FIS pokalu v Predazzu
in naslednje leto prvi dve zmagi na tekmah celinskega pokala v Rusiji.
Z dobrim rezultatom si je prislužil mesto na velikanki in prvič nastopil
na poletih v Planici. V sezoni 2013/14 si je na tekmi poletnega svetovnega pokala na Japonskem priskakal 5. mesto in pozimi debitiral
na tekmi zimskega svetovnega pokala v Lillehamerju. V svetovnem
pokalu je njegov najboljši rezultat 16. mesto, ki ga je ponovil trikrat.
V vsej karieri je na FIS pokalu osvojil tri zmage in se šestkrat povzpel na stopničke, trikrat je bil med prvimi tremi v alpskem pokalu,
na tekmovanjih za celinski pokal je osvojil 11 zmag in 25 stopničk.
Njegova bera skupnih zmag v slovenskem pokalu je sedem, v svoji
zadnji poletni sezoni svetovnega pokala je zasedel skupno 11. mesto. Svoj osebni rekord, 208 metrov, je Rok dosegel v Planici, kjer je
marca letos tudi sklenil svojo skakalno pot. (Povzeto iz utemeljitve
predlagateljev, SSK Stol Žirovnica ter svetnikov Neodvisne liste za
Žirovnico in župana Leopolda Pogačarja.)

Prejemnici županovih priznanj za leto 2020 – Vida Leskovar in Ivanka Sodja
Na letošnji proslavi sta bili podeljeni tudi županovi priznanji za leto
2020. Prejeli sta ju zlata maturantka Vida Leskovar in Ivanka Sodja,
dolgoletna poverjenica Društva upokojencev Žirovnica in prostovoljka v projektu Starejši za starejše.

Nagrajenci Občine Žirovnica za leto 2021 – Žiga Blatnik, Rok Justin in Janko
Vidic z županom
Za leto 2021 so bila podeljena tri priznanja. Nagrada Občine Žirovnica je šla v roke Žiga Blatnika, aktivnega člana in predsednika Kolesarskega kluba Završnica, plaketi pa sta prejela smučarski skakalec Rok
Justin, ki je v letošnjem letu zaključil svojo bogato skakalno kariero,
in dolgoletni prizadevni član Konjeniškega kluba Stol, Janko Vidic.

Rok Justin: »Najlepša hvala vsem, ki ste kakorkoli pripomogli, da mi
je bilo podeljeno priznanje, plaketa Občine Žirovnica. Še posebej
hvaležen sem županu, g. Leopoldu Pogačarju, in domačemu klubu
SSD Stol Žirovnica, predsedniku g. Borutu Repu. Iskrene čestitke
vsem ostalim letošnjim in lanskim nagrajencem, nastopajočim na
podelitvi, pripravljavcem programa za res kvalitetno organiziran in
izpeljan dogodek kljub korona časom. Veseli me, da občina dela
dobro in veliko prispeva k športu mladih, kar je zelo pomembno.
Zahvalil bi se vsem bližnjim, sovaščanom, ter vsem, ki ste me spodbujali na moji poti. Hvala.«

Janko Vidic
Janko Vidic je družbeno aktiven na mnogih področjih,
predvsem pa na področju konjeništva v domači občini in
širše. V preteklosti je deloval
v različnih rejskih združenjih
in konjeniških društvih tako
s prostovoljnim delom kot finančno podporo, trenutno je član Upravnega odbora Združenja
rejcev SHL konja in glavni promotor kmečkega konja za Gorenjsko.

Praznik občine, posvečen pesniku, je pospremila poezija. Uglasbene verze Ferija
Lainščka je zapela Ditka in prebiral avtor sam. Prireditev je povezovala
Branka Smole.
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Vladni obisk v Žirovnici

Janko je ustanovni član Konjeniškega kluba Stol Žirovnica, že več kot
20 let je član upravnega odbora kluba in opravlja funkcijo gospodarja. Vse od začetka je Janko gonilna sila pri gradbenih delih kluba
in najzaslužnejši za organizacijo vsakoletnih voženj z zapravljivčki v
Radovno, na Brezje, v Gorje in druge kraje, za srečanja konjenikov
treh dežel in povezovanje s sorodnimi klubi v Sloveniji in zamejstvu.
Nepogrešljivo vlogo je imel vsa leta pri organizaciji Veselih dni v Žirovnici. Janko ima velik čut za ohranjanje krajine, kar dokazuje z delom
pri čiščenju pašnikov, čistilnih akcijah in drugih prostovoljnih delih. S
svojim vozom prijazno prevaža obiskovalce po Poti kulturne dediščine
in tako bogati turistično ponudbo, z veseljem med otroke pripelje
Božička in njegove spremljevalce in sodeluje pri ostalih prireditvah
v občini. Janko Vidic je bil aktiven podpornik ustanovitve Občine
Žirovnica. Prve tri mandate je bil predsednik aktivnega Vaškega odbora Vrba, vodil je obnovo Markove cerkve v Vrbi, sodeloval je pri
postavitvi Vovkovega kipa in plošče ter obnovi vaškega jedra v Vrbi.
S svojim razdajanjem za sočloveka, znanjem, delavnostjo in mirnostjo
je Janko pripomogel k boljšemu življenju v skupnosti. (Povzeto iz
utemeljitve predlagatelja, Konjeniškega kluba Stol.)

Vlada Republike Slovenije se je 10. decembra mudila na
delovnem obisku na Gorenjskem. Občino Žirovnico sta obiskala minister za infrastrukturo, Jernej Vrtovec, in minister
Zvonko Černač, pristojen za razvoj in EU kohezijsko politiko.
Župani zgornjegorenjskih občin so aktualne teme ministru Vrtovcu
predstavili že na predhodnem srečanju v Ribnem 8. decembra. Župan
Občine Žirovnica, Leopold Pogačar, je pri tem izpostavil obnovo ceste
Zabreznica–Breznica, gradnjo daljinske kolesarske steze Lesce–Žirovnica–Jesenice in dal pobudo za gradnjo protihrupnih ograj ob
avtocesti skozi občino. Minister je zagotovil podporo za pospešeno
izvedbo vseh omenjenih projektov.

Janko Vidic: »Bil sem globoko presenečen in se zahvaljujem predlagateljem Konjeniškemu klubu Stol ter Občinskemu svetu Občine Žirovnica za prejeto nagrado. Hkrati pa mi nagrada pomeni priznanje
za preteklo delo in spodbudo za nadaljnje delo v vaški skupnosti kot
tudi v Konjeniškem klubu Stol in domači občini nasploh. Še enkrat
hvala lepa.«

Žiga Blatnik
Žiga je aktiven član KK Završnica že od
malih nog. Vodenje kluba je prevzel leta
2015, ko je delovanje le-tega začelo pešati. Dela se je lotil zavzeto in z vsem žarom,
rezultati so bili hitro vidni. Število novih
mladih članov je raslo. Otroci so Žiga poznali že z drugih športnih dejavnosti, saj
je vrsto let je vodil športno rekreacijo za
predšolske otroke v TVD Partizan Žirovnica, in marsikdo se je vpisal v kolesarski
klub ravno zaradi njega. Njegov občutek
za ravnanje z otroki je izjemen, skozi igro
in zabavo jih je učil, kako obvladati kolo, njegov trud se je kmalu
začel kazati z dosežki na tekmah. Za pomoč pri delu z otroki je zelo
premišljeno izbral tudi trenerje, ki jim je zaupal in za katere je vedel,
da bodo delo opravljali z veseljem. Pod njegovim vodstvom so zopet zaživele kolesarske dirke v dolini Završnice, na katerih sodeluje
mnogo tekmovalcev in njihovih spremljevalcev iz slovenskih klubov.
V organizacijo in vodenje kluba Žiga vloži veliko svojega časa, kar
ni vedno lahko, še posebej v zadnjem letu, ko se je njegovi družini
pridružil nov član. A ravno v letu, ki ga je zaznamovala korona, se je
v klub vpisalo največ novih mladih kolesarjev doslej. V letošnjem letu
so kolesarji KK Završnica posegli tudi po najvišjih mestih na državni
ravni, saj sta dva člana postala državna prvaka v svojih kategorijah.
Žiga je pripomogel k višji prepoznavnosti občine na področju športa,
navdušil mladino za kolesarjenje in s tem posredno poskrbel tudi za
zdrav psiho-fizični razvoj otrok v Občini Žirovnica. (Povzeto iz utemeljitve predlagatelja, Kolesarskega kluba Završnica.)

Minister Černač se je ob obisku seznanil z razvojnim programom občine.
Podrobneje je Občino Žirovnica župan Pogačar predstavil ministru
Zvonku Černaču ob njegovem obisku 10. decembra. Srečanja v
prostorih občine so se udeležili tudi podžupan Sebastijan Zupan,
predstavnica podjetja K&Z Slavka Zupan, in državni svetnik Bogomir Vnučec. Osrednja tema pogovora so bile možnosti črpanja kohezijskih sredstev v finančni perspektivi 2021–2027 za načrtovane
občinske projekte, kot so gradnja doma starostnikov, obvoznice
Vrba, kulturnega centra in drugih. Minister je v zvezi s tem pojasnil mehanizme financiranja v prihodnjem obdobju in nakazal nekaj
konkretnih možnosti.
Oba ministra sta si v sklopu vladnega obiska z zanimanjem ogledala novo poslovno stavbo podjetja Ngen v Poslovni coni Žirovnica,
kjer ju je sprejel direktor Roman Bernard s sodelavci. Gostom je
predstavil inovativni model ravnanja z električno energijo, ki ga je
razvilo podjetje.
Polona Kus
Zunaj se sliši glas
božičnih pesmi,
v domovih prižigajo se
praznične luči.
Naj v naša srca naselita
se mir in toplina.
Naj čarobnost božiča in
novega leta še dolgo živi.

Žiga Blatnik: »Moram priznati, da sem bil ob prejemu nagrade presenečen. Zato bi se ob tej priliki rad zahvalil vsem, ki mi že vsa leta
stojite ob strani in mi pomagate krmariti Kolesarski klub Završnica,
še posebej celotnemu upravnemu odboru. Ta nagrada mi pomeni,
da se dobro delo nekje opazi in mi daje nov elan za vodenje kluba
še naprej.«
Polona Kus

Drage krajanke in krajani,
vesel božič in vse dobro
v letu 2022 vam želi
Vaški odbor Breg
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Novi most v Piškovci odprt

Umirjanje prometa v dolini
Završnice

Promet po novem mostu je stekel 10. novembra. Skupni
projekt občin Bled in Žirovnica je bil zaključen prej kot v
letu dni.

Skupina za ureditev Završnice je občinskemu svetu predlagala ukrepe za umirjanje prometa v dolini Završnice. Kako
bomo v prihodnje dostopali in parkirali v Završnici?
Obstoječe parkirišče ob jezeru v Završnici je že dolgo premajhno
in trenutni prometni režim, ki omogoča prost dostop v dolino in
še dlje, ni več prednost, saj pogosto povzroča težave domačinom
in obiskovalcem. Občina Žirovnica je zato pristopila k celovitemu
urejanju prometa v dolini s ciljem, da se zmanjša obseg motornega
prometa, poveča možnosti parkiranja na vstopu v dolino ter uvede
okolju prijaznejše načine dostopanja.
K iskanju rešitev je januarja letos pristopila 12-članska delovna skupina, v kateri so sodelovali predstavniki agrarnih skupnosti Zabreznica-Selo, Žirovnica-Moste in Smokuč-Rodine, Gozdnega gospodarstva
Bled, Zavoda za gozdove Bled, Rekreacijskega parka Završnica, Planinskega društva Žirovnica, Zavoda za turizem in kulturo Žirovnica,
Zavoda RS za varstvo narave, medobčinskega redarstva, občinske
uprave in stanovalcev.
Vodja skupine Izidor Jekovec: »Skupina se je od imenovanja
do sprejetja zaključnega poročila 12. oktobra sestala osemkrat. V
tem času smo proučili obstoječe stanje in opravili oglede na terenu.
Seznanili smo se z dobrimi praksami v drugih občinah in možnimi
tehničnimi rešitvami. Na podlagi naštetega in v skladu z želenimi cilji
smo predlagali ukrepe in predvideli njihovo izvedbo v dveh fazah.«

Napovedana otvoritvena
slovesnost je bila zaradi
epidemioloških razmer
prestavljena na boljše
čase, tako sta se 20. novembra na mostu srečala
le župana Franc Pfajfar in
Leopold Pogačar, si simbolično segla v roke in
most predala namenu.
Izbrana izvajalca, Garnol, d.o.o., in Gorenjska
gradbena družba sta
most pričela graditi letos
Župana Leopold Pogačar in Franc Pfajfar sta
februarja s predvidenim
rokom leto dni, gradnja 10. novembra simbolično odprla most.
pa je bila zaključena še pred njegovim iztekom. Most meri 60 metrov,
enosmerni promet je urejen s semaforjem, pešcem in kolesarjem je
namenjen poseben pas. Ponoči je most osvetljen. Vrednost investicije je slabih 500.000 evrov, 40 odstotkov vsote je delež Občine Bled
in 60 odstotkov Občine Žirovnica.
Zaradi obremenjenosti ceste Breg–Bled čez Piškovco je Občina Žirovnica sprejela sklep o prepovedi prometa za vsa motorna vozila razen
za lokalni promet. Uporabnike bodo s prometnim režimom na obeh
straneh seznanjale obvestilne table.

Dodatna parkirišča, parkirnina in zapornice
Predlog ukrepov v prvi fazi obsega gradnjo dodatnih parkirišč nasproti obstoječega parkirišča in pri bližnjem transformatorju. Parkiranje na urejenih parkiriščih bo plačljivo vse leto, v ta namen bodo
nameščeni parkomati.
Na cestah proti Valvazorju in proti Zelenici bo promet omejen z zapornicama. Uporaba ceste bo plačljiva na parkomatih in z mobilnimi
aplikacijami z izjemo zimskih mesecev, ko sta cesti zaprti.
Znotraj Rekreacijskega parka Završnica bo parkiranje omogočeno
samo uporabnikom po dogovoru z upravljalcem ali ob večjih dogodkih in prireditvah. Dostop do gostinskega lokala ne bo omejen.
Prost dostop do svojih domov bodo imeli seveda stanovalci v dolini
Završnice, prav tako bodo čez zapornice prosto prehajali lastniki
zemljišč in ostalih nepremičnin ter uporabniki, kot so gozdarji, vzdrževalci objektov in nekateri drugi. Za občane Žirovnice bodo za parkiranje in uporabo cest veljale dogovorjene ugodnosti. O prometni
ureditvi bodo obiskovalce obveščale informacijske table in ustrezna
prometna signalizacija.
Jekovec: »Poudarim naj, da je pred uvedbo ukrepov treba sprejeti
ustrezne občinske predpise, v katerih bo podrobneje določen sistem
parkiranja, prehajanja zapornic, izjeme, ceniki in podobno. Izvedbi
prve faze bo sledilo enoletno spremljanje stanja in če bo treba, uvedba določenih sprememb.«

Polona Kus

Podaljšana gradnja
parkirišča na Rodinah
Gradnja parkirišča na Rodinah poteka v skladu z zahtevami
Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, kar botruje
dolgotrajnejši izvedbi projekta.
Dela so se zavlekla
predvsem zaradi
opornega zidu, ki
obdaja parkirišče.
Suhozložni zid je
posebnost tega
območja in ZVKD
je zahteval, da se
zid oz. njegov videz in način gradnje ohrani v največji možni meri. Z ohranjanjem suhozložnega zidu se ohranja
Zaradi gradnje avtentičnost kulturne krajine.
pločnika med parkiriščem in avtobusno postajo so del zidu delavci podrli in kamne
ročno zlagali v nov zid. Tovrstna gradnja je trajala dlje, kot je bilo
načrtovano, po besedah župana Pogačarja pa projekt kljub temu ne
bo presegel predvidenih 210 tisoč evrov.

Gradnja osrednjega parkirišča, parkirišče za avtodome in organizirani prevozi
Druga faza umirjanja prometa v Završnici je daljnoročnejša. Predvideva gradnjo večjega parkirišča v občini in ureditev prostora za
parkiranje avtodomov, od koder bodo obiskovalci v Završnico lahko
dostopali na okolju prijaznejši način – z organiziranim mini busom ali
kolesi. V smeri Valvasorjevega doma in Zelenice bodo urejena dodatna parkirna mesta, na vseh parkiriščih pa bo nameščena signalizacija
za obveščanje o zasedenosti.
Jekovec: »Vsi predlagani ukrepi imajo za cilj preprečevanje nega-

Parkirna mesta, skupaj jih je 27, morajo biti travnata, zato na parkirišču urejajo tudi namakalni sistem.
Polona Kus
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tivnih vplivov prometa na naravo, večjo prometno varnost, višjo
kakovost turistične ponudbe z upoštevanjem vzdržnega stanja za
domačine in seveda zmanjševanje konfliktnih situacij, ki jih povzročajo divje parkiranje, kampiranje, oviranje dostopa do parcel in podobno. Za uspeh bo potrebna tudi dobra komunikacija in promocija
novega prometnega režima, s katero bomo ozaveščali obiskovalce
in jih spodbujali, da naših krajev ne obiskujejo samo z avtomobili.«
Predlog ukrepov za umirjanje prometa v Završnici je 23. decembra
obravnaval občinski svet. Po predvideni časovnici bi prva faza ukrepov lahko pričela veljati poleti prihodnje leto.
Polona Kus

krompirju, pšenici in
krmi za živali. Tržno
aktivnih kmetij je
bilo v našem vzorcu
le petnajst. Odprte
so možnosti povečanja trženja. Zavedanje množice ljudi,
pri katerih sta kljub
raznovrstni in zelo
dostopni ponudbi
vedno bolj pomembna kakovost in dostopnost lokalno pridelane hrane, je vedno večje. Z uvedbo kratkih dobavnih verig v obliki končnih
izdelkov, namenjenih lokalnemu prebivalstvu in nastanjenim turistom
v bližnji okolici, se hkrati zmanjšujejo transportni stroški in okoljske
obremenitve. Odprtih možnosti pri različnih tržnih poteh je še veliko,
saj anketirane kmetije trenutno večinoma uporabljajo zgolj prodajno pot preko zadrug in prodajo na domu. Le pet od 52 vprašanih
vidi možnost trženja novih pridelkov. A vendar bo v prihodnosti
pomemben prav vsak ponudnik, ki bo pripravljen proizvajati in tržiti
kakovostne prehrambne izdelke.
60 % živinorejskih kmetij, vključenih v analizo, vsako poletje koristi
pašnike na okoliških planinah, kar je zagotovo v prid turističnemu
sektorju. Temu pa nedvomno koristi tudi pogled zastopanosti z avtohtonimi slovenskimi pasmami, kot so cika, jezersko-solčavska in
bovška ovca ter z drugimi avtohtonimi pasmami na 22-ih anketiranih
kmetijah.
Zanimivo je, da kar 73 % vprašanih kmetov meni, da dodatnega
znanja ne potrebujejo. Če pa bi se že odločili za pridobivanje dodatnega znanja, si želijo krajša in praktično naravnana izobraževanja, ki
bi potekala v živo, tako meni več kot polovica vprašanih.
Pomemben vidik sta vzgoja in izobraževanje lokalnega prebivalstva o
spoštovanju kmetov in kmetijske dejavnosti v prostoru, kar so navajali
tudi anketirani kmetje.
Dolgoročni razvoj naj bi slonel na tem, da prostor ostane poseljen
na tradicionalen način, z najmanj takšno kmetijsko aktivnostjo, kot
je trenutno, saj se tem zagotavlja ohranjanje kulturne krajine, ki je
skupaj s posameznimi elementi te krajine (kozolci, stagne, mejice)
pomemben element vseh drugih dejavnosti v občini.
Pričujoča analiza ankete med kmetijskimi gospodarstvi v občini Žirovnici ponuja neposreden vpogled v stanje kmetijstva in mnenja
nosilcev kmetij. Del vprašanj je orientiranih tudi v prihodnost, kar
je lahko dobra podlaga pri usmeritvah občinskih ukrepov in politik
pri razvoju kmetijstva in z njim povezanih panog (npr. turizem) ter
ohranjanju kmetijstva kot dejavnosti, ki zagotavlja kakovostno lokalno pridelano hrano in ohranja kulturno krajino.
Tatjana Navršnik

Analiza ankete o kmetijstvu
Kmetijstvo je gospodarska dejavnost posebnega družbenega pomena predvsem zaradi njegove večnamenske vloge. Temeljna naloga
kmetijstva v povezavi z živilstvom je pridelava varne in kakovostne
hrane. Poleg tega kmetovanje pomembno vpliva na kakovost voda,
tal, zraka in biotsko raznovrstnost, prispeva k podobi kulturne krajine
ter, s svojo gospodarsko in socialno vlogo, k vitalnosti in poseljenosti
podeželja (MKGP, 2021). Razvojna agencija Zgornje Gorenjske ja za
Občino Žirovnica izvajala raziskovalno-analitični projekt Analiza 70,
katerega cilji so bili pridobitev celostne podobe o stanju kmetijstva
v občini, ugotovitev razvojnega potenciala, usmeritev kmetijstva in
identifikacija zaviralnih dejavnikov v kmetijstvu občine Žirovnica. V
sklopu projekta smo pripravili anketo za nosilce kmetijskih gospodarstev. Anketirali smo 52 od 73 kmetijskih gospodarstev, kar predstavlja nekaj več kot 70 % vseh kmetij v občini.
Kmetijska zemljišča so poleg vode, čistega zraka in biotske pestrosti
najbolj dragoceni naraven vir v občini Žirovnica. Na območju občine
se je razvilo nekaj uspešnih kmetij, specializiranih v mlečno proizvodnjo ter nekaj kmetij z aktivno registrirano dopolnilno dejavnostjo.
Večji del preostalih kmetij je manjših in jih vzdržujejo upokojeni
lastniki, mlade generacije pa so zaposlene izven kmetijstva (Razvojni program Občine Žirovnica 2030). Zaskrbljujoče je dejstvo, da je
povprečna starost nosilcev kmetij 61,3 leta. Prav starostna struktura analiziranih kmetij bi lahko bila vzrok za nizek delež kmetij, kjer
se tako nosilec kot njegov partner preživljata iz dohodkov kmetije.
Kmetijstvo predstavlja glavni vir dohodka le trem vprašanim. Več
kot 42 % vprašanim predstavlja kmetovanje obvezo do svojih staršev, prednikov. Ob tem lahko razumemo, zakaj anketirana kmetijska
gospodarstva niso bolj tržno naravnana. Zanimanje za udejstvovanje
pri vključitvi v sheme kakovosti je nizko. Ekološki kmetiji sta v občini
le dve. Anketirani kmetje v 73 % ne uporabljajo fitofarmacevtskih
sredstev, kar je korak bližje k bolj okoljsko ozaveščenemu načinu
kmetovanja. Pri anketiranih je v splošnem prisotna nizka produktivna
tržna naravnanost, kljub dobri izhodiščni legi občine za morebitno
prodajo in trženje proizvodov po boljši ceni, turističnih krajev v neposredni bližini je namreč kar nekaj.
Z anketo pridobljeni podatki nam razkrivajo, da je po mnenju kmetovalcev prav prenizka cena pridelkov ena izmed glavnih ovir pri
kmetovanju. Sektor dopolnilnih dejavnosti je v vzorcu malo zastopan,
zgolj šest kmetij ima registrirane dopolnilne dejavnosti na kmetiji.
Ob vprašanju, zakaj jih nimajo in kaj jih pri tem ovira, v večini navajajo, da so zanje glavna ovira premajhna denarna sredstva in težko
obvladljiva gradbena in ostala dokumentacija. Nekatere ovire bi se
z dodatno strokovno podporo zagotovo dalo premagati. Mnogi
anketirani menijo, da bi bilo treba na kmetiji povečati dopolnilno
dejavnost v turizmu in tako dodati vrednost kmetijam.
Zavedajo se, da prednost kmetovanja na tem območju ne more biti
količina. Prednost je lahko le v proizvodnji visokokakovostne hrane.
Več kot 80 % vprašanim prehranska varnost pomeni zelo veliko. Vendar na analiziranih kmetijah nastajajo tržni presežki zgolj pri mleku,
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Boj s covidom-19 v SB Jesenice

Policija svetuje

Izognimo se pirotehniki

V Splošni bolnišnici Jesenice smo s pripravami pričeli takoj, ko je bilo
jasno, da se bo virus razširil po vsem svetu. Ob začetku prvega vala,
marca 2020, je bilo za zagotavljanje strokovne in varne obravnave
pacientov treba sprejeti niz ukrepov. Eden prvih je bilo izobraževanje
zaposlenih o novem virusu. Res je, da smo se sprva odzivali rahlo
negotovo, tako zaradi stalno spreminjajočih se priporočil kot različnih predvidevanj števila okuženih v Sloveniji. K temu je v prvem valu
dodatno pripomoglo pomanjkanje osebne varovalne opreme na
globalnem nivoju. Kot zelo pomembni sta se v času epidemije izkazali
dobra komunikacija in informiranost zaposlenih. Vloga vsakega posameznika s skupnimi cilji in z jasnimi pristojnostmi je bila izrednega
pomena. Dokazali smo, da v kriznih razmerah ne izgubljamo glave,
hkrati pa nismo podcenjevali nevarnosti.

Bližajo se prazniki in z njimi zaključek letošnjega leta.
Čeprav nas še vedno spremljajo ukrepi za preprečevanje širjenja koronavirusa, moramo narediti vse, da varnost
zagotovimo tudi na drugih področjih. Med pomembnejšimi je
uporaba pirotehnike, zato bomo to področje še posebej nadzirali.
Stanje glede tega v občini Žirovnica po naših podatkih sicer ni problematično, kar kaže na visoko ozaveščenost občanov, ki v veliki
meri spoštujejo preventivne ukrepe in opozorila tako policistov
kot medijev v zvezi z uporabo pirotehnike.
Da bo stanje še boljše kot lani, policisti tudi letos pozivamo, naj
bo uporabe pirotehničnih izdelkov čim manj. Kadar se že odločite za uporabo, naj bo ta v dovoljenih okvirih, varna in pravilna.
Vsak, ki bo uporabljal pirotehniko, naj pazi na lastno varnost, na
okolico ter na stvari in živali, za katere so poki še posebej moteči.
Starši in skrbniki pa poskrbite, da pirotehničnih izdelkov ne bodo
uporabljali ali prenašali otroci sami.
Policisti občanom želimo prijetne praznike.

Drugi val se je za našo bolnišnico pričel z vdorom covid-19 pozitivnega pacienta v belo cono kirurgije. Okužbe so se hitro razširile med
pacienti in zaposlenimi. Uvedli smo dodatne zaščitne ukrepe in tako
zajezili širjenje okužb. Ob hitrem porastu pacientov, ki so potrebovali
bolnišnično zdravljenje, je jeseni 2020 tudi naša bolnišnica postala
»covid« bolnišnica. Za zagotovitev ločevanja čistih in nečistih poti
smo postavili vstopno-izstopne »filter« šotore pred tremi oddelki in
zunanjo enoto v zabojnikih – vse s ciljem zagotavljanja varne obravnave naših pacientov.

Mag. Bojan Kos, višji samostojni policijski inšpektor

O delu Vaškega odbora Zabreznica

COVID-19 četrtič

Člani VO Zabreznica smo se v iztekajočem letu sestali trikrat. Obravnavali smo vprašanja glede urejenosti in varnosti
v naši okolici in o težavah obvestili tudi Občino Žirovnica.
Izpostavili smo problematiko pogosto prepolnih zabojnikov za
plastiko in papir, še posebno ob koncih tedna. Predlagali smo, da
se za te odpadke namestita dodatna zabojnika oziroma, da se jih
večkrat odpelje. Župan nas je seznanil, da povečanje števila odvozov vpliva na znesek na položnicah občanov, bodo pa v prihodnjih
letih obstoječi ekološki otoki zamenjani s potopnimi, ki imajo večjo
prostornino. Resnici na ljubo pa je treba dodati, da bi tudi mi, krajani, lahko več naredili za boljše stanje glede odlaganja odpadkov.
Že v začetku našega mandata smo izpostavili problem prehoda za
pešce pri mlekarni, a tudi pri tem bo treba na rešitev še počakati.
Dobili smo odgovor, da je prehod pri mlekarni v planu ob nadaljevanju gradnje pločnika od Zabreznice do Breznice oziroma v okviru
gradnje gasilsko-reševalnega centra.
Zaradi pandemije sta tudi letos odpadla čistilna akcija in piknik.
Odločili smo se, da denar porabimo za obdaritev gospodinjstev v
Zabreznici pred božično-novoletnimi prazniki.

Virus kar noče in noče ponikniti. Ponovni, četrti val je bil pričakovan.
Kaj je tokrat drugače? Zdravljenje in obravnava pacientov s covidom-19 je tokrat že utečena. Obremenitve zaposlenih so zelo velike,
ne samo fizične, predvsem tudi psihične. Dolgotrajno kadrovsko
pomanjkanje terja svoj davek. Začasno smo bili primorani ustaviti
določene specialistične in nenujne programe diagnostike in zdravljenja ter zaposlene s teh enot premestiti na covid oddelke. Marsikateri
izgubljeni boj z boleznijo zaznamuje tudi zaposlene.
Zadnje čase se zdi, kot da na družbenih omrežjih že teče prava vojna
med tistimi, ki zaupajo v ukrepe, in tistimi, ki jim ne zaupajo. Nekateri
virusa ne priznavajo, ker so jim uradni govorci nesimpatični, nesprejemljivi. Ni jim všeč slog sporočanja, morda pogrešajo informacije podprte na način, da bi jih ljudje razumeli in živeli v skladu z njimi. Dejstvo
je, da že več kot eno leto plačujemo višjo ceno zaradi epidemije od
drugih, primerljivih držav. Vsi si že močno želimo, da se vrtenje okoli
covida-19 končno ustavi in se začne vrteti okoli drugih področij, ki so
pomembna za dobrobit vseh nas. Zaposleni v SB Jesenice si močno
prizadevamo, da obravnave naših pacientov kljub obremenitvam in
neugodni epidemiološki situaciji tečejo prijazno in korektno.

Naj novo leto pride v miru, z obilo sonca, mnogo sreče,
naj z uspehi bo prežeto in kar najlepše se izteče.

Tanja Pristavec, mag. zdr. nege,
vodja centralne sterilizacije in obvladovanja bolnišničnih okužb

Člani Vaškega odbora Zabreznica
Maruša Rakar, Irena Vauhnik in Matjaž Kavčič

Ob božiču veliko tihe sreče,
v novem letu pa obilo lepega,
predvsem zdravja in zadovoljstva,
vsem občankam in občanom želi
Srečno 2022!

Vaški odbor Smokuč

Vesel božič in prešerno praznovanje 26. decembra,
dneva samostojnosti in enotnosti, vam želi
Vaški odbor Moste
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Delo političnih strank
Nova Slovenija blizu ljudem
V Novi Sloveniji verjamemo v dejanja. In teh je veliko,
nekatera bolj vidna, nekatera manj. Naj izpostavim nekaj takih, ki
imajo neposredne učinke na občino Žirovnica ter njene občane.
Minister Janez Ciglar Kranj je zagnal nov investicijski val vlaganj v
gradnjo domov za starejše. Namestitvam starejših je namenjeno
petkrat več sredstev kot v času katere koli vlade od leta 2008 naprej.
Temu področju bo v naslednjih letih skupno namenjenih več kot 50
milijonov evrov ter še dodatna sredstva iz EU skladov. V občinskem
odboru želimo, da bomo ta investicijski val ujeli tudi v Žirovnici.
S 1. septembrom 2021 je
vrtec brezplačen za drugega
otroka iz iste družine, če sta
oba istočasno vključena v vrtec. Pravica pa se širi tudi na
družine, ki imajo 3 ali več otrok, tako da je zanje vrtec brezplačen ne
glede na to, ali so otroci v vrtcu istočasno ali so starejši otroci že v šoli.
Minister Matej Tonin je zagotovil pomoč prostovoljnim gasilskim
društvom zaradi izpada dohodkov iz naslova redne dejavnosti zaradi epidemije, med njimi tudi prostovoljnima gasilskima društvoma
Smokuč in Zabreznica. Z Zakonom o finančni razbremenitvi občin
odpravljamo neurejenost področja gasilskih zavarovanj in uvajamo
standardizirana gasilska zavarovanja. Gasilskih zavarovanj ne bodo
več krile občine, temveč Republika Slovenija. Denar bomo tako v
Žirovnici lahko porabili za nove investicije.
V NSi smo poskrbeli tudi za to, da se bodo povečali prihodki občin
iz naslova povprečnine iz dosedanjih 628,20 evra, in sicer prihodnje
leto na 645 evrov in nato na 647 evrov v letu 2023. Občina Žirovnica
je samo v letu 2020 iz tega naslova prejela dodatnih 152.959 evrov.
Ministrstvo za obrambo je slovenskim občinam namenilo 6,5 milijona evrov za kritje stroškov covid-19. V povprečju je vsaka slovenska
občina prejela 30.000 evrov. Prostovoljno služenje vojaškega roka
ter vključitev v pogodbeno rezervo mladim poleg lepe finančne nagrade prinaša nove izzive in znanja vojaškega poklica. Pogoje si lahko
ogledate na spletnih straneh ministrstva. Izkoristite priliko!
Ministrstvo za infrastrukturo z Jernejem Vrtovcem na čelu posodablja
zastarelo železniško infrastrukturo. Prenovljena je že gorenjska železniška proga in postajališče v Žirovnici. Obnovljen je del regionalne
ceste med Žirovnico in Vrbo. Pogovarjamo pa se za čimprejšnjo
obnovitev dela ceste med Vrbo in Lescami, ki je v dežju še posebej
nevarna.
NSi je glas razuma v slovenski politiki tako na lokalni kot na državni
ravni. Zavzemamo se za odprto in razvojno družbo, človekovo dostojanstvo, svobodo, pravičnost in varnost.
Mag. Jurij Dolžan

Naj vam vsaka zvezda izpolni željo,
vsaka snežinka nariše nasmeh na obraz
in vsak korak naj prinese srečo
v teh prazničnih dneh!
Vesele božične praznike in srečno
novo leto vam želi
NEODVISNA LISTA ZA ŽIROVNICO

Spoštujmo in cenimo domovino,
kajti ni lepšega kot živeti v
samostojni domovini.
Drage sokrajanke in sokrajani,
iskrene čestitke ob dnevu
samostojnosti in enotnosti.
Nedovisna lista za Žirovnico

SD v novo leto z veliko optimizma!
Stranka SD Žirovnica zaključuje leto s pregledom
opravljenega dela in z optimističnim pogledom na
leto, ki prihaja.
V letošnjem letu nas je nekajkrat obiskala predsednica SD Tanja Fajon
z najožjimi sodelavci in prisluhnila problemom v naši občini. Pri tem
smo se skupaj pripravljali na super volilno leto, ko bomo kar trikrat
stopili na volišča. Najprej bodo v letu 2021 volitve v Državni zbor,
sledile bodo volitve predsednika Republike, na koncu pa še volitve
županov in občinskih svetnikov.
V pripravah na volitve poslancev v Državni zbor smo izvedli postopek
evidentiranja in izbire kandidatke za državni zbor, kjer je bila za prvo
volilno enoto in prvi volilni okraj občin Žirovnica, Jesenice in Kranjska
Gora izbrana Vera Djurić Drozdek. Člani SD Žirovnica menimo, da je
zelo primerna kandidatka, saj Gorenjska potrebuje predstavnika v Državnem zboru, ki bo ščitil in uveljavljal interese omenjenih treh občin.
Vsem občankam in občanom želimo srečno in uspešno leto, ki prihaja!
Za SD Žirovnica Vitomir Pretnar

ŽELIMO VAM BLAGOSLOVLJENE
BOŽIČNE IN NOVOLETNE PRAZNIKE
TER PONOSNO PRAZNOVANJE
DNEVA SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI.
NOVO LETO NAJ ZAZNAMUJEJO
ZDRAVJE, SREČA IN ZADOVOLJSTVO.
VSE DOBRO V LETU 2022!

Vesel božič
in srečno novo leto!

OBČINSKI ODBOR NSi ŽIROVNICA
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Delo političnih strank
Obisk vlade v Gorenjski regiji

Vpis elektronskega naslova v PRS

Prebivalci Gorenjske si bomo 49. teden leta 2021 dobro
zapomnili, saj nas je obiskala slovenska vlada. Ministri in
sekretarji so bili v vseh 18 občinah v regiji. Predstavniki vlade so se
v živo seznanili s problemi, ki pestijo prebivalce posameznih občin.
Trenutna vlada s predsednikom Janezom Janšo od junija do decembra
2021 predseduje celotni EU. Poleg tega nas pošteno pesti korona virus,
a kljub temu vlada s svojim delom vsakodnevno dokazuje, da skupaj
znamo in zmoremo. Občina Žirovnica si je ob tem dogodku želela
srečanja z Ministrstvom za infrastrukturo (v zvezi z državno cesto,
odsekom Zabreznica–Breznica, daljinsko povezavo Jesenice, Žirovnica,
Radovljica), Ministrstvom za kulturo (ureditev kompleksa Vrba 1) ter
Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve (gradnja doma starostnikov). Zgornjesavski župani so se 7. 12. 2021 sestali z ministrom
za infrastrukturo, Jernejem Vrtovcem. Našo občino je obiskal minister
za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, Zvonko Černač.
Predsedniki gorenjskih občinskih odborov Slovenske demokratske
stranke smo se s predsednikom vlade in nekaterimi ministri sestali
9. 12. 2021. V majhni skupini je bil pogovor zelo sproščen in odkrit.
Predsednika vlade je zanimalo delo odborov in prihodnji načrti. Predsedniki odborov smo izpostavili težave, ki nas pestijo že dlje časa. Sama
sem predstavila naš občinski odbor ter poudarila staranje članstva in
prepočasno vključevanje mladih. Povedala sem tudi, da smo v občinskem svetu v manjšini in da so naši predlogi le redko upoštevani.
Govora je bilo tudi o gradnji regijske bolnice in vprašanju njene lokacije.
Naj navedem še nekaj statističnih podatkov, ki govorijo o dobrem
delu vlade Janeza Janše. Kljub dodatnemu delu je vlada v skoraj dveh
letih gorenjski regiji namenila 128,3 milijona evrov dohodnine, kar je
za 10 milijonov več kot leta 2020. Občini Žirovnica je iz tega naslova
pripadlo 0,22 milijona evrov. Povprečnina se je v letu 2021 dvignila za
34 evrov na osebo glede na preteklo leto. V letu 2022 bo povprečnina
znašala 645 evrov in naslednje leto 647 evrov. 123 gorenjskih gasilskih
društev je v okviru pomoči PKP7 dobilo 308.000 evrov pomoči. Zelo
pomembna je državna pomoč občinam gorenjske regije v zvezi z epidemijo covida-19. Iz tega naslova je v občini Žirovnica pripadlo mikro
podjetjem, kmetijskim gospodarstvom, predelovalni dejavnosti in še
komu 2.596.047 evrov. Še bi lahko naštevala pridobitve v infrastrukturi, zdravstvu, šolstvu in še kje.
Slovenska vlada je svoj obisk zaključila v Cerkljah z javno tribuno ter
dokazala, da dela za ljudi. Tudi tu je bilo izpostavljenih kar nekaj perečih problemov. Najbolj problematično se mi zdi veliko priseljenih iz
Albanije. Otroci, ki zasedajo velik del v šolah in vrtcih v Kranju ter na
Jesenicah, ne razumejo slovenskega jezika, kar predstavlja dodatno
delo zaposlenih v teh ustanovah.
Prepričana sem, da je bil vladni obisk na Gorenjskem potreben in
učinkovit ter bo v prihodnje obrodil sadove.

Letos sprejeta Novela Zakona o gospodarskih družbah prinaša številne novosti v delovanje gospodarskih subjektov.
Primarni cilj novele je uskladitev z evropskim pravom družb,
od ostalih sprememb pa ureja tudi obveznost javne objave
elektronskih naslovov družb.
Tako morajo v registracijskem postopku gospodarske družbe navesti poleg ostalih podatkov tudi e-naslov družbe, ki se vpiše v Poslovni
register Slovenije (PRS). Obstoječe družbe morajo e-naslov v register
vpisati v roku enega leta od uveljavitve zakona, to je do 24. 2. 2022.
Obveznost za samostojne podjetnike, društva in sindikate ne
velja. Družba lahko predloži podatek o elektronskem naslovu za vpis
v PRS na več načinov, informacije so dostopne na naslovu https://
www.ajpes.si/novica.
Družbe, ki že imajo vpisan e-naslov, morajo preveriti ali je le-ta ustrezen. Družbe, ki imajo vpisan e-naslov in so označile, da ne želijo njegove javne objave morajo sporočiti, da dovolijo javno objavo vpisanega
e-naslova oz. morajo predložiti drug e-naslov za vpis. Elektronski
naslov družbe je javen podatek in bo objavljen na spletni strani AJPES
v iskalniku ePRS. Za nespoštovanje določbe o vpisu elektronskega
naslova v register je v Zakonu o gospodarskih družbah predpisana
globa od 1.000 EUR do 45.000 EUR, odvisno od velikosti družbe.

Hitro rastoča podjetja v občini Žirovnica
AJPES je iz javno objavljenih letnih poročil gospodarskih družb in
samostojnih podjetnikov, v skladu z metodologijo Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, tudi letos pripravil seznam hitro rastočih podjetij za obdobje 2016–2020. Kriterije za uvrstitev med hitro
rastoča podjetja je izpolnilo 12 izmed 211 vključenih gospodarskih
družb in podjetnikov s sedežem v občini Žirovnica. Število zaposlenih
v hitro rastočih podjetij je bilo 125 in ti so ustvarili 21 milijonov evrov
čistih prihodkov od prodaje.
Na seznam hitrorastočih podjetij s sedežem v občini Žirovnica so se
uvrstili: Punt International, podjetje za trgovino in internet storitve, d.o.o. iz Smokuča; Inke transport, Ivan Ozmec s.p. z Breznice;
ADRA storitve, d.o.o., iz Most; Gradbeništvo Gogi, Zoran Vuković
s.p. iz Smokuča; Fokus logistika, Luka Klinar s.p. z Rodin, FCT
54, mednarodni transport in posredništvo, d.o.o., z Brega; Tomek,
družba za trgovino, proizvodnjo in storitve Žirovnica, d.o.o., z Brega;
KLZ proizvodnja kovinskih predmetov in trgovina, d.o.o. Žirovnica,
iz Most, Saxonia-Franke, d.o.o. iz Most, Posredništvo pri prodaji,
Klemen Rekar s.p. z Breznice, Akredon, trgovina in storitve, d.o.o.
iz Most in Nonina špajza, ekološka pekarna, d.o.o. iz Žirovnice.
Vsem hitrorastočim podjetjem iskreno čestitamo in jim sporočamo,
da bo podatek o tem, da je podjetje uvrščeno na seznam hitro rastočih podjetij vključen v napredno spletno orodje FI=PO, ki na enem
mestu ponuja zanesljive in ažurne informacije za hitro preverjanje
poslovnih partnerjev. Srečno v letu 2022,
AJPES, izpostava Kranj

OO SDS Žirovnica, Tatjana Mulej

Pohitrite svoj računalnik!
- vgradnja hitrega
elektronskega SSD diska
- za večino prenosnih in
namiznih računalnikov
- odlična poživitev starejših
računalnikov
- stroški običajno
100 - 130 €

Najlepša darila niso zavita …
V letu 2022 vam jih privoščimo čim več.
Blagoslovljen in miren božič ter čestitke
ob dnevu samostojnosti in enotnosti!
Občinski odbor SDS Žirovnica

Ne odlašajte! Vaš čas je dragocen.
Kupon je veljaven do 31. 1. 2022.
3BM d.o.o., Cesta železarjev 7a, 4270 Jesenice,
www.3bm.si, 3bm@siol.net, tel.: (04) 58-36-444
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Poslovna stavba Ngen odpira svoja vrata
Gradnja moderne poslovne stavbe podjetja Ngen v Poslovni coni Žirovnica se bliža koncu. Poslovni prostori so že v uporabi, trgovski del, storitvene dejavnosti in restavracija bodo svoja vrata odprli spomladi. Podjetje Ngen je v gradnjo objekta
vložilo devet milijonov evrov.
Poslovni prostori obsegajo 60 odstotkov od skupaj 6000 kvadratnih
metrov površine v novi stavbi. Levji delež zavzema podjetje Ngen in
poleg njih najemniki Palisada sistemi, kreativna agencija za družbena
omrežja Woodz Social, svetovanje in posredništvo Pro Marketing in
StormGeo, podjetje za obdelavo in posredovanje vremenskih podatkov s sedežem na Nizozemskem.

gal slaščičarsko akademijo Eme Koselj, kozmetični salon in medicinski
center Medart. Kar 500 m2 je namenjenih najsodobneje opremljenemu gostinskemu lokalu, ki bo združeval kavarno in restavracijo, vodil
pa ga bo najemnik Martin Gluščič.
Pri ponudbi inovativnih energetskih
rešitev je eden
ključnih partnerjev
podjeta Ngen družba Tesla Motors,
kar bodo obiskovalci poslovne stavbe
lahko zaznali že na
parkirišču. Na južni
strani Tesla pravkar
Novi poslovni prostori Ngen – Kragelj arhitekti v
gradi 14 polnilnic
sodelovanju z oblikovalko Mirjam Bernard.. Foto
za hitro polnjenje,
Matej Kolakovič
pred stavbo pa se
nahaja 38 parkirnih mest z možnostjo »normalnega« polnjenja električnih avtomobilov.

Podjetje
Ngen
je pred tremi leti
ustanovil Roman
Bernard v sodelovanju z Damianom
Merlakom. Roman
Bernard, direktor: »Podjete je
bilo ustanovljeno z
jasnim ciljem, to je
Roman Bernard, direktor podjetja Ngen. Foto P. Kus digitalizacija energetike. Moja vizija
je energetsko neodvisno podjetje, ki ga bo poganjala želja po znanju
in iskanju novih rešitev, priložnost pa želim ponuditi predvsem mladim. Damian pri tem nastopa kot solastnik in investitor. Ime Ngen
izhaja iz besedne zveze »next generation«, pri čemer imamo v mislih
naslednjo generacijo energetskih storitev. V današnjem monopolnem
sistemu energetike je med proizvajalcem in porabnikom vse preveč
posrednikov. Mi razvijamo tehnologijo, kjer sta vir energije in porabnik neposredno povezana. Energija se pri tem ne izgublja, storitev je
cenejša in kar bo v prihodnosti najbolj pomembno – stopamo v smeri
zelene transformacije in samooskrbe.«

Uradno otvoritev z zabavnim programom in ogledom nove poslovne
stavbe bodo v podjetju Ngen priredili marca prihodnje leto, dve leti
po zasaditvi prve lopate.
Polona Kus

Med trenutno 35 zaposlenimi v podjetju prevladujejo računalniški
programerji in elektro inženirji, število pa z novim zaposlovanjem
narašča. V svoje vrste vabijo ljudi, ki jih zanima vizija podjetja, iz
lokalnega okolja in tujine, saj menijo, da je večnacionalna struktura
zaposlenih za podjetje spodbuden dejavnik.
Nova poslovna stavba je energetsko visoko učinkovita. Na
strehi ima sončno
elektrarno, ogreva
se s toplotnimi črpalkami, steklena
fasada je izjemen
zvočni in toplotni
izolator. Bernard:
»Steklo za fasado so
Svoje tehnološke dosežke so v podjetju Ngen predstaposebej v ta namen
vili tudi ob vladnem obisku Gorenjske 11. decembra.
izdelali v Nemčiji, o
Foto P. Kus
njeni učinkovitosti
pa smo se prepričali že v kratkem času od vselitve. Objekt je 70-odstotno samooskrben. Naše vodilo pri projektiranju, ki je potekalo v
sodelovanju s podjetjem Ržišnik Perc, je bilo sicer ustvariti objekt, ki
bo lepo izgledal, se vklapljal v okolje, uporabniki pa se bodo v njem
dobro počutili. Temu je sledila tudi zasnova notranje opreme, ki jo je
vodila Mirjam Bernard, v podjetju odgovorna za grafično oblikovanje
in stike z javnostmi, v sodelovanju s Kragelj arhitekti.«
V pritličju stavbe potekajo zaključna dela, najemniki bodo svoja vrata
odpirali spomladi. Trgovski del bo v največji meri zasedel Mercator, v
ponudbi bo tudi trgovina z elektro materialom. Storitveni del bo obse-
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Kultura
Prenovljena spletna stran zavrsnica.si

Spletna trgovina Žirovnica

Spletna stran www.zavrsnica.si bo v letu 2022 zaživela v novi podobi. Poleg novih fotografij in besedil ter prenovljene ponudbe bo
na spletni strani tudi novost. Piknik prostore, nogometno igrišče in
igrišče bo možno rezervirati in plačati kar preko spleta. S tem želimo
uporabnikom ponuditi lažji ter preprostejši način najema, saj bodo
razpoložljivost lahko preverili že z obiskom spletne strani.

Spletna trgovina Žirovnica (https://shop.visitzirovnica.si/), ki je zaživela v letu 2021, redno dopolnjuje svojo ponudbo. Decembra smo
v prodajo dodali kavo, ki jo praži lokalna pražarna Kolektiv 22 iz
Smokuča. Pripravili so kavo z imenom PREŠERNA. Gre za fino mleto
kavo (100 % arabica), njeno embalažo pa krasi čudovita interpretacija
Povodnega moža.

Prešernov spomenik v snegu

Do konca leta 2021 v spletni trgovini nudimo izbrane izdelke po
znižanih cenah. Izdelki so primerni za božična ali novoletna darila,
zato le pohitite in nas obiščite.

Velika pošiljka snega nas je presenetila tudi pri hišah na Poti kulturne dediščine Žirovnica. Ravno
jutro po sneženju so nas obiskali v vseh hišah na Poti kulturne
dediščine Žirovnica učenci dveh
osnovnih šol, zato smo morali že
navsezgodaj poprijeti za lopate.
Čeprav je bilo zunaj mrzlo, pa
so se otroci v hišah pogreli kot v
starih časih, saj smo v Finžgarjevi
in Prešernovi rojstni hiši zakurili peči v črnih kuhinjah. Otroke
pa je najbolj zabaval spomenik
Franceta Prešerna v Vrbi, ki se je
zavil v snežno beli plašč.

ODLIČNO DARILO ZA VAŠE NAJMLAJŠE
Hiška buri domišljijo in spodbuja
ustvarjalnost. Otroci skozi igro
spoznavajo življenje čebel.
Podjetniški bonus

do 4.350bonus
EUR
Podjetniški

*

do 4.350 EUR

*

Za vse, ki gradijo
Za
vse, ki gradijo
prihodnost
prihodnost

• pet sestavnih delov iz
kompaktnega valkartona,
navodila, komplet nalepk za barvanje

www.medium.si

**

1.000 EUR

+ Letna vinjeta**

Z Gospodarskimi vozili Volkswagen boste kos prav vsaki nalogi. Transporter
6.1 uresničuje svoje poslanstvo in najbolje opravi delo za vas. V prostornem in
Z Gospodarskimi vozili Volkswagen boste kos prav vsaki nalogi. Transporter
zmogljivem Crafterju boste zlahka prevažali še tako velik tovor. Samozavestni Caddy
6.1 uresničuje svoje poslanstvo in najbolje opravi delo za vas. V prostornem in
pa je v svoji novi podobi še bolj prilagodljiv, napreden in pripravljen na vse.
zmogljivem Crafterju boste zlahka prevažali še tako velik tovor. Samozavestni Caddy
pa je v svoji novi podobi še bolj prilagodljiv, napreden in pripravljen na vse.
Izberite najboljše zase. Za več informacij o ugodni ponudbi, so vam na voljo naši
prodajni svetovalci Volkswagen Gospodarskih vozil.
Izberite najboljše zase. Za več informacij o ugodni ponudbi, so vam na voljo naši
prodajni svetovalci Volkswagen Gospodarskih vozil.

• dimenzije hiške: 105 x 76 x 117 cm
T: 04/580 50 20
E: medium@medium.si

Bon za financiranje

1.000
EUR
Bon
za financiranje
+ Letna vinjeta****

Srečno
2022
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31.12.2021.Porsche Versicherungs AG, podružnica
v Sloveniji, Zavarovalnica Sava d.d., Zavarovalnica Triglav d.d., Zavarovalnica Generali d.d.) pod pogoji akcije
VWGVBONVIN_2021. Več na www.porscheleasing.si. Ponudba velja do 31.12.2021.

Cena za bralce
Novic občine
Žirovnica: 25 EUR
- 40 % = 15 EUR

INTEGRAL AVTO d.o.o. Jesenice
Cesta maršala Tita 67, 4270 Jesenice
telefon: 04 / 58 33 372, 58 33 373
info@integral-avto.si, www.integral-avto.si

+ darilo:
strip Čebelica
Binca
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Kultura

Martinov večer na Breznici

Brati gore
Občinska knjižnica Jesenice in z njo tudi žirovniška knjižnica,
se letos pridružujeta mednarodnemu festivalu Brati gore.
V ta namen smo pripravili knjige slovenskih avtorjev z gorniško tematiko. Projekt poteka do 11. januarja 2022. Bralci, ki želijo sodelovati,
si izposodijo vsaj eno knjigo s tega seznama. Ob vrnitvi knjige in
izpolnjenega vprašalnika, ki je priložen knjigi, prejmejo koledar za
leto 2022. Želimo vam lepe praznike in srečno novo leto!
Katarina Hlede

V Kulturnem društvu dr. France Prešeren so 20. novembra
po dolgem premoru ponovno povabili na Martinov večer.

Spogledovanja z očakom
V prostorih Občine Žirovnica je do 4. februarja na ogled
fotografska razstava Spogledovanja z očakom avtorja Darka
Repenška.
Skupni motiv razstavljenih
fotografij je Triglav, ki ga je
avtor posnel s terase svojega
doma na Breznici. »Fotografije
ponujajo edinstven vpogled v
našega očaka, na njegov značilni obris v različnih barvah
dneva, v različnih vremenskih
razmerah in letnih časih. Ob predstavljenih delih se vsekakor lahko
poistovetimo z vsebino in avtorjevimi trenutki, ko je vzel fotografski aparat in napravil posnetek,« je zapisano v kritiki Petra Romba,
profesorja fotografije.
Razstavo si lahko ogledate v času uradnih ur Občine Žirovnica ob
upoštevanju PCT pogoja.
Polona Kus

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

Priklon nastopajočih
Na odru brezniške dvorane so zapeli pevci skupine Sosedje in mešana pevska skupina dr. France Prešeren ter zaplesali člani folklorne
skupine Juliana s Hrušice pod vodstvom mentorice, domačinke Sonje
Kovač. Hudomušen scenarij za večer v vaški gostilni je napisal Aleš
Jekovec in odigrali člana Gledališča Julke Dolžan, Tanja Bergelj in
Jan Čelesnik, ter člana gledališča slepih in slabovidnih Nasmeh, Luka
Pavlin in Uroš Diacci. V vlogah natakarice in njenih gostov so igralci
dodobra nasmejali občinstvo.
Koncert so s pomočjo Produkcije Dinamik predvajali v živo, še vedno
pa si ga lahko ogledate na povezavi: https://youtu.be/Ru5mZcnH7Xs.
Polona Kus

Ta svet je lep, če nekomu nekaj daš;
ta svet je lep, če nekoga rad imaš,
če stisneš roko komu, ki ga kaj boli:
ta svet je lep, če si človek do ljudi.
(Tone Pavček)

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

Mirne božične praznike in vse dobro
v letu 2022 vam želimo člani
Kulturnega društva dr. France Prešeren
Žirovnica - Breznica

Vse za vesele in praznične dni,
tudi Božiček pri nas dobi.
Za male igrače, za velike paket,
vmes še kaj za ptice ali pa za pogret.

Vesel božič in srečno
novo leto 2022 vam želi

04 58 03 018

Na pragu novega leta naj vam 'čas
vladar' nakloni spoznati prave ljudi,
storiti prave reči, ubrati prave poti ter
v sebi in drugih najti le dobre sledi.

24. 12. in 31. 12. bo pizzeria zaprta.

Srečno 2022!

14

Kultura

Resmanova prešerna galerija

Cankar skozi oči mladih igralcev

Letošnja slikarska razstava ob prazniku Občine Žirovnica
je bila posvečena pobudniku slikarskih kolonij in razstav
Kulturnega društva dr. France Prešeren – Jožetu Resmanu.
Jože Resman, dolgoletni predsednik
domačega kulturnega društva, je
ustvarjalcem vedno
potrpežljivo prisluhnil, zagnano uresničeval njihove želje
in predano pripravil
ter izpeljal nemalo
kulturnih prireditev.
Eva Poklukar in Mimi Urbanc v vlogi Ernestine in Med njimi sta že 15
Ane Jelovšek
let stalnici slikarska
kolonija v Čopovi hiši in razstava nastalih del v Osnovni šoli Žirovnica. Letošnja razstava, z naslovom Resmanova prešerna galerija, je
vključevala izbor slik iz obdobja vseh petnajstih let, na ogled so bila
postavljena dela ljubiteljskih slikarjev iz vse Slovenije. Izbor in postavitev so pripravili Bernarda Resman, Anka Marzidovšek in Tone Kavčič.
Razstavo v prostorih Osnovne šole Žirovnica je 30. novembra otvorila
predsednica KD dr. France Prešeren, Jerneja Stres. Spomin na letos
preminulega Jožeta Resmana sta v svojih nagovorih obudila Petra
Ravnihar, vodja območne izpostave JSKD, in podžupan Občine Žirovnica, Sebastijan Zupan, pozdravne besede je vsem prisotnim namenil
v. d. ravnatelja OŠ Žirovnica, Gregor Pungaršek.
Na prireditvi v organizaciji kulturnega društva so nastopili pevci in
pevke OŠ Žirovnica, učenci Glasbene šole Jesenice in igralki Gledališča Julke Dolžan.
Polona Kus

Mladi igralci Gledališča Julke Dolžan na brezniškem odru
pripravljajo novo predstavo. Njihovo izhodišče so dela Ivana
Cankarja, ki jih poustvarjajo na svoj način.
V Cankarjevih delih mladi ustvarjalci na čelu z Gašperjem Stojcem
iščejo iztočnice
za izražanje svojih pogledov na
današnjo družbo.
Gašper: »Cankar
je naša osrednja
figura, iz njega
črpamo, ga spoznavamo, pridoFoto Aleš Jekovec
bivamo osnovno
gledališko izobrazbo. Koncept je zastavljen tako, da je vsem zabavno
delati. Delamo na kreativi, vzporedno razmišljamo, drug v drugem
zbujamo ideje.«
Sašo: »Prebrali smo Na klancu, Pohujšanje v dolini Šentflorjanski,
Kralj na Betajnovi, Za narodov blagor in Hlapce. To je podlaga, naše
besedilo pa nastaja sproti. Držimo se rdeče niti in improviziramo.«
Gašper K.: »Pri Cankarju beremo, kako je narod skregan. To vidimo
tudi danes. Kot je bil on kritičen do družbe, smo tudi mi in to vpletamo v predstavo.«
Laura: »Iščemo načine, da bi na satiričen način prikazali, kako nesmiselno je to kreganje.«
Mlade igralce smo v preteklih letih videli v predstavah Turjaška Rozamunda, Kako je Trebušnik hodil na Triglav, v igranih prizorih na
Poti kulturne dediščine … Gašperja Stojca smo si zapomnili tudi po
vlogah iz predstav jeseniškega gledališča (Petelinji zajtrk, Vozi, Miško!), večji izziv kot igra pa je zanj mentorstvo. »V našem gledališču
se je nabralo res veliko mladih in imeli smo željo, da neredimo korak
od učenja na pamet, da iz sebe izvlečemo nekaj kreativnega. Mi
vzamemo dediščino in se vprašamo, kaj bi Cankar o nas rekel danes,
in ne, kako je bilo pred sto leti.«
Laura: »Všeč nam je, da se lahko izrazimo, ustvarjamo. Zelo močan
povod, da smo tu, pa je druženje in povezovanje.«
Nina: »Glede na korono situacija sicer ni idealna, a smo se prilagodili.
Vsi smo cepljeni ali preboleli.«
Laura Slana Papler, Sašo Dijak, Gašper Klinar, Jan Čelesnik, Nina Arnež, Ema Babič, večinoma študenti in ena dijakinja, so med tednom
razkropljeni od Kopra do Jesenic, tako so gledališču namenjeni njihovi petki in nedelje, potek dela pa koordinira Aleš Jekovec. Kulturno
društvo igralcem nudi vso podporo, res pa je, da so pri svojih željah
zelo skromni. Kot pravijo, so pogoji na Breznici za njih vrhunski, saj
imajo enkrat ali dvakrat na teden oder samo zase in to v topli dvorani.
Cilj »cankarjencev« je uvrstitev na Festival mladinske kulture Vizije, ki
ga vsako leto organizira JSKD. Kdaj si bomo predstavo lahko ogledali?
»Marca bi bilo idealno, a je nepredvidljivo – pač ljubiteljski teater :)«
Polona Kus

Pesniški večer v Čopovi hiši
Na predvečer praznika, 2. decembra, je v Čopovi rojstni hiši
potekal večer z ljubiteljskimi pesnicami.
Svoje pesmi so
prebirale Bernarda Resman, Marja
Čampa, Ivanka
Pogačar in Anka
Marzidovšek. Mariji Smolej, sicer
redni udeleženki
tovrstnih večerov,
je bolezen preprečila sodelovanje,
Marja Čampa
njenim verzom in
verzom Slavice Štirn so obiskovalci lahko prisluhnili v interpretaciji
prisotnih pesnic.
Povezovalki programa, Eva Poklukar in Mimi Urbanc, sta v igranem
prizoru predstavili Prešerna skozi oči Ane Jelovškove, nastopila je
tudi pevska skupina Korona.
V imenu gostitelja, Zavoda za turizem in kulturo Žirovnica, je le
maloštevilne obiskovalce pozdravila Petra Kržan. Večer je pripravilo
Kulturno društvo dr. France Prešeren Žirovnica - Breznica.

Mešana pevska skupina
dr. France Prešeren Žirovnica - Breznica
in Cerkveni pevski zbor Anton Vovk Breznica,
27. decembra ob 19. uri vabita na

Božični koncert

Polona Kus

v Cerkvi Žalostne Matere Božje na Breznici.
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Ob zaključku leta 2021

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

Program društva za leto 2021 smo načrtovali ob zavedanju,
da bodo njegovo izvajanje še vedno krojile razmere, pogojene s širjenjem koronavirusa. Dejavnosti smo prilagajali
s ciljem, da jih uresničimo v čim večji meri. Veseli smo, da
nam je kar uspelo.
Zbora članov in piknika nismo pripravili. Veseli pa smo, da smo se
uspeli podružiti s prijatelji pobratenega DU Šalek iz Velenja. Udeležili
smo se njihovega zbora članov ter turnirja v kegljanju s kroglo na
vrvici in pikadu. Knjižnica je odprta občasno, članice programa ročnih del so se redkeje sestajale. Organizirali smo dve predavanji, pet
izletov in trinajst planinskih pohodov. Organizirali smo vaške dvojke
v balinanju in prvi turnir v spomin dolgoletnim članom društva in
balinarske sekcije Slavku Gregoriču ter Martinu in Tonetu Pazlarju.
Letovali smo na Braču in kar nekaj naših članov se je udeležilo izleta
v Slavonijo in Vojvodino, izlet je pripravila Pokrajinska zveza društev
upokojencev (PZDU) Gorenjske.
V okviru PZDU smo se udeležili športno-rekreacijskih iger v namiznem
tenisu, balinanju, kegljanju s kroglo na vrvici, pikadu in prstometu,
kjer je moška ekipa zasedla drugo mesto. Če bo razpisano tekmovanje v zimskih disciplinah, se ga bomo zagotovo udeležili. Sami smo
uspešno organizirali prvenstvo PZDU Gorenjske v pikadu.
V okviru socialnega programa izvajamo dejavnosti v okviru sekcije za
občane, stare 80 in več let, in v programu Starejši za starejše. Dolgoletno vodjo sekcije Jerco Tičar je nadomestila Neža Pernuš. Prostovoljke
programa Starejši za starejše so za leto 2020 na letošnji prireditvi ob
občinskem prazniku prejele plaketo Občine Žirovnica. Žal v prihodnje
socialnega programa tako, kot je potekal doslej, ko je bil namenjen
vsem starejšim v občini, ne bomo mogli več izvajati. Zaradi zakonskih omejitev za občanke in občane, ki niso naši člani, ne moremo
več pridobivati osebnih podatkov. Upravni odbor se je sicer stežka
odločil, da se bo program nemoteno izvajal le še za naše članice in
člane. Iskreno se zahvaljujem županu Leopoldu Pogačarju oziroma
občini za naklonjenost našemu socialnemu programu, kar občutimo
kot priznanje, da so take oblike pomoči potrebne. Tako razumemo
tudi povabilo občine na druženje prostovoljk s prostovoljnimi vozniki
programa Prostofer. Veseli smo, da se je program prijel, in obenem
ponosni, da je velika večina prostovoljnih voznikov naših članov.
Naša vestna praporščak in skrbnik žalne zastave sta vedno, kadar je
bilo to potrebno in možno, izobesila žalno zastavo ali ponesla društveni prapor. Kot dobri in skrbni gospodarji nismo pozabili na vzdrževanje doma in okolice. Dosedanjega gospodarja Francija Gregoriča
je nadomestil Anton Kržič. Ob rednem vzdrževanju smo v celoti
prenovili sanitarije, najemnik je zamenjal okna velikega salona, mi pa
obnovili in z asfaltom preplastili eno izmed dveh balinišč ter uredili
del dvorišča med baliniščema, kjer smo namestili tudi odtočni jašek.
Kljub epidemiji delo v administraciji nikoli ni zastalo. Občasno sicer
ni bilo uradnih ur, a smo bili vedno dosegljivi po telefonu in preko
drugih oblik obveščanja, tako da so naši člani lahko dobili vse potrebne informacije, naročali kurilno olje, se prijavljali na razpise ali
urejevali druge zadeve.
Še naprej tvorno sodelujemo v prizadevanjih občine za izgradnjo doma
za starejše, predsednik našega društva sodeluje kot vodja delovne
skupine za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta.
Dejavni smo tudi izven našega društva oziroma občine, kar kažeta
priznanji, ki sta jih prejela častni predsednik Edvard Kavčič in predsednik društva Zdravko Malnar.
V prihodnjem letu mineva 70 let od ustanovitve našega društva. Želim in upam, da bomo to častitljivo obletnico tako kot pred desetimi
leti primerno obeležili in s tem obogatili naše dejavnosti.

Predsednik Zdravko Malnar in
Upravni odbor Društva
upokojencev Žirovnica

Podelitev priznanj PZDU Gorenjske
Pokrajinska zveza društev upokojencev Gorenjske je 10.
decembra 2021 v prostorih Mestne občine Kranj podelila priznanja najbolj zaslužnim članicam in članom društev
upokojencev in društvom, ki so članice pokrajinske zveze.
Med dobitniki priznanj sta bila tudi člana Društva upokojencev Žirovnice, predsednik Zdravko Malnar in častni predsednik Edvard Kavčič.

Predsednik PZDU Gorenjske Robert Plavčak, predsednik DUŽ Zdravko Malnar, Slavica Bučan in predsednik ZDUS Janez Sušnik
Zdravko Malnar je na slavnostni prireditvi prejel dve priznanji, in
sicer posebno priznanje za izredne zasluge pri vodenju in delovanju
PZDU Gorenjske in veliko plaketo Zveze društev upokojencev Slovenije. Edvard Kavčič je kot koordinator programa starejši za starejše
na območju Gorenjske prejel posebno priznanje PZDU Gorenjske za
dolgoletno uspešno vodenje programa. Zaradi opravičene odsotnosti na prireditvi mu bodo priznanje izročili ob drugi priložnosti.
Obema nagrajencema iskreno čestitamo.
Besedilo in foto Ferdo Kikelj

Voščili smo
Oktobra so praznovali Janez Koselj iz Doslovč 93 let, na Bregu
Leopold Toman 99 let in Milan Uršič 93 let, v Žirovnici pa Marta
Dolžan 90 let.
Novembra so praznovali Mirko Strnad iz Žirovnice 93 let ter na
Bregu Bernard Urek 92 let, Cecilija Langus 90 let in Frančiška
Kneževič 92 let. Janez Rajgelj iz Žirovnice je praznoval 90 let in
Marija Tavčar iz Zabreznice 93 let.
Obiski naših občank in občanov na domovih še vedno niso mogoči,
zato smo slavljencem voščila za praznik tudi tokrat poslali po pošti.
Neža Pernuš

Zdravko Malnar, predsednik DU Žirovnica
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Na klepetu pri Jerci Tičar

žarki ljubezni. To knjigo pogosto vzamem v roke. »V vsakem smehljaju, v vsaki dobri besedi, v vsaki prijazni kretnji, v vsakem dejanju
pomoči je skrit košček raja.« V takem raju bi radi živeli vsi. Uživajmo
ga skupaj, dokler nam moči dopuščajo.
Jerca, hvala za pogovor. Prepričani smo, da boš svoje življenjske
modrosti in izkušnje na področju prostovoljstva delila z zaupnicami
društva in prostovoljkami, ki bodo stopile na tvojo pot.

Jerca Tičar, skromna, prijazna in srčna gospa, ki se kljub
osebnim stiskam zna ustaviti in prisluhniti ljudem okrog
sebe. Delček svoje življenjske energije je več kot dvajset
let dajala najbolj ranljivim starejšim občankam in občanom
naše občine.
Jerca, najprej nekaj besed
o tvojem življenjskem popotovanju. Doma sem bila
na Bledu. V bližini naše hiše je
bila nekdaj bolnica iz 1. svetovne vojne. Po končani osnovni
šoli sem se vpisala na srednjo
tekstilno šolo v Kranju. Takrat
je bilo treba čim prej poiskati
zaposlitev. Delo sem našla v
domačem kraju, v Vezeninah,
kjer sem pustila vso delovno
dobo. Ljubezen me je pripeljala čez Savo, na Breg. Skrb za
družino, ostarele starše, delo
doma ... V službo sem se vsak
Jerco vse življenje spremlja čipka.
dan vozila z avtobusom, kar je
bilo včasih kar težko, saj so bile zveze na Bled zelo slabe.

Danica Bernik

Športne igre PZDU Gorenjske v pikadu
DU Žirovnica je 26. oktobra 2021 organiziralo športne igre
PZDU Gorenjske v pikadu. Po uvodnem govoru predsednika
društva je udeležence pozdravil župan Leopold Pogačar, ki
je tudi uradno odprl športne igre.
Športnih iger se je udeležilo 12 društev upokojencev, 11 moških in
11 ženskih ekip, skupno 97 udeležencev. Tekmovanje je ob upoštevanju PCT pogojev potekalo v prostorih DU Žirovnica oziroma
gostišča Osvald.

Kdaj si se vključila v prostovoljstvo? Takoj po upokojitvi sem
se včlanila v Društvo upokojencev Žirovnica, to je bilo leta 1997. Tri
leta kasneje sem bila izvoljena v upravni odbor. V tistem obdobju je
vodstvo društva iskalo človeka, ki bi vodil sekcijo za starejše. In našla
me je Kati Fuchs. »Živiš s starejšimi, skrbiš zanje, najbolj boš razumela
njihove težave in stiske,« so me opogumljali člani upravnega odbora.
Tako sem postala vodja sekcije za starejše občane.
Kaj te je gnalo, da si se odločila za prostovoljsko delo? Na
skrbi sem imela starše po moji in po moževi strani. Otroka sta odraščala in iskala svoje poti, pa sem si dejala: »Nekaj pa bo treba še
storiti v življenju, svojo energijo moram usmeriti v nekaj pozitivnega,
koristnega.« V prvih korakih na področje prostovoljstva mi je pomagala Magda Justin. Potem se je začelo: delo v upravnem odboru,
organizacija mesečnih meritev krvnega tlaka, holesterola in sladkorja,
obiski pri slavljencih, starih nad 90 let, ki bivajo doma ali v domovih
za ostarele, voščilnice ob osebnih in drugih praznikih …

Foto Ferdo Kikelj
V ženski konkurenci so prvo mesto osvojile tekmovalke DU Kamnik, v
moški pa DU Rateče – Planica. Slednje je osvojilo skupno prvo mesto,
s tem pa tudi prehodni pokal. Medalje je ob razglasitvi rezultatov
podelil predsednik DUŽ Zdravko Malnar, pokale pa delegat PZDU
Gorenjske Rudi Ključanin.
Zmagovalnim ekipam, vsem tekmovalkam in tekmovalcem hvala
za udeležbo. Iskreno se zahvaljujem tudi vodstvu tekmovanja ter
vsem, ki ste pomagali pri zgledni organizaciji in brezhibni izvedbi
tekmovanja. Hvala županu Leopoldu Pogačarju za pozdravni nagovor in uradno odprtje tekmovanja, zahvaljujem se tudi sosedom, ki
so omogočili parkiranje, in osebju gostišča Osvald za pogostitev in
postrežbo.

Kako sama razmišljaš, ko pomisliš na prehojeno pot? Veliko
lepega sem doživela. Stiki s starejšimi so mi dajali pozitivno energijo.
Vidiš, koliko zanimivega vedo povedati in kako zadovoljni so, če jih
kdo obišče in z njimi pokramlja. Kar zasijejo od sreče. Spoznala sem
tudi kraj, ljudi, doživetja pa so mi dala teme za pogovore doma.
Počaščena sem, da je bilo moje delo s starejšimi opaženo v naši
občini, pa tudi izven.

Zdravko Malnar

Tekmovanje vaških dvojk

Kaj ti bo iz tega obdobja najbolj ostalo v spominu? Najlepše
doživetje je vezano na lastno življenjsko izkušnjo. Nikdar ne bom
pozabila, kako so mi prav člani upravnega odbora pomagali, da sem
ob nenadnem izbruhu bolezni hitro prišla do ustrezne zdravniške
pomoči. Mislim, da sem se z njihovo pomočjo še enkrat rodila.

V soboto, 23. oktobra, je športna sekcija DUŽ organizirala tekmovanje v balinanju. Med seboj se je pomerilo šest mešanih vaških
dvojk. Vreme nam ni bilo naklonjeno, po dvajsetih minutah igre je
začelo močno deževati, zato smo tekmovanje prestavili na nedeljo.
Kljub soncu nas je tokrat pošteno zeblo v prste. Turnir smo uspešno
pripeljali do konca in podelili kolajne.
Rezultati: 1. mesto: Helena Škantar, Darko Pogačar; 2. mesto: Ivanka
Pogačar, Franc Zalokar; 3. mesto: Janja Bešter, Andrej Košir.
Vsem tekmovalkam in tekmovalcem se še enkrat zahvaljujemo za
udeležbo, zmagovalnim ekipam pa iskrene čestitke.

Zaradi trenutnih zdravstvenih težav si se odločila, da prenehaš z aktivnim delom v društvu. Imaš kakšno misel, ki bi jo
delila z našimi občankami in občani? Moje zdravstveno stanje,
skrb za moža, ki se prav tako sooča s težko boleznijo, pa 21 let aktivnega dela v društvu. Čas je, da prenesem delo na mlajše, sveže moči.
Priporočila bi, da se mlajši upokojenci včlanite v društvene aktivnosti.
V novi sredini boste prav gotovo našli delček sebe.
Naj končam najin pogovor z verzi iz knjige Phila Bosmansa Sončni

Slavko Kolman
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»Svet je dober, če sem jaz dober, in slab, če sem jaz slab.«
Po desetih letih župnikovanja je Župnijo Breznica poleti zapustil župnik Marjan Lampret. Na njegovem mestu ga je 1. avgusta
nasledil Marko Senica. Božični čas se je zdel prava priložnost, da novega župnika povabimo k besedi.
žina, ki skupaj praznuje, kjer je prostor tako za veselje, praznovanje,
kot tudi odpuščanje in predvsem sočutje ter razumevanje drugega.
Moje vodilo je, da je Jezus naš Odrešenik in da nas spodbuja, da bi
živeli tako, kot On želi: »Dajte cesarju, kar je cesarjevega, in Bogu, kar
je Božjega.« (Mt, 22, 21). Ko imamo čas za stvari, nikar ne pozabimo
na Stvarnika!
Verjetno ima vsako okolje oz. župnija svoje posebnosti, značilnosti. Kaj opažate tu?
Nimam rad posploševanja glede ljudi. Vsak človek je ustvarjen kot
dober. To dobroto lahko ohranja ali pa se sam odloči za slaba dejanja. Tudi pri sebi opažam še veliko področij, kjer moram napredovati.
Brezniška župnija je imela veliko ljudi, ki so se z zlatimi črkami zapisali
v zgodovino Slovenije, tako na verskem, kot kulturnem in gospodarskem področju. In verjamem, da danes mnogi želijo(-mo) nadaljevati
to izročilo. Sam se najbolj priporočam svetniškemu kandidatu nadškofu Antonu Vovku, da bi zmogel biti Jezusov služabnik. Brezniška
župnija ima veliko podružnic in streh, ki jih je potrebno obnavljati, še
bolj pa je potrebno nenehno obnavljati samega sebe.
Prostega časa verjetno nimate v izobilju, pa vendar – s čim
se radi zaposlite?
Počasi nekatere obveznosti, ki na začetku vzamejo veliko časa, morajo
priti v ustaljen dnevni red in v tem mora biti tudi prosti čas. Sam sem
bil od nekdaj aktivni športnik: treniral sem namizni tenis, kolesaril do
Rima, veliko plaval, tudi na jadranski otok (Ups, upam, da je ta prekršek zastaral.) Upam, da bom našel kak dopoldan čas za smučanje.
Čeprav sem v življenju veliko študiral, bom moral malo več brati. Res
pa je, da se raje učim iz živih izkušenj ljudi, kot pa »srkam teorijo«.
Pred nami je božič. Vaše sporočilo bralkam in bralcem ob
tej priložnosti je …
Za kristjane je božič najprej praznik vere. Evangelist Janez zapisuje
Jezusove besede v pogovoru z Nikodemom: »Bog je namreč svet tako
vzljubil, da je dal svojega edinorojenega Sina, da bi se nihče, kdor
vanj veruje, ne pogubil, ampak bi imel večno življenje. Bog namreč
svojega Sina ni poslal na svet, da bi svet sodil, ampak da bi se svet
po njem rešil.« (Jn 3, 16–17).
Božič je najprej izraz neskončne ljubezni Boga do ljudi. Bog je postal
človek, da bi mi ljudje lahko prišli k Bogu. Včasih si domišljamo, da
smo »bogovi«, da vse zmoremo, pa vemo, kakšen je zaključek našega
zemeljskega življenja. Kristjani verujemo, da je zaradi Jezusovega rojstva, njegove smrti in vstajenja človek zapisan večnosti. Za vse ljudi je
Božič tudi praznik družine, miru. Na božični dan naj bi utihnilo orožje
in človeško »zmerjanje«. Bog daj, da bi vsak dan bil božič! Vsak naj se
zazre vase z obljubo: »Zaradi mene bo svet vsaj malo boljši!« Vsem
želim blagoslovljene praznike in obilo uspeha v novem letu!

Minili so štirje meseci od vašega prihoda na Breznico. Kako
se počutite pod Stolom?
Prišel sem v enega najlepših krajev v Sloveniji. Seveda je vsak začetek naporen, saj je naenkrat toliko novega. Počasi se privajam in se
zavedam, da ni vse odvisno od mene. Kako se počutim, pa je najprej
odvisno od mene, ne od drugih ljudi. Zelo sem vesel, ker je tu pod
Stolom toliko dobrih ljudi. Pravzaprav slabega nisem srečal. Svet je
dober, če sem jaz dober in slab, če sem jaz slab.
Po rodu niste Gorenjec, od kod prihajate?
Moj oče je bil rojen v Prekmurju, mama na Dolenjskem. V iskanju
zaposlitve sta oba prišla v Ljubljano. Po posredovanju prijateljev –
zakoncev sta se spoznala in nekaj mesecev kasneje poročila. Prvih
18 let sem odraščal v Ljubljani.
Na svojo poklicno pot ste
stopili kot brat kapucin,
kakšni so bili naslednji koraki? Kje vse ste službovali
doslej?
Obiskoval sem Teološko fakulteto v Ljubljani, potem pa so me
poslali na podiplomski študij v
Rim na študij moralne teologije. Bival in deloval sem v Škofji
Loki, Ljubljani, Vipavskem Križu,
Celju, v Kančevcih, Bakovcih, v
Krškem, eno leto v Selcih in zdaj
v NKNS (Nagradno vprašanje je,
kaj pomeni ta kratica. Odgovore pošljite na mojo elektronsko
Brezniški župnik Marko Senica
pošto …:).
Župnijo ste prevzeli ravno v času, ko je praznovala
200-letnico. Kako ste se vključili v priprave na dogodek in
obenem župnijski vsakdan? Kako so vas sprejeli ljudje?
To obdobje je bilo zame precej stresno. Tisti, ki me poznajo, pravijo,
da sem preveč občutljiv in natančen, jaz pa sem doživljal, da mi je
precej stvari »spolzelo skozi roke«. Hvala Bogu, da je v župniji Breznica
veliko odgovornih ljudi, ki vedo, da je za uspeh praznovanja potrebno
strniti vrste in poprijeti za delo. Hvaležen sem sosednjemu župniku in
našemu rojaku dr. Matjažu Ambrožiču, ki je za našo župnijo napisal
dve zelo pomembni in dragoceni knjiigi: Zgodovina brezniške župnije
ter Cerkve in Božja znamenja v brezniški župniji. Še vedno ju prebiram
in spoznavam zgodovino župnije, ki marsikaj sporoča tudi za današnje
razmere. Knjigi sta še vedno na razpolago v župnišču.
Kje vidite največje izzive pri vodenju nove župnije, kaj je
vaše vodilo?
Moje vodilo je, da je župnija družina. V družini pa je vsak soodgovoren za njeno materialno in duhovno blagostanje. Mnogi mislijo,
da je župnija fevdalna lastnina župnika. Vsi vemo, da prejšnji župnik
Marjan, ki je deset let deloval v župniji in skupaj z ogromnimi žrtvami
župljanov zgradil Pastoralni dom in obnavljal cerkve, s seboj ni odnesel
ničesar. Vse ostaja tukaj.
Ker v župniji že skoraj 30 let delujejo skavti, sem prepričan, da imamo
še veliko možnosti za sodelovanje v najrazličnejših izzivih. Spodbujam
vse, da se ne bi zapirali v lasten krog družine, ampak bi darove, ki nam
jih je dal Bog, po zmožnostih vključili v blagor vseh. Iščem odrasle
animatorje, katehete, pastoralne sodelavce … Za versko vzgojo otrok,
mladih in malo manj mladih so najprej in najbolj odgovorni starši,
kasneje pa vsak sam. Vsi bomo dajali odgovor Bogu za svoje življenje
in poslanstvo. Sem pa tudi stalni prebivalec Občine Žirovnica in s tem
soodgovoren za razvoj tega kraja.Zelo lepo je, če zmoremo biti dru-

Polona Kus

Naj bo novo leto bolje začeto …
Leto se počasi izteka. Priplesale so prve snežinke
in nam vlile vsaj malo upanja, da bo kmalu boljše,
da se bomo vrnili v stare čase, da bo zimski piš
odpihnil virus in si bomo ob soju luči spet lahko segli v roke in
si zaželeli vse najlepše. Hvaležne smo za naša srečanja s kolegicami, za mrzla, meglena, snežna in sončna jutra.
Naj bo novo leto bolje začeto, s kakšnim lepim verzom odpeto.
Zdravja poln naj bo naš svet in naj veselje na ulicah zavlada
spet. V božičnem času vam želimo mir in veselje, v novem letu
2022 pa obilo zdravja, ter miru v srcu.
Mila Ferjan, Šola zdravja Žirovnica
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Društva

Novičke iz PGD Zabreznica

Sveti Štefan, ti naše konje varji, da bi bili vsi čili in zdravi!

Leto bo kmalu naokoli, prazniki so pred vrati. Tudi v prazničnih dneh
bomo gasilci pripravljeni priskočiti na pomoč.
Začetek novembra se je začel z intervencijo – požarom v stanovanjskem bloku v Mostah, na katerega smo se hitro odzvali in skupaj s
poklicnimi gasilci in sosednjim društvom iz Smokuča uspešno pogasili
požar v ostrešju in preprečili večjo škodo. Do končne sanacije smo
streho prekrili s ponjavo.
Veseli nas, da smo dobili še nekaj nove opreme, to so čelade, opremo
za delo na višini in dve gozdarski obleki.
Pri izobraževanju sta pri vajah za tečaj strojnika kot mentorja sodelovala dva člana.
Naši člani so obiskali pobrateno gasilsko društvo DVD Lipik na Hrvaškem, kjer so si ogledali vzrejo lipicancev, okoliške znamenitosti,
izmenjali operativne izkušnje in predstavili dobre prakse gasilstva.
Ob božičnem koncertu in občinskem prazniku smo v šoli prevzeli
redarstvo in požarno stražo.
Za leto 2022 smo pripravili lep gasilski koledar, ki je obenem tudi
setveni. Naši zaupniki so ali bodo v kratkem koledar dostavili zvestim
podpornikom na domači naslov. Že vnaprej se zahvaljujemo za prispevke, ki omogočijo izvedbo dodatnih aktivnosti in dopolnitev opreme. Za odlično sodelovanje se zahvaljujemo tudi Občini Žirovnica.
Vsem občankam in občanom želimo blagoslovljene božične praznike, obvarovano nesreč in srečno novo leto 2022!

Konjeniški klub Stol vabi
vse rejce konj, da na dan svetega Štefana, 26. decembra,
pripeljete konje na žegnanje, pri farni cerkvi na Breznici.
Zbor rejcev s konji bo ob 10. uri na prireditvenem prostoru
Konjeniškega kluba Stol. Ob 10.45 se bomo odpravili k farni
cerkvi Žalostne Matere Božje, ob 11. uri bo gospod župnik Marko Senica naše konje blagoslovil. Po žegnanju se bomo skozi
Doslovče vrnili na prostor konjeniškega kluba. Prireditev bo ob
vsakem vremenu. Pogoj za udeležbo na prireditvi je izpolnjevanje pogoja PCT.
Toplina
Rokavice, kapa, suknjič debel,
pa čevlji visoki in z »mačkom« obdani,
v decembrskem mrazu še vedno me trese,
tudi šal ne pomaga, le kaj me pogreje?
V hiši tam topli zdaj ogenj gori,
košara polna suhih polen,
žerjavica rdeča močno žari,
pa vendar še zebe, le kaj me ne greje?
Smrečica v kotu tiho stoji,
v sobi okrašeni veliko ljudi,
v zraku praznih besed mrgoli,
roke ledene, telo se trese, le kdo me pogreje?

Klemen Rev, PGD Zabreznica

Glej, prijatelj moj stari, kod si le hodil?
Je leto naokoli, pa nasmeh tvoj ni splahnel,
sezi mi v roke, objemi tesno,
zdaj spet toplo je pri srcu, greje močno.
(Meta Zupan)

Najlepša hvala gasilcem!
Na praznični dan 1. novembra nas je v našem bloku, Moste
31a, presenetil ogenj. Naj se najlepše in iz srca zahvalim
gasilcem, ki so se na poziv odzvali s svetlobno hitrostjo.
Prihiteli so iz Zabreznice, Smokuča in Jesenic.

Polno iskrenih, srečnih trenutkov v krogu družine in
prijateljev ter obilo zdravja in zadovoljstva v letu 2022
vam želi Konjeniški klub Stol.

»Ogenj je nekaj, kar
se dogaja drugim«,
pošasten občutek, ki
prevzame človeka, ko
nemočno zre v mesto
požara. Gasilci organizirani in izurjeni pristopijo na prizorišče.
Vsak ima svojo nalogo. Hitro in brez paVzrok za požar je bila napaka v električni
nike, s premislekom,
napeljavi.
saj vemo, da ni za vse
požare primerna voda. Ker je bila pri nas za požar kriva električna
napeljava, so večinoma gasili z gasilnimi aparati, le minimalno so
uporabili vodo. Dodatne škode ni bilo. Je že ogenj naredil dovolj.
Polovica strehe je uničene, posledično je prizadeto stanovanje pod
pogoriščem. Kakšna skrita škoda pa se vedno pokaže ob sanaciji.

ZB za ohranjanje vrednot
NOB Žirovnica želi mirnejše leto,
v katerem naj prevladajo načela
Svobode, Enakosti in Bratstva.

Še enkrat hvala vsem, ki ste sodelovali pri prvi pomoči, županu Občine Žirovnica g. Pogačarju, ki je ponudil pomoč pri odvozu materiala. Našemu sosedu Jožu Uršiču pa še posebna zahvala za hitro in
prisebno intervencijo.

Ajdna želi vsem občanom vesele
božične praznike in srečno novo leto.

Irena Čarman in stanovalci bloka Moste 31a, Žirovnica

Vabljeni v
praznično Ajdno.

Zahvala vaščanom Most in Vaškemu odboru Moste
Najlepše in iz srca se zahvaljujeva vsem vaščanom Most, ki ste nama
pristopili naproti s prispevkom ob požaru 1. novembra letos. Hvala
vam za izkazano podporo in vedenje, da nismo sami.
Irena Čarman in Lado Bobič, Moste 31a, Žirovnica
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Izobraževanje

Osnovna šola Žirovnica
z novim vodstvom

šolski sklad, ki nudi pomoč družinam v stiski, omogoča izvajanje
nadstandardnih programov in nakup opreme. Sredstva sklada so
bila v preteklih letih med drugim porabljena za subvencioniranje
šol v naravi, nakupa delovnih zvezkov, vozička za vrtec, opreme za
tek na smučeh, plavalnega tečaja, končnega izleta devetošolcev, in
ureditev šolskega vrta. Z izdelovanjem daril so se tudi letos potrudili
učenci vseh razredov, učitelji in nekateri starši.

S 1. novembrom je vodenje žirovniške šole prevzel vršilec
dolžnosti ravnatelja, Gregor Pungaršek, sicer na šoli zaposlen kot učitelj matematike in tehnike.
Dosedanja ravnateljica Erika Melihen je leto in pol pred iztekom
mandata iz osebnih razlogov odšla na novo delovno mesto. Gregor
Pungaršek bo delo vršilca dolžnosti opravljal do imenovanja novega
ravnatelja, najverjetneje do konca tega šolskega leta. Do menjave
je prišlo v času izvajanja epidemioloških ukrepov, ki močno vplivajo na potek vzgojno-izobraževalnega procesa. Vodstva šol pri tem
poskušajo zadostiti interesom otrok, učiteljev, staršev in navodilom
državnih ustanov, ki niso vedno uglašeni.

Poseben trud so učenci z učiteljicami likovne umetnosti vložili v
okrasitev dvorane in tako skupaj z nastopajočimi poskrbeli za lep
praznični večer. Nastopili so učenci Osnovne šole Žirovnica, otroški
in mladinski pevski zbor pod vodstvom Slavice Magdič, učenci Glasbene šole Jesenice in Plesne šole Bolero ter gostje – pevska skupina
Korona in Aleksander Mežek. Obiskovalce sta nagovorila v. d. ravnatelja, Gregor Pungaršek, in župan Občine Žirovnica, Leopold Pogačar. Koledarsko leto so v šoli sklenili s proslavo, posvečeno dnevu
samostojnosti in enotnosti v izvedbi učenk in učencev.

Kako delo poteka v Osnovni šoli Žirovnica?

Polona Kus

Gregor Pungaršek: »Kljub trenutnim razmeram
ocenjujem, da smo
delo v šoli prilagodili do te mere,
da še vedno lahko
zasledujemo naš
glavni cilj, to je
pouk v šoli in ne na
daljavo. Zaposleni
V. d. ravnatelja Gregor Pungaršek
si prizadevamo, da
so otroci v šoli v varnem in spodbudnem učnem okolju. Šola je javna ustanova in zato dolžna spoštovati vsa pravila in določila, ki jih
predpiše vlada, ne glede na to, ali se nam osebno zdijo normalna ali
čudna, pametna ali neumna, smiselna ali nesmiselna … Pogledi na
situacijo, v kateri smo, so si različni. To je normalno, kot tudi različnost mišljenja vsakega posameznika. Če kdaj, potem zagotovo sedaj
potrebujemo veliko mero strpnosti in razumevanja drug drugega.
Otroci so marljivi, iznajdljivi, iskreni in s starši ter z zaposlenimi tvorijo
lepo skupnost, ki ji pravimo Osnovna šola Žirovnica. Ob vseh ukrepih
se v šoli ne damo zmotiti, poiščemo rešitev in delamo naprej. Želim
si, da gremo z optimizmom naprej in z zdravjem preko korone. Vse
dobro in uspešno ter zdravo v letu 2022.«

Zbrani ob kaminu, si za novo leto želimo …
• da se imam dobro
(Zala) • sneg (Mark)
• da bi delil s prijatelji
svoje batman vozilo
(Žan) • dobrega
prijatelja (Primož) •
da si posojamo igrače
(Tim) • lepe želje za
prijatelja (Matija) •
zdravje za vse (Gaj) •
da se bomo vsi imeli
radi (Naja) • da bomo
vsi prijatelji (Jakob) •
da ne bo več slabih
stvari (Luka) • da bi se vsi skupaj igrali (Alex) • da bi se naučili
veliko novih stvari (Lovro) ...

Vsako novo leto,
čisto vsak nov dan
naj sreča pride tudi k vam.
Ko odpirate darilca,
spomnite se na človeka,
ki trpi.
Pošljite mu pomoč.
Poljube in pozdrave,
veliko lepih,
najlepših sporočil.
Morda se tudi pri njem
sreča oglasi, smrečica zažari
in vsem pričara najlepše
božične dni.
(Lara Verbič, 6. a)

Združena otroški in mladinski pevski zbor z Aleksandrom Mežkom
Rešitev za obisk najmlajših učencev v koronskih časih je našel tudi
dedek Mraz, ki se je z njimi srečal virtualno – na Zoomu. V živo
pa je 2. decembra v Dvorani pod Stolom letos ponovno potekal
dobrodelni koncert in bazar božično-novoletnih darilc. Izkupiček,
zbran s prostovoljnimi prispevki ob tej priložnosti, je namenjen za

Vesel božič in srečno novo leto vsem
voščimo otroci, učenci in zaposleni
osnovne šole in vrtca Žirovnica
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Tradicionalni slovenski zajtrk

petelina – Pokljuko, z velikim navdušenjem in zanimanjem prisluhnili
pravljici iz življenja divjega petelina s pomočjo kamišibaja in ustvarili
divjega petelina iz papirja.
Saša Eržen

V petek, 19. novembra, smo tudi v Osnovni šoli Žirovnica
pripravili tradicionalni slovenski zajtrk.
Otrokom v vrtcu in šoli
smo ponudili polnozrnati
kruh podjetja Zdrav obrok
B-forma, d. o. o, maslo
Mlekarne Celeia, med iz
Čebelarstva Noč, mleko s
kmetije Žgajnar in jabolka
iz Kmetijske zadruge Cerklje. V tednu pred zajtrkom
smo za kosilo pripravljali
Tradicionalni slovenski zajtrk z gosti v vrtcu tradicionalne slovenske
dobrote. Jedli smo kislo
zelje, joto iz kisle repe, ajdove žgance, sirove štruklje, pečenice, matevža, orehovo potico in prekmursko gibanico.
Ob tradicionalnem slovenskem zajtrku smo se pogovarjali tudi o pomenu vsakodnevnega uživanja svežega lokalnega sadja in zelenjave
in kaj pravzaprav pomeni, da je hrana pridelana lokalno. Otroci v
vrtcu so posebno pozornost namenili sadjarstvu in zelenjadarstvu,
saj je leto 2021 razglašeno za mednarodno leto sadja in zelenjave.
Projekti, kot je Tradicionalni slovenski zajtrk, so priložnost, da otroci pridobijo veliko novega znanja. Pri zajtrku so ga z navdušenjem
delili tudi z gosti, ki so se jim ta dan pridružili. Obiskali so jih župan
Leopold Pogačar, v. d. ravnatelja Gregor Pungaršek, predsednik ČZS
Boštjan Noč, predsednik ČD Antona Janše Matjaž Pogačnik, čebelarji
in ekipa POP TV.
Saša Hladnik, Sandra Donoša

Božična piškotarna z DPM Žirovnica
Prav vsaka kuhinja se je letos lahko spremenila v božično
piškotarno.
Člani Društva prijateljev mladine Žirovnica smo tudi letos
otrokom iz Občine Žirovnica
priskočili na pomoč pri praznični peki. S pomočjo Zavoda za turizem in kulturo
Žirovnica in Občino Žirovnica
smo že drugo leto zapored
pripravili ne povsem običajne
darilne pakete. Vsebovali so
namreč sestavine in božičkov najljubši recept za pripravo dišečih
cimetovih rolic, otroci pa so jih morali s pomočjo staršev narediti
sami. Prijavili so se lahko enostavno preko e-poštnega naslova.
Božičkovi pomočniki smo bili letos zelo pridni, saj smo morali priskrbeti večino sestavin pri lokalnih ponudnikih in pripraviti kar 200 paketov. Te je nato Božiček dostavil pred vrata domov v vseh vaseh pod
Stolom. Verjetno še danes kuhinje dišijo po svežih cimetovih rolicah.
Društvo prijateljev mladine Žirovnica vam v novem letu želi obilico
zdravja, zabavnih dogodivščin in srečanj na naših prihajajočih dogodkih!
Meggie Kalan

OŠ Žirovnica prejela Znak kakovosti TNP
Osnovna šola Žirovnica je prejela priznanje Triglavskega
narodnega parka za svoje delovanje na področju varovanja
narave in ohranjanja kulturne dediščine v Skupnosti šol Biosfernega območja Julijske Alpe.
OŠ Žirovnica je od leta
2018 del Skupnosti šol Biosfernega območja Julijske
Alpe. Skupnost združuje
38 šol in povezuje več kot
7.000 osnovnošolcev in
učiteljev v skrbi za TNP in
njegovo vplivno območje.
Znak kakovosti TNP je
oktobra prejelo 8 šol za
Delavnica o divjem petelinu v 2. b
predano in aktivno sodelovanje na področju izobraževanja o pomenu varovanja narave,
ohranjanja kulturne dediščine ter krepitve identitete Skupnosti šol
Biosfernega območja Julijske Alpe. V OŠ Žirovnica smo si znak prislužili z aktivnim izvajanjem dejavnosti na temo podnebnih sprememb,
ravnanja z odpadki, trajnostne mobilnosti, varčevanja z energijo in
teme, povezane z ohranjanjem kulturne dediščine. Vključujemo se
v izobraževanja TNP, v Mrežo gozdnih vrtcev in šol in projekt Trajnostna mobilnost, na šolskem vrtu pa skrbimo za visoko gredo in
sadno drevje.
Znak kakovosti TNP, stereo mikroskop za delo na prostem, kovček
s pripomočki za naravoslovne predmete ter 40 podlog za zapisovanje na terenu sta nam predali sodelavki TNP, Mojca Pintar in Ana
Humerca Šolar. Poleg naštetega so se učenci 2. b, ki so v lanskem
letu najbolj aktivno sodelovali s TNP, za nagrado udeležili delavnice
o življenju divjega petelina. Spoznali so življenjski prostor divjega

VARSTVO PRI DELU • POŽARNA VARNOST

• Izjava o varnosti z oceno tveganja
• NOVO! Izdelava dodatka ocene
tveganja s COVID-19 ukrepi
• Požarni red s prilogami
• Varnostni načrt
• Pregled in preizkus delovne opreme
• Preiskave škodljivosti v delovnem
okolju (mikroklima, osvetljenost, hrup)
• Usposabljanje za varstvo pri delu
in za specialne stroje
• Servis gasilnih aparatov
041 205 848 • www.greteam.si

Vse za VARSTVO PRI DELU in
POŽARNO VARNOST na enem mestu

Srečno 2022!
21

Izobraževanje

Gimnazija Jesenice se predstavi

rana učna pomoč, ki jo lahko izkoristiš v primeru, da določene učne
snovi ne razumeš. Na voljo nam je veliko obšolskih dejavnosti, ena
izmed boljših je akrobatska skupina, pri kateri sem osvojil ogromno
akrobatskega znanja.

Gimnazija Jesenice je varna in urejena šola. Dijaki se lahko
izobražujejo v splošnih in športnih oddelkih. Kvalitetno izvajanje pouka, eksperimentalne vaje in druge dejavnosti potekajo pod vodstvom strokovno usposobljenih profesorjev
ter v nadstandardno opremljenih učilnicah in laboratorijih.
Profesorji ponujajo dijakom dodatni in dopolnilni pouk.

Matevž Toman: Za našo gimnazijo bi se še enkrat odločil, in
sicer iz več razlogov: 1. gimnazija je reees blizu, za pot porabim
samo pol ure dnevno; 2. priprave na maturo skupaj z laboratorijskimi vajami so izjemne, delo
je popolnoma samostojno, seveda pod nadzorom profesorja;
3. proslave pred raznimi prazniki
so dobro pripravljene, nastopajo
gimnazijci, ki jih to veseli.

Vsako leto z veseljem sprejmemo uspešne učence iz Osnovne šole v
Žirovnici. Zakaj so se odločili za nas, smo povprašali dijake 3. letnika
športnega oddelka in dijake 4. c.

Matevž na delu v laboratoriju

Nika Valentar in Vid Požek : Gimnazija Jesenice je popolna opcija
za vse, ki zjutraj radi malo dlje pospijo, ki se radi ob praznikih poveselijo in ko je treba zresnijo in lotijo dela. Od vseh splošnih gimnazij,
gre skozi Žirovnico avtobus za Jesenice najkasneje. Pred gospodično korono smo imeli v telovadnici ob praznikih zabavne dogodke,
organizirane s strani dijakov, na katerih smo se iz srca nasmejali in
prepričani smo, da se bo to veselje kmalu vrnilo. Pomembno pa je
tudi poudariti, da ja naša šola kot neka majhna skupnost, v kateri
se med sabo vsi poznamo in se podpiramo. To nam da občutek, da
tudi med najhujšimi in najnapornejšimi obdobji, npr. decembra in
maja, nismo sami. Če bi rad postal del tega prijetnega vzdušja, si lepo
vabljen, da se nam pridružiš in postaneš del naše GimJes družinice.

Žirovniški dijaki športnega oddelka
Tim Markelj: Za Gimnazijo Jesenice sem se odločil zaradi bližine
in športnega oddelka. Z izbiro sem zelo zadovoljen, saj nam ponuja
kakovostno znanje, doslednost, prijaznost in omogoča usklajevanje
šole s športom. Pri pouku so mi najbolj všeč eksperimentalne vaje,
saj z njimi snov pri naravoslovnih predmetih prikažemo tudi praktično
in jo tako lažje razumemo.

Lidija Dornig

Matic Krmelj: Gimnazija ponuja odlično pripravo za nadaljnjo izobraževanje, čeprav za ceno prostega časa. Kljub temu pa se mi zdi,
da je končno znanje vredno težje poti. Prav tako pa dijaki vsakoletno
obiskujemo šole v naravi, ki nam ponujajo družabne aktivnosti in
praktične vsebine.

tečaji potekajo celo leto / individualni pristop

Matic Škrjanc: Pritegnile so me ugodnosti za športnike, kot so:
veliko športne vzgoje, razumljivi in potrpežljivi profesorji, učna pomoč in še več. S tem se lažje pripraviš na ocenjevanje in prihraniš
čas za trening. Šola je dobro opremljena s telovadnimi pripomočki
(joga žoge, ravnotežne blazine, gimnastični pripomočki), ima pa tudi
dobro opremljeno računalnico z novejšimi računalniki za nemoteno
učenje informatike.

celotna nega / trimanje / kopanje
Breg 22a, Žirovnica | 040 830 245
V letu, ki prihaja se bodo zgodile mnoge stvari,
le tiste naj se zgodijo, ki želite si jih vi!
Vesel božič in srečno novo leto 2022!

Jure Pavlin: Za šolanje na Gimnaziji Jesenice sem se odločil predvsem zaradi bližine in pozitivnih priporočil. Na splošno velja prepričanje, da je gimnazija težka, vendar mislim, da jo vsak lahko z
nekaj truda (dobro) zaključi. Poleg tega šola nudi številne obšolske
dejavnosti in športni razred, ki bi ga iz lastnih izkušenj priporočil
vsem, ki trenirajo kakšen šport.
Nik Bergelj: Obiskujem športni oddelek, ki mi omogoča lažje usklajevanje šole in športa. Prav tako mi bližina šole zelo odgovarja v sorazmerju s prostim časom, ki ga pri treniranju in šolskih obveznostih
ni veliko. Samo vzdušje in pripravljenost profesorjev za pomoč, je
na visokem nivoju, kar dijakom omogoča lažje in bogatejše izobraževanje.
Benjamin Zupan: Za Gimnazijo Jesenice sem se odločil zaradi bližine domu, saj na dan za prevoz porabim manj kot 25 minut. Vpisal
sem se v športni oddelek, da lahko usklajujem šport poleg šole.
Poleg vseh ugodnosti, ki jih ponuja športni oddelek je tudi organizi-
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Kako doseči spremembe in
vztrajati v novoletnih zaobljubah?

Praznični koncert glasbenikov
V torek, 14. decembra, so učenci žirovniškega oddelka Glasbene šole Jesenice v OŠ Žirovnica uspešno izvedli božično-novoletni koncert. Glasbeni program je bil obarvan v duhu
prazničnih in božičnih melodij.

Še posebej v prednovoletnem času ljudje radi delamo »inventuro« dogajanj preteklega leta. Smo namreč na točki prehoda – staro odhaja,
novo pa šele prihaja. To je lahko za marsikoga kar stresno obdobje,
saj se pomikamo naprej, v neznano. Spet drugi so polni pričakovanj
in željno zrejo v prihodnost. Za vse nas pa je pomembno, da se na tej
točki malo ustavimo, umirimo in zadihamo. Tako lahko dobimo bolj
jasen vpogled v svoje pretekle odločitve, načine delovanja, odnose
in situacije, v katerih smo se znašli. Kar vidimo, lahko pretehtamo in
po potrebi spremenimo.

Predstavili so se
učenci na različnih glasbilih, tako
solistično kot v komornih zasedbah.
Sicer pa so učenci in
učitelji žirovniškega
oddelka aktivni tudi
izven šolskih učilnic,
saj z glasbenim programom pogosto
Komorna skupina violin z mentorico Natalijo Ši- popestrijo prireditve
munović
v kraju in okolici. Nekateri učenci s svojim
prizadevnim delom sežejo še dlje. Učenka 7. razreda kitare Patricija
Zupan se je udeležila Mednarodnega tekmovanja klasične kitare
Veleposlaništva Španije v Sloveniji in v 2. kategoriji dosegla srebrno
priznanje. Poučuje jo učitelj Simon Krajnčan Fojkar. Ljubezen do
glasbila, plesa, razumevanje med učencem in učiteljem ter marljivo vadenje glasbila ter plesnih korakov tvorijo magično energijo, ki
obogati in osmisli življenja naših učencev. Glasbena šola Jesenice želi
občanom Žirovnice v prihajajočem letu 2022 obilo pozitivne energije
in dobre glasbe!
Pomočnica ravnateljice, Karin Vrhnjak Močnik

Verjetno najpomembnejša novoletna zaobljuba za vsakega izmed
nas je ravno ta, da na zdrav način poskrbimo zase, saj edino tako
lahko dobro poskrbimo tudi za druge. Kako to doseči sredi vrtinca
vsakodnevnih obveznosti, ko skorajda že pozabimo, da obstajamo?
Tam, kjer je naša pozornost, tja teče naša energija. Četudi imamo čez
dan na voljo le nekaj trenutkov, jih lahko učinkovito izkoristimo. To od
nas največkrat zahteva, da izstopimo iz cone udobja in vztrajamo v
svoji odločitvi, saj edino tako lahko nekaj trajno spremenimo. Na tej
točki žal največ posameznikov vrže puško v koruzo …
Kaj torej lahko počnemo? Lahko na primer pozornost usmerimo na
svoje telo in ga sprostimo. Lahko naredimo nekaj zaporednih globokih
vdihov in izdihov. Ali pa katerokoli fizično vajo, ki nam je ljuba. Lahko
odpremo okno, se za minuto nadihamo svežega zraka in smo pozorni
na naravo. Če se bomo tovrstnih navad posluževali konsistentno,
bomo po določenem času ugotovili, da imamo več energije, bolj
jasen um in da lažje opravljamo tudi ostale obveznosti. To bo največja
nagrada in hkrati motivacija tudi za nadaljnji angažma. Na ta način
bomo tudi lažje ostajali v trenutku. Ne bo se nas več tako močno
dotikala naša preteklost, niti nas ne bo več toliko strah prihodnosti.
V resnici ni toliko pomembno, kaj počnemo, temveč kako nekaj počnemo. Kakršen je naš odnos do nekoga ali nečesa, tako se bomo tudi
sami počutili. Na primer, če smo za volanom in nervozni, ker se nam
mudi, bomo s tem v prvi vrsti izčrpali sebe, to naše stanje pa bodo
občutili tudi ostali udeleženci v prometu. Situacijo in svoje odzive
lahko začnemo spreminjati, če se ustavimo in zavestno predihamo
svoje občutke.
Prvo in hkrati zadnje vprašanje, ki nas usmerja, ko hodimo po poti
pozitivnih sprememb, pa je: »Kaj si iz srca želim oz. kaj me osrečuje?«
Če slučajno še ne najdemo odgovora na to vprašanje, ni prav nič
narobe. To mogoče samo pomeni, da bomo sprva primorani vložiti
več volje, vztrajnosti in zaupanja vase in v dejavnost, za katero smo
se odločili. Sčasoma pa se bodo naši občutki bolj uglasili in razjasnili,
prišli pa bomo tudi do spoznanja, da nas v resnici ne osrečujejo ljudje,
situacije in stvari, ampak da sreča izvira znotraj nas.

Zabreznica 20a, 4274 Žirovnica
M 041 641 197, T 04 580 21 74

Želimo vam vesel božič in
srečno pot brez nezgod
v letu 2022.

Na poti do sprememb in ravnovesja si lahko poiščete tudi podporo.
V Žirovnici so na voljo individualna in skupinska srečanja, ki jih izvaja
društvo YinYang. (www.yinyang-taiji.si)
Špela Kolenc, terapevtka naravnega zdravljenja ter
učiteljica tai chi-ja in meditacijskih tehnik

Mijini recepti

Datljeve praline
Sestavine: 15 dag datljev, 15 dag
lešnikov, 2 žlici kakava, ščepec soli
in 3 žlice mleka.
Vse sestavine skupaj drobno zmeljemo v multipraktiku, oblikujemo
kroglice in jih povaljamo v belih čokoladnih ostružkih ali v različnih mrvicah.

Z vami že od leta 1987
www.vulkanizerstvo-zemlja.si
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Božično-novoletne razglednice

Pozdrav z Balija

Razglednice z utrinki o decembrskem vzdušju na različnih
koncih sveta so nam prijazno poslali občanke in občani, ki
živijo v tujini …
Christmas Wellington

Z družino živim na jugu Balija, blizu Uluwatuja, kjer so najlepše surferske plaže. Tu prevladuje hinduizem, zato božič praznujejo le redki.
Praznično vzdušje se lahko začuti v nakupovalnih središčih, po ulicah
in plažah pa tega ni. Tudi temperatura okoli 30 °C daje precej drugačen občutek, kot smo ga pozimi vajeni v Sloveniji. Vzdušje božiča
smo doslej doživeli le na otroškem praznovanju.
Posebni dan na baliju je Nyepi. To je balijski »dan tišine«, ki se obeležuje vsako Isakawarso (novo leto Saka) konec marca. To je za Balijce dan
posta in meditacije. Dan po Nyepi-ju se praznuje kot novoletni dan.
V času korone turizma, ki tu predstavlja 60 % prihodka, skoraj ni. Za
potovanje med otoki je trenutno obvezno polno cepljenje. Obvezno
je nošenje maske na prostem v javnosti, v določene nakupovalne
centre pa lahko vstopiš samo s QR kodo – če si cepljen.
Pozdrav in srečno z Balija
Jernej Graj

Novoletno vzdušje v Wellingtonu je bolj podobno julijskemu vzdušju
nekje na Mediteranu kot pa zimski idili. Tukaj imamo namreč sedaj
poletje. Tu so združene »poletne in novoletne« počitnice in ljudje
so navadno prosti kar po mesec dni. Razen v trgovskih centrih in na
posameznih prireditvah okrog božiča in novega leta kakega hudega
vzdušja ni čutiti.
Glede korone smo tukaj, v Wellingtonu, zaenkrat »oranžni«, kar
pomeni, da so prireditve dovoljene za ljudi z »vaccine pass-om« –
potrdilom o cepljenju. Je pa treba nositi maske.
Srečno in zdravo 2022 z Nove Zelandije vsem bralcem kašarskih
Novic!
Martin Klančar

Kolektiv Sporty bar Žirovnica se iskreno
zahvaljuje za vso vašo podporo in vas
vljudno vabi da boste del naše zgodbe
še naprej, ter vam želi srečno in vse lepo
v prihajajočem letu.

Božič v Newport Beachu

V ZDA se po Thanksgiving prazniku in pred božičnimi prazniki dnevni delovni tempo malo pomiri. Povsod se sliši božična glasba, še
posebej v trgovinah, v trgovskih centrih, na črpalkah. Veliko ljudi
okrasi hiše in stanovanja. Nekateri najamejo pevca ali celo skupino,
ki zvečer zabava mimoidoče obiskovalce.  
Čeprav naj bi bila tu jesen, se temperature v nekaterih državah šele
sedaj malo znižujejo. Covid /omicron vplivata na vzdušje različno. V
Kaliforniji so ukrepi strožji, v Teksasu se pa razlikujejo od okrožja do
okrožja. Toda kljub temu je vse še vedno bolj praznično, vsi se pripravljajo na božič, nakupujejo darila. To je čas za druženje z družino.

Email: sportybar.tvdpartizan@gmail.com
Tel.: 070 817 558 Tjaša

Zdravo, srečno in uspešno 2022 vsem Kašarjem iz Kalifornije!
Dušan Zupan
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Popoldanski utrinek z mestnega trga na Cipru

Praznični Glasgow

Trenutno se nahajam na Cipru, v obmorski vasici s tisoč sto prebivalci.
Življenje tu je lahkotno, počasno in tiho. Na otoku so bili vsi praznični
dogodki odpovedani, a je vlada v petih vasicah le dovolila božične
markete. Od sredine decembra necepljeni ne bodo smeli obiskati
restavracij, barov, gledališč …, cepljeni pa bodo morali poleg digitalnega covid certifikata opraviti še hitri test, ki bo veljaven 48 ur.
Tako kot narava vsako leto pozimi počiva, so zimski meseci namenjeni
temu, da se tudi mi umirimo, morebiti pogledamo, kateremu področju
v našem življenju želimo posvetiti več časa, si celo zapišemo srčne
želje. To je čas, ko delovanje usmerimo predvsem navznoter, da vso
čarobnost, toplino in praznovanje, ki jo običajno iščemo zunaj, poiščemo znotraj sebe. Vsem bralkam in bralcem v prihajajočem letu želim,
da stopijo v lastni center moči in kreacije ter obilo notranjega miru.
Kaja Pogačar

Trenutno vzdušje v Glasgowu je veselo, ljudje se pripravljajo na bolj
mirne božično-novoletne praznike, kot so jih vajeni. Vlada je zaprosila, da se velikim zabavam v tem času odpovemo, nam je pa dala
zeleno luč za druženje v manjših skupinah. Kavarne, restavracije in
klubi delujejo normalno in trenutno ne rabimo PCT pogoja za vstop.
Kljub temu se ljudje na Škotskem držijo uporabe mask in rednega
testiranja, ki je brezplačno. Dejstvo, da je več kot 90 % odraslih na
Škotskem cepljenih z obema dozama, nam omogoča bolj prosto
gibanje in druženje. Trenutne razmere so malo bolj negotove zaradi
novega seva, ampak zaenkrat kaže, da se bomo za božič lahko družili
s svojimi ljubljenimi.
Pozdrav iz Glasgowa in srečno vsem bralkam in bralcem Novic,
Petra Lipnik
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Ideje za krmljenje ptic

Niko – tekač na dolge proge

Zima je obdobje, ko miza ni več bogato obložena in narava s seboj
povabi izbrance, da bodo nadaljevali svojo vrsto. Tako je zmotno
mnenje, da s krmljenjem rešujemo ptice, velika količina hrane na
enem mestu jim kvečjemu škoduje. Ptice, ki čez zimo ostanejo pri
nas, so že tisočletja prilagojene za samostojno prehranjevanje v težkih razmerah. Osebki, ki se v mrazu ne gibljejo dovolj, so slabotnejši
in če bi zimo preživeli le zaradi naše pomoči, kasneje ne bi prispevali
h krepitvi populacije. Osnovni namen krmljenja naj nam bo priprava
priložnosti za opazovanje, proučevanje, spoznavanje in fotografiranje različnih vrst ptic. Če se bomo s tem namenom lotili krmljenja,
bo morala biti hrana, ki jo bomo ponudili pticam, zelo raznolika in
količinsko bolj skromna.
Še najbolj naravno hranjenje je,
če imamo v vrtu, parku ali gozdu možnost zasaditi vrste drevja ali grmovja, kjer bodo ptice
pozno jeseni našle hrano. Take
vrste so: jerebika, breza, šipek,
brogovita, dobrovita, črni bezeg, jelša, jesen, črni trn. Tako
ponujena hrana je tudi najbolj
dolgotrajna, če le drevo obrodi vsako leto dovolj obilno. Pri
obiranju sadnega drevja lahko
na njem pustimo tudi nekaj sadežev za ptice. Jabolka, grozdje
in nešplje so zelo privlačni za
ptice iz rodu drozgov. Oreh Zgodnji začetek krmljenja in raznolika
rade obiskujejo vrane, srake in hrana privabi pisano druščino ptic.
šoje. Sredi zime, ko poidejo naravne zaloge sadja in jagodičevja, pa
ponudimo pticam tudi nekaj slabšega sadja iz kleti. Jabolka nabodemo kar na veje dreves. Tam jih ne bo prekril svež sneg, ne bo pa nič
narobe, če jih kar vržemo na strjen ali steptan sneg.
Ponudba hrane za celo zimo, ki je ne bo treba obnavljati vsak dan, je
goveji loj. Z njim privabimo tudi največ ptic. Enostavno ga nataknemo
na vejo bližnjega drevesa, kadar pa se ga lotijo tudi srake, ga z vrvico
privežemo med rogovilo, da ne odnesejo celega kosa naenkrat.
Za žolne lahko izdelamo tudi krmilno deblo. V kak meter dolgo
brezovo ali lipovo vejo premera prb. 10 cm navrtamo luknje in jih
zapolnimo z lojem in surovim mesom. Kmalu bo »na obisku« veliki
detel, ki je naša najbolj pogosta žolna, če bo več sreče, pa tudi katera
izmed drugih redkejših vrst.
Z zgodnjim začetkom krmljenja povečamo verjetnost, da bomo lahko
opazovali in spoznali veliko vrst ptic. V prednosti ste tisti, ki imate
dom v bližini gozda.
Besedilo in foto Boris Kozinc

Niko stanuje v Mostah in je mlad upokojenec. Trideset let
je deloval v smučarskem športu, zdaj se v prostem času
ukvarja s tekom na dolge proge in pri tem dosega odlične
rezultate. Letos je prvi v svoji kategoriji pretekel Ljubljanski
maraton.
25. Ljubljanski maraton so pripravili
po letu dni premora zaradi epidemije
covida, na njem pa
je sodelovalo 4414
tekačev na 10, 21
in 42 kilometrov.
Lani je bil maraton
virtualen, kar pa ni
moglo nadomestiti
Niko iz Most na kavo v Apropo priteče.
občutkov in vzdušja, ki so pri tem tekaškem prazniku prisotni.
Čeprav je to rekreativni tek in večinoma ni važen zmagovalec ali dosežen rezultat, so posamezni rezultati kljub temu vredni pozornosti.
Enega takšnih je dosegel Niko, ki je bil prvi v kategoriji od 65 do
70 let s časom 3 ure in 39 minut. Traso v dolžini 42 kilometrov je
pretekel brez krize in enoletni premor mu ni povzročil težav. Letos
so bile razmere za tek v Ljubljani odlične, saj ni bilo niti prevroče
niti premrzlo, se je pa nekoč celo zgodilo, da je na trasi padal sneg.
Niko ima dobro regeneracijo, tako je takoj po maratonu spet urezal
svoje tekaške korake. Tudi z opremo si ne beli glave, saj teče v čisto
običajnih tekaških copatah in športni majici. V poletnih in jesenskih
mesecih ga srečamo na Bledu v Apropoju, kjer rad popije kavo in
prebere časopis. Seveda do tja priteče iz Most.
Vitomir Pretnar

Praznični december v SSD Stol Žirovnica
Počasi se poslavlja še eno posebno, drugačno, novih izzivov
polno leto 2021. Če bi ga strnili v nekaj besed, bi lahko rekli,
da so ga zaznamovale zmage, porazi, tekmovanja, treningi,
sneg, izzivi, smeh, radost, karantene … maske na obrazih
in iskrice v očeh.
Naj omenimo še en poseben dogodek ob koncu leta. V sredini decembra je v Planici potekala podelitev medalj in pokalov najuspešnejšim mladim skakalkam in skakalcem skupnega seštevka poletne
sezone mladincev do 18 let. Nik Heberle si je priskakal 1. mesto in
stopil na najvišjo stopničko, Maj Pagon pa 2. mesto. Ponosni smo
na dosežke vseh naših članov, saj je njihov napredek in uspeh tudi
napredek in uspeh celotnega kluba. Čestitke vsem!

Ujeto v objektiv
Spoštovani občani, občanke, dragi prijatelji!

Pod kostanji v Glenci so se v decembrskem dopoldnevu znašle srne.
Kostanj so si pač lahko privoščile :)

Želimo vam prijetne in mirne praznične dni,
v prihajajočem letu pa veliko zdravja,
medsebojne topline in moči za doseganje novih
uspehov. Na vseh poteh, ki vodijo do uresničitve
zastavljenih ciljev, ne pozabite biti srečni.
SSD Stol Žirovnica

26

Šport
Vsem našim zvestim članom in navijačem, ki ste tudi v letu 2021 s svoji
spodbudami, podporo in delom prispevali k prepoznavnosti našega
kluba, se v imenu vseh članov najlepše zahvaljujemo.

Planinsko društvo Žirovnica
objavlja razpis za oskrbnika, oskrbnico
ali oskrbniški par Doma pri izviru Završnice

Več o dogajanju v našem klubu si lahko ogledate na naši facebook
strani. Vse deklice in dečki, ki bi želeli postati del naše skakalne ekipe,
dobrodošli, da se nam ob sredah in petkih med 17.30 in 19.00 pridružite v telovadnici OŠ Žirovnica. Za več informacij pokliče Boštjana
Modrijana, telefon 041 412 914.

Dom pri izviru Završnice je od 1. junija do 30.
septembra odprt vse
dni in od 1. oktobra do
31. maja ob vikendih.

Urška Šimnic Novak, SSD Stol Žirovnica

Delo obsega izvajanje
gostinske dejavnosti,
skrb za čistočo in urejenost doma in okolice,
delo z davčno blagajno ter sodelovanje z vodstvom planinskega
društva. Od kandidatov pričakujemo, da imajo veselje za delo z
ljudmi in poznavanje planinskega okolja.

Nova oskrbnika na Valvasorju
Od 1. decembra je Valvasorjev dom pod Stolom ponovno
stalno odprt. Nova oskrbnika sta Vlado in Nežka Bakoš.

Prijave s svojo predstavitvijo in opisom dosedanjih izkušenj pošljite na naslov: PD Žirovnica, Žirovnica 63, 4274 Žirovnica. Dodatne informacije dobite na tel. št. 041 366 179, Bojan Završnik.

A ni svet okoli nas lep?
In noben virus nam ga ne more vzeti…

Vlado, Nežka in Matej

Srečno na vseh vaših poteh vam želi

Za Vlada in Nežko je to prva koča, za katero bosta skrbela. Nežka,
doma z Jesenic, ima v gostinstvu 12-letne izkušnje, delo v planinski
koči pa je njena želja od nekdaj. Uresničiti jo je sicer nameravala v
upokojenskih letih, a korona časi so ju pripeljali do drugačnih odločitev. Z Dunaja, kjer sta živela v zadnjem času, sta se vrnila domov
in našla delo na Valvasorju. Nežka: »To je za naju velika sprememba, prvi vtisi pa so pozitivni. Jaz se zaenkrat še vozim na Dunaj, za
vikende pa se pridružim Vladu, ki je tu ves čas. Pomaga nama tudi
Vladov sin Matej.«

Naj bo leto, ki prihaja, napolnjeno z lepimi trenutki
in sproščenimi dogodivščinami. Vsem občankam in
občanom pa želimo vesele božične praznike in polno
novih doživetij v letu 2022.

Prevzeti priljubljeno, dobro obiskano »naj kočo«, je precejšnja odgovornost. Vlado: »Te odgovornosti se zavedava. Dolgoletni obiskovalci
imajo svoje želje, zahteve. Dala bova vse od sebe, da bo ponudba
vsaj tako dobra, kot je bila doslej, ali še boljša.«

Predsednik KK Završnica
z upravnim odborom

Nežka: »Ponudbo bomo sčasoma dopolnili, vpeljali kaj novega, vendar v okvirih, ki sodijo v planinsko kočo. Edino, kar nas trenutno
nekoliko skrbi, je pomanjkanje delovne sile. Zelo težko je najti ljudi
za delo.«
V zimskem času bo Valvasorjev dom odprt od 8. ure zjutraj do 9.
zvečer, poleti bo delavnik daljši.
Nežka in Vlado vse bralce Novic vabita k obisku: »Vsi dobrodošli,
vsakega gosta bomo veseli!«
Polona Kus

Obvestilo o zapori cest

Dom pri izviru Završnice vabi
k obisku v času praznikov

Zaradi zagotavljanja varnosti do 31. marca velja zapora cest iz
Završnice do Valvasorjevega doma (od »Rezjanca«) in Zelenice
(od Smokuškega mosta). Motorni promet na obeh odsekih je
dovoljen za intervencije in oskrbovanje planinskih koč.

Planinsko društvo Žirovnica obvešča, da bo Dom pri izviru Završnice odprt od 27. decembra do 2. januarja. Vabljeni!
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Nov teptalec TVD Partizan

Prednovoletni čas s plezalci

Pred desetimi leti smo v društvu TVD Partizan končno
našli voljo, denar in primeren stroj, da smo se lahko
lotili izdelave tekaških prog in teptanja ceste proti Valvasorjevemu
domu. Prej smo občasno najemali druge izvajalce, kar ni bilo poceni,
še manj pa sprotno in redno.
Ratrak Pisten Bully 070 nam je z nekaj iznajdljivosti pri vzdrževanju
dobro služil, večinoma smo občanom in obiskovalcem lahko uredili
zimsko rekreacijo blizu doma. Žal pa je bil stroj prešibak za dodatno
opremo in predvsem sankači so na poti v dolino namesto užitka v
hitrosti bolj poskakovali po grbinah, ki so nastajale, mi pa jih nismo
mogli zadovoljivo poravnati.
V lanski, s snegom bogati zimi, smo začeli premišljevati o rešitvi tega
problema, nekako smo nabrali potrebna sredstva in se začeli ozirati
za primernim rabljenim strojem. Najprej smo prodali našega starega
PB070, nato pa v Nemčije kupili lepo ohranjenega PB130.

V prednovoletnem času smo bili plezalci zelo pridni, saj smo
poleg rednih treningov obiskali kar nekaj različnih plezalnih centrov po Sloveniji, poleg tega pa za vikende še zelo
aktivno tekmovali na državnem prvenstvu in v zahodni ligi.
Meseca november in december sta bila zahvaljujoč nekoliko bolj
normalni zdravstveni situaciji, z vidika treningov in tekmovanj, zelo
pestra. Članstvo treh rekreativnih skupin otrok, ki trenirajo v Dvorani
pod Stolom, se je po začetnem navalu ustalilo pri številki 71. Veliko
otrok se je s plezanjem srečalo prvič, zato je bil začetek organizacijsko nekoliko težak, vendar so se dobrim trenerjem zahvaljujoč
otroci hitro privadili in v treh mesecih prikazali lep napredek. S člani
perspektivne in predtekmovalne skupine smo treninge redno izvajali
v plezalnem centru v Vrbnjah in obiskali številne plezalne centre v
Sloveniji. S tem smo povečali pestrost in raznolikost treningov ter
naredili večji plezalni napredek.
Novembra in decembra smo
se udeležili zadnjih tekem letošnjega državnega prvenstva
v Logu, Dragomerju in Kranju.
13. novembra je potekala balvanska tekma na Logu, kjer sta
v kategoriji mlajših dečkov Lin
in Jaka dosegla 13. in 5. mesto, Ana pa se je v kategoriji Erazem, Luka in Bor po težavnostni
starejših deklic z dobrim pletekmi zahodne lige v Šenčurju
zanjem uvrstila v finale in na
končno 5. mesto. 27. novembra smo v Kranju s težavnostno tekmo
zaključili sezono državnega prvenstva in z dobrim plezanjem dosegli
naslednje uvrstitve: Lin in Jaka v kategoriji mlajših dečkov 9. in 2.
mesto, Ana pa v kategoriji starejših deklic ponovno uvrstitev v finale
in 6. mesto. V skupni razvrstitvi nekoliko krajše sezone državnega
prvenstva velja izpostaviti predvsem 2. mesto Jaka v težavnosti.
Decembra smo se po več kot enoletnem koronskem premoru razveselili še začetka zahodne lige. Tekme, ki se je odvila v Šenčurju, 12.
decembra, smo se udeležili v velikem številu. Za nekatere je bila to
prva tekma zato velja pohvaliti predvsem trud ob nastopu in pridobivanju prvih tekmovalnih izkušenj. Lenivci so zasedli naslednja mesta:
Ela Kikelj 8., Neli Ažman 22., Gorazd Knafelj 6., Luka Stevanovič 5.,
Erazem Knafelj 7., Bor Knafelj 8., Julija Kikelj 8., Tia Ipavec 21., Zala
Berce 42., Eva Sterle 46., Lin Logar 5., Miha Erjavec 21., Peter Miklavž
Čušin 31., Jaka Reš 4., Ana Koselj 8., Lara Reš 1. in Maša Zupan 3.
Poleg otrok pa zelo pridno trenirajo tudi naši rekreativci, ki so svojo
»dejavnost« iz prijetno toplega zavetja jesenske Primorske zamenjali
z umetnimi stenami.
Za PK Žirovnica Timotej Rajgelj

Z zmogljivejšim teptalcem bo urejanje prog lažje in učinkovitejše.
Novi teptalec ima 130-konjski Mercedesov motor, prostornejšo kabino, 8-smerni plug spredaj in frezo za sneg zadaj. Obenem lahko
gladi progo in zareže smučino za klasični tek na smučeh.
Obljubljamo, da bodo proge v okviru finančnih in časovnih možnosti vedno hitro urejene, žal pa ne moremo biti na dveh lokacijah
obenem in tudi sneg se mora včasih malo uleči. Zahvaljujemo se
lastnikom zemljišč, ki blagohotno dopuščajo vožnjo po svoji posesti
in obenem naprošamo tiste, ki jim to ni všeč, da nas še pred snegom
obvestijo.
Če bodo snežne razmere in temperature primerne, bomo urejali poti
do Valvasorja in v Zelenico, pobočje v Rekreacijskem parku Završnica,
pobočje na Gojzdcu, tekaške proge pa na Gojzdcu, v Junčevcu, na
Bregu, pod Zabreznico, Breznico in Doslovčami. Prav tako bo ob
primernih razmerah urejeno naravno drsališče v Zavrhu. Vzdrževanje
oskrbovalnih poti do koč in pripravo tekaških prog sofinancira Zavod
za turizem in kulturo Žirovnica.
Ker je TVD Partizan še vedno društvo za športno vzgojo in rekreacijo, nas veseli, da domačini in obiskovalci prepoznate naš trud, da
izkoriščate vse možnosti za ohranjanje zdravja, gibanje in zabavo ter
resnično vsaj v tako lepih zimah, kot je tale, napolnite svoje baterije
z doživetji na snegu.
Za finančne prispevke in pomoč pri prevozih se zahvaljujemo donatorjem: Občina Žirovnica, Medium d.o.o., Napisi Bernik, Aquawatt
d.o.o., Thomas Prešern, Samo Mekina, Tomek d.o.o. in Floro transport.
Naj nam zima nakloni snega … v pravi meri!
Samo Mekina
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Volkswagen Tiguan 2.0 TDI
BMT Business
80.441 km, letnik 2016
Navi, ALU platišča, avt. klima,
USB, bluetooth

Dacia Sandero 1.0 SCe 65
Essential NOVO VOZILO
0 km, letnik 2021 (NOVO
VOZILO), Radio, klima, bluetooth,
USB, MP3

Renault Laguna Grandtour
Expression 2.0 16V
177.097 km, letnik 2009
Servisna knjiga, 2 lastnik, MP3,
avt. klima, slovenski

ASP Lesce
051 425 886, 040 414 129
040 122 222, 070 817 187

ASP Lesce
051 425 886, 040 414 129
040 122 222, 070 817 187

ASP Jesenice
041 366 391, 031 668 568

Volkswagen Golf VW Golf
2.0 TDI
170.949 km, letnik 2016
Parkirni senzorji spredaj, zadaj,
bluetooth, avt. klima, navigacija

Škoda Superb 1.6 TDI
Executive
141.201 km, letnik 2017
Akt.tempomat, park. senz. spred,
zadaj, avt. klima

Renault Talisman Energy dCi
160 Intens EDC
143.226 km, letnik 2016
Avt. klima, navi, bluetooth, park.
senz, spr., zad., kamera

ASP Lesce
051 425 886, 040 414 129
040 122 222, 070 817 187

ASP Lesce
051 425 886, 040 414 129
040 122 222, 070 817 187

ASP Jesenice
041 366 391, 031 668 568

Volkswagen Passat Variant 1.6
TDI BMT Comfortline
138.817 km, letnik 2016
2 conska klima, bluetooth,
parkirni senzorji zadaj, spredaj

Ford Fiesta Trend 1.4l 71 kW
96 KM M5
126.664 km, letnik 2009
Redno servisiran, servisna
knjiga, avt. klima, radio, MP3

Honda Civic Tourer 1.6 i-DTEC
Elegance
146.068 km, letnik 2017
USB, MP3, avtomatska klima,
bluetooth, navi, DAB, kamera

ASP Lesce
051 425 886, 040 414 129
040 122 222, 070 817 187

ASP Jesenice
041 366 391, 031 668 568

ASP Jesenice
041 366 391, 031 668 568

Cena: 16.500 €

Cena: 10.780 €

Cena: 11.900 €

Cena: 4.500 €

Cena: 14.900 €

Cena: 13.750 €

Cena: 13.290 €

Cena: 4.199 €

Cena: 12.700 €

Opel Corsa 1.4 Active
56.649 km, letnik 2016
Tempomat, MP3, USB,
klima

Peugeot 5008 1.6 HDI Aut.
186.380 km, letnik 2013
Park. senzorji zadaj, dvojno dno
prtljažnika, Bluetooth

Toyota C-HR 1.2 Turbo C-ITY
17.901 km, letnik 2018
Ogrev. zunanja ogledala, MP3,
bluetooth, avt. klima

ASP Jesenice
041 366 391, 031 668 568

ASP Lesce
051 425 886, 040 414 129
040 122 222, 070 817 187

ASP Lesce
051 425 886, 040 414 129
040 122 222, 070 817 187

Audi A4 Avant 2.0 TDI clean
diesel Style
212.652 km, letnik 2015
Navigacija, tempomat, MP3 ,
avt. klima 2 conska

Volkswagen Golf Variant 1.6
TDI BMT Comfortline
183.254 km, letnik 2016
1 lastnik, avt. klima, el. parkirna
zavora, tempomat, servisna
knjiga

Cena: 8.500 €

Cena: 5.900 €

Cena: 11.790 €

Cena: 16.450 €

BMW serija 1: 114d
156.545 km, letnik 2016
Parkirni senzorji zadaj,
bluetooth, avt. klima,
tempomat, navi

Cena: 12.590 €

Cena: 10.500 €

ASP Lesce
051 425 886, 040 414 129
040 122 222, 070 817 187

ASP Jesenice
041 366 391, 031 668 568

ASP Jesenice
041 366 391, 031 668 568

Volkswagen Golf 2.0 TDI DSG
BMT R-Line Edition
151.883 km, letnik 2017
Serv. knjiga, 1 lastnik, slo., avt. klima,
tempomat, park. sen. s.z.

Volkswagen Golf Variant 1.6
TDI BlueMotion Comfortline
187.724 km, letnik 2016
tempomat, park. senz. zadaj,
kamera, avt. klima

Škoda Octavia 1.6 TDI
Ambition 85 kW DSG
73.058 km, letnik 2019
Park. senzorji zadaj, tempomat,
bluetooth, USB, MP3, navigacija

ASP Lesce
051 425 886, 040 414 129
040 122 222, 070 817 187

ASP Jesenice
041 366 391, 031 668 568

ASP Jesenice
041 366 391, 031 668 568

Cena: 15.990 €

Cena: 9.500 €

Cena: 16.200 €

Renault Talisman Grandtour
Energy dCi 130 Business EDC
126.055 km, letnik 2017, Navigacija, kamera, parkirni senzorji
spredaj in zadaj, akt. tempomat

Volkswagen T-Roc 1.0 TSI
Lounge
56.287 km, letnik 2019
Tempomat, avt. klima, park
senzorji spredaj, zadaj, kamera

Audi A4 Avant 2.0 TDI ultra
Basis
163.095 km, letnik 2017
tempomat, avt. klima, USB, MP3,
navigacija, bluetooth

ASP Lesce
051 425 886, 040 414 129
040 122 222, 070 817 187

ASP Lesce
051 425 886, 040 414 129
040 122 222, 070 817 187

ASP Jesenice
041 366 391, 031 668 568

Renault Megane Grandtour TCe
100 Energy Zen
114.279 km, letnik 2017
Bluetooth, navi, avt. klima, park.
sen. spr.,zad, tempomat

Nissan Juke 1.0 DIG-T 117
N-Connecta
5.000 km, letnik 2020
Avt. klima, kamera, senzorji
zadaj, USB, MP3

ASP Jesenice
041 366 391, 031 668 568

ASP Lesce
051 425 886, 040 414 129
040 122 222, 070 817 187

Cena: 14.000 €

Cena: 22.250 €

Cena: 12.750 €

Cena: 16.700 €

Audi A4 Avant 2.0 TDI Design
S tronic
97.305 km, letnik 2018
1 lastnik, servisna knjigapotrjena, avt. klima, MP3, USB,
navigacija, tempomat

Cena: 18.700 €

Cena: 20.800 €
ASP Jesenice
041 366 391, 031 668 568

Naša obljuba kupcu:

RABLJENA
VOZILA Z
GARANCIJO

Paket vzdrževanja*
Pomoč na cesti*
Brezplačna kontrola vozila po 2000 km

Vozila preverjene kakovosti
Brezplačna testna vožnja
Podaljšano jamstvo do 24 mesecev*
Zamenjava vozila

Poseben paket ﬁnanciranja**
Nespremenljivi obroki

KREDIT IN
LEASING
BREZ
POLOGA

*Vsa vozila znamke Renault & Dacia v programu Renault Selection imajo vključeno podaljšano jamstvo do 24 mesecev in neomejeno število kilometrov.
za vse znamke vozil v skladu s spološnimi pogoji Renault SELECTION. Več na www.renault.si/renault-selection.

Jesenice, Finžgarjeva 2, T: 04 / 58 33 330
Lesce, Hraška cesta 25, T: 04 / 53 53 450
29

varno
n
i
o
n
č
e
Sr
022!
v letu 2

Križanka

Geslo: ČAS RAZKRIJE VSE
1. Erika Bulovec, Smokuš 15a
2. Ana Prešeren, Breznica 7
3. Sandi Krajnc, Žirovnica 62a

NAGRADNA KRIŽANKA

Nagrade prejmete v podjetju Medium.

Nagrade podarja Valvasorjev dom pod Stolom.

Geslo križanke pošljite do 31. januarja 2022 na naslov
Novice občine Žirovnica, Žirovnica 60c, 4274 Žirovnica.

1. nagrada: Tri jedi po izbiri
2. nagrada: Dve jedi po izbiri
3. nagrada: Jed po zbiri
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A-VIR®
A-VIR® PLUS
Ostanimo zdravi, posvetimo pozornost sebi v celoti!
Hvala za vašo zvestobo, srečno 2022!
NOVO
Histomer Formula 201 je revolucionarna nega za pomlajevanje
obraza na osnovi kemičnega pilinga z mandljevo kislino.
Ekskluzivna nega s koloidnim zlatom in peptidi. Močno aktivira
proizvajanje kolagena.
V salonu vam nudimo še:
· selektivno fototermolizo (IPL)
· odstranjevanje dlačic, gubic, pigmentnih madežev, aken, herpesa
· medicinsko pedikuro
· depilacijo nog

KOŽA JE OGLEDALO naših življenjskih navad.
Kozmetični salon Andreja
Moste 24a, Žirovnica
Delovni čas:
ponedeljek, torek, sreda 10h–13h, 16h–20h
četrtek 10h–14h

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

Izdelek je naprodaj v trgovinah Sanolabor, Kalček, Norma,
Biotopic in drugih specializiranih trgovinah z zdravo prehrano
ter naši spletni strani: www.goba.eu
MycoMedica d.o.o.,
Podkoren 72,
4280 Kranjska Gora

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

KOZMETIČNI SALON

Srečno 2022!

ANDREJA


    


    
  



         
      
       
   





v Trgovini in gostinstvu

O
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Gregor
Moste 44, Žirovnica

Odprto tudi v nedeljah in praznikih

Jesenice, C. Cirila Tavčarja 6, T: 04 586 24 16
Lesce, Železniška cesta 7, T: 04 531 89 34
www.optika-berce.si
Želimo vam vesele božične praznike
in dober vid v letu 2022!

Iz T
arka
riglav
s ke ga naro dne ga p
• SVEŽE MLEKO • MLADI SIR • SIROTKA • sladka in kisla
smetana • NARAVNI DOMAČI JOGURT • DOMAČA SKUTA
V sezoni
piknikov
ježelimo
v ponudbi
Vsem občanom
občine
Žirovnica
blagoslovljene
božične
praznike
in srečno
novo leto.
tudi
sir za žar
in solate
KMETIJA PRNIKAR

Tudi očala so lahko praznično darilo!

podpirajmo lokalno

PEUGEOT 208
ČISTO SVEŽA ZALOGA

Poraba v kombiniranem načinu vožnje po WLTP ciklu:
od 0,0 do 6,1 l/100 km. Izpuh CO2: od 0 do 139 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6. Vrednost specifične
emisije dušikovih oksidov NOx: od 0,0 do 0,0536 g/km. Emisije trdnih delcev: od 0,0 do 0,00043 g/km.
Število delcev: od 0,0 do 3,00. Poraba električne energije pri električnih izvedenkah (Wh/km) pri
kombinirani vožnji: 159–183. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča
globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k
poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam
prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.

AVTO PARTNER d.o.o., Cesta železarjev 27, 4270 Jesenice, tel. 04 583 6660
PEUGEOT-SLO-oglas_208-sveza-zaloga_A5_nve_v2.indd 1
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