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Spoštovane občanke, cenjeni 
občani prav lep pozdrav!
Krepko smo že zakorakali, kot radi rečemo, v leto 2022 in pred 
nami je nova številka naših Novic, ki vam bo prinesla veliko 
informacij in zanimivega branja. Tudi občinska uprava in župan 
smo že zavihali rokave in pristopili h konkretnim aktivnostim za 
izvedbo posameznih projektov, ki izvirajo iz načrta razvojnih 
programov oziroma proračuna za leto 2022, sprejetega na de-
cembrski seji občinskega sveta. V nadaljevanju naj povzamem 
nekaj pomembnih stvari.

Župan 8. februarja na poti Kulturne dediščine z Matjažem Koma-
nom, direktorjem ZTK Žirovnica

Objavljen je bil javni razpis za izbiro izvajalca za gradnjo ka-
nalizacijskega omrežja v delu Smokuča in izbran nadzor, 
tako da bomo z deli pričeli predvidoma aprila. Vse občane v 
tem delu vasi bomo s posebnim dopisom obvestili o pričetku 
del in s posebnostmi projekta, mikro lokacijo hišnih priključkov 
pa boste dorekli z izvajalcem na kraju samem glede na lego 
vaših greznic.

Za obvoznico Vrba je že izdelan projekt za izvedbo (PZI), ča-
kamo še recenzijo projekta, izbrano je bilo geodetsko podjetje 
(Domplan) za odmere in podjetje za izvedbo postopkov odku-
pov zemljišč (HT PLUS, d.o.o., Ljubljana). Lastnikom zemljišč je 
bilo že posredovano obvestilo s skico posega na njihovi parceli. 
Marca bomo pričeli z odmerami in nato takoj z odkupi. Ko 
bomo dobili pravico graditi, bomo vložili dokumentacijo za 
gradbeno dovoljenje (DGD) in objavili razpis za izbiro izvajalca.

S pripravljavcem dokumentacije za novogradnjo v Vrbi 1, 
Atelje Ostan Pavlin, d.o.o., iz Ljubljane, smo podpisali pogod-

bo in pričeli z delom. Gre za priznanega arhitekta, ki pripra-
vlja projekte tudi za državni del obnove, in sicer za obnovo 
gospodarskega poslopja. V enem letu bi na občini radi prišli 
do gradbenega dovoljenja za novogradnjo, saj želimo projekt 
prijaviti na razpis za sredstva iz sklada za okrevanje, ki bodo 
namenjena tudi za razvoj kulture in turizma.

V Prešernovi rojstni hiši namreč ni mogoče razvijati dodatne 
ponudbe. Prostor ni primeren niti za prireditve, ki občasno po-
tekajo v njem, temveč je hiša urejena kot muzej in namenjena 
zgolj ogledom. Ko bodo sosednji objekti urejeni, bodo lahko 
vsi dogodki premaknjeni v sedanji skedenj, kjer bo država ure-
dila dvorano za 60 ljudi. Na voljo bodo tudi manjša trgovina, 
galerija in skladišče.

Občina bo medtem poskrbela za dodatno turistično ponud-
bo v stanovanjski hiši Vrba 1. Sama hiša nima zgodovinske in 
kulturne vrednosti, ker pa je v območju spomenika državnega 
pomena, se bo pri obnovi treba prilagoditi pogojem Zavoda 
za varstvo kulturne dediščine. V novem objektu želimo poleg 
gostinske dejavnosti imeti še t. i. prezentacijo zgodovinskega 
obdobja, v katerem je živel in deloval Prešeren. Ne gre za pod-
vajanje zbirke iz Prešernove rojstne hiše, temveč za predstavitev 
časa v katerem je živel, običajev, orodja ipd.

Aktivnosti potekajo tudi na področju gradnje doma staro-
stnikov na Selu in gasilsko-reševalnega centra v Zabre-
znici. O teh projektih pa kaj več v naslednji številki.

Žal je letošnje praznovanje kulturnega praznika zaradi 
ukrepov povezanih s covidom-19 zopet potekalo nekoliko dru-
gače, upam pa, da ste našli kaj za svojo dušo in da ste praznik 
tudi obeležili. Letošnji slogan praznovanja kulturnega praznika 
v Žirovnici je bil »Edinost, sreča, sprava k nam naj nazaj se 
vrnejo!« Še kako aktualno geslo, če mene vprašate.

Glede aktualnih razmer, povezanih s covidom, lahko re-
čem, da se tudi pri nas okužbe povečujejo, je pa manj težjih 
potekov bolezni. Prosim vas, pazite nase in druge in predvsem 
– cepite se.

Želim vam, da bi se imeli in počutili lepo v naši občini, če ob-
čutite pomanjkljivosti, pa seveda ne pozabite – za pripombe, 
predloge in kritiko smo vam vedno na voljo.

Vaš župan Leopold Pogačar

Ustanovitelj in izdajatelj: Občina Žirovnica, Breznica 3, 4274 Žirovnica. Pravice izdajatelja: Medium, d.o.o., Žirovnica 60c, 4274 Žirovnica. Časopis 
izide sedemkrat letno v nakladi 1640 izvodov, prejmejo ga vsa gospodinjstva v občini brezplačno. Tiskano na papirju s FSC certifikatom (trajnostno 
upravljanje z gozdovi). ISSN: 1854-4932. Naslov uredništva: Novice občine Žirovnica, Žirovnica 60c, 4274 Žirovnica. Tel. 04 580 50 20 ali 040 439 
560. E-naslov: novice@medium.si. Odgovorna urednica: Polona Kus. Trženje oglasnega prostora: Martina Košir, tel. 04 580 50 20. Uredništvo si 
pridržuje pravico do krajšanja ali neobjave nenaročenih prispevkov v skladu z razpoložljivim prostorom in pravico do neobjave neprimernih in žaljivih 
vsebin. Foto na naslovnici Miha Šest. Naslednja številka Novic bo izšla 7. aprila. Rok za oddajo prispevkov je ponedeljek, 28. marec.

Čestitka za dan žena – 8. marec

Brez sonca roža ne cveti,
a nam brez mam živeti ni.
Zahvalim soncu se za cvet,
a tebi, ker ves moj si svet!

Leopold Pogačar, župan

Aktualno
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Spoštovane bralke in bralci,
s prvo letošnjo številko se Novice predstavljajo v osveženi 
podobi, ki pa še vedno sledi barvam in simbolom Občine 
Žirovnica. Očem prijazna pastelna podlaga in manj bleščeč 
papir bosta, upamo, pripomogla k prijetnejšemu prebiranju 
časopisa, ki ga boste v vaših nabiralnikih našli pogosteje kot 
doslej. V skladu s sklepom Sveta časopisa Občine Žirovnica bo 
letno izšlo sedem številk Novic občine Žirovnica. Predvideni 
datumi naslednjih izdaj za leto 2022 so 7. april, 26. maj, 7. julij,  
8. september, 27. oktober in 22. december.

V uredništvu se bomo tudi vnaprej trudili poročati o aktualnem 
dogajanju v občini, delovanju društev in posameznikov, pred-
stavljati zanimivosti, ohranjati preteklost, zapisati tudi kakšen 
uporaben nasvet ali recept, objaviti vaše mnenje, pohvalo ali 
grajo. 

Ob tej priložnosti se zahvaljujem vsem, ki tako ali drugače so-
delujete pri nastajanju Novic. Našega uspešnega sodelovanja 
se nadejam tudi v prihodnje in obenem vabim vse bralke in 
bralce, da s svojim predlogom, prispevkom, kritiko ali pohvalo 
pripomorete k pestrosti našega časopisa. Kontaktne podatke 
najdete na uvodni strani vsake številke, kjer boste našli tudi 
podatek o roku oddaje prispevkov za naslednjo izdajo časopi-
sa. Obvestilo o tem je vselej objavljeno tudi na spletni strani 
Občine Žirovnica.

Polona Kus, 
odgovorna urednica

5.691.951 evrov, od tega je dobre tri milijone namenjenih te-
kočim izdatkom in 2,6 milijona investicijam. Med večjimi inve-
sticijami letošnjega leta je izdelava projektne dokumentacije in 
odkupi zemljišč za obvoznico Vrba, nakup zemljišč za gradnjo 
gasilsko-reševalnega centra v Zabreznici in doma starostni-
kov na Selu, sredstva pa so rezervirana tudi za rekonstrukcijo 
regionalne ceste Zabreznica–Breznica, ki bi se po napovedih 
države morda lahko pričela v drugi polovici leta. Med ostalimi 
investicijami naj omenimo turistični center Vrba, kjer so pred-
videni stroški za pridobitev gradbenega dovoljenja za objekt 
Vrba 1, gradnjo kanalizacije v delu Smokuča, izgradnjo daljin-
ske kolesarske povezave in dodatnega parkirišča v Završnici, 
obnovo električne napeljave v t. i. šolskem bloku in obnovo 
letovišča Pinea. Za slednjo bodo na podlagi sklenjenega spo-
razuma občine Jesenice, Kranjska Gora in Žirovnica prispevale 
po 35 tisoč evrov. 

Prihodki proračuna so načrtovani v višini 4.300.526 evrov. Pri-
manjkljaj v višini 1.391.425 se bo kril s sredstvi na računih, ki 
so 31. 12. znašala 1.037.254 evrov in zadolžitvijo proračuna 
v višini 380.000 evrov. Predlog proračuna je bil sprejet brez 
razprave s 13 glasovi za.

V prvi obravnavi je bil sprejet tudi Predlog Odloka o ureditvi 
in varnosti cestnega prometa v Občini Žirovnica. Novi 
odlok med drugim vključuje člene o plačilu parkirnine na javnih 
površinah ter nadomestilu za uporabo gozdnih cest in tako 
predstavlja pravno podlago za uvedbo teh ukrepov v občini. Z 
namenom umirjanja prometa bo plačilo parkirnine in uporabe 
gozdnih cest v letošnjem letu uvedeno v dolini Završnice in na 
cestah proti Valvazorju in Zelenici. Na ostalih parkiriščih v ob-
čini režim zaenkrat ostaja nespremenjen. V skladu z odlokom 
bo o višini parkirnine odločal občinski svet, globa za kršenje 
odloka pa bo znašala 80 evrov. Odlok določa tudi izjeme pri 
plačevanju uporabe gozdnih cest, kot so lastniki nepremičnin, 
lastniki in najemniki koč, intervencijske službe in drugi upravi-
čenci, ki jim bo v ta namen izdana dovolilnica. 

Svetniki so se v razpravi strinjali, da je uvedba ukrepov za umi-
ritev prometa v Završnici potrebna in podali nekaj pripomb k 
predlogu odloka. Dopolnjeno besedilo so ponovno obrav-
navali na februarski seji, o čemer bomo poročali v prihodnji 
številki Novic.

Gradivo s seje je v celoti dostopno na spletni strani Občine 
Žirovnica pod zavihkom Organi občine/Seje občinskega sveta.

Polona Kus

Z decembrske seje Občinskega 
sveta Občine Žirovnica
Zadnjo sejo v letu 2021 so otvorili brezniški skavti s 
sporočilom Luči miru iz Betlehema »Človek, ne jezi se!« 
Med trinajstimi točkami dnevnega reda izpostavljamo 
drugo obravnavo predloga proračuna za leto 2022 in 
predlog novega odloka o ureditvi in varnosti cestnega 
prometa v občini.

Skavti so svetnike nagovorili s sporočilom Luči miru iz Betlehema. 

Predlog proračuna za leto 2022 so svetniki prvič obravnavali 
na seji 21. oktobra. Med prvim in drugim branjem je prišlo 
do sprememb in posledično zvišanja postavk na prihodkovni 
in odhodkovni strani. Proračun za leto 2022 je tako vreden 

Na cesti Breg–Piškovca–Bled 
dovoljen le lokalni promet
Občini Žirovnica in Bled sta sprejeli odlok, ki na cesti 
Breg–Bled čez novi most v Piškovci dovoljuje le lokalni 
promet. Uporabnike o tem obvešča prometna signa-
lizacija, nadzor bo opravljalo medobčinsko redarstvo.

Nekoliko odmaknjena cestna povezava med obema občinama 
je obremenjena predvsem v poletnih mesecih, ko se domači 
in tuji gosti poskušajo izogniti zastojem na regionalnih cestah. 
V izogib povečanemu prometu skozi naselja je uporaba ceste 

Aktualno
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odslej z odlokom omejena na lokalni promet.

Lokalni promet je v Zakonu o cestah opredeljen kot »promet 
motornih vozil, katerih vozniki, lastniki ali imetniki pravice upo-
rabe imajo na tem območju stalno ali začasno prebivališče, 

promet motornih vozil, ki so v lasti 
oziroma v uporabi pravne ali fizične 
osebe, registrirane za opravljanje 
prevozov, ki ima na tem območju 
sedež ali podružnico in urejeno par-
kirišče, ali avtošole, ki ima na tem 
območju sedež ali podružnico in 
urejeno parkirišče. Za lokalni promet 
se šteje tudi promet vozil za izvaja-
nje rednega vzdrževanja ceste, vozil 
komunalnih služb, vprežnih vozil, 
koles, mopedov, katerih konstrukcij-
sko določena hitrost ne presega 25 
km/h, koles z motorjem, lahkih štiri-
koles, traktorjev in motokultivatorjev 
ter promet motornih vozil, s katerimi 
se kandidati usposabljajo za vožnjo 
motornih vozil ali opravljajo izpite za 
voznike motornih vozil.«

Voznike o prometnem režimu obveščajo ustrezne opozorilne 
table v obeh občinah. Nadzor nad spoštovanjem omejitve bo 
opravljalo medobčinsko redarstvo. V primeru kršitev globa 
znaša 200 evrov za fizične osebe in 600 evrov za pravne osebe.

Polona Kus

O prometnem režimu 
voznike obveščajo table, 
nameščene v obeh 
občinah.

Kakšna je prihodnost  
pošte v Žirovnici?
Pošta Slovenije želi v Žirovnici vzpostaviti pogodbeno 
pošto, a v občini namera nima podpore.

Pošta Slovenije v zadnjih letih postopoma ukinja svoje poslo-
valnice, tako predvsem v manjših krajih pošte preprosto nimajo 
več ali namesto klasične poslovalnice deluje pogodbena pošta. 
Poštne storitve v tem primeru opravljajo pogodbeniki, kot so 
trgovine, bencinski servisi, cvetličarne, kmetijske zadruge, go-
stinci, zavodi, turistična društva in drugi. Razlog za to je po 
navedbah Pošte Slovenije v spremembi življenjskih navad upo-
rabnikov in posledično v upadu uporabe univerzalnih poštnih 
storitev, ki se je v zadnjih desetih letih prepolovila. 

Glede uvedbe pogodbene pošte v Žirovnici je Pošta za mnenje 
zaprosila Občino Žirovnica, ki predlogu nasprotuje in se zavze-
ma, da poštna poslovalnica 4274 Žirovnica ostane samostojna 
enota, ki bo v nezmanjšanem obsegu izvajala poštne storitve 
v javnem interesu. 

V mnenju je med drugim navedeno: »Strinjamo se, da se ži-
vljenjske navade uporabnikov spreminjajo, ni pa to značilno za 
vse starostne skupine uporabnikov poštnih storitev. V občini 
Žirovnica prebiva veliko starejše populacije, ki ji dostopnost 
poštnih storitev na obstoječ način veliko pomeni. Prav tako 
menimo, da je Pošta Slovenije s spreminjanjem odpiralnih ča-
sov poštnih poslovalnic sama pripomogla k slabši dostopnosti 

poštnih storitev, namesto da bi jih popularizirala, tudi skupaj s 
spremljajočimi storitvami, ki jih izvaja. Le-te so namreč v obči-
nah, kjer ni veliko trgovin, za uporabnike prav tako zanimive.«

Župan Leopold Pogačar: »Predstavnike Pošte smo opozorili 
tudi na trenutne razmere v Žirovnici – ob že tako skrajšanem 
času poslovanja pošte in omejenem številu obiskovalcev v po-
slovalnici ljudje v vseh vremenskih razmerah čakajo pred vrati. 
To marsikoga odvrne od uporabe njihovih storitev. Upam, da 
bomo v okviru koordinacije županov Zgornje Gorenjske, kjer 
smo že obravnavali omenjeno problematiko, ponovno, kot 
že pred leti, uspeli preprečiti takšne težnje. O namerah Pošte 
in naših pričakovanjih smo že obvestili MGRT – Direktorat za 
notranji trg ter ministra Počivavška.«

Polona Kus

Nadstrešek v Smokuču
S sredstvi participatornega proračuna občine za leto 
2021 je bil v Smokuču zgrajen nadstrešek za čakajoče 
na avtobus.

Participatorni proračun je tudi za leto 2021 izbranemu pro-
jektu namenjal 10 tisoč evrov. K predlaganju projektov so bili 
oktobra 2020 povabljeni vaški odbori. Pristojna komisija je 
prejela predlog VO Vrba, ki je predlagal izvedbo natečaja za 
izris celostne krajinsko kulturne ureditve Vrbe, in VO Smokuč 
za izgradnjo nadstreška za čakajoče na avtobus. Komisija je 
na podlagi točkovanja izbrala predlog Smokučanov. Nadstre-
šek, skladen s katalogom urbane opreme v občini, svojemu 
namenu služi od lanskega decembra.

Polona Kus

Aktualno
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Breznica danes

Vizija celostne ureditve prometa v letu 2030
Predstavljajte si občino Žirovnica čez 10 let. Kaj bi radi videli?
Celostna prometna strategija (CPS) je strateški dokument ob-
čine za trajnostno načrtovanje prometa. Gre za inovativen 
pristop k načrtovanju, ki klasične metode načrtovanja pro-
meta nadgrajuje z vključevanjem in sodelovanjem javnosti. Z 
jasno določeno vizijo in cilji skuša doseči celostne spremembe 
in posledično večjo kakovost bivanja za zdajšnje in prihodnje 
generacije.

Namen CPS je zasnovati dolgoročni proces trajnostnega na-
črtovanja prometa, ki bo prebivalcem in obiskovalcem občine 
ponujal bolj učinkovite, vključujoče, okolju in zdravju prijazne 
oblike potovanja po občini in širše.

Vizualizaciji, prikazani na dveh izbranih lokacijah sta informa-
tivne narave in predstavljata delčke dolgoročne vizije ureditve 
prometa. Gre za idejne predloge možnih ureditev in ne za 
konkretne projektne rešitve.

Vizija Občine Žirovnica

»Občina Žirovnica 2030 je trajnostno naravnana občina 
na pragu Karavank, kjer kakovostno sobivamo in sr(e)čno 
ustvarjamo.«

»Če načrtujemo za avtomobile in promet, dobimo avtomobile 
in promet. Če načrtujemo za ljudi in javne prostore, dobimo 
ljudi in javne prostore.«

(Fred Kent)

Potem: Ureditev krožišča, trga ter večnamenske poti pred cerkvijo na Breznici. Izboljšana varnost v prometu, še posebej za najbolj ranljive 
udeležence – pešce, kolesarje, med njimi otroke in starostnike.

Aktualno
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VABILO

Javna razprava v sklopu priprave Celostne prometne 
strategije Občine Žirovnica

»Občina po meri človeka«
V sklopu izdelave CPS Občine Žirovnica vas vabimo na 
javno razpravo z naslovom »Občina po meri človeka«, ki 
bo potekala predvidoma v mesecu marcu 2022. O točnem 
datumu in načinu javne razprave boste obveščeni preko 
spletne strani in lokalnih medijev. Pridružite se nam in po-
magajte oblikovati trajnostno mobilnost za varno občino. 
Prijazno vabljeni!

Župan Občine Žirovnica 
Leopold Pogačar

Završnica danes

Potem: Omejitev motornega prometa ter ureditev parkirišča »P+R« v Završnici. Uravnotežen razvoj vseh vrst prometa na način, da ustreza 
tako običajnim letnim obremenitvam, kot tudi porastu prometa v turistični sezoni.

Strateški cilji Občine Žirovnica:
 • Družini prijazna občina – nadgradnja kakovosti in udob-

nosti vsakodnevnega življenja vseh generacij

 • Mirno, urejeno in ohranjeno okolje – zmanjšanje priti-
skov na okolje, naravne vire in dediščino

 • Prostor za zeleni navdih in oddih – izkoriščanje priložno-
sti za trajnostni napredek lokalnega podjetništva, kmetij-
stva in turizma ter krepitev potenciala kulture, podeželske-
ga okolja, lokacije in ustvarjalnosti

CPS za Občino Žirovnica pripravlja podjetje PNZ svetovanje 
projektiranje d.o.o. Ljubljana.

Aktualno
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Policija svetuje

Previdnost v času počitnic
Bližajo se šolske počitnice in s tem tudi pogo-
stejše odsotnosti od doma. Policisti sporočajo, da previ-
dnost ni nikoli odveč. Pozivajo k skrbi za varnost lastnine in 
nepremičnin. Vredne stvari naj bodo pospravljene. Večjih 
količin denarja in zlatnine ni varno hraniti doma – v oma-
rah, nogavicah, itd. Najboljša zaščita doma je še vedno 
kombinacija mehanskega in tehničnega varovanja.

K veliki previdnosti pa policisti pozivajo v prostočasnih 
aktivnostih. Bodisi v gorah, na smučanju ali pri drugih de-
javnostih. V gorah je sneg, običajno zbit in trd. Potrebna 
je posebna oprema in znanje o uporabi le-te. Začetek leta 
je na tem področju zelo črn, obravnavanih je bilo že več 
smrtnih primerov.

Tudi na smučiščih so policisti v letošnji sezoni obravnavali 
že več nesreč. Udeleženih je bilo tudi veliko otrok. Zato 
pozivajo k upoštevanju pravil varnega smučanja, predvsem 
glede hitrosti, varnega prehitevanja, ustavljanja, opreme 
in ustrezne izbire proge.

Jeseniški policisti vsem želijo varne počitnice in nadalje-
vanje leta.

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

Ajpes obvešča
Aplikacija za predložitev letnih poročil za leto 2021 je uporab-
nikom na voljo od 18. 1. 2022. V javnosti je zaznati vse več 
pritiskov za podaljšanje rokov za predložitev letnih poročil, na 
kar pa AJPES nima vpliva. Roki so predpisani z zakoni in so v 
pristojnosti posameznih ministrstev. 

Samostojni podjetniki, ki ugotavljajo davčno osnovo za davek 
od dohodka iz dejavnosti z upoštevanjem normiranih odhod-
kov – normiranci, niso zavezani za predložitev letnega poro-
čila AJPES, lahko pa to storijo in si s tem zagotovijo možnost 
priprave bonitetne ocene.

Trenutna gospodarska situacija prinaša veliko tveganj. Majhna 
podjetja in samostojni podjetniki so še posebej ranljivi, vsako 
neplačilo opravljenega posla lahko za njih pomeni grožnjo 
nadaljnjemu poslovanju. Zato bonitetna ocena pridobiva vse 
večji pomen, saj tako olajša spremljanje tveganj in podjetnikom 
prihrani čas, potreben za pridobivanje in analizo podatkov. 

Osnova za določitev bonitetne ocene poslovnim subjektom so 
podatki iz predloženih letnih poročil. Pri podjetnikih normiran-
cih, se pojavi težava, saj za njih bonitetne ocene ni mogoče pri-
pisati. AJPES je tudi za normirance našel rešitev. V primeru, da 
podjetnik normirec potrebuje bonitetno oceno S.BON AJPES, 
na elektronski naslov bonitete@ajpes.si pošlje sporočilo, da 
posluje kot normiranec in želi predložiti letno poročilo. Letno 
poročilo lahko predloži v zakonskem roku ali pa ga predloži 
kasneje in na tak način pridobi bonitetno oceno na podlagi 
individualne obravnave. 

AJPES, izpostava Kranj

Izteka se rok za vpis e-naslova gospodarskih družb 
v Poslovni register Slovenije

AJPES poziva vse gospodarske družbe, ki v PRS še niso vpi-
sale svojega e-naslova, naj to storijo čim prej, saj se rok iz-
teče v četrtek, 24. 2. 2022. Obvezen vpis predpisuje novela 
Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1K). Za samostojne 
podjetnike, društva in sindikate ta obveznost ne velja. 

Podjetniške delavnice 
V sklopu projekta Podjetniška kavica v Razvojni agen-
ciji Zgornje Gorenjske namenjena posebno pozornost 
podjetniškemu usposabljanju ter spodbujanju podje-
tništva na območju Zgornje Gorenjske. 

V letošnjem letu načrtujemo izvedbo devetih delavnic. 

V sredo, 9. marca, ob 9. uri se bo pričela spletna delavnica 
Kako lahko vaš produkt privabi še več kupcev. Strokov-
njakinja za graditev blagovnih znamk, ga. Simona Zajc, nam bo 
predstavila postopek, kako iz produkta izvleči tisto najboljše, 
ki ga bo naredilo še zanimivejšega za potencialne kupce in s 
tem povečalo možnosti za prodajo.

Subvencije za investicijske  
ukrepe URE in OVE 2022
Občina Žirovnica bo tudi letos v skladu s Pravilnikom o dode-
ljevanju finančnih sredstev investicijskim ukrepom za učinko-
vito rabo energije in izrabo obnovljivih virov energije v gospo-
dinjstvih na območju občine Žirovnica (Ur. l. RS, št. 43/2011, 
19/2013, 8/2015, 85/2016) dodelila subvencije za izvedene 
investicijske ukrepe za učinkovito rabo energije in izrabo ob-
novljivih virov energije v letu 2021.

V letu 2022 so v proračunu Občine Žirovnica za potrebe dode-
ljevanja nepovratnih finančnih sredstev zagotovljena  sredstva 
v višini 25.000,00 evrov na proračunski postavki 1231 – Izva-
janje LEK.

Razpisno dokumentacijo bodo interesenti lahko prevzeli med 
28. 2. 2022 in 1. 3. 2022 v sprejemni pisarni Občine Žirovnica v 
času uradnih ur ali na spletnih straneh Občine Žirovnica http://
www.zirovnica.si v rubriki Razpisi.

Izpolnjen obrazec vloge in zahtevana dokazila v zaprti kuverti 
oddajte v času od 28. 2. 2022 do vključno 1. 4. 2022 do 15. ure 
v sprejemni pisarni Občine Žirovnica v času uradnih ur, osebno 
ali priporočeno po pošti na naslov Občina Žirovnica, Breznica 
3, 4274 Žirovnica, s pripisom »Subvencije za investicijske ukrepe 
URE in OVE 2022«.
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Kakovost pitne vode v občini 
Žirovnica v letu 2021
JEKO, javno komunalno podjetje, d.o.o., Jesenice izvaja gospo-
darsko javno službo oskrbe s pitno vodo v občini Žirovnica, kjer 
upravlja dva vodovodna sistema: Završnica in Ajdna. Notranji 
nadzor nad kakovostjo pitne vode je v letu 2021 potekal s 
strani JEKO, javnega komunalnega podjetja, d.o.o., Jesenice 
na osnovi HACCP sistema v skladu z določili Pravilnika o pitni 
vodi (Ur. l. RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/14 
in 51/17) in izvajanjem dobre higienske prakse. Zunanji nadzor 
izvaja neodvisni državni monitoring (NLZOH) in zdravstveni 
inšpektorat Republike Slovenije.

Notranji nadzor omogoča pravočasno prepoznavanje mikro-
bioloških, kemičnih in fizikalnih tveganj, ki lahko predstavlja-
jo potencialno nevarnost za zdravje ljudi, izvajanje potrebnih 
ukrepov ter vzpostavljanje stalnega nadzora na tistih mestih 
(kritičnih kontrolnih točkah) v oskrbi s pitno vodo, kjer se tve-
ganja lahko pojavijo. V pitni vodi se prednostno spremljajo 
mikrobiološki parametri, saj je obvladovanje mikroorganizmov 
v pitni vodi na prvem mestu po pomenu zdravja.

Na osnovi rezultatov, navedenih v nadaljevanju poročila, ugo-
tavljamo, da je bila pitna voda v letu 2021 na oskrbovalnih 
območjih v občini Žirovnica, ki so v upravljanju podjetja JEKO, 
d.o.o., zdravstveno ustrezna in varna za pitje. 

Rezultati analiz v okviru notranjega nadzora na posa-
meznih vodovodnih sistemih v letu 2021

Vodovodni 
sistem/ vrsta 
obdelave:

Mikrobiološke analize Kemijske analize

Skupaj Skladne Neskladne Skupaj Skladne Neskladne

Završnica
(surova voda)

22 21 1 1 1 0

Ajdna 
(surova voda)

18 17 1 2 2 0

Skupaj 40 38 2 3 3 0

Dva vzorca odvzeta na omrežju sta bila neskladna s pravil-
nikom. En vzorec na vodovodnem sistemu Završnica, zaradi 
prisotnosti koliformnih bakterij in en vzorec na vodovodnem 

Pismo strokovnega vodja Osnovnega 
zdravstva Gorenjske Aleksandra Stepanoviča, 
dr. med

Naše primarno zdravstvo z mrežo zdravstvenih domov je vse 
od začetka epidemije v prvi bojni vrsti z virusom covid-19. 
Kmalu bosta že dve leti, od pomladi 2020, ko se vsak dan 
intenzivno ukvarjamo z omejevanjem njegove rušilne moči. 
Neprestano, iz dneva v dan, testiramo prebivalstvo in ponu-
jamo preventivno zaščito z enostavnim in dostopnim ceplje-
njem. Testiranja in cepljenja so postala dejavnost, ki zahteva 
ogromno delovne energije in vneme.

Zdravstveno osebje je že doslej večkrat delovalo na skrajnem 
robu zmogljivosti, zadnja in doslej daleč najbolj nalezljiva raz-
ličica omikron pa je še posebej »poskrbela« za kadrovsko iz-
črpanost. Število testiranj se je z novim letom v komaj dveh 
tednih podvojilo in še kar narašča. Vrste pred zabojniki, kjer 
naši zaposleni jemljejo brise, so od jutra do mraka. Telefonske 
številke za naročanje pregorevajo. In tako je prav vse dni v 
tednu, tudi čez vikende, ko se pritisk prenese na ambulante 
nujne pomoči. Podaljšuje se čas za naročanje, za laboratorijsko 
obdelavo vzorcev, podaljšuje se čakanje na izvide. Omikron 
kosi tudi v naših vrstah, vedno težje kadrovsko pokrijemo 
dobesedno vsak dan bolj hektične razmere. Vse našteto ima 
nujno za posledico slabo voljo med pacienti, tudi nestrpnost. 
Opozarjamo, da je v takšnih razmerah kljub vsemu trudu mo-
žnost nižjega standarda zdravstvene oskrbe povsem realna, 
dogajajo se tudi že napake.

Zaposleni v zdravstvenih domovih, še posebej družinski zdrav-
niki, medicinske sestre in osebje na najbolj izpostavljenih co-
vid-19 točkah in v cepilnih centrih, se zavedamo svoje odgovor-
nosti do naših pacientov. Po najboljših močeh in strokovno jo 
bomo izvajali tudi v vrhuncu epidemije. Paciente vljudno pro-
simo za upoštevanje navodil zdravstvene stroke glede pravil, 
kdo in kako do testiranja, kdo in za koliko časa v samoizolacijo 
in karanteno. Enako pri priporočilih za cepljenje. 

Spoštovani pacienti, zdravstveni domovi se spopadamo s hudo 
kadrovsko stisko zaradi bolniških odsotnosti in karanten zapo-
slenih. Obenem skokovito narašča število testiranj in okuže-
nih. V primeru ne nujnih zadev, kot so npr. kontrole urejenih 
kroničnih bolezni in več mesecev ali celo let trajajoče težave, 
zaradi katerih do sedaj niste obiskali zdravnika, vas vljudno in 
neobvezujoče prosimo za krajšo prestavitev termina do umiri-
tve najhujšega vala epidemije. Skupaj bomo zmogli.

V torek, 22. marca, od 12. do 15. ure se bomo z Živo Kova-
čević, specialistko za pisanje marketinških besedil, posvečali 
pripravi vsebin, ki bodo pritegnile vaše stranke. Pose-
ben poudarek bo predvsem na pripravi besedil za družbena 
omrežja, kako doseči, da boste opaženi in da bo to pripomoglo 
k vaši prodaji. 

V petek, 1. aprila, bomo ob 9. uri nadaljevali s spletno de-
lavnico Kako pripraviti Prezi predstavitev. V sodelovanju 
s podjetjem B2 bomo spoznavali spletno orodje Prezi, ki je 
namenjeno pripravi zanimivih in interaktivnih predstavitev. 

Udeležba na vseh delavnicah je brezplačna, obvezne pa so 
predhodne prijave na elektronski naslov urska.luks@ragor.
si. Projekt sofinancirajo občina Bled, Bohinj, Gorje, Jesenice, 
Kranjska Gora, Radovljica in Žirovnica.

Urška Luks, RAGOR

sistemu Ajdna, zaradi prisotnosti bakterij enterokokov. Po iz-
vedenih ukrepih je bil ponovitveni vzorec ponovno skladen, 
tveganja za zdravje ni bilo. 

Obveščanje o morebitnih motnjah ali ob izrednih dogodkih 
v najkrajšem času poteka preko aplikacije SMS – obveščanje. 
Obrazec za prijavo najdete na naši spletni strani, www.jeko.
si, desno spodaj Hitre povezave.

Elizabeta Mavrič
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Obvoznica Vrba 
Novembra 2020 je bil sprejet občinski podrobni pro-
storski načrt za obvoznico Vrba. S tem so bile zaključene dol-
goletne polemike in razprave o vzhodni ali zahodni varianti. 
O obeh variantah je bilo veliko napisanega in izrečenega, na 
koncu pa je bila, kot nam je znano, sprejeta zahodna.

V preteklem covid letu se je zdelo, da so se aktivnosti za čim 
prejšnji začetek gradnje ustavile, vendar temu ni bilo tako. 
Februarja 2021 je bilo objavljeno javno naročilo za izdelavo 
projektne dokumentacije obvoznica Vrba. Izvedbeni projekt, 
ki vključuje tudi poti za kolesarje in pešce, je končan in sedaj 
je v skladu s procesnimi postopki potrebno opraviti še revizijo 
projekta. Prepričan sem, da je bila naloga dobro opravljena in 
bo revizija samo še potrdila predlagane zaključke. 

Izdelan projekt, ki podaja strokovna navodila za izvajanje gra-
dnje in zakoličenje, pomeni tudi začetek del na terenu. Tako 
so bila lastnikom parcel na trasi nove ceste že poslana obve-
stila s skico posega v njihovo parcelo. Geodetske izmere bo 
opravljalo podjetje Domplan, d. d., iz Kranja, postopke v zvezi 
z odkupom potrebnih zemljišč pa bo opravljalo podjetje HT 
PLUS iz Ljubljane. Prvi postopki odmere zemljišč so predvideni 
za začetek marca. V proračunu občine je v letošnjem letu za-
gotovljenih dovolj sredstev za odkupe in pričakujem in želim si, 
da bi bili vsi postopki zaključeni v čim krajšem času. Pridobitev 
potrebnih zemljišč je seveda pogoj, da občina začne s po-
stopkom pridobivanja gradbenega dovoljenja in s postopkom 
javnega naročila izbire izvajalca del. Glede na sedanje razmere 
na trgu, ko so cene gradbenih del zelo poskočile navzgor, bo 
to za občino velik finančni zalogaj. V veliko pomoč nam bo, 
če bomo uspeli pridobiti tudi dodatna državna ali evropska 
sredstva. Svetnice in svetniki Neodvisne liste za Žirovnico bomo 
tako kot do sedaj podpirali vse aktivnosti, da pride do realiza-
cije projekta čim hitreje.

Istočasno s prizadevanji pri izgradnji obvoznice pa občina in dr-
žava nadaljujeta s projektiranjem in umeščanjem novih vsebin 
v kupljene nepremičnine pri Prešernovi hiši v Vrbi. Svetnice in 
svetniki naše liste smo pri tem podprli prizadevanja občine za 
celovito ureditev z vsebinami, ki se med seboj dopolnjujejo. S 
skupnimi močmi nam bo uspelo, da bo Vrba s svojo bogato 
naravno in kulturno dediščino v prihodnje še lepša, zanimivejša 
in prijaznejša. Urejeno okolje prav gotovo zagotavlja boljšo ka-
kovost življenja domačinom, obiskovalcem pa nudi prijetnejše 
doživetje naših prelepih vasi. 

Izidor Jekovec
Neodvisna lista za Žirovnico

Okrogla miza Kultura in 
turizem v občini Žirovnica
Na okrogli mizi na temo Kultura in turizem, ki jo je organizirala 
stranka SD na dan pred kulturnim praznikom v gostišču Osvald, 
so pod vodstvom kandidatke za Državni zbor mag. Vere Djurić 
Drozdek sodelovali nekdanji minister za kulturo mag. Zoran 
Poznič, direktorica Razvojne agencije Zgornje Gorenjske Eva 
Štravs Podlogar, direktor Zavoda za turizem in kulturo Občine 
Žirovnica Matjaž Koman in drugi gostje in člani SD. Pred do-
godkom sta mag. Vera Djurić Drozdek in mag. Zoran Poznič 
položila venec pred Prešernovim spomenikom v Vrbi in s tem 
počastila kulturni praznik Slovencev. 

V uvodu k okrogli mizi je župan Občine Žirovnica omenil ugo-
dne trende pri razvoju kulture in turizma v Občini Žirovnica. V 
porastu je število nočitev, prav tako raste tudi število obisko-
valcev. Žirovnica je turistična lokacija, ki na zelo majhnem ob-
močju ponuja veliko pestrost. Ta se bo še izboljšala z izgradnjo 
kulturnega središča v Vrbi, ki bo po besedah direktorja Zavoda 
Matjaža Komana prinesla pester nabor kulturnih dogodkov, od 
pesniških in glasbenih do gledaliških. Izgradnja tega kulturne-
ga središča bo terjala predvsem tesno sodelovanje občine in 
države, ki jo je bilo do sedaj slabo čutiti. Temu je pritrdil tudi 
Zoran Poznič in dodal, da je kultura način življenja in ne potre-
buje oznake, kaj je vredno in kaj je slabo. Poiskati je potrebno 
ustrezen način spodbujanja tega področja in v največji meri v 
ta prizadevanja vključevati lokalno prebivalstvo. To daje samim 
krajem identiteto, prebivalcem pa dviguje samozavest, ki je 
pogoj za njihovo vključenost in zavzetost. Eva Štravs Podlo-
gar je k temu dodala, da turizem sloni predvsem na ljudeh in 
njihovemu povezovanju. Namesto gosta, ki je sicer prvi, so še 
pomembnejši domačini, saj so najbolj pomemben dejavnik za 
uspehe tem področju. Svetnik SD Anton Koselj pa je omenil 
tudi zamujene priložnosti in potrebo po prizadevanjih za večji 
iztržek, da ne sloni vse na občinskih sredstvih. 

Na zaključku okrogle mize so bili za uspešno delo na področju 
kulture in turizma izpostavljeni predvsem naslednji dejavniki: 
Več izobraževanja na vseh področjih, saj se izredno hitro iz-
boljšujejo tehnologije in potrebe mlajših generacij. Povezovanje 
vseh institucij tako na nivoju države kot občine. Ustrezno na-
govarjanje obiskovalcev, predvsem mladih, ki uporabljajo nove 
načine komuniciranja. Najmočnejši dejavnik razvoja kulture in 
turizma pa je aktivno lokalno okolje in zavedanje, da je kultura 
pogoj za obstanek naroda. 

Za SD Žirovnica Vitomir Pretnar

Čestitka ob dnevu žena

Naj ta dan bo poseben za vas, 

mladenke brhke in ženice, 

prešerno voščim vam na glas in 

poklonim travniške cvetice.

Neodvisna lista za Žirovnico

Delo političnih strank
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Podmladek SDS Žirovnica
Od ustanovitve občinskega odbora Slovenske demokratske 
mladine Žirovnica mineva že več kot pol leta. V tem času smo 
se udeležili tradicionalnega pohoda ob dnevu državnosti v 
Radovljici, srečanja odborov stranke v Bovcu, srečanja Gorenj-
ske regijske koordinacije v Kamniku, piknika v Tržiču in piknika 
občinskega odbora v Žirovnici ter večih sej Sveta SDM. Zelo 
dobro sodelujemo z našima sosednjima odboroma v Radovljici 
in Tržiču.

Srečanje našega predsednika s predsednikom vlade

Naš predsednik Timotej Bergelj je bil julija povabljen na sreča-
nje s predsednikom vlade, gospodom Janezom Janšo, kjer je 

tekla beseda o nadaljnjem delovanju podmladka in problemih, 
ki pestijo mlade in jih ta vlada lahko reši.

Leto 2022 je leto volitev, saj so na sporedu kar štiri volitve 
(volitve v državni zbor, volitve predsednika republike, lokalne 
volitve in volitve v državni svet). Na volitvah bomo sodelovali 
tudi mladi in sooblikovali program naše stranke. Mislim, da lah-
ko z modrostjo starejših in idejami mladih dosežemo veliko. V 
občini Žirovnica zagovarjamo štipendije za mlade ter spodbuja-
nje zaposlovanja mladih v občini. Zagovarjamo tudi pospešitev 
izgradnje novega gasilnega doma, saj pred zdajšnjim primanj-
kuje parkirišč za gasilce, poleg tega pa ni dovolj prostora za 
redno usposabljanje gasilcev ter vso potrebno opremo. 

V Komendi se je v začetku januarja na novo konstituirala Go-
renjska regijska koordinacija Slovenske demokratske mladine, 
v izvršilnem odboru imamo enega predstavnika tako kot vsak 
odbor, v petčlansko nadzorno komisijo pa je bil izvoljen naš 
član Benjamin Grubar. Na začetku februarja je bil ustanovljen 
nov medobčinski odbor Severna Gorenjska, ki zajema občine 
Jesenice, Kranjska Gora, Bled, Bohinj in Gorje. Želimo jim veliko 
uspehov in dobrega sodelovanja.

V naš odbor vabimo vse mlade, ki si želijo soustvarjati politiko 
naše občine, vsi zainteresirani nas lahko kontaktirate na e-po-
što zirovnica.sdm@gmail.com.

Timotej Bergelj, 
predsednik OO SDM Žirovnica

GRADIMO SLOVENIJO, ZATE

Sem Irena Pfeifer, rojena na Jesenicah, kjer sem odraščala in se šolala ter leta 1979 zaključila 
izobraževanje za poklic medicinske sestre. V tej branži sem ostala vse do upokojitve leta 2020. 
Pred dvema desetletjema me je pot pripeljala v te lepe kraje žirovniške občine, kjer nas sonce 
zbuja in pospremi v noč, vmes pa dodobra prepiha veter. Žirovniška občina z bogato kulturno 
dediščino se vzorno razvija na mnogih področjih. Sama rada izkoristim številne pohodniške poti in 
kot velika ljubiteljica živali zelo rada sprehajam svojo psičko in urejam misli na svežem zraku. 

Delo v Zdravstvenem domu na Jesenicah, kjer sem delovala zadnjih dvajset let, me je še bolj 
povezalo s krajani, z intimo kraja. Prav ta bližina me je naučila razumeti potrebe in stiske ljudi, na 
katere se želim še naprej odzivati. Živimo v času, ko imamo kot posameznik in družba, lokalno in na 
svetovni ravni velik izziv, predvsem v zdravstvu, kar pa se kot potreba po prilagajanju seveda dotakne 
vseh sfer našega življenja. 

Posebej se bom zavzemala za področje zdravstva in sociale na splošno. Za našo občino poudarjam potrebo po črpanju 
evropskih sredstev. Pri tem se zavezujem, da se bom polno angažirala za pridobitev le-teh za vsa možna področja. Prioritetno 
podpiram izgradnjo obvoznice Vrba in ureditev kolesarske steze, ki sta pomembna dejavnika za dobrobit občanov in kvalitetno 
ponudbo v turizmu. Na državnem nivoju se bo potrebno dodatno zavzeti za izgradnjo ceste od Zabreznice do Breznice. Nujno pa je 
potreben tudi pločnik vse do Rodin.

Za letošnje državnozborske volitve mi stranka SDS zaupala že drugo kandidaturo, saj ste mi pred štirimi leti izkazali izjemno podporo, 
kar je nedvomno pokazatelj vaše naklonjenosti. 

Spodbuja me vaše živo zaupanje v mojo odgovornost za pošteno delo v dobro ljudi. Še vedno aktivno držim stik z ljudmi. Občasno 
pomagam pri zdravstveni oskrbi v domu upokojencev v Tržiču, saj so v tem napornem času potrebe po zdravstvenih delavcih posebej 
velike. Od blizu sem se soočala in spoznavala problematiko zastarelega pristopa do organizacije dela in standardov v domovih.

Gradimo Slovenijo, gradimo Gorenjsko, zate. Hvala za zaupanje. 
Irena Pfeifer, SDS

Naročnik oglasa je Slovenska Demokratska stranka.

Delo političnih strank
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Ali res potrebujemo  
plačljiva parkirišča?

Na zadnji seji občinskega sveta smo ime-
li zanimivo razpravo na temo uvajanja 
plačljivih parkirišč. V prvo obravnavo je 
bil podan predlog Odloka o ureditvi in 
varnosti cestnega prometa v občini Ži-
rovnica, ki predstavlja pravno podlago. 

Zavod za turizem in kulturo v lasti občine 
na družabnih omrežjih promovira našo 
destinacijo. Številke gostov se povečuje-

jo, še posebej v Zavrhu. Pred nekaj leti je bilo zgrajeno manjše 
parkirišče, ki danes ne zadostuje več. S prostorskimi akti smo 
postavili pogoje za širitev tudi na avtodome. Nikjer v nobenem 
aktu pa ni niti z besedico omenjeno, da bodo ta parkirišča 
nekoč postala plačljiva. Razvojni program občine do leta 2030 
je pravzaprav edini dokument, kjer se sploh omenja prometna 
politika in alternativne oblike mobilnosti.

Občani seveda podpiramo razvoj občine, urejanje infrastruktu-
re. Uvajanje parkirnin pa se zdi kot uvajanje novih davkov. In to 

v času, ko se rešujejo socialne stiske ljudi v zvezi z vse dražjimi 
energenti, v času, ko gredo ljudje v naravo, da se odpočijejo 
od vse bolj stresnih in napornih služb. Nihče si ne želi, da mu 
bo občina »težila« še s parkirnino. Mislim, da je to napačna 
smer razvoja. Občina naj spodbuja gospodarske dejavnosti, ki 
bodo podpirale turizem. Nismo ne Bled ne Bohinj.

V Ljubljani so parkiranje najprej računali samo v centru mesta, 
postopoma pa so plačljive cone širili na vsa javna parkirišča. 
Ne verjamem, da bo v Žirovnici kaj drugače. Denarja je v pro-
računu vedno premalo. Redarji bodo dobili dodatno delo, mi 
pa kazni, če ne bomo pravi čas v dolini.

Za zgled dajem Občino Radovljica, ki ima obiskovalcem in ob-
čanom prijazno politiko mirujočega prometa. Samo omejujejo 
čas parkiranja na modrih conah. Ne uvaja pa parkirnine kljub 
temu, da gre za urbano okolje. V letu 2021 so izvedli anketo 
med občani in jih povprašali o njihovih mnenjih, navadah glede 
mobilnosti, da bi čim bolje pokrili potrebe uporabnikov. 

Res potrebujemo plačljiva parkirišča? Ali ne bi raje kot obi-
skovalcem in občanom prijazna občina povzeli primer dobre 
prakse, ki se obnese pri sosedih?

Mag. Jurij Dolžan

Trideset let slovenske 
samostojnosti
Območni odbor Združenja za vrednote slovenske osa-
mosvojitve (VSO) je v počastitev dneva suverenosti 23. 
oktobra na Breznici izvedel kulturno proslavo z mašo 
za domovino. 

Proslave se je udeležil tudi, po demokratičnih volitvah, prvi 
predsednik Vlade RS in sedanji predsednik VSO g. Lojze Pe-
terle. V pozdravnem govoru se je spomnil prelomnih zgodo-
vinskih dejanj, ko je bil slovenski narod enoten za samostojno 
Slovenijo, del politike pa dolgo ne. Slavnostni govornik je bil 
generalmajor dr. Andrej Osterman, ki je v svojem govoru orisal 
potek osamosvojitve. S svojim obiskom nas je nepričakovano 
počastil pesnik in velik domoljub g. Tone Kuntner. 

Ob dnevu suvere-
nosti s proslavo na 
Breznici izražamo 
domoljubje in spo-
štovanje do naše 
domovine. Pred tre-
mi desetletji smo se 
odločali z enotnostjo 
v mislih in dejanjih, 

združevale so nas namere, ki smo jih tudi uresničili, zato bosta 
leti 1990 in 1991 za vedno ostali zapisani v našo zgodovino. 
Slovenci smo izglasovali in dobili svojo samostojno državo, ki 
smo si jo morali priboriti, tudi z orožjem. Nekateri so za to dali 
tudi svoja življenja in tega ne smemo nikoli pozabiti. Letošnje 
leto je še posebej pomembno, saj poleg 30. obletnice raz-
glasitve samostojnosti in neodvisnosti Slovenije obeležujemo 
tudi 30. obletnico odhoda zadnjega vojaka JLA iz Slovenije. 
25. oktober 1991 je zaznamoval konec dogajanj v procesu 

slovenskega osamosvajanja. Proces se je začel s prvimi demo-
kratičnimi večstrankarskimi volitvami aprila 1990, nadaljeval 
z uporom proti poskusu razorožitve TO, ustanovitvijo MSNZ, 
referendumom za samostojnost, 10-dnevno vojno in se končal 
v koprskem pristanišču v noči s 25. na 26. oktober 1991, ko je 
Slovenijo zapustil še zadnji vojak JLA. To je dan, ki je neizbrisno 
zaznamoval podobo Slovenije. Postali smo suvereni na svojem 
ozemlju. Po koncu vojne za Slovenijo so sledila pogajanja na 
Brionih med Jugoslavijo, Slovenijo in Hrvaško. Po podpisu Bri-
onske deklaracije 7. julija 1991 so se začeli pogovori z JLA o 
vseh podrobnostih umika in vrnitvi vojaške opreme. Končne 
odločitve so bile dorečene na pogajanjih 18. oktobra v Ljubljani.

Za mnoge se je osamosvojitvena vojna začela že maja 1990, 
ko so se nekateri pogumno uprli poskusu razorožitve TO, kar 
pričata tudi spominska obeležja v občini Žirovnica, kjer sta 
bili tajni skladišči orožja. Da imamo danes svojo državo, smo 
lahko ponosni na vse, ki so s svojim pogumom, vztrajnostjo in 
domoljubjem prispevali pri osamosvojitvenih procesih in v vojni 
za Slovenijo. Tudi glasovanje na plebiscitu za osamosvojitev je 
bil pomemben prispevek. Slovenska pot od osamosvojitve na-
prej je bila zahtevna, zato je naša odgovornost, da ohranjamo 
slovensko narodno zavest, krepimo domoljubje in utrjujemo 
identiteto. Iskrene čestitke ob dnevu suverenosti. Cenimo in 
bodimo ponosni na našo domovino. Imamo jo. Eno in edino 
Slovenijo. 

Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve VSO

Pojasnilo

Članek Trideset let slovenske samostojnosti po spletu okoliščin 
ni bil objavljen v decembrski številki, kot je bilo predvideno. Za 
napako se avtorjem opravičujemo.

Polona Kus, urednica

Delo političnih strank
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Knjižnica po novem odprta vsak dan

Knjižnica Matije Čopa Žirovnica ima nov urnik. Obiščete nas 
lahko prav vse delovne dni v tednu. Ob ponedeljkih, sredah in 
četrtkih je knjižnica odprta od 14. do 19. ure, ob torkih pa od 
9. do 14. ure. Vrata vam po novem odpiramo tudi ob petkih, 
od 12. do 17. ure. Veselimo se vašega obiska.

V knjižnici potekajo bralni projekti za otroke in odrasle. Otroci 
lahko ustvarjajo s Pravljičnimi rokodelnicami, kjer je ves po-
treben material za izdelavo pripravljenega izdelka zapakiran v 
kuverto in ga lahko odnesejo domov. Lepo vabljeni v knjižnico!

Zapišimo spomine
Dobra pot, zavod za kulturo in sonaravno delovanje, 
med 14. in 25. marcem organizira vseslovensko akcijo 
zapisovanja spominov starejših z naslovom Zapišimo 
spomine.

Akciji se lahko pridružite kot zapisovalci 
spomina – tisti, ki bi zgodbe starejših za-
beležili oz. posneli in vnesli v aplikacijo, 
ali kot pričevalci – starejši, ki bi želeli po-
deliti svoje spomine. Prijave potekajo na 
spletni strani Zavoda Dobra pot (www.
dobra pot.si) ali preko aplikacije Zapisi 

spomina (odčitajte priloženo QR kodo). Za vse prijavljene bo 
organizirana spletna delavnica, kjer bodo organizatorji po-
drobneje predstavili potek akcije. K sodelovanju so vabljeni 
posamezniki, šole, medgeneracijski centri, društva in drugi. Cilj 
akcije je obuditi medgeneracijske pogovore in vezi ter ustvariti 
prostor za tiste čarobne trenutke, ko se znanje in vrednote 
prenašajo iz generacije na generacijo. 

Prepričani smo, da akcija ne bo le obogatila življenja vsem 
vključenim, temveč tudi veliko prispevala v skupno zakladnico 
ohranjenega spomina, torej k digitalizaciji in ohranitvi našega 
kulturnega izročila. Več o akciji najdete na spletnem naslovu 
https://www.dobra-pot.si/zapisi-spomina.html.

Sitka Tepeh, Zavod Dobra pot

Vabljeni k sodelovanju  
v garažni razprodaji 
Zavod za turizem in kulturo Žirovnica vabi občanke 
in občane k sodelovanju v trajnostno naravnanem 
dogodku v Žirovnici – garažni razprodaji.

Garažne razprodaje prihajajo iz Združenih držav Amerike, 
kjer jih poznajo že desetletja. Največkrat ob spomladanskem 
ali jesenskem pospravljanju hiše ljudje odvečne predmete, 
namesto da bi jih zavrgli, ponudijo naprodaj kar v domači 
garaži ali pred njo. Pogosto se pri tem združi cela ulica ali 
naselje, največji dogodek pa teče kar čez pet držav in po-
vezuje ulice v verigo, dolgo preko tisoč kilometrov. 

Sosedje tako lahko poceni kupijo, kar drugi ne potrebujejo 
več – saj veste, kako v šali pravijo: »Od nekoga smeti so za 
drugega zlato!« Obenem s trajnostnim ravnanjem zmanj-
šujemo količino odpadkov.

V Zavodu za turizem in kulturo Žirovnica želimo ponuditi 
možnost tovrstne izmenjave stvari med lastniki tudi v naši 
občini. Če imate igrače, oblačila, knjige, plošče, uporabne 
in okrasne predmete, ki jih ne potrebujete več, jih ponudite 
na garažni razprodaji in prodate za simbolično ceno ali jih 
zamenjate za druge predmete. Garažne razprodaje se ljudje 
večinoma udeležijo zato, da se znebijo odvečnih stvari, z 
njimi razveselijo nekoga drugega, sami pa v zameno dobijo 
nekaj »žepnine«.

Naš cilj je organizacija prve večje garažne razprodaje v slo-
venskem merilu, zato želimo pridobiti vsaj 100 ponudnikov. 
K sodelovanju vabimo vse občanke in občane. Rok za in-
formativno prijavo ponudnikov je 10. marec 2022, izvedbo 
dogodka načrtujemo konec aprila ali v začetku maja.

Prijave pošljite na naslov janez.dolzan@visitzirovnica.si

Kaj je treba vedeti?
 • Garažna razprodaja poteka na dvorišču ponudnika.
 • Ponudnik (dvorišče) je v občini Žirovnica.
 • Ponudnik lahko ponudi samo rabljene predmete za 

osebno uporabo, ponudba hrane in pijače ter trgovske-
ga blaga za preprodajo ni dovoljena.

 • Zavod za turizem in kulturo Žirovnica se obveže, da za 
ponudnika izpelje vse potrebne upravne postopke in 
ponudnika predstavi na interaktivnem zemljevidu »naj-
večje enodnevne trgovine v Sloveniji«. 

ZTK Žirovnica

Bralni namig

Andrej Blatnik:  
Trg osvoboditve
Goga, 2021

21. junija 1988 se na Trgu osvoboditve 
zgodi protest proti političnim aretacijam. 
In zgodi se še veliko drugega … mlad 
fant po nesreči pohodi vrstnico, s čimer se sproži vez, ki 
bo trajala vse življenje. Zgodba mladega para je le delček 
v mozaiku tistih razburljivih časov, ko se je vsaj za trenutek 
zdelo, da je mogoče čisto vse. Andrej Blatnik v tem ro-
manu o slovenski osamosvojitvi s prodornimi opazkami in 
anekdotami razkriva zapletenost prehajanja v čase, ko sa-
nje sestopajo na trda tla prostega trga dobrin in vrednot.

Kultura
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Kulturni praznik na Poti kulturne dediščine Žirovnica
France Prešeren in drugi veliki možje so 8. februarja na Pot kulturne dediščine Žirovnica privabili mnoge Slo-
vence. Pred Prešernovo rojstno hišo se je ves dan vila vrsta, obiskovalci so bili za vstop pripravljeni čakati tudi 
poldrugo uro. Praznovanje s sicer okrnjenim programom je potekalo pod sloganom »Edinost, sreča, sprava k 
nam naj nazaj se vrnejo!«

Zaradi epidemioloških razmer tudi letos v Vrbi ni bilo prosla-
ve, prav tako ni bilo organiziranege pohoda po Poti kulturne 
dediščine in dodatne ponudbe. Številni Slovenci so se kljub 
temu odločili, da kulturni praznik namenijo obisku Prešernovih 
krajev, obiščejo njegovo rojstno hišo ali se podajo na pohod 
po Poti. Prešernova, Čopova in Finžgarjeva rojstna hiša so vse 
do poznega popoldneva sprejemale obiskovalce, živahno je 
bilo tudi pri Janševem čebelnjaku. 

Matjaž Koman, direktor 
ZTK Žirovnica: »V vsakem 
pogledu je bil letošnji 
8. februar rekorden po 
obisku. Ocenjujemo, da 
se je na pohod podalo 
preko 2000 pohodnikov. 
Kljub omejitvam, ki smo 
jih zaradi epidemioloških 
razmer morali upoštevati, 
je v Vrbi zmanjkalo pro-
stora za parkiranje, veliko 
ljudi je prišlo tudi z javnim 
prevozom. Opažamo, da 
se je struktura obisko-
valcev 8. februarja v za-
dnjih štirih letih močno 
spremenila. Če smo prej 
beležili pretežno skupine 

upokojencev, danes prevladujejo družine z manjšimi otroki 
ter mladi. V vikendu pred praznikom smo zabeležili tudi naj-
večje število individualnih obiskovalcev v Prešernovi rojstni hiši 
v enem dnevu, bilo jih preko 500.«

V toplem sončnem dnevu sprehajalcev, pohodnikov, kolesar-
jev, … čas ni priganjal. Pred rojstnimi hišami so si ogledali 
kratke filme o kulturni dediščini vasi pod Stolom, v kulturni 

dvorani slikarsko razstavo, v Vrbi so točno opoldne lahko pri-
sluhnili prenosu 36. recitala Prešernove poezije v organizaciji 
Združenja dramskih umetnikov Slovenije in Programa Ars, tu in 
tam se je slišalo spontano prebiranje Poezij. Nekaj več časa in 
PCT pogoj je bilo treba imeti za vstop v rojstne hiše, predvsem 
v Prešernovo. Janez Dolžan, vodnik: »Kljub dolgemu čakanju in 
omejenemu času ogleda med obiskovalci ni bilo negodovanja. 
Vzdušje je bilo res pozitivno.«

Morda pa je k dobremu vzdušju na Prešernov dan že pripomo-
gel aktualni slogan letošnjega praznovanja v Žirovnici »Edinost, 
sreča, sprava k nam naj nazaj se vrnejo!«

Zavod za turizem in kul-
turo Žirovnica se srčno 
zahvaljuje vsem, ki ste 
pomagali pri organiza-
ciji praznovanja: Občina 
Žirovnica, Ministrstvo za 
kulturo RS, Prostovoljno 
gasilsko društvo Zabrezni-
ca, Prostovoljno gasilsko 
društvo Smokuč, Kultur-
no društvo dr. Franceta 
Prešerna Žirovnica-Bre-
znica, Društvo prijateljev 
mladine Žirovnica, Pla-
ninsko društvo Žirovni-
ca, Zavarovalnica Triglav, 
Združenje dramskih ume-
tnikov Slovenije, Tiskarna 

Medium, Marjan Nadižar – Muzej preteklosti, Jože Žemlja, 
Janez Mežnarec, Janko Vidic, vsem ponudnikom gostinskih 
storitev v Žirovnici, vsem obiskovalcem za obisk in vsem lokal-
nim prebivalcem za prijazen sprejem obiskovalcev. 

Polona Kus

Ogled filma »Ni ga lepšga kraja« pred Čopovo. Foto Tjaša Polajnar

Obiskovalcem čakanje za ogled Pre-
šernove hiše ni bilo odveč. Foto Tjaša 
Polajnar

Vrbo obišče vse več mladih družin. 
Foto Tjaša Polajnar

Mnogi so dan namenili kulturi in rekreaciji. Foto Polona Kus

Kultura
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Nova stalna razstava o življenju  
in delu Matije Čopa
»Živim le zase in za svoje knjige.« (Matija Čop)

Zavod za turizem in kulturo Žirovnica je ob koncu leta 
2021 pripravil prenovljeno razstavo o življenju in delu 
Matije Čopa v njegovi rojstni hiši. Obiskovalci so si novo 
stalno razstavo lahko premierno ogledali 8. februarja. 

Razstava in literarni večer  
na Breznici
Kulturno društvo dr. France Prešeren je ob kulturnem 
prazniku pripravilo razstavo slik 16. slikarke kolonije 
društva in literarni večer z domačimi pesnicami. Oba 
dogodka sta potekala na predvečer praznika v kulturni 
dvorani na Breznici.

16. slikarska kolonija, na kateri je sodelovalo 15 ustvarjalcev, 
je imela naslov Čebelarju. Kot je ob otvoritvi dejala predse-
dnica domačega kulturnega društva Jerneja Stres, so s temo 
večinoma složni tudi naslovi slik, postavljenih na ogled – Divja 
čebela, Satovje, Sivka, Prešernova prešerna čebela – posebej 
pa je izpostavila dve razstavljeni sliki: »Med vsemi imam čast, 
da izpostavim dve deli. Upodobitev Anton Janše je podarjena 
umetnina gospoda Marjana Burje iz Kranja, portret vsem do-
bro poznanega spoštovanega kulturnika Jožeta Resmana pa 
je v last društva predal gospod Ciril Kraigher z Bleda. Obema 
en velik hvala!«

Razstavo slik so obogatile izvirne panjske končnice, prav tako 
nastale na januarski slikarski koloniji, njena otvoritev pa je 
bila tokrat združena z večerom ljubiteljskih pesnic. Nastopile 
so Ivanka Pogačar, Bernarda Resman, Marja Čampa, Anka 
Marzidovšek in »nov obraz«, Marija Orel iz Radovljice. Jerneja 
Stres: »Z literarnimi večeri želimo v društvu spodbujati pesniško 
ustvarjalnost, izmenjavo pesniških veščin in literarna druženja 
med avtorji različnih generacij iz domače in sosednjih občin. 
Tudi za prihodnje prireditve vabimo k sodelovanju avtorje iz 
širše okolice.«

Lepo število obiskovalcev je ta večer prisluhnilo še članom pev-
ske skupine Korona iz Lesc pod vodstvom Nene Rion, program 
sta povezovala Tanja Bergelj in Jan Čelesnik.

Organizatorji so se ob koncu posebej zahvalili gospodu župniku 
Marku Senici, da je s pomočjo svoje tehnike poskrbel, da je 
bila prireditev dobro ozvočena in lepo slišana.

Polona Kus

vodil Zavod za turizem in kulturo Žirovnica, financiral se je iz 
proračuna Občine Žirovnica. 

Polona Kus

Anton Janša, avtor Marjan BurjaJože Resman, avtor Ciril Kraigher

Nova, sodobno zasnovana razstava prikaže veličino Mati-
je Čopa na vseh področjih njegovega delovanja. Razstavni 
panoji v sliki, besedi in grafiki obiskovalcu predstavijo, kako 
pomemben je bil njegov vpliv na razvoj slovenskega jezika in 
književnosti, njegovo prijateljstvo s Francetom Prešernom, vpliv 
na Prešernovo delo, spregovorijo o Kranjski čbelici ter vlogi 
obeh prijateljev v črkarski pravdi. Poseben pano je namenjen 
Čopu – prvemu slovenskemu bibliotekarju, spoznamo ga kot 
izjemnega jezikoslovca in svetovljana, ki je svoj zaslužek na-
menjal kupovanju knjig in potovanjem. 

Del razstave predstavlja Čopovo delovno sobo in knjižnico. Ma-
tjaž Koman: »Gre za element razstave, ki je domišljijske narave, 
saj ne vemo, kako je bila v resnici videti njegova delovna soba. 
S prikazom smo želeli poudariti strast Matije Čopa do knjig, 
literature in poezije. Znani podatki povedo, da je imel ob smrti 
Matija Čop v lastni zbirki preko 2000 knjig. Zapuščino in popis 
knjig je po njegovi smrti urejal France Prešeren.«

Avtorica razstave je ddr. Verena Vidrih Perko, pod besedila so 
se poleg nje podpisali Matjaž Koman, Nataša Kokošinek in Ur-
ška Aljančič. Za idejno zasnovo in izvedbo so poskrbeli domači 
izvajalci. Arhitekturna zasnova in oblikovanje panojev je delo 
Petra Bulovca, mizarska dela je izvedel Blaž Bulovec, panoje 
so natisnili v Napisih Bernik. Slikovno gradivo in predmete za 
razstavo so prispevali: Narodna univerzitetna knjižnica, Naro-
dni muzej Slovenije, Narodna galerija Slovenije, Gornjesavski 
muzej, Društvo bibliotekarjev Gorenjske in Zavod za turizem 
in kulturo Žirovnica.

Prvi obiskovalci so si razstavo ogledali 8. februarja. Uradno 
otvoritev so v Zavodu za turizem in kulturo zaradi epidemi-
oloških razmer prestavili v začetek marca. Poleg kulturnega 
programa bo ob tej priložnosti na sporedu tudi voden ogled 
z ddr. Vereno Vidrih Perko. Razstava je sicer na ogled v delov-
nem času Čopove rojstne hiše. Projekt postavitve razstave je 

Kultura
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Božična piškotarna odlično uspela
Februarski čas res ni več božični, vendar je prejšnja številka No-
vic izšla ravno v času Božične piškotarne, odzivi otrok pa so nas 
tako lepo presenetili, da jih moramo deliti z bralkami in bralci. 

Božično piškotarno smo skupaj z Zavodom za turizem in kultu-
ro in Občino Žirovnica že drugič pripravili za otroke naše obči-
ne. Skupaj smo s paketi presenetili skoraj 200 otrok. V slednjih 
so bile sestavine za peko cimetovih rolic, pretežno pridobljene 
od lokalnih proizvajalcev in avtorski recept za cimetove rolice 
Meggie Kalan. Odzivov, kot so »podvojili smo količino, zmanj-
kalo jih je, še preden so se ohladile« in »cimetove rolice so 
bile nadvse slastne«, je bilo kar nekaj in bili smo jih zelo veseli. 
Nekateri pa so se odzvali kar s fotografijam. Hvala vsem.

Člani DPM Žirovnica

Najprej preberemo navodila in potem se lotimo dela …  
Foto Veronika Sušnik

Nov vodnik po Poti kulturne 
dediščine za otroke
Pri Zavodu za turizem in kulturo Žirovnica je izšel iz-
viren vodnik po Poti kulturne dediščine Žirovnica, na-
menjen otrokom. Vodnik je nastal kot magistrsko delo 
Nine Čuk, študentke Naravoslovnotehniške fakultete 
v Ljubljani. Otroci so se z vodnikom prvič lahko podali 
na raziskovanje 8. februarja.

Vodnik odlikujejo izvirne ilustracije.

Vsebina knjižice je prilagojena učencem prve triade. Obsega 
kratke opise velikih mož in njihovih rojstnih hiš ter čebelnjaka, 
za pomoč je vsakemu opisu dodan slovarček in za zabavo 
miselna naloga. Avtorske ilustracije znamenitosti so narejene 
v mešani tehniki, v kombinaciji kolaž papirja, tekstila, vodenih 
barv, tuša in digitalne tehnike. Avtorska je tudi pisava, imeno-
vana Childera. Nina Čuk: »V ilustracijah prevladujejo kosi stare-
ga tekstila, ki bi sicer končali na odpadu, s knjižico pa so dobili 
novo poslanstvo. Pisava pa je prilagojena bralcem začetnikom, 
zato tudi njeno ime Childera. Oblikovana je na milimetrskem 
papirju, nato pa izdelana v računalniškem programu.«

Označevalna stebrička z žigi pri Prešernovi in Čopovi rojstni hiši 

Ilustracije, tipografijo, oblikovanje in koncept publikacije je 
Nina izdelala pod mentorstvom doc. dr. Naceta Pušnika in 
somentorstvom doc. Dareta Birse. Besedilo je bilo sestavljeno 
na podlagi knjižice Pot kulturne dediščine Žirovnica, ki jo je v 
letu 2013 izdala Osnovna šola Žirovnica, pri pripravi besedila 

so sodelovale tudi Sonja Osterman, Metka Čuk in Lidija Sko-
porec Knafelj.

Da je raziskovanje z vodnikom še bolj privlačno, otroci v njem 
lahko zbirajo žige znamenitosti na Poti kulturne dediščine, ki 
se po novem nahajajo v označevalnih stebričkih pri Prešernovi, 
Čopovi, Finžgarjevi in Jalnovi rojstni hiši ter čebelnjaku Antona 
Janše. Lične lesene stebričke je postavil Zavod za turizem in 
kulturo Žirovnica v skladu s Katalogom ulične opreme Žirov-
nica. S tovrstnimi oznakami bodo postopoma opremljene vse 
znamenitosti v občini.

Obiskovalci so se z novim vodnikom prvič lahko odpravili na 
pot 8. februarja, že pred tem pa je bil na prodaj tudi v spletni 
trgovini Zavoda za turizem in kulturo Žirovnica. Skupno so jih 
prodali več kot tristo in prejeli mnoge spodbudne odzive. Nina: 
»Mladim bralcem se zahvaljujem za branje, saj zaradi njih ta 
knjižica živi. Podajte se na Pot kulturne dediščine Žirovnica, 
spoznajte naše velike literate, njihovo delo in doprinos sloven-
skemu jeziku in kulturi ter združite aktivno preživljanje časa na 
prostem s kulturo!«

Pustovanje in gregorjevo
Društvo prijateljev mladine Žirovnica sporoča, da pustovanja 
v živo letos zaradi korone (še) ne bo, organizirali pa bodo 
»pustovanje po pošti«. 

Nik Hlade, predsednik DPM Žirovnica: »Vse maškare in družine 
vabimo k sodelovanju v nagradni maškaradi. Vi pošiljete slike 
maškar skupaj z imenom in starostjo otroka na dpmzirovnica@

10

Čopova rojstna hiša v Žirovnici 

Hiša je bila zgrajena 200 let pred rojstvom Matije Čopa. 
Prvotni leseni hiši so prizidali kaščo (prostor 
za shranjevanje žita) in prostor na dvorišču. 
Hiša je bila potem še nekajkrat prizidana. 

Nazadnje je bila hiša obnovljena 
s pomočjo denarja, 
ki so ga po vsej Sloveniji 
zbirali tudi šolarji.

V Čopovi rojstni hiši 
je spominska soba, 
ki pripoveduje 
o njegovem 
delu in življenju, 
muzejska soba
Ajdna, 
ter prostor, 
namenjen 
manjšim 
kulturnim 
prireditvam.  

11

Svojo pot 
lahko nadaljuješ

na strani 12 in si ogledaš 
Janšev spominski čebelnjak

na strani 16 in si ogledaš 
rojstno hišo Frana 

Saleškega Finžgarja

Kultura
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VRTEC PRI OŠ ŽIROVNICA  
VABI K VPISU OTROK

za šolsko leto 2022/23

Vpis otrok za šolsko leto 2022/23 za sprejem 1. septembra 
2022 bo potekal od ponedeljka, 28. februarja 2022, do 
petka, 4. marca 2022.

Zaradi posebnih razmer izpolnjene in podpisane vloge:
 • pošljite po pošti na naslov Vrtec pri OŠ Žirovnica, Za-

breznica 4, 4274 Žirovnica,
 • pošljite po e-pošti na naslov: irena.pirc@os-zirovnica.

si ali oddajte v zaprti kuverti v poštni nabiralnik pri 
glavnem vhodu v šolo.

Za novo šolsko leto so razpisani naslednji programi:
 • dnevni program za otroke do treh let, ki traja od 6 

do 9 ur,
 • dnevni program za otroke od treh let naprej, ki traja 

od 6 do 9 ur.

Prijavni list za vpis v vrtec dobite na spletni strani vrtca 
(Vpis/Izpis).

Za morebitne dodatne informacije lahko pokličete na tel. 
številki: 04 5809 156 (šolska svetovalna delavka) ali 04 
5809 160 (vrtec).

Najboljši odpadek je tisti, ki ga ni! 
V okviru Evropskega tedna zmanjševanja odpadkov 
(ETZO) sta predstavnici podjetja JEKO, d.o.o., decem-
bra obiskali učence 4. a in 4. b razreda Osnovne šole 
Žirovnica. Gostji sta učencem predstavili ukrepe za 
preprečevanje nastajanja odpadkov, pogovor pa je 
tekel tudi o dobri praksi, ki jo učenci že poznajo. 

Rdeča nit pogovora je bila mi-
sel, da je najboljši odpadek tisti, 
ki sploh ne nastane, vsak izmed 
nas pa lahko sodeluje in prispeva 
k skupnemu cilju – prihodnosti 
brez odpadkov – s preprostimi, a 
pomembnimi dejanji. Svojo odgo-
vornost do okolja lahko izkažemo 
s ponovno ali skupno uporabo iz-
delkov, z manjšo porabo izdelkov, 
z ločevanjem odpadkov in tudi 
ozaveščanjem prijateljev, sosedov 
in drugih.

Za namen izobraževanja so učenci ob tej priložnosti prejeli te-
matsko miselno igro spomin Jekoved. Igra poleg spomina krepi 
tudi zavest o pomenu odgovornosti do okolja brez odpadkov, 
za kar si v podjetju JEKO, d.o.o., vztrajno prizadevajo. 

Polona Kus

Glasbena šola Jesenice –  
oddelek Žirovnica

Učenci oddelka Žirovnica 
vsak mesec pripravijo na-
stop v prostorih osnovne 
šole, tako so nas mladi glas-
beniki letos že navdušili z ja-
nuarskim nastopom. Zaradi 
trenutnih zdravstvenih raz-
mer je število obiskovalcev 
omejeno, vsak nastopajoči 

lahko pripelje le enega poslušalca. Več obiskovalcev smo lah-
ko povabili na naš božično-novoletni koncert, ki smo ga 14. 
decembra izvedli v Dvorani pod Stolom. S svojim obiskom nas 
je ob tej priložnosti počastil tudi župan. Z glasbenim progra-
mom smo decembra nastopili tudi na proslavi ob prazniku 
Občine Žirovnica. 

Martina Valant

Harmonikaš Lovro Resman Do odgovornega ravnanja z 
igro Jekoved

gmail.com, mi pa bomo na pustni torek, 1. marca, izžrebali 
dobitnike nagrad in vas obvestili o načinu prevzema. Obenem 
vabimo otroke na ustvarjalne delavnice v Završnici za gregor-
jevo. Potekale bodo v soboto, 12. marca, več informacij o 
dogodku pa izveste na naših omrežjih Facebook ali Instagram. 
Dodam naj še, da se je na delavnico treba prijaviti.«

Lenega čaka strgan rokav,  
palca beraška, prazen bokal

Preživljam lepo obdobje, obdobje mladosti. Seveda niso vsi 
dnevi popolni in brezskrbni. Včasih se oziram nazaj v moje 
otroštvo in razmišljam o moji prihodnosti.
Kako bo čez pet, deset, petdeset let? Predstavljam si marsikaj. 
Želim si čim več lepih in pozitivnih trenutkov. Upam, da se bom 
pravilno odločila za šolanje po osnovni šoli. Upam, da bom z 
izobrazbo pridobila službo, v kateri se bom dobro znašla in mi 
ne bo težko opravljati poklica, za katerega se bom odločila. 
Upam, da bo bodo tudi moj sodelavci in tisti, za katere bom 
delala, zadovoljni z mojim delom. Vem, da denar ni vse, a 
vseeno upam, da bo moja plača spodobna. 
Da si bom sama in moja družina vedno lahko privoščila svežo, 
belo žemljico. Saj res – moja družina. Me kje čaka princ na 
belem konju? Ah, to je samo v pravljicah. Želim si moža, ki me 
bo imel rad in mi bo vedno stal ob strani. Pričakujem, da bo z 
menoj srečen in da bova skupaj ustvarila topel dom za naju in 
za najine otroke. Trudila se bom za dobro vzgojo najinih otrok. 
Da jih bom znala tolažiti in da jim bom znala pokazati pravo 
pot pri odločitvah. 
Zdravje je naše največje bogastvo. Upam, da ga bom lahko 
ohranila in se zanj tudi trudila z zdravim načinom življenja. Naj 
bo vedno moj sopotnik. Tudi srečo si želim za mojo zvesto pri-
jateljico. In da bi lahko osrečevala druge ljudi. Vem, da brez pro-
blemov ne bo šlo. Želim, da bi zanje vedno našla pravo rešitev. 
Za vse to se bo treba truditi, saj se brez muje še čevelj ne obuje. 
Če se ne bom trudila, bo lenoba prišla kot nepovabljen gost. 
Upam, da ji bom vrata lahko pravočasno zaprla. Zaradi nje ne 
želim imeti strgan rokav in prazen bokal.

Ema Frelih, 8. a

Izobraževanje
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Šola se predstavi – Ekonomska 
gimnazija in srednja šola Radovljica

Ekonomska gimnazija in srednja šola Radovljica je 
šola, ki se v ustvarjalnem nemiru spreminja in razvija, 
odgovarja potrebam časa, izzivom gospodarstva in 
pričakovanjem delodajalcev, ob tem pa ohranja svoj 
jaz in posebnost vsakega posameznika. Prepoznavna 
je po razvijanju kreativnih idej in podjetniške miselno-
sti ter velikem številu kulturnikov in športnikov, ki se 
izobražujejo tudi na daljavo. 

Trije različni programi – ekonomska gimnazija, ekonom-
ski tehnik in medijski tehnik –omogočajo prepletanje in 
povezovanje vsa štiri leta šolanja, ki se zaključi s splošno oz. 
poklicno maturo. 

Marcel Mahkovec s Sela pri Žirovnici že od malih nog igra 
hokej, in sicer zadnji dve leti v Nemčiji v Krefeldu, kjer je član 
mladinske in članske ekipe. Prav tako je stalni član slovenske 
reprezentance in decembra 2021 jo je zastopal na svetovnem 
prvenstvu do 20 let v Talinu. Kljub številnim treningom, tek-
mam in igranju v tujini se je odločil za program ekonomske 
gimnazije: 

»Moja želja je bila 
vpis na gimnazijo, da 
lahko ob morebitni 
poškodbi še vedno 
dobim dobro službo in 
da imam po končani 
športni karieri dobro 
izobrazbo. Kasnejši 
cilj je narediti še fa-
kulteto, za katero pa 
še nisem odločen. Za 
EGSŠ sem se odločil iz 
več razlogov. Od prija-
teljev in družine sem 
izvedel, da šola ponu-
ja odlično izobrazbo 
in dobre pogoje za 
športnike. Prav tako 
se mi zdi odločilnega 

pomena, da profesorji pomagajo športnikom, ki večinoma niso 
prisotni pri pouku. Pri izbiri je odločila tudi izvrstna lokacija 
šole, ki mi je v prvih dveh letih omogočila optimalno pot med 
domom, šolo in ledeno dvorano. V času šolanja na tej šoli sem 
s pomočjo in načinom učenja več kot zadovoljen. Profesorji mi 
pomagajo, ko potrebujem pomoč, z vsemi imam tudi super 
odnos. Šolanje na daljavo zahteva veliko časa in energije, zato 
sem presrečen, da mi zaposleni na šoli nudijo vso dodatno 
pomoč tudi izven šolskih ur na urniku.«

Predmetnika ekonomskega in medijskega tehnika obsegata ve-
liko strokovnih vsebin, od sodobnega gospodarstva, finančne-
ga knjigovodstva, komercialnega in bančnega poslovanja, ma-
terialnega knjigovodstva do grafičnega oblikovanja, tipografije, 
snemanja in montaže, animacije, fotografije, izražanja s sliko in 
zvokom. V 3. letniku se tehniki zelo veselijo štiritedenske prakse 
doma ali tujini, saj na delovnem mestu že pokažejo znanje.

Tijan Lužnik iz 
Žirovnice, dijak 2. 
letnika medijskega 
tehnika: »Ukvarjam 
se s profesionalno 
montažo, grafičnim 
oblikovanjem, reži-
jo in produkcijo. Za 
program medijski 
tehnik sem se odlo-
čil, saj me zanimajo 
računalniki in splet 
oz. internet. S svojim 
delom sem doživel 

veliko uspeha, kar nameravam le še nadgrajevati. V šoli mi je 
najbolj všeč tipografija, saj zahteva veliko znanja pri področju 
grafičnega oblikovanja. Pri tem predmetu sem pridobljeno 
znanje računalniškega programa uporabil pri izdelku, ki sem 
ga naredil samo iz črkovnih znakov.«

Danaja Triplat iz 
Žirovnice, maturant-
ka 4. letnika medij-
skega tehnika: »Zelo 
mi je všeč, da dela-
mo veliko praktičnih 
stvari, uporabljamo 
veliko programov, 
učitelji pa dobro raz-
lagajo in nam poma-
gajo. Pri obravnavi 
Prešernovega dela in 
njegovega življenja 
sem pri slovenščini 
skicirala pesnikov 
portret.«

EGSŠ Radovljica je 
dijakom prijazna 

šola z zanimivo zgodovino, urejenim okoljem in dobrimi pro-
metnimi povezami. Šolski prostori so sodobno opremljeni s 
specializiranimi učilnicami: številnimi računalnicami, radijskim, 
fotografskim in snemalnim studiem. Ustrezna oprema se 
nam zdi pogoj za uspešno poučevanje splošnih in strokovnih 
predmetov. Zaposleni na šoli se trudimo, da so dijaki splošno 
razgledani, da razvijajo ustvarjalnost in da se učijo družbene 
odgovornosti. Zato tudi organiziramo dneve dejavnosti, kot so 
strokovne ekskurzije, tehniške dneve za osnovne šole, delavni-
ce starodobnega tiska, sodelovanje na statističnih igrah, obisk 
sejmov in borz, učenje učenja, tekmovanja in natečaje, kultur-
ne in športne prireditve, predavanja različnih strokovnjakov 
in bivših dijakov ter poskušamo na različne načine popestriti 
dogajanje na šoli s poslikavo šole, natečaji za potisk za copate, 
majice in puloverje ter s pisanjem prispevkov za spletno stran, 
socialna omrežja, lokalne novice in spletne portale.

Stopite z nami novim poklicem prihodnosti!

Ana Hlebanja, prof. slov. na EGSŠ Radovljica

Marcel Mahkovec, uspešen 
hokejist in gimnazijaki maturant 
(osebni arhiv)

Danaja Triplat: Prešerenov por-
tret (osebni arhiv)

Tijan Lužnik: izdelek pri tipografiji 
(osebni arhiv)

Izobraževanje
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Zapiski iz Gambije
Vsak dan, od ponedeljka do petka, obiskujem vrtec v meste-
cu Ghana Town na gambijski obali. Tam rada preživljam čas, 
ampak je mogoče malo čudno videti, kako poteka pouk, saj je 
vendarle drugače kot pri nas. Otroci obiskujejo vrtec predvsem 
z namenom, da se začnejo učiti angleščine. V okoliških vaseh 
govorijo sedem različnih lokalnih jezikov in če želijo kasneje v 
šolo, morajo znati angleško. Vrtec obiskujejo otroci stari od 
tri do šest let. Prihajajo peš in večinoma sami, starejši pri tem 
popazijo na mlajše. Deklica, ki je živela najdlje od šole, je za 
pot potrebovala pol ure.

Skavtske novičke 

Življenje na prostem
Brezniški skavti se redno srečujemo, pripravljamo na 
zimovanja in predvsem trudimo čim več časa preživeti 
v naravi. Hvaležni smo za Reber, ki nam s svojim razno-
likim terenom omogoča igro, raziskovanje in urjenje v 
skavtskih veščinah. 

Koliko je preživljanje časa zunaj pomenilo našemu ustanovi-
telju, lordu Baden - Powellu, pa ocenite sami, saj je večino 
življenja prespal zunaj – pa čeprav na balkonu domače hiše. 
V knjigi Skavtstvo za fante je zapisal: »Življenje na prostem, v 
Božji naravi, med hribi in drevesi, pticami in zvermi, morji in 
rekami – to je življenje z naravo. Imeti svoj majhen šotor za 
dom, si sam kuhati in raziskovati – vse to prinaša zdravje in 
srečo, kakršne nikoli ne moremo najti med opekami in me-
stnim smogom.«

Priročnik Skavtstvo za fante je v šestih zvezkih izšel leta 1908. 
Kasneje so ga izdali kot knjigo, ki je bila prevedena v vse pre-
vladujoče svetovne jezike, leta 1932 v slovenščino. Od takrat je 
bila v globalnem merilu natisnjena v preko 100 milijonov izvo-
dih. Baden - Powell, konjeniški generalporočnik, ga je označil 
kot priročnik za odgovorno državljanstvo. 

22. februarja praznujemo dan spomina. Na ta dan pred 165-
leti se je rodil Bi-Pi in njegovega rojstnega dne se danes spo-
minja okoli 31 milijonov skavtov po vsem svetu. 

Poglavje taborjenje, odlomek sušenje oblačil: »Včasih se na 
taboru zmočiš. Novinci bodo v mokrih oblačilih ostali toliko 
časa, dokler se ta na njih ne posušijo. Vsak izkušen skavt pa 
ve, da je to najlažja pot do prehlada. Ko si moker, izkoristi 
prvo priložnost, da slečeš mokra oblačila in jih posušiš, čeprav 
nimaš pri roki drugih oblačil, kot se je pogosto zgodilo tudi 
meni. Nag sem sedel pod vozom, medtem ko so se moja 
edina oblačila sušila nad ognjem. Mokra oblačila sušiš tako, 
da pripraviš žerjavico in nad njo postaviš majhno kletko iz 
palic v obliki panja. Čez to kletko obesiš svoja oblačila – tako 
se bodo hitro posušila.«

Jakob, Ambiciozni medved

Čeprav doma govorijo lokalni jezik, že znajo šteti v angleščini, 
poznajo abecedo, povejo, v kakšne barve si oblečen, znajo 
našteti dele telesa in še in še … 

Tukaj dobiš občutek, da otroci radi prihajajo v vrtec in se radi 
učijo. Vsak dan jih vidiš, kako pojejo, plešejo se igrajo in smejijo. 
Bolj, ko jih spoznavam in njihov način življenja, bolj se zave-
dam, da so naše predstave o Afriki napačne. Večina stvari, ki 
jih mi vemo o tej celini, so slabe … lakota, nečista voda, slaba 
izobrazba in slabo zdravstvo. Redko kdaj slišiš o njihovih plesih, 
o njihovem petju in nasmejanih obrazih, ki jih tukaj vidim vsak 
dan. Velikokrat poslušamo o slabi strani Afrike, pa čeprav veliko 
teh stvari seveda drži, bi jaz raje povedala o dobri. Svet je lahko 
lep, le odločiti se moraš, da dobro stran želiš videti.

Neža Kranjc

Mi smo vajeni imeti svoje zvezke in pisala, barve, škarje, lepila 
in radirke. Tukaj vsak dobi en svinčnik, ki ga ošilijo učiteljice 
vsako jutro pred poukom, na vsako mizo, za katero sedi pribli-
žno po pet otrok, položiš po eno radirko. Kadar delajo z lepili 
ali škarjami, si jih izposodiš v drugih učilnicah, da lahko vsaka 
miza dobi ene. Seveda se včasih zagrebejo in prepirajo, vendar 
na koncu vsi uporabijo vse in vedno opravijo svojo nalogo. 

Izobraževanje
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70 let Društva  
upokojencev Žirovnica
Za Društvo upokojencev Žirovnica je letošnje leto jubilejno, 
saj praznujemo 70-letnico ustanovitve društva. V poča-
stitev obletnice smo imenovali organizacijski odbor, ki ga vodi 
podpredsednik Janez Ferjan. Organizacijski odbor pripravlja 
program obeležitve tega častitljivega jubileja. 

V počastitev 70. obletnice društva nameravamo med drugim 
organizirati osrednjo prireditev in izdati zbornik. Seveda bomo 
tudi v vseh dejavnostih, ki jih izvajamo v programih in sekcijah, 
poskušali ustvarjati slovesen pridih.

Vsekakor se bomo potrudili, da bomo častitljivo obletnico na-
šega društva dostojno proslavili. Upamo, da nam bodo raz-
mere to dovoljevale.

Zdravko Malnar, predsednik DUŽ

Zahvala za podarjena zaščitna sredstva

Pri izvajanju dejavnosti društva smo članice in člani nemalokrat 
izpostavljeni rizičnim stikom zaradi koronavirusa. Za zaščito 
sebe in drugih potrebujemo zaščitna sredstva. Iskreno se za-
hvaljujem županu Leopoldu Pogačarju za zaščitne maske in 
razkužila, ki jih je 4. februarja 2022 podaril našemu društvu. 
Pri svojem delu jih bomo s pridom uporabljali.

Zdravko Malnar, predsednik DUŽ

Žegnanje konj
Tudi letos smo 26. decembra 2021 kljub omejitvam v 
okrnjeni izvedbi proslavili štefanovo.

Foto Ferdo Kikelj

Če je božič praznik, ko ljudje ostajajo doma v krogu družine 
in ne hodijo na obiske, je štefanovo namenjeno prav temu. 
In tako smo se ljubitelji konj 26. decembra okrog pol enajste 
dopoldne zbrali na konjeniški parceli, kjer so konjeniki jahači 
in vozniki vpreg v sprevodu obšli večji del Cesarske ceste, se 
vrnili na parcelo, kjer je kljub turobnemu vremenu 28 konj 
blagoslovil brezniški župnik gospod Marko Senica, jim podelil 
blagoslovljeno sol ter obesek v spomin na tokratni žegen. Vsa-
koletno druženje je zaradi upoštevanja vseh omejitev odpadlo. 
Pa nič zato, saj so že v srednjem veku domače živali od božiča 
pa do praznika svetih treh kraljev počivale, tudi konji, zato so 
pravili, da je čas praznika konjev čas počitka.

Ni znano, ali so kot pravi slovenska šega, sol mladi fantje na 
konjskih hrbtih stresali po poljih in jo »sejali« v prošnji po dobri 
letini. Vemo pa, da se prihodnje leto zopet vidimo. Vabljeni!

Meta Zupan, KK Stol

Zahvala Vaškemu odboru Vrba

Naš vaški odbor nas je 18. decembra lepo presenetil. Naj-
prej se je s konji in ob zvokih kraguljčkov pripeljal Božiček 
s spremstvom in obdaril otroke. Nato sta dva člana odbora 
osebno prinesla zelo domiselno darilo vsakemu gospodinj-
stvu. Dobili smo praznični želodček s kašo, hlebec belega 
kruha iz Resmanove pekarne in lično leseno deščico z vž-
ganimi besedami Franceta Prešerna Po celi zemlji vsem 
mir bodi. Priložen je bil tudi recept za kuhanje želodčka in 
različnih prilog ter terapevtska žogica, s katero bomo razgi-
bavali okorne prste in se branili pred stresom. Iskrena hvala.

Vaščani Vrbe

Voščili smo
Decembra so praznovali:

Majda Tomšič iz Radovljice 90 let, Kristina Stojan, oskrbovanka 
Doma dr. Janka Benedika v Radovljici, 94 let, Frančiška Koselj iz 
Doslovč 91 let, Marija Žvan z Rodin 96 let, Ana Pintar iz Most 
95 let, Eva Svetina iz Zabreznice 90 let, Angela Gregorič z 
Breznice 90 let, Julijana Pogačar prav tako z Breznice pa 94 let.

Januarja so praznovali:

Frančišek Zupan iz Žirovnice 90 let, v Domu upokojencev dr. 
Franceta Berglja na Jesenicah pa sta praznovala Anton Kobal 
91 let in Helena Ferjan 95 let. 

Obiski pri slavljencih še vedno niso mogoči, zato so čestitke z 
lepimi željami vsi prejeli po pošti.

Neža Pernuš

Mijini recepti

Krhki flancati
Sestavine

 • 400 g moke
 • 2 dl kisle smetane
 • 2 jajci
 • 40 g sladkorja
 • ščepec soli
 • 1 žlička ruma
 • 2 žlici belega vina
 • olje za cvrtje
 • sladkor za posip

V moki naredimo jamico, vanjo damo vse sestavine in 
zgnetemo testo. Testo pustimo počivati najmanj eno uro 
lahko pa tudi do naslednjega dne. Razvaljamo čim bolj 
tanko, ne debelejše kot za noževo konico in narežemo na 
pravokotnike. Vsakemu naredimo še dve zarezi, trakove 
med seboj prepletemo in flancate ocvremo v vročem olju.

Društva
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Dolgotrajni covid-19 in okrevanje
Pri enem od desetih bolnikov, ki so preboleli covid, se razvijejo 
simptomi dolgotrajnega covida. Le-ta prizadene tako tiste, ki 
so bili hospitalizirani, kot tudi tiste, ki so ga preboleli doma. 
Simptomi se razvijejo približno v obdobju 12 tednov, lahko tudi 
več, po okužbi. Dolgotrajni covid je več sistemska bolezen s 
predvidljivimi in nepredvidljivimi simptomi. Dejstva, znana do 
sedaj, govorijo da veliko ljudi prej ni imelo nobenih pridruženih 
bolezni, bili so relativno zdravi in v dobri kondiciji. Tudi otro-
ci prebolevajo dolgotrajni covid podobno in enako pogosto 
kot odrasli. Najpogostejši simptomi so: ekstremna utrujenost 
oz. izčrpanost, težave s spominom in koncentracijo, težave s 
spanjem (nespečnost), depresija in/ali tesnoba, dolgotrajna 
izguba vonja in/ali okusa, sledijo še kratka sapa, razbijanje srca, 
vrtoglavica, bolečine v mišicah in sklepih, prebavne težave in 
izguba apetita, zvonjenje v ušesih, dolgotrajni kašelj.
Navedeno vpliva na izvajanje vsakodnevnih aktivnosti, delo in 
kakovost življenja, zato je stroka pripravila smernice za obrav-
navo bolnikov z dolgotrajnim covidom z namenom zmanjševa-
nja in obvladovanja posledic covida-19. Cilj obravnave bolnikov 
je opolnomočenje za samostojno nadzorovanje simptomov 
dolgotrajnega covida, preprečevanje poslabšanj na telesnem 
in duševnem področju ter povrnitev zdravja, delovne storilno-
sti in telesne aktivnosti. Priporoča se integriran rehabilitacijski 
proces, ki pokriva živčno-mišični, srčno-žilni, respiratorni vidik, 
psihološko obravnavo in prehransko svetovanje. Velik pouda-
rek je na telesni dejavnosti, ki je nujna. 
Zdravstveno vzgojni center Jesenice bo spomladi začel s pr-
vimi delavnicami obravnave oseb z dolgotrajnim covidom. Za 
obravnavo bo potrebna napotitev strokovnjaka iz tima družin-
ske medicine. Delavnice bodo multidisciplinarne, primarni cilj 
pa bo povrnitev gibalnih sposobnosti in telesne pripravljenosti 
s pomočjo načrtovane in prilagojene telesne vadbe. Po uvo-
dnih razgovorih bo sledilo testiranje telesne pripravljenosti s 
testom aerobne zmogljivosti. Telesna dejavnost se bo v nada-
ljevanju izvajala s postopnim in ciljanim stopnjevanjem v okviru 
posameznikove sposobnosti in počutja. 
Ključne prehranske usmeritve po prebolelem covidu-19 so 
vezane na krepitev imunskega sistema z ohranjanjem zdrave 
telesne mase, omejevanje vnosa alkohola, preprečevanje na-
stanka podhranjenosti. Naša pozornost bo še večja pri kronič-
nih bolnikih in starejših, kjer je delež podhranjenosti (govorimo 
o hranilni podhranjenosti) višji. Prehransko ogrožen je lahko 
tudi debel posameznik, ki ima ob povečani maščobni masi 
neredko skromno zalogo mišične mase. 
V času prebolevanja dolgotrajnega covida je zadosten energij-
ski in hranilni vnos izjemnega pomena, saj nekritična regulacija 
telesne mase ali celo postenje vodi v hranilno neravnovesje in 
dodatno oslabelost imunskega sistema. Velik poudarek naj 
bo na vnosu beljakovin. Priporočeno je uživanje hrane na tri 
ure s kakovostnimi beljakovinskimi živili, katerih vir so meso, 
ribe, mleko, mlečni izdelki, jajca, stročnice in ne prehranska 
dopolnila. Prehranska dopolnila niso nadomestek za običaj-
no prehrano. Mikrohranila, pridobljena s hrano, so fiziološko 
bolj primerna, absorbcija je boljša, imunski sistem in ostali 
mehanizmi imajo boljšo podporo za izvajanje fizioloških pro-
cesov. K vsakemu obroku naj se doda sadje in zelenjavo. Med 
okrevanjem je pomemben zadosten vnos tekočine (tudi, če 

Homeopatija
Homeopatijo je pred več kot dvesto leti odkril nemški zdravnik 
dr. Samuel Hahnemann. Približno 150 let pred dobo računal-
nikov je odkril moč informacije. Na Slovenskem so se v 19. 
stoletju s homeopatijo ukvarjali predvsem duhovniki in plemiči, 
v Ljubljani pa tudi zdravniki (Anton Pober, Karol Bernard Kogel, 
Franc Šuklič iz Sevnice, ki naj bi si dopisoval celo s Hahneman-
nom). Plemstvo je namreč znalo nemško, homeopatske knjige 
pa so bile napisane v nemščini. Na podeželju se je homeopatija 
zelo razvila konec 19. stol., zlasti na Dolenjskem je bilo precej 
samoukov. Razširjena pa je bila tedaj tudi med duhovniki. Po-
sebej znana sta bila pridigar Blaž Potočnik, ki mu je puščico o 
tem namenil prijatelj pesnik Prešeren, in prior usmiljenih bratov 
ter zdravnik homeopat Matej Faust Gradišek.

Britanska kraljeva dru-
žina, John D. Rocke-
feller starejši, Yehudi 
Menuhin, J. W. Goe-
the, mati Tereza, Tina 
Turner, papež Janez 
Pavel II. in Bill Clinton 

nimajo veliko skupnega razen dejstva, da so (bili) veliki privr-
ženci in podporniki homeopatske medicine.
Homeopatija ima obširno terapevtsko podlago, ki je na voljo v 
izredno bogati literaturi, v kateri so predstavljene vse klinične 
situacije in algoritmi ukrepanja. Lepota tega terapevtskega 
sistema je njegova brezčasnost – temelji se ne spreminjajo, saj 
so se potrdili kot pravilni v dvestoletni zgodovini zdravljenja na 
milijone bolnikov po vsem svetu. (Se nadaljuje.)

Mojca Legat, mag. pharm., homeopat, Home – O – Či s.p.

ni žeje): voda, nesladkan čaj, prb. 2 litra dnevno, ob telesni 
dejavnosti več. V delavnici bomo obnovili znanja o zdravi in 
uravnoteženi prehrani, po analizi telesne sestave in individu-
alnem vprašalniku pa pripravili individualni načrt za krepitev 
zdravih prehranskih navad.
Na področju duševnega zdravja se bo po ugotavljanju indivi-
dualnih potreb oz. težav paciente usmerilo v individualno ali 
skupinsko psihoedukativno delavnico. Del delavnice bo krepi-
tev duševnega zdravja z učenjem tehnik sproščanja in rednim 
individualnim ali skupinskim izvajanjem. Posebej izpostavljene 
teme s področja duševnega zdravja, ki jih bomo reševali, so: 
prekomerna utrujenost, povečana tesnoba, moralna poškodba 
in žalovanje.
Vsebina obravnav na delavnicah okrevanja po dolgotrajnem 
covidu je zasnovana na podlagi smernic in priporočil, ki jih 
stroka stalno izpopolnjuje z rednim sledenjem in raziskavami. 
V povezavi z rehabilitacijo dolgotrajnega covida je še mnogo 
neznank. Kljub temu pa lahko z individualnim pristopom, upo-
števajoč posameznikova druga zdravstvena stanja, pomembno 
dvignemo kakovost življenja.

Ksenija Noč, mag. zdr. nege,  
Zdravstveno-vzgojni center Jesenice

Vir: https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/ckz_zvc_zapr-
to/smernice_obravnava_covid_zvc_ckz.pdf
file:///C:/Users/anmp2/Downloads/COVID_19_long_COVID_RTW_Gu-
ide_workers_SL.pdf

Zdravje
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Rez sadnega drevja
Mirovanje sadnega drevja se počasi zaključuje. Dreve-
sni sokovi se prebujajo in začeli bodo prenašati hranila 
iz korenin, debel, debelejših vej do brstov.

Z rezjo mlada drevesa oblikujemo v različne gojitvene oblike. 
Pri drevesih, ki pa so že v rodnosti, želimo doseči čim boljše 
ravnotežje med rastjo in rodnostjo. Ločimo:

 • vzgojno ali gojitveno rez, ki jo izvajamo na mladem drevju; 

 • rez na rodnost, ki jo izvajamo v rodnih nasadih poleti in 
pozimi;

 • zimsko rez, ki jo opravimo v času mirovanja sadnega drev-
ja od odpadanja listja do brstenja, včasih se zavleče do 
cvetenja;

 • poletno rez, ki jo izvajamo v poletnih mesecih in jo glede 
na namen imenujemo osvetlitvena rez, korekcijska rez in 
podobno.

Osnovna oprema za rez sadnih rastlin

Jablane in hruške režemo v času zimskega mirovanja (januar, 
februar, marec). Občutljivejše sorte, kot so rdeči boskop, jo-
nagold, jonatan, režemo proti koncu zime, ko mine nevarnost 
nizkih temperatur. Poleti delamo samo osvetlitveno rez v drugi 
polovici avgusta. Paziti moramo, da temperature poleti ne pre-
segajo 30 stopinj, ker lahko pride do sončnih ožigov plodov.

Breskve režemo pozimi v času mirovanja, ko mine nevarnost 
nizkih temperatur, konec februarja, marca. Rez lahko izvajamo 
vse do cvetenja. V hladnejših predelih prezgodaj porezane bre-
skve rade smolijo in se lahko tudi posušijo. Pri breskvi moramo 
obvezno opraviti poletno korekcijsko rez.

Slive in češplje režemo pozimi, ko izrezujemo pregoste veje, 
spodrezujemo povešene poganjke, izrezujemo izrojen les in 
odvajamo vrhove. Poleti izrezujemo bohotivke, redčimo po-
ganjke in upogibamo tiste bohotivke, ki jih želimo uporabiti 
za nove ogrodne veje. 

Češnje in višnje režemo zgodaj spomladi tik pred ali med 
cvetenjem, starejše drevesa v rodnosti pa med ali takoj po 
obiranju. Če češnje režemo prezgodaj spomladi rade smolijo 
in pojavijo se različne okužbe.

Marelice režemo po obiranju. Obvezno moramo vse rane 
premazati s cepilno smolo, da ne pride do okužb. Pri zimski rezi 

odrežemo kakšno vejo pri mladih drevesih zaradi oblikovanja 
krošnje. Poleti po obiranju se rane hitreje celijo. Pri gojitvi mare-
lic je zelo pomembno, da jih sadimo na primerne zavetne lege.

Oreh režemo okrog pet tednov pred brstenjem. Pri nas je 
to v drugi polovici aprila. Poletno rez izvajamo avgusta, da 
osvetlimo krošnjo. Vse rane skrbno zamažemo s cepilno smolo.

Črni ribez, rdeči ribez, josto režemo v času mirovanja – 
zimska rez. Odstranimo prestare in prešibke nove poganjke 
in grm osvetlimo.

Maline in robide režemo takoj po obiranju. Enkrat rodne 
porežemo čim nižje pri tleh, pri dvakrat rodnih pa samo zgornji 
razvejan del, ki je že rodil.

Za rez potrebujemo primerno orodje: male in velike škarje, 
sadjarsko žagico, vrvice za privezovanje in upogibanje vej ter 
primerno znanje. Če bomo več let isto drevo rezali sami, bomo 
dobro spoznali posebnosti rasti in kako se drevo obnaša po 
rezi. Naš trud pa bo nagrajen z lepim pridelkom.

Kot tradicionalno vsako leto, tudi letos KGZ SAVA, z. o. 
o., Lesce, v svojem sadovnjaku Resje izvaja brezplačen 
prikaz rezi sadnega drevja. Pridružite se nam lahko 5. 
marca 2022 ob 10.00.

Tatjana Zupan, vodja sadovnjaka Resje,  
KGZ SAVA z. o. o., Lesce

KGZ SAVA Z. O. O., LESCE
Rožna dolina 50, 4248 Lesce

Tel.: 04/53-53-610; trgovina: 04/53-53-623
Odprto: pon. – pet.: 08:00-19:00; sob.: 08:00-12:00

www.kgz-sava.si

AKCIJA
Motni jabolčni 

sok sadovnjaka 
Resje 1 l

(cena: 0,95 eur)

KAVARNA PANJ 
ZNOVA Z VAMI 
VSAK DAN

Ponedeljek – petek: 8:00 do 21:00
Sobota: 8:00 do 14:00

Vabljeni na najboljšo kavo 
v mestu (tudi turško), 
odlične čaje in ostalo 
posebno ponudbo 
po lastnih receptih.

NOVO
Posoda BIOL

VELIKA IZBIRA
skodelic, posode,

kozarcev…

UGODNO
- Primule
- Mreže

Vrtnarski kotiček
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Živalski sledovi
Živalski sledovi v naravi so velika priložnost za ljubiteljske 
»forenzike«, ki radi razvozlajo, katere živali so jih pustile pri 
gibanju, hranjenju, počitku, spanju in razmnoževanju. Vrsto 
je mogoče prepoznati tudi pri najdbi iztrebkov ali izbljuvkov, 
gnezda pa lahko pripadajo ptičem ali sesalcem. 

Nekateri sledovi so tako skrivnostni, da predstavljajo veliko 
uganko tudi tistim, ki se pogosto mudijo v gozdu. Tako smo se 
pred leti spraševali, kako so nastala precej pogosta nahajališča 
večjega števila 5 do 10 centimetrov dolgih vejic pod smrekami. 
Tudi številni prijatelji mi niso znali pojasniti, da vejice odgriznejo 
veverice, da tako pridejo do zelo hranilnih moških socvetij. Ti 
majhni storžki zrastejo v popkih, ki nastanejo na začetku lan-
skoletnih kratkih poganjkov. Veverice pojedo vsebino popka, 
na spodnjem delu odgriznjene vejice pa padejo na tla. 

Sledišča veveric so sicer zelo raznolika. Lahko so odtisi stopal 
v snegu, delajo pa kroglasta gnezda premera 30 pa vse do 50 
centimetrov. Zgornja stran gnezda je zaprta, pri strani ima dva 
vhoda. Narejeno je iz prepletenih vejic, znotraj pa postlano z 
listjem, mahom in suho travo. Namenjena so tako prenočeva-

nju kot poleganju in vzreji mladičev v varnem zavetju. Slednja 
so skrbno narejena in dokaj čvrsta.

Veverice na zelo prepoznaven način razderejo smrekove stor-
že, v katerih so pod trdimi lesnatimi luskami skrita smrekova 
semena. Odgriznejo jih tik ob strženu, ki na koncu ostane 
razcefran v kupčku lusk. Večje število tako obranih storžev z 
nekaj luskami na vrhovih lahko najdemo na štorih ali tleh – 
večinoma pod smrekami.

Besedilo in foto Boris Kozinc

Številne kratke vejice pod iglavci 
naj ne bodo več velika uganka.

Semena iglavcev so za veverice 
pomembna hrana.

Pester začetek leta za  
reševalce GRS Radovljica
V tem času se v društvu GRS Radovljica, tako kot dru-
ga društva, ukvarjamo z bilancami, plani in poročili, 
v splošnem z analizo preteklega leta in načrtovanjem 
dela v letu 2022. Za razliko od preventivnih dejavnosti 
in izobraževanj je reševanje tisto, ki se ga ne da na-
črtovati. Mesec januar je bil glede reševanja naporen 
in januarske številke za tekoče leto ne napovedujejo 
nič dobrega. 

A najprej k preteklemu letu 
2021. V letu 2021 je naša 
postaja zabeležila 41 reše-
vanj, približno tretjino na 
območju občine Žirovnica. 
Število odhodov reševalcev 
na reševanja je bilo 476, naj-
višje doslej. Od vseh 41 smo 
jih 11 opravili s helikoptersko 
pomočjo (27 %), pri 33 in-
tervencijah pa je bil prisoten 
zdravnik (75 %). Poleg inter-
vencij smo veliko ur namenili 
preventivni dejavnosti, uspo-
sabljanjem, administraciji in 
dežurstvom. Tako smo člani 

skupaj opravili čez 4000 delovnih, a prostovoljnih ur za gorsko 
reševanje. V letu 2021 smo zabeležili rekordno število reše-
valcev na intervencijo, zato je bila investicija v drugi reševalni 
terenski avtomobil nujna. Nadstrešek nam je prostovoljno po-
stavil domačin Vili Žemlja, za kar se mu najlepše zahvaljujemo. 
Za konec leta 2021 smo v decembru izvedli tečaj Pozimi varno 
v gore 2021 na Žirovniški planini. Razpisana mesta so tudi letos 

zelo hitro pošla, vsem se prav lepo zahvaljujemo za zanimanje.

V januarju so nam razmere v visokogorju v kombinaciji z nepri-
merno opremo prinesle kar nekaj dela. 1. januarja smo posre-
dovali kar dvakrat, kasneje v januarju pa še trikrat. Poleg tega 
smo enkrat priskočili na pomoč reševalcem iz Bohinja, ki so 
imeli zahtevno reševanje v nočnem času. Intervencija je trajala 
kar 16 ur, prisotnih pa je bilo več kot 25 reševalcev. 

Če ob lepem vremenu konec tedna marsikdo pomisli na turo 
ali pohod v hribe, reševalci navadno pomislimo na verjetnost, 
da bomo klicani. Od petih lepih januarskih koncev tedna ni-
smo posredovali edino v zadnjem. Zato bi pohodnike gora 
radi opozorili na ustrezno tehnično opremo in znanje upora-
be tehnične opreme. Trenutno je v visokogorju, kamor sodijo 
tudi Stol z Vrtačo in Begunjščico, zelo poledenelo in je tako 
povsod prisotna možnost zdrsa. Nižje so nekatere poti prav 
tako ledene in je potrebna pazljivost. Opažamo, da pohodni-
ki ne znajo presoditi, kje bodo potrebovali katero opremo. 
Derezice, ki se jih pritrdi z gumo, so primerne le za poti, kjer 
je možnost padca in ne tudi zdrsa. Namenjene so povečanju 
oprijema s poledenelo podlago in jih po navadi uporablja-
mo v kombinaciji s pohodnimi palicami. Primerne so za poti, 
kot so pot na Valvasorjev dom, Zabreško planino ali Roblekov 
dom. Klasične dereze pa vedno uporabljamo v kombinaciji s 
cepinom in jih namestimo na visok čevelj. Seveda pa oprema 
ni dovolj za varno hojo oz. plezanje v hribih. Potrebne so tudi 
izkušnje in znanje, ki ga lahko pridobite na raznih tečajih ali 
alpinističnih šolah.

Naše delo lahko podprete z nakupom nalepke Podpornik GRS 
ali s prispevkom enega odstotka dohodnine našemu društvu. 
Navodila lahko najdete na naši spletni strani www.grs-rado-
vljica.si. 

Vsem želim vedno varen prihod v dolino, 

Nik Hlade, gorski reševalec inštruktor

Intervencija na Stolu zjutraj – 
spust policista

Narava
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Planinko v Domu  
pri izviru Završnice
Planinko, maskota Slovenskega planinskega muzeja, 
je med svojim raziskovanjem planinskih koč odkril tudi 
Dom pri izviru Završnice. Filmček o njegovem obisku 
si lahko ogledate na you tube kanalu.

Planinko je prijazen, vesel in zabaven fantič, ki pozna veliko zani-
mivosti iz planinske zgodovine in planinskega življenja. Je rado-
veden, včasih malo nagajiv in rad koga potegne za nos. Skuša 
se držati muzejskega bontona, ki je skoraj enak planinskemu. 
Vendar se ne more upreti stikanju po muzejski razstavi, rad se 
dotika razstavljenih predmetov in pripoveduje obiskovalcem o 
svojih dogodivščinah. Najraje pa ima izlete v gore, kjer opazuje 
in srečuje različne ljudi in odkriva zanimive zgodbe.

Planinko se uči kuhati ričet. Foto Slovenski planinski muzej

Skratka, je pravi gornik in muzealec, ki poskrbi, da je obisk 
Slovenskega planinskega muzeja še posebej za otroke zabavna 
dogodivščina. 

Planinko je nastal po zamisli kustosinje pedagoginje Natalije 
Štular. Skupaj sta za planinstvo navduševala tudi otroke v šolah 
in vrtcih, potem pa je njune nastope v »živo« preprečila korona. 

Natalija Štular: »Ob desetletnici Slovenskega planinskega mu-
zeja leta 2020 smo pripravili deset pravljičnih uric, a le štiri 
nam je uspelo izvesti v živo, ostale pa smo morali prenesti v 
filmsko obliko. Tako so nastale prve oddaje s Planinkom, ki so 
v zelo kratkem času predvajanja dosegle odlično gledanost. 
Zato smo se odločili, da z njimi nadaljujemo, le da zgodbe iz 
muzeja prenesemo na teren. Planinka smo poslali raziskovat 
slovenske planinske koče, kulturne in naravne znamenitosti ter 
ljudi iz njihove okolice. Da bi bile oddaje še zanimivejše, smo 
dodali lik Vrvologa in kuharsko delavnico.

S tem želimo spodbuditi otroke k spoznavanju, kuhanju in 
uživanju preprostih jedi v planinskih kočah in jih navdušiti za 
planinske izlete.«

Na obisku v Domu pri izviru Završnice se je Planinko naučil 
kuhati ričet, v dvajsetminutnem filmčku pa gledalci izvejo še 
zanimivosti o Karavankah, okoliških turah in preteklosti doma. 
Poleg Planinka, animira ga Miha Dulmin, in Vrvologa – Silvo 
Kokalj, nastopajo oskrbnica Marina Čop, pohodnika Nejc Rav-

nihar in Natalija Štular ter mladi planinec Rok Morič. Filmčke s 
Planinkovimi dogodivščinami najdete na www.planinskimuzej.
si pod e-vsebinami.

Polona Kus

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

Dom pri izviru Zavr-
šnice je od 1. junija do 
30. septembra odprt 
vse dni in od 1. okto-
bra do 31. maja ob 
vikendih. Delo obse-
ga izvajanje gostinske 
dejavnosti, skrb za či-
stočo in urejenost doma in okolice, delo z davčno blagaj-
no ter sodelovanje z vodstvom planinskega društva. Od 
kandidatov pričakujemo, da imajo veselje za delo z ljudmi 
in poznavanje planinskega okolja.

Prijave s svojo predstavitvijo in opisom dosedanjih izku-
šenj pošljite na naslov: PD Žirovnica, Žirovnica 63, 4274 
Žirovnica ali e-naslov info@planinsko-drustvo-zirovnica.
si. Dodatne informacije dobite na tel. št. 041 366 179, 
Bojan Završnik. 

Odlična
kava

Okusen
sladoled

Domače
tortice

Otroška
igrala

Vabljeni

Sevška kavarna

NoninaŠpajza

Vsak petek in 
soboto svež kruh

Šport



25

Smučarji ponovno na tekmovanjih
V pretekli sezoni otroci v alpskem smučanju zaradi 
covida niso imeli nobenih tekmovanj. Premor je bil kar 
dolg, otroci pa željni primerjav. Letos so mladi smučarji 
začeli tekmovalno sezono že v decembru z državnim 
prvenstvom.

Decembrsko državno prvenstvo je štelo še za sezono 2020/21. 
Posebnost tekmovanja je bila tudi, da so se priznanja izjemo-
ma zaradi prestopa v letnikih podeljevala po letnikih in ne po 
kategorijah.

1. mesto Taje Prešern in 2. mesto Miha Mertlja na tekmovanju za držav-
ni pokal 15. januarja v Črni na Koroškem. Z njima trener Tomi Zupanc. 

Tudi sicer naši smučarji redno dosegajo uvrstitve med prvo de-
seterico, neredko pa posegajo tudi po prvih treh mestih. Zlasti 
Taja Prešern, ki je trenutno zagotovo najboljša mlada smučarka 
v Sloveniji v svoji kategoriji. Na tem mestu velja omeniti še 
Tajino sestro Aljo, ki že hodi po njenih stopinjah. Tudi Tristan 
in Tobias Blažič sta uspešna smučarja, zlasti mlajši Tobias, ki se 
redno uvršča med dobitnike medalj. Po najvišjih mestih redno 
posega tudi Miha Mertelj. Od žirovniških otrok na regijskih in 
državnih tekmah nastopa še Andrej Radič Stražišar.

DP 2021, 17. in 18. december, Kranjska Gora 

Na veleslalomski tekmi cicibanov kategorije U12 se je zbralo 
120 deklic in dečkov iz vseh klubov v Sloveniji. Radovljičani so 
osvojili 3 medalje. V letniku 2011 je državna prvakinja postala 
Ajda Šparovec, 2. mesto je pripadlo Zoji Stroj Skubic, v letniku 
2010 pa je drugo mesto osvojil Tobias Blažič. 

V kategoriji U14 in U16 je Taja Prešern (letnik 2008) postala 
državna prvakinja v slalomu in veleslalomu, Brina Stroj Skubic 
(letnik 2009) pa državna podprvakinja prav tako v obeh di-
sciplinah.

Od decembra do začetka februarja imajo otroci za sabo že 
lepo število različnih tekmovanj. Cicibani so se prvi vikend v 
februarju pomerili v dveh pomembnih mednarodnih tekmova-
njih, to sta 8. Mini pokal Vitranc in že 27. Pokal Roka Petroviča. 
Starejši otroci večinoma nastopajo na državnih tekmah, kjer 
zlasti Taja Prešern in Miha Mertelj dosegata odlične rezultate. 
Oba sta si priborila pravico do nastopa na enem od najmoč-
nejših mednarodnih otroških tekmovanj v Evropi, 47. Pokalu 
Loka, ki bo potekal na Starem Vrhu pri Škofji Loki med 11. in 
13. februarjem.

Katarina Privšek

Zimski čas v SSD Stol Žirovnica
Zima se počasi poslavlja, prav tako se počasi zaključuje 
zimska tekmovalna sezona. 

Skakalci vseh kategorij so kondicijske treninge izvajali v telova-
dnici OŠ Žirovnica in Gimnazije Jesenice. Vsako leto si želimo, 
da bi bila zima radodarna s snegom in bi lahko čim več trenin-
gov opravili na zasneženih skakalnicah. Konec leta 2021 nas je 
razveselila obilnejša pošiljka snega, zato je našim najmlajšim 
skakalcem uspelo ob pomoči pridnih trenerjev in staršev, ki so 
pripravili skakalnice, opraviti nekaj treningov tudi na domači 
skakalnici v Glenci. Starejše skupine so večino treningov opravi-
le v skakalnih centrih v Kranju, Planici in Žireh, pred tekmovanji 
pa tudi drugod po Sloveniji. 

V nadaljevanju si lahko ogledate vidnejše dosežke, ki so jih 
naši člani dosegli na domačih in mednarodnih tekmovanjih 
zimske sezone:
Vizore – DP: Hana Bremec 5. mesto
Kranj – DP: Nik Heberle 4. mesto, ekipno (Nik Heberle, Aljaž 
Zupan, Maj Pagon, Matic Krmelj) 2. mesto
Planica – Pokal Argeta: Veronika Lužnik 6. mesto
Kranj – Pokal Argeta: Nik Heberle 1. mesto, Maj Pagon 10. 
mesto, Marcel Rep 3. mesto
Kranj – Pokal Argeta: Bine Kolar 1. mesto, Katarina Lužnik 4. 
mesto
Kranj – regijsko tekmovanje: Hana Bremec 2., Jan Rožič 2., 
Katarina Lužnik 2., Bine Kolar 1.,Maj Novak 10. mesto 
Zagorje – Pokal Argeta: Veronika Lužnik 6. mesto
Planica – Pokal Argeta: Nik Heberle 1., Aljaž Zupan 3., Maj 
Pagon 7., Marcel Rep 8. mesto
Žiri – Pokal Argeta: Katarina Lužnik 4. mesto, Bine Kolar 5. 
mesto

Sredi januarja je v nemškem 
Oberhofu potekalo tekmo-
vanje za Alpski pokal. Naš 
klub so uspešno zastopali 
kar štirje člani. Marcel Rep 
je osvojil 19., Nik Heberle 
26., Maj Pagon 42. in Aljaž 
Zupan 44. mesto. Naš član 
Marcel Rep se je konec ja-
nuarja v Zakopanih udeležil 
tekme za pokal FIS in zase-
del 36. mesto. Nik Heberle 
se je v začetku februarja 
udeležil Alpskega pokala v 
Predazzu in dosegel odlično 
7. mesto, ekipi Slovenija 1 pa 

pomagal do 3. mesta. Bravo Nik! Vsem našim tekmovalcem 
iskreno čestitamo.

Dogajanje v našem klubu lahko spremljate tudi na naši face-
book strani. Vse deklice in dečke, ki bi želeli postati del naše 
skakalne ekipe, vabimo, da se nam ob sredah in petkih med 
17.30 in 19.00 pridružite v telovadnici OŠ Žirovnica. Za več 
informacij lahko pokličete Boštjana Modrijana na 041 412 914.

Urška Šimnic Novak, SSD Stol Žirovnica

Ekipno 2. mesto na državnem 
prvenstvu v Kranju

Šport
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TVD Partizan Žirovnica praznuje 90 let
Praznovanje nas vedno naredi vesele in ponosne, pa naj si bo 
to naše osebno praznovanje ali pa nas prevzame jubilej dru-
štva, kateremu smo posvetili kar dobršen del svojega življenja. 
V letu, ki smo ga pravkar pustili za seboj, je tudi naše društvo 
praznovalo častitljivo obletnico – 90 let od ustanovitve So-
kolskega društva Žirovnica, katerega nasledstvo s ponosom 
nadaljuje TVD Partizan Žirovnica. Žal je ta lep dogodek v lan-
skem letu sovpadal s hudo nadlogo, ki nas že dve leti paralizira 
in nam ne pusti, da bi izražali svoja čustva in se veselili lepih 
dogodkov, kot smo bili navajeni pred covidom-19. V društvu 
smo imeli namen, da bi ta dogodek obeležili in se ga veselili v 
naravi, v Rekreacijskem parku Završnica koncem maja lanskega 
leta. Ker v omenjenem času ni bilo možnosti za zbiranje, smo 
ga prestavili v jesenski termin. Tudi takrat nam je novi covidni 
val to preprečil. Zato upamo, da bomo obeležitev tega, za nas 
izjemno pomembnega dogodka, lahko izvedli v letošnjem letu. 
Kot že dvakrat doslej, in sicer za 70- in 80-letnico, smo tudi 
tokrat pripravili poseben zbornik s prispevki različnih avtorjev iz 
zgodovine društvenega dela in aktualnem delovanja društva v 
zadnjem desetletju. Zbornik bomo izdali ob že prej omenjenem 
dogodku.

Nekaj iz zgodovine …
Za osvežitev zgodovinskega spomina na začetek organizirane-
ga delovanja naših predhodnikov moramo seči kar daleč nazaj. 
Gibanje sokolstva, kot zavedno nacionalistično gibanje slo-
vanskih narodov, se je začelo v deželah habsburške monarhije 
kot odgovor na delovanje nemške nacionalistične telovadne 
organizacije Turnverein. Prvo sokolsko društvo je bilo tako usta-
novljeno leta 1862 v Pragi. Slovenci pa smo ga ustanovili 1868 
v Ljubljani pod imenom »Južni Sokol«. Takrat so pripravljali 
v glavnem razne prireditve in izlete v podporo narodnemu 
gibanju, za kaj drugega pa zaradi nasprotovanja oblasti niso 
imeli možnosti. Nekaj časa je bilo delovanje Sokola v letu 1867 
celo prepovedano. Kljub temu se je dejavnost kasneje krepila 
in leta 1905 je bila ustanovljena Slovenska Sokolska zveza. 
Prva svetovna vojna je prekinila delovanje sokolov a po njej se 
je aktivnost zopet oživila, tako da so se leta 1919 slovenski, 
hrvaški in srbski Sokoli združili v Sokolsko zvezo, ki pa se je nato 
leta 1920 preimenovala v Jugoslovansko sokolsko zvezo. Nov 
udarec je Sokolom zadala uvedba kraljeve diktature leta 1929 
a tudi ta sprememba ni odvzela gibanju prvotnega naboja. 
Sokoli so se povsod krepili. Društva so začela graditi svoje 
domove s telovadnicami. Poleg telovadbe so začeli uvajati tudi 
razne druge športe, na svojih odrih so uprizarjali razne drame, 
komedije in tudi operete. Imeli so pevske zbore, tamburaške 
skupine, pihalne godbe in salonske orkestre. S tem je bil vzpo-
stavljen tudi velik propagandni in idejni vpliv.
Druga svetovna vojna je delo Sokolov zopet prekinila, a nekaj 
jih je vseeno delovalo naprej pod okriljem Osvobodilne fronte 
slovenskega naroda. Takoj po končani vojni so slovenski Sokoli 
na skupščini 8. 7. 1945 sprejeli sklep o vključitvi v novo telesno 
vzgojno organizacijo Partizan. 
Sokolsko društvo Žirovnica - Breznica je v našem kraju začelo 
z aktivnostmi v času med obema svetovnima vojnama. Usta-
novljeno je bilo v marcu leta 1931. Ustanovni občni zbor se je 

vršil na Selu v salonu gostilničarja Rudolfa Osvalda. Takrat je 
društvo štelo 90 članov, prvi predsednik, oziroma starosta, kot 
so jih takrat imenovali, je bil Egidij Schiffrer, njegov namestnik 
pa je bil že prej omenjeni Rudolf Osvald.

Proslava ob otvoritvi doma

Prvo aktivnost z organizacijo veselice so izvedli v avgustu 1931. 
Sprva je imelo društvo »zasilno« telovadnico oz. dvorano v Sve-
tinovem skednju. Zato je takoj začela rasti tudi ideja o lastnem 
domu. Z ogromno pomočjo domačinov, tako v denarju kot 
materialu in opravljenih prostovoljnih ur dela, je bil novi dom 
dograjen in otvorjen leta 1938. Tako so bili dani čudoviti pogoji 
za krepitev delovanja na športnem in kulturnem področju.

… in iz zadnjega desetletja
Zagnanost, pridnost in delavnost se je s sokolov lepo prenesla 
in prijela v društvu Partizan. Vsaka nova izvoljena garnitura 
predsednikov z upravnimi odbori in strokovnimi sodelavci je 
prinesla nov veter v jadra današnjega Društva TVD Partizan 
Žirovnica. Širili smo dejavnost na področja športa, kjer se je 
izkazovalo povečano zanimanje, in se sproti reorganizirali. Že 
pred dobrimi dvajsetimi leti smo začeli z obnovo doma TVD 
Partizan in ga v dobrih desetih letih tudi primerno obnovili. 
Zadnje dejanje pri obnovi doma je bila dograditev klubskega 
prostora v obliki gostinskega lokala, ki ga društvo oddaja v 
najem. Lahko rečemo, da smo ohranili za zanamce tisto, za 
kar so se naši predhodniki tako borili pred devetimi desetletji. 
V zadnjih desetih letih smo v okviru dejavnosti posegali na 
različna področja.

Mladi nadobudni plezalci na mali plezalni steni v dvorani osnovne 
šole

Šport
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Skupaj z ostalimi društvi in entuziasti iz sosednjih občin smo 
ustanovili žensko odbojkarsko ekipo Zgornja Gorenjska. Ekipa 
je uspešno nastopala v 1. državni ligi. Žal so njene aktivnosti 
usahnile zaradi večnega problema – premalo sredstev v dru-
štveni blagajni.
Pred nekaj leti je bila v okviru društva ustanovljena članska ekipa 
v nogometu. Matično igrišče ima na travnati podlagi v Rekre-
acijskem parku Završnica. Nastopa v amaterski gorenjski ligi.
Pred dvanajstimi leti je izgradnja umetne plezalne stene v te-
lovadnici Osnovne šole Žirovnica dala začetni impulz za usta-
novitev plezalnega kluba. V letu 2016 je pod imenom Plezalni 
klub Žirovnica začel napredovati kot sekcija pri TVD Partizan 
Žirovnica. Danes šteje več kot 100 plezalcev.
Bistven premik pri delovanju društva pa smo začrtali z aktiv-
nostmi v naravi. Ta ideja sovpada z razvojem Rekreacijskega 
parka Završnica, ki je v nadaljevanju bistveno spremenil in do-
polnil dejavnost našega društva. Skupaj z Zavodom za turizem 
in kulturo Žirovnica in Občino Žirovnica smo načrtovali razvoj. 
Kot društvo v javnem interesu smo bili leta 2013 izbrani za 
upravljalca parka.

Tudi v letošnji zimi so bili glavni uporabniki drsališča otroci.

V Zavrhu, kot domačini poimenujemo dolino potoka Završni-
ca, so že pred mnogimi desetletji naši predhodniki organizi-
rali različne dogodke in srečanja, kot so proslave na travniku 
ob akumulacijskem jezeru, takratno turistično društvo je kar 
nekaj let prirejalo kravje bale. Lepo pokrajino so za svoja sre-
čanja izkoristili taborniki, športniki in planinci, ob vikendih pa 
se je veselo kadilo z žarov na številnih piknikih. Dvajset let je v 
prejšnjem stoletju parcelo ob akumulaciji za takšne dogodke 

urejala in oddajala družba Savske elektrarne Ljubljana – Enota 
HE Moste, nazadnje pa je do nastanka Rekreacijskega parka 
Završnica (RPZ) te aktivnosti izvajal TVD Partizan Žirovnica.
Dolga leta so se dogodki vrstili stihijsko, brez reda in občutka 
uporabnikov za varstvo narave. Veliko je bilo takih, ki so na 
obali čistega potoka oprali tudi svojega jeklenega konjička. 
Rezultat tega so bila številna opuščena kurišča, kupi smeti in 
kalna, sicer bistra voda potoka. 
Razmere so se začele počasi izboljševati po osamosvojitvi Slo-
venije, resneje pa je bil izkazan javni in tudi zasebni interes za 
ureditev doline in bivanja v njej po ustanovitvi Občine Žirovnica 
leta 1998.
Dolina je bila kmalu prepoznana kot priložnost novoustanovlje-
ne občine, da na tej lokaciji poskrbi za oddih in rekreacijo ob-
čanov in prebivalcev iz sosednjih občin. Kar nekaj let od 2004 
naprej so potekala usklajevanja mnenj in interesov na raznih 
okroglih mizah, ki jih je organizirala občina na pobudo različ-
nih društev. Pri tem je izdatno sodelovalo tudi naše društvo v 
obliki pobud, predlogov in posameznih rešitev. Pričakovanja in 
pogoji delovanja so bili strnjeni v Pismu o nameri za ureditev 
rekreacijskega centra v dolini Završnice. Podpisno je bilo 20. 4. 
2006 s strani tistih, ki so se lahko prepoznali v dobri nameri, 
da se dolina Završnice primerno uredi in organizira. 
Tako je od leta 2013 v rekreacijskem parku na voljo travnato 
nogometno igrišče, trije piknik prostori z lesenimi nadstre-
ški in kurišči, trim steza, otroško igrišče, prireditveni prostor s 
šotorom, sanitarije in dve igrišči za odbojko na mivki, ki ju v 
zimskem času spremenimo v drsališče. V bližini je še manjše 
družinsko smučišče, s snežnim teptalcem pa pripravimo tudi 
krajšo tekaško smučino.
Sedaj območje Rekreacijskega parka Završnica že predstavlja 
lepo zaključeno celoto. Vsi skupaj se trudimo, da s širitvijo 
območja in s posameznimi gradnjami zasedemo čim manj 
prostora živalstvu in rastlinstvu. Z novim občinskim odlokom, 
ki je v pripravi, bomo tudi člani društva skušali soustvariti in 
storiti vse, da pločevinasto reko vozil zadržimo pred vstopom 
v dolino. Območje je tudi z občinskim dokumentom prepo-
znano kot ena pomembnejših razvojnih možnosti naše male 
občine in želimo si, da bodo tudi naši zanamci zadovoljni z 
opravljenim delom. 

Anton Koselj

Šport
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Prvi turnir mlajših dečkov
Ekipa mlajših dečkov Odbojkarskega kluba Žirovnica je imela 
v soboto, 5. februarja, prvi nastop na turnirju pod okriljem 
Odbojkarske zveze Slovenije. V Kranju so se borili igralci, ki so 
vadili že dve leti, pa je bil to njihov prvi pravi izziv, nekateri pa 
so pričeli z vadbo šele lansko jesen. Vsak začetek je težak in en 
dobljen niz ni bil dovolj za končni uspeh. Prikazali pa so zelo 
atraktivno in napadalno igro. Trenerja ekipe sta letos Štefan 
Udrih in Boris Kozinc.

Boris Kozinc

Ekipa mlajših dečkov OK Žirovnica

Dekleta v 2. B ligi
Punce, pod vodstvom kondicijskega trenerja Domna Pavliča, 
so pred tekmovalno sezono odigrale kar nekaj prijateljskih te-
kem in se tako pridno pripravljale na prihajajoče pokalne ter 
državne tekme. Prvo uradno tekmo so odigrale v začetku ok-
tobra v Pokalu Slovenije proti ekipi Pirana in zmagale. Uvrstile 
so se v naslednji krog, izgubile proti ekipi iz Novega mesta in 
posledično izpadle. 

Mladinke OK Žirovnica 

V jesenskem delu so zabeležile 5 zmag (proti OK Triglav Kranj, 
OD Krim III, Mladi Jesenice, OD Krim II in OLIMP Ljubljana) ter 
4 poraze ( OK Lubnik, ŽOK Triglav Kranj, ŽOK Šentvid in TPV 

Aktivne priprave za plezalce 
Februarski prispevek plezalcev je kratek, kar pa ne 
pomeni da ne treniramo, le javno dogajanje se je ne-
koliko umirilo. Januarski čas tekmovalnega zatišja v 
Plezalnem klubu pomeni čas aktivnih priprav na pri-
hajajoča tekmovanja. 

Člani predtekmovalne skupine na treningu v Plezalnem ranču v Vrb-
njah. Foto Timotej Rajgelj 

Po zaključku državnega prvenstva, ki v plezanju traja od aprila 
do decembra in začetku Zahodne lige s trajanjem od decembra 
do maja, je januarja nastopilo obdobje tekmovalnega premora. 
Na zadnji vadbi pred božičem nas je že tradicionalno obiskal 
dobri mož, ki je na plezalno steno za vse lenivce obesil majh-
na darilca. Novoletno praznični čas smo izkoristili za odmor 
pred pripravljalnim obdobjem, v mesecu januarju, februarju in 
marcu. Regijsko tekmovanje za Zahodno ligo se bo nadaljevalo 
z balvansko tekmo konec marca, kmalu pa bomo začeli tudi 
s pripravami domače, že tradicionalne plezalne tekme, ki bo 
14. maja. Število otrok v rekreativnih vadbenih skupinah je še 
vedno veliko, zato imajo vsi treninge še vedno enkrat tedensko. 
V zadnjem času je lenivske vrste nekoliko zdesetkal nepričako-
vani virus, a vadbe kljub temu potekajo brez večjih težav. Za 
nekaj plezalne motivacije, klubske pripadnosti in prepoznav-
nosti bomo do konec februarja za vse člane priskrbeli majice 
in puloverje, pridna trenerja Denis in Timotej pa sta januarja 
z novimi smermi na visoki steni poskrbela, da plezalcem ne 
bo dolgčas pri razreševanju plezalnih bet in ugank v obliki 
plezalnih smeri. 

Za PK Žirovnica Timotej Rajgelj

volley NM), drugo polovico pa so članice začele s porazom 
proti ŽOK Triglav Kranj ter zmago proti Mladi Jesenice. S tem 
so trenutno na 6. mestu s 17 točkami. Prav tako so mladinke 
igrale na kvalifikacijah, kjer so izpadle v 2. B ligo, tam pa so 
trenutno na 2. mestu z 10 točkami.

Glavni trener ekipe je Štefan Udrih, ekipo pa sestavljajo: Ema 
Burja, Analot Pajk, Nana Robič, Zoja Stan, Karin Poljanšek, Zoja 
Kalan, Anja Božič, Doroteja Brgant, Nina Koljanin, Lea Lužnik, 
Nadja Dimitrievska, Špela Pančur, Mina Trstenjak, Ana Vidic, 
Manja Mekina in Tara Friškovec.

Tara Friškovec 

Šport



Kombinirana poraba goriva in izpusti CO2: 5,6 – 5,1 l/100 km in 127 – 115 g/km, emisijska stopnja: EURO 6, 

specifična emisija dušikovih oksidov (NOx): 0,0453 – 0,0113 g/km, trdi delci: 0,0002 – 0,00 g/km, število delcev: 

0,0011 – 0,00 x 1011. 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.

INTEGRAL AVTO d.o.o. Jesenice
C. maršala Tita 67, Jesenice, tel.: 04 583 33 99

OSTANITE !DRUGAČNI
NOVA FABIA



30

Nagrade podarja Zavod za turizem in kulturo Žirovnica.
1. nagrada: Vodnik po Poti kulturne dediščine Žirovnica in CD Prešerna noč

2. nagrada: Vodnik po Poti kulturne dediščine Žirovnica in CD Prešerna noč

3. nagrada: Vodnik po Poti kulturne dediščine Žirovnica in CD Prešerna noč

NAGRADNA KRIŽANKA

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

Geslo: VALVASORJEV DOM POZIMI

1. Katja Justin, Zabreznica 5b

2. Timotej Rajgelj, Zabreznica 58a

3. Vid Slamnik, Rodine 40

Nagrade prejmete v Valvasorjevem domu pod Stolom.

Križanka



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

Z vami že
od leta 1987

�������������������
����������
�	������
�����������������

������
����������
������������

�� �����	����������������
������� �

�� �����	������������� ������������
�������� ����������������������������

������������������������� ��
�����
�������������������������������

Iz narave
From Nature

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

040 431 930

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

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

Kozmetični salon Andreja
Moste 24a, Žirovnica
Delovni čas:
ponedeljek, torek, sreda 10h–13h, 16h–20h 
četrtek 10h–14h

 
 

 

KOŽA JE OGLEDALO naših življenjskih navad. 

Ostanimo zdravi, posvetimo pozornost sebi v celoti! 

KOZMETIČNI SALON

ANDREJA

 
TELEFON

04/580 17 45

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



Vse za VARSTVO PRI DELU in
POŽARNO VARNOST na enem mestu

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

VARSTVO PRI DELU • POŽARNA VARNOST

041 205 848 • www.greteam.si

NAROČILNICA OKULISTA 
ZA KOREKCIJSKA OČALA 
JE VAŠA LAST. 

VAŠA PRAVICA JE PROSTA 
IZBIRA OPTIKA. 

SPREJEMAMO NAROČILNICE 
VSEH OKULISTOV 
V SLOVENIJI.

KOREKCIJSKA OČALA 
LAHKO TUDI BREZ 
DOPLAČILA.

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

www.optika-berce.si

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

NE PUSTITE SI, DA VAM VZAMEJO

VAŠO LASTNINO IN PRAVICO!

PEUGEOT 3008

peugeot.si

 *Akcija velja samo za fizične osebe. Vrednost 
zimskih pnevmatik s premontažo ob dobavi novega vozila Peugeot 3008 je 500 EUR (z 
DDV). Akcija velja le za nakup in premontažo pnevmatik, ki so kupljene pri pooblaščenih 
prodajalcih in serviserjih Peugeot v Sloveniji. Akcija velja ob dobavi novega osebnega 
vozila Peugeot 3008 v času od 10.1. do 15 .3.2022 pri pooblaščenem prodajalcu Peugeot, 
kjer je bilo vozilo kupljeno in dobavljeno. Vrednosti pnevmatik s premontažo ni možno 
zamenjati za gotovino oziroma drug izdelek. Zimske pnevmatike s premontažo niso 
prenosljive na drugo osebo. V primeru, da je vrednost zimskih pnevmatik in premontaže 
večja od vrednosti 500 EUR, razliko doplača kupec. V primeru, da je vrednost zimskih 
pnevmatik in premontaže manjša od vrednosti 500 EUR, se kupcu razlika ne povrne 
in je ni možno zamenjati oz. vnovčiti za drug izdelek. Poraba v kombiniranem načinu 
vožnje po WLTP ciklu: od 4,6 do 7,7 l/100 km. Izpuh CO2: od 121 do 175 g/km. Emisijska 
stopnja: EURO 6. Vrednost specifične emisije dušikovih oksidov NOx: od 0,0155 do 
0,0507 g/km. Emisije trdnih delcev: od 0,00021 do 0,00117 g/km. Število delcev: od 0,04 
do 3,24. 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.  

ČISTO SVEŽA ZALOGA

iPIKA NA 
ZIMSKE PNEVMATIKE 
S PREMONTAŽO*

BENCIN, DIZEL ali PRIKLJUČNI HIBRID

AVTO PARTNER d.o.o., Cesta železarjev 27, 4270 Jesenice, tel. 04 583 66 60
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