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PIZZE
MALICE KOSILA

9,50 €5,00 €

Dnevno ponudbo malic spremljajte na:
Gostišče Osvald bed and breakfast

040 151 244 / 04 580 11 28

Sprejemamo zaključene 
družbe in skupine

jedilnica do 35 oseb
soba Osvald do 20 oseb

salon do 60 oseb

JEDI PO NAROCILUˇ

v občini Žirovnica DOSTAVLJAMO BREZPLAČNO!

Motoristične; kot tudi ostale hlače do 
velikostne številke 70 so na zalogi!

Leny d.o.o., Loka 37, Tržič
www.leny.eu / info@leny.eu / 04/59 55 200

www.sencila-nino.si

PESTRA IZBIRA PLISE ZAVES

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

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

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

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

Zabreznica 36, 4274 Žirovnica
V tem času sem na voljo tudi preko Skype-a, Viber, WhatsApp-a.V tem času sem na voljo tudi preko Skype-a, Viber, WhatsApp-a.V tem času sem na voljo tudi preko Skype-a, Viber, WhatsApp-a.
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Spoštovane občanke,  
spoštovani občani,
naj tokratni uvodnik pričnem malce drugače. Spregovoril bi rad o 
dogodku, ki se me je, kljub  tragičnosti, dotaknil tudi v pozitivnem 
smislu.

Nedelja, 6. marec, ni bil dober dan za tri družine v Zabreznici. Ognjeni 
zublji so skoraj uničili dve domačiji, fasado delavnice pa poškodovali. 
Dober dan pa je bil, kljub nesreči, za solidarnost. Zopet smo doka-
zali, da znamo in zmoremo stopiti skupaj, ko gre za pomoč drugim. 
Poleg naših srčnih gasilcev in pripadnikov GARS Jesenice, so tu tudi 
podjetje JEKO in zasebnik Šaban Kusur z dvigalom, Občina Žirovnica 
ter vsi dobri ljudje s traktorji, lopatami, metlami, predvsem pa VSI z 
VELIKIM srcem. Kot župan in kot človek se iskreno zahvaljujem za 
nesebičnost in skrb vsem, ki ste sodelovali v intervenciji in kasne-
je pri odstranjevanju posledic, nekateri tudi več kot 13 ur. Zahvala 
gre tudi vsem sosedom za drobne reči, kot so kava, čaj, sendvič in 
spodbudna beseda. Sedaj nas čaka še drugo dejanje pri nudenju 
pomoči, in sicer dobrodelnost po končani intervenciji. Tako poteka 
zbiranje sredstev za oškodovane v požaru preko vaščanov Zabreznice 
in v sodelovanju z Rdečim križem Slovenije, Območnim združenjem 
Jesenice, z nakazilom sredstev.

Na sestanku s predstavniki Območnega združenja Rdečega križa 
Jesenice, Župnijske karitas Breznica in koordinatorko za področje 
civilne zaščite pri Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu smo se 
dogovorili tudi za pomoč prizadetim zaradi vojne v Ukrajini. Tako zbi-
ramo sredstva preko Karitasa in Rdečega križa, na občini pa zbiramo 
sanitetni material. Žal, človeška hudoba in ozki partikularni interesi 
ne prizanašajo in kot da se iz prejšnjih vojn in spopadov človeštvo 
ni naučilo ničesar. Upam in želim, da se ta norost v Ukrajini čimprej 
zaključi in da bodo odgovorni za to morijo ustrezno sankcionirani. 

Kar se tiče t. i. rednega dela na občini in v občinski upravi lahko 
povem, da zadeve tečejo po predvidenem planu. Pripravljajo se in-
vesticije, nekatere so tik pred izvedbo, za gradnjo kanalizacijskega 
sistema v delu Smokuča, parkirišča in omejitev prometa v Završnici, 
priprave na gradnjo obvoznice Vrba, nakupi zemljišč za gradnjo nove-
ga gasilsko-reševalnega centra v Zabreznici in projektiranje kulturno-
-turističnega centra v Vrbi, pri čemer sodelujemo z državo. O poteku 
naštetih projektov vas bomo sproti obveščali.

Verjamem, da vas dogajanja v svetu in okoli nas skrbijo, 
predvsem pa, da nas vse skupaj skrbijo posledice, ki prina-
šajo višanje cen goriv, osnovnih življenjskih potrebščin in še 
česa. Sam ostajam optimist in tudi vas prosim, da pozitivno 
gledate na življenje. Ni je stvari, ki je skupaj ne bi mogli 
premagati. Vse, ki se boste znašli v stiski, pozivam, da se 
obrnete tudi na Občino Žirovnica. Skupaj s pristojnimi – 
Karitasom, Rdečim križem, centrom za socialno delo – vam 
bomo poskušali pomagati na najboljši možni način.

Hvaležen sem vam za priložnost in izkušnjo biti župan v Občini  
Žirovnica.

»Človek je seštevek njegovih dejanj, tega, kar je storil, tega, kar 
zmore, nič drugega.« (Mahatma Gandhi)

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 Aljaž Žepič. Naslednja številka Novic bo izšla 26. maja. Rok za oddajo prispevkov je ponedeljek, 16. maj.

Mag. Uroš Koselj in župan Leopold Pogačar

Župan Leopold Pogačar se iskreno zahvaljuje podjetju Savske 
elektrarne Ljubljana, d.o.o., in direktorju podjetja mag. Urošu 
Koselju za donacijo petih kompletov obnovljenih računalnikov. 
»Poskrbeli bomo, da pridejo v prave roke, torej tistih, ki jih po-
trebujejo, pa si jih težje privoščijo.«

Želimo Vam blagoslovljene velikonočne 
praznike, polne vere, upanja in ljubezni.

Naj Vam praznik vlije novega upanja in 
poguma za jutrišnji dan.

Župan Leopold Pogačar  
z občinsko upravo

Na podlagi Proračuna Občine Žirovnica za leto 2022 župan  
Občine Žirovnica objavlja 

Javni razpis za sofinanciranje okroglih obletnic društev iz 
proračuna Občine Žirovnica za leto 2022

Predmet javnega razpisa so aktivnosti ob praznovanju okroglih oblet- 
nic društev, med katere sodijo organizacije osrednjih prireditev in 
ostalih dogodkov, izdaje zbornikov, brošur ter zvočnih zapisov ter 
ostale aktivnosti, neposredno povezane s praznovanjem okrogle 
obletnice društva.
Predmet sofinanciranja niso investicijski stroški oziroma nakupi opre-
me in drobnega inventarja.

 • Vrednost sredstev javnega razpisa: 8.000 EUR
 • Rok za porabo sredstev: Projekti, ki se bodo izvedli v letu 

2022, in sicer najkasneje do 1. 12. 2022.
 • Rok za prijavo na razpis: 26. 4. 2022

Razpis je v celoti objavljen na spletni strani Občine  
Žirovnica.

Aktualno
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Parkiranje v Završnici
V Završnici potekajo priprave na gradnjo dodatnih parkirnih 
mest. Do poletne sezone bo uvedena parkirnina, plačljiva bo 
tudi uporaba cest v smeri Valvasorjevega doma in Zelenice.

Z uvedbo parkirnine in plačila nadomestila za uporabo gozdnih cest 
Občina Žirovnica želi omejiti motorni promet v dolini Završnice. Žu-
pan Leopold Pogačar pri tem poudarja, da ne gre za omejevanja do-
stopa lastnikom in drugim upravičencem. Pogačar: »Motorni promet 
v naravnem in bivalnem okolju želimo omejiti z vidika turizma, kot 
to lahko vidimo na primer v alpskih dolinah in drugod v Sloveniji in 
tujini. Lastniki nepremičnin in drugi upravičenci bodo lahko pridobili 
dovolilnice, za lokalne prebivalce pa bo možen nakup letnih kart po 
simbolični ceni. O višini cen bo odločal občinski svet, sredstva iz tega 
naslova pa se bodo namenjala urejanju cest.«

Ta čas poteka zbiranje ponudb za parkirni sistem in zapornice, ki 
bodo nameščene na obeh gozdnih cestah. V dolini Završnice po-
tekajo tudi priprave na gradnjo dodatnih parkirnih mest nasproti 
parkirišča pri jezeru. Do poletne sezone bo tako obiskovalcem na 
voljo 30 novih parkirišč. 

Režim parkiranja v občini določa Odlok o ureditvi in varnosti ce-
stnega prometa v naseljih občine Žirovnica, ki so ga svetniki sprejeli 
na februarski seji občinskega sveta. Razen Završnice, parkiranje na 
ostalih javnih parkiriščih v občini ostaja brezplačno.

Gradnja kanalizacije v Smokuču
Aprila se bo v Smokuču pričela gradnja še zadnjega odseka 
kanalizacije v občini.

Ob gradnji dveh fekalnih kanalov je predvidena tudi obnova vo-
dovodnega omrežja in odvodnjavanje ceste z ureditvijo meteorne 
kanalizacije. Predviden čas izvedbe je štiri mesece. Na javnem razpi-
su je bilo za izvajalca del izbrano podjetje Prestor, d.o.o., vrednost 
investicije je dobrih 295 tisočakov.

Občina Žirovnica obvešča, da bodo gospodinjstva pravočasno pre-
jela natančna navodila s skicami v pisni obliki.

Polona Kus

Nasproti obstoječega parkirišča bo zgrajenih 30 parkirnih mest.

S seje občinskega sveta
Zadnji četrtek v marcu je v prostorih Občine Žirovnice po-
tekala 18. redna seja občinskega sveta. Svetniki so med 
drugim potrdili zaključni račun za leto 2021, seznanili so se 
z oceno varnosti v občini in izvajanjem Lokalnega energet-
skega koncepta.

Zaključni račun proračuna izkazuje 100-odstotno realizacijo 
prihodkov (4.112.767 EUR) in 78-odstotno realizacijo odhodkov 
(4.288.675 EUR). Na odhodkovni strani je realizacija nižja, ker je 
izvajanje nekaterih nalog preprečevala epidemija, posamezni projekti 
(obvoznica Vrba, rekonstrukcija ceste Breznica–Zabreznica, dom sta-
rostnikov in drugi), pa so iz različnih razlogov, največkrat dolgotrajnih 
birokratskih postopkov, prestavljeni v proračunsko leto 2022. Župan 
Leopold Pogačar je ob tem poudaril, da je bila v preteklem letu 
kljub vsemu izvedena večina načrtovanih investicij, med njimi most 
v Piškovci, železniška podvoza, sončna elektrarna na občinski stavbi, 
podzemni ekološki otoki, novi odseki cest na Bregu in v Smokuču in 
parkirišči na Breznici in Rodinah. Zaključni račun so svetniki sprejeli 
brez razprave.

Oceno varnosti v občini sta na seji podala Gregor Jarkovič, vodja 
Medobčinskega inšpektorata in redarstva, in Marko Panić, načelnik 
Policijske postaje Jesenice. Varnostne razmere na območju občine 
Žirovnica so po njunem poročanju zelo dobre. Kot problematična 
področja sta izpostavila kopičenje poškodovanih, izrabljenih in ne-
registriranih vozil v Mostah, kopičenje odpadkov na dveh zasebnih 
lokacijah v Mostah in na Bregu, občasno nepravilno odlaganje od-
padkov na ekoloških otokih in (ne)pobiranje pasjih iztrebkov. V času 
turistične sezone je v občini prisotno tudi povečanje nedovoljenega 
kampiranja in parkiranja, predvsem v dolini Završnice. Glavna tema 
razprave o oceni varnosti je bilo, kot že mnogo let, kopičenje odslu-
ženih avtomobilov v Mostah. Nerazumljivo je, da lastniku doslej ni 
prišla »do živega« nobena od pristojnih občinskih in tudi državnih 
inšpekcij, ki pa po mnenju župana svojega dela ne opravijo dovolj 
temeljito. Oba poročevalca sta pojasnila, da obstoječa zakonodaja 
ne dovoljuje učinkovitega ukrepanja, nekaj upanja pa dajejo nova 
določila Zakona o urejanju prostora, ki bo stopil v veljavo 1. junija 
letos. A podobno upanje je utrnila tudi uvedba ekološke takse, ki pa 
v tem primeru ni obrodila sadov. Vprašanje odsluženih avtomobilov, 
nakopičenih že prav ob glavni cesti, ostaja nerešeno.

V nadaljevanju so se svetniki seznanili z izvajanjem Lokalnega ener-
getskega koncepta Občine Žirovnica. V letu 2021 je občina 
učinkoviti rabi energije, izrabi obnovljivih virov in oskrbi z energijo 
namenila 65.178,74 evrov, od tega dobrih 27 tisočakov za postavitev 
sončne elektrarne na občinski stavbi in 20 tisočakov za sofinanciranje 
projektov gospodinjstev za učinkovito rabo energije in obnovljivih 
virov energije (URE in OVE). V letu 2022 je za projekte URE in OVE 
razpisanih 25 tisoč evrov, zanimanje za razpis je veliko.

Po prenehanju mandata občinski volilni komisiji je bila na seji 
imenovane nova OVK v sestavi: Gaja Gašperin, predsednica, Brigita 
Žvan, namestnica predsednice, članice Majda Zupan, Dominika Do-

bravec in Anjuška Urbas ter namestnice članic Natalija Drobič, Lucija 
Mežek in Marja Jalen.

Gradivo s seje je v celoti dostopno na spletni strani zirovnica.si.

Polona Kus

Aktualno
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Parkirišče na Rodinah uradno 
odprto
V prihodnjih dneh bo parkirišče na Rodinah uradno odprto 
za uporabnike. Gradnja, ki se je pričela septembra lani, se 
je zaradi zahtev ZVKD močno zavlekla.

Novo parkirišče meri 740 kvadratnih metrov, na njem je prostora 
za 20 osebnih avtomobilov in avtobus. Dovozna površina je asfalti-
rana, parkirna mesta pa so na zahtevo Zavoda za varstvo kulturne 
dediščine Slovenije zatravljena, zato ima parkirišče vgrajen namakalni 
sistem. Pod nadzorom ZVKD pa je potekala tudi gradnja zidu, ki 
obdaja parkirišče. Stari kamniti zid, zložen na suho, je bil namreč po 
izgledu in načinu gradnje posebnost tega območja in zahteva zavoda 
je bila, da se lastnosti zidu in s tem avtentičnost kulturne krajine po 
prestavitvi oz. sanaciji ohranijo v največji možni meri. 

Ročno podiranje in zlagajne zidu je tako terjalo svoj čas, dela pa so 
nato prekinile še zimske razmere. 

Zaključna dela so bila izvedena v preteklih tednih, ko je bila na par-
kirišču nameščena tudi urbana oprema. Kot so nam pojasnili na 
Občini Žirovnica, v aprilu pričakujejo izdajo gradbenega dovoljenja, 
ki pomeni zeleno luč za uporabo parkirišča.

Obvoznica Vrba
Rumeni količki na polju 
med Breznico in Vrbo na-
značujejo traso načrtova-
ne obvoznice. V postopku 
gradnje trenutno potekajo 
odkupi zemljišč.

V začetku letošnjega leta je 
bila izvedena odmera potreb-
nih zemljišč za obvoznico, ki bo 
– kot je znano – vas obšla po 
zahodni strani. Za odmere je 
bilo izbrano podjetje Domplan 
in za odkupe zemljišč podjetje 
HT Plus iz Ljubljane. Okoli 50 
lastnikov zemljišč, v katera bo 
obvoznica posegla, se s pre-
dlaganimi odmerami v veliki 

Zatravljena parkirna mesta in suhozložni zid na Rodinah

večini strinja. Župan Pogačar: »Veseli me, da se kljub dolgi zgodovini 
obvoznice in nasprotovanju dela Vrbnanov zahodni varianti, vendarle 
95 % lastnikov strinja s parcelacijo. S tremi lastniki, ki ji nasprotujejo, 
se bomo skušali dogovoriti. Naša želja je vsekakor, da skupni jezik 
najdemo s pogovorom.«

Na Občini Žirovnica do konca leta računajo na pridobitev gradbe-
nega dovoljenja, sledil bo razpis za izvajalca in spomladi prihodnje 
leto pričetek gradnje.

Spomladansko urejanje cest
Cestni delavci bodo v aprilu 
in maju poskrbeli za sana-
cijo udarnih jam na maka-
damskih cestah v občini.  

Kot vsako leto bo grediranje 
potekalo na Cesarski cesti, 
cesti v Piškovco in na gozdnih 
cestah proti Valvasorjevemu 
domu in Zelenici oz. Jagrskim 
bajtam. Trije odseki na cesti 
proti Zelenici bodo v letošnjem 
letu tudi na novo asfaltirani. 

Polona Kus
Na cesti proti Zelenici bodo trije 
odseki asfaltirani.

VABILO NA ČISTILNO AKCIJO  
SOBOTA, 9. APRILA 2022

Po dveletnem premoru bo Občina Žirovnica v soboto,  
9. aprila, ponovno organizirala čistilno akcijo. K sodelova-
nju so vabljeni vsi vaški odbori, društva in posamezniki.

Akcija se bo pričela ob 9. uri. Skupine bodo po dogovorjenem 
razporedu čistile okolico naselij, sprehajalne poti, Završnico, 

Piškovco, strugo Save in območje ob magistralni cesti. Na dan 
akcije bomo čistili samo komunalne in kosovne odpadke, od-
lagališča z nevarnimi odpadki in gradbenim materialom bodo 

kasneje sanirale pristojne službe. 

Razpored posameznih skupin z mestom čiščenja, krajem in 
uro zbora je objavljen na spletni strani Občine Žirovnica. 
Vaški odbori bodo gospodinjstva obveščali tudi z letaki. 

Občina Žirovnica bo za vse organizirane skupine pripravila 
zaščitne rokavice, vreče za smeti in za udeležence zagotovila 
malico. Po izvedeni akciji  bo zbrane odpadke odpeljalo javno 

podjetje JEKO, d.o.o., Jesenice. 

Kontaktna oseba na občini je Helena Čadež, tel. številka 
5809 100 ali 040 288 965, e-naslov obcina@zirovnica.si

Vabimo občanke in občane, da se nam pridružite.  

Župan Občine Žirovnica 
Leopold Pogačar

Aktualno
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Spremenimo potovalne navade  
in vrnimo prostor ljudem
Kako uresničiti te možnosti? Ključ za spremembe je v ustreznem 
načrtovanju prometa.
Občina Žirovnica bo omogočala visoko kakovost bivanja, kar bo 
zagotavljala s kvalitetno oblikovanim in programsko bogatim življenj-
skim prostorom, ponudbo kakovostnih delovnih mest in z ohranja-
njem naravne in kulturne dediščine.

Vizija Občine Žirovnica
»Občina Žirovnica 2030 je trajnostno naravnana občina na 
pragu Karavank, kjer kakovostno sobivamo in sr(e)čno ustvar-
jamo.« 

Obrnjena piramida pona-
zarja spremembo prioritet 
prometnega načrtovanja, 
ki daje prednost pešcem 
in kolesarjem ter javnemu 
potniškemu prometu na 
račun osebnega motorne-
ga prometa.

Žirovnica danes

VIZIJA: Ureditev trga in parkirišča pred Čopovo rojstno hišo v Žirovnici

Piramida prednosti v prometu

Obstoječe stanje

Želeno stanje

Aktualno
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VABILO

Javna razprava v sklopu priprave Celostne prometne strategije 
Občine Žirovnica

»Občina po meri človeka«

V sredo, 13. aprila 2022, ob 17. uri vas vabimo,  
da se udeležite javne razprave 

 ki bo potekala v Osnovni šoli Žirovnica.

Ker načrtujemo za ljudi, moramo načrtovati z ljudmi. 
Prebivalci občine imate pomembno besedo pri tem, v kakšni 
občini si želite živeti in kako povečati kakovost bivanja. Na javni 
razpravi bomo posebno pozornost posvetili definiranju težav, s 
katerimi se soočajo gibalno in senzorično ovirani občani, otroci, 
starejši in vsi ostali v vlogi pešcev, kolesarjev, uporabnikov javne-
ga potniškega prometa ali uporabnikov avtomobila, ter iskanju 
odgovorov za odpravo teh težav.

Od vas želimo pridobiti čim več konkretnih mnenj in predlo-
gov glede prometne ureditve v naši občini. Pridružite se nam 
in pomagajte oblikovati trajnostno mobilnost za varno občino.

Prijazno vabljeni!

Župan Občine Žirovnica 
Leopold Pogačar

Breg danes

VIZIJA: Ureditev avtobusnega postajališča in površin za pešce ter kolesarje na Bregu

CPS za Občino Žirovnica pripravlja podjetje PNZ svetovanje projek-
tiranje d.o.o. Ljubljana.

Vizualizaciji, prikazani na dveh izbranih lokacijah, sta informativne 
narave in predstavljata delčke idejne predloge možnih ureditev in 
ne konkretnih projektnih rešitev.

Celostna prometna strategija (CPS) je ključni korak k ustreznemu 
prometnemu načrtovanju. Z njo Občina Žirovnica oriše učinkovi-
to zaporedje ukrepov na področju prometa, s katerimi bo dosegla 
celostne spremembe na področju mobilnosti. Te spremembe bodo 
posledično povečevale kakovost bivanja v občini.

Obstoječe stanje

Želeno stanje

Aktualno
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Zeleno luč za izvedbo je tako dobil predlog 
Vaškega odbora Žirovnica za postavitev 
telovadne postaje z različnimi telovadnimi 
orodji, primernimi za otroke in odrasle. Tre-
nutno potekajo dogovori o možnih lokacijah 
na območju vasi Žirovnica.

S sredstvi participatornega proračuna je bilo 
doslej obnovljeno vaško korito v Doslovčah 
in zgrajena nadstrešnica za čakajoče na av-
tobus v Smokuču. 

Polona Kus

Ministrstvo za kulturo Republike Slo-
venije je 1. marca predstavilo načrt za 
obnovo Prešernove domačije. Projekt, 
vreden okoli dva milijona evrov, bo po 
navedbah ministrstva predvidoma iz-
veden v letih 2022–2023.

»Namen obnove je vzpostaviti kulturni in in-
terpretacijski center, ki bo nudil večplasten 
vpogled v Prešernovo življenje in delo ter 
obenem hišo skupaj z gospodarskim po-
slopjem predstaviti kot celovito gorenjsko 
kmečko domačijo z bivalnim objektom, go-
spodarskim poslopjem z dvoriščem, vrtom z 
vodnjakom in sadovnjakom,« so v sporočilu 
za javnost zapisali na ministrstvu. Projekt so 
na novinarski konferenci predstavili minister 
dr. Vasko Simoniti, vodja projekta na Mini-
strstvu za kulturo RS mag. Alenka Kuševič, 

generalni direktor Zavoda za varstvo kul-
turne dediščine Slovenije Jernej Hudolin in 
Aleksander Ostan, arhitekt iz arhitekturnega 
biroja Atelje Ostan Pavlin.  

V gospodarskem poslopju za Prešernovo 
rojstno hišo bo urejen sprejemni center za 
obiskovalce s trgovino s spominki, razstavni 
prostor s sodobno stalno razstavo o Prešer-
nu, večnamenski prostor za kulturne dogod-
ke in predavanja, sanitarije za obiskovalce in 
zaposlene ter pisarna za zaposlene. Urejeni 
bodo tudi zunanji prireditveni prostor, vrt in 
sadovnjak. Hkrati bo izvedena celovita ob-
nova Prešernove rojstne hiše skladno z že 
izdelanim konservatorskim načrtom.

Kot so za Novice pojasnili na ministrstvu, 
ocenjena vrednost investicije znaša okvirno 

Načrtovana podoba Prešernove domačije. Vizualizacija Atelje Ostan Pavlin

Primer telovadne postaje

Izbran predlog za 
telovadno postajo
S sredstvi participatornega proračuna 
bo v letošnjem letu postavljena telova-
dna postaja v Žirovnici. 

Občina Žirovnica je v proračunu za leto 2022 
tretjič namenila deset tisoč evrov za izvedbo 
projekta po izboru občanov. K predlaganju 
projektov so bili povabljeni vaški odbori, od-
zvala sta se dva. 

Vaški odbor Vrba je, kot že dvakrat doslej, 
predlagal natečaj za izris celostne krajinsko-
-kulturne ureditve Vrbe, ki je po mnenju 
pristojne komisije vprašljiv glede na to, »da 
je predvidena celostna ureditev vasi in je 
cela vas pod kulturnovarstvenim režimom.« 
Kot je prav tako zapisano v obrazložitvi, se 
projekt delno že izvaja, in sicer na območju 
okoli Prešernove rojstne hiše, načrtuje pa se 
tudi arhitekturna delavnica na temo urejanja 
vaških jeder, kjer je načrtovano, da bo Vrba 
prednostno obravnavana in celovito urejena.

dva milijona evrov. Celovita prenova Pre-
šernove domačije vključno z gospodarskim 
poslopjem je predvidena v okviru Načrta za 
okrevanje in odpornost v letih 2022–2023.

Beseda o ureditvi kulturno-turističnega cen-
tra v Vrbi sicer teče vse od prodaje nepremič-
nin leta 2019. Ministrstvo je tedaj odkupilo 
gospodarsko poslopje pri Prešernovi rojstni 
hiši s pripadajočim zemljiščem in Občina 
Žirovnica stanovanjski objekt Vrba 1, ki bo 
po prenovi namenjen predvsem gostinski 
dejavnosti.

Župan Leopold Pogačar: »Na mestu sta-
novanjske hiše predlagamo novogradnjo, v 
kateri bosta gostinski lokal in galerija. V Vrbi 
gostinsko ponudbo potrebujemo in pri tem 
naj spomnim, da je v tej hiši nekoč gostilna 
že bila, galerija pa bo namenjena različnim 
kulturnim vsebinam in bo dopolnjevala celo-
tno ponudbo Prešernove domačije. V občini 
smo od vsega začetka mnenja, da projekt 
ureditve kulturno-turističnega centra po-
trebuje enoten pristop in sodelovanje obeh 
lastnikov objektov, a pri tem nismo naleteli 
na posluh. Kljub vsemu smo tudi za naš del 
sklenili pogodbo s projektantom, ki je zasno-
val državni del projekta. Mislim, da se jeseni 
lahko nadejamo gradbenega dovoljenja in 
nato začnemo z iskanjem ustreznih možno-
sti za sofinanciranje.« Vrednost investicije 
Vrba 1 je ocenjena na 800 tisoč evrov. 

Polona Kus

Prenova Prešernove domačije

Akcija zbiranja 
nevarnih odpadkov

14. maja 2022 bo potekala akci-
ja zbiranja nevarnih odpadkov iz  
gospodinjstev:

 • parkirišče ob cesti Breznica–Vrba od 
8.00 do 9.30

 • parkirišče pred Elektro Žirovnica v 
Mostah: od 10.00 do 11.30

Kaj sodi med nevarne odpadke?

 • Barve, laki, lepila, črnila 

 • Baterije, akumulatorji, jedilna olja, 
motorna olja, fluorescentne cevi

 • Čistila, kozmetika, spreji, zdravila

 • Pesticidi, topila, fotokemikalije, kisli-
ne in alkalije onesnažena embalaža

Nevarne odpadke med letom lahko pri-
peljete v Zbirni center Žirovnica. Center 
je odprt od torka do petka med 11. in 
18. uro ter ob sobotah med 8. in 12. uro.

Aktualno
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Zbiranje pomoči za prizadete v vojni 
v Ukrajini
Povsod po državi, tako tudi v občini Žirovnica, poteka zbira-
nje finančne in materialne pomoči za žrtve vojne v Ukrajini. 

Finančno pomoč občani lahko nakažejo na tekoča računa Rdečega 
križa in Slovenske karitas, prispevate lahko tudi s SMS sporočili. Za 
zbiranje materialne pomoči je Občina Žirovnica organizirala akcijo 
zbiranja sanitetnega materiala, ki je od 14. do 28. marca potekala v 
prostorih Občine Žirovnica, Karitas Breznica pa materialno pomoč v 
svojih prostorih zbira vsako sredo. Za pomoč Ukrajini bo namenjen 
tudi nabirek iz nabiralnika Karitasa v cerkvi v aprilu in maju.

Finančna in materialna pomoč se namenjata tako ljudem v napadeni 
Ukrajini kot beguncem, ki so se zatekli v sosednje države. Na temo 
zbiranja pomoči so se 8. marca v Žirovnici z županom in direkto-
rico občinske uprave sestali predstavniki Rdečega križa Jesenice, 
Župnijske karitas Breznica in koordinatorka za področje civilne zaščite 
pri Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu občin Jesenice, Gorje, 
Kranjska Gora in Žirovnica. 

Kot je za Novice po-
vedala koordinator-
ka MIR Živa Ozmec, 
število beguncev 
narašča tudi na ob-
močju občin, ki jih 
pokriva inšpektorat. 
Poudarila je, da je 
za vse begunce zelo 
pomembno, da se 

čim prej zglasijo na policiji ali upravni enoti, kjer lahko zaprosijo za 
status začasne zaščite. S priznano začasno zaščito pridobijo pravico 
do začasnega prebivanja v Republiki Sloveniji in druge pravice, med 
njimi pravico do nastanitve in prehrane v nastanitvenih centrih ali de-
narne pomoči za zasebno nastanitev, pravico do zdravstvenega var-
stva, dela in izobraževanja. Občani vse informacije v zvezi s postopki 
nastanitve beguncev dobijo na številki 040 865 695 ali e-naslovu  
ziva.ozmec@jesenice.si. 

Pomoč Ukrajini
Sredstva lahko nakažete na:

 • Rdeči križ Slovenije, Mirje 19, 1000 Ljubljana 
TRR: SI56 0310 0111 1122 296 
Sklic: SI00 96889 
BIC bankE: SKBASI2X 
Koda namena: CHAR

 • Slovenska karitas, Kristanova ulica 1, 1000 Ljubljana 
TRR: SI56 0214 0001 5556 761 
Sklic: SI00 870 
Namen: Pomoč Ukrajini

SMS sporočila (uporabniki  A1, Telekom, Telemah in T-2):

 • z besedo BEGUNCEM ali BEGUNCEM5 na 1919 prispevate 
1 oziroma 5 evrov 

 • z besedo KARITAS5 ali KARITAS10 na 1919 prispevate 5 
oziroma 10 evrov

Zbiranje materialne pomoči v prostorih Župnijske  
karitas Breznica pod župniščem

Zbiranje poteka vsako sredo od 8. do 10. ure in od 17. do 18. 
ure. Zbira se hrano s čim daljšim rokom uporabe, higienske in 
sanitetne pripomočke, odeje, spalne vreče …

Sestanek za pomoč Ukrajini v prostorih 
Občine Žirovnica 8. marca

Pomoč družinam v stiski
Občina Žirovnica in Območno združenje Rdečega križa Jese-
nice sta družinam v stiski pomagala s prehranskimi paketi.

Pakete s hrano, ki so 
jih pripravili v Območ-
nem združenju Rde-
čega križa Jesenice, 
so 23. marca razdelili 
med 23 družin oziro-
ma 38 posameznikov 
iz občine Žirovnica. 
»Ob vseh tragedijah, 
ki se dogajajo po sve-
tu, nismo pozabili na 
naše družine in posa-
meznike, ki se težje »prebijajo« skozi mesec,« je ob tej priložnosti dejal 
župan Leopold Pogačar in se za sodelovanje pri izvedbi akcije zahvalil 
Območnemu združenju Rdečega križa Jesenice, podjetju Medium 
za kombi in članoma Prostovoljnega gasilskega društva Zabreznica 
Luku in Damjanu za razvoz paketov.

Polona Kus, Vir zirovnica.si

Člana PGD Zabreznica Damjan in Luka sta 
pakete dostavila na 23 naslovov.

Zdravstvena  
postaja Selo obvešča
Uporaba aplikacije 
doZdravnika
V ZD Jesenice in naši ambulanti smo pričeli z uporabo aplikacije  
doZdravnika. Preko te aplikacije lahko naročite recepte za svojo usta-
ljeno terapijo, napotnice za kontrolne preglede, bolniški list ali pa 
nam preprosto pošljete sporočilo. Naročanje na pregled ni omogo-
čeno. V primeru, da želite termin pregleda, nam z nekaj besedami 
opišite svoj problem in vam bomo svetovali ali dodelili termin.

V aplikaciji (https://dozdravnika.si/) se najprej registrirate, nato pa 
nam pošljete elektronsko sporočilo na naslov ambulante (ambulanta.
vogelnik@zd-jesenice.si), ker je nujna verifikacija tudi z naše strani.  

Uporaba je enostavna in omogoča hitrejšo komunikacijo s timom 
Zdravstvene postaje Žirovnica.

Zmanjševanje administrativnih del
V naši ambulanti želimo zmanjšati nepotrebne administrativne obre-
menitve z namenom, da bi nam ostalo več časa za delo s pacienti. 
Naše opredeljene paciente zato prosimo, da ob vsakem naročanju 
receptov za kronično terapijo pregledajo vsa zdravila, ki jih imajo 
doma, in sestavijo seznam manjkajočih zdravil in tudi seznam zdravil, 
ki jih imajo doma. Naš skupni interes je, da bi se kronična terapija 
podaljševala štirikrat letno. 

Prepričani smo, da bomo s tem olajšali delo vsem in hkrati tudi spro-
stili telefonsko linijo. Lahko nam pustite listek v nabiralniku, pišete 
po elektronski pošti ali preko aplikacije doZdravnika.

Napišite nam naslednje podatke: 1. ime zdravila, 2. dnevni odmerek 
zdravila, 3. morebitna zaloga zdravila doma.

Obenem bodite pozorni tudi na veljavnost napotnice. Le-to lahko 
preverite na izvidu, ki ste ga dobili od specialista, ali v aplikaciji Zvem 
(https://zvem.ezdrav.si/). Preverjanje veljavnosti napotnic ni naloga 
osebnega zdravnika. Svetujemo vam, da si vse izvide specialistov 
preberete, kopirate in kopije hranite doma.

Urška Vogelnik, dr. med

Aktualno
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Domače je najboljše in 
državnozborske volitve

V deželo prihaja pomlad in z njo delo na vrtovih, poljih in tudi v 
politiki. Svet se spreminja z bliskovito hitrostjo. Kar je bilo še pred 
leti normalno, je danes samo še bežen spomin na preteklost. Zaradi 
nespoštovanja narave čutimo podnebne spremembe. Že dve leti 
nas omejuje nevidni virus in nazadnje še nesmiselna brutalna vojna 
na tleh Evrope. Zavedamo se, da gre mnogo stvari narobe, zato se 
vprašajmo, kaj bi lahko storil vsak posameznik, da bi bilo bolje.

Že vsa leta, odkar sem občinska svetnica, opozarjam na samooskrbo 
v pridelavi hrane in ohranjanju obdelovalnih površin. Na lepih ravnin-
skih obdelovalnih predelih se gradijo veliki trgovski centri. Ali jih res 
toliko potrebujemo in ali smo tako bogati, da bodo z našo pomočjo 
preživeli? Nikoli ne bom pozabila gospoda Sodja, bivšega ravnatelja 
OŠ, ko je pred leti tarnal, da za šolo ne more dobiti niti kilograma 
krompirja iz domačega okolja. Vzrok je bila izredno majhna pridelava 
le-tega in nesmiselni birokratski predpisi. Menim, da je skrajni čas, 
da spremenimo miselnost in začnemo spoštovati delo kmeta in po-
sledično vseh vpletenih v verigo pridelovanja hrane. Naša občina bi 
bila lahko pilotni projekt pri obdelovanju kmetijskih površin, pridelavi 
in predelavi hrane ter njeni prodaji. Počasi moje trditve dobivajo na 
veljavi, da je doma pridelano vedno najboljše. Potrebujemo živinorejo 
in polja z žitaricami. Cenim napore čebelarjev, ki vzpodbujajo saditev 
medovitih rastlin za preživetje čebel. Na kmečka opravila in poklice 
s triletnim šolanjem se je do nedavnega gledalo zviška. Ne trdim, 
da ne potrebujemo fakultet in doktorjev, rabimo pa tudi delavce, ki 

Boris
Kitek

VOLILNI OKRAJ JESENICE 
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sposobna, delovna in uspešna,
potrebuje mojo in vašo podporo.

znajo poprijeti za vsako fizično delo. Vsako delo bi moralo biti častno, 
spoštovano ter pošteno plačano. 

Za vse to pa potrebujemo sposobno vlado, ki posluša in omogoča 
pogoje za to. Sedanja vlada, ki je na oblasti šele pol mandata, je že 
pokazala, da se da, če se le hoče in če je volja. V koronskih časih so 
se člani vlade odlično izkazali in niso pozabili na najšibkejše.

Pomembno je, da se letošnjih volitev poslank in poslancev v Državni 
zbor RS udeležimo v čim večjem številu ter volimo tiste, ki jim zau-
pamo. Saj veste – slabo vlado izvolijo dobri ljudje, ki ne volijo. Zato 
pojdite 24. 4. 2022 na volitve, kajti tudi Vaš glas odloča!

Za OO SDS Žirovnica Tatjana Mulej

Volitve 2022
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Prišel je »notranji« klic. Boštjan, čas je, da pomagaš Sloveniji s 

svojimi izkušnjami, znanjem in predvsem z vztrajnostjo. Vem, da 

je pot v politiko negotova. Večkrat slabo sprejeta, a sam osebno 

verjamem, da lahko aktivno pomagam Sloveniji na bolje. 

Pot do »parlamenta« pelje preko kandidature v stranki. Katerokoli 

stranko bi izbral, bi za nekoga izbral napačno.  Sam osebno v vsaki 

politični opciji vidim partnerje, različnost je temelj napredka. V 

vseh političnih strankah so ljudje, s katerimi sem odlično sodeloval 

v preteklih letih in verjamem, da bo tako tudi v bodoče. 

Izbral sem stranko, ki je nova in ambiciozna ter predvsem, ki gleda 

naprej in je pripravljena na sodelovanje z vsemi.  Predvsem pa 

me sprejema takšnega, kot sem - neizprosnega borca za boljši 

jutri. Zagotavlja mi, da bom lahko vedno uporabljal svojo lastno 

glavo in zdravo kmečko pamet. Vsaka stranka ima svoje prednosti 

in slabosti, a uspešna politika je tista, ki išče kompromise za 

boljši jutri nas vseh. Želim si, da mojo odločitev sprejmete z 

razumevanjem. Predvsem, da sodite mojo odločitev po dejanjih, 

za katera verjamem, da bodo sledila in bodo opažena. 

Sem na listi Naše dežele, dr. Aleksandre Pivec. Verjamem, da 

bomo skupaj z ekipo uresničevali  želje slovenskih državljank in 

državljanov ter delovali za ljudi. Na mojo željo bom kandidiral v 
domačem volilnem okraju Žirovnica, Jesenice in Kranjska Gora. 
Prepričan sem, da je potrebno zaupanje preveriti v svojem okolju, 

saj tam puščamo največje sledi.  

Moje prioritete so pomagati Sloveniji - še vedno čebelam 

in čebelarstvu. Predvsem kmetijstvu, da bo kmet končno 

spoštovan in cenjen ter za svoje delo pošteno nagrajen. Kako 

pomembna je oskrba s hrano, vidimo prav v teh turbulentnih 

časih.  Pomagati želim podeželju naše lepe dežele, predvsem 

mladim, da bodo ostali na podeželju. Sem proti  birokratizaciji 

in zato bo debirokratizacija ena izmed mojih prioritet. Ne 

želim centralizirane države in zato bom storil vse, da se država 

decentralizira in se s tem da pomembnost odločanju na nižjih 

ravneh. Prav tako to pomeni bolj enakomeren razvoj naše dežele.

Deloval bom v dobro Slovenije, s posebnim odnosom do mojega 

volilnega območja Žirovnica, Jesenice, Kranjska Gora in ostale 

ožje ter širše Gorenjske. Turističnim biserom Gorenjske - Planici, 

Kranjski Gori, Bledu, Bohinju… je potrebno omogočiti nadaljnji 

razvoj, a z velikim občutkom za ohranjanje narave in zdravega 

okolja za vse. Zavzel se bom, da se športnike ne vidi samo ob 

uspehih. Posebej se bom zavzel, da se podjetjem, ki vlagajo v 

šport, kulturo in umetnost priznajo večje davčne olajšave. 

Naredil bom vse za ponos Gorenjske – hokej na Jesenicah – da 

pridobi nazaj ves svoj sijaj! 

Dodana vrednost Sloveniji so številna društva, ki delujejo v 

dobrobit razvoja svojih krajev in širše. Tu naj izpostavim gasilce, 

čebelarje, kulturnike, umetnike, upokojence, tabornike, skavte, 

športnike, turistične delavce … Vsi ti ljudje so dodana vrednost 

naši družbi in si zaslužijo več podpore ter spoštovanja! Prav na 

tem področju smo svetel primer tudi v Evropi in širše. V tem je 

pravzaprav bistvo ‘evropskega načina življenja’ kot ga promovira 

tudi EU.

Veliko napora bom vložil v mlade, ker se vse prevečkrat pozabi, 

da se zakonodaja in pogoji ustvarjajo prav za njihovo boljše 

življenje. Mladi morajo soodločati o svoji prihodnosti, zato jim 

je treba prisluhniti in jih obravnavati enakovredno, saj so njihove 

ideje pogosto gonilo razvoja.

Tako kot že pri svojem delu na ČZS se bom aktivno zavzemal, da 

se v naši družbi nameni večjo podporo ranljivejšim skupinam. 

Ljudje z motnjami v razvoju, slepi in slabovidni, gluhi, gluhonemi 

ter invalidi morajo biti enakovredno vključeni v našo družbo.  

Izhajam iz občine Žirovnica, ki je »zibelka« slovenske kulture. 

Temelj naše identitete predstavlja prav kultura. Kultura je vezno 

tkivo naroda in to področje zahteva temeljito obravnavo z veliko 

občutka za njeno ohranjanje in nadaljnji razvoj. Vrba mora postati 

središče slovenske kulture in slovenske besede!

Menim, da sem v zadnjih 15 letih kot predsednik Čebelarske 
zveze Slovenije dokazal, da z odlično ekipo sodelavcev lahko 
narediš tudi na prvi pogled nemogoče. Slovenskim čebelarjem 
gre velika zahvala za 15 let enkratnega sodelovanja. Čebelarji 
imamo zelo različne osebne interese, vendar isti cilj – za čebele! 
Slovenski čebelarji ste (so) mi omogočili osebnostno rast (za kar 
sem neizmerno hvaležen) in še naprej bomo skupaj skrbeli za 
razvoj ter obstoj čebel in čebelarstva!  
Glas zame 24. aprila v volilnem okraju Jesenice bo glas za 
pogled naprej. Predvsem za realizacijo na videz nemogočega. 

A verjemite, če je cilj in ideja prava, če se ne gleda, kdo je dal 

predlog, temveč le ali je predlog dober, se vedno najde pot! In 
prav narediti nekaj za ljudi, kar se na prvi pogled zdi nemogoče je 
moj cilj v politiki.  Kašarke in Kašarji stopimo skupaj, da se bo glas 
naše občine, zibelke slovenske kulture in čebelarstva, slišal tudi v 
slovenskem parlamentu!

Stopimo skupaj, čas je, da 
ima Žirovnica poslanca!

22. 4. 2022 po 18 uri  bosta en dan združila 
moči Čebelji raj Noč in Bistro Noč. Vabljeni 
na »golaž in kozarček« v družbi kandidata 
Boštjana Noč.
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OGLASNO SPOROČILO

Boštjan 
Noč
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Podprl bom vsako medgeneracijsko sodelovanje, saj je tega 
premalo. Pokojnine in plače nikakor ne smejo biti pod pragom 
revščine, saj si jih posameznik prisluži in niso socialni dodatek.

Volitve 2022
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obkroži

Naročnik: Nestrankarska ljudska lista gibanja Zdrava družba

Volitve 2022
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Gremo na volitve
za varno, solidarno
in pravično Slovenijo.

Izberimo 
DRUGAČE

voli.sd

mag. Vera Djurić     
   Drozdek

SD

14

Policija svetuje

Naj bo vožnja z 
motornimi kolesi, mopedi 
in e-skiroji varna
Prvi motoristi so že na cestah, s tem pa tudi prve prometne 
nesreče z njihovo udeležbo. Jeseniški policisti pričakujejo, da 
se bo promet motornih koles začel povečevati tudi na cestah v 
občini Žirovnica. Posebno pozornost bodo policisti letos name-
njali pravilni uporabi e-skirojev in mopedov.

Na varnost morajo paziti 
oboji, tako motoristi sami kot 
ostali udeleženci, ki motoriste 
pogosto spregledajo. Ključni 
dejavniki, tako policisti, so 
prilagojena hitrost vožnje, 
ustrezna varnostna razdalja, 

pravilna uporaba smernega vozišča ter previdnost pri srečevanju 
in prehitevanju. Policisti pozivajo motoriste, naj sezono začnejo 
počasi, previdno in z maksimalnim vložkom v varnost.

Letošnjo sezono bo več pozornosti namenjene tudi drugemu 
segmentu mobilnosti, in sicer uporabi električnih skirojev, ka-
terih uporaba v občini narašča, in vožnji mopedov. Z nadzori 
se bodo policisti odzvali na pobude in opozorila občanov na 
nepravilno uporabo prometnih površin s strani uporabnikov e-
-skirojev med mladoletniki. 

Policisti opozarjajo

 • Električni skiro lahko uporablja otrok od 12. do 14. leta sta-
rosti, ki ima pri sebi kolesarsko izkaznico, in oseba, ki je 
starejša od 14 let.

 • Uporaba je dovoljena na kolesarskem pasu, stezi ali poti. Če 
teh površin ni, se smejo voziti ob desnem robu vozišča ali ce-
ste, vendar le v naselju, kjer je najvišja hitrost omejena na 50 
km/h. Uporaba električnih skirojev na pločniku ni dovoljena.

 • Med vožnjo je prepovedano voditi, vleči ali potiskati druga 
vozila, pustiti se vleči ali potiskati, prevažati druge osebe in 
prevažati predmete, ki ovirajo voznika pri vožnji.

 • Do 18. leta je obvezna čelada, najprej pa zelo priporočljiva.

Varnost naj bo vedno na prvem mestu!

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

Vesele velikonočne
praznike vam želi

- 10 %
kupon-  za večino prenosnih in 

namiznih računalnikov
-  odlična poživitev starejših 

računalnikov
-  vgradnja hitrega 

elektronskega SSD diska
-  stroški običajno 

100 - 130 € 

Pohitrite svoj računalnik!

Ne odlašajte! Vaš čas je dragocen.
Kupon je veljaven do 30. 4. 2022
3BM d.o.o., Cesta železarjev 7a, 4270 Jesenice,
www.3bm.si, 3bm@siol.net, tel.: (04) 58-36-444

Naročnik: SD

Volitve 2022
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daljni sosedje s traktorji, prikolicami, lopatami, s čajem, malico in 
toplo besedo. Občina Žirovnica in podjetje Jeko sta poskrbela za 
sproten odvoz materiala s pogorišča, nemudoma je stekla tudi akcija 
zbiranja humanitarne pomoči.

Irena Vauhnik, VO Zabreznica: »Vaški odbor Zabreznica in Občina 
Žirovnica sta se dogovorila za zbiranje sredstev preko Rdečega križa, 
bližnji sosedje pa smo organizirali akcijo za zbiranje pomoči »od vrat 
do vrat.« Odziv je bil izjemen, prav vsak je bil pripravljen prispevati 
po svojih močeh, prispevke so prinašali tudi občani iz drugih vasi.«

Sredstva za pomoč prizadetim družinam v požaru še vedno lahko 
nakažete na račun Rdečega križa Slovenije (RKS) Območno združenje 
Jesenice, Cesta maršala Tita 9, Jesenice.

TRR:  0400 1004 6479 576, sklic 000 pomoč požar Zabreznica

Polona Kus, foto Peter Lužnik

Požar v Zabreznici
V nedeljo, 6. marca ponoči, je prebivalce Zabreznice prebu-
dil močan pok, kateremu je sledila novica o požaru v vasi. 
Zagorelo je gospodarsko poslopje. S hitro intervencijo so 
gasilci uspeli ubraniti bivalne objekte, škoda je kljub temu 
velika. Občanke in občani so prizadetim nudili vso pomoč 
in izkazali veliko mero solidarnosti. 

Zagorelo je v zgodnjih jutranjih urah, reševalci so prvo obvestilo, 
ki mu je sledilo še več klicev sosedov, prejeli ob 2.35. Požar se je z 
lope hitro razširil na bližnje večje gospodarsko poslopje in nato še na 
dva ločena sosednja objekta. Poškodovani so bili tako trije objekti in 
vozilo, nastala je velika materialna škoda.

Požar je gasilo 33 gasilcev, med njimi 15 članov Gasilsko-reševalne 
službe Jesenice, 12 članov PGD Zabreznica in 6 članov PGD Smo-
kuč. Klemen Rev, PGD Zabreznica: »S hitro intervencijo v strnjenem 
okolju smo uspeli ohraniti vse bivalne objekte, skednja pa sta v celoti 
pogorela. Po akciji smo očistili obe vozili ter opremo, tako da je za 
nas intervencija potekala skoraj 16 ur. Tako obsežnega požara v 
PGD Zabreznica ne pomnimo dve desetletji. Hvala vsem za pomoč 
pri sanaciji pogorišča. Skupaj z občani ter županom smo dokazali in 
pokazali, da živimo v najboljši občini, ko je potrebno, znamo stopiti 
skupaj ter pomagati sočloveku v najtežjih trenutkih.«

Sanacija pogorišča se je pričela že v nedeljskem dopoldnevu. Dru-
žinam, ki so utrpele škodo, so pri delu na pomoč priskočili bližnji in 

Gasilcem je uspelo preprečiti, da bi se ogenj z gospodarskih poslopij 
razširil na stanovanjske hiše.

Jutro na pogorišču

Pospravljanje posledic požara. Vsi so pomagali.

Zahvala za pomoč ob požaru
Ob gašenju in sanaciji požara v Zabreznici se iskreno zahvalju-
jemo poklicni gasilski enoti z Jesenic, prostovoljnim gasilcem iz 
PGD Zabreznica in PGD Smokuč za njihovo požrtvovalnost ob 
gašenju in sanaciji požara.

Iskrena hvala Občini Žirovnica, županu in podžupanu, pa so-
sedom, sovaščanom in vsem, ki ste nam v teh dneh kakor koli 
pomagali na pogorišču in pri odvozu materiala.

Hvala lepa podjetju JEKO, Vaškemu odboru Zabreznica, Agrarni 
skupnosti Selo-Zabreznica, Agrarni skupnosti Smokuč, vsem 
zaposlenim v DOOR, d.o.o., Tesarstvu Jani Legat, Slikopleskar-
stvu Andrej Grubar, podjetju Elektroinstalacije Čarni in Elektro 
instalacije Luka Mlakar, Fasaderstvu Beso, podjetju gradbene 
storitve Marjan Bernard, žagi Pintarič iz Most, Elektru Gorenjska, 
Univerzitetni kliniki Golnik, CIFRI, d.o.o., Karitasu Breznica in 
Rdečemu križu, košarkarski ekipi »Trhle veje«, stavbnemu kle-
parstvu Marko Stare, stavbnemu kleparstvu Senč, ISKRI, d.o.o., 
Kranj, Dom Tradu Žabnica  in vsem, ki ste pomagali pri sečnji in 
spravilu lesa ter pripravi drv in butar.

Nikoli ne bomo pozabili, kaj vse ste naredili za nas, da nam je 
bilo v težkih trenutkih lažje! Hvala!

 Družini Baloh in Tavčar
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Pisalo se je leto 1952, ko se je naše društvo, 
Društvo upokojencev Žirovnica, »osamo-
svojilo«, kot neke vrste podružnica je na-
mreč delovalo že od leta 1947 v okviru Dru-
štva upokojencev Radovljica.

V letu 1953 je bil imenovan prvi odbor. Dve 
leti kasneje je društvo razvilo prvi prapor, leta 
1980 pa novega. Znak društva, ki ga kot lo-
gotip uporabljamo še danes, je bil sprejet na 
zboru članov leta 2005.

Članstvo je nenehno raslo, posledično pa so 
se bogatile tudi dejavnosti. Tako je društvo 
po letih gostovanja pri gasilcih iz Zabrezni-
ce pričelo intenzivno razmišljati o lastnih 
prostorih. Najprej se je odločilo, da pridobi 
zemljišče za gradnjo doma upokojencev – 
zanimivo, prav pred 50-imi leti – a je naneslo, 
da se je pojavila priložnost za nakup gostišča 
Zelenica, današnjega Osvalda. Kupoprodaj-
na pogodba je bila sklenjena 25. decembra 
1973. Društvo je odkupilo gostišče skupaj z 
vrtom vse do sedanjega otroškega igrišča. 
Slavnostna otvoritev doma »Zelenica« je bila 
7. septembra 1974. leta. 

Vzporedno z dejavnostmi so že pred otvori-
tvijo doma, posebej pa po njej, potekala ob-
novitvena dela. Društvo je uredilo balinišče 
in vrtno razsvetljavo. Ustanovljen je bil tudi 
pevski zbor, ki danes ne deluje več. Nada-
lje je obnovilo dvorano, ponovno balinišče, 
streho. Do leta 1983 je zgradilo še garažo s 
pralnico in balinarsko sobo. Sledila je obnova 
kuhinje in točilnice. Kar precej dela na strehi 
je povzročilo neurje v letu 1984. 

Arhiv DUŽ

Leta 1995 se je na zahtevo dedičev po po-
kojnem Osvaldu pričel denacionalizacijski 
postopek za vrnitev celotne nepremičnine v 
naravi. Po dolgoletnem pravdanju je sodišče 
leta 2003 odločilo, da stavbe ostanejo v lasti 
društva, okoli 1500 m2 zemljišča in del enega 
izmed balinišč pa je prisodilo dedičem.

Leta 2012 smo od denacionali-
zacijskih upravičencev odkupili  
500 m2 zemljišča. Preostali del, kjer se sedaj 
nahaja kolesarski poligon, namenjen mlaj-
šim, in otroško igrišče pa je odkupila obči-
na. Tako zopet lahko balinamo na svojem, 
društvo oziroma naše gostišče pa je dobilo 
prepotrebne parkirne prostore.

Seveda pa tako častitljivo star objekt potre-
buje stalna vlaganja in vzdrževanje. Obnovili 
smo fasado in zamenjali okna. Kasneje smo 
obnovili stavbo poleg gostišča, v katerem 
domuje knjižnica. Prostor v njem je name-
njen tudi druženju in pikadu. Postavili smo 
nihajno kroglo, z asfaltom preplastili eno 
izmed balinišč, uredili parkirni prostor pa 
še kaj. 

Gostišče Osvald je doslej imelo kar nekaj na-
jemnikov. Lahko se pohvalimo, da s sedanjim 
zgledno sodelujemo. Zadovoljni smo, da tudi 
sam skrbi za turistično promocijo in višjo ra-
ven nastanitvenih zmogljivosti. Obnovil je 
sobe ter zamenjal okna v velikem salonu, mi 
pa smo popolnoma prenovili sanitarije gosti-
šča. Še posebej nas veseli, da smo ob zaprtju 
gostinskih objektov v času epidemije stopili 
skupaj in ne ravno lahke razmere uspešno 
prebrodili.

Z rastjo članstva ves čas bogatimo tudi dru-
štvene dejavnosti. Tako je bilo 31. decembra 
2021 včlanjenih 810 članic in članov, 60 od-
stotkov žensk in 40 odstotkov moških, od 
tega tudi častni predsednik in šest častnih 
članic in članov. Povprečna starost članstva 
je bila 75 let. Najstarejši član je imel 99, naj-
starejša članica pa 96 let, 225 članov je bilo 
starejših od 80 let. V društvo je včlanjenih 
739 naših občanov, 30 članov prihaja iz je-
seniške, 29 iz radovljiške, 8 iz blejske občine, 
po eden iz občin Bohinj in Kranjska Gora ter 
dva iz Beljaka.

V domovih za starejše je 31. decembra 2021 
bivalo 22 naših članic in članov. V Domu dr. 
Franceta Berglja starost preživlja 13 naših 
članov in v Domu dr. Janka Benedika šest. 
Ena izmed naših članic je živela v varovanem 
stanovanju v Radovljici, po ena pa v Domu 
Petra Uzarja v Tržiču je in v Centru starejših 
DEOS Cerknica.

Za dejavnosti društva skrbi 44 organizator-
jev, to so vodje programov in sekcij, gospo-

dar, poverjenice, od katerih je večina tudi 
prostovoljk programa Starejši za starejše, 
praporščak, skrbnik žalne zastave, člani 
upravnega in nadzornega odbora ter ča-
stnega razsodišča. Člani upravnega odbora 
so večinoma tudi vodje sekcij ali programov.

V društvu lahko vsakdo najde kaj zanimivega 
zase. Na široko so odprta vrata v program 
ročnih del in v kulturno-izobraževalne pro-
grame. Lahko obiščete knjižnico ali se odpra-
vite z nami na turistične izlete. Zelo pester je 
rekreacijsko-tekmovalni program, pohodni-
štvo, tenis in namizni tenis, kolesarjenje, ba-
linanje, kegljanje, kegljanje s kroglo na vrvici, 
pikado, šah, prstomet in zimska rekreacija. 
V letošnjem letu je v okviru društva začela 
delovati tudi sekcija jutranje telovadbe. Do-
brodošla dekleta. 

V okviru socialnega programa izvajamo de-
javnosti sekcije za občane, stare 80 in več 
let, in program Starejši za starejše.

V okviru naših dejavnosti uspešno sodelu-
jemo tudi v višjih oblikah povezovanja upo-
kojencev, tako v Pokrajinski zvezi društev 
upokojencev kot na republiškem nivoju. Pred 
desetimi leti smo se pobratili z Društvom 
upokojencev Šalek iz Velenja. Sodelujemo 
tudi v lokalnem okolju, tako z občino kot z 
drugimi društvi in organizacijami. Prizadeva-
mo si, da v naši občini uresničimo dolgoletno 
željo občanov – izgradnjo doma za starejše. 
Še posebej dejavni smo bili v letu 2020, v 
času epidemije koronavirusa, kjer smo sode-
lovali pri pomoči najbolj ranljivim skupinam 
občanov.

Naše delo je prepoznavno v okolju, v kate-
rem delujemo, in tudi izven meja naše obči-
ne. O tem pričajo priznanja, ki so jih društvo 
in posamezniki prejeli za svoje delo.

Težko je v enem samem članku predstavi-
ti vso zgodovino in bogato dejavnost tako 
uspešnega društva, kot je naše. Organiza-
torji dejavnosti vse od prvih začetkov pa do 
danes, predvsem pa članice in člani društva 
ste najbolj zaslužni za rast in ugled društva. 
V počastitev 70-letnice pripravljamo zbornik, 
tretji po vrsti, v katerem bomo s sliko in be-
sedo predstavili društvo predvsem v zadnjih 
desetih letih delovanja.

Želimo se še naprej, tako kot do sedaj, raz-
vijati in širiti svoje dejavnosti, v zadovoljstvo 
vseh nas. Zato pozivam vse člane, ki še 
niste vključeni v vsaj eno izmed dejav-
nosti društva, kot tudi vse, ki iz kakr-
šnega koli razloga še niste naši člani, 
pridružite se nam!

Zdravko Malnar, predsednik društva

Društvo upokojencevŽirovnica
70 let Društva upokojencev Žirovnica

Upokojenci
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Muzejska sobota v Žirovnici 
Kdaj ste si nazadnje ogledali Finžgarjevo ali Jalnovo 
rojstno hišo? Ste že videli prenovljeno razstavo o Ma-
tiji Čopu v njegovi rojstni hiši v Žirovnici? Vsako četrto 
soboto v mesecu si lahko v sklopu dogodka Muzejska 
sobota v Žirovnici, ki ga organizira Zavod za turizem 
in kulturo Žirovnica, ogledate vseh pet znamenitosti 
na Poti kulturne dediščine Žirovnica. 23. aprila bodo 
Prešernova, Čopova, Finžgarjeva in Jalnova rojstna 
hiša  odprte od 10. do 17. ure. Vodniki vas bodo popeljali 
po hiši in ob tem povedali kakšno zanimivo anekdo-
to iz življenja naših velikih literatov, ki jo morda še ne 
poznate. Deset kilometrov dolga krožna tematska pot 
vas vabi k aktivnemu raziskovanju kulturne dedišči-
ne v Žirovnici. Na ta dan svoja vrata odpre tudi Muzej 
preteklosti v Zabreznici, kjer obiskovalce vselej prijaz- 
no sprejme Marjan Nadižar. 
Muzejske sobote v Žirovnici bodo v letu 2022 potekale 
23. aprila, 28. maja, 25. junija, 23. julija, 27. avgusta, 24. 
septembra in 22. oktobra. 

Vodnik za potepanje
Da bo pa potepanje po 
Poti kulturne dediščine 
Žirovnica še bolj zani-
mivo in zabavno, vas 
vabimo, da se na pot 
podate z Vodnikom po 
Poti kulturne dedišči-
ne Žirovnica, v kate-
rega si lahko natisnete 
žige rojstnih hiš. Žigi se 
skrivajo v označevalnih 
stebričkih, nameščenih pred Prešernovo, Finžgarjevo, 
Čopovo in Jalnovo rojstno hišo ter pred Janševim če-
belnjakom. Vodnik lahko kupite v Prešernovi ali Čo-
povi rojstni hiši ali v Spletni trgovini Žirovnica.

Spletna trgovina Žirovnica
V spletni trgovini Žirovnica redno osvežujemo in 
dopolnjujemo ponudbo. Najnovejše v našem lokal-
no obarvanem prodajnem programu je gramofonska 
LP plošča Aleksandra Mežka in skupine San Di Ego z 
naslovom Prešerna noč v Vrbi. Plošča vsebuje posne-
tek koncerta z 29. avgusta 2020, med prvo sprostitvijo 
protikoronskih ukrepov. Naklada je omejena, na zalo-
gi je 200 kosov, zato pohitite z nakupom!

V Spletni trgovini Žirov-
nica se lahko oskrbite tudi 
s prav posebno kavo iz 
lokalne pražarne Kolek-
tiv 22 z imenom Prešer-
na. Gre za svetlo praženo 
kavo Honduras single ori-
gin. V pražarni Kolektiv 
22 pražijo zrna z enotnim 
poreklom oz. »single ori-
gin«. To pomeni, da je kava 
pridelana znotraj ene re-
gije ali posesti, kar ji daje 

edinstvene značilnosti in okuse. Dodana vrednost 
kavi Kolektiva 22 je unikatna embalaža z motivom Po-
vodnega moža. Kavo smo preizkusili in potrjujemo, da 
je prešerno dobra!

Prijavite se za sodelovanje na 
garažni razprodaji!
Ponovno vas vabimo, da se prijavite za sodelovanje 
na garažni razprodaji, ki bo v začetku maja. Za lažjo 
izvedbo se lahko združi več sosedov ali kar cela ulica. 

Prijavo dobite na https://visitzirovnica.si/ga-
razna-razprodaja-zirovnica/. Pošljite jo na naslov  
janez.dolzan@visitzirovnica.si. Vse formalnosti bomo 
uredili v ZTK Žirovnica, prodajali pa boste sami. Doda-
tne informacije dobite na tel. 040 201 929 (od torka do 
petka med 10.00 in 14.00).

Mali traven
2022

Ali ste vedeli?
Ali ste vedeli? Turistična 
zveza Slovenije deset let 
ocenjuje tematske poti 
v Sloveniji. Ob jubileju je 
desetim najboljšim pode-
lila posebno jubilejno pri-
znanje. Med deseterico je 

tudi Pot kulturne dediščine Žirovnica.
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DATUM / URA KRAJ / LOKACIJA NAZIV PRIREDITVE OGRANIZATOR / INFORMACIJE

9. 4. Različne lokacije  
v občini Žirovnica Čistilna akcija

Občina Žirovnica 
Helena Čadež  

5809 100 ali 040 288 965

11. 4. ob 18.00 Gostišče Osvald
 Zdravstveno predavanje 

Slakorna bolezen 
Predava Ksenija Noč, mag. zdr. neg.

Društvo upokojencev Žirovnica 
Ferdo Kikelj, 031 263 662

11. 4. ob 19.00 Knjižnica Matije Čopa Žirovnica Bralni klub Knjižnica Matije Čopa Žirovnica 
04 583 42 14

22. 4. ob 20.00 Kulturna dvorana na Breznici Kaj bi rekel Ivan?
Premiera avtorske komedije

Gledališče Julke Dolžan  
Aleš Jekovec, 040 576 560  
ales.jekovec@gmail.com

23. 4. od 10.00 
do 17.00 Pot kulturne dediščine Žirovnica Muzejska sobota v Žirovnici

ZTK Žirovnica  
04 580 15 03  

info@visitzirovnica.si

23. 4. ob 18.00 Kulturna dvorana na Breznici Zbor članov društva Društvo upokojencev Žirovnica 
Vojka Legat, 040 352 099

23. 4. Zborno mesto 
pri Elektru Žirovnica

Od fontane do fontane 
 (Maribor–Žalec) Kolesarski izlet

PD Žirovnica 
Bojan Završnik, 041 366 179

25. 4. od 8.00 
do 10.00 Gostišče Osvald Merjenje holesterola, sladkorja in krvnega tlaka 

za člane DU Žirovnica
Društvo upokojencev Žirovnica 

Neža Peruš, 040 996 211

25. 4. ob 18.00 Knjižnica Matije Čopa Žirovnica Grofica pripoveduje Knjižnica Matije Čopa Žirovnica 
04 583 42 14

1. 5. Dom pri izviru Završnice Prvomajski shod občanov PD Žirovnica Bojan Završnik, 041 
366 179

9. 5. ob 19.00 Knjižnica Matije Čopa Žirovnica Bralni klub Knjižnica Matije Čopa Žirovnica 
04 583 42 14

14. 5. od 9.00 
do 20.00 Dvorana pod Stolom Težavnostna tekma za Zahodno ligo 

Športno plezanje

Plezalni klub Žirovnica
 041 489 490

timy.rajgelj@gmail.com 

14. 5. Zbor pred OŠ Žirovnica Izlet mladih planincev na Dobrač – goro z 
dvema vrhovoma

PD Žirovnica Irena Bohinec, 
040 431 706

16. 5. od 8.00 
do 10.00 Gostišče Osvald Merjenje holesterola, sladkorja in krvnega tlaka 

za člane DU Žirovnica
Društvo upokojencev Žirovnica 

Neža Peruš, 040 996 211

16. 5. ob 19.00 Gostišče Osvald Potopisno predavanje Islandija 
Predava Janez Šmitek

Društvo upokojencev Žirovnica 
Ferdo Kikelj, 031 263 662

20. 5. ob 17.00 Janšev čebelnjak na Breznici Svetovni dan čebel
Čebelarsko društvo Antona 

Janše 
Matjaž Pogačnik, 041 618 775

21. 5. ob 16.00 Glenca Otročarije

Društvo prijateljev mladine 
Žirovnica 

Timotej Rajgelj, 041 489 490 
timy.rajgelj@gmail.com 

21. 5. Zbor pred Elektro Žirovnica
Idrijsk-Cerkljansko hribovje 

(10. etapa Slovenske turnokolesarske poti)
Turnokolesarski izlet

PD Žirovnica 
Marko Slamnik, 031 689 122

28. 5. od 10.00 
do 17.00 Pot kulturne dediščine Žirovnica Muzejska sobota v Žirovnici

ZTK Žirovnica
04 580 15 03 

info@visitzirovnica.si

30. 5. ob 18.00 Knjižnica Matije Čopa Žirovnica Grofica pripoveduje Knjižnica Matije Čopa Žirovnica 
04 583 42 14

23. 6. od 8.00 
do 10.00 Gostišče Osvald Merjenje holesterola, sladkorja in krvnega tlaka 

za člane DU Žirovnica
Društvo upokojencev Žirovnica 

Neža Peruš, 040 996 211

25. 6. od 10.00 
do 17.00 Pot kulturne dediščine Žirovnica Muzejska sobota v Žirovnici

ZTK Žirovnica 
04 580 15 03 

info@visitzirovnica.si
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Vabljeni vsak dan  
med 08:00 in 24:00 uro, 

ter vikende  
med  09:00 in 01:00 uro, 

kjer vas z veseljem  
pričakujemo, 

da preverite našo ponudbo.

sportybar.tvdpartizan@gmail.com
070 817 558 Tjaša

Zabaval nas bo

 VILI RESNIK
Na praznovanje vas vabimo 

22.04.2022 ob 18:00 uri. 
Dobro voljo prinesete vi, 

za pijačo in nekaj za pod zob pa poskrbimo mi. 

PRAZNUJE 
1. ROJSTNI DAN!

*v primeru slabega vremena, se prireditev prestavi.



Jesenice, Finžgarjeva 2, tel.: 04 58 33 330
Lesce, Hraška cesta 25, tel.: 04 53 53 450

Že za 229 €/mesec*

Bon ob financiranju* 
5 let jamstva*

Kombinirana poraba goriva: 7,35–6,25 l/100 km. Emisije CO2: 166–141 g/km. Emisijska stopnja: Euro6D Full. Emisije NOx: 0,0167–0,0237 g/km. Emisije trdnih delcev: 0,00008–0,00035 g/km. Št. delcev (x1011): 0,17–0,53. 
Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije iz prometa onesnažujejo zrak in tako pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo 
zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.
* Informativni izračun je narejen na dan 4. 3. 2022 za Nissan QASHQAI 1,3 DIG-T 140 N-CONNECTA. Maloprodajna cena z že upoštevanim popustom in DDV, znaša 28.590,00 €. Informativni izračun za skupni znesek kredita v višini 7.334,14 € je narejen za dobo odplačila 48 mesecev 
in upošteva nespremenljivo obrestno mero 5,49 % in polog v višini 8.476,13 €. EOM = 6,83 % se lahko spremeni, če se spremeni katerikoli element v izračunu. Skupni znesek, ki ga mora odplačati kreditojemalec, znaša 24.440,51 €, od tega znašata zavarovalna premija 268,78 € in 
strošek odobritve kredita 400,00 €. Kreditojemalec vrne kredit v 48 mesečnih obrokih v višini 229,00 € in z zadnjim povišanim obrokom v višini 12.779,73 €. Kupec lahko ob koncu financiranja izkoristi možnost prodaje vozila koncesionarju, ki mu je prodal vozilo, po vnaprej določenih 
pogojih. Pogoj akcije je sklenitev obveznega in osnovnega kasko zavarovanja vozila za celotno dobo financiranja pri eni izmed slovenskih zavarovalnic. V financiranje je vključeno brezplačno 5-letno podaljšano jamstvo in bon za financiranje v vrednosti 500 € z DDV. 5 let jamstva 
obsega 3 leta tovarniške garancije ter podaljšano jamstvo za 4., 5. leto oz. 160.000 km, karkoli se zgodi prej, po programu »As new«. Pridržujemo si pravico do napak. Velja preko Nissan Financial Services. Akcija velja do 31. 3. 2022 oz. do razprodaje zalog. Nissan si pridružuje pravico, 
da predčasno zaključi akcijo ali jo podaljša. Slike so simbolne. Vse prodajne cene (MPC* = maloprodajne cene) so neobvezujoče priporočene cene in vključujejo 22% DDV in DMV. Določene paketne kombinacije opreme ali akcije lahko povzročijo odstopanja pri izračunu končne cene. 
Podrobne informacije o cenah dobite pri pooblaščenih trgovcih. Pridržujemo si pravico do sprememb v izvedbah modelov, zgradbi, opremi, tehničnih podatkih in cenah.

Vrhunski crossover

Povsem novi 
Nissan Qashqai
Že za 229 €/mesec*

Bon ob financiranju* 
5 let jamstva*

Kombinirana poraba goriva: 7,35–6,25 l/100 km. Emisije CO2: 166–141 g/km. Emisijska stopnja: Euro6D Full. Emisije NOx: 0,0167–0,0237 g/km. Emisije trdnih delcev: 0,00008–0,00035 g/km. Št. delcev (x1011): 0,17–0,53. 
Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije iz prometa onesnažujejo zrak in tako pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo 
zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.
* Informativni izračun je narejen na dan 4. 3. 2022 za Nissan QASHQAI 1,3 DIG-T 140 N-CONNECTA. Maloprodajna cena z že upoštevanim popustom in DDV, znaša 28.590,00 €. Informativni izračun za skupni znesek kredita v višini 7.334,14 € je narejen za dobo odplačila 48 mesecev 
in upošteva nespremenljivo obrestno mero 5,49 % in polog v višini 8.476,13 €. EOM = 6,83 % se lahko spremeni, če se spremeni katerikoli element v izračunu. Skupni znesek, ki ga mora odplačati kreditojemalec, znaša 24.440,51 €, od tega znašata zavarovalna premija 268,78 € in 
strošek odobritve kredita 400,00 €. Kreditojemalec vrne kredit v 48 mesečnih obrokih v višini 229,00 € in z zadnjim povišanim obrokom v višini 12.779,73 €. Kupec lahko ob koncu financiranja izkoristi možnost prodaje vozila koncesionarju, ki mu je prodal vozilo, po vnaprej določenih 
pogojih. Pogoj akcije je sklenitev obveznega in osnovnega kasko zavarovanja vozila za celotno dobo financiranja pri eni izmed slovenskih zavarovalnic. V financiranje je vključeno brezplačno 5-letno podaljšano jamstvo in bon za financiranje v vrednosti 500 € z DDV. 5 let jamstva 
obsega 3 leta tovarniške garancije ter podaljšano jamstvo za 4., 5. leto oz. 160.000 km, karkoli se zgodi prej, po programu »As new«. Pridržujemo si pravico do napak. Velja preko Nissan Financial Services. Akcija velja do 31. 3. 2022 oz. do razprodaje zalog. Nissan si pridružuje pravico, 
da predčasno zaključi akcijo ali jo podaljša. Slike so simbolne. Vse prodajne cene (MPC* = maloprodajne cene) so neobvezujoče priporočene cene in vključujejo 22% DDV in DMV. Določene paketne kombinacije opreme ali akcije lahko povzročijo odstopanja pri izračunu končne cene. 
Podrobne informacije o cenah dobite pri pooblaščenih trgovcih. Pridržujemo si pravico do sprememb v izvedbah modelov, zgradbi, opremi, tehničnih podatkih in cenah.

Vrhunski crossover

Povsem novi 
Nissan Qashqai

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
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Že na Homu, ki je bil naša ogrevalna tura, 
je bilo jasno, da letos »Valvasorjev nagelj« 
bo. Kajti 8. marec je padel ravno na torek. 
Pravzaprav se mi zdi, da je bilo v časih, ko 
smo bili še aktivni, dnevu žena posvečeno 
več pozornosti kot danes. Najbrž zato, ker 
se v mojem spominu prepletajo proslave, v 
katere sem bila včasih vpletena.

Vesela sem, da pripadam upokojenski dru-
ščini, ki neguje tradicijo. Že 20. leto članice 
društva na Valvasorju za praznik dobijo na-
gelj, če le razmere to dopuščajo. Sicer pa ga 
zaslužimo vsak dan v letu, je zapisal Boris v 
vabilu. Četudi vse ostane le pri besedah, se 
dobro sliši.

Ob 9. uri smo se zbrali v Završnici. Ne vsi, 
nekateri so šli že prej, pohodnice z Bele so 

prišle po njihovi strani. A okrog 11. ure smo 
bili vsi v Valvasorjevem domu. Milena in Joža 
sta nas pričakala z aperitivom in slaščicami, 
saj sta pred kratkim postala za leto starejša. 
Joža, okroglih 80, nihče ti jih ne bi pripisal! 
Obema slavljencema voščimo vse najboljše 
in še mnogo pohodov! Hvala za vse.

Predsednik Zdravko in Boris sta razdelila na-
geljne, ki so nam pogreli duše. Pa tudi njune 
prijazne besede so se nas dotaknile. A tudi 
»mučeniki«, ki imajo svoj praznik 10. marca, 
niso ostali praznih rok. Oziroma nog, saj sva 
jih z Jelko opremili z nogavicami.

Starost bogatijo spomini. In hvaležnost. Za 
to, da še doživljamo prijetne trenutke. Tukaj 
in zdaj.

Helena Madon 

»Upokojenska druščina«. Foto Boris Madon

Na Valvasor po nagelj Naš izlet – Plečnikova 
Ljubljana
In odpravili smo se na naš prvi letošnji iz-
let, po dnevih in mesecih mirovanja zaradi 
epidemioloških ukrepov. Odločili smo se, 
da gremo v čim bolj varno okolje, čim bliže 
doma. Odpeljali smo se v Ljubljano spozna-
vat Jožeta Plečnika, našega največjega arhi-
tekta, ki bi letos praznoval 150-letnico roj-
stva. Močne sledi je pustil v Pragi, na Dunaju, 
dve izmed njegovih stvaritev pa imamo tudi 
na Breznici, spomenik padlim v 1. svetovni 
vojni pred cerkvijo in krstilnik v cerkvi.

Najprej smo želeli spoznati Plečnika kot ose-
bo, zato smo obiskali njegov prenovljeni 
dom v Trnovem. Zasnoval ga je Plečnik sam 
z namenom, da bi v njem živeli tudi bratje 
in sestra, vendar v ločenih objektih. A za-
radi njegovega načina življenja in strogosti, 
tudi do sebe, je tu ostal sam. Prostori so zelo 
majhni, neprimerni za obiske, oprema neu-
dobna, tudi stoli, ki jih je oblikoval sam, so 
neudobni, »saj se človek ne sme polenobiti«. 
Spalni in delovni prostori se prepletajo, nikjer 
ni prostora za počitek in udobje. Vse je na-
menjeno delu. Povsod se nahajajo izdelki, ki 
spominjajo na njegovo ustvarjanje v kamnu 
in lesu, slike, ki ga spominjajo na dosežke 
italijanske arhitekture, eksponati iz preteklo-
sti, nevgrajene stvaritve, izdelki študentov. Ni 
imel ne časa ne volje za uživanje. Razveselje-
vala sta ga je le počitek v steklenem zimskem 
vrtu, ki je bil vedno napolnjen z rastlinami, 
in sprehod po vrtu ob hiši. Tak je bil Jože 
Plečnik kot človek. 

Na vrtu se je srečeval in pogovarjal s prijate-
ljem, našim rojakom Franom Saleškim Finž-
garjem, ki je bil tedaj župnik v trnovski cerkvi. 
Plečnikova hiša stoji takoj ob trnovski cerkvi, 
vrtova obeh zgradb sta bila povezana, brez 
ograje, saj, kot je dejal Plečnik, »med prijatelji 
ograje niso potrebne.« Na pročelju cerkve se 
v poklon trem pomembnim možem nahaja-
ta kipa Plečnika in Finžgarja ter spominska 
plošča z verzi Prešernovega soneta Je od 
vesel'ga časa teklo leto. Sonet spominja na 
resnični dogodek iz pesnikovega življenja; v 
trnovski cerkvi, »tam meni je bilo gorje ro-
jeno«, je na velikonočno soboto 1839 prvič 
zagledal svojo neuslišano ljubezen, Primiče-
vo Julijo. 

Naš drugi postanek je bil namenjen Narodni 
in univerzitetni knjižnici, ki je bila zasnovana 
kot tempelj znanja in modrosti in je zgrajena 
po Plečnikovih načrtih. Gradili so jo v letih od 
1936 do 1941. Danes ima narodna, državna 
in univerzitetna knjižnica prek 2.700.000 del. 
Plečnik je svoje stvaritve rad zlil s prostorom 
in zaradi cenovne ugodnosti je rad upora-
bljal lokalne materiale. Tako so na pročelju  
NUK-a vgrajene opeke in kamni iz predho-

Zbor članov DU Žirovnica  
Vse članice in člane ter simpatizerje dru-
štva vabimo na zbor članov, ki bo v soboto,  
23. aprila 2022, ob 18. uri v kulturni dvorani 
na Breznici. Informacije o zboru dobite pri 
Vojki Legat, 040 352 099.

Podatke o ostalih prireditvah DUŽ najdete v 
koledarju prireditev.

Obvestilo kolesarske sekcije
V letošnjem letu bomo ponovno oživili de-
lovanje kolesarske sekcije. Vse ljubitelje ko-
lesarjenja vabimo, da se udeležijo sestanka, 
ki bo 13. aprila ob 19. uri v prostorih DUŽ. 
Tema pogovora bodo termini in trase našega 
kolesarjenja. Svoje predloge lahko že vna-
prej pošljete na mija.cemazar@telemach.net 
(041 709 133) ali matevz.cemazar@gmail.
com (040 453 605).

Voščili smo
Februarja so praznovali: 

Marija Kodrič z Brega 90 let, Marija Zupan iz 
Zabreznice 92 let, Jožica Šlibar, oskrbovanka 
Doma dr. Franceta Berglja 90 let, Jožefa Ja-
kelj z Brega 93 let in Alojz Dolgan iz Smokuča 
90 let. 

Marca so praznovali: 

Jože Hlade v Domu dr. Franceta Berglja 91 
let, Jožefa Guštin z Breznice 94 let, Jožefa 
Verdir iz Most 90 let, Helena Gerčar iz Do-
slovč 91 let. V Domu dr. Janka Benedika sta 
praznovala Cvetka Blažič 92 let in Katarina 
Klinar 94 let, v Domu Petra Uzarja v Tržiču 
pa je Ivanka Bobnar slavila 91 let. 

Vse slavljenke in slavljenci so prejeli voščila 
po pošti. 

Neža Pernuš 

Upokojenci
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Konjeniški klub Stol vabi

Občni zbor
Vse člane in podpornike v soboto, 9. aprila 2022, vabimo na 
redni letni občni zbor na prostoru KK Stol med Vrbo in Breznico. 
Pričetek zbora bo ob 17. uri, po zaključku uradnega dela bo 
manjša pogostitev.

Žegen traktorjev na Breznici
V soboto, 30. aprila 2022, 
ob 18.30 bo na konjeni-
škem prostoru potekalo že-
gnanje traktorjev. Pripeljite 
svoje delovne konjičke, da 
bo delo teklo lažje in var-
neje z božjim blagoslovom!  
Blagoslovu bo sledilo druženje. 
Vabljeni!

Polde Zupan, predsednik KK Stol

Dan sajenja medovitih 
rastlin 2022 
Čebelarska zveza Slovenije je dala pobudo vsemu svetu, da 
se 26. marca v čim širšem obsegu izvede sajenje medovitih 
rastlin. Pobudo so podprli tudi v Čebelarskem društvu An-
tona Janše Breznica. Cilj projekta v Sloveniji je do leta 2030 
posaditi dva milijona medovitih rastlin.

Brezniški čebelarji so na dan 
sajenja medovitih rastlin posa-
dili sadike malin pred društve-
no brunarico pri Janševem če-
belnjaku. Matjaž Pogačnik, 
predsednik ČD Antona Janše: 
»Skupaj smo v vsem tednu sa-
jenja medovitih rastlin posadili 
427 smrek in 91 malin. Tukaj 
naj pohvalim vse člane našega 
društva in lokalno skupnost, 
da se zavedajo pomena sajenja 
medovitih rastlin in  so samoini-
ciativno zasadili več kot 500 sa-
dik. Sobotne akcije se je udeležil 
tudi župan, ki nas je po delu 
presenetil z okrepčilom, čebe-
lar Bojan Vene pa s prigrizkom.«

Kot so v Čebelarski zvezi ob pobudi zapisali, naš planet potrebuje 
sajenje medovitih rastlin za ohranjanje okolja, za ohranjanje opraše-
valcev in s tem za pridelavo 70 % hrane. »Želimo, da naše prihodnje 
generacije prav tako užijejo vse lepote, ki nam jih nudi Zemlja, zato 
začenjamo s projektom Dan sajenja medovitih rastlin.« Projekt po 
strokovni plati podpira Zavod za gozdove Slovenije, pobudi pa so 
se pridružila že številna podjetja, organizacije, lokalne skupnosti in 
posamezniki, tudi iz tujine. Posadite medovito rastlino tudi vi. Kori-
stne informacije o medovitih rastlinah, primernih za vaš vrt, gredo 
ali celo streho najdete na https://www.czs.si/

Polona Kus

Letni občni zbor Čebelarskega 
društva Antona Janše Breznica
V petek, 25. marca 2022, smo se člani ČD Antona Janše 
Breznica tradicionalno zbrali v dvorani Gostišča Osvald na 
že 103. občnem zboru društva.

Običajno zbor izvedemo že konec januarja, vendar so nas tudi leto-
šnje leto v poznejši termin prisilili ukrepi za zajezitev koronavirusa. 
Poleg poročil za leto 2021 smo sprejeli smernice za delo v letu 2022. 
V društvo sta se včlanila dva nova člana, ki ju je zbor soglasno potrdil. 
Idej in novih nalog nam ne bo zmanjkalo, kajti delovna točka razno  
je trajala kar dobri dve uri. Po uradnem delu je sledilo druženje ob 
čebelarski pogostitvi.

Predsednik ČD Antona Janše Breznica Matjaž Pogačnik

Predsednik in župan na delu

Delovno predsedstvo: Franc Pfajfar, Miro Razingar in Anton Špendov 

dnega starega baročnega 
dvorca in tudi nekaj izko-
panin iz časa Emone, ki so 
jih našli pri kopanju teme-
ljev, stopnišče v stavbi pa 
je zgrajeno iz podpeškega 
kamna. 

Po počitku in kavici na te-
rasi Zlate ladjice smo se s 
pogledom na več mostov 
preko Ljubljanice sprehodili 
pod Ljubljanski grad in se z 
vzpenjačo popeljali na vrh. 
Tiste pa, ki bi jim bila pot 
prenaporna, je do vzpenja-
če popeljal mestni Kavalir. 
Pogled z gradu je bil jasen 
in enkraten, posebej so uži-
vali tisti, ki so se povzpeli na 
vrh stolpa. 

Zadnji ogled je bil namenjen prav posebni majhni cerkvi sv. Mihaela 
v Črni vasi na Barju. Pobudnik za gradnjo cerkve na tej lokaciji je bil 
prav Finžgar. Zaradi močvirnega terena cerkev stoji na pilotih, vhod 
v cerkveno ladjo v prvem nadstropju pa vodi preko mostu. Pročelje 
cerkve krasijo vložki iz opeke, stebri v notranjosti so izdelani iz cemen-
tnih komunalnih cevi, ki so okrašene z motivi ljudskega stavbarstva. 
Luči pod stropom so izdelane iz kavnih skodelic, povezane pa so s 
kavnimi mlinčki, Plečnik je bil namreč v življenju velik ljubitelj kave. 
V cerkvi se nahaja še več zanimivosti; je enkratna in vredna ogleda.

Tako smo spoznavali Plečnika in se sprehodili mimo nekaterih njego-
vih največjih stvaritev v Ljubljani. Pa še to: v juliju 2021 je bilo na se-
znam UNESCA uvrščenih kar sedem Plečnikovih stvaritev v Ljubljani. 

Preživeli smo zanimiv, aktiven sončen dan. Poveselili smo se z našimi 
slavljenci na avtobusu, izlet pa smo zaključili z dobrim kosilom. Prije-
tno razpoloženje nam ni pokvarila niti okvara avtobusa. Na nov izlet 
se bomo odpravili naslednji mesec. Na popotovanju bomo povezali 
del Dolenjske in del Notranjske. Vabljeni!

Nataša Mali

Plečnikova cerkev na Barju

Društva
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Leopoldu Tomanu – Davorinu 
v spomin
1922–2022

14. marca smo se na brezniškem 
pokopališču še zadnjič poslovili od 
najstarejšega člana Zveze borcev 
za vrednote NOB Žirovnica in So-
cialnih demokratov Žirovnica tova-
riša Leopolda Tomana – Davorina.

Rodil se je kot šesti otrok v za-
vedni slovenski kmečki družini 
pri Beravsovih na Bregu, ki je bila 
med drugo svetovno vojno par-
tizanska, v njej so dobili zatočišče 
mnogi partizani. Pod streli okupa-
torja sta padla dva njegova brata.

Kot mladenič je bil aktiven pri sokolih v Žirovnici, kjer si je izobli-
koval svoj pogled na svet. Tudi zaradi športnega udejstvovanja 
v mladih letih se je vse življenje ukvarjal s športom, predvsem s 
kegljanjem in smučanjem.

29. marca 1943, star komaj 20 let, je bil mobiliziran v nemško 
vojsko. Kot zaveden Slovenec je v Lescah pobegnil z vlaka  in 
se še isti dan priključil partizanom Gorenjskega odreda na Jelo-
vici. Partizanil je v Prešernovi, Šercerjevi, Kosovelovi brigadi in v 
Kokrškem odredu. Bil je med tistimi borci, Kokrškega odreda, 
ki so 4. maja 1945 osvobodili zapornike iz Begunjskih zaporov. 
Konec vojne je dočakal v Celovcu.

Počasi se poslavljamo od zadnjih partizanov, to je od ljudi, ki 
so doživljali grozote druge svetovne vojne in so zato toliko bolj 

znali ceniti svobodo. Kar nekako se pozablja, da se nobena stvar 
ne zgodi sama od sebe. Če ne bi bilo takih zavednih Slovencev, 
kot je bil tovariš Polda med vojno in po njej, ne bi imeli svoje 
države in vprašanje je, ali bi še lahko  govorili svoj materni jezik.

Polda je bil vedno skromen, pošten in pripravljen pomagati 
drugim ljudem. Ohranjal je smisel za humor, pozitivno mišljenje 
in razumevanje za drugače misleče. Bil je aktiven čebelar in eden 
od ustanovnih članov lovskega društva Stol Žirovnica.

Za svoje delovanje je prejel dve državni odlikovanji in priznanje 
Kokrškega odreda in Šercerjeve brigade.

Tudi zato, ker je tovariš Polda tako želel, bomo vrednote na-
rodnoosvobodilnega boja, za katere se je boril sam in z njim 
mnogo Slovencev, krepili še naprej. Sploh v časih, ko nekateri 
želijo in hočejo vsa ta prizadevanja in vrednote izničiti.

Zveza borcev za vrednote NOB Žirovnica  
SD Žirovnica

V pozni zimi smo se poslovili od Leopolda Tomana. Čebelarji 
smo mu na kratko rekli Polda. Čebelaril je od leta 1960, bil 
je drugi najstarejši čebelar v Sloveniji. V svojem življenju je bil 
aktiven tako v športu kot v družbenih organizacijah. Njegov 
velik doprinos je sodelovanje v borbi za domovino. Za vestno 
in dolgotrajno čebelarjenje je bil odlikovan z odličjem Antona 
Janše III. stopnje. Ob 100-letnici društva Antona Janše Breznica 
leta 2019 je prejel posebno predsednikovo priznanje. 

Ob slovesu mu člani Čebelarskega društva Antona Janše Brezni-
ca kot dragemu prijatelju želimo lahko slovensko zemljo. 

ČD Antona Janša Breznica

Bilo je in bo
Vsemu dogajanju v lanskem letu navkljub, smo v ZB za ohra-
njanje vrednot NOB Žirovnica izvedli večino zastavljenih si na-
log in prireditev. Aktivni ostajamo tudi v »mega volilnem letu«.

Že takoj v začetku januarja 2021 se je manjša delegacija članov ude-
ležila 64. spominske prireditve ob 79. obletnici boja Cankarjevega 
bataljona v sedaj že legendarnih Dražgošah. 6. aprila smo se spomnili 
napada okupatorjev na Jugoslavijo in ob dnevu OF je delegacija 
članov ZB Žirovnica položila venčka na pokopališču na Breznici in 
ob spomeniku talcem v Mostah. Junija smo ob spominskem dnevu 
Občine Žirovnica organizirali že 12. pohod po Poti spomina in v Mo-
stah, pri spomeniku talcem, pripravili spominsko svečanost. Že dan 
zatem smo organizirali sedaj tudi že tradicionalni pohod v Titovo vas. 
Čez vse leto smo se udeležili tudi nekaj tovariških srečanj in kulturnih 
dogodkov, tako v naši neposredni soseščini, kot tudi širše.

S tempom dela, kakršnega smo si zastavili, smo vstopili tudi v letošnje 
leto. Januarja je minilo 80 let od Dražgoške bitke, februarja 80 let 
od bitke na Stolu in konec junija bomo obeležili 80 let od požiga 
mostov in streljanja talcev v Mostah. Ob tej pomembni obletnici bo 
izšla izjemno zanimiva in slikovno bogata knjiga Januša Šivica. Av-
tor, tudi naš član, o dogodkih iz preteklosti spregovori na drugačen 
način, svoje ugotovitve pa podkrepi z arhivskim in dokumentarnim 
gradivom, kar delu daje verodostojnost in posebno težo.

Za zaključek skočimo še v leto 2022, ali kot radi rečemo v »mega 
volilno leto«, in vas povabimo k udeležbi na volitvah. Na volitvah na-

mreč lahko na demo-
kratičen način damo 
vedeti, da si ne želimo 
sovražnega govora, 
poniževanja, zaniče-
vanja, tvitanja, od-
lokov, tujega gospo-
darja, podpihovanja 
vojne, kraj, korupcije, 
klientelizma, nepo-
tizma, laži, zavajanja, 
uničevanja vsega, kar 
je še ostalo javnega, 
in vrnitev vsega tiste-
ga, kar je že postalo 
»javno«, ne želimo si 
niti doseganja željenih 
ciljev, na domoljubju 
zapisanih z ničlami, 

poveličevanja agresorja in njegovih hlapčevskih pomagačev, spre-
minjanja zgodovinskih dejstev, bogastva za peščico, definicije pra-
vega begunca, prav tako si ne želimo žične ograje, ki zapira nas, niti 
raznih preletov letal ali voženj podmornic v primeru »zmage« nad 
epidemijo … povedano na kratko: ne želimo si nikakršne diktature. 
Za spodbudo pa – živel dan OF in živela 1. in 2. maj! 

Za ZB za ohranjanje vrednot NOB Žirovnica Božo Janežič

20. februarja je minilo 80 let od bitke na 
Stolu, v kateri je življenje izgubil Jože Koder.

Društva
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Dežela pod Stolom je v preteklih stoletjih 
dala Slovencem mnogo velikih mož. Med 
njimi velja omeniti čebelarja Antona Janšo, 
pisatelja Janeza Jalna in Frana Saleškega 
Finžgarja, rod Prešernov z našim največjim 
pesnikom dr. Francetom Prešernom ter nje-
govega najbližjega prijatelja in svetovalca, 
prvega slovenskega literarnega zgodovinar-
ja, esteta in bibliotekarja – Matijo Čopa. 

Slovenska kmečka rodbina Čop izhaja s 
Koroške Bele, od koder je ena veja prišla v 
Hraše, druga pa v Žirovnico, kamor se je pri-
ženil k Ovsenjakovim Matija Čop, po domače 
Brancljev, s Koroške Bele. V kmečki hiši v Ži-
rovnici se je 26. januarja 1797 rodil sin Matija 
kot prvi od šestih otrok. Njegovo rojstvo je 
vpisano v knjigo rojstev župnije na Brezni-
ci. Oče se je ukvarjal s prevozništvom, mati 
Elizabeta pa je bila kmetica. Prijateljevala je 
z Marijo Svetina, Prešernovo materjo, ki je 
bila doma iz sosednje Muhovčeve hiše. Tako 
sta se Matija in France najbrž poznala že od 
malega. Iz vasi pod Stolom so tedaj mnogi 
sinovi odhajali študirat v druge kraje in tako 
je leta 1807 tudi Matija odšel v Ljubljano, 
kjer je začel obiskovati normalko. Šolanje je 
bilo v šolskem letu 1809/10 prekinjeno za-

radi prihoda Francozov in ustanovitve Ilirskih 
provinc. Matija se je vrnil domov in starši so 
ugotovili, da sin zaradi neznanja nemškega 
jezika težko sledi pouku. Poiskali so mu za-
sebnega učitelja Janeza Krstnika Kersnika, 
fizika in profesorja na ljubljanskem liceju, 
ki je takoj opazil fantov dar za učenje tujih 
jezikov. Od leta 1810 do 1814 je obiskoval 
gimnazijo in jo z odličnim uspehom zaključil. 
V Ljubljani je nadaljeval s študijem filozofije 
na liceju in uspešno zaključil dva letnika ter 
opravil tudi izpit za domačega učitelja. Tretji 
letnik filozofije (veronauk, govorništvo, av-
strijska zgodovina, filologija, grški pisatelji) je 
doštudiral na Dunaju, kjer je bival od jeseni 
1816 do poletja 1817. Tako je izpolnil pogoj 
za gimnazijskega učitelja. V dunajski dvorni 
biblioteki je spoznal rojaka, kustosa in jezi-
koslovca Jerneja Kopitarja. Velike počitnice je 
preživel doma v Žirovnici in ponovno nave-
zal stike z mladostnim prijateljem Francetom 
Prešernom. Jeseni 1817 se je vpisal na lju-
bljansko bogoslovje, kjer je študiral teologijo 
kot izven semenišča stanujoči teolog. V letu 
1819 je že razmišljal, da bi študij bogoslov-
ja opustil. Opravil je izpit za gimnazijskega 
profesorja in začel iskati službo. Poizkusil je 
v Dubrovniku, Zadru in na Reki, kjer se je leta 
1820 tudi zaposlil kot gimnazijski profesor. 
Poleg službe je deloval tudi kot privatni uči-
telj in poučeval otroke premožnega angle-
škega trgovca Mossingtona. Junija 1822 se 
je prijavil na delovno mesto gimnazijskega 
profesorja v mestu Lvov v Galiciji, ki je bila 
tedaj del avstrijskega cesarstva. Službo pro-
fesorja humanitete (grščine in latinščine) je 
nastopil novembra 1822. Iz tega obdobja so 
ohranjena njegova pisma Mossingtonovim, v 
katerih je prosil starše za roko hčerke Mary. 
Ker ni imela niti petnajst let, so njegovo pro-
šnjo vljudno zavrnili. Leta 1825 je nastopil 
službo nadomestnega učitelja (suplenta) za 
klasično filologijo in estetiko, nekaj časa tudi 
za občo in avstrijsko zgodovino na univerzi 
v Lvovu, kjer je ostal do septembra 1827. 
Poleg redne zaposlitve je poučeval jezike in 
književnost kot privatni učitelj. V tem obdo-
bju se je seznanil s sodobno evropsko lite-
raturo in jezikoslovnimi študijami. Spoznal 
je poljsko in slovansko književnost ter ostal 
v stikih s kolegi iz Lvova. Ker je bil izrazito 
študijsko usmerjen, si je prizadeval za službo 
bibliotekarja. Medtem je uspešno kandidiral 
za profesorja na ljubljanskem liceju. Zapustil 
je Lvov, se 28. oktobra prijavil v Brnu, 6. no-
vembra na Dunaju, 10. novembra v Gradcu 
in 15. novembra 1827 prispel v Ljubljano. V 
rokopisnem oddelku Narodne in univerzite-
tne knjižnice v Ljubljani je ohranjen original 
njegovega potnega lista z žigi. Na ljubljan-

skem liceju je prvemu in drugemu letniku 
humanitete predaval poetiko in retoriko, 
vzporedno pa opravljal tudi službo namestni-
ka bibliotekarja v licejski knjižnici.  Po smrti 
ostarelega knjižničarja Matthiasa Kalistra je 
23. septembra 1830 zasedel delovno mesto 
bibliotekarja – vodje licejske knjižnice. Tu je 
služboval do svoje prezgodnje smrti, ko je 6. 
julija 1835 utonil med kopanjem v Savi pri 
Tomačevem, star komaj 36 let. Mrliški list je 
ohranjen v frančiškanski knjižnici v Ljubljani.

Matija Čop je bil izredno vedoželjen, dela-
ven, vesten in prijazen človek. Že kot študent 
se je z veliko vnemo učil tujih jezikov in jih na 
koncu obvladal okoli dvajset. Pri tem ga je 
gnala predvsem želja, da bi lahko v izvirnikih 
spoznaval evropsko književnost, vse od an-
tične dobe naprej. Tako si je nabral obširno 
literarno znanje, ki ga je še razširil na svojih 
potovanjih. Leta 1828 se je tako odpravil v 
Italijo (Benetke, Padova), ker se je posebej 
posvečal italijanski renesansi z Dantejem. Kot 
učitelj je svoje obširno poznavanje jezikov in 
literature nesebično predajal svojim učen-
cem in jih seznanjal s tedanjo moderno knji-
ževnostjo. Bil je odličen poznavalec antične, 
srednjeveške, renesančne, predromantične 
in romantične književnosti, na kar kaže tudi 
njegova obsežna knjižnica. Ves čas je načr-
tno spremljal tudi sodobno evropsko roman-
tiko. Visoko je cenil romanske pesniške oblike 
in jih priporočil prijatelju Francetu Prešernu, 
ki se je verjetno prav pod njegovim vplivom 
usmeril v klasično romantiko. Poklicna in 
študijska pot sta ga izoblikovali v strokovno 

MATIJA ČOP (1797–1835)
Klasični filolog, literarni zgodovinar, kritik, bibliotekar

Matija Čop, portret Matevža Langusa. 
(Zbirka NUK)

Rojstna hiša Matija Čopa okoli leta 1895. 
(Arhiv ZTK Žirovnica)

Verzi dr. Franceta Prešerna na Čopovem 
nagrobniku na Navju. (Arhiv ZTK Žirovnica)

Kultura



21

avtoriteto na tedanjem Kranjskem in v širšem 
evropskem merilu. 

Kljub svojemu izredno širokemu znanju, Čop 
ni veliko pisal. Bil je studiozen, a tudi preti-
rano samokritičen in javno delovanje mu ni 
bilo blizu. Zaradi tega si je prislužil Prešernov 
zbadljivi zapis: »V Ljubljani je dihur, ki noč in 
dan žre knjige, od sebe pa ne da najmanj-
še fige.« Na povabilo Jerneja Kopitarja je 
pripravil bibliografski pregled slovenskega 
slovstva za Zgodovino slovanskih jezikov in 
književnosti, katere avtor je bil češki pesnik in 
zgodovinar Pavel Josef Šafarik. Čeprav se je 
dela sprva branil, ga je leta 1831 le dokončal 
in poslal na Slovaško. 

V tem obdobju je bil idejni podpornik in cen-
zor pesniškega almanaha Kranjska čbelica, 
ki so ga napadali jezikoslovec Jernej Kopitar 
in janzenisti. Almanah je zbudil pozornost 
na Češkem in tako je češki pesnik František 
Ladislav Čelakovsky napisal oceno prvih treh 
letnikov. Matija Čop jo je prevedel, dodal 
svoje opombe in jo leta 1833 objavil v listu 
Illyrisches Blatt. Oba še posebej izpostavljata 
vrednost Prešernovih pesmi. Z usmeritvijo k 
sodobni evropski literaturi je Matija Čop od-
ločilno vplival na Franceta Prešerna in njegov 
pesniški razvoj. Na to je opozoril tudi Preše-
ren sam z elegijo Dem Andenken des Mat-
thias Čop, s Krstom pri Savici in posvetilnim 
sonetom Matiji Čopu, nagrobnim napisom 
na ljubljanskem Navju ter z žalostinko V spo-
min Matija Čopa.

Najpomembnejša pa je Čopova vloga v t. 
i. slovenski abecedni vojni. V obdobju pre-
bujanja narodne zavesti na Slovenskem se 
je razvila velika jezikovno-literarna in ide-
ološka polemika. Fran Metelko, profesor 
slovenskega jezika na liceju, je leta 1825 v 
svoji nemško pisani slovenski slovnici uvedel 
dopolnjen pisni sistem, t. i. metelčico, ki se 
je držal Kopitarjevega slavističnega načela 
ena črka – en glas. Matija Čop je v polemič-
nem spisu z zgovornim naslovom Slovenska 
abecedna vojna (Slowenischer ABC Krieg) 
zavrnil metelčico in zagovarjal ustreznejši čr-
kopis. Spis je izšel v treh delih od 30. marca 
do 27. julija 1833 v listu Illyrisches Blatt. Ta 
besedila, skupaj z odgovori nasprotnikov, je 
ponatisnil pod naslovom Nuovo discaccia-
mento di lettere inutilli, das ist: Slowenischer 
ABC-Krieg (Novi izgon nekoristnih črk, to je : 
Slovenska abecedna vojna). S tem odločnim 
nastopom je dosegel, da je bila metelčica 
kmalu prepovedana, še naprej pa se je upo-
rabljala bohoričica, ki jo je kasneje zamenjala 
gajica. S posegom v črkarsko pravdo je Čop 
skupaj s Prešernom zavrnil nazadnjaške lite-
rarne nazore, predvsem Kopitarja in njegov 
narodnokulturni program, ki se je oklepal je-
zika in obzorja kmetstva. Poudaril je pomen 
slovenskega knjižnega jezika in književnosti 

za razvoj slovenskega izobraženstva. S tem je 
odločilno vplival na narodni in kulturni razvoj 
Slovencev. 

Veliko delo je Matija Čop opravil tudi v teda-
nji licejski knjižnici, katere naslednica je Naro-
dna in univerzitetna knjižnica v Ljubljani, kjer 
še vedno hranijo kataložne listke, napisane s 
Čopovim rokopisom, in 1309 knjig iz njegove 
zasebne knjižnice. Licejska knjižnica je bila 
ob njegovem prihodu neurejena in ni pre-
jemala obveznega izvoda. Najprej se je lotil 
urejanja fonda in popisovanja knjig ter izde-
lal kataloge. Z vztrajnostjo je dosegel, da so 
mu izdajatelji pričeli redno pošiljati obvezni 
izvod slovenskih tiskov. Knjižnico je uredil in 

vodil v skladu s tedaj veljavnimi načeli biblio-
tekarstva, zato ga upravičeno imenujemo za 
začetnika slovenskega bibliotekarstva. V nje-
gov spomin se najvišje odlikovanje za delo na 
področju slovenskega bibliotekarstva ime-
nuje Čopova diploma. Od leta 1967 Zveza 
bibliotekarskih društev Slovenije podeljuje 
Čopove diplome, priznanja in plakete.

Čopova rojstna hiša, po domače Pri Ovseni-
ku, se nahaja v starem vaškem jedru Žirov-
nice. Slovenski literarni zgodovinar in jezi-
koslovec, prešernoslovec, pesnik, pisatelj in 
pridigar Tomo Zupan, doma iz Smokuča, je 
leta 1919 na hiši postavil spominsko ploščo. 
V osemdesetih letih prejšnjega stoletja je bila 
odkupljena na pobudo domačih šolarjev, ki 
so med svojimi vrstniki po vsej Sloveniji or-
ganizirali akcijo za zbiranje denarja pod ge-
slom »Tvoj ded za Prešernovo, tvoj oče za 

Finžgarjevo, ti pa za Čopovo rojstno hišo«. 
Obnovljena hiša je bila za javnost odprta leta 
1994. Ob 200-letnici Čopovega rojstva, 26. 
januarja 1997, je bila tu odprta še stalna 
razstava o njegovem življenju in delu. Pri 
pripravi stalne razstave so sodelovali: slavist 
prof. Jože Šifrer, dr. Janko Kos, vodja rokopi-
snega oddelka NUK dr. Mihael Glavan, vodja 
študijske knjižnice Kranj prof. Franc Drolc, 
arhitekt Janez Suhadolc in avtorica Nataša 
Kokošinek, kustosinja in direktorica Muzeja 
Jesenice s sodelavci. Slavnostni govornik je 
bil dr. Dušan Čop, slovenski jezikoslovec in 
strokovnjak za imenoslovje, daljni sorodnik 
Matije Čopa. Razstavo je odprl minister za 
kulturo gospod Janez Dular. 

V Žirovnici je po Matiji Čopu poimenovana 
knjižnica, ki deluje v okviru Občinske knjižni-
ce Jesenice. Na zelenici pred Osnovno šolo 
Žirovnica stoji doprsni kip Matije Čopa, ob 
vhodu v NUK pa je njegov portretni relief. 
V Ljubljani in drugih mestih so po njem po-
imenovali ulice.

Nataša Kokošinek, bibliotekarka  
Občinska knjižnica Jesenice

Viri:
• Matija Čop : 1797–1835, katalog razstave, 

Jesenice: Muzej, 1997 
• dr. Janko Kos : Matija Čop, Ljubljana, 1979
• Matija Čop: Izbrano delo: 1835-1935, Celje, 

1935
• Čop, Matija (1797–1835) Slovenska biografija; 

https://www.slovenska-biografija.si
• https://visitzirovnica.si/copova-rojstna-hisa-v-

-zirovnici/

Odprtje stalne razstave o življenju in delu Matije Čopa v njegovi rojstni hiši 26. januarja 1997. 
Slavnostni govornik je bil dr. Dušan Čop. (Arhiv Gornjesavskega muzeja Jesenice) 

Stalna razstava o Matiji Čopu je bila v letošnjem letu prenovljena. (Arhiv ZTK Žirovnica)

Kultura
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Vabilo na predstavo
Kaj bi rekel Ivan? 

Kaj bi rekel Ivan Cankar, če bi v današnjem času vstal iz 
večnega spanca? Da nas je veliko, ki smo nauka željni, a hkrati 
nas je veliko tistih, ki služimo neumnosti, da lahko jemo njen 

beli kruh. Generacija hlapcev se menja, princip ostaja isti: 
»Hlapčuj, da boš napojen in nasičen, ter nič ne izprašuj, kdo 
ti je gospodar in kaj ti ukazuje!« Mi bomo izpraševali z našim 
mladostno kritičnim pogledom, razgalili varuhe neumnosti in 

vam prišepnili: »Ljudstvo glej, tvoj pastir.«  

Mladinska sekcija Gledališča Julke Dolžan »Češpljin kompot« 
se bo poklonila našemu največjemu dramatiku s predstavo 

Kaj bi rekel Ivan? v režiji Gašperja Stojca. Premierna uprizo-
ritev predstave bo v petek, 22. 4. 2022 ob 19.30 

v kulturnem domu na Breznici. 

V predstavi igrajo Ema 
Babič, Laura Slana Pa-
pler, Nina Arnež, Gašper 
Klinar, Jan Čelesnik, Sašo 
Dijak. Enoletni avtorski 
projekt, ki nas je povezal 
v gledališko družinico, je 
naše ogledalo družbi. V 
predstavi nastopajo can-
karjevi liki, naši liki, liki iz 
občinskih novic in mi. 

Mladinska sekcija Gledališča Julke Dolžan  
»Češpljin kompot«

Novičke iz knjižnice
V Knjižnici Matije Čopa Žirovnica smo spet odprli vrata nekaterim 
prireditvam. Za vse ljubitelje dobrih knjig bo v ponedeljek, 11. aprila 
2022, ob 19. uri na programu Bralni klub. Govorili bomo o knjigi 
Umberta Eca Ime rože. 

Otroci so v ponedeljek, 30. aprila 2022, ob 18. uri vabljeni na po-
slušanje pravljice z Grofico.

Aprila sta kar dva knjižna praznika. 2. april je mednarodni dan knjig 
za otroke, 20. aprila pa obeležujemo dan slovenske knjige. Ob teh 
priložnostih vas še prav posebej lepo vabimo v knjižnico.

Bralni namig

Ashley Audrain: Sunek
Učila, 2021

Blythe Connor je odločena, da bo novo-
rojeni hčerki Violet ljubeča in pomirjujoča 
mama, saj je bila sama prikrajšana za to 
izkušnjo. A sredi napornega prvega obdo-
bja materinstva Blythe postaja vedno bolj prepričana, da je z 
njeno hčerko nekaj narobe – njeno vedenje ni podobno vedenju 
večine otrok. Vendar Blythe nihče ne verjame. Knjiga, v kateri 
si je pisateljica upala doživljanje materinstva predstaviti na po-
polnoma drugačen način, kot je to običajno?

O neprimerni uporabi zunanjih 
prostorov pri vrtcu in šoli
Osnovna šola Žirovnica ima v svoji neposredni okolici pri-
jetne in uporabne zunanje površine, namenjene otrokom, 
ki obiskujejo vrtec in šolo. Del športnih površin pred šolo 
je v popoldanskih urah in med počitnicami namenjen tudi 
zunanjim obiskovalcem. Nemalokrat pa se zgodi, da upo-
rabniki zunanjih površin za seboj pustijo neprimerne sledi.

Zunanji prostori so namenjeni igri, razvoju in krepitvi gibalnih de-
javnosti kot tudi drugim izobraževalnim vsebinam. Na severni strani 
ima šola veliko zelenih površin z igrali, čebelnjakom, vrtom medovitih 
rastlin, zelenjavnim vrtom, zeliščnim vrtom, okrasno gredo ob učilnici 
na prostem. V učilnici na prostem poteka pouk, na šolskem vrtu se 
izvajajo izbirni predmeti, na zeliščnem vrtu svoje znanje nadgrajujejo 
učenci, ki obiskujejo zeliščarski krožek, travnik je učilnica na prostem 
za naravoslovne vsebine, likovno ustvarjanje ... Ob lepem vremenu 
si vsi želimo učenja na zunanjih površinah in učilnica na prostem je 
veliko v uporabi. 

Vsako pomlad in jesen otroci, vzgojitelji, učitelji, mentorji in hišnik 
opažamo, da se v večernih urah in med vikendi na šolskih zunanjih 
površinah zadržujejo nepovabljeni obiskovalci. Ti za seboj puščajo 
sledi v obliki smeti, cigaretnih ogorkov, pločevink …, ki ne sodijo v 
omenjeno okolje. Prav tako ni sprejemljivo, da površine okoli učilnice 
na prostem služijo za WC. 

Omenjene obiskovalce pozivamo, naj se zadržujejo na površinah, ki 
so namenjene njim, šolski vrt pa prepustijo vrtčevskim otrokom in 
učencem osnovne šole. Prav tako naprošamo vse uporabnike igrišč 
pred šolo, naj za seboj pospravijo odpadke in se tudi na šolskih 
površinah vedejo kot na domačem dvorišču. Bodimo dober zgled.

Učenci osnovne šole, otroci vrtca in zaposleni

Kultura / Izobraževanje
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Predstavljamo sošolce 

Uspešen osnovnošolski plezalec
Jaka Reš je učenec 8. razreda OŠ Žirovnica, pleza že pet 
let. V tem času je dosegel kar nekaj lepih uspehov. Letos 
mu je uspel preboj v slovensko mladinsko reprezentanco s 
pomočjo trenerja Timoteja Rajglja. 

Jaka, kdaj si začel plezati? Plezati sem začel v tretjem razredu.

Kaj ti je pri tem športu všeč? Všeč mi je, da sem visoko v steni 
in se odklopim od zunanjega sveta.

Kateri so tvoji največji uspehi? Moji največji uspehi so, da sem 
bil leta 2019 drugi v IRCC, to je mednarodno tekmovanje v pleza-
nju, in da sem leta 2022 prišel v mladinsko reprezentanco.

Kdo te je navdušil za plezanje? V šoli smo imeli predstavitev 
treningov plezanja in sva se s prijateljem odločila, da bova šla pre-
izkusit en trening. Tam sem se navdušil za plezanje in začel redno 
obiskovati treninge. 

Opiši, kako poteka tvoj trening. Najprej se ogrejemo, potem 
se z raztegovalnimi traki razgibamo in šele potem plezamo. 
Najprej plezamo lažje smeri, nato težje. Na koncu imamo še daljše 
raztezanje.

Kdo so tvoji vzorniki? Moja vzornika sta Janja Garnbret in 
Adam Ondra. 

Katero plezalno opremo uporabljaš? Uporabljam plezalke 
Drago Scarpa in plezalni pas Petzl Hirundos.

Kaj si želiš doseči v prihodnosti? Želim si priti na olimpijske 
igre.

Intervju so pripravili: Zoja Kastelic, Ita in Ina Zorc, 
 Aelita Ana Kovač in Lin Logar, 7. A in 7. B.

Olimpijske igre v skupini Miške
V mesecu februarju je igralnica pri miškah postala prava mala olimpij-
ska vas. Naše olimpijske igre so se začele z izdelavo olimpijske zastave 
in z mimohodom športnikov ter prižigom olimpijskega ognja.  Miške 
smo v tem času spoznale opremo in značilnosti smučanja, curlinga 
in drsanja. Tudi sami smo za kratek čas postali športniki. Ogledali 
smo si posnetke tekem in navijali za naše in tuje športnike. Ob vsem 
tem pa smo se zabavali in se veliko novega naučili.

Se vidimo čez štiri leta v Milanu in Cortini! :)

Miške z Mojco in Marušo

Planinci znova na terenu 
Mladi planinci planinskega krožka OŠ Žirovnica po »covi-
dnem« premoru ponovno prihajamo v stare tirnice.

Starejši, otroci od 3. razreda naprej, smo letos opravili tri izlete. V 
januarju smo naredili krog Završnica–Smolnik–Valvasorjev dom–Za-
breška planina–Završnica. V februarju smo si zaželeli še nekaj zime 
in se odpravili na Tromejo, v marcu pa smo že v spomladanskih 
razmerah osvojili Jamnik. Do konca šolskega leta imamo v načrtu še 
nekaj izletov ter tradicionalni junijski tabor v Zelenici. 

Planinci 1. in 2. razreda smo se v tem šolskem letu na pot odpravili že 
petkrat, po navadi gremo na izlet kar po pouku. Raziskujemo bližnje 
in bolj oddaljene kotičke naše občine. Postalo je že tradicionalno, da 
gremo najprej do cerkvice Sv. Lovrenca. Znani teren običajno niko-
mur ne povzroča težav, najbolj pa je dobrodošlo druženje s prijatelji 
v naravi po dolgem času. Za drugi pohod smo izbrali pot po Rebru 
do Finžgarjeve domačije. Ta izlet smo povezali s spoznavanjem naše 
kulturne dediščine. 

Za mlade planince je še posebej za-
nimiv nočni pohod. Hoja v soju lune 
in lučk – to je izziv, ki ga marsikateri 
otrok prvič doživi. Pot nas je vodila 
do cerkvice sv. Petra in naprej v Krpin.

V januarju smo se čez Mali vrh spre-
hodili do Završnice. Na strmini nas je 
pričakal kup sank, ki nam jih je pri-
peljal hišnik Janez. Če je bil že kdo 
utrujen od hoje, je bilo to v hipu po-
zabljeno. Otroci so se, po domače 
rečeno, res nasankali. 

V marcu pa smo si ogledali novi most v Piškovci. Opazovali smo reko 
Savo in prve znanilke pomladi – žafrane, zvončke …

Na vsakem izletu se zbere 30 otrok. Mentorice smo zadovoljne. Vsi 
– otroci in me – se imamo lepo. Več o naših izletih si lahko preberete 
tudi na spletu (www.planinsko-drustvo-zirovnica.si).

Maruša Oblak in Irena Bohinec

Z Valvasorja proti Zabreški

Malica na nočnem pohodu

Izobraževanje
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Zimovanja
Brezniški skavti sobote preživljamo s 
skavtsko rutko okoli vratu. Med zim-
skimi počitnicami smo se odpravili na 
zimovanja. Vsaka starostna skupina je 
dogodek izpeljala drugače.

Najmlajši, bobri in bobrovke, so spoznavali 
Smrkce in se vživeli v vlogo rešiteljev Smrkete 
iz rok Gargamela. Med vsemi dogodivšči-
nami so jedli smrkolade, smrkonane in pili 
smrkočaj. 

Volčiči in volkuljice so odkrivali ledeno dobo: 
»V našo džunglo je ptič Čil pred kratkim 
prinesel vremensko napoved o prihajajoči 
ledeni dobi, kmalu potem pa je začelo moč-
no snežiti in zmrzovati. Volčiči in stari volki 
smo se na to obdobje pripravili z zimskimi 
kožuhi in se opremili z vsem, kar nas greje. 
Nas pogrejejo topla oblačila, atov topel čaj, 
kakav, ogenj, peč, bakla, prijateljstvo, objem 
in lepe besede. Kaj pa vas pogreje?« (Rado-
živa labodka)

Izvidniki in vodnice so prvi dan preživeli v oko-
lici Radovljice z izpiti in delavnicami. Spozna-
vali so veščine, ki so del programa osebnega 
napredovanja (bivakiranje, osnove skavtstva, 
ognji in kuhanje, živali in stezosledstvo, orien-
tacija in odprava, prva pomoč, pioniristika in 
zgradbarstvo in rastline). Zimovanje so sklenili 
s sveto mašo v domači cerkvi. 

Najstarejši, popotniki in popotnice so zimo-
vali na koncu Završnice in še bolj spoznali 
Malega princa, odkrivali nebo z zvezdno 
karto, prepevali in iskali bistvo. »Junaki iz 
zgodbe so svoje bistvo iskali (našli?). Kaj pa 
ti – si že kdaj iskal svoje bistvo (ga našel?) 
ali vsaj razmišljal o tem? Ali je bistvo sploh 
nekaj, kar lahko najdemo, ali se vedno znova 
oddaljuje? Gotovo vemo le, da imamo vsak 
svoje bistvo, ki ga stalno iščemo. Nikoli ne 
smemo prenehati s tem – človek, ki bistva ne 
išče, ga je že izgubil.« (Pojoči orel) 

Zbral Jakob, Ambiciozni medved

Kvačkanje v Žirovnici
V okviru Večgeneracijskega centra 
Ljudske univerze Jesenice so v mesecu 
marcu potekale brezplačne aktivnosti 
tudi v Žirovnici.

Povpraševanje po delavnici kvačkanja je bilo v 
občini Žirovnica tako veliko, da smo namesto 
prvotno načrtovane ene skupine, oblikovali 

Pestro dogajanje v 
glasbeni šoli
Minuli meseci so bili v žirovniškem od-
delku Glasbene šole Jesenice pestro 
prepleteni z raznovrstnimi nastopi tako 
v Žirovnici kot širom po Sloveniji in v 
zamejstvu. 

Februarja so se tri balerine, med njimi Ema 
Mrak iz Doslovč, z mentorico Matejo Mlakar 
v Lendavi udeležile 15. tekmovanja mladih 
slovenskih baletnih plesalcev BALTEK. Vse tri 
so navdušile s čudovitimi nastopi, Ema Mrak 
si je v I. b kategoriji priplesala priznanje.

Marca smo se zelo uspešno udeležili 51. 
tekmovanja mladih glasbenikov Republike 
Slovenije. Saksofonist Erazem Knafelj je v I.a 
kategoriji osvojil bronasto plaketo. 

Ob dnevu žena je žirovniški oddelek pripravil 
javni nastop in ob materinskem dnevu tra-
dicionalni nastop prvošolcev. Na slednjem 
so nastopili vsi učenci prvih razredov instru-
menta, ki jih je v Žirovnici letos sedemnajst.

31. marca so se mladi glasbeniki udeležili 
Srečanja glasbenih šol Gorenjske in zamej-
stva v Celovcu. GŠ Jesenice so zastopale 
učenke klarineta, kljunaste flavte in komor-
na skupina citer, v kateri igrata  Žirovničanki 
Pia Troha in Sara Slamnik. Violinistka Lara 
Škrabelj, fagotistka Zala Ana Ajdišek in sa-
ksofonist Erazem Knafelj so nastopili tudi 
na slavnostnem koncertu ob 75-letnici de-
lovanja Glasbene šole Jesenice 17. marca v 
dvorani Lorenz.

10. marca smo na spletno srečanje povabi-
li naše nekdanje učence, ki svoje glasbeno 
izobraževanje nadaljujejo na konservatori-
jih, umetniških gimnazijah in akademijah v 
Sloveniji in tujini, med njimi violinistka Eva 
Kramar iz Žirovnice. Eva trenutno obiskuje 
2. letnik Konservatorija za glasbo in balet 
Ljubljana v razredu prof. Jerneja Brenceta. V 
kratkem pogovoru s svojo nekdanjo učitelji-
co Natalijo Šimunović je med drugim razkrila, 
da je trenutno vodja sekcije drugih violin sim-
foničnega orkestra konservatorija, še vedno 
pa redno sodeluje s Simfoničnim orkestrom 
Jesenice, kjer bo na prihajajočem koncertu 
nastopila tudi kot solistka.

Klavdija Jarc Bezlaj

Javni nastop ob dnevu žena – kitaristka Špela 
Noč. Foto Sašo Valjavec

Volčiči in volkuljice med reševanjem poško-
dovanega medveda v Javorniškem Rovtu. 
Foto Karmen Zalokar 

Papirna akcija – zahvala

Skavti smo vam hvaležni, da ste nam 
pomagali pri zbiranju starega papirja. 
Ponovno se vam za pomoč priporoča-
mo jeseni.

Gregorjevo 

Ponovno so lučke razsvetlile Završni-
co … Po dveh letih smo člani Društva 
prijateljev mladine Žirovnica ponovno 
lahko organizirali otroške delavnice za 
gregorjevo. 

Lansko leto so paketke za izdelavo lesenih 
hišic pred vrata otroških domov dostavili pri-
dni gregorčki, letos pa smo se na praznik po-
novno družili v Zavrh baru. Skupaj z otroki in 
starši smo hišice sestavili, jih pisano pobarvali 
in pritrdili na plošče stiropora. V vsaki hišici 
je bila svečka, kot to veleva običaj. Nekdaj 
so namreč na večer pred gregorjevim luči 
metali v vodo, saj jih ob vse daljšem dnevu 
obrtniki pri svojem delu niso več potrebovali. 
Tudi mi smo ob mraku svoje luči spustili po 
potoku. Tako smo se poslovili od zime, ki so 
jo dva tedna prej, na pustno soboto, odga-
njali kurenti in naše maškare.

Člani DPM Žirovnica 

Otročarije DPM 
Pridružite se nam na tradicionalnih 
spomladanskih Otročarijah, ki bodo 
potekale v soboto, 21. maja 2022, od 
16. do 19. ure na športnem igrišču 
Glenca na Breznici. 

Dogodek je namenjen vsem otrokom iz obči-
ne Žirovnica in širše. Pripravili bomo različne 
športne igre, poleg tega se boste lahko po-
sladkali s palačinkami in cedevito. Pridružite 
se nam, spoznajte vodnike, ki bodo šli poleti 
z vami v kolonijo, ter preživite igrivo športno 
popoldne. Predhodna prijava ni potrebna. 

Izobraževanje
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kar dve, ki skupaj štejeta pribli-
žno trideset udeleženk. Medge-
neracijsko druženje je namenje-
no prenosu znanj in utrjevanju 
veščine kvačkanja in kot tako 
povezuje tudi našo skupnost. 
Udeleženke delavnic kvačkanja 
povedo, da le-to postane neke 
vrste »terapija za dušo«, krasna 
odvisnost (od kvačke in volne  
seveda), ki prinaša sprostitev. In 
malo za šalo malo zares … prav 
delavnice kvačkanja omogočajo 
našim partnerjem, da pridejo do 
besede. To je tisti čas v tednu, ko 
jih ne preglasimo – saj nas ni :).

Poleg delavnic kvačkanja je Čopova rojstna hiša gostila fotovideo 
delavnice. Prve tri so bile namenjene teoriji filma. Udeleženci so 
spoznali proces o pisanju idej dobrega filma, kako deluje kamera in 
tehnične podrobnosti, ki naredijo film dober. Sklop naslednjih treh 
delavnic je bil namenjen fotografiji.

Katarina Bertoncelj 

Kvačkanje za sprostitev

Odlična
kava

Okusen
sladoled

Domače
tortice

Otroška
igrala

VaaVaV bbbbbabaaba ljjjljl eejej nnneneene ininninbbblbbbbbbbbl
Sevška kavarna

NoninaŠpajza

Vsak petek in 
soboto svež kruh

NoninaŠpajzaNoninaŠpajza

Mijini recepti

Čokoladna potica
Testo 
60 dag moke
1 žlička soli
2 rumenjaka
5 dag sladkorja
1 žlica ruma
približno 3 dl toplega  
mleka
5 dag masla
kvasec: 2 dag kvasa
malo mleka
½ žličke sladkorja

Presejano moko damo v skledo, naredimo jamico in vanjo vlije-
mo v sladkanem toplem mleku stopljen kvas. Pomešamo z malo 
moke in pustimo, da vzhaja 2 minuti.

V moko ob strani damo sol, rumenjake, sladkor in rum, nato 
počasi prilivamo mleko in zamesimo testo. K mesenju potegne-
mo tudi kvas. Dodamo še tekoče toplo maslo in testo gnetemo 
toliko časa, da postane gladko. Pokrijemo in pustimo, da vzhaja 
v toplem prostoru. Vzhajano testo zvrnemo na pomokan prt in 
testo zvaljamo. Namažemo ga z nadevom.

Potico položimo v z maslom namazan model. Popikamo jo s 
tanko iglo, pokrijemo in pustimo vzhajati.

Vzhajano damo v pečico, razgreto na 230 oC. Ko porumeni, 
temperaturo znižamo na 200 oC. Pečemo eno uro. Pečeno po-
tico pustimo nekaj časa v modelu, potem jo zvrnemo na desko. 
Vrhnjo skorjo namažemo z maslom, da je bolj voljna, pokrijemo 
s papirjem in s prtom, da se počasi ohlaja.

Nadev: 12 dag masla, 3 jajca, 12 dag sladkorja, 1 vrečka vanilije, 
12 dag naribane čokolade

Maslo penasto umešamo, izmenjaje in posamezno dodajamo 
rumenjake in sladkor z vanilijo. Po zmesi razprostremo trd belja-
kov sneg, po njem posujemo čokolado in zmešamo.

Valvasorjev dom vabi
V maju bomo naše obiskovalce razvajali z dodatno ponudbo jedi 
iz tradicionalne makedonske kuhinje in z vrhunskimi vini butičnega 
vinarja iz okolice Skopja, s katerim začenjamo sodelovanje pod ek-
skluzivno blagovno znamko »Valvasorček«. 

28. maja vse občanke in občane prisrčno vabimo na uradno 
otvoritev. Za dobro vzdušje in zabavo bo že od jutranjih ur naprej 
skrbel DJ Vintazh z Dunaja, ekipa Valvasorjevega doma pa bo poskr-
bela, da boste dobro jedli in pili. Veseli bomo vašega obiska!

V Poslovni coni Žirovnica odprta 
nova restavracija

V soboto, 9. aprila, svoja vrata v pri-
tličju poslovne stavbe Ngen odpira 
restavracija in lounge bar Manu. 

Chef Martin Gluščič, glavni kuhar in 
vodja restavracije: »Naša ponudba v prvi 
vrsti temelji na skrbno izbranih sestavinah 
in proizvodih domačih, lokalnih proizva-
jalcev. Stremimo k temu, da je ponudba 
hrane kot tudi pijače prilagojena svežim, 
sezonskim dobrinam. Prisrčno vas vabim, 
da nas obiščete, saj boste le tako lahko za-
čutili naš prijeten ambient in se razvajali ob 
prijazni postrežbi odlične hrane in pijač.« Foto LiparDesign
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Visoke grede na pohodu
Pomlad je čas, ko se prebudi 
narava in prinese novo življenje. 
Vreme v iztekajoči zimi, sploh 
pa v zadnjih tednih je primerno 
za pripravo zemlje. Če pa ste 
zemljo pripravili jeseni, je dovolj 
časa za predsetveno pripravo 
tik pred sajenjem, ko se zemlja 
primerno ogreje.

Pridelovanje vrtnin na visoki gredi je poznana že dolgo. Zanimivo, da 
se je tak način pridelave vrtnin v novejšem času prej kot na podeželje, 
vrnil v mestna okolja, tako rekoč v beton in asfalt. Tako imamo danes 
v mnogih mestih prave vrtnarske kolonije, kjer vrtnarijo, pridelujejo 
hrano in izboljšujejo svoje bivalno okolje. 

Prednosti visoke grede

 • Razširitev obdelovalne površine na pozidane površine.    

 • Enostavnejše delo, manj sklanjanja, odlična rešitev  za tiste, ki jih 
zdravje ovira pri obdelavi vrta.    

 • Toplejša tla in zgodnejše uspevanje zelenjave, pozimi gredo lahko 
spremenimo v toplo gredo.

 • Prednost visokih gred pride do izraza v bolj mokrih  in hladnejših 
poletjih, drenažni sistem omogoča odtekanje odvečna vode.

Slabosti visoke grede

 • Visoka greda se v vročem poletnem vremenu lahko bolj segreva 
in zato rabi več zalivanja. 

 • Nekatere vrtnine niso primerne za gojenje v visoki gredi – izogi-
bajte se rastlinam, ki rastejo zelo visoko ali zelo široko. 

 • Strošek postavitve, če se odločimo za nakup celotne opreme, 
je lahko visok.

Gredo lahko izberemo na trgu med pestro ponudbo dimenzij in 
materialov, lahko pa jo izdelamo sami. Tudi greda iz poceni, doma 
dosegljivih materialov, narejena z nekaj iznajdljivosti, nam bo dobro 
in dolgo služila. Pri izdelavi grede moramo upoštevati nekaj prepro-
stih osnov. Določiti je potrebno primerno lokacijo in narediti načrt. 
Optimalna postavitev visoke grede je v smeri sever–jug, saj nam 
sonce enakomerno segreva daljši stranici. Dolžina grede je poljub-
na oz. odvisna od naših potreb in razpoložljivega prostora. Širino 
in višino grede prilagodimo sebi: če smo visoki, naj bo višja, če jo 
gradimo za otroke, naj bo nižja. Višina naj tako ne presega 120 cm. 
Pozorni moramo biti tudi na to, kaj bomo sadili, saj nekatere vrtnine  
rastejo v višino in pobiranje pridelkov je lahko oteženo. Širina naj bo 
maksimalno tolikšna, kot lahko dosežemo  z rokami z obeh strani 
grede, to je do 140 cm. 

Visoko gredo pripravimo vsaj kakšen mesec preden imamo namen 
sejati ali saditi. Pred setvijo dodamo le tanjši sloj kvalitetne prsti. Če 
visoko gredo pripravljamo na vrtu, najprej na zakoličenem prostoru 
odstranimo travno rušo in rodovitni del prsti in to prihranimo kot 
organski material, ki nam bo služil kot sestavina za spodnji del grede. 
Tako smo dobili nekakšen temelj naše grede, ki ga lahko oblikujemo 
poljubno: nasujemo pesek, položimo plošče različnih materialov in 
podobno. Na tak temelj nato postavimo ogrodje visoke grede.

 • Na dno grede namestimo dovolj gosto, dobro pocinkano žele-
zno mrežo za preprečevanje obiska najbolj nezaželenega gosta 
v vrtu – voluharja.

 • Pri lesenih gredah stene obložimo s posebno mehurčkasto folijo, 
ki preprečuje prehitro propadanje lesa.

 • Spodnji sloj grede oblikujemo kot drenažo tako, da naložimo 
veje, in sicer v obliki mreže. Ta sloj bo služil za preprečevanje 

zastajanja vode. Na debelejše veje naložimo tanjše veje in dračje, 
celotna plast vej naj ima do 20 cm.

 • Na veje položimo travne ruše. Koreninski sistem mora biti obr-
njen navzgor.  

 • Naslednji sloj predstavlja vrtna zemlja, ki smo jo dobili pri ure-
janju temelja grede. Priporočljivo je, da med to zemljo umeša-
mo kakšnega od organskih gnojil, npr. briketiran konjski gnoj 
in podobno.

 • Če imamo na voljo slamo ali listje, to položimo na zemljo. Slamo 
obvezno navlažimo in temeljito potlačimo. Tako bom dosegli 
bistveno manj posedanja v rastni dobi.

 • Vse skupaj zaključimo s približno 20 cm kakovostne prsti. V ta 
namen uporabimo že pripravljene substrate, narejene prav za 
polnjenje visokih gred. Pred setvijo ali saditvijo bomo po zemlji 
potresli še kakovostno 100% organsko gnojilo, ki ga bomo na 
rahlo prekrili s prstjo.

Tako je greda pripravljena za setev ali saditev izbrane zelenjave. Greda 
se v enem letu posede, zato z vsakoletnim dodajanjem zastirke, kom-
posta in obogatene vrtne zemlje vzdržujemo ali ohranjamo ustrezno 
delovno višino. V vročih poletnih dneh se zemlja hitreje izsušuje, zato 
je potrebno obilnejše zalivanje. Rodovitna prst se sčasoma iztroši, 
zato velja priporočilo, da se visoko gredo v petih do sedmih letih 
obnovi. 

Želim vam veliko lepih trenutkov, saj kdor zaseje vrt, zaseje veselje. 
Vsi materiali, organska gnojila in substrati so vam na voljo tudi v 
trgovini KGZ Sava Lesce.

Boštjan Frelih, agronom 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 
Ponedeljek – petek: 8:00 do 21:00
Sobota: 8:00 do 14:00

Vabljeni na najboljšo kavo v mestu!

VRTNO
ORODJE

PLETENE
KOŠARE

različnih oblik
in velikosti

PESTER IZBOR
SADIK IN

SEMEN

Pssssst, vam izdamo skrivnost?
VSAKA DESETA KAVA GRATIS!

Narava
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Na pomoč v gorah 
Pred nami je nova letna gorniška sezona. Držimo se načela, da izbi-
ramo cilje, primerne našim psihofizičnim sposobnostim, izkušnjam, 
opremi in času, ki ga imamo na voljo. Če je le možno, v gore ne 
hodimo sami. Zavedajmo se, da se tura konča z varnim povratkom 
nazaj domov in ne za šankom v koči pod osvojenim vrhom. V gorah 
ravnajmo odgovorno do sebe, do drugih in do narave. Priporočljivo 
je tudi redno obnavljati znanje in veščine prve pomoči.

Če se nam v hribih ali v gorah zgodi nesreča, poškodba ali nenadno 
obolenje, najprej poskrbimo za lastno varnost in poskusimo ostati 
čim bolj mirni. Le tako bomo lahko že sami pomagali sebi ali drugim 
ter s svojim znanjem in opremo že sami rešili situacijo. Če oceni-
mo, da brez pomoči ne bo šlo, pokličemo na številko 112. Klic na 
112 mora biti kakovosten, saj le tako lahko reševalci dobimo dovolj 
natančne informacije, da že v dolini načrtujemo, kako bomo inter-
vencijo izvedli. V klicu povemo kaj se je zgodilo, kje se je zgodilo, 
kdaj se je zgodilo, koliko je ponesrečencev oz. obolelih, kakšne 
so poškodbe/obolenja, kakšne so okoliščine/razmere na kraju in 
kakšno pomoč potrebujemo. V Centru za obveščanje nas skozi 
pogovor operater mirno vodi. Namesto klica lahko na številko 112 
pošljemo tudi besedilno sporočilo. Če znamo, pošljemo na številko 
112 še podatek o naši lokaciji, GPS koordinate.

Nujna medicinska po-
moč v hribih in gorah 
ni vedno na voljo. Tudi 
helikoptersko reševanje 
ni vedno izvedljivo ali 
upravičeno. V Društvu 
GRS Radovljica nas je 
nekaj zdravnikov in 
medicinskih tehnikov, 
ki smo aktivni na inter-
vencijah. Neizogibno 
je, da se zgodijo tudi 
intervencije, na katerih 
reševalci nimajo na voljo 

zdravnika ali medicinskega tehnika. Vsi reševalci smo izurjeni iz prve 
pomoči, vendar se sama oskrba na terenu lahko precej razlikuje, če 
ni prisotnega zdravstvenega osebja. Intervencije velikokrat potekajo 
na zahtevnem terenu in v zahtevnih razmerah in so zato tudi za nas 
vsi posegi nujne medicinske pomoči precej bolj zahtevni.

V Društvu Gorske reševalne službe Radovljica Vam želimo srečen, 
lahek in varen korak v hribih!

Jernej Dolar, dr. med. 
GRS Radovljica

Intervencije velikokrat potekajo na zah-
tevnem terenu in v zahtevnih razmerah.

Prvomajski shod v Zelenici
Planinsko društvo Žirovnica in Občina Žirovnica vse ob-
čanke in občane vabita na prvomajski shod v Zelenici.

Začetek kulturnega programa bo v Domu pri izviru Završnice 
ob 11. uri, sledilo bo druženje ob enolončnici.

Po dvoletnem premoru še posebej toplo vabljeni na 
tradicionalni dogodek.

Dom bo v času praznikov odprt od  
27. aprila do 2. maja.

Zaščita močvirske trstnice
Močvirska trstnica (Acrocephalus palustris) je drobna sivorjava ptica 
selivka, ki živi ob vodotokih in močvirjih. Njen življenjski prostor je 
zaradi poseganja človeka v okolje vse bolj ogrožen. Kako zaščititi 
ogroženo ptico, v svoji diplomski nalogi raziskuje Eva Pongrac.

Eva, Zabrezničanka, je študentka 2. letnika naravovarstva na Višji 
strokovni šoli BC Naklo, njen mentor na praktičnem izobraževanju 
je ornitolog Boris Kozinc. Pri iskanju teme za diplomsko nalogo se je 
najprej ozrla po svoji bližnji okolici, saj meni, da moramo z varova-
njem narave najprej začeti doma. »Zaščititi želim ptico, ki je del naše 
kulturne krajine, njen habitat pa je vse bolj ogrožen. Trstnica živi ob 
vodotokih, kjer je rastlinstvo bogato z zelišči in visokim stebličevjem. 
Njeno edino gnezdišče na območju Dežele je potok Blatnica.«

Močvirska trstnica k nam prileti maja in se zadržuje do oktobra. Je 
edina od trstnic, ki gnezdi ob Blatnici. Samci takoj po prihodu prično 
označevati teritorije s petjem na grmih ob potokih in v trstičju. To 
je tudi redka priložnost, da ptico opazimo, saj je sicer rada skrita v 
obvodnem rastlinju. Oglašajo se zelo melodično in pri tem oponašajo 
oglašanje drugih ptic. Velike so 13–14 cm, imajo varovalno sivorjavo 
barvo. Gnezdo, spleteno iz trave, vpnejo med 3 do 4 bilke približno 
pol metra od tal. Zunanji premer gnezda meri 10 cm, vanj samička 
znese 4–7 jajčk, ki jih s samcem izmenično valita. Ob letu osorej se 
ptice vrnejo na natanko ista mesta, vendar le če je bilo gnezdnenje 
prejšnje leto uspešno. A temu ni vedno tako.

Eva: »Gnezdo zelo težko opazimo, je dobro skrito v bujnem pasu 
rastja ob vodotoku, ki pa je za kmeta navadno neuporabno. Ko s 
košnjo v nepravem času poseže tudi v pas trstičja, največkrat niti 
ne ve, da s tem uniči  gnezda skupaj z zalego ali mladiči. Moj cilj 
je zato pripraviti smernice za način košnje ob vodotoku Blatnica, ki 
bo v čim manjši meri prizadel gnezdeče trstnice. Zanje namreč ne 
moremo namestiti gnezdilnic, lahko le varujemo njihov habitat v času 
gnezdenja in potem še 14 dni, ko so mladiči majhni in se skrivajo na 
brežinah potoka. Lani smo označili mesta gnezdenja, a tega  ne mo-
remo početi vsako leto, z iskanjem pa tudi motimo ptice. Od sedmih 
lani najdenih gnezd so štirje propadli, ker je bilo rastlinje pokošeno 
le 20–30 cm od njih. Dovolj bi bilo že, da se pri košnji pusti rastlinje 
dva metra od vodotoka oz. meter od roba brežine in potem to mejo 
ves čas vzdržuje. Pomembno je tudi vzdrževanje mejic ob odvodnih 
kanalih. Mejice so stičišča ekosistemov, zato je biodiverziteta na njih 
toliko večja, kar prispeva k naravnemu ravnovesju tudi v kmetijski 
krajini. Ponekod v tujini so mejice zakonsko zaščitene.« 

Zakoni in registri tudi v Sloveniji na papirju ščitijo marsikaj, a v naravi 
je slika drugačna. Eva: »Kulturna krajina je z zakonom zaščitena, a 
pri varovanju našega okolja smo ključni ljudje. Smernice bodo javno 
objavljene, kmete pa nameravam tudi obiskati, jim predstaviti možne 
rešitve in se o tem pogovarjati. Največ lahko naredimo ljudje sami 
s svojim ravnanjem.«

Polona Kus, foto Boris Kozinc

Mladič močvirske trstnice v gnezdu 

Narava
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Zaključek zimske sezone za 
skakalce
Prihod pomladi naznanja tudi zaključek zimske sezone za 
naše skakalce. Letošnjo zimsko skakalno sezono smo zaklju-
čili s poleti našega skakalca Marcela Repa v Planici, ki je s 
svojima skokoma 216 metrov izboljšal svoj osebni rekord in 
popravil tudi klubski rekord.

Marcel, 19-letni skakalec iz Zabreznice je v Planici premierno skočil 
lansko leto. Na letošnjem planiškem prazniku je edini zastopal barve 
SSD Stol. V tekmovalnem delu je nastopal kot predskakalec, svoj in 
klubski rekord pa je dosegel na sredinem preizkusu letalnice. V obeh 
serijah je poletel 216 metrov.

Marcel: »V Planici je bilo super, že na preizkusu je bila skakalnica 
pripravljena perfektno, pogoji so bili odlični, nabralo se je tudi ne-
kaj gledalcev. V vseh dneh sem petkrat poletel preko K točke in z 
najdaljšim skokom, svoj rekord popravil za dva metra – lansko leto 
sem poletel 214 metrov. V tekmovalnih dneh je bilo vzdušje še veliko 
boljše, saj je bila v izteku velika množica navijačev. V Planici je bilo 
veliko adrenalina in veselja.«

V času poletov v Planici se je naš član Nik Heberle v Lahtiju udeležil 
Olimpijskih iger mladih in osvojil 30. mesto. Bravo Marcel in Nik. 

Zimska sezona je bila za naše člane zelo uspešna. Navajam nekaj 
vidnejših uvrstitev naših članov na zadnjih tekmovanjih:

 • državno prvenstvo Planica: Marcel Rep 3.mesto, ekipno (Marcel, 
Nik, Aljaž in Maj) 3. mesto

 • pokal Argeta Planica: Nik Heberle 1. mesto, Aljaž Zupan 10. 
mesto, Marcel Rep 3. mesto

 • pokal Argeta Planica: Nik Heberle 1. mesto, Aljaž Zupan 4. mesto, 
Marcel Rep 1. mesto

V začetku marca je v Eisenerzu v Avstriji potekal Alpski pokal na 
katerem sta naš klub zastopala Marcel Rep in Nik Heberle. Marcel 
je zasedel 12. in 16. mesto, Nik pa 19. in 33. Lepi uvrstitvi za konec 
zimske sezone.

Naši člani počasi zaključujejo s treningi v telovadnici, sledi nekaj 
počitka, nato pa pričnejo s kondicijskimi treningi v našem skakalnem 
centru v Glenci ter treniranjem in piljenjem tehnike skokov za poletno 
sezono v domačem ter drugih skakalnih centrih.

Če želite biti sproti obveščeni o dogajanju v našem klubu, vabljeni 
na našo facebook stran. 

Vse, ki bi se želeli pridružiti naši skakalni ekipi, člani SSD Stol Žirovnica 
vabimo, da se nam pridružite v ponedeljek, sredo ali petek med 17. 
in 19. uro v našem skakalnem centru v Glenci ali pokličete Boštjana 
Modrijana na številko 041 412 914. Se vidimo!

Urška Šimnic Novak, SSD Stol Žirovnica

KK Završnica  
v novo sezono z  
novim kombijem
Ne le kolesa, tudi kombi je za delovanje kolesarskega kluba 
nujno potrebno prevozno sredstvo. Naš stari Ford Transit 
je letos dopolnil 15 let in morali smo se ozreti po novem. 

Seveda vemo, kako 
težko je danes dobi-
ti nov avto, kaj šele 
kombi. A naše zavze-
to iskanje je obrodilo 
sadove in otroci se že 
vozijo s skoraj novim 
vozilom. Tudi novi 
Ford Transit bo služil 
prevozom na trenin-
ge, tekmovanja, kot 
spremljevalno vozilo 
na kolesarjenjih in v 
druge namene. 

Ob tej priložnosti se želimo zahvaliti sponzorjem, ki so nam pri 
nakupu priskočili na pomoč: NGen, Medium, Integral avto, Napisi 
Bernik, Vulkanizerstvo Žemlja, Mizarstvo Buki, EKWB, Tosidos, Pro-
loco Trade, Craft, Dominvest, Dilca ter Popolna postava. Seveda tudi 
posebna zahvala Občini Žirovnica, ki nam vedno pomaga s sredstvi 
preko razpisa za letni program športa.

Priprave z rekordno udeležbo
Zimske počitnice smo v Kolesarskem klubu Završnica izkori-
stili za priprave na slovenski obali. Kondicijo za prihajajočo 
sezono je nabiralo skoraj 50 članov kluba.

Letos smo se v klubu odločili, da priprave izvedemo v dveh delih. 
Prvih pet dni je bilo namenjenih otrokom, ki trenirajo v disciplini olim-
pijski kros, drugi, tridnevni del pa tistim, ki trenirajo enduro. Poleg 
otrok so se priprav udeležili tudi nekateri starši in seveda trenerji.

Vreme nam jo je letos pošteno godlo, saj ni manjkalo dežja niti kra-
sne primorske burje, vendar nam to ni vzelo motivacije za trening. 
Tako smo vsako jutro že ob sedmih pričeli z jutranjo vadbo in dnevno 
izvedli tudi po dva treninga na kolesu. S prvo skupino smo se vozili 
predvsem po naših prelepih obalnih cestah ter poteh, z enduraši pa 
nas je pot zanesla tudi čez mejo v Grožnjan. 

Če potegnemo črto pod priprave vključno z že preizkušeno nasta-
nitvijo v Hostlu Panorama nad Portorožem, lahko rečemo da so bile 
ena sama zabava z obilo dobrega treninga in druženja. Otroci so se 
vrnili s počitnic utrujeni ter zadovoljni. 

Žiga Blatnik

Planica 2022 – Marcel Rep

Nov kolesarski kombi Ford Transit L3H2

Razgled iz Tinjana prot Trstu

Šport
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Sporty bar praznuje
Sporty bar Žirovnica, se Vam iskreno 
zahvaljuje za vso podporo in z veseljem 
sporoča, da  bomo praznovali svoj prvi 
rojstni dan. Ob tem vas vabimo na pra-
znovanje, ki bo 22. 4. 2022 ob 18. uri 
na tenis igrišču, kjer nas bo zabaval Vili 
Resnik. 

Dobrodošli vsak dan od 8.00 do 00.00 
ter ob vikendih od 9.00 do 1.00 na odlič-
ni kavi in osvežilnih pijačah. Nudimo tudi 
najem telovadnice za rekreacijo in prazno-
vanje rojstnih dni in najem tenis igrišča. 

Lepo vabljeni,  
ekipa Sporty bar Žirovnica

Odbojkarska tekmovanja v izteku
Ekipa članic v 2. DOL-zahod in moška ekipa v 3. DOL sta konec marca 
zaključili z ligaškimi tekmovanji. Dekleta so se uvrstila na 7. mesto 
in moški na 2. mesto. 

Za žensko ekipo so bila pričakovanja nekoliko višja, vendar nerealna. 
V celotnem tekmovalnem obdobju so ekipo pestile številne težave 
– covid, poškodbe, študentske obveznosti, študentska izmenjava, 
maturitetne priprave ... Obisk treningov je bil tako bistveno manjši 
kot v preteklih letih, kar je seveda vplivalo na rezultat. Moška ekipa 
je osnovni cilj dosegla, nismo pa videli igralnega presežka.

Mlajše selekcije bodo s tekmovanji zaključile v aprilu in maju. Doseže-
ni rezultati so dobri, saj ekipi kadetinj in mladink zasedajo mesta pri 
vrhu 3. in 2. lige. Obe ekipi sta sestavljeni iz zelo različnih starostnih 
skupin, kar je posledica igralskega osipa pri kategoriji starejših deklic 
v zadnjih dveh letih. Če podam primer kadetinj – v ekipi so 4 prave 
kadetinje, ostale so še starejše deklice.

Veseli pa podatek, da se je v letošnjem letu močno povečal vpis v 
najmlajših kategorijah dečkov in deklic. Pri dečkih jih trenutno vadi in 
tekmuje kar 17 v starostni skupini male odbojke (letnik 2009 in mlajši), 
pri deklicah pa v kategorijah male odbojke in mini odbojke (letnik 2011 
in mlajše) 20 deklic. Naj spomnim, da v zadnjih dveh letih v omenjenih  
kategorijah nismo tekmovali zaradi premajhnega števil vadečih otrok. 
V zadnjih dveh mesecih se situacija pri mlajših selekcijah ženskih ekip 
še izboljšuje, saj se nam je pridružilo nekaj deklic s Koroške Bele in 
Jesenic. Ponovno se je v vadbo vključilo tudi nekaj deklet, ki so pred 

Ekipa kadetinj

Uvod v spomladansko sezono
Po tekmovalnem premoru je pomlad prinesla nadaljevanje 
sezone Zahodne lige, začetek Državnega prvenstva, repre-
zentančne izbore, dobili pa smo tudi nova klubska oblačila. 

Marec je bil za Plezalni klub poln uspešnega dogajanja. Po težkem 
obdobju virusov smo si dodobra opomogli in tako začeli delovati v 
popolni zasedbi otrok in trenerjev. Za nami je že več kot polovica sezone 
in najbolj vestni otroci, ki vadbo obiskujejo enkrat tedensko, zelo lepo 
razvijajo gibalne sposobnosti in širijo plezalno znanje. Instant napredka, 
ki si ga želimo zlasti v današnjem času v plezanju ni moč pričakovati 
zato je zelo pomembna vztrajnost, motivacija in zabava ob vadbi. Iz-
kušenejši plezalci, člani perspektivne in predtekmovalne skupine, so 
zgornje vrline do določene mere že izoblikovali, kar se je v letošnjem 
letu zelo lepo pokazalo tudi v izbornih treningih za člane mladinske 
plezalne reprezentance. Na izborne treninge je bil povabljen Jaka Reš 
in bil zahvaljujoč vsem pridobljenim izkušnjam in plezalnemu znanju ter 
dobrim nastopom na treningih tudi izbran v mladinsko balvansko repre-
zentanco. Na prvega klubskega člana reprezentance smo nedvomno 
lahko zelo ponosni in se veselimo vseh nadaljnjih aktivnosti in morebiti 
tudi udeležbe na mednarodnih tekmovanjih. 

Poleg rednih treningov 
smo za namen priprave na 
prihajajoča tekmovanja, s 
skupinama naprednejših 
plezalcev v marcu večkrat 
obiskali plezalne centre v 
Sloveniji. Rezultati dobre-
ga in načrtnega dela so se 
v veliki meri pokazali na 
balvanski tekmi Zahodne 
lige, ki se je odvila 27.3. 
v Log Dragomerju. Veseli 
predvsem motivacija, ki so 
jo pokazali tako mlajši kot 
starejši lenivci. Za nekatere 

je bila to prva tekma, za druge prva balvanska tekma, za tretje pa 
odličen tekmovalni trening. Naslednja priložnost za tekmovanje bo 
že čez teden dni, ko nas zopet na Logu čaka prva tekma Državnega 
prvenstva v letošnji sezoni in čez 14 dni še balvanska tekma za Za-
hodno ligo v Kamniku. Izpostaviti velja predvsem naslednje rezultate: 
mlajši cicibani Gorazd Knafelj 8. mesto, starejši cicibani Luka Steva-
novič 4. mesto, Erazem Knafelj 9. mesto in Bor Knafelj 10. mesto, 
mlajše deklice Eva Bukovec 5. mesto in kadetinje Lara Reš 2. mesto. 

Poleg treningov smo se zelo razveselili tudi novih klubskih oblačil. 
Poleg majic, ki smo jih priskrbeli za vse člane, smo glede na interes 
priskrbeli še puloverje. Če na okoliški skali ali drevesu slučajno opa-
zite zeleno majico z velikim lenivcem na hrbtu, je to verjetno nekdo 
izmed lenivske druščine. 

Za PK Žirovnica Timotej Rajgelj

Lara na 2. mestu balvanske tekme

časom prenehale z vadbo, a bi poskusile znova. Tako so 
pričakovanja za naslednje leto narasla.

S tem pa seveda krog še ni sklenjen. Pričakujemo in 
želimo si, da bi se v vadbo odbojke vključilo še več mla-
dih dečkov in deklic iz Žirovnice in okolice, kjer ima odbojka dolgo 
tradicijo. Pri moških so se v zadnjih letih pojavile velike težave z 
obstojem, zato vabimo vse učence višjih razredov osnovne šole in 
tudi srednješolce, da se nam pridružijo v čim večjem številu še v tem 
ali v naslednjem šolskem letu.

Trener Štefan Udrih

Šport
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Nagrade podarja Moja cvetličarnica Žirovnica.
1. nagrada: Nakup v vrednosti 20 evrov.

2. nagrada: Nakup v vrednosti 15 evrov.

3. nagrada: Nakup v vrednosti 10 evrov.

NAGRADNA KRIŽANKA

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

Geslo: VALVASORJEV DOM POZIMI

1. Jelka Rupnik, Breznica 15 a
2. Barbara Rev, Selo pri Žirovnici 26

3. Matjaž Jamnik, Moste 69

Nagrade prejmete v ZTK Žirovnica, Žirovnica 14.

EFILIRKE: škarje za redčenje las, DISPOZITIV: izrek sodbe, OMERTA: mafijski zakon molka, PILASTER: zidni opornik, TAEL: stari kitajski novec
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NOVICE
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ČRTALO,
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EGIPTA
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Križanka



Izdelek je naprodaj v trgovinah Sanolabor, Kalček, Norma, 

Biotopic in drugih specializiranih trgovinah z zdravo prehrano 

ter naši spletni strani: www.goba.eu

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

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

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

A-VIR®
A-VIR® PLUS

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

Izdelek je naprodaj v trgovinah Sanolabor, Kalček, Norma, 

Biotopic in drugih specializiranih trgovinah z zdravo prehrano 

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

A-VIR®
A-VIR® PLUS

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

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

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

Z vami že od leta 1987
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PROGRESIVNA STEKLA ZA VSAK ŽEP

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

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

  Poraba v kombiniranem načinu vožnje po WLTP ciklu: od 1,0 do 6,6 l/100 km. Izpuh CO2: od 22 do  
150 g/ km. Emisijska stopnja: EURO 6. Vrednost specifične emisije dušikovih oksidov NOx: od 0,0215 do 0,0582 g/km. Emisije trdnih delcev: 
od 0,00025 do 0,00091 g/km. Število delcev: od 0,04 do 2,37. 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.

peugeot.si

NOVI
PEUGEOT

308
Novi 3D i-Cockpit

Napredni varnostni sistemi
Bencin, dizel in priključni hibrid

IZJEMEN

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




