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

Dnevno ponudbo malic
spremljajte na:
Gostišče Osvald
bed and breakfast
www.gostisceosvald.net

040 151 244
04 580 11 28
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Leny d.o.o., Loka 37, Tržič
www.leny.eu / info@leny.eu / 04/59 55 200
Motoristične; kot tudi ostale hlače do
velikostne številke 70 so na zalogi!

Naprodaj posel proizvodnje in
prodaje motorističnih in
multifunkcijskih in ostalih hlač, z
dolgoletno tradicijo in lastno
registrirano blagovno znamko Leny
Zainteresiranim nudimo podporo in
začetno pomoč pri nadaljevanju
proizvodnje in prodaje.
Posel je naprodaj zaradi upokojitve lastnikov.

Aktualno

Spoštovane občanke in občani!

Državnozborske volitve so za nami, verjamem, da ste svoj glas
namenili določenim kandidatom z določenimi nameni in upam, da
je bil izvoljen prav vaš. Lahko vam povem, da so me kot župana obiskali skoraj vsi kandidati v našem volilnem okrožju, ne glede na to,
katero stranko so zastopali. Predstavili so svoje poglede in povprašali
po naših željah in pričakovanjih. Vsem sem iskreno zaželel veliko
uspeha, saj je pomembno, da imamo tudi mi, prebivalci od Rateč
do Rodin, svojega predstavnika v parlamentu, ki je lahko odlična vez
med lokalnimi skupnostmi in državo. Uspelo je kandidatki Resni.ce,
gospe Katarini Štravs, za kar jih iskreno čestitam. Verjamem, da ne
bo pozabila najinega pogovora in da se kmalu spet vidimo.

Pred nami je nova številka naših Novic, ki prinašajo veliko zanimivega
branja. Po obdobju omejitev in ukrepov prihaja čas, ko se življenje
vrača v normalo. Žal, ne v celoti, saj človeštvo vedno znova, kot da
se iz zgodovine ni ničesar naučilo, dela nove napake. Zaradi vojne
v Ukrajini se je zamajalo celotno svetovno gospodarstvo, predvsem
zaradi cen energentov, ki posledično vplivajo na cene ostalih dobrin.
Upam in želim, da se zadeve čim prej umirijo. Vse, ki bi se lahko
znašli v stiskah, naj spomnim na pravice, ki jih lahko uveljavite na
pristojnem centru za socialno delo, posledično tudi na občini v obliki
enkratne socialne pomoči.

Čakamo pa na sestavo nove ministrske ekipe oziroma vlade, da
se takoj urgentno in aktivno pričnemo dogovarjati za nadaljevanje
rekonstrukcije državne ceste na relaciji Zabreznica–Breznica, ki se
vleče že nenormalno dolgo. Z novim pristojnim ministrom želimo
prioritetno doseči tudi dogovor za model upravljanja in gradnje našega doma za starejše oziroma ustrezne oblike varstva starejših.
Prostorska dokumentacija je v pripravi tako kot tudi idejna zasnova,
ki bo po pridobitvi zemljišč podlaga za gradbeno dokumentacijo.
Letos je po dvoletnem premoru potekal tradicionalni prvomajski
pohod in srečanje občank in občanov v Domu pri izviru Završnice v
organizaciji našega planinskega društva, za kar se članom PD Žirovnica najlepše zahvaljujem, in s financiranjem Občine Žirovnica. Ob
tej priložnosti sem pozdravil in nagovoril lepo število pohodnikov
in v kontekstu delavskega praznika opozoril in spomnil na pravice,
delovne pogoje, predvsem pa na solidarnost med ljudmi.
Ljudje bomo vedno imeli različne poglede in mnenja o določenih
stvareh, pa naj bo to v družini, med prijatelji ali v politiki. Nekaj pa
obstaja, kar presega vse to, in sicer ljubezen, neizmerna iskrena in
čista. Naj vam ljubezni v življenju ne zmanjka. Želim vam dobrega
počutja in veliko pozitivne energije v toplejših dnevih, ki smo jih vsi
že težko čakali. Uživajte ob delih na polju in vrtovih, sprehodite se
po naravi ali obiščite naše planinske postojanke. Bodite prijazni do
sebe in drugih, predvsem pa pazite nase.

Nagovor župana na prvomajskem shodu v Domu pri izviru Završnice

Sredstva za enkratno denarno pomoč, ki jih zagotavlja proračun
Občine Žirovnica, so namenjena posameznikom oziroma njihovim
družinam za premostitev trenutne finančne stiske v primeru, če so
le-ti izkoristili že vse možnosti za rešitev problema na Centru za socialno delo Jesenice. Vloga – prošnja, v kateri se navedejo vsi razlogi,
se lahko odda v sprejemni pisarni Občine Žirovnica ali na naš naslov
pošlje po pošti. Občina Žirovnica odobri izplačilo enkratnega zneska
po pridobitvi mnenja oziroma soglasja Centra za socialno delo Jesenice. V nadaljevanju so izpostavljeni nekateri primeri enkratne denarne
pomoči: pomoč pri nakupu šolskih potrebščin, nakup ozimnice ali
kurjave, doplačila zdravil, ortopedskih pripomočkov, če jih ne krije
ZZZS, kritje prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja in osebnih
potreb upravičencev pri plačilu socialno-varstvenih storitev, enkratna
pomoč za rejence ... Seveda so vam na voljo tudi storitve in pomoč
naše župnijske Karitas in Rdečega križa Jesenice.

Z lepimi pozdravi
vaš župan Leopold Pogačar
Občina Žirovnica
v sodelovanju z organizacijami in društvi v občini
vabi na prireditve ob spominskem dnevu
10. junij 2022 ob 19.00, Čopova hiša
Predstavitev knjige Januša Šivica
Zgodovina železniškega mosta v Mostah
in z njim povezanih dogodkov

Na področju investicij lahko povem, da dela pri gradnji kanalizacijskega in meteornega omrežja v Smokuču potekajo skladno s
terminskim planom. Pričele so se gradbene aktivnosti za vzpostavitev sistema zapornic in parkomatov v Završnici. Prav tako se bodo
v kratkem pričela dela za gradnjo novega parkirišča v Završnici in
postavitev nove urbane opreme. Za novo zgrajeno parkirišče na Rodinah smo pridobili uporabno dovoljenje, naslednji korak je pridobitev
potrebne dokumentacije, da od parkirišča do avtobusne postaje
uredimo tudi pločnik. Projekt obvoznice Vrba je v fazi pridobivanja
zemljišč in, kot že rečeno, do jeseni računamo, da bi pridobili gradbeno dovoljenje, izbrali izvajalca in spomladi naslednje leto pričeli z deli.

18. junij 2022
Pohod na Stol in pohod po Poti spomina
Štart ob 6.00 z Žirovniške planine
ob 7.00 s parkirišča v Završnici

24. junij 2022 ob 19.00

Spominska slovesnost pri kipu talca v Mostah
ob 80. obletnici požiga mostov

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. Naslednja številka Novic bo izšla 7. julija. Rok za oddajo prispevkov je ponedeljek, 27. junij.
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Prvomajski shod v Zelenici

Ob dnevu Civilne zaščite
vaja in proslava

1. maja je v Domu pri izviru Završnice potekal shod občank
in občanov Žirovnice ob prazniku dela. Planinsko društvo
Žirovnica, v sodelovanju z Občino Žirovnica, srečanje prireja
od leta 1996, tradicijo prvomajskih shodov v Zelenici sta
prekinili edino koronski leti.

Občinski štab Civilne zaščite je v sodelovanju z Občino Žirovnica in Gorsko reševalno službo Radovljica 21. aprila
v Zavrhu pripravil prikazno vajo in proslavo s podelitvijo
priznanj za požrtvovalno udejstvovanje in pomoč ljudem v
času epidemije.

Vreme 1. maja ni bilo primerno za prireditev na prostem, tako so pohodniki ob 11. uri dodobra napolnili jedilnico doma. Dobrodošlico jim
je uvodoma namenil predsednik PD Žirovnica Bojan Završnik. Izrazil je
zadovoljstvo nad ponovnim snidenjem in dejstvom, da vstopamo v
sezono brez omejitev in ukrepov, ki so močno vplivali tudi na delovanje planinskih koč. Občanke in občane je ob tej priložnosti povabil k
obisku domače planinske postojanke v prihajajočih poletnih mesecih.

Civilna zaščita svoj dan praznuje 1. marca, zaradi epidemioloških
ukrepov pa je bila prireditev preložena v čas po sprostitvi ukrepov.
Zbrane v dolini Završnice je uvodoma pozdravila direktorica Občinske
uprave Občine Žirovnica Monika Kusterle. Poveljnik štaba Civilne
zaščite Občine Žirovnica Marjan Dobnikar je spregovoril o pomenu CZ, povzel delo enot v preteklih dveh letih in predstavil načrte
za prihodnost. »Leti 2020 in 2021 sta z vidika varnosti minili mirno in
če ne bi bilo okužb, bi želel, da se ponovita. Narava nam je prizanesla,
tudi večjih nesreč ni bilo. Največ smo se ukvarjali z nalogami za preprečitev okužb z virusom, pomagali pri prevozu starejših, poskrbeli
za dostavo paketov RK in Karitasa kot tudi za dostavo tople malice
šolarjem v času šolanja na daljavo. Komaj pa smo se malo navadili
na prisotnost virusa, ki se stalno spreminja, že nas ogroža vojna v
Ukrajini. Zaradi nje se dražita energija in hrana, še bolj pa nas skrbi
zloraba jedrske varnosti. Želimo, da se nam v letošnjem letu ne bo
treba sestati zaradi kriznih razmer. Spremljamo stanje glede vojne,
prav tako pa nismo pozabili na viruse, a glede slednjih vemo že precej
več kot pred dvema letoma, vemo, kako moramo ukrepati, pa tudi
zdravila so vse boljša.«

Pozdrav predsednika PD Žirovnica Bojana Završnika

Kako pomembno je, da negujemo praznovanje 1. maja kot delavskega praznika, je v svojem govoru poudaril župan Občine Žirovnica
Leopold Pogačar. »Pogoji dela so danes res boljši, kot so bili pred
desetletji, a zavedati se moramo, da nič ni dano samo po sebi. Ves
čas se moramo boriti in zavzemati za svoje pravice, za pravice soseda, sodelavca … in pri tem ne bodimo egoistični. Družba, država,
občina – to smo mi in kakor si bomo naredili, tako bomo živeli.« Svoj
govor je župan sklenil z mislijo, da v občini Žirovnica živimo lepo,
vedno pa je prav, da smo tudi kritični.
Uradnemu delu srečanja je sledilo druženje ob prvomajskem golažu. Veselo noto razpoloženju v Zelenici so pridali glasbeniki – Vid,
Luka in Gašper, ki so poskrbeli za glasbeno spremljavo uradnega in
družabnega dela srečanja.
Polona Kus

Prikaz akcije reševanja padalca z drevesa

Člani GRS Radovljica so ob tej priložnosti izvedli prikazno vajo reševanja padalca z drevesa. Toni Smolej, načelnik GRS Radovljica:
»Prikazali smo potek reševalne intervencije od začetka. Dve ekipi
dveh reševalcev sta šli že prej na teren, da prikažemo tudi iskalno
intervencijo in sporočanje koordinat v štab na terenu. Uporabili smo
namenski dron GRZS za iskanje ponesrečencev in tako gledalcem
pokazali tudi ta novejši način reševanja. Nato smo začeli z reševalno
intervencijo. Najprej smo se razdelili v skupine, podelili zadolžitve
in hitro začeli z reševanjem padalca z drevesa, ki smo ga takrat že
locirali. Vmes smo za gledalce sam potek reševanja in morebitne
posebnosti, na katere moramo biti pozorni, tudi komentirali. V pripravljenosti je bila tudi ekipa prve pomoči Civilne zaščite Žirovnica,
s katero smo nato po spustu ponesrečenca tudi oskrbeli in prenesli
do sestavljenih nosil ter nato še do ceste, kjer bi nas čakalo reševalno
vozilo. Dogodek smo člani GRS Radovljica uporabili tudi za nadaljevanje spomladanskih usposabljanj pred letno sezono.«

Budnica na Rodinah
Po dveh letih prekinitve nas
je zjutraj na prvomajski dan
ponovno pozdravil Pihalni
orkester Lesce s svojo tradicionalno jutranjo budnico.
Malo po 7. uri smo jih pred
Jalnovo hišo na Rodinah
toplo pozdravili vaščani
Rodin in Smokuča, nato so
pot nadaljevali po naši občini in okoliških krajih. Res, živahen in topel
jutranji pozdrav, kljub nekaj dežnim kapljam.
Hvala vam, Pihalni orkester Lesce, pričakujemo vas spet naslednje
leto!
Nataša Mali

V zaključnem delu prireditve je prisotne pozdravil župan Občine
Žirovnica Leopold Pogačar in se zahvalil vsem, ki so v preteklih
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dveh letih sodelovali v boju proti covidu-19. Najzaslužnješim je podeli spominski znak za požrtvovalnost v boju proti covidu-19 Vlade
Republike Slovenije. Priznanje so prejeli Prostovoljno gasilsko društvo
Zabreznica, Prostovoljno gasilsko društvo Smokuč, Skavtski steg Breznica, Trgovina Gregor in Gostišče Knafel. Podeljen je bil tudi bronasti
znak Civilne zaščite, prejel ga je Grega Brajnik, član GRS Radovljica.

splošno smo tudi v Žirovnici zaznali večje število obravnav starejših
v primerjavi s preteklimi leti (težave pri oskrbi, težave v medosebnih
odnosih).
O izzivih in težavah, s katerimi so se srečevali v preteklem letu, so
nato spregovorili tudi vsi ostali udeleženci.
Župan je zbranim predstavil postopke in prizadevanja za gradnjo
enota Doma dr. Franceta Berglja v občini, ki bi delovala na principu
deinstitucionalizacije. Gre za manjšo enoto, do 40 postelj, z dnevnim varstvom in medgeneracijskim centrom ter sistemom storitev,
prilagojenim uporabnikom.
Ob koncu srečanja so se udeleženci dogovorili, da bodo s tovrstnimi
srečanji nadaljevali in tako vzpostavili tesnejše sodelovanje.

Polona Kus

Letno srečanje izvajalcev
socialnovarstvenih storitev
V torek, 12. aprila 2022, so se v prostorih Občine Žirovnica
sestali vsi izvajalci socialnovarstvenih storitev na območju
občine.
Sestanek je potekal na pobudo Centra za socialno delo Gorenjska,
Enota Jesenice. Poleg njih so se ga udeležili predstavniki Župnijske
karitas Breznica, Rdečega križa Jesenice, Osnovne šole Žirovnica,
Doma Franceta Berglja Jesenice, Društva prijateljev mladine Žirovnica, Policijske postaje Jesenice, Društva upokojencev Žirovnica in
predstavniki občinske uprave z županom. Pomočnica direktorice
CSD Jesenice Anita Bregar je uvodoma predstavila delo, podatke
in problematiko na socialnovarstvenem področju, na območju njihove krajevne pristojnosti ter posebej na območju občine Žirovnica.

Polona Kus

V Žirovnici podpisana
Zelena zaveza
slovenskega turizma
S podpisom Zelene zaveze slovenskega turizma se je destinacija Žirovnica zavezala, da bo razvoj turizma vodila na
trajnosten način, prijazen naravi, obiskovalcem in lokalnim
prebivalcem, in s tem postala del Zelene sheme slovenskega turizma. Zavezo sta 19. maja podpisala župan Leopold
Pogačar in direktor ZTK Žirovnica Matjaž Koman.
Žirovnica se je tako pridružila 55 destinacijam Zelene sheme slovenskega turizma, ki svojo trajnostno poslovanje na področju turizma
presojajo z uporabo mednarodnega orodja Green Destinations Standard. Z izpolnjevanjem standardov destinacija pridobi znak Slovenia
Green, ki je prepoznan in primerljiv v domačem in mednarodnem
okolju. Urška Aljančič, koordinatorica projekta v ZTK Žirovnica: »Na
poti do znaka Slovenia Green, ki bo predvidoma trajala do konca
letošnjega leta, bomo prek različnih aktivnosti zbirali podatke o trajnosti našega turističnega razvoja ter osveščali lokalno prebivalstvo,
gospodarstvo, obiskovalce in preostale deležnike o pomenu trajnostnega turizma.«

Opažajo, da občani Žirovnice, predvsem starejši v manjši meri zaprošajo za denarno socialno pomoč, kar je lahko na eni strani posledica
manjših potreb glede na to, da gre za ruralno okolje in možnost
lastne pridelave hrane ter med sosedske pomoči, obenem pa je
možno tudi, da ljudje svoj položaj doživljajo kot stigmo in stisko
navzven skrivajo. Tudi v tem okolju zaznavajo pojave nasilja v družini,
prevladuje predvsem psihično nasilje. Med mladimi na splošno se
zaznava stoodstotno porast obravnav, tudi na območju Žirovnice
so zaznane razne stiske otrok, upad motivacije za delo in šolo, samomorilne težnje, depresije, motnje hranjenja in samopoškodbeno
vedenje. Opaža se tudi porast uživanja prepovedanih substanc med
mladimi, predvsem marihuane (kot oblika sproščanja) in vzgojno
nemoč staršev.
Velik problem predstavljajo čakalne vrste pri vključevanju otrok v
strokovno obravnavo, zaradi česar prihaja tudi do večkratnih hospitalizacij otrok oz. le ti ostajajo v obravnavi na CSD kar pa pogosto
ne zadošča glede na potrebe konkretnega otroka.
Problem predstavlja tudi prezasedenost v institucionalnem varstvu,
kar prav tako pomeni, da se z otrokom mora čakati na prosto mesto.
Vse to pa otroku, za katerega je pomembno predvsem, da čimprej
dobi ustrezno obravnavo, pomeni povzročanje dodatne škode, kar
je nesprejemljivo.
Ponovno smo se, kot pred epidemijo, srečali s problematiko nameščanja odraslih ostarelih (oslabelih, bolnih, invalidnih...) v domove
za starejše, pojavile so se tudi čakalne vrste za pomoč na domu. Na

Srečanje turističnih ponudnikov v Čopovi hiši

V ta namen je ZTK Žirovnica deležnike v turistični ponudbi destinacije
19. maja povabil na srečanje z usposabljanjem o trajnostnem turizmu, ki ga je vodila Tina Hedi Zakonjšek iz Zavoda Tovarna trajnostnega turizma GoodPlace. V svojem predavanju je predstavila posledice
prekomernega turizma, ki povzroča težave lokalnim prebivalcem,
nezadovoljstvo obiskovalcev in škodo okolju. Trajnostno ukrepanje
je zato nujno tudi na področju turizma, njegove negativne učinke pa
lahko presežemo le s skupnim prizadevanjem za zeleno destinacijo
vseh deležnikov.
Polona Kus
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Pomladne energije v
Listi za vasi pod Stolom

bosta ti dve dejavnosti plačljivi. Nenazadnje s tem povzemajo prakse,
ki se že izvajajo v naši okolici in predvsem v tujini.
Ob uvedbi novega režima je prav, da pomislimo tudi na lastnike naših
gozdov. Ti so edini, ki že sedaj plačujejo pristojbine za vzdrževanje
gozdnih cest. Tudi naših občanov, ki se radi nahajajo v tej dolini,
ne smemo enačiti z obiskovalci izven naše občine. Po pridobljenih
informacijah je za ti dve skupini pripravljen prijaznejši sistem.

Volitve v Državni zbor Republike Slovenije so za nami. Kako bo delala
novo sestavljena vlada bomo še videli. Vanjo je uprto veliko oči, saj
od zrelosti in strokovnosti ljudi, ki nas bodo zastopali, zavisi kvaliteta,
predvsem naše bližnje, prihodnosti.
Iz naše – in vaše Liste za vasi pod Stolom sva za poslansko mesto
kandidirali kar dve članici. Ker sva zastopali, ena Gibanje Zdrava
družba, druga stranko Naša dežela, ste spraševali, kaj se dogaja
znotraj Liste za vasi pod Stolom.

Vas Rodine do sedaj ni imela niti enega parkirnega mesta, ko je šlo
za obiskovalce Jalnove rojstne hiše, obiska pokopališča, pogreba ali
vzpona na sveti Peter oziroma čez Vrh v Završnico. Minilo je desetletje, ko sem prvič omenila, da takšen prostor občani Smokuča in
Rodin nujno potrebujemo. Velika stiska s parkiranjem se je izkazala
vedno ob pogrebih. Obred pogreba je do zdaj potekal na avtobusni
postaji oziroma na regionalni cesti. S pridobitvijo novega parkirišča
bo omogočeno dostojno slovo od naših najdražjih in spoštovanje
pietete umrlega. Z novim parkiriščem odpadejo tudi vsa parkiranja
vozil na zasebnih površinah. Po zagotovilu župana bo trenutna travna
površina ob cesti in novem zidu kmalu v funkciji pešpoti. Žal včasih
birokrati iz pisarn vidijo zadeve drugače, kot so v realnem svetu.
Upamo, da bo nedograjeni pločnik v najkrajšem času služil svojemu
namenu in tako omogočal varno pot od parkirišča do avtobusne
postaje in pokopališča.

Delali smo enotno in nemoteno. Zavedamo se odgovornosti za zaupanje, ki ste nam ga poverili na zadnjih lokalnih volitvah. Priznam,
bilo je nekaj zastojev, vendar ne zaradi morebitnih nesoglasij znotraj
ekipe. V preteklih mesecih je tako, kot mnoge izmed vas, tudi naše
delovanje ohromila višja sila, kot posledica bolezni enega ali več
članov ekipe in naših družinskih članov.
Naš moto pred štirimi leti je bil »Poslušamo, slišimo in stopili vam
bomo naproti«. Namen moje kandidature, saj lahko govorim le zase,
je bila širitev vizije, ki nas je pred štirimi leti združila na lokalnem
nivoju, na področje cele Slovenije. Še vedno se aktivno zavzemam
za življenje v prostoru, urejenem za sobivanje; prostoru, ki si ga ne
lasti politika. Ne nasprotujem drugače mislečim. Politična orientacija
ni pomembna, dokler se upoštevajo interesi ljudi. To je in ostaja tudi
eno od glavnih načel Liste za vasi pod Stolom. V tem duhu, v to sem
prepričana, delujemo vsi aktivni člani.

Kot občani in uporabniki doline Završnice in parkirišča na Rodinah
smo veseli novih okoljskih pridobitev ter spoštujemo prizadevanja
občinske uprave za lepo urejeno okolje in s tem boljšo kvaliteto
bivanja v naši občini. Naj si za konec sposodiva Prešerna, ki je že
pred davnimi leti dejal: »Dežela kranjska nima lepšga kraja, ko je z
okolšno ta, podoba raja«.
Občinski odbor SDS
Dušan Konte in Tatjana Mulej

Me pa žalosti, da nobena od obeh kandidatk za poslanko ni bila
deležna spodbudne besede s strani občine in župana, kaj šele znaka
podpore. Konec koncev, obe sva članici občinskega sveta.
Še pred koncem maja se bomo srečali, da naredimo pregled nad
našim dosedanjim delom in se pogovorimo o tem, kako naprej, saj
so to jesen nove lokalne volitve.

Volitve so za nami!
Volitve članov stranke SD v državni zbor so bile ves čas volilne kampanje usmerjene v problemske teme, ki nas čakajo v
prihodnje. V stranki SD smo organizirali nekaj okroglih miz in skušali
skupaj nakazati pot naprej. Volitve se sicer zaključijo z imenovanjem
poslancev Državnega zbora RS, začne se pa novo obdobje, ko izvoljena vlada prevzame nase odgovornost za reševanje problemov in
iskanje rešitev, ki jih prinaša prihodnost. Naše načelo pri organizaciji
okroglih miz je bilo, da le s skupnimi močmi lahko premagujemo
težave in izzive, ki nas čakajo.

Želimo vam veliko navdiha in radosti!
Za Listo za Vasi pod Stolom Mojca Vene

Dolina Završnice
in parkirišče Rodine
Prebivalci naše občine smo upravičeni ponosni na naravne lepote in
na kulturno dediščino, ki nas obdaja in v kateri živimo.

V ospredju naših okroglih miz je
bila okrogla miza o problematiki
zdravstva in dolgotrajne oskrbe.
S poznavalci tega področja smo
predlagali prevetritev čakalnih
seznamov in prizadevanja za
večjo izkoriščenost drage medicinske opreme. Pri dolgotrajni
oskrbi pa je največja ovira zagotovitev finančnih virov za uresničevanje Zakona o dolgotrajni oskrbi in pomankanje kadra za delo na
tem področju. Investicije so tudi potrebne, vendar te večinoma že
potekajo ali pa so v načrtovanju. V občini Žirovnica je v teku pridobivanje dveh bivalnih enot za potrebe dolgotrajne oskrbe starejših.

Z razvijajočim se turizmom te naše naravne lepote občudujemo in
koristimo tako mi domačini kakor turisti izven našega kraja. S prihodom vedno večjega števila obiskovalcev in aktivnih rekreativcev se
pojavljajo tudi problemi parkiranja in povečane vožnje po gozdnih cestah. V dolini Završnice je vedno več parkiranja izven določenih parkirnih mest. Tudi cesti od jezera Završnica do Valvasorjevega doma
in do Doma pri izviru Završnice postajata vedno bolj obremenjeni.
Posledice vsega tega početja med drugim najbolj občutijo pašniki,
ki so zaprašeni in tako neuporabni za pašo živine.
K sreči se tega zaveda tudi naša občinska uprava. Z izbranimi izvajalci
je pristopila k reševanju tega problema in rešitve podpiramo. Tako bo
spodnji del ceste do Valvasorja asfaltiran (ali je celo že, ko to berete).
Nasproti obstoječih parkirnih mest se bo pa tudi število njih povečalo. Oba ta posega bosta doprinesla k normalizaciji prometnega
režima in kar je najbolj pomembno, okolica in narava ne bosta več
prekomerno obremenjeni.

Okrogla miza o energetski tranziciji je predstavila pot v ogljično
nevtralnost, ki je izjemno zahteven cilj z velikimi finančnimi vložki.
V občini že imamo uspešno podjetje, ki je usmerjeno v brezogljično
prihodnost in bo lahko zgled marsikomu na tem področju.

Seveda parkiranje in vožnja po omenjenih gorskih cestah ne more biti
več zastonj. V SDS Žirovnica razumemo namero občinske uprave, da

Zelena prihodnost je bila ena od okroglih miz in se povezuje z usmeritvijo v ekološki turizem in iskanje ravnotežja med željami in potre-
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Pomoč oškodovanim v požaru

bami prebivalcev v odnosu do velikega števila turistov. Ne smemo
zanemariti potrebe po ekološki pridelave hrane, za kar so možnosti
tudi v občini Žirovnica, in zmanjševanja količine odpadkov, kar pa je
naloga vseh nas. Na temo zelene prihodnosti in turizma se je navezovala vsebina okrogle mize o kulturi in turizmu. Občina Žirovnica
beleži ugodne trende na tem področju, z izgradnjo kulturnega centra
v Vrbi, ki je že zelo blizu, pa bo uspela popestriti kulturno dogajanje
v občini in pridobiti na prepoznavnosti v širšem okolju.

Občina Žirovnica in Vaški odbor Zabreznica sta ob požaru, ki je marca
izbruhnil v Zabreznici in povzročil veliko gmotno škodo, priskočila
na pomoč oškodovanim družinam. Pri Območnem združenju Rdečega križa Jesenice sta za zbiranje humanitarnih prispevkov odprla
transakcijski račun, na katerem se je zbralo 6.476 evrov. Sredstav so
oškodovani v celoti porabili za zidarska in elektro dela na objektih.
VO Zabreznica

Naj zaključim z mislijo, ki nas je spremljala ves čas volilne kampanje:
Skupaj bomo zmogli.
Za SD Žirovnica Vitomir Pretnar

Drage občanke,
spoštovani občani!

Policija svetuje

O delu gostinskih lokalov

Neodvisna lista za Žirovnico, ki deluje vse od začetka obstoja občine,
ni politična, ampak prej interesna skupina ljudi, različnih svetovnih
nazorov, pa vendar enotna, ko gre za dobrobit občine in občanov.
Vse od njene ustanovitve in prvega župana, gospoda Antona Dežmana, pa do sedanjega župana, gospoda Leopolda Pogačarja, lista
aktivno deluje v lokalni skupnosti. Tako v občinskem svetu, organih
občine, kot tudi na družbenem in društvenem področju. Lista ni od
včeraj in ne bo le do jutri, naše delo in prizadevanja so dolgoletna
in prizadevali si bomo tudi v bodoče.

Prihajamo v obdobje, ko se ljudje zaradi toplega
vremena bolj družimo zunaj, med drugim tudi v
gostinskih obratih in na terasah lokalov, kjer predvsem za gostince veljajo posebna pravila. V žirovniški občini policisti opažajo,
da je največ druženja med mlado populacijo in da prevladujejo
vikendi. Podobno je sicer tudi po drugih občinah.
Na splošno so jeseniški policisti pohvalili dobro stanje, saj je v
Žirovnici kršitev v tem segmentu malo. Želijo si, da bi bilo tako
tudi v prihodnje, zato želijo gostince nagovoriti s pričakovanji
o doslednem upoštevanju predpisov o omejevanju porabe alkohola, predvsem, ko gre za mladoletne obiskovalce lokalov in
goste, ki kažejo očitne znake vinjenosti. Strežba alkohola zanje
je prepovedana. Ravno tako pozivajo k upoštevanju pravil glede
obratovalnih časov lokalov in teras, ki naj bo strogo v okviru
rednega in morebitno prijavljenega podaljšanega obratovalnega časa.

Počasi se bližajo lokalne volitve in z njimi vprašanja občank in občanov o našem aktivnem sodelovanju v prihodnjem obdobju. Sporočamo vam, da bomo aktivno sodelovali na lokalnih volitvah tako s
člani za občinski svet kot tudi s kandidatom za župana. Pripravljamo
pregled opravljenega in neopravljenega dela v zadnjem mandatu
in lahko zatrdimo, da je bilo veliko postorjenega, nekatere zadeve
pa bomo rešili in uredili v naslednjih letih. O vsem tem vas bomo
seznanili v volilnem programu za naslednje mandatno obdobje, saj
že nastaja. Odprti smo za vse dobre ideje in predloge, seveda pa
bomo lahko vse to realizirali samo z vašo podporo, spoštovane občanke in občani.

V primeru organiziranja javnih prireditev, naj bodo te prijavljene
pravočasno in pravilno v skladu s predpisi o javnih zbiranjih.
Kadar gre zgolj za prijavo prireditve policiji, jo lahko gostinci v
občini oddajo tudi v policijski pisarni v prostorih Občine Žirovnica, v času uradnih ur, vsako sredo med 14.00 in 16.00.

Državnozborske volitve so za nami, volivke in volivci smo odločili. Veseli nas dejstvo, da smo v našem volilnem okraju dobili predstavnico
v državnem zboru. Upamo, želimo in verjamemo, da bo zastopala
naše interese na področju razvoja, napredka in financiranja lokalnih
skupnosti.

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

Želimo vam, da si čez poletje naberete moči, se spočijete in se imate
lepo, jeseni pa nas čakajo novi izzivi in odločitve in že sedaj se veselimo nadaljnjega sodelovanja .

Na slovaško-ukrajinski meji

Izidor Jekovec v imenu Neodvisne liste za Žirovnico

Na pobudo Evropske agencije za upravljanje zunanjih
meja Evropske unije, Frontex, je Slovenska policija na
Slovaško napotila dva pripadnika iz nabora evropskih
mejnih in obalnih stražnikov, eden od njiju je Klemen
Rozman z Brega.

Vaški odbor Breg vabi
na 6. srečanje krajank in krajanov
Ob zabavnih igrah in pogostitvi se bomo družili
v soboto, 4. junija, na otroškem igrišču Breg.
Začnemo ob 14. uri.

Razlog za napotitev so indikatorji tveganja zaradi trenutne situacije v
Ukrajini, ki nakazujejo povečano možnost trgovine z belim blagom.
Policista naloge opravljata na območju postaje mejne policije Vyšné
Nemecké, ki je največji mejni prehod med Slovaško in Ukrajino. Pri
opravljanju svojega dela sodelujeta tako z lokalnimi policisti kakor
tudi s policisti iz drugih držav Evropske unije.
K. R.

Vljudno vabljeni!
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Uspešna čistilna akcija
v občini Žirovnica

Stol, da sta pripravila okusne malice, Mihu in Tomažu, ki sta na
določenih lokacijah že sproti pobirala vrečke s smetmi in javnemu
komunalnemu podjetju Jeko, d.o.o., za odvoz vseh odpadkov.

Po dveletnem premoru zaradi epidemioloških razmer smo
se v občini Žirovnica odločili, da ponovno izvedemo spomladansko čistilno akcijo. Potekala je v soboto, 9. aprila 2022,
s pričetkom ob 9. uri, slabim vremenski razmeram navkljub.

Udeleženci akcije na Bregu

Hvala vsem, ki ste pomagali in sodelovali v akciji kljub temu, da ste
bili premočeni in premraženi.
Vaški odbor Doslovče hkrati izreka zahvalo družini Dolar iz Doslovč,
ker so odstopili svojo garažo, da so udeleženci lahko na suhem pojedli malico.
Nasvidenje prihodnje leto.
Zadovoljna po opravljenem delu
– člana KK Završnica.

Helena Čadež

Pri čiščenju Završnice v Mostah
so pomagali gasilci.

Pregled virov financiranja na
področju učinkovite rabe virov (URE)

Povabilu so se odzvali vsi vaški odbori, ki so očistili svoje vasi z okolico
in vaška korita. Sodelovala so tudi športna in druga društva, ki so
očistila ostala območja. Člani DPM Žirovnica so uredili okolico otroškega igrišče v Glenci, člani Konjeniškega kluba Stol in Čebelarskega
društva Antona Janše Breznica so očistili Piškovco in člani Kolesarskega kluba Završnica so poskrbeli za čisto okolico ob regionalni
cesti. Lepša je tudi dolina Završnice, saj so člani TVD Partizana čistili
okolico jezera in Rekreacijski park Završnica, člani Planinskega društva
Žirovnica so poskrbeli za pot proti Domu pri izviru Završnice, člani
Lovske družine Stol pa za pohodne poti do Valvazorja.

Učinkovita raba energije (URE) predstavlja najmočnejše in stroškovno
najbolj upravičeno sredstvo za doseganje ciljev trajnostnega razvoja.
Zajema uporabo tehnologij in ukrepov, ki vplivajo na zmanjšanje
rabe energije za doseganje enakih ciljev. Ima pomembno vlogo pri
energetski prihodnosti in je ključnega pomena v boju proti podnebnim spremembam ter prehodu v trajnostno in nizkoogljično družbo.
Poglavitni cilj energetske učinkovitosti je optimizacija porabe energije
in s tem tudi zmanjšanje stroškov za energijo. To velja tako za gospodinjstva kot za gospodarstvo. Zaradi vseh naštetih razlogov bo energetska učinkovitost v prihodnje vedno bolj pridobivala na pomenu.

V letošnjem letu je v akciji ponovno sodelovala Ribiška družina Jesenice, ki je opozorila na odvržene smeti v strugi Završnice, predvsem
v spodnjem delu potoka v Mostah. Na pomoč so jim prišli člani
Prostovoljnega gasilskega društva Zabreznica.

V Sloveniji se že daljše obdobje izvajajo številni programi, ki so usmerjeni v povečanje energetske učinkovitosti ter spodbujajo rabo obnovljivih virov energije. Poleg tega so bili na državnem nivoju sprejeti
strateški dokumenti in zakonodaja (Nacionalni energetski in podnebni načrt, Energetski zakon, Zakon o učinkoviti rabi energije ...),
ki obravnavajo in regulirajo to področje.

Dveletna pavza je verjetno pripomogla, da je bilo v letošnjem letu
pobranih smeti nekoliko več, skupaj 1320 kg.

Področja programov, ki se izvajajo z namenom spodbujanja učinkovite rabe energije: informiranje, ozaveščanje in usposabljanje porabnikov energije, investitorjev ter drugih ciljnih skupin; energetsko
svetovanje občanom; spodbujanje izvajanja svetovalnih storitev;
spodbujanje investiranja v učinkovito rabo energije in obnovljivih
virov energije.
Za izvajanje ukrepov na področju učinkovite rabe energije obstajajo tudi finančni instrumenti dodeljevanja nepovratnih sredstev iz
državnega proračuna ali kreditiranje s subvencionirano obrestno
mero za investicije za podjetja in fizične osebe, zagotavljanje ugodnih
odkupnih cen za električno energijo, ki je proizvedena iz obnovljivih
virov energije ali v soproizvodnji elektrike in toplote iz fosilnih goriv
z visokim izkoristkom, oprostitev plačila takse za onesnaževanje s
CO2 za podjetja, ki izvajajo nekatere ukrepe učinkovite rabe energije.

Čiščenja vaškega jedra v Doslovčah

Občina je priskrbela vrečke in vse udeležence opremila z rokavicami
ter zagotovila zasluženo malico. Poskrbela je tudi za odvoz zbranih
smeti po končani akciji.

Javni razpisi za sofinanciranje investicijskih projektov na
področju URE in OVE
Ministrstvo za infrastrukturo, Sektor za učinkovito rabo in obnovljive vire energije, na Portalu Energetika ponuja ključne informacije

Občina Žirovnica se zahvaljuje vsem vaškim odborom, društvom in
posameznikom, kuhinji Osnovne šole Žirovnica in Lovskemu domu
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s področij energetike, učinkovite rabe in obnovljivih virov energije.
Na omenjenem portalu so objavljeni javni razpisi za sofinanciranje
investicijskih projektov na področju URE in OVE, ki so sofinancirani
iz državnega proračuna, evropskih in drugih skladov. Pristojni sektor
pokriva tudi aktivnosti s področja trajnostne rabe energije iz programa za črpanje kohezijskih sredstev. Povezava do spletne strani:
https://www.energetika-portal.si/javne-objave/

Tudi tokrat občanke in občani opozarjate na
odpadke, ki bodejo v oči.
Z Breznice smo prejeli fotografiji klopi pri trgovini in ekološkega
otoka, obe s prizori, vrednimi graje. Pri tem naj spomnimo, da ekološki otoki niso namenjeni odlaganju velikih količin oz. velikih kosov odpadkov naenkrat, temu je namenjen zbirni center v Poslovni
coni Žirovnica. Prostor pa že v domačih koših za odpadke, in tako
tudi na eko otokih, prihranimo, če embalažo stisnemo, zložimo,
sploščimo …

Eko sklad – Slovenski okoljski javni sklad je pomemben izvajalec politike na področju varstva okolja v Sloveniji. S svojo dejavnostjo
nudi finančno podporo uresničevanju ciljev nacionalnega programa
varstva okolja in iz njega izhajajočih operativnih programov ter akcijskih načrtov, sprejetih za učinkovito rabo energije in večjo rabo
obnovljivih virov energije. Sklad spodbuja razvoj na področju varstva
okolja z nudenjem kreditov oziroma poroštev za okoljske naložbe in
z drugimi oblikami pomoči. Pri tem gre za spodbude v naložbe, ki
so skladne z nacionalnim programom varstva okolja in z okoljsko
politiko Evropske unije. Krediti, ki jih nudi Eko sklad, so namenjeni
fizičnim, pravnim osebam ter samostojnim podjetnikom. Prav tako
pa Eko sklad s nepovratnimi finančnimi sredstvi spodbuja okoljske
naložbe. Povezava do spletne strani: https://ekosklad.si/
Slovenski podjetniški sklad je specializirana finančna institucija,
ki nudi učinkovite finančne in vsebinske spodbude za mikro, mala in
srednje velika podjetja. S pomočjo finančnih partnerjev pomaga pri
pokrivanju finančne vrzeli in ne le izboljša dostop, temveč tudi pogoje, ki jih morajo izpolnjevati podjetja pri pridobivanju finančnih virov
za razvoj in prodor na vedno bolj zahtevna in specializirana tržišča.

Pismo občana v nadaljevanju
je namenjeno lastnikom psov …
Spoštovani lastniki psov, še vedno se dogaja, da
ne počistite iztrebkov za svojimi ljubljenčki. Še
več, nekateri iztrebke celo spravite v vrečko in
nato vrečko odvržete v naravo. Dogaja se povsod
po občini, od Rebra, Završnice do Cesarske ceste.
Če vam je to hobi, počnite na lastnem dvorišču, v
nasprotnem primeru pa poberite iztrebke in jih odvrzite v ustrezne
zabojnike. Le-ti so nameščeni po celi občini, res pa se morate do katerega malce sprehoditi. No, pa saj ste vendar na sprehodu, mar ne?

Slovenski podjetniški sklad vsako leto razpisuje državne pomoči v
obliki ugodnih kreditov, garancij ali lastniškega financiranja za razvojno-širitvene investicije mikro, malih in srednje velikih podjetij v Sloveniji. Povezava do spletne strani: https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi
Nekatere banke imajo v svojih programih poleg klasičnih kreditov
na voljo tudi namenske kredite, ki so namenjeni za investicije na
področju učinkovite rabe energije ali rabe obnovljivih virov energije.

Uredništvo

Povezava do spletne strani: https://www.bsi.si/financna-stabilnost/
subjekti-nadzora/banke-v-sloveniji

Vzdrževanje rastlinja
ob javnih cestah

Center za podpore (Borzen) je operativni izvajalec podporne
sheme za proizvodnjo elektrike iz obnovljivih virov (OVE) in visoko
učinkovite soproizvodnje toplote in elektrike (SPTE).

Skozi celotno sezono je obvezno obrezovanje in vzdrževanje živih
mej, grmičevja, dreves in ostale vegetacije na površinah ob cesti.
Njihovo obrezovanje in vzdrževanje je potrebno izvajati tako, da sta
zagotovljena preglednost in prost profil ceste, prometna signalizacija
pa mora biti dobro vidna in dostopna.

Na podlagi Energetskega zakona (EZ-1) je definiran obseg nalog
Centra za podpore: upravljanje s sredstvi prispevkov iz 377. člena
tega zakona; sklepanje pogodb o podporah in izplačevanje podpor;
odkup elektrike po prvi alineji šestega odstavka 372. člena tega
zakona po ceni, ki jo določi vlada; odkup elektrike od proizvajalcev
iz štirinajstega in petnajstega odstavka 372. člena tega zakona; izplačevanje finančnih podpor za tekoče poslovanje; prodaja odkupljene
elektrike na trgu na dražbi ali z razpisom oziroma na energetski borzi.

Prav tako je treba obrezati vegetacijo ob pločnikih, saj ta zaradi
razraščenosti pogosto ovira varnost pešcev in drugih udeležencev v
prometu. Vse to so obveznosti lastnikov parcel, ki jih je opredelil tudi
zakonodajalec v 98. členu Zakona o cestah: »V območju nivojskega
križišča občinskih cest, križišča občinske ceste z železniško progo ali v
območju cestnih priključkov na občinsko cesto (pregledno polje) ter
na notranjih straneh cestnih krivin (pregledna berma) ni dovoljeno
vzpostaviti kakršnekoli vegetacije ali postaviti objekte, naprave in
druge predmete ter storiti karkoli drugega, kar bi oviralo preglednost cest, križišča ali priključka.«

Poleg zgoraj naštetih nalog pa Center za podporo opravlja tudi dejavnosti povezane z informiranjem, ozaveščanjem ter usposabljanjem različnih ciljnih skupin o koristih in praktičnih vidikih razvoja
in uporabe tehnologij za učinkovito rabo energije in za uporabo
obnovljivih virov. Povezava do spletne strani: https://www.borzen.
si/sl/Domov/menu2/Center-za-podpore-proizvodnji-zelene-energije/
Predstavitev-centra-za-podpore

Sonce pridobiva na moči, ogreva prst in spodbuja k rasti, zato apeliramo na občane, da obrežejo nevarne zasaditve v okolici cest in
poti. Za vegetacijo je treba skrbeti skozi vse leto in tako zagotavljati
minimalno polje preglednosti. Ustrezna ureditev poleg večje varnosti vseh udeležencev v prometu prispeva tudi k bolj urejenemu in
lepšemu videzu naših naselij.

Evropska unija ponuja različne vrste financiranja za projekte s področja okolja in energije, zlasti s pozivi za zbiranje predlogov in javnimi
razpisi.
Povezava do spletne strani: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders_sl
Envirodual d.o.o.

Brigita Leban
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Društva

Novičke iz PGD Zabreznica

nadstropij in 479 stopnic.
Izvedli smo redne mesečne sestanke
ter operativno vajo v Vrbi. Vaja je potekala v izpraznjeni stanovanjski hiši
pri Prešernovi rojstni hiši. Imeli smo
simulacijo požara v kleti in izvedli vse
potrebne postopke ter na koncu analizirali potek vaje. Sodelovalo je 16 operativnih gasilcev.

Člani PGD Zabreznica smo bili spomladi aktivni na intervencijah, vajah in tekmovanjih. Častni poveljnik Vojko Rev
je prejel visoko priznanje Gasilske zveze Slovenije, društvo
je bilo odlikovano s spominskim znakom za požrtvovalnost
Vlade Republike Slovenije.

V gasilskem domu so prvi posredovalci
izvedli vajo in obnovili znanje prve pomoči. Prvi posredovalci so prostovoljci,
usposobljeni za nudenje prve pomoči
v nujnih primerih. Njihova prednost je,
da se odzovejo na poziv dispečerske
službe iz neposredne bližine nesreče
in ukrepajo še pred prihodom reševalcev. V naši občini deluje 21 prvih
posredovalcev, od tega je 11 članov Alive Step Up: Jure HočePGD Zabreznica.
var, Žan Nadižar in Ian

Vojko Rev z občinskim poveljnikom Petrom Lužnikom, Milanom
Dubravcem, predsednikom CTIF in Tomažem Vilfanom, poveljnikom
Gasilske zveze Gorenjske. Foto Klemen Rev

Izredno smo ponosni na našega prete- Lokovšek. Foto Peter Lužnik
klega dolgoletnega in častnega poveljnika Vojka Reva, ki je na plenumu Gasilske zveze Slovenije v Svetem
Juriju ob Ščavnici prejel enega izmed najvišjih priznanj Gasilske zveze
Slovenije – plaketo gasilca. Priznanje je za požrtvovalnost v boju proti
covidu-19 v preteklih dveh letih prejelo tudi naše društvo. Spominski
znak Vlade RS je PGD Zabreznica izročil župan Leopold Pogačar na
prireditvi ob dnevu Civilne zaščite, 21. aprila v Zavrhu.
Klemen Rev

V zadnjih dveh mesecih smo imeli dve intervenciji, pod Vrbo in v
Žirovnici, na obe smo se odzvali hitro, z obema voziloma in več kot
desetimi opreativnimi gasilci.
Na športno-dobrodelni prireditvi »Wings for live« 8. maja v Ljubljani
je ekipa naših petih članov pretekla skupaj več kot 100 km, trije
člani pa so se 14. maja udeležili tekmovanja »Alive Step up 2022« v
kategoriji ekstremna štafeta – gasilci. V polni opremi so morali priteči
na vrh Kristalne palače v ljubljanskem BTC-ju, to 89 metrov višine, 21

V mesecu maju je izšla knjiga

PR ELEPI G O RENJ S KI SV ET
Pričujoča knjiga je zbir dragocenih pričevalk časa, ko sta se kalila,
utrjevala in končno obstala ponos in samozavest slovenskega
naroda. Stare razglednice so iz bogate zbirke Leopolda Kolmana,
znanega zbiratelja iz Zasipa pri Bledu. Kar ne pove fotografija,
nam v uvodniku in komentarjih ob razglednicah slikovito opiše
zgodovinar in bibliotekar Jure Sinobad iz Radovljice. Razglednice
obsegajo tudi kraje iz občine Žirovnica.

25 % POPUST
Redna cena: 39 €
Cena za krajane
občine Žirovnica: 29 €
(do 6. 6. 2022)
Knjiga je trdo vezana,
formata 23 x 30 cm,
ima 248 strani, na katerih
si lahko ogledate 330
starih razglednic iz
obdobja od 1890 do 1943.

Naročila in informacije:

Medium d.o.o., Žirovnica 60c, 4274 Žirovnica
E: medium@medium.si • T: 04/580 50 20 • M: 040 221 533
www.medium.si
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Mercator, Dunajska 107, 1000 Ljubljana

zaposlujemo. takoj.
za nedoločen čas.
Slikaj QR kodo in oddaj svojo prijavo.
Oziroma nam piši na zaposlitev@mercator.si
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Otvoritev poslovno-trgovskega
centra Ngen

no elektrarno, ogreva se s toplotnimi črpalkami, steklena fasada je
izjemen zvočni in toplotni izolator. Lastnikom električnih vozil je na
parkirišču na voljo več deset polnilnic, od tega 14 hitrih polnilnic
Tesla, vključenih v Teslino tranzitno omrežje.

V petek, 20. maja, je bila v Poslovni coni Žirovnica uradno
odprta poslovna stavba podjetja Ngen, ki združuje poslovne
in trgovske prostore, storitveno ponudbo in restavracijo
z barom. Po petkovi otvoritvi in večernem koncertu se je
zabavni program z glasbenimi gosti nadaljeval tudi v soboto. Dogajanje v poslovni coni je privabilo veliko število
obiskovalcev.

Na velikem platnu so si obiskovalci lahko ogledali predstavitev podjetja Ngen in zgodbo o energiji skozi otroške oči. Foto Woodz Social

Slovesni trenutek ob prerezu traku – Damian Merlak ter Zorka, Mirjam, Roman in Lara Bernard. Foto Woodz Social

Ideja o gradnji inovativne, tehnološko napredne stavbe je v mislih
direktorja podjetja Ngen Romana Bernarda zorela desetletje in
pred dvema letoma našla pravi čas, pravo mesto in prave sodelavce
za uresničitev. »Na svoji podjetniški poti sem spoznal veliko ljudi, v
zadnji etapi pa sem srečal sedanjega poslovnega partnerja Damiana Merlaka. Stopila sva skupaj in združila moči za zgodbo podjetja
Ngen, ki bo zagotovo preseglo meje Slovenije in postalo pomembno
podjetje v regiji,« je ob otvoritvi dejal Bernard.

Zvita feltna. Foto Woodz Social

Nekaj kapelj v soboto zvečer ni zmotilo razpoloženja.

Torta za vse

Kot pomembno pridobitev za občino Žirovnica je novo poslovno
stavbo ob otvoritvi označil župan Leopold Pogačar. Pozdravil je odločitev podjetnika Romana Bernarda, da vlaga v domače okolje in tako
doprinaša h tehnološkemu napredku območja in novim delovnim
mestom.

Podjetje Ngen se ukvarja z naprednimi energetskimi rešitvami na
področju porabe in skladiščenja električne energije, eden njihovih
ključnih partnerjev je družba Tesla Motors. Z delom v novi stavbi so
zaposleni začeli decembra lani, poleg njih danes poslovne prostore
zasedajo še kreativna agencija za družbena omrežja Woodz Social,
svetovanje in posredništvo Pro Marketing in StormGeo, podjetje za
obdelavo in posredovanje vremenskih podatkov.

Slavnostnemu prerezu traku v petek zvečer je sledil koncert skupine
Zvita feltna. Ob živi glasbi in gostinski ponudbi restavracije in bara
Manu so obiskovalci oba dneva napolnili prizorišče. V soboto so z
Ribičem Pepetom najprej uživali otroci, kasneje sta občinstvo zabavali
Saška Lendero in Tanja Žagar. Program sta povezovala Tadej Bricelj
iz ekipe Woodz Social in Mirjam Bernard, odgovorna za design in
stike z javnostjo v podjetju Ngen. Parkirišče z velikim odrom se je
v zadovoljstvo organizatorjev in obiskovalcev izkazalo kot odlično
prizorišče za tovrstne prireditve.
Polona Kus

V pritličju centra so svoja vrata že odprli kozmetični salon, slaščičarska akdemija Emazing Creations Eme Koselj in restavracija Manu, v
naslednjih tednih bosta odprti še elektro trgovina Ngen in Mercator s površino 500 m2, kmalu pa boste v centru lahko obiskali tudi
dentalno kliniko.
Energetsko visoko učinkovito poslovno stavbo so v Ngenu zasnovali
v sodelovanju s podjetjem Protim Ržišnik Perc. Na strehi ima sonč-
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»Dostopni želimo biti za vsakogar«
Chef Martin Gluščič je prvo ime restavracije in bara Manu,
skupaj z Nušo pa sta vodilni par novega lokala v poslovni
stavbi Ngen.

Sladica "Drevo"

Pica napolitana

Nuša: »Trudiva se, da so sestavine lokalne, sezonske, da se povezujeva z okolico in ljudmi. Želiva, da je restavracija dostopna vsem, zato
je ponudba različna. Ponujamo tri- ali štirihodne menije za kosilo, a
la carte menije in degustacije. V ponudbi so tudi pice napolitana.«
Martin: »Menije menjamo na dva ali tri dni, ker ponujamo sveže –
tisto, kar je na trgu, zato pri nas ne dobite vedno istih jedi. Odzivi
na ta pristop so dobri, ljudje imajo radi novosti, presenečenja. Smo
mlada ekipa, polni idej in ambicij. Kar postrežemo, delamo sami, tudi
pijače, kot so toniki, limonade, sirupi. Pogoje za ustvarjanje imamo
v vrhunsko opremljeni in funkcionalni kuhinji odlične.«

Nuša in Martin. Foto PUH

V Restavraciji & Lounge Baru Manu so prve goste sprejeli 8. aprila.
Martin in Nuša sta po prvem mesecu zadovoljna, a njun projekt je
»tek na dolge proge«, ki terja vztrajnost in dobro sodelovanje vse
ekipe. Martin je sicer gostinec že od malega. »Vsa družina je bila
vpeta v gostinstvo in to je postalo tudi moj način življenja. Imel
sem priložnost učiti se od nekaterih najboljših kuharskih mojstrov v
Sloveniji, sedaj sem sprejel priložnost, da začnem svojo zgodbo modernizma v kuhinji. Kuham iz tradicionalnih sestavin, a kompleksne
jedi. Iz tega, kar nam nudi okolje, želim potegniti čim več.«

Manu se bo novembra pridružil restavracijam v Okusih Radovljice,
prav tako bo sodeloval v Tednu restavracij. Martina so že obiskali
prvi ocenjevalci in bili so zadovoljni. Ocenite tudi sami.
Polona Kus

DELOVNI ČAS

Restavracija se nahaja v kulturno bogatem kraju, v
Žirovnici. Obdani s hribovjem, travniki in gozdovi, se
lahko pohvalimo z idilično lokacijo, v kateri lahko
uživate na naši veliki terasi. Narava je rdeča nit, ki
povezuje okolico z notranjo podobo prostorov ter
samo ponudbo. Slednja v prvi vrsti temelji na skrbno
izbranih sestavinah in proizvodih domačih, lokalnih
proizvajalcev. To pa ne velja le za ponudbo hrane, v
sklopu katere v restavraciji ponujamo kosila, jedi po
izbiri in degustacijske menije, v baru pa pice
napolitana, domače narezke in hišne sladice, temveč
tudi pijače. Imamo domače ledene čaje, raznolike
sadne pijače so produkt sveže narejenih sadnih
sirupov in pirejev, izdelujemo hišni tonik in podobno.
Trudimo se, da našim gostom ponudimo le najboljše.
Četudi je naša ponudba sestavljena iz nenavadnih in
včasih celo zelo kompleksnih tehnik, je naša želja
ustvarjati in biti dostopni za vsakogar. Prisrčno vas
vabim, da nas obiščete, saj boste le tako lahko začutili
naš prijeten ambient in se razvajali ob prijazni
postrežbi odlične hrane in raznovrstnih pijač.
Lounge Bar Manu:
ponedeljek – četrtek od 07:00 do 22:00
petek od 07:00 do 23:00
sobota od 8:00 do 23:00
nedelja od 9:00 do 21:00
Restavracija Manu:
ponedeljek zaprto
torek – sobota od 12:00 do 22:00
nedelja od 12:00 do 18:00
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Lokacija: Moste 101, 4274 Žirovnica
T 070 547 293
E restavracijamanu@gmail.com
FB Restavracija & Lounge Bar MANU
IG restavracijamanu

Kultura

Kaj bi rekel Ivan

Življenje v Prešernovi rojstni hiši

5. maja 2022 je bila v brezniški kulturni dvorani uprizorjena avtorska predstava mladih ustvarjalcev Gledališča Julke
Dolžan »Kaj bi rekel Ivan«.

21. maja leta 1939 je bila v Vrbi slovesno odprta Prešernova rojstna
hiša. »Ti pa preprosta domačija, ki si gledala prvi smehljaj, prvo stezanje ročic za materjo, prve korake našega klicarja, si nam prva in
najdražja od vseh hiš, kjer Slovenci žive. Danes prenehaš biti dom
le ene družine, od danes boš dom vsega naroda,« je v govoru na
slovesnoti dejal ban Natlačen. Pogovori za odkup Prešernove rojstne
hiše so se pričeli dve leti prej na pobudo Frana Saleškega Finžgarja.
Lastnica Prešernove domačije je bila tedaj Marija Vovk (1892–1946),
vdova po Janezu Vovku (1883–1935), potomcu Prešernove sestre
Mine. Strinjala se je s prodajo, če ji na vrtu zgradijo novo hišo. Vanjo se je vselila z osmimi hčerami – Marijo, Ivanko, Heleno, Julko,
Tončko, Francko ter Kati in Angelo, ki živita še danes. V nadaljevanju
objavljamo njihove spomine na življenje v Prešernovi rojstni hiši, kot
jih je zapisala Jelka Bojc, Tončkina hči.

Mladi ustvarjalci Gledališča Julke Dolžan so zbrali pogum za drzno
uprizoritev. Foto Miha Šest

Le kaj bi res rekel, kaj bi si mislil … bi o tem pisal … bi odobraval, bi
grajal … to se med avtorskim projektom mladih gledališčnikov sprašujemo tudi gledalci. Smo dovolj družbeno kritični, si upamo naša
mnenja deliti z drugimi, zberemo pogum za angažiranje? No, tega
zadnjega se mladim igralcem Gledališča Julke Dolžan pod režijskim
in mentorskim vodstvom Gašperja Stojca ni potrebno spraševati.
Oni so se angažirali, zbrali so pogum za drzno uprizoritev, grajo lokalne in širše skupnosti, za piker prikaz nekaterih dogajanj v družbi.
V odrski predstavitvi predvsem šokira song, ki grobo in nazorno
usmeri očitajoč kazalec v nasilneže in groteskno prikaže apatično
stanje vseh nas ob strani.
Sedem sestra pred svojo rojstno hišo leta 1989

Intimna uprizoritev, pogumna izpoved vsakega od akterjev, Eme Babič, Laure Papler Slana, Nine Arnež, Gašperja Klinarja, Jana Čelesnika
in Saša Dijaka, je zelo naravna in lepo vpeta v širši kontekst vsakega
od štirih prizorov, ki so nadgrajeni s Cankarjevo besedo.

Rib'čeva kmetija je bila velika. Tedaj je imela enajst njiv. Denar za
davke in zavarovanje za hišo – zavarovanju je babica rekla »sekorant«
– sta dajali predvsem kmetija in hiša, ki ju je babica podedovala na
Breznici in dajala v najem. Nekaj ga je prinesla tudi prodaja mleka
nekaterim družinam v vasi, katerih moški so delali v tovarni na Jesenicah. Prodali so tudi kakšnega prašiča. V hlevu so imeli po šest, osem
glav govedi, redili so štiri prašiče. Na njivah so življenje začenjale roke.
Gnoj so trosili na roke, koruzo pleli po dvakrat. Velika pridobitev sta
bili mlatilnica in samoreznica, ki ju je oče kupil leta 1933. Pridelali
so koruzo, pšenico, ječmen, rž, proso, ajdo. Med drugo svetovno
vojno so sejali tudi lan, ki ga je babica v Domžalah menjala za olje.
Potica in meso sta bila na mizi ob praznikih, sicer pa so otroci zrasli
ob mleku in žgancih, kar je bilo takrat za nekatere tudi blagoslov.
Velike kašče so bile jeseni običajno polne, vendar devet otrok pomeni
veliko ust. Spomladi so komaj čakali, da je dozorel ječmen, da so si
spekli kruh iz ječmenove moke. Pekli so enkrat na teden, v peč pa
ga je šlo deset hlebcev. Dedek je včasih na peči pel Luna sije … Tudi
babica je rada pela. Peli so za pečjo pa pod hruško … tudi v novi
hiši, v kateri je babica umrla leta 1946.

Dragi mladi ustvarjalci, gledalci smo povedali z gromkim aplavzom,
zdaj pa je na vas, da vztrajate pri svojem delu, ker za tega bi Ivan
zagotovo rekel DA.
Mateja Mlačnik

Vabilo v knjižnico
Vse otroke vabimo na dogodek Grofica pripoveduje, ki bo v ponedeljek, 30. maja 2022, ob 18. uri.
Projekta Berem z Brihto za otroke in Ta veseli knjižni svet za odrasle
se zaključita na jesen, tako ste vabljeni, da poletne mesece izkoristite
za branje.
Čez poletje prireditev v knjižnici ne bo. Na programu bodo spet
oktobra, če bodo seveda razmere dopuščale.

Nekaj časa, do rojstva petega otroka, je pri Rib'čevih pomagala dekla, za razna dela pa najeti delavci. Po dedkovi smrti so hodile na
delo ženske od drugod, nekaj časa je pomagal dedkov brat Lovrenc,
pozneje pa je za hrano in stanovanje pomagal tudi možak, ki je sicer
delal na blejskem golfišču. Od moževe smrti je Marija Vovk ostala
sama z devetimi otroki, od katerih je imela najstarejša Marija štirinajst
let, najmlajša pa enajst mesecev.

Bralni namig

Drago Jančar: Ob
nastanku sveta
Beletrina, 2022
Jančarjev osebnoizpovedni roman, ki nas
omreži z značilnim pripovedovanjem zgodbe. Govori o velikih zgodbah življenja, ki so
se pri nas dogajale kmalu po koncu druge
svetovne vojne. Dogaja se v mestu M., zgodilo pa bi se lahko
kjerkoli. Mojstrski roman o duhu nekega časa.

Čeprav jim ni bilo lahko, je mama po dedkovi smrti ohranila staro
navado. Znano je bilo, da pri Rib'ču še berača zmeraj lepo sprejmejo. »Če boš dal kos kruha revežu, ga tudi tebi ne bo zmanjkalo,« se
je babičinih besed spomnila teta Marija – Mici. V hišo so prihajali
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Izobraževanje

Zaključni recital violinistke Bronje Legat

izobraženci, kulturniki. Tete se dobro spomnijo tudi Frana Saleškega
Finžgarja, ki je bil pogosto na obisku. Babica je bila njegova mala
nečakinja. Pogosto sta v hišo zahajala Božidar Jakac in dr. Franc
Kidrič, ki je imel do babice poseben odnos – sočustvoval je z njo.

Ob zaključku šolanja na
Glasbeni šoli Jesenice je 13.
aprila v dvorani Lorenz recital pripravila violinistka
Bronja Legat.

Fran Saleški Finžgar je bil tisti, ki je izpeljal zamisel, da bi Rib'čevo
hišo preuredili v muzej. Ustanovil je stavbni odbor, ki je sodil, da bi
bilo najlepše, če bi Prešernovo rojstno hišo odkupila slovenska šolska
mladina. S tem se je strinjal tudi ban, šole pa so dobile okrožnico,
da bi šolarji, vsak po dinar, začeli zbirati denar 8. februarja 1938.
V banovini je bilo tedaj po vseh šolah nad dvesto tisoč učencev.
Rib'čeve šolarke so bile prispevka oproščene.

Večer je otvorila s solistično
koncertno etudo Jacquesa Fereola Mazasa, sledilo je osrednje Bronja Legat
delo – Vivaldijevo Poletje, ki si
ga je, kot je povedala njena mentorica Natalija Šimunović, izbrala
Bronja sama. S temo iz Schindlerjevega seznama (Johna Williamsa)
nas je Bronja popeljala tudi v filmske vode. Na klavirju jo je skozi
ves večer spremljal Matej Kurinčič, z violino in harmoniko pa sta se
ji pridružili tudi sestri Juta in Cecilija; Juta pri izvedbi Šostakovičevih
Petih skladb za dve violini in klavir ter v duhovitem violinskem duetu
La Cucaracha Alekseya Igudesmana, vse tri sestre pa so za konec
izvedle skladbo Čas skupine Dan D.

Marca 1937 so z Marijo Vovk že sklenili pogodbo, da postavijo novo
hišo na njenem svetu. Zgradili so jo nekaj korakov proč, z odhodom
Vovkovih pa se je tja preneslo tudi ime pr' Rib'ču. Muzej so odprli 21.
maja 1939. Celotna družina se je od starega doma težko poslovila.
Ko so se vselili v novo hišo, še ni bila povsem dograjena. Gotovo pa
so šli na bolje.
Iz zapuščine Francke Jančar, rojene Vovk (1928–2021)

Bronja pravi, da je glasba pomemben del njenega življenja, učiteljica
Šimunović pa dodaja, da nam da glasba veščine za vse življenje in ji
želi, da ji bo vedno vir veselja. Po devetih letih Bronja tako končuje
uradno glasbeno šolanje, upamo in verjamemo pa, da jo bomo še
naprej srečevali in slišali tudi v Simfoničnem orkestru Jesenice.

Novičke iz glasbene šole
V soboto, 2. aprila, je Glasbena šola Jesenice priredila Festival družin, ki je po dveh letih ponovno lahko potekal v
živo, v dvorani Kolpern.

Zlato na mednarodnem tekmovanju

Za nas, učitelje in, verjamemo, da tudi za družine, je to eden najlepših dogodkov v šolskem letu. V treh programskih sklopih – klasična,
ljudska in zabavna glasba, so nastopili učenci s svojimi družinskimi
člani in sorodniki. Iz oddelka Žirovnica so nastopile družine Sedlar,
Novak-Rozman in Škrabelj. Violinistka Lara Škrabelj je z očetom Dejanom na kitari zaigrala Allegretto Ferdinanda Carullija. Brata Jaka
in Urban Sedlar sta v duetu violina in kitara nastopila z Ario Johanna
Sebastiana Bacha. S skladbo Lamai v priredbi Eve Jelenc Drozg pa so
oder dodobra zapolnili pevki Tia Novak in Iza Rozman, Živa in Žiga
Novak ter Gal Rozman na kitari in Urška Novak za klavirjem.

Aprila je v Celju potekalo 3. mednarodno
tekmovanje Celeia, na katerem je kontrabasist Bor Knafelj v 1. kategoriji osvojil
zlato plaketo. Njegov mentor je Miloš Jovanić, na klavirju pa ga je spremljal Matej
Kurinčič. Čestitamo!
Klavdija Jarc Bezlaj,
foto Sašo Valjavec
Bor Knafelj

SIMFONIČNI ORKESTER JESENICE
vabi na koncert

MLADOST S PLESOM
IN GLASBO
s solisti:

Baletni oddelek Glasbene šole Jesenice Tina Bučar
in Eva Kramar, violina
Program: *IPAVEC* MERKU * ZUPANČIČ* BEETHOVEN* HESS* MONTI*
dirigentka: Natalija Šimunović
koreogra�ija: Jerneja Omahen Razpotnik, Mateja Mlakar in Maja Repe

JESENICE, GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA: 3. 6. 2022 ob 18.30 (cena vstopnic 10 EUR, prodaja Eventim, Petrol, Ariva-Titova 18)
KRANJSKA GORA, DVORANA VITRANC: 10. 6. 2022 ob 18.30 (cena vstopnice 10 EUR, prodaja Eventim, TIC Kranjska Gora, Petrol)
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Noč branja

lovšek. Govoril nam je o svojem življenju. Zvečer smo brali do pozne
ure, zjutraj pa smo telovadili s knjigami, odšli na zajtrk in v knjižnico,
nato pa domov.« (Pina, 6. b)
»Nikoli si ne bi mislila, da bom kdaj prespala v šoli. Najprej, ko ste
rekli, da bomo prespali, sem mislila, da je to hec. Hvala, ker ste mi
uresničili eno od mojih treh želja.« (Zoja, 6. r.)
»Razmišljala sem o besedah, ki jih je povedal gospod Igor Karlovšek.
Postal je moj vzornik. Tukaj sem se zabavala in dobila navdih in idejo
za mojo novo zgodbo.« (Lara, 6. r.)

Na OŠ Žirovnica smo 6. maja po nekaj letih ponovno obudili
Noč branja, nagradno srečanje za vse učence od 6. do 9.
razreda, ki so prebrali knjige za Finžgarjevo bralno značko.
Skoraj 50 učencev in tri učiteljice (Lidija Skoporec Knafelj, Polona
Kus in Metka Jerman) smo se zbrali v knjižnici in se najprej srečali
z znanim slovenskim pisateljem Igorjem Karlovškom, avtorjem del,
kot so Gimnazijec, Mojca, Matej, Preživetje, Pobeg, Peta osebna …
in še mnogih drugih, ki jih učenci radi berejo. Kar tri njegova dela
so bila doslej izbrana tudi za Cankarjevo tekmovanje. V zanimivem
pogovoru nam je pisatelj razkrival svoje življenje, iz katerega črpa
snov za svoje romane. Po poklicu je pravnik, v prostem času pa popotnik, ljubitelj gora, čebelar … in vse to se odraža v njegovih delih.

Dvodnevna ekskurzija v Toskano
Po dveh letih zatišja in pandemije smo se končno odpravili
na ekskurzijo v tujino. Vsi učenci smo se tega zelo veselili.

Zabava ob branju

Pogled na Sieno

Učenci so preizkusili svoje znanje slovenščine v igri bingo in najboljša
dva sta za nagrado prejela najnovejšo knjigo Igorja Karlovška Peta
osebna, seveda s podpisom avtorja.

Naše popotovanje v Italijo se je začelo v petek, 22. aprila, ob štirih
zjutraj, ko je avtobus odpeljal izpred šole. Vsi smo bili zelo zaspani,
a vseeno v pričakovanju dveh čudovitih dni spoznavanja osrednje
Italije – Toskane. Z avtobusom smo se vozili dolgih šest ur, vmes smo
se dvakrat ustavili in pojedli malico. Vozili smo se po Padski nižini in
občudovali naravna bogastva, med drugim reko Pad, riževa polja in
prostrana polja pšenice. V predmestju Firenc se je avtobus ustavil in
pot smo nadaljevali s tramvajem. Po dolgih dvanajstih postajah smo
prispeli v center mesta. Najprej smo si ogledali glavni trg s krstilnico,
katedralo s čudovitim rdeče-roza marmorjem, Giottov zvonik, reko
Arno, Ponte Vecchio (stari most), Davidov kip in muzej Ufizzi, v katerega nismo mogli, smo ga pa videli od zunaj. Vsi smo se najbolj
veselili prostega časa. V skupinah smo se sprehajali po stranskih
ulicah glavnega trga in si privoščili dobro italijansko kosilo. Po kosilu
so šli nekateri v trgovine, na vrtiljak, na stojnice po spominke ali pa
si še bolj podrobno ogledali osrednji del mesta.

Pogovarjali smo se tudi o prebranih knjigah. Vsak je predstavil svojo najljubšo ali knjigo, ki jo
ravno bere. Pri tem smo vsi dobili
mnogo idej za naslednje branje
in se tudi nasmejali ob zabavnih
predstavitvah posameznikov.
Deset učencev je po pogovoru o
knjigah odšlo domov, ostali pa Zvečer smo brali do pozne ure …
smo se odpravili na pravo noč branja. V telovadnici smo na blazinah
brali z lučkami in se eden za drugim potopili v spanje. Zjutraj še
telovadba s knjigami, zajtrk in odhod domov. Malce neprespani, a
veseli, da nam je ponovno uspelo. In z željo, da naslednje leto takšno
druženje ponovimo.
Metka Jerman

Pot smo nadaljevali
do malega srednjeveškega mesteca San
Gimignana, kjer smo
si privoščili najboljši
sladoled na svetu v
vseh možnih barvah
in okusih. To mesto je
znano po stolpih, zato
se imenuje tudi srednjeveški Manhattan.
Tukaj smo si ogledali Skupinska na glavnem trgu v Sieni
znamenitosti, ulice,
kupili kakšno malenkost in se nato odpeljali v hotel Semifonte.

Izjave učencev:
»Zelo smo se zabavali. Gost mi je bil zelo všeč in še dobro sem spal.
HVALA za to izkušnjo.« (Nik, 6. b)
»Res smo veseli, da smo spet lahko prespali v šoli. Škoda, da nas
drugo leto ne bo več tukaj.« (Mila in Ana, 9. r.)
»Meni je bilo zelo, zelo všeč. Najbolj zanimivo pa je bilo ponoči.
Sošolka je govorila v spanju. Z drugo sošolko pa sva se tako smejali,
da se še nikoli nisva bolj. Z veseljem bom še kdaj prespala v šoli, če
bo priložnost.« (Zara, 6. a)
»Meni je bilo zelo všeč na noči branja, ker rada prespim na tleh v
spalki ali armafleksu. Zelo mi je bilo všeč, ko je prišel gost Igor Kar-

Naslednji dan smo se odpravili v mesto Siena, ki velja za večnega
tekmeca Firenc. Ogledali smo si ulice in glavni trg. Gospa Vanja nam
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Predstavljamo sošolce

je povedala še nekaj zanimivosti o slavnem konjskem tekmovanju
Palio, ki poteka vsako leto 2. julija in 15. avgusta. V Sieni je sedemnajst mestnih skupnosti in deset jih lahko vsako leto dvakrat tekmuje
na konjskih dirkah.

Štirje glasbeniki
Z nami so štirje učenci OŠ Žirovnica, ki obiskujejo tudi Glasbeno šolo Jesenice. To so Tia in Živa Novak iz Vrbe ter Iza
in Gal Rozman iz Zabreznice – tri sestrične in en bratranec.

Ogledu Siene je sledila dobra ura vožnje po prelepi pokrajini toskanskih gričev, cipres in dvorcev do malega mesteca Vinci, kjer se je rodil
Leonardo iz Vincija. Bil je slikar, arhitekt, kipar, izumitelj, poznavalec
človeškega telesa in še veliko več. Ogledali smo si muzej, kjer so
razstavljeni vsi njegovi večji izumi in iznajdbe. Mislili smo, da bo v
muzeju razstavljena tudi njegova slavna umetnina Mona Lisa, a je ni
bilo. Po ogledu muzeja smo imeli še nekaj prostega časa za nakup
hrane in pijače. Končno smo se odpravili na avtobus in po dolgih urah
prispeli pred šolo, vsi z zelo lepimi spomini na ekskurzijo v Toskano.
Naučili smo se veliko novega o italijanski prehrani, pokrajini, ljudeh
in znamenitostih. Upamo, da se naslednje leto odpravimo v Pariz,
kjer si bomo lahko ogledali slavno Mona Liso.
Iza Pirih, Zoja Kastelic, Ajda Donoša, Neja Noč in Nika Slak, 7. b

Tia, Iza, Živa in Gal. Foto Sašo Valjavec

Mavrično druženje

Na kratko se nam predstavite in povejte, katere inštrumente
igrate.
Iza: »Sem Iza Rozman, stara sem 14 let, igram kitaro in hodim na
solo petje.«
Tia: »Živjo, jaz sem Tia Novak, imam 15 let, igrala sem violino, zdaj
pa hodim na solo petje.«
Živa: »Ime mi je Živa Novak, stara sem 12 in igram kitaro. Zelo rada
plešem.«
Gal: »Sem Gal Rozman, igram kitaro, rad imam košarko, pingpong
in pogosto se vozim s kolesom.«
Ali ste se v preteklosti ukvarjali še s kakšno drugo dejavnostjo?
Iza, Tia, Živa: »Trenirale smo ples, plezanje in odbojko.«
Gal: »Jaz sem hodil na treninge plezanja, nogometa, kolesarstva in
tenisa.«
Kdo vas je navdušil za glasbo oz. zakaj ste se odločili za to
dejavnost?
Iza: »Ko sem videla kitaro, sem se takoj navdušila nad njo.«
Tia: »Mene sta navdušila ati in mami, še posebej, ko je ati igral na
kitaro.«
Živa: »Mene sta navdušila ati in sestrična.«
Gal: »Za igranje kitare me je navdušila sestra.«
Katere uspehe na glasbenem področju ste že dosegli?
Iza: »Jaz in Tia sva zmagali na področnem tekmovanju v latinsko-ameriških plesih v paru. Vsi štirje pa smo že velikokrat nastopali na
prireditvah v občini Žirovnica in zunaj nje.«
Ali so vaši starši tudi ukvarjali z glasbo?
Tia in Živa: »Najina mami igra klavir, ati pa kitaro in klavir.«
Iza in Gal: »Najina mami je obiskovala pevski zbor.«
Kaj vam je pri glasbi všeč?
Vsi štirje: »Glasba nas sprošča in navdihuje.«
Katero glasbo najraje igrate?
Vsi štirje: »Najraje igramo pop glasbo.«
Koliko časa že igrate?
Iza: »Šest let sem igrala kitaro, zdaj pa dve leti pojem.«
Tia: »Jaz sem šest let igrala violino, zdaj hodim dve leti na solo petje.«
Živa: »Jaz igram kitaro že pet let. Gal pa jo igra dve leti.«
Kaj želite početi, ko boste odrasli?
Tia: »Jaz bi bila rada psihologinja.«
Iza in Živa: »Midve še ne veva.«
Gal: »Jaz bi bil rad košarkar ali pa nepremičninski posrednik.«
Hvala za vaš čas in odgovore. Želimo vam veliko glasbenih in drugih
uspehov.
Zoja Kastelic, Ita in Ina Zorc, 7. b

Skupina Polžki je 21. aprila gostila otroke iz Osnovne šole
Antona Janše, šole za otroke s posebnimi potrebami.

Učenci iz Radovljice so na obisk prišli v spremstvu mentoric Špele in
Maje. Skupaj smo preživeli prijetno športno-spoznavno dopoldne.
Skupni čas je bil namenjen sprejemanju drugačnosti in grajenju pozitivnih odnosov. Odzivi otrok obeh skupin so bili nad pričakovanji
v smislu pozitivnega sprejemanja. Naša srca so s to izkušnjo postala
bolj »mavrična«, odprta za življenje. Vsekakor se bomo še srečali,
prihodnjič v drugačni obliki druženja.
Vzgojiteljici Teja Markovič, Nastja Smukavec

Pomoč za brezdomne živali
Na Osnovni šoli Žirovnica je aprila potekala akcija zbiranja potrebščin za Horjulčke – brezdomne živali v Zavetišču
Horjul.
Namen akcije, ki je stekla na pobudo
šolsko svetovalne službe, je bilo osveščanje otrok o skrbi za živali in solidarnosti. Odziv učencev in zaposlenih je bil
odličen. Zbrali so veliko količino hrane,
odej, igrač in drugih potrebščin za živali.
Prevzeli so jih zaposleni iz Zavetišča Horjul, ki so se za izvedeno akcijo učencem
zahvalili tudi na svojem fb profilu. Akcijo so sodelujoči sklenili z mislijo: »Z malo dobre volje lahko naredimo veliko!«
Polona Kus
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Na šolskem vrtu …
Prišla je pomlad in z njo začetek dela na šolskem vrtu. Rokava so zavihali šolarji in otroci iz vrtca.

»Pomladovanje« pri skavtih
Vsi brezniški skavti smo skupaj odšli na Pomladovanje stega v Mengeš, kjer smo dva dni bivali v župnijskem domu in se skupaj z Asterixom in Obelixom pripravljali in tudi pomerili v različnih olimpijskih
disciplinah. Vseh 70 nas je skupaj bivalo v veliki dvorani, ki je bila ob
enem spalnica, jedilnica, igrišče in prizorišče olimpijskih iger. Osrednji
dogodek pomladovanja so bile skavtske obljube. Te so potekale med
skavtsko mašo v nedeljo. Skavt, ki želi dati obljubo, mora pred tem
pokazati pridobljeno skavtsko znanje. V znak dane obljube prejme
vijolično-zeleno skavtsko rutko.
Sodelovali smo v čistilni akciji, kjer
so tri naše starostne veje prehodile poti in stezice od Kramarjeve
jame nad Zabreznico pa do poligona nad Smokučem. Skupaj
smo nabrali tri vreče smeti, kar
pomeni da: smeti ni bilo veliko, a
še vedno preveč.

Začeli so šolarji, ki so prekopali zemljo in posadili krompir. Vrtičkarji
so nato posejali korenje in peteršilj, buče in kumare, fižol, papriko
in paradižnik. Pri tem so upoštevali dobre sosede, setveni koledar in
stare modrosti, kot je na primer ta, da »sv. Florjan fižol sadi«. Otroci
bodo sedaj spremljali rast in rastline, če bo treba, zalivali z deževnico,
ki se nabira v posodi pri šolskem čebelnjaku. V čebelnjak so letos
namestili nove panje in naselili tri čebelje družine. Panjske končnice
so poslikali otroci iz šole in vrtca, skrb za čebele pa je prevzel član
Čebelarskega društva Antona Janše Bojan Vene. Za vrt sicer skrbijo
učenci, ki obiskujejo izbirni predmet rastline in človek z mentorico
Natašo Šturm, vrtčevski otroci z Mijo Debevc, člani zeliščarskega
krožka s Petro Sedminek Malnar in člani čebelarskega krožka z Meto
Zupan – vsi skupaj pa s podporo hišnika Janeza.
Polona Kus

V mlajši starostni veji volčičev in
volkuljic smo organizirali druženje
z vrstniki iz sosednjega stega Radovljica 1 – kardelom Blatnih šap.
Igrali smo skavtsko športno igro
'rovarček', seveda smo se najprej
spoznali s pravili, se ogreli, nato
odigrali trening igro in se potem
čisto zares pomerili. Epilog je bila
Skavtska obljuba. Foto Rok Lužnik
zmaga za skupino Roza podgane.
Izvedli smo tradicionalni vseslovenski dogodek Mnogolončnica. Gre
za dogodek, ki ga v celoti načrtujejo, pripravijo in izvedejo člani
najstarejše skupine iz našega stega – popotniki in popotnice. Sam
dogodek, oziroma kuharsko tekmovanje, terja 6 mesecev priprav.
Dogodek je potekal na travniku ob jugovzhodnem obrobju Radovljice, udeležilo se ga je 30 skavtov iz vse Slovenije. V pripravo in izvedbo
tekmovanja kuhanja na ognju je vpletenih 20 skavtov. Sestavine za
enolončnico in sladico, ki so jo tekmovalci pripravili na ognju sredi
travnika, so si na tržnici kupili z žetoni, te pa so si prislužili z raznimi
igrami in izzivi. Zmagovalca nato, na podlagi pripravljene jedi, določi
sodniška komisija.

Kvačkati ali urejati vrt?
Večgeneracijski center Ljudske univerze Jesenice je v zimskih mesecih organiziral delavnice kvačkanja, ki so jih udeleženke sprejele z navdušenjem.

Jakob, Ambiciozni medved

Utrinek z zadnje delavnice kar sredi vasi – pred Čopovo rojstno hišo

Da v Žirovnici namesto predvidene ene, izvajamo kar dve delavnici
kvačkanja, smo že pisali v pretekli številki. Da pa bo ta ročna spretnost tako zelo priljubljena med našimi občankami, da bodo morala
malo počakati kakšna pomladanska vrtna opravila, pa si nismo mislili.
In da bo volk sit in koza cela, smo se odločili, da delavnice kvačkanja
v mesecu maju zaključimo in se posvetimo drugim opravilom. Kvačkarice bomo z našimi druženji nadaljevale septembra.
Katarina Bertoncelj
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Vabl jeni
Odlična
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Okusen
sladoled

Domače
tortice

Otroška
igrala
PRI NAKUPU PIJAČE PREJMETE
BREZPLAČEN IZVOD ČASOPISA,
REVIJE ALI KRIŽANK

Sevška kavarna

VREDNOST RAČUNA = ŠTEVILO PRIDOBLJENIH TOČK
VSAK 1 EUR NA RAČUNU = 1 PRIDOBLJENA TOČKA
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Prvih 50
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Pedigree
Dentastix.
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ZA 72ç. SI LAHKO IZBERETE:
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Upokojenci

Prstomet

Zbor članov Društva
upokojencev Žirovnica

V Društvu upokojencev Žirovnica smo 2019. leta ustanovili sekcijo
za prstomet, vodja sekcije je Jakob Simnovčič. Že prvo leto smo
se udeležili prvenstva Gorenjske v Podnartu in osvojili prvo mesto.
Naslednje tekmovanje je bilo leta 2021 v Britofu pri Kranju, kjer
smo zasedli drugo mesto. Na obeh srečanjih gorenjske regije se je
pomerilo šestnajst moških in osem ženskih ekip.

Po dveh letih smo se 23. aprila 2022 člani društva upokojencev ponovno zbrali na letnem zboru članov. Čutili smo se
počaščene, da so se vabilu odzvali župan Občine Žirovnica
Leopold Pogačar, gostje iz pobratenega Društva upokojencev Šalek ter predstavniki domačih društev in sosednjih
društev upokojencev.
Na zboru je predsednik Zdravko Malnar podal poročilo o številnih aktivnostih, od kulturnih in športnih do izobraževalnih in humanitarnih,
ter finančno poročilo za preteklo obdobje. Kljub ostrim omejitvam
v koronačasu delo v društvu ni zamrlo. Še več: delo prostovoljk in
članic projekta Starejši za starejše ter osebja v društveni pisarni je
bilo občasno še bolj intenzivno.
Navzoči so sprejeli poročila ter vsebinski in finančni načrt za novo
obdobje. Programi se to leto močno povezujejo s praznovanjem
70-letnice društva.

Udeleženci prvega turnirja v
prstometu

Odločili smo se, da tudi naša
sekcija obeleži 70-letnico društva. Organizirali smo prvi turnir v prstometu. Potekal je 20.
aprila v dvorani TVD Partizan
Žirovnica. Turnirja so se udeležile štiri ekipe.
Po razburljivih bojih je ekipa DU
Javornik Koroška Bela osvojila 1.
mesto, 2. mesto ekipa DU Žirovnica II, 3. mesto so si priborili
tekmovalci iz Begunj, 4. mesto
pa je zasedla ekipa DU Žirovnica
Anton Koselj, ekipa DU Žirovnica II
I.

Prejemniki priznanj za večletno prizadevno delo v društvu. Foto
Ferdo Kikelj

Tekmovalno vzdušje je bilo čutiti tudi med posamezniki. Najboljši
so bili:
1. mesto: France Šolar, DU Žirovnica,
2. mesto: Marko Hočevar, DU Javornik Koroška Bela,
3. mesto: Miro Strnad, DU Begunje.

Na zboru je predsednik društva podelil tudi priznanja organizatorjem
dejavnosti za večletno prizadevno delo v društvu. Prejeli so ga: Franci
Gregorič, Ludvik Košelnik, Ferdo Kikelj, Stane Rakar, Vojko Blaznik,
Anton Kržič, Slavko Langus, Danica Bernik ter Helena in Boris Madon.
Jerca Tičar in Breda Magda Justin sta postali častni članici društva;
najvišje društveno priznanje jima je bilo podeljeno v zahvalo za več
kot dvajset let nesebičnega dela na mnogih področjih upokojenskih
dejavnosti in v organih društva.

Čestitke tekmovalcem in hvala vsem, ki ste pomagali pri organizaciji
turnirja. V prihodnje računamo na večjo udeležbo in si želimo, da
bi turnir postal tradicionalen. Izkoriščamo tudi priložnost, da povabimo upokojenke in upokojence, da se nam pridružite. Prstomet je
stara, preprosta igra, nudi pa veliko zabave in sprostitve, pa tudi
adrenalina. Dobivamo se vsak ponedeljek ob 17. uri na teniškem
igrišču kampa Šobec.
Jaka Simonovič. Foto Ferdo Kikelj

Podpredsednik Pokrajinske zveze društev upokojencev Gorenjske
Stane Gorenc pa je častnemu predsedniku društva in koordinatorju
programa starejši za starejše Edvardu Kavčiču podelil posebno priznanje PZDU Gorenjske za dolgoletno uspešno vodenje programa.
Po končanem zboru smo ob malici prijetno in sproščeno poklepetali.
Cilj, tako mladih kot starejših, je, da ostanemo zdravi in v dobri psihofizični kondiciji. K temu cilju stremijo tudi dejavnosti, ki jih društvo
razvija v svojih programih. Prepričani smo, da lahko vsakdo med dejavnostmi – tako športnimi, kulturnimi, izobraževalnimi ali pri ročnih
delih – najde kaj zanimivega in koristnega zase.

Napovedujemo
Društveni piknik
Vabimo vse članice in člane društva na piknik, ki bo v soboto, 11.
junija 2022, na vrtu Gostišča Osvald. Začel se bo ob 11. uri. Človek
je družabno bitje in potrebuje stike z drugimi. Te smo v preteklem
obdobju še kako pogrešali, zato vas na srečanju pričakujemo. Za vse
informacije in prijavo pokličite v času uradnih ur v pisarno društva, tel.
04 5801 304. V primeru slabega vremena bo dogodek prestavljen.

Zato: Hej, pridružite se nam!
Danica Bernik

20

Upokojenci

Predavanje

Oranžne z odtenkom

Kulturno-izobraževalna sekcija v ponedeljek, 6. junija 2022, pripravlja
potopisno predavanje Lepote Karavank. S sliko in besedo nas bo po
naših hribih popeljal Pavel Smolej. Predavanje bo v dvorani Gostišča
Osvald, začelo se bo ob 19. uri. Vljudno vabljeni.

16. marca 2022 smo dekleta društva Šola zdravja izvedle
zbor članic v Gostišču Osvald. Po dvoletnem premoru je bilo
naše druženje še bolj prijetno in prisrčno.
Za uvod smo si ogledale krajšo filmsko predstavitev o naših aktivnostih,
druženju, povezovanju, razgibavanju
… Sledil je uradni del zbora, v katerem smo med drugim sklenile, da
izstopimo iz društva Šola zdravja in
v soglasju z Društvom upokojencev
Žirovnica kot nova sekcija začnemo
delovati v njegovem okviru. Sekcijo
smo poimenovale Jutranja telovadba.
Takoj naslednje jutro nas je predsednik Zdravko Malnar pozdravil in nam
zaželel dobrodošlico.

Meritve
Naslednje meritve krvnega tlaka, sladkorja in holesterola bodo 13.
junija v društveni knjižnici pri Gostišču Osvald od 8.00 do 10.00. Meritev 25. aprila in 16. maja se je skupaj udeležilo 39 članic in članov.

Voščili smo
Aprila so praznovale: Angela Vidic s Sela 97 let, Milena Hlawa
iz Zabreznice 90 let in Katarina Erjavec z Breznice 95 let. Iskrene
čestitke vsem slavljenkam.

Takalicanje v Glenci
Lokacija in termin vadbe ostajata
nespremenjena, in sicer prostor za Gostiščem Osvald na Selu od
7.30 do 8. ure, vsak delavnik v vsakem vremenu. Osnovna dejavnost skupine Jutranja telovadba je redno jutranje gibanje s telesno
vadbo na prostem, ki temelji na medsebojnem povezovanju in druženju. Organiziramo tudi pohode in različne družabne aktivnosti,
povezujemo se z drugimi društvi v lokalnem okolju, se udeležujemo
medgeneracijskega druženja z Osnovno šolo Žirovnica in Domom
starejših občanov dr. Franceta Berglja Jesenice.
V mesecu aprilu smo se v sklopu medgeneracijskega povezovanja
družile z učenci in učiteljicama prvega razreda Osnovne šole Žirovnica na igrišču v Glenci. Članice skupine in učenci smo bili srečanja
veseli, bilo je razposajeno, pa tudi tekmovalno. Obudili smo stare
velikonočne igre in uživali ob takalicanju oziroma kotaljenju pirhov
in štrucanju. Učiteljicama Barbari in Katji hvala za povabilo!

Na obisku pri Julijani Mežnarec

Našim slavljenkam in slavljencem smo zadnji dve leti voščila pošiljali
po pošti – razlogi za to so dobro znani. Ukrepi pa so naposled le
popustili in 16. maja smo se predsednik DUŽ in prostovoljki ponovno odpravili na obisk. »V živo« smo voščili Julijani Mežnarec, ki je
praznovala 92 let.
Neža Pernuš

Smo že v izteku meseca maja, dnevi so toplejši in daljši. Vabljeni na
jutranje razgibavanje in v našo družbo!
Za skupino Jutranja telovadba Tatjana Vidic

Mijini recepti

Breskvice
Sestavine:
• 1 jogurtov lonček mleka (2 dcl)
• 1 jogurtov lonček olja
• 1 jogurtov lonček sladkorja
• 2 jajci
• 1 vanilin sladkor
• 1 ½ pecilnega praška
• 60 dag moke

Slovenija je kvačkala grbe občin
V Sloveniji je v okviru Zavoda Ustvarjalno srce potekal projekt »Slovenija
kvačka grbe slovenskih občin«. Projekt je potekal na pobudo Jadranke
Smiljanić in pod pokroviteljstvom
predsednika Republike Slovenije, g.
Boruta Pahorja in Slovenske turistične zveze.

V mleku raztopimo sladkor, nato iz vseh sestavin zgnetemo
testo, ki naj počiva vsaj 1 uro. Iz testa oblikujemo majhne kroglice, ki jih polagamo na pomaščen pekač ali peki papir in spet
pustimo počivati vsaj pol ure.
Pečene kroglice čim hitreje še tople izdolbemo. Izdolbenim drobtinam dodamo orehe, sladkor po okusu, limonino lupino, malo
ruma, 1 vanilijev sladkor in marelično marmelado.
Zmešamo v kepo in nadevamo izdolbene breskve. Z marelično
marmelado povežemo po dve polovici in jih povaljamo v rdečo
in zeleno živilsko barvo (ali ekstrat jagode), ki smo jo raztopili v
soku pol limone in 0,5 dcl vode. Takoj nato jih povaljamo še v
kristalnem sladkorju.

Izziv je pomagalo izpolniti 211 kvačkaric in en kvačkar. Grb Občine Žirovnica je izdelala Katja Poljanec iz
Žirovnice. Za grb, velik je 110 x 130
cm, je porabila 2,5 kg volne, kvačkala pa ga je 130 ur. Grb je eden
izmed 212 grbov slovenskih občin, ki so se potegovali za Guinnesov
rekord v največji zbirki izdelkov v C2C tehniki kvačkanja. Narejeni so
s prejo, izdelano v Sloveniji, v dolini Majšperk.
Grb naše občine že krasi sejno sobo občine.
Helena Čadež
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Društva

Srečanje konjenikov treh dežel

Zveza borcev za vrednote NOB Žirovnica v sodelovanju z
Občino Žirovnica, ZTK Žirovnica, PD Žirovnica, TVD Partizan
Žirovnica in Barom Zavrh
vabi vse prijatelje narave na

Tradicionalno srečanje konjenikov treh dežel na tromeji, ki
se je začelo ob vstopu Slovenije v Evropsko unijo, je zaradi
vsem znanih razlogov doživelo nekajletni prisiljen premor.
Po težkih časih konjeniki Slovenije, Italije in Avstrije skušajo
obuditi vsakoletno srečanje.

8. pohod na Mali vrh in v Titovo vas.

Na praznični 1. maj se konjeniki zberejo na meji med državami in v
povorki prevozijo, prejezdijo nekaj kilometrov po eni izmed dežel,
organizatorki dogodka. Tokrat je srečanje gostila Bistrica na Zilji.
Slovenske barve so poleg jahačice zastopali tudi člani Konjeniškega kluba Stol z dvovprego
zapravljivčka. Zoe in Miško na
vajetih Valentina Zupana in sovoznika Janka Vidica sta popeljala še Doro, Francko in predsednika KK Špik na prijetno pot
od meje Italija–Avstrija po poti
proti dolini Zilje. Zaradi še vedno
veljavnih nekaterih ukrepov sosednje države je bilo druženje
tako številčno kot programsko
okrnjeno, pa vendar po vsem
tem času prijetno.
Prihodnje leto bo gostitelj srečanja Trbiž in nato Kranjska Gora,
kjer se bomo, upamo, podružili
tako kot nekoč.

Pohod bo potekal v soboto, 28. maja, med 8. in 13. uro
s štartom in ciljem pri Baru Zavrh.
Ob 11.30 bo v Titovi vasi nagovor župana Leopolda
Pogačarja in predsednice ZZB Žirovnica Majde Gričar
ter položitev venca k spominski plošči.
Po zaključku pohoda vabljeni na partizanski golaž.
PARKIRIŠČE
ZAVRŠNICA

PRIREDITVENI PROSTOR
ŠTART - CILJ
86

3m

Predstavniki Slovenije v nizkem
štartu na zbirnem mestu na meji
med sosednjima deželama. Foto
Ferdo Kikelj
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ZVEZE BORCEV

ZGODOVINA ŽELEZNIŠKEGA MOSTA V MOSTAH
IN Z NJIM POVEZANIH DOGODKOV

Žegnanje traktorjev 2022

Avtor: Januš Šivic

Na konjeniški parceli so se na predvečer praznika dela, skupaj s prvimi gorečimi kresovi na hribih, na ogled postavili različni štirikolesni
jekleni konjički, ki so jih lastniki pripeljali na žegen.

Knjiga izzide v začetku
junija, obsega 148 strani,
formata 20 x 27 cm,
mehka vezava z zavihki

Iz vseh koncev Kašarije, tudi Bleda in
Bohinjske Bele so
jih mladi in še malo
mlajši lastniki po srcu
pripeljali po žegen
brezniškega župnika
Marka Senice. Videti
je bilo predstavnike
različnih znamk: Lindner, Lamborghini,
Čakajoč na žegen za varnejše delo. Foto
Ferdo Kikelj
Deutz, IMT, Ferguson, Same, John Deere, Zetor, Universal, New Holland, Štore; pisanih barv: rdeče, modre,
zelene, rumene, rjave in vseh vmesnih odtenkov; vseh velikosti: od
kakšnega metra do več metrov v višino; različnih tipov: tistih športnih
brez strehe do limuzin z dodatnim sedežem in različnih namenov: po
besedah lastnikov za delo na polju ali za na lepše, če žene pustijo. Vse
naštete so pripeljali, da bi prosili sv. Izidorja, zaščitnika traktoristov
oziroma poljedelcev in kmetov, za zaščito in varnost pri delu.

Cena: 15 eur
Naročila in informacije:
Medium d.o.o.
Žirovnica 60c, 4274 Žirovnica
E: medium@medium.si
T: 04/580 50 20
M: 040 221 533
www.medium.si

Z zvezanimi rokami na hrbtu so šli nekateri s sklonjenimi
glavami na morišče, drugi pa je zopet dvignil glavo in
pogledal na vrhove gorenjskih velikanov, ki so jih pravkar
objeli prvi sončni žarki tega strahotnega jutra, globoko je
vsak vzdihnil, prsa so se mu napela in sledili so drug
drugemu na morišče. Tam pa so krogle vrtale prsa;
zadnjikrat pred smrtjo s hrbtom obrnjen proti Stolu je še v
zavesti, da je popolnoma nedolžen pomislil ta ali oni na
starše, ženo, otroke, ki so izseljeni in nekje v tujini prosijo
prekletstvo na kruteža, ki jih je razmetal po svetu, kot
necivilizirano slovensko golazen, ki se upa za svoje pravice
in svobodo postaviti nemškemu terorju v obraz.

Po blagoslovu in priprošnjah župnika je sledilo žegnanje vsakega
izmed 29 traktorjev, žegen pa se je prevesil v prijetno druženje. In
zaenkrat se od prvega žegnanja leta 2015 traktorjem in traktoristom
ni zgodilo nič hudega. Sveti Izidor, naj tako, prosim, tudi ostane.
Meta Zupan, KK Stol
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Boštjan Noč prejel zlato čebelo

Svetovni dan čebel pri Janševem čebelnjaku

Na svetovni dan čebel, 20. maja, je bila drugič podeljena
najvišja državna nagrada na področju čebelarstva – zlata
čebela. Med dvanajstimi kandidati iz osmih držav jo je prejel
Boštjan Noč, predsednik Čebelarske zveze Slovenije.

V Čebelarskem društvu Antona Janše Breznica so peti svetovni dan čebel obeležili s prireditvijo pri Janševem čebelnjaku.
Ob letošnjem svetovnem dnevu čebel je v ospredju tema mladi in
čebelarstvo. Skrb za čebelarski podmladek je ena od glavnih nalog
Čebelarske zveze Slovenije. Na Osnovni šoli Žirovnica deluje čebelarski krožek, ki ga je več kot 30 let vodil in skrbel za šolski čebelnjak
čebelar Stanko Noč. Na prireditvi pri čebelnjaku mu je v. d. ravnatelja Gregor Pungaršek za njegovo prizadevno delo izrekel iskreno
zahvalo.

Nagrada zlata čebela je najvišja državna nagrada za izjemne dosežke
na področju zaščite čebel in drugih opraševalcev ter za ozaveščanje o
njihovem pomenu za trajnostno kmetijstvo, zagotavljanje prehranske
varnosti, ohranjanje narave in njene biotske raznovrstnosti, kulturne
dediščine ter zdravja ljudi. Nagrada je bila prvič podeljena leta 2021,
za izjemne dosežke na področju promocije čebel in drugih opraševalcev jo je prejel prof. dr. Lucas Alejandro Garibaldi iz Argentine. Odbor
za podeljevanje nagrade je za leto 2022 prejel 12 predlogov, med
njimi tri iz Francije, po dva iz Italije in Libije in po enega iz Nemčije,
Grčije, Egipta, Kitajske in Slovenije. Letošnja tema podelitve je bila
ohranjanje čebel in drugih opraševalcev, pri čemer je bil po mnenju
odbora najuspešnejši Boštjan Noč. Nagrado je prejel iz rok predsednika Državnega sveta RS Alojza Kovšce, dogodka se je udeležila tudi
predsednica Državnega zbora RS Urška Klakočar Zupančič.

Prireditev na novem podestu nad čebelnjakom

O pomenu svetovnega dneva čebel so v svojih nagovorih spregovorili
predsednik ČD Antona Janše Matjaž Pogačnik, podžupan Občine
Žirovnica Sebastjan Zupan in predsednik Čebelarske zveze Gorenjske
Anže Perčič, brezniški župnik Marko Senica pa je novi podest pri
čebelarski brunarici blagoslovil.
V kulturnem programu so nastopili šolski pevski zbor Čebelice, ženski
pevski zbor Antona Tomaža Linharta iz Radovljice in Mešana pevska
skupina dr. France Prešeren.
Polona Kus

Boštjan Noč – prejemnik zlate čebele 2022

Predsednik Odbora za podelitev nagrade dr. Jože Podgoršek je v obrazložitvi med drugim dejal: »Boštjan Noč je protagonist, ki najboljše
ideje udejanja s podporo okolja, odlikuje pa ga njegova inovativnost
in elan, s katerim se loteva vedno novih projektov. Slovenijo je s
svojimi projketi postavil na domači in svetovni zemljevid čebelam
in drugim opraševalcem prijaznih dežel. S svojo neizmerno energijo
je motor delovanja, ki je v zadnjih letih preseglo okvire čebelarstva
in sprožilo široko družbeno gibanje v podporo varovanju čebel in
narave, povezovanju pridelovalcev in potrošnikov na lokalni ravni ter
uporabi izkušenj in tradicije v čebelarstvu pri soočanju s sodobnimi
izzivi. Kot predsednik Čebelarske zveze Slovenije nudi čebelarstvu
trdno vodstvo in jasno smer razvoja. Ni teoretik, temveč praktik z
veliko izkušnjami. Velja za trdega, vztrajnega in prodornega pogajlca,
ki zna vse napore vložiti v dosego zastavljenega cilja.«

Krokarjevo gnezdenje v Rebru
Krokar (Corvus corax) je največji med
vrani in pticami pevkami, saj meri več
kot 60 centimetrov. Perje imajo črno, pri
odraslih se blešči v kovinsko zelenih in
modrih barvah. V letu se dobro opazi
značilen klinast rep. Njegovo petje je
sestavljeno iz tihih zvenečih in raznovrstnih glasov. Glasni »kra« in votli »klonk«
v času gnezditve v bližini gnezda zamenjajo raznovrstni zvoki, posebno ko samec prinaša hrano valeči samici.
Značilno gnezdo krokarja
Gnezditveno območje so obsežni goz- v skalni steni
dovi predvsem v gorski pokrajini. Gnezdo zgradi par največkrat v skalni steni, redkeje na drevju. Znašata ga
že v začetku februarja, aprila pa že hranita mladiče.
Predlani sem prvič našel krokarjevo gnezdo na sončni strani Rebra
pod Jecolo – v steni Zaskoka. Sicer drug par redno gnezdi tudi v
Završnici. Značilno pa je, da gnezdišče vsako leto menja in tako ima
v teritoriju vsaj dve gnezdi. Ko zalega zajedavcev propade, se čez
dve leti spet vrne na staro gnezdišče in obnovi gnezdo. Tako je par
letos že drugič uspešno gnezdil v steni Zaskoka.
V prehrani teh ptic iz rodu vranov prevladuje mrhovina in ostanki na
kompostih in odlagališčih odpadkov. Redkeje se loti sadja, skupinsko
pa lahko uplenijo tudi šibke in bolne parkljarje.
Besedilo in foto Boris Kozinc

Boštjan Noč je v svojem govoru dejal, da je nagrada plod dela generacij slovenskih čebelarjev. Za podporo in sodelovanje se je zahvalil
sodelavcem, čebelarskim društvom in kmetijskim ministrom, ki se
jih je v 15 letih njegovega vodenja ČZS zamenjalo kar osem, prav vsi
pa so podpirali projekte za ohranjanje čebel. »Čebele so moj način
življenja. Pri njih ni naših in vaših, levih in desnih, vse delajo druga za
drugo,« je zaključil Boštjan Noč in pozval k skupnim prizadevanjem
za zeleno Slovenijo in kranjsko sivko.
20. maj, rojstni dan Antona Janše in svetovni dan čebel, je tudi
praznik slovenskih čebelarjev. Letošnjega so obeležili v Dolenjskih
Toplicah 21. maja.
Polona Kus

23

Narava

Nega balkonskega cvetja

drugi). Z uporabo takega gnojila dosežemo kompaktno rast rastlin.
Mikroelementi so namreč nepogrešljivi za nemoteno rast in razvoj
rastlin. Sproščajo se v enakomernem deležu glede na makro elemente in tako ves čas delovanja zagotavljajo uravnoteženo rast rastlin.
Načini gnojenja so različni, od dodajanja počasi topnih granuliranih
gnojil ali palčk v zemljo ob saditvi, do dodajanja vodotopnih gnojil
vodi za zalivanje na vsakih nekaj zalivanj ali redno zalivanje z vodo, v
katero vmešamo ustrezno gnojilo. Po izkušnjah je tak sistem najbolj
ugoden za rastline, potrebujete samo dovolj veliko posodo v kotu
balkona ali nekje ob robu hiše, kjer lahko tudi lovimo deževnico, kar
je v mnogih pogledih najboljša možnost.
Zalivanje balkonskih rastlin se razlikuje glede na našo izbiro cvetja.
V splošnem velja, da jih zalivamo zgodaj zjutraj ali pozno zvečer,
preden ali potem, ko nanje posije sonce. To je predvsem pomembno
za rastline, posajene na sončno lego, saj jih sonce lahko tudi ožge.
Prav tako pa moramo pri balkonskem cvetju paziti, da jih ne zalivamo
preveč, saj lahko to privede do koreninske gnilobe. Najbolje je, da
jih zalivamo s postano vodo. Korita z vodno rezervo nam delo zelo
olajšajo, vanje namreč nalijemo vodo, ki jo rastline po potrebi nato
same črpajo. Skozi vso rastno dobo je pomembno zalivanje tudi po
površini zemlje. Tako v vročih dneh ohranjamo zemljo vlažno.
Odlična izbira za naš balkon na soncu so bršljanke.
Pri izbiri barv in kombinacij balkonskega cvetja lahko uporabimo
vso našo domišljijo. Paziti moramo le, da se rastline po lastnostih in
potrebah ujemajo. V KGZ Sava z. o. o. Lesce vam z veseljem pomagamo pri izboru najbolj primernih rastlin za vaše balkone. Na zalogi
imamo tudi velik izbor kvalitetnih rastlin in korit. Želim vam veliko
uspeha in veselja pri vašem delu.
Boštjan Frelih

Da bodo naše rastline izgledale čudovito, da bodo prestale celo
sezono in jih bomo vzgajali z veseljem, moramo poznati lastnosti
posameznih vrst rastlin. Pravilna zasaditev in postavitev korit na balkon ali zunanje okenske police za lepo balkonsko cvetje ni dovolj.
Pri mešanih zasaditvah, ko izbiramo barve in kombinacije različnih
rastlih, moramo paziti, da se rastline po lastnostih ujemajo. Potrebni
sta tudi redna nega in pravilna skrb. Večina balkonskih rastlin v svoji
lepoti zasije na vrhuncu poletja in zato potrebujejo poleg dobre
zemlje predvsem gnojila in vodo.

Primer klasične zasaditve s
surfinijo

Malo bolj pisana zasaditev

Zemljo, v katero smo naše rastline posadili, smo že izbrali. Mešanice
so si večinoma podobne, sestavljene so iz naravne bele in rjave šote,
dodana je glina, razni komposti in naravna organska gnojila. Zemlja
ima tako za kratek čas dovolj rastlinskih hranil in z rednim tedenskim
dognojevanjem navadno začnemo mesec dni po sajenju.
Ustrezno razmerje hranil v gnojilu omogoča razraščanje korenin,
bujno rast, veliko cvetnih nastavkov in seveda bujno cvetenje. Gnojilo
naj poleg makro hranil NPK (N-dušik, P-fosfor, K-kalij) vsebuje tudi
magnezij in ostala nujno potrebna mikro hranila (kalcij, železo, bor in

Velik izbor:
balkonskega cvetja, zemlje za
presajanje, gnojil za
balkonske in okrasne rastline,
korita za zasaditve

KAVARNA PANJ
Ponedeljek – petek:
8:00 do 21:00
Sobota: 8:00 do 14:00
Vabljeni na najboljšo
kavo v mestu!
Pssssst, vam izdamo
skrivnost? VSAKA DESETA
KAVA GRATIS!

Vse za vrt:
vrtno orodje, sadike, semena,
gnojila, ekološki pripravki

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
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Zdravje

Homeopatija –
informacijska medicina

aktivni, da ne uživamo poživil, da se zmerno prehranjujemo in imamo
zdrave medosebne odnose.
Mojca Legat, mag. pharm., homeopat, Home - O – Či s.p.

Nekaj najpogostejših vprašanj

Trenutek, ki spremeni življenje

Kako hitro začnejo delovati homeopatska zdravila? Odvisno, ali je
bolezen akutna ali kronična. V akutnih primerih učinek pogosto
opazimo že nekaj minut po zaužitju zdravila in za ozdravitev lahko
zadošča en sam odmerek. Pri kroničnih boleznih pa se učinek zdravila
ne pojavi tako hitro in zdravljenje lahko traja več mesecev ali let.
Kako dolgo traja homeopatsko zdravljenje? Kolikor časa organizem
potrebuje pomoč pri samozdravljenju. Dolžina zdravljenja je odvisna od tega, kako dolgo bolnik že ima bolezen ter kako huda in
globoka je.
Kakšna je bolnikova vloga? Bolnik z iskrenimi in resničnimi opisi svojih
duševnih in telesnih simptomov homeopatu pomaga pri predpisu pravega zdravila. Pomembno pa je tudi bolnikovo opazovanje
samega sebe in zdravstvenih sprememb. Med zdravljenjem mora
upoštevati navodila, ki mu jih da homeopat.
Ali je konvencionalno zdravljenje ovira za homeopatsko zdravljenje?
Ne. Veliko bolnikov ima več diagnoz hkrati in tudi seznam konvencionalnih zdravil, ki jih redno jemljejo. Homeopatska zdravila delujejo
na drugačen način in zato ne motijo delovanja konvencionalnih.
Sčasoma pa je med zdravljenjem možno odmerke konvencionalnih
zdravil po posvetu z zdravnikom zmanjšati ali nekatera celo opustiti.
Kaj pomeni alopatski? Konvencionalna zdravila delujejo bodisi na
način, ki je drugačen od načina delovanja človeškega organizma
(to je alopatsko), bodisi v nasprotju z načinom, kot to želi človeški
organizem (to je antipatsko). Homeopatsko pomeni podobno ali v
harmoniji s tem, kar želi organizem, da bi se sam ozdravil, si povrnil
ravnovesje.
Ali so odmerki homeopatskih zdravil različni? Da. Jakost homeopatskega zdravila (t. i. potenca), pogostost in velikost odmerkov določi
homeopat za vsakega bolnika posebej glede na njegovo zdravstveno
stanje.
Kje lahko kupimo homeopatska zdravila? V Sloveniji so naprodaj v
določenih lekarnah po zakonu od leta 2011 in sicer v majhnih potencah, namenjenih samozdravljenju blagih težav. Homeopati uporabljajo tudi večje in velike potence zdravil, brez katerih marsikatere
resnejše kronične bolezni ne bi bilo možno pozdraviti.
Kako se jemlje homeopatska zdravila? Večinoma peroralno v obliki
kroglic iz mlečnega sladkorja ali raztopine – kroglice se položi v
usta, da se raztopijo, raztopino pa se nekoliko zadrži v ustih in nato
pogoltne. Zdravila so brez okusa. Dvajset minut pred in po zaužitju
ni priporočeno jesti, piti ali si umivati zob. Natančna navodila da
bolniku homeopat.
Predvidevajmo, da se lahko homeopat zmoti in predpiše napačno zdravilo, ki povzroči določene bolezenske simptome. Ali lahko
v takem primeru dodatno zbolimo oz. ali to zdravilo povzroči še
večji nered v našem organizmu? Pravimo, da obstaja le napačno
zdravljenje, ne obstaja pa napačen predpis homeopatskega zdravila.
Homeopatsko zdravljenje je namreč pogosto možno začeti z več različnimi homeopatskimi zdravili, vendar pa homeopat vedno izbere le
eno, tisto, za katero presodi, da je v danem trenutku najprimernejše.
Glede na bolnikov odziv pa se pacienta pozneje zdravi bodisi z istim
zdravilom v isti ali drugačni potenci in/ali količini bodisi z drugim
zdravilom. Prav zato je tu iskreno, odkrito sodelovanje homeopata
in pacienta izredno pomembno.
Ali po končanem homeopatskem zdravljenju ostanemo zdravi? To
je večinoma odvisno od nas in naših življenjskih navad. Pričakuje se,
da smo med zdravljenjem s svojim homeopatom ugotovili napake, ki
smo jih delali doslej, in jih opustili. V tem primeru je zelo verjetno, da
bo ravnotežje, ki se je vzpostavilo med homeopatskim zdravljenjem,
ostalo. Pozorni moramo biti na to, da dovolj spimo in smo telesno

Klub Združenja bolnikov s cerebrovaskularno boleznijo
(CVB) Bled združuje člane iz občin Bled, Bohinj, Jesenice,
Radovljica in Žirovnica. Bolnikom in njihovim svojcem nudi
oporo, strokovno pomoč in druženje.
Vsaka bolezen, četudi pričakovana, vsakomur spremeni življenje.
Možganska kap praviloma nastopi nenadoma in nepričakovano.
Okrevanje je proces, ki terja aktivno sodelovanje strokovnih delavcev,
bolnikov, svojcev, skrbnikov in prijateljev. Posledice bolezni postavijo
bolnika in njegove bližnje pred številne in težavne preizkušnje in vprašanja. Na nekatera je mogoče odgovoriti takoj, na številna pa pravi
odgovor prinesejo šele čas, nove življenjske izkušnje in predvsem
druženje z ljudmi s podobnimi težavami.
Klub CVB Bled svojim članom nudi: druženje, izmenjavo izkušenj in
iskanje rešitev; možnost pogovora z različnimi strokovnjaki in spremljanje novosti na področju preventive in zdravljenja možganske
kapi; strokovno vodeno telesno vadbo in možnost obnovitvene rehabilitacije v zdravilišču; prejemanje glasila KAPnik; sodelovanje na
kreativnih delavnicah, organiziranih pohodih in izletih.
Klub je bil ustanovljen leta 1998. Vse od začetkov do danes se lahko pohvali z nizom uspešno izvedenih predavanj, delavnic, obiskov
nepokretnih članov. Člani kluba se srečujemo vsako tretjo sredo v
Restavraciji center Lesce. Ta srečanja so obogatena z zdravstvenimi,
potopisnimi predavanji, prvenstveno pa so namenjena družabnemu
srečanju članov. Potekajo v prijetnem, sproščenem vzdušju, člane
navdajo z novo energijo in voljo za premagovanje vsakodnevnih težav. Moto kluba se glasi: »Pričakuj, da bodo težave, ki so te prizadele,
tvoj neizogiben del življenja. Ko se pojavijo, visoko dvigni glavo, jim
poglej naravnost v oči in reci: »Obvladal vas bom! Ne morete me
poraziti! Potem pa pri sebi ponovi najbolj tolažilne besede: »Tudi to
bo minilo!«
Veseli smo vsakega novega člana, bolnika, njegovega svojca. Prepričani smo, da s svojo pozitivno naravnanostjo, pogumom in optimizmom, kljub bolezni, ki nas je doletela, lahko polepšamo dan in
budimo upanje v ljudeh.
Predsednica kluba Marijana Pogačar

Strokovnjakinja za homeopatijo in tui-na sprostitveno masažo

Home-0-Či

svetovanje o vitalni energiji,s.p.

Mojca Legat, mag.pharm.

Termini po dogovoru, možnost darilnih bonov

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

in naši člani dosegajo vidne rezultate na področju krosa, endura,
downhilla in tudi cestnega kolesarstva, poslanstvo kluba ni zgolj
zmagovanje na tekmah, ampak predvsem kvalitetno preživljanje
časa, sklepanje prijateljstev in ustvarjanje spodbudnega okolja za
njihov osebni in športni razvoj.«
Polona Kus

Kolesarska sezona je v polnem zamahu. Zanimanje za kolesarstvo je vse večje in vse večje je tudi število otrok, ki želijo
trenirati v KK Završnica. Predstavljamo Emo in Davida, oba
uspešna gorska kolesarja v svojih kategorijah.

Odprta sezona pohodniških
in kolesarskih izletov

Ema in David Janušič Korošec prihajata iz Zabreznice, Ema hodi v 3.,
in David v 5. razred OŠ Žirovnica. David trenira že peto leto. Po besedah trenerja Žiga je eden najbolj talentiranih mladih tekmovalcev, kar
se tiče obvladovanje kolesa ter skokov in spustov po lokalnih trailih.
Na tekmi za sloxcup pokal je lani na domačem terenu v Završnici
osvojil odlično 3. mesto in sezono zaključil s skupnim 5. mestom v
kategoriji U11.

Ema (Urbani XC 2021)

S promajskim pohodom do Doma pri izviru
Završnice se je začela sezona pohodniških
izletov v Planinskem društvu Žirovnica, 24. aprila je bil izveden tudi prvi kolesarski izlet v letošnjem letu.
Manjša skupina kolesarjev, se je, kot je začrtano v Planu izletov in
pohov 2022, odpravila na krožno turo po gričih okoli Žalca z zaključkom v Fontani piv Zeleno zlato. Čeprav jutranje temperature in oblaki
niso nakazovali hude žeje, se je proti poldnevu pokazalo sonce in
po 45 kilometrih kolesarjenja je bil obisk fontane dobrodošel zaključek izleta. Prihodnja dva kolesarska izleta v organizaciji PD Žirovnica
bosta vodila po trasah Slovenske turnokolesaske poti, za zaključek
sezone pa bo na sporedu dvodnevno kolesarjenje ob morju – Rabac.

David (XCO Završnica 2021)

Zakaj je za svoj šport izbral ravno kolesarjenje? David: »Ko sem bil
še manjši, sva se šla z atijem večkrat s kolesom kopat na Bled in na
obisk k atu in mami. To kolesarjenje mi je bilo zelo všeč. Ati je zato
pobrskal po Googlu in videl, da se lahko včlanim v KK Završnica in
začnem kolesariti bolj zares.«
Dve leti kasneje je po vzoru starejšega brata trenirati začela še Ema,
ena od dveh deklet v klubu (če ne štejemo odraslih članic). Ema je
v lanski sezoni od šestih tekem kar štirikrat stala na 1. stopnički in
na koncu osvojila prvo mesto v skupnem seštevku sloxcup pokala v
olimpijskem krosu, kategorija U9.
Kaj je pri kolesarjenju najboljše? David: »Najbolj všeč so mi spusti.
Najprej se potrudiš v klanec, potem pa sledi dober spust po koreninah in kamnih, pa še skoki so vmes. Ko bom star 13, bom vozil tudi
enduro, kjer je teren še bolj zahteven.
Ema: »Tudi jaz se rada vozim po koreninah, asfalt mi ni všeč. Strah
me je samo, če je zelo strmo. Padla sem enkrat, ko me je na pesku
zaneslo, ampak ni bilo hudega.«
David: »Jaz sem padel že večkrat, trikrat so me šivali, ampak zaradi
tega ne bi nehal. Še bolj se zaženem.«

Savinjski Lurd – hribček s cerkvico Lurške Matere v bližini Žalca

Med cilji pohodnikov bo 18. junija prvi na vrsti Stol v sklopu praznovanja spominskega dneva. Julija bodo planinci organizirali turo
na Malo Mojstrovko in avgusta zahteven vzpon na Monte Pelmo,
tritisočak v Dolomitih. Podrobnosti o vseh izletih najdete na spletni
strani PD Žirovnica.
Novo-staro vodstvo PD Žirovnica
Člani PD Žirovnica so konec februarja izvedli redni letni občni zbor,
na katerem so izvolili predsedstvo in druge organe društva za prihodnja štiri leta. Društvo bo tudi v prihodnje vodil Bojan Završnik,
za podpredsednika je bil ponovno izvoljen Marko Slamnik in za blagajničarko Tanja Bergelj.

Kje in kako pogosto trenirate?
Ema: »Treninge imamo dvakrat na teden po dve uri. Dobimo se na
parkirišču na Breznici in potem gremo na teren.
David: »Hodimo proti Rodinam, Begunjam, v Završnico, na Valvasor ...
moj rekord na Valvasor je 37 minut. Imamo pa tudi večdnevne priprave. Letos februarja sva bila oba z Emo že na pripravah v Portorožu.«

Poletna sezona v Domu
pri izviru Završnice
Dom pri izviru Završnice
bo od 1. junija odprt vse
dni v tednu. Letošnjega
januarja je z delom v Zelenici zaključila Marina Čop,
ki je bila oskrbnica doma
polnih deset let. Mesto
oskrbnika bo s pričetkom
poletne sezone prevzel
Daniel Rožman iz Kranja. Vabljeni k obisku!

Kakšni so vajini kolesarski cilji? Imata vzornike med športniki?
David: »Moj vzornik v svetu je Nino Schurter, v Sloveniji pa Primož
Roglič. Rad bi postal poznan kolesar.«
Ema: »Jaz nimam vzornika. Všeč mi je, da je v moji skupini tudi
Aleks, ker je moj sošolec in se poznava. Na treningih se imamo fino
in rada kolesarim.
Druženje z gibanjem v naravi pa je tudi eden ciljev kluba in trenerjev
KK Završnica – Žiga, dveh Matejev, Primoža, Klemena in Maruše,
ki v letošnji sezoni skrbijo za 43 članov. Najmlajši med njimi šteje 6
let. Žiga Blatnik, predsednik kluba: »Četudi so rezultati vedno boljši

Polona Kus
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Pomlad v SSD Stol Žirovnica

Regijski zaključek
Zaključno prireditev s podelitvijo priznanj tradicionalno organizira
klub, ki osvoji največ točk v regiji. V letošnji sezoni je bil to SK Radovljica. Prireditev je potekala 14. maja v Športnem parku v Radovljici,
podelitev priznanj pa smo popestrili z bogatim programom različnih
športnih iger.

Nekaj besed, s katerimi lahko povzamemo dogajanje zadnjih dveh mesecev v SSD Stol Žirovnica: pomlad … dež …
sonce … telovadnica … aktivnosti na prostem … kondicija
… gibljivost … skoki … delovna akcija …
Naši skakalci so konec aprila zaključili s treningi v telovadnici in pričeli
s kondicijskimi treningi v našem skakalnem centru v Glenci, kjer pilijo
formo za poletno sezono. Vsi člani so opravili že prve skoke, starejši
skupini na kratkih smučeh, mlajša pa na običajnih skakalnih smučeh.
Konec aprila smo izpeljali redni letni občni zbor. Poleg rednih točk
dnevnega reda sta priznanji za častna člana kluba SSD Stol Žirovnica
dobila dolgoletna člana Božena Kokalj in Janez Kokalj.

Regijski zaključek v Radovljici

Ob koncu sezone ima SK Radovljica v skupnem seštevku kar 3 regijske prvake in 1. mesto med 9 klubi zahodne regije. Uvrstitve Žirovničanov: Alja Prešeren (U12) 4. mesto, Blažič Tobias (U12) 9. mesto,
Taja Prešern (U14) 1. mesto, Miha Mertelj (U14) 1. mesto in Tristan
Blažič (U16) 7. mesto.
Katarina Privšek

Novice iz OK Žirovnica

Zadovoljstvo po treningu

V začetku meseca maja smo starši in trenerji združili moči in na
pobudo predsednika Boruta Repa izpeljali čistilno akcijo našega
skakalnega centra. Pospravili smo notranje prostore, pograbili listje
na doskočišču in v okolici skakalnic ter na novo pobarvali ograjo na
objektu, luči in klopi. Naša Glenca je tako dobila svežo pomladno
podobo.
V sredini maja so se skakalci in skakalke, starejši od 12 let, udeležili
meritev različnih sposobnosti na Fakulteti za šport. Z dobljenimi podatki in analizami le-teh trenerji dobijo koristne informacije, s katerimi
si lahko pomagajo natančneje optimizirati trening, hkrati pa dobljene
rezultate primerjajo s preteklimi leti in spremljajo napredek vsakega
posameznika.
Če želite biti sproti obveščeni o dogajanju v našem klubu, vabljeni
na našo facebook stran.
Otroke, ki bi želeli postati del naše mlade skakalne ekipe,
vabimo, da se nam pridružijo ob ponedeljkih, sredah in petkih med 17.30 in 19.00 v našem skalnem centru v Glenci. Za
več informacij lahko pokliče Matica Lotriča na 040 647 567.
Veseli bomo vašega prihoda. Se vidimo!

Tekmovalni del sezone 2021/22 je končan. Sezono lahko ocenimo kot uspešno, vendar tudi z
nekaj grenkega priokusa.
Članice Aquawatt Žirovnica so izpolnile osnovni cilj, to je obstanek
v 2. DOL zahod. Niso bile sicer daleč od mest v prvi polovici razpredelnice, saj je nekaj malega zmanjkalo. Celotno sezono smo imeli
težave z boleznimi (tudi covidom), poškodbami in študijskimi obveznostmi nekaterih igralk, tako so bili treningi močno okrnjeni in to se
je poznalo tudi na rezultatu. Uspešno pa so sezono zaključile ekipe
mladink (3. mesto v 2. DOL), kadetinje sestavljene iz starejših deklic
in kadetinj (2. mesto 3. DOL) in najmlajše deklice v mini odbojki.
Slednje so v spomladanskem delu naredile velik preskok v kakovosti
igre in so dosegle lepo število zmag, kar nas navdaja z optimizmom.
Uspešno so tekmovali tudi mlajši dečki v kategoriji male odbojke.
Po nekaj letih popolne praznine se je letos v vadbo vključilo kar
sedemnajst mlajših dečkov, ki kažejo sposobnosti, da z rednim in
kvalitetnim delom v naslednjih letih nekaj dosežejo.
Žal se nam ni izšlo z ekipo članov v 3. DOL. Že v pretekli sezoni je
ekipa skoraj razpadla, saj so starejši igralci prenehali z igranjem, mladi
in perspektivni kadeti pa so se, na naše veliko presenečenje, prav
tako odločili, da z vadbo prenehajo. Z velikim angažmajem klubskih
članov nam je uspelo zbrati zadostno število nekdanjih igralcev in
nekaj novincev, da smo odigrali tudi letošnjo sezono. Žal smo ob
zaključku sezone prišli do spoznanja, da ni dovolj igralcev, s katerimi bi izpeljali tudi sezono 2022/23. Tako bo članska ekipa začasno
prenehala z delovanjem, v upanju, da se čez nekaj let spet vrnemo
v ligaška članska tekmovanja z igralci, ki trenutno delujejo v skupini
mlajših dečkov.
Na tem mestu pa bi pozval starše in otroke občine Žirovnice in okolice, da v delo našega kluba vključite čim več dečkov in deklic ter jim
omogočite zdrav način preživljanja prostega časa in tudi socializacijo
in druženje z vrstniki in vrstnicami iz kraja in okolice.

Urška Šimnic Novak, SSD Stol Žirovnica

Konec smučarske sezone
Alpski smučarji SK Radovljica so zelo uspešno zaključili sezono 2021/22.
12. maja je v Kranjski Gori potekal državni zaključek tekmovanj, na
katerem so podelili priznanja najboljšim tekmovalcem v različnih
kategorijah in trem najboljšim klubom. Radovljiški smučarji so dosegli odlične uvrstitve, skupno pa smo osvojili 3. mesto med vsemi
klubi v državi. Med žirovniškimi tekmovalci je Alja Prešern osvojila
3. mesto v kategoriji U12, Taja Prešern 1. mesto v kategoriji U14 in
Miha Mertelj, prav tako U14, 4. mesto.

Trener OK Žirovnica Štefan Udrih
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V pomladno-poletni čas s PKŽ-jem

končno 6. mesto. Tekmovalci niso imeli niti dneva
počitka, saj jih je v ponedeljek, 9. 5. že čakala državna osnovnošolska tekma v Šenčurju. Domači
tekmovalci, ki so zastopali Osnovno šolo Žirovnica,
so dosegli precej dobre rezultate. Za prva mesta se
nam zaradi časovnih omejitev na koncu ni izšlo. Za
zaključek pestrega tekmovalnega vzdušja pa je bila
14. 5. na vrsti še težavnostna tekma za Zahodno
ligo na domači steni v Dvorani pod Stolom v organizaciji Plezalnega
kluba Žirovnica.

Predpoletni čas je v Plezalnem klubu Žirovnica vedno zapolnjen s številnimi aktivnostmi, v tem letu pa je bilo zaradi organizacije tekme za
Zahodno ligo na domači steni še posebej pestro. Poleg tekmovalne
priprave domače stene smo se udeležili še številnih tekmovanj za
Zahodno ligo in Državno prvenstvo po celotni Sloveniji, uspešni pa
smo bili tudi na izborih za mladinsko reprezentanco v težavnostnem
plezanju. Časa za podrobno analizo vsega dogajanja skorajda ni, saj
tekoče dejavnosti že delajo prve obrise predpoletno poletne sezone.

Po dvoletnem koronskem premoru je bila to že šesta tekma v naši
organizaciji. Preko celega dneva se v 10 tekmovalnih kategorijah
zvrstilo rekordnih 361 tekmovalcev iz 25 klubov celotne zahodne
Slovenije. Udeležba je bila glede na pretekla leta večja za kar 100
tekmovalcev, kar priča o trenutni popularnosti športnega plezanja
med otroki. Izmed vseh je bila številčno najbolj zastopana kategorija
starejših cicibank, kjer je hkrati nastopalo 73 tekmovalk. O izjemnem
organizacijskem zalogaju priča tudi dejstvo, da je preko celotnega
tekmovalnega dneva sodelovalo vsaj 45 pomočnikov, v pripravo
celotnega tekmovanja in priprave stene pa je bilo skupno vključenih vsaj 70 oseb. Na tem mestu velja ponovna zahvala vsem, ki ste
kakorkoli pripomogli k izpeljavi dogodka, saj nam brez vaše pomoči
ne bi uspelo. Nesporno smo dokazali tudi, da sta prostovoljstvo in
društvena - ekipna zavest še kako živa. Nedvomno velja pohvala
tudi vsem domačim tekmovalcem, ki so dosegli odlične rezultate.
Lahko smo ponosni prav na vse, na tiste, ki ste šele nabirali svoje
prve tekmovalne izkušnje in tudi tiste, ki ste na tekmah že izkušeni
mački. Naj izpostavimo samo dobitnike medalj: Gorazd Knafelj, mlajši
cicibani, 1. mesto, Luka Stevanovič, starejši cicibani, 1. mesto, Julija
Kikelj, mlajše deklice, 2. mesto, Lin Logar, mlajši dečki, 2. mesto,
Maša Zupan, kadetinje, 1. mesto, Lara Reš, kadetinje, 3. mesto in
Lukas Kalan, kadeti, 2. mesto.

Tekmovanje za Zahodno ligo v težavnostnem plezanju na domači
steni. Foto Bine Mekina

Aprilsko in majsko dogajanje v Plezalnem klubu Žirovnica je bilo
usmerjeno v tekmovanja za Zahodno ligo in državno prvenstvo,
načrtovanje in organizacijo domačega tekmovanja, aktivno izvajanje
vadbenega procesa za vse skupine otrok, za Jaka, trenutnega člana
slovenske mladinske reprezentance v balvanskem plezanju pa tudi v
izbor za mladinsko reprezentanco v težavnostnem plezanju. Za večino skupin je vadba kot do sedaj potekala enkrat tedensko v Dvorani
pod Stolom. Zanimanje otrok za športno plezanje je še vedno veliko,
si pa v prihodnji sezoni nedvomno želimo vsem omogočiti dvakrat
tedenske treninge. Za člane predtekmovalne in perspektivne skupine so bili treningi preteklih dveh mesecev usmerjeni v tekmovalno
pripravo zato smo poleg rednih treningov na visoki in balvanski steni
v Plezalnem ranču v Vrbnjah nekaj treningov izvedli tudi v drugih
modernih plezalnih centrih v Sloveniji in Avstriji.
April in maj sta bila tekmovalno zelo aktivna meseca, saj smo se
udeležili kar 7 tekmovanj različnega ranga, poleg tega pa smo organizirali še tekmo na domači steni. Prvi aprilski vikend je na Logu
potekala balvanska tekma za Državno prvenstvo, že naslednji vikend
pa balvanska tekma za Zahodno ligo v Kamniku. Udeležba domačih
tekmovalcev je bila zelo dobra, rezultati pa spodbudni, saj je do
stopničk zmanjkal le kanček vztrajnosti. Izpostaviti velja 2. mesto
Lare Reš v kategoriji kadetinj na tekmi Zahodne lige v Kamniku.
Vikendu tekmovalnega premora je 21. 4. 2022 sledila srednješolska
tekma v težavnostnem plezanju, kjer sta v kategoriji mlajših dijakov
in dijakinj domači klub in Gimnazijo Kranj zelo dobro zastopala Lukas
Kalan in Lara Reš. Lara je osvojila končno 1., Lukas pa 2. mesto. Že
naslednji vikend je v Vipavi v okviru plezalnega vikenda Tura potekala tekma odprtega tipa, ki sta se jo udeležili Ela in Julija Kikelj in
domov poleg dobre izkušnje prinesli še srebrno in bronasto odličje.
Tekmovalno smo nadaljevali prvi majski vikend na balvanski tekmi
za Državno prvenstvo, ponovno na Logu. Izpostaviti velja 1. mesto
Bora Knaflja, 6. mesto Luka Stevanoviča in 11. mesto Erazma Knaflja
v kategoriji cicibanov. Kategorijo starejših dečkov je odlično zastopal
Jaka Reš, ki je v finalnem nastopu po sicer dobrem plezanju dosegel

Podelitev za starejše cicibane – Luka na 1. mestu. Foto Bine Mekina

K dosežkom, po katerih si bomo leto 2022 nedvomno dobro zapomnili, pa je z uvrstitvijo v državno mladinsko reprezentanco v
težavnostnem plezanju prispeval Jaka Reš. V nadaljevanju sezone
ga v primeru dobrih nastopov na izbornih treningih čakajo nastopi
na mednarodnih tekmovanjih mladinskega pokala.
Po domači tekmi skorajda ni bilo časa za pravo analizo, saj nas prihajajoče dejavnosti že polno zaposlujejo. Tekmovalce poleg finalne
tekme Zahodne lige čakata še dve težavnostni tekmi Državnega
prvenstva, vsi skupaj pa tudi že nekoliko nestrpno pogledujemo
proti začetku šolskih počitnic in s tem tudi našim poletnim taborom.
Za PK Žirovnica Timotej Rajgelj
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Križanka

Geslo: PODPIRAJMO LOKALNO
1. Jaka Svetina, Žirovnica 94
2. Danica Benedik, Žirovnica 109d
3. Marija Lah, Breg 3
Nagrade prejmete v Moji cvetličarnici.

NAGRADNA KRIŽANKA
Geslo križanke pošljite do 20. junija 2022 na naslov
Novice občine Žirovnica, Žirovnica 60c, 4274 Žirovnica.
Nagrade podarja podjetje Ab,
trgovina in storitve, d.o.o., Breznica.
1. nagrada: pištola za zalivanje
2. nagrada: pištola za zalivanje
3. nagrada: pištola za zalivanje
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• Izjava o varnosti z oceno tveganja
• NOVO! Izdelava dodatka ocene
tveganja s COVID-19 ukrepi
• Požarni red s prilogami
• Varnostni načrt
• Pregled in preizkus delovne opreme
• Preiskave škodljivosti v delovnem
okolju (mikroklima, osvetljenost, hrup)
• Usposabljanje za varstvo pri delu
in za specialne stroje
• Servis gasilnih aparatov
041 205 848 • www.greteam.si

Vse za VARSTVO PRI DELU in
POŽARNO VARNOST na enem mestu

NOVA ŠKODA FABIA

NAJVARNEJŠA
V SVOJEM RAZREDU

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

Z vami že od leta 1987
HITRI SERVIS. ZA SREČNO POT.

www.vulkanizerstvo-zemlja.si

INTEGRAL AVTO d.o.o. Jesenice
C. maršala Tita 67, Jesenice, tel.: 04 583 33 99
Kombinirana poraba goriva in izpusti CO2: 5,7 – 5,1 l/100 km in 129 – 115 g/km, emisijska stopnja: EURO 6, specifična emisija dušikovih oksidov
(NOx): 0,0453 – 0,0113 g/km, trdi delci: 0,0002 – 0,00 g/km, število delcev: 0,0011 – 0,00001 x 10 11. 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.

O

NOV
OPTIKA IN OČESNA ORDINACIJA BERCE

Gregor

v Trgovini in gostinstvu
Moste 44, Žirovnica

Odprto tudi v nedeljah in praznikih

Jesenice, Cesta Cirila Tavčarja 6, T: 04 586 24 16
Lesce, Železniška cesta 7, T: 04 531 89 34
www.optika-berce.si

SONČNA OČALA Z DIOPTRIJO
VELIKA IZBIRA PROGRESIVNIH STEKEL

podpirajmo lokalno

NOVI

PEUGEOT

308 SW
IZJEMEN

Tehnološko napredni i-Cockpit
Modularnost in izjemna prostornost
Bencin, dizel in priključni hibrid

peugeot.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.

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