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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

PESTRA IZBIRA PLISE ZAVES
www.sencila-nino.si

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.

Aktualno

Spoštovane in spoštovani,
vstopili smo v poletni čas in čas počitnic, kar pomeni da se praviloma
malce umirimo, spočijemo in si naberemo moči za jesen in zimo.

Župan Leopold Pogačar in v. d. ravnatelja Gregor Pungaršek v družbi odličnjakov na
valeti. Od leve: Ana Koselj, Heidi Zor, Maja Madon, Žan Anžič, Mila Magister, Ana Bohinec, Iza Rozman, Tjaša Brus, Nace Sterle, Štefan Čop, Taja Žagar in Tia Novak.

Sam sem imel ob koncu šolskega leta
oz. začetku počitnic prijetno dolžnost,
da sem se odzval povabilu naših devetošolcev in tako podelil dvanajst županovih
petic tistim učenkam in učencem, ki so
vseh devet let dosegali odličen uspeh. Pri
tem sem se zahvalil učiteljskemu zboru in
staršem, da so pripomogli k uspešnemu
zaključku še eni generaciji naših osnovnošolcev. Učenkam in učencem pa želim
lepe počitnice in veliko sreče na nadaljnji
poti.
Na občinskem nivoju je kljub počitniškemu času kar pestro, saj se marsikaj dogaja na infrastrukturnem in tudi ostalih
področjih. Tako se aktivno dela na parcelaciji zemljišč, potrebnih za obvoznico
Vrba, pripravljajo se tudi odkupi. Lastniki
boste o vsem pravočasno obveščeni.
Pripravlja se OPPN Selo – dom starostnikov, dela na kanalizacijskem sistemu v
Smokuču prihajajo v drugo fazo, zemljišča za gradnjo gasilsko-reševalnega centra v Zabreznici so pridobljena, aktivnosti za uvedbo parkirnine in spremembo
režima v smeri Valvasorja in Zelenice so

v polnem teku, v kratkem bomo pričeli
z montažo dveh novih podzemnih eko
otokov na Bregu in v Doslovčah ter montažo fitnesa na prostem v Glenci.

in zato so redarji, kolikor je le možno,
prisotni na tej relaciji ter ukrepajo in
preusmerjajo udeležence, ki prevozijo
signalizacijo. Le-ta je prav zaradi tujcev
napisana tudi v angleškem jeziku. Vseeno pa mislim, da če gre za izredne situacije, kakršno je pred kratkim povzročilo
popravilo ceste na Bledu, moramo biti
tudi mi strpni in manj egoistični. Samo
spomnimo se svojih počitniških poti, ko
ob zastojih iščemo bližnjice in ceste, ki
so manj obremenjene in s tem verjetno
spravljamo v slabo voljo tamkajšnje lokalne prebivalce. Zato poleg spoštovanja
predpisov s strani obiskovalcev, velja tudi
naša potrpežljivost in malo zdrave pameti, pa bo vsem lažje.
Vsem bralkam in bralcem želim mirno,
zdravo in varno poletje, ki ga boste
upam preživeli tudi v obliki dopusta in
se spočili. Poletje je tudi priložnost za odkrivanje novih destinacij, novih poznanstev ali za kakšno dobro knjigo. Vse pa
seveda vabim, da obiščete prireditve in
dogodke, ki jih pripravlja naš Zavod za
turizem in kulturo Žirovnica pod naslovom Poletni festival KašArt 2022.
Vaš župan Leopold Pogačar

Pripravljajo se tudi izhodišča za proračun 2023 in nabor projektov za naslednja leta.
Da se je turistična sezona že začela se
pozna tudi pri nas. Poleg povečanega
števila obiskovalcev, kar je dobro z ekonomskega vidika predvsem tistih, ki živijo z ali zaradi turizma, se pojavljajo tudi
negativne stvari. To je vsekakor povečan promet, ki se v povezavi z različnimi
deli v naši okolici (Bled, Gorje) stopnjuje
tudi pri nas. Tu imam v mislih predvsem
povezavo med Žirovnico in Bledom čez
novi most v Piškovci. Režim je jasen, saj
je promet dovoljen le za občane obeh
občin, torej Žirovnice in Bleda, ter seveda
za intervencijske in podobne službe. Pa
kljub temu pride do tega, da moderna
tehnologija pelje turiste in ostale obiskovalce po tisti poti, kjer ni zapor ali prevelikih zastojev in tako jih razne navigacije
usmerijo na Piškovco. Seveda to ni prav
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Spominski dan

Spominski dan Občine Žirovnica
25. junija smo v občini s slovesnostjo pri kipu talca obeležili spominski
dan Občine Žirovnica. Od požiga mostov in streljanja talcev v Mostah
letos mineva 80 let. Ob obletnici je izšla knjiga Zgodovina železniškega
mosta v Mostah in z njim povezanih dogodkov avtorja Januša Šivica, ob
slovesnosti je bila na ogled tudi razstava o dogodkih leta 1942.

Spominska slovesnost pri kipu talca. Skupina Ovce je nastopila z uglasbeno poezijo
Karla Destovnika Kajuha.

»V pokritih tovornih avtomobilih so pripeljali policisti iz Begunjskih zaporov 29
žrtev Slovencev. Pod skalo med požganima mostovoma in Oravom so padale
žrtve druga za drugo. V jutru okrog pete
ure so jeknili streli in junaško dejanje
partizanov je bilo poplačano s podlim
maščevalnim in strahopetno strahovalnim dejanjem nad nedolžnimi zvezanimi
Slovenci.« (Pričevanje iz knjige Zgodovina
železniškega mosta v Mostah in z njim
povezanih dogodkov.)
Spominu na talce, ki so jih Nemci v zgodnjih jutranjih urah 1. julija 1942 ustrelili
v povračilo za partizansko akcijo požiga
cestnega in železniškega mostu, so se na
slovesnosti poklonili svojci, gasilci, pripadniki Slovenske vojske in borčevskih
organizacij, občanke in občani. Župan
Leopold Pogačar je v pozdravnem
nagovoru izpostavil skupno odgovornost vseh nas, da ohranjamo spomin na
pretekle dogodke in poskrbimo, da žrtve niso bile zaman. »Življene teče svojo
pot in zanesljivi sta le dve reči: rojstvo in
smrt, vmes pa je odvisno od nas samih
kako bomo živeli in delali. Vedno je bilo,
in po moje vedno bo tako, da imajo nekateri preveč, spet drugi premalo. Eni so

si krivi sami, drugi ne znajo ali zmorejo,
spet tretji pa se vse življenje trudijo. Vsi,
ki si blaginjo zaslužijo s poštenim delom
ali inovacijami, si to zaslužijo in ni prav,
da vsakega, ki z delom služi, gledamo
postrani. Bolj se moramo osredotočiti na
to, kako pomagati tistim, ki ne zmorejo
ali ne znajo. Kajti tudi za pravično družbo so se borili tukaj padli. Naša skupna
odgovornost do naših prednikov in do
naših zanamcev je, da gledamo naprej
pošteno, z jasnim ciljem za razvoj občine, za razvoj naše Slovenije.«

sipom Vidmarjem. »Takrat sem bila premlada, da bi razumela. Danes pa vidim,
kako »luknjičavo« dojemanje preteklosti,
zlasti časov narodnoosvobodilnega boja,
ki so vedno bolj odrinjeni in podrejeni
času po osamosvojitvi, dodatno povzroča razklanost v slovenski družbi. Nekateri, udobno iz foteljev, delijo svojo zgodovinsko resnico. Kot pri dražgoški bitki se
enako obravnava požig mostov – češ, kaj
pa so partizani ropotali proti okupatorjem.« Izkušenj iz preteklosti ne smemo
zanemariti, je poudarila govornica, saj
živimo v času, ko se omenja 3. svetovna
vojna in ko odnosi med svetovnimi silami
lahko pripeljejo do uničenja človeštva,
zato se moramo zavzemati za mir.
V letošnjem letu mineva tudi sto let od
rojstva partizanskega pesnika Karla Destovnika Kajuha. Z uglasbeno Kajuhovo
poezijo so na prireditvi nastopili gostje iz
zamejstva – skupina Ovce. Zdravljico je
uvodoma zapela operna pevka Andreja
Geržina, v kulturnem programu, ki ga
je povezovala Ana Čemažar, so nastopili učenci Glasbene šole Jesenice Martin
Bernik ter Urban in Jaka Sedlar ter recitatorki Osnovne šole Žirovnica Špela Flisar
in Liza Babič.

Rdeči cvetovi v počastitev spomina

Slavnostna govornica Živa Vidmar

Slavnostna govornica na letošnji
slovesnosti je bila Živa Vidmar. V
svojem govoru je obudila spomine na
otroška leta, ko je spominsko obeležje
v Mostah večkrat obiskala z očetom Jo-
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Majda Gričar, predsednica ZB za vrednote NOB Žirovnica, se je ob koncu
zahvalila vsem prisotnim, ker se trudijo
ohranjati spomin. Prireditev sta pripravili
ZB za vrednote NOB Žirovnica in Občina
Žirovnica.
Polona Kus
Foto Brane SItar

Bilo je pred osemdesetimi leti

Srečanje pod lipo

Ob 80. obletnici požiga mostov v Mostah je izšla knjiga
Zgodovina železniškega mosta v Mostah in z njim povezanih dogodkov. Avtor Januš Šivic v knjigi osvetljuje
širše ozadje akcije 26. junija 1942 in odkriva doslej
neznana dejstva o usodi talcev.
Januš Šivic se raziskovanju
preteklosti in zbirateljstvu
posveča že dobrih dvajset
let. Njegov stari oče, Tonček
Triplat – Bavdov, se je med 2.
svetovno vojno boril na fronti v Normandiji in tudi njemu
gre zasluga, da so jedro Januševega zanimanja postali
prav dogodki, povezani z
vojno, še posebej v rodnih
Mostah. K pisanju knjige, ki
jo je javnosti predstavil 10.
junija v Čopovi rojstni hiši, so
Januš Šivic in Tatjana Žepič. ga spodbudile novo odkrite
Foto Brane Sitar
zgodbe. »Na slovesnosti ob
spominskem obeležju talcem leta 2019 sem spoznal Tatjano
Žepič, hčerko enega izmed talcev, Cirila Stritiha. Ko je bil njen
oče ustreljen, je bila stara komaj leto in pol. Njena mama Mirka
si je kasneje zelo prizadevala, da bi odkrila grob svojega moža
in ostalih talcev, a žal brez uspeha. Pregledovanje dokumentacije Cirila Strihnina, ki jo hranila Tatjana Žepič, me je spodbudilo
k raziskovanju, osredotočenemu na iskanje grobišča talcev.
Članke in knjige o požigu obeh mostov sem z zanimanjem
bral tako rekoč že od malih nog in tudi sam zbral ogromno
dokumentarnega gradiva, a vseeno se mi je zdelo, da bi bilo
možno vsako delo dopolniti z novimi podatki in dokumenti,
ki še niso bili objavljeni. Pri pisanju knjige sem poskušal akcijo
požiga mostov skupaj s povezanimi dogodki umestiti v celosten zgodovinski okvir, kot glavno temo pa sem izpostavil talce.
Moj namen je bil objektivno in na podlagi verodostojnih virov
predstaviti zgodovinska dejstva.«
O mestu pokopa talcev so v preteklosti obstajale različne domneve, nobena izmed možnih lokacij pa ni bila podprta z
dokazi. Na podlagi že znanih dejstev in podatkov iz Stritihove
dokumentacije sta Januš in Tatjana Žepič nadaljevala z iskanjem
dokazov v slovenskih in tujih arhivih. Izsledki so ju pripeljali do
zaključka, da so talci najverjetneje pokopani na avstrijskem Koroškem, v množičnem grobišču ruskih vojnih ujetnikov v Dobu
(Aich) pri Špitalu. Januš: »Menim, da je to precej pomembno
odkritje, ki ima največjo vrednost za svojce talcev, saj je bila
lokacija do nedavnega tudi njim nepoznana.«
Streljanje talcev, njihove usode in pričevanja avtor podrobno
opisuje v osrednjih poglavjih knjige. Obsežnejša poglavja, kot
pove že naslov, namenja ozadju 2. svetovne vojne v Sloveniji
ter podrobnemu opisu delovanja Cankarjevega bataljona in
požiga mostov v Mostah. Knjiga, ki je izšla pri podjetju Medium, obsega 146 strani in vsebuje bogat izbor fotografij iz
zbirke avtorja, muzejskih fototek, arhivov in ostalih virov.

Na predvečer dneva državnosti je pod lipo na Breznici
potekala vsakoletna slovesnost v počastitev praznika.
Zbrane sta nagovorila brezniški župnik Marko Senica
in podžupan Občine Žirovnica Sebastijan Zupan. Pred
prireditvijo je bila v farni cerkvi maša za domovino.
Ob razglasitvi samostojne Slovenije 25. junija 1991 so v mnogih
slovenskih krajih simbolično posadili lipe, tako tudi na Breznici.
Brezniško lipo so posadili gasilci na pobudo župnika Jožeta
Kluna in Janez Šebata iz Smokuča. Šebat je bil v naslednjih
letih tudi organizator in voditelj srečanja pod lipo, ki je postalo
stalnica praznovanja dneva državnosti v občini.

Srečanje pod lipo, 24. junij 2022. Foto Jerneja Stres

Spomine na obodbje pred dobrimi tremi desetletji je v svojem
nagovoru na letošnji prireditvi s prisotnimi delil župnik Marko
Senica. »Čeprav sem študiral v Rimu, sem se 23. decembra
1990 udeležil plebiscita o samostojni Sloveniji. Ni mi bilo žal
denarja za vlak za Slovenijo, čeprav sem kasneje z žalostjo
opazoval, da marsikomu ni bilo žal Slovenije, da je prišel do
denarja! Ponosen sem, da je moje duhovništvo staro toliko,
kot naša domovina, saj sem bil posvečen med vojno za samostojno Slovenijo, 29. junija 1991.« Kot je še dejal, s ponosom
drži v rokah enega od prvih potnih listov svobodne Slovenije,
in zaželel, da bi kot bratje in sestre živeli v svobodni državi in
se med seboj spoštovali.
Slavnostni govornik, podžupan Sebastijan Zupan, je
spregovoril o aktualnem stanju v državi in pozval k aktivnemu
sodelovanju pri ustvarjanju države, kakršne si želimo. »Stoletni boji naših prednikov pri uresničitvi narodnih ciljev so nam
omogočili, da danes lahko živimo v svobodni državi. Žal pa
je enaintrideset let pozneje vse prevečkrat slišati, da nismo
zadovoljni s Slovenijo. Državo in njen razvoj imamo v rokah
državljanke in državljani. Volilna pravica je tista, s katero
izražamo svojo voljo in s tem
neposredno vplivamo na to,
kakšna bo naša država in
kam bo šla. Razočaranje nad
državo nikakor ni na mestu,
Župnik Marko Senica in pod- saj smo s svojim odločanjem,
župan Sebastijan Zupan s pred- ali še bolje ne odločanjem, izstavnikoma PGD Smokuč in PGD ročili le-to v upravljanje odločevalcem. Ampak upam, da
Zabreznica. Foto Jerneja Stres

Polona Kus
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S seje občinskega sveta

tudi na tem področju že prihaja do sprememb, saj so ravno to
pokazale tudi zadnje volitve. Enaintrideset let pozneje se zdi, da
je prostora za izboljšavo v ustvarjanju prijetnejšega okolja v naši
Sloveniji še veliko. Kultura dialoga nam ne more biti v ponos,
boj za oblast, ki je sicer legitimno početje v vsaki demokraciji,
pa v Sloveniji kaže svojo izrazito surovost. Vse bolj se oddaljujejo vrednote, kot so razumevanje, medsebojno spoštovanje,
strpnost in domoljubje. Stopimo iz cone udobja in naredimo,
kar nam nalaga vest in kar se od nas pričakuje tudi za naše
zanamce – da postanemo aktivni, pomagamo naši Sloveniji in
jo oblikujemo po meri in pričakovanjih, ki jih imamo.«
Srečanje pod lipo je pripravilo Kultrurno društvo dr. France Prešeren v sodelovanju z Občino Žirovnica in Župnijo Breznica. Z
recitalom poezije se je predstavil Luka Pavlin iz Gledališča slepih
in slabovidnih Nasmeh, nastopili sta Vokalna skupina Gallina in
Folklorna skupina Bled, program je povezovala Maruša Stres.

Žirovniški svetniki so se 26. maja sestali na zadnji redni
seji pred poletnimi počitnicami. Med drugim so sprejeli
rebalans proračuna, cene parkirnine in uporabe gozdnih cest v dolini Završnice, dali soglasje k novi ceni za
pomoč družini na domu in prisluhnili letnim poročilom
javnih zavodov.

O rebalansu in prodaji
nepremičnine v Vrbi
S sprejetim rebalansom se prihodkovna stran proračuna za leto 2022
zvišuje za 281.042
evrov in odhodkovna za 300.743
evrov. Prihodki se
povečujejo zaradi
natančnejše ocene
davkov glede na Vrba 1
realizacijo v prvem
kvartalu letošnjega leta, 241.600 evrov dodatnih prihodkov pa
se občinski blagajni obeta iz naslova prodaje stanovanjske hiše
Vrba 1. Ministrstvo za kulturo, ki je že lastnik gospodarskega
poslopja pri Prešernovi rojstni hiši, je Občini Žirovnica namreč
ponudilo še odkup nekdanje Arkove hiše. Enotno lastništvo bi
predstavljalo prednost pri celostnem načrtovanju in kasneje
upravljanju muzejskega kompleksa na območju Prešernove rojstne hiše, država pa bi tudi lažje kot občina pridobila evropska
sredstva za obnovo. Svetniki so o ponudbi razpravljali že na
marčevski seji in za prodajo Vrbe 1 dali zeleno luč, s ponudbo
ministrstva se je ob prevzemu funkcije seznanila tudi nova ministrica za kulturo. Postopek prodaje oz. nakupa je tako v teku.

Polona Kus

Domovina praznuje
Pred enaintridesetimi leti je tedanja generacija Slovencev
uresničila večstoletni sen in želje po samostojni in neodvisni
državi Sloveniji. Že tri desetletja na proslavah širom Slovenije
obeležujemo spomin na 25. junij 1991, ko je Slovenija uradno
postala samostojna. Tisti dan sta bili namreč sprejeti Deklaracija o neodvisnosti Slovenije in Temeljna ustavna listina o
samostojnosti in neodvisnosti.
V zaključku osamosvojitvenih dejanj nam ni bilo lahko. Že
ob prvi proslavi v čast samostojni Sloveniji so med ljudi prišle
novice, da vojaki jugoslovanske armade v Pivki in na Vrhniki
prižigajo motorje tankov in drugih oklepnih vozil. Pričela se je
desetdnevna osamosvojitvena vojna. Cilj tega napada s strani
jugoslovanske vojske je bil, da pomendrajo in uničijo novonastalo državo Slovenijo, ki se je odcepila od okostenele in
zaostale Jugoslavije. Tedaj smo imeli preudarno politično in
sposobno vojaško vodstvo, ki je skupaj s slovenskim narodom
ubranilo mlado državo Slovencev.
V tridesetih letih smo veliko dosegli. Postali smo člani Evropske unije. Poskrbeli smo za našo varnost, saj smo se priključili
Natu. Gospodarsko smo se zelo okrepili in človekove pravice
so postale osvojeni civilizacijski standard.
Danes, po treh desetletjih obstoja naše države, vse te pridobitve niso več samoumevne. Na naše meje prihajajo upravičeni
in neupravičeni migranti, ki prav tako želijo uživati pridobitve
zahodnega sveta. S seboj prinašajo svojo kulturo in navade,
ki so nam tuje. Tako kot ostali svet je tudi nas prizadel virus in
postavil naše zdravstvo na težko preizkušnjo. Večina nas je bila
prepričana, da vojne na evropskih tleh ne bo nikoli več. Zato
smo bili toliko bolj presenečeni ob novici, da je Rusija brutalno
napadla Ukrajino in si želi v enaindvajsetem stoletju z vojno
pridobiti tuje ozemlje.
Dejstvo je, da varnost ni več nekaj logičnega, temveč moramo
biti pripravljeni na vse možne scenarije.
Naša domovina praznuje, veselo in radostno praznujmo tudi mi! Vse najboljše Slovenija!

Na odhodkovni strani rebalansa dobršen delež povečanja
(225.433 evrov) predstavljajo investicijski odhodki, predvsem
gradnja dodatnega parkirišča v dolini Završnice.
Proračun za leto 2022 tako načrtuje odhodke v višini 5.992.694
evrov in prihodke v višini 4.581.568 evrov. Proračunski primanjkljaj v višini 1.411.126 evrov se bo pokril s sredstvi na računih,
ki so konec leta 2021 znašala 1.189.954 evrov, in zadolžitvijo.
Le-ta je načrtovana v višini 250 tisoč evrov.

Od 1. avgusta v Završnici plačilo
parkirnine in uporabe gozdnih cest
Na podlagi sprejetega Sklepa o določitvi parkirnih površin in gozdnih cest, višine parkirnine in odškodnine
za uporabo gozdnih cest in dovolilnic za vozila, bo od
1. avgusta parkiranje na urejenih parkiriščih v dolini Završnice
– parkirišče pri jezeru, novo makadamsko parkirišče nasproti
obstoječega in makadamsko parkirišče pri trafo postaji – plačljivo. Prav tako bo plačljiva uporaba gozdnih cest v smeri Valvasorja in Zelenice. V obeh smereh bosta zapornici nameščeni
pri trafo postajah.

Dušan Konte,
Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve
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Spremembe cen za pomoč na domu

Cena parkiranja bo
0,5 evra na uro ali
5 evrov za dnevno karto. Cena
uporabe gozdne
ceste oz. prehoda čez zapornico
bo v obe smeri
10 evrov. Občani
Žirovnice bodo
Zapornica in parkomat na cesti proti Zele- lahko kupili letno
nici. Pri zapornici bo plačilo možno samo karto, ki bo za pars plačilno kartico, na parkirišču boste lah- kiranje veljala 20
evrov in za uporako plačali z gotovino ali s kartico.
bo obeh gozdnih
cest skupaj 25 evrov. Obiskovalci Završnice, ki niso občani Žirovnice, bodo letno karto lahko kupili le za parkiranje, zanjo
bodo odšteli 50 evrov. Lastniki nepremičnin, najemniki planinskih koč in agrarne skupnosti bodo lahko pridobili brezplačne
dovolilnice. Več podrobnosti o tem, kako pridobiti dovolilnico,
kdo so upravičenci do brezplačnih dovolilnic in cenike najdete
v Obvestilu Občine Žirovnica na naslednji strani. Kot določajo
predpisi, bodo sredstva, zbrana iz naslova uporabe gozdnih
cest, uporabljena za urejanje gozdnih cest in sredstva iz naslova
parkirnine za urejanje parkirišč. V
dolini Završnice bo
v juliju nameščena
ustrezna prometna signalizacija,
ki bo obiskovalce
seznanjala z novim prometnim
režimom.

Pomoč na domu v občini Žirovnica izvaja Dom dr. Franceta
Berglja Jesenice. Mesečno pomoč nudijo povprečno 26 občankam in občanom. Cena storitve je od junija 2020 znašala
20,70 evra, od tega je 16,15 evra prispevala občina in 4,55 evra
uporabniki. Predvsem zaradi višjega stroška plač so cene od
1. junija višje za 4 %. Za uro pomoči na domu tako uporabniki
plačajo 4,73 evra (6,27 ob nedeljah in 6,79 ob praznikih) in
občina 16,73 evra (21,90 ob nedeljah in 23,62 ob praznikih).
V drugem delu seje so svetniki odločali o soglasju k imenovanju
ravnatelja Osnovne šole Žirovnica ter prisluhnili predstavitvi
analize ankete ohranitvenega in razvojnega potenciala kmetijstva v občini Žirovnica (povzetek analize je bil objavljen v Novicah občine Žirovnica decembra 2021) in letnima poročiloma
Osnovne šole Žirovnica in Zavoda za turizem in kulturo Žirovnica. Gradivo je v celoti dostopno na spletni strani zirovnica.si.
Polona Kus

Otvoritev parkirišča na Rodinah
V četrtek, 16. junija, je bilo s krajšo slovesnostjo svojemu namenu predano parkirišče na Rodinah.
Parkirišče je umeščeno v del tako imenovanega »Garklnovga«
vrta, ki ga obdaja kamniti zid, zložen na suho, kar je posebnost
tega območja. Zid je bil zato ob gradnji ohranjen, oziroma
na novo postavljen, tako da se ohranja avtentičnost kulturne
krajine v skladu z zahtevami Zavoda za varstvo kulturne dediščine iz Kranja.

Na dodatnem parkirišču ob pašniku bo Župan je ob predlogu sklepa po30 parkirnih mest.

udaril, da je glavni
namen novega režima omejitev prometa na širšem območju
doline Završnice, ki je postal prekomeren. Lokalnih prebivalcev
pri tem ne želijo ovirati, zato imajo občani možnost ugodnejšega nakupa dovolilnic. Odbor za gospodarske dejavnosti in
finance ter odbor za prostor, varstvo okolja in gospodarsko
infrastrukturo sta na svojih sejah tematiki namenila večurne
burne razprave glede primerne višine plačil, na koncu sta občinskemu svetu v potrditev predlagala navedene cene. Svetniki
so se v razpravi na seji strinjali, da je promet v dolini Završnice nedvomno treba omejiti. Predlagali so, da se v začetnem
obdobju izvaja monitoring in na podlagi ugotovitev režim po
potrebi prilagodi.

Na novem parkirišču so parkiranju namenjene travnate površine.

Posebnost parkirišča je prav tako namakalni sistem, ki bo zagotavljal, da bo trava na parkirnih mestih rasla tudi poleti. Na
parkirišču je nameščena urbana oprema in na novo zasajene
tepke in jablane.
Podjetje Gradbeništvo Prestor je dela začelo 25. avgusta lani in
jih dokončalo do konca lanskega leta. Nadzor je izvajal Domen
Zalokar iz Ateljeja Prizma, kjer so parkirišče tudi sprojektirali.
Vrednost investicije je bila ocenjena na dobrih 206 tisoč evrov,
končna vrednost projekta pa je več kot za desetino nižja, in
sicer 176 tisoč evrov. Parkirišče s 27 parkirnimi mesti je namenjeno obiskovalkam in obiskovalcem občine, vasi Rodine,
bližnje Jalnove rojstne hiše in pokopališča.

Svoje pripombe na predlog sklepa so vsem svetnikom in županu v skupnem pismu poslali tudi predsedniki planinskih društev
Žirovnica, Radovljica in Javornik-Koroška Bela, ki upravljajo s
planinskimi kočami v občini. Upoštevan je bil njihov predlog
za možnost nakupa dnevne karte za parkiranje, ne pa tudi
predlog za nižjo ceno uporabe gozdnih cest.
Sklep je bil sprejet z 12 glasovi za in enim proti.

Vir: https://zirovnica.si/
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OBVESTILO

• preko elektronskega nakazila na račun Občine Žirovnica št. SI56
0110 0010 0019 255, kjer za sklic navedite št. 00 713000-1332,
pod namen plačila pa ime lastnika dovolilnice.
Če želite prejeti dovolilnico, izpolnjeno in podpisano vlogo, vključno
z vsemi potrebnimi dokazili, od 5. 7. 2022 dalje lahko:
• osebno vložite v prostorih Zavoda za turizem in kulturo Žirovnica
v času uradnih ur,
• pošljete po pošti na naslov Zavod za turizem in kulturo Žirovnica,
Žirovnica 14, 4274 Žirovnica,
• pošljete na naslov info@visitzirovnica.si
Vlogo za izdajo dovolilnice lahko prevzamete tudi na spletnih straneh Občine Žirovnica in Zavoda za turizem in kulturo Žirovnico ali v
prostorih ZTK Žirovnica v Čopovi rojstni hiši.
Dovolilnico osebno lahko od 5. 7. 2022 dalje v času uradnih ur prevzamete v prostorih ZTK Žirovnica ali pa jo prejmete po pošti na
naslov, ki ga boste navedli v vlogi (ustrezno označite).
Za vse dodatne informacije smo vam v času uradnih ur na voljo
na telefonskih številkah 04 580 15 03 in 04 580 91 03 ter e-naslovu
info@visitzirovnica.si

Občinski svet Občine Žirovnica je na 19. redni seji 26. 5. 2022 sprejel
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi in varnosti cestnega prometa v naseljih občine Žirovnica (Uradni list RS, št.
35/2022, 81/2022) in Sklep o določitvi parkirnih površin in gozdnih
cest, višine parkirnine in odškodnine za uporabo gozdnih cest in
dovolilnic za vozila (Uradni list RS, št. 81/2022) (v nadaljevanju Sklep).
Občinski svet je v Sklepu sprejel, da se bodo v dolini Završnice s 1.
8. 2022 vzpostavile tri plačljive parkirne površine na zemljiščih s
parc. št. 933/7 , 932/5 in 933/12, vse k.o. Žirovnica.
Odškodnina za uporabo gozdnih cest se bo od 1. 8. 2022 dalje
plačevala za gozdni cesti Završnica–Valvasor (G021921) in Zelenica
(G020510). Zapornica proti Valvasorju bo postavljena na začetku
gozdne ceste iz smeri Završnice pri trafo postaji. Zapornica proti
Zelenici bo prav tako nameščena pri trafo postaji na gozdni cesti
proti Zelenici tik za uvozom na zemljišče s parc. št. 72/5 Zabreznica.
Skladno z 2. in 3. členom sprejetega Sklepa se bosta parkirnina in
odškodnina za uporabo gozdne ceste zaračunavali tako, kot prikazujeta priloženi tabeli.
Za uporabo parkirnih površin in gozdnih cest v dolini Završnice bodo
na voljo tudi letne dovolilnice, ki so navedene v priloženi tabeli.
Le-te boste lahko pridobili na podlagi vloge. Letne dovolilnice bodo
veljavne od 1. 8. 2022 oz. eno leto od datuma nakupa dovolilnice.
Brezplačno Letno dovolilnico za uporabo gozdnih cest – občani lahko
za dobo 5 let pridobijo lastniki nepremičnin na območjih gozdnih
cest proti Valvasorju in Zelenici, lastniki ali najemniki planinskih koč
na območjih gozdnih cest proti Valvasorju in Zelenici, člani Lovske
družine Stol, agrarne skupnosti in člani agrarnih skupnosti z območja
občine, ki niso lastniki nepremičnin na območjih gozdnih cest.
Lastniki nepremičnin na območju gozdnih cest Završnica–Valvasorjev
dom in Zelenica lahko pridobijo toliko letnih dovolilnic za uporabo
gozdnih cest, kolikor je polnoletnih članov gospodinjstva, pri čemer
morajo prav tako za vsakega člana predložiti kopijo osebnega dokumenta in potrdilo o začasnem prebivališču in poravnati materialne
stroške za izdelavo posamezne dovolilnice v višini 2,20 EUR.
Lastniki ali najemniki planinskih koč na območju gozdnih cest Završnica–Valvasorjev dom in Zelenica pridobijo 5 letnih dovolilnic za
uporabo gozdnih cest. Ob izdaji dovolilnic morajo poravnati strošek
izdelave in izdaje dovolilnice v višini 6,50 EUR in materialne stroške
za izdelavo vsake naslednje dovolilnice (4) v višini 2,20 EUR.
Agrarne skupnosti na območju občine Žirovnica pridobijo 3 letne
dovolilnice za uporabo gozdnih cest. Ob izdaji dovolilnic morajo
poravnati strošek izdelave in izdaje dovolilnice v višini 6,5 EUR in
materialne stroške za izdelavo vsake naslednje dovolilnice (2) v višini
2,20 EUR.
Ceno in strošek izdelave in izdaje dovolilnice lahko poravnate:
• osebno v prostorih Zavoda za turizem in kulturo Žirovnica (z
gotovino ali kartico) ali

Javna parkirna
površina

A: Završnica–
Valvasorjev dom
B: Zelenica

Višina odškodnine
(EUR/prehod)
Brez DDV
Z
DDV 22% DDV

04.00–22.00

8,20

1,80

10

04.00–22.00

8,20

1,80

10

Ime dovolilnice

Cena (EUR/leto)
Brez
DDV
Z
DDV
22 %
DDV

Letna dovolilnica za parkiranje –
občani
Letna dovolilnica za uporabo gozdnih cest – občani
Letna dovolilnica za parkiranje –
ostali

16,39

3,61

20

20,49

4,51

25

40,98

9,02

50

Strošek izdelave in izdaje dovolilnice
Izdelava in izdaja posamezne dovolilnice
Zamenjava dovolilnice
Letna dovolilnica za uporabo gozdnih cest – občani za
polnoletnega člana gospodinjstva
Letne dovolilnice za uporabo gozdnih cest – občani za
lastnike ali najemnike planinskih koč na območju gozdnih
cest Završnica–Valvasorjev dom in Zelenica (upoštevanih
5 Letnih dovolilnic za uporabo gozdnih cest – občani)
Letne dovolilnice za uporabo gozdnih cest – občani za
Agrarne skupnosti na območju občine Žirovnica (upoštevane 3 Letne dovolilnice za uporabo gozdnih cest
– občani)

Čas, v katerem se
plačuje parkirnina

EUR
6,50
2,20
2,20

15,30

10,90

Višina parkirnine (EUR/h)
Osebna vozila
Brez DDV DDV 22 % Z DDV

A: Završnica –
trafo postaja
B: Završnica –
jezero
C: Završnica –
pašnik
Dnevna karta

Čas, v katerem se
plačuje odškodnina

Gozdna cesta

06.00–22.00

0,41

0,09

0,5

06.00–22.00

0,41

0,09

0,5

06.00–22.00

0,41

0,09

0,5

4,10

0,90

5

8

Avtobus
Brez DDV DDV 22 %

Z DDV

4,10

0,90

5

20,49

4,51

25

Avtodom
Brez DDV DDV 22 %

Z DDV

0,82

0,18

1

8,20

1,80
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Ime in priimek/naziv:

Telefon:

ki ga zastopa (zakoniti zastopnik):

e-pošta:

Naslov:

Datum:

ZTK ŽIROVNICA
ŽIROVNICA 14
4274 ŽIROVNICA

V LOG A Z A I Z DA J O DOVOLILNICE
A

TIP DOVOLILNICE (ustrezno označite)

4.1. Polnoletni člani gospodinjstva (ime, priimek, naslov):

Cena (EUR/leto)

1.

TIP DOVOLILNICE

brez
DDV

DDV
22%

1.

z
DDV

3.
4.

1.1.

Letna dovolilnica za
parkiranje – občani

16,39

3,61

20

20,49

4,51

25

1.2.

Letna dovolilnica za
uporabo gozdnih cest
– občani

1.3.

Letna dovolinica za
parkiranje – ostali

40,98

9,02

B

D

Stalno prebivališče v občini Žirovnica

3.

Začasno prebivališče v občini Žirovnica

Kopija potrdila o začasnem prebivališču vlagatelj /
polnoletni član gospodinjstva

50

Kopija dokazilo o lastništvu nepremičnine (zemljiško
knjižni izpisek)
Kopija dokazilo o lastništvu oz. najemu planinske koče
Kopija potrdila o članstvu

UPRAVIČENCI DO BREZPLAČNE LETNE
DOVOLILNICE ZA UPORABO GOZDNIH CEST –
OBČANI (ustrezno označite)

4.

Lastnik nepremičnin na območju gozdnih cest proti
Valvasorju in Zelenici

5.

Lastnik ali najemnik planinskih koč na območjih
gozdnih cest proti Valvasorju ali Zelenici

6.

Član Lovske družine Stol

7.

Agrarna skupnost z območja občine Žirovnica

8.

Član agrarne skupnosti z območja občine Žirovnica

PRILOGE (ustrezno označite)
Kopija osebnega dokumenta vlagatelj / polnoletni član
gospodinjstva

PREBIVALIŠČE (ustrezno označite)

2.

C

2.

E

PREVZEM (ustrezno označite)
Osebni prevzem v Čopovi rojstni hiši na naslovu
Žirovnica 14, 4274 Žirovnica
Pošlji po pošti

IZJAVA
Izjavljam, da so vsi podatki, ki sem jih navedel v vlogi, resnični, točni in popolni in da za svojo izjavo prevzemam vso materialno
in kazensko odgovornost.
V/Na

, dne

Podpis vlagatelja oz. zakonitega zastopnika:

Podpisi polnoletnih članov gospodinjstva:

Občina bo osebne podatke obdelovala za namen izdaje letnih dovolilnic.
Občina bo hranila in varovala osebne podatke za skladno z roki določenimi v klasifikacijskem načrtu občine in na primeren način, tako da ne bo prišlo do morebitnih neupravičenih razkritij podatkov nepooblaščenim osebam. Občina bo omogočila obdelavo oziroma posredovanje osebnih podatkov izključno naslednjim
pooblaščenim uporabnikom (pooblaščeni zaposleni občine, pooblaščene osebe, ki obdelujejo osebne podatke pri pogodbenem obdelovalcu občine, osebe, ki
izkažejo pooblastilo za dostop do osebnih podatkov v okviru zakona oziroma podzakonskih predpisov). Občina ne uporablja avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov. V kolikor potrebni osebni podatki ne bodo zagotovljeni, obravnava vloge ne bo možna.
Podrobnejše informacije o tem, kako občina ravna z osebnimi podatki, so na voljo na preko kontaktnih podatkov pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov: e-pošta: dpo@virtuo.si.
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1. L
 ETNA DOVOLILNICA ZA PARKIRANJE – OBČANI IN LETNA
DOVOLILNICA ZA UPORABO GOZDNIH CEST – OBČANI
Letno dovolilnico za parkiranje – občani in Letno dovolilnico za uporabo gozdnih cest – občani lahko pridobijo osebe s stalnim ali začasnim prebivališčem
v občini Žirovnica. Vlogi za izdajo dovolilnic je treba priložiti kopijo osebnega
dokumenta oziroma potrdilo o začasnem prebivališču. Ob izdaji dovolilnice
mora upravičenec poravnati ceno dovolilnice v višini 20,00 EUR ter strošek
izdelave in izdaje dovolilnice v vrednosti 6,50 EUR.

in izdaje dovolilnice v višini 6,5 EUR in materialne stroške za izdelavo vsake
naslednje dovolilnice (2) v višini 2,20 EUR.
3. LETNA DOVOLILNICA ZA PARKIRANJE – OSTALI
Ob izdaji Letne dovolilnice za parkiranje – ostali mora upravičenec poravnati
ceno dovolilnice ter strošek izdelave in izdaje dovolilnice v vrednosti 6,50 EUR
z DDV.
4. SPLOŠNO
Vlogo za izdajo dovolilnice je možno prevzeti na spletnih straneh Občine Žirovnica in Zavoda za turizem in kulturo Žirovnico ali v prostorih Zavoda za
turizem in kulturo Žirovnica oz. v Čopovi rojstni hiši na naslovu Žirovnica 14,
4274 Žirovnica.
Ob izdaji dovolilnice mora upravičenec poravnati ceno dovolilnice ter strošek
izdelave in izdaje dovolilnice v vrednosti 6,50 EUR z DDV. Ceno in strošek izdelave in izdaje dovolilnice upravičenec lahko poravna:
• osebno v prostorih Zavoda za turizem in kulturo Žirovnica ali
• preko elektronskega nakazila na račun Občine Žirovnica št. SI56 0110
0010 0019 255, kjer za sklic navedite št. 00 713000-1332, pod namen
plačila pa ime lastnika dovolilnice.
Upravičenec ob poravnavi cene in stroškov izdaje dovolilnice lahko dovolilnico
osebno prevzame v prostorih Zavoda za turizem in kulturo Žirovnica ali pa jo
prejme po pošti na naslov, ki je napisan na vlogi.
Dovolilnice so veljavne eno leto od datuma nakupa dovolilnice. Ob podaljšanju
veljavnosti dovolilnice mora upravičenec poravnati ceno dovolilnice. Upravičenec lahko pridobi novo dovolilnico ob njeni izgubi, uničenju ali poškodbi. Ob
zamenjavi dovolilnice je upravičenec dolžan plačati materialne stroške izdelave
nove dovolilnice v višini 2,20 EUR. Voznik vozila z dovolilnico, ki je namenjena
uporabi javnega parkirišča, mora ob prihodu na parkirišče na parkomatu natisniti parkirni listek in ga namestiti v parkirano vozilo tako, da je dobro vidno in
povsem čitljivo z zunanje strani vozila.
Dovolilnice so neprenosljive. Njihova zloraba se kaznuje v višini 100 EUR.

2. B
 REZPLAČNA LETNA DOVOLILNICA ZA
UPORABO GOZDNIH CEST – OBČANI
Brezplačno Letno dovolilnico za uporabo gozdnih cest – občani lahko za dobo
5 let pridobijo lastniki nepremičnin na območjih gozdnih cest proti Valvasorju
in Zelenici, lastniki ali najemniki planinskih koč na območjih gozdnih cest proti Valvasorju in Zelenici, člani Lovske družine Stol, agrarne skupnosti in člani
agrarnih skupnosti z območja občine, ki niso lastniki nepremičnin na območjih
gozdnih cest. Vlogi za izdajo dovolilnice je treba priložiti dokazilo o lastništvu,
najemu, ustrezno pogodbo oziroma potrdilo o članstvu. Ob izdaji dovolilnice
morajo upravičenci poravnati strošek izdelave in izdaje dovolilnice v vrednosti
6,50 EUR.
Lastniki nepremičnin na območju gozdnih cest Završnica–Valvasorjev dom
in Zelenica lahko pridobijo toliko letnih dovolilnic za uporabo gozdnih cest,
kolikor je polnoletnih članov gospodinjstva, pri čemer morajo prav tako za
vsakega člana predložiti kopijo osebnega dokumenta in potrdilo o začasnem
prebivališču in poravnati materialne stroške za izdelavo posamezne dovolilnice
v višini 2,20 EUR.
Lastniki ali najemniki planinskih koč na območju gozdnih cest Završnica–Valvasorjev dom in Zelenica pridobijo 5 letnih dovolilnic za uporabo gozdnih cest.
Ob izdaji dovolilnic morajo poravnati Ob izdaji dovolilnic morajo poravnati
strošek izdelave in izdaje dovolilnice v višini 6,50 EUR in materialne stroške za
izdelavo vsake naslednje dovolilnice (4) v višini 2,20 EUR.
Agrarne skupnosti na območju občine Žirovnica pridobijo 3 letne dovolilnice
za uporabo gozdnih cest. Ob izdaji dovolilnic morajo poravnati strošek izdelave

VARSTVO PRI DELU • POŽARNA VARNOST

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

Vse za VARSTVO PRI DELU in
POŽARNO VARNOST na enem mestu

10

Delo političnih strank

Poletje v Žirovnici

svoj dopust sicer preživljajo v naši bližini. Kot primer recimo
turiste kampa Šobec, blejske in bohinjske (drugo leto naj bi
bila kolesarska pot zgrajena do Bohinja) goste ter druge obiskovalce Slovenije vse tja do Kranjske Gore.
Moje mnenje je, da bi morali kolesarsko pot graditi vzporedno
z obnovo ceste skozi Kašarijo. V pripravi je izgradnja daljinske
kolesarske poti, ki pa bo našo občino žal oplazila le mimo Vrbe.
Nekaj lepih poti pa v naši občini za kolesarje tudi že imamo, in
sicer: Cesarska cesta, ki je od lani zaprta za motorni promet.
Zelo lepo je urejena cesta v Završnico in naprej na Valvasor
ali Smokuško planino. Lepa pot je tudi preko novozgrajenega
mostu v Piškovci do Bleda.
Gradnja varnih kolesarskih poti je pomembna z več vidikov, kot
so večja varnost udeležencev v prometu, ohranjanje čistega
okolja ter večji obisk dnevnih turistov.
Ena izmed možnosti gradnje kolesarske poti je tudi namensko
zbiranje sredstev preko participativnega računa, kjer občani
direktno odločajo o namenski porabi sredstev.
Želim vam čim bolj aktivno preživetje dopusta in čim več s
kolesom prevoženih varnih kilometrov.
OO SDS Žirovnica
Tatjana Mulej

Člani neodvisne liste za Žirovnico, ki zastopamo vas,
volivke in volivce v občinskem svetu in ostalih odborih
in komisijah, smo izredno zadovoljni z letošnjim kulturno-zabavnim poletnim programom v Žirovnici.
Pri obravnavi programa dela Zavoda za turizem in kulturo Žirovnica ter obravnavi proračuna Občine Žirovnica za letošnje
leto, smo soglasno podprli program in proračun, ki zagotavlja
našemu zavodu izvedbo programa. Pred nekaj leti smo tudi
mi opozorili na odsotnost poletnih dogodkov, ki so namenjeni
domačinom in tudi obiskovalcem naših krajev, sedaj pa z zadovoljstvom lahko ugotovimo, da so se stvari premaknile na
bolje, in to opazno.
Festival KašArt pridobiva na prepoznavnosti tudi izven meja
občine in to nas veseli. Resnično upamo, da boste obiskali
katero od prireditev in našli tudi kaj za svojo dušo in veselje,
saj bo prav vaš obisk potrdil našo pravo odločitev za podporo
temu projektu.
Vsi člani Neodvisne liste za Žirovnico vam želimo prijetno poletje in vas že sedaj vabimo, da jeseni spremljate naše aktivnosti,
povezane z lokalnimi volitvami za občinski svet in župana Občine Žirovnica. Pripravljamo program, v katerega bomo vključili
tudi vaša mnenja, želje in pričakovanja.
»Ne levo, ne desno – naprej za Žirovnico!« je še vedno naše
geslo.
Neodvisna lista za Žirovnico

Volitve so za nami,
volitve so pred nami!
Člani SD Žirovnica se aktivno pripravljajo na jesenske volitve in
so konstruktivno in kritično ocenili delovanje stranke SD v času
volilne kampanje za državnozborske volitve. Z rezultatom niso
najbolj zadovoljni, saj menijo, da je potencial stranke SD večji,
kot ga kažejo volilni rezultati. Čeprav glede na razmere rezultat
ni slab, bi lahko dosegli boljšega, saj zanj obstajajo potenciali,
ki bi jih stranka morala v večji meri izkoristiti. V času jesenskih
volitev se bomo bolj angažirali in skušali storiti več na promociji
programa socialne demokracije in naših kandidatov. Mnenje
enega od članov SD je tudi bilo, da stranka v premajhni meri v
svoje aktivnosti vključuje znanje in izkušnje članov. Tako stališče
bomo zastopali tudi v komunikaciji s centralo SD v Ljubljani.
Na sestanku članov smo spregovorili tudi o evidentiranju članov v organe občine, kar bo aktualno jeseni v času lokalnih
volitev. Ugotavljamo, da imamo dober nabor kandidatov, ki
bodo s svojo energijo in tudi mladostno zavzetostjo dostojno
zastopali vrednote in program socialne demokracije.
Naš član Občinskega sveta Občine Žirovnica Toni Koselj nas je
seznanil z aktivnostmi občinskega sveta. Pozitivno smo ocenili
novo ureditev prometa v dolini Završnice, prav tako pa tudi
prizadevanja občine za večjo samooskrbo prebivalstva, ki bo
vedno bolj aktualna kot posledica podražitev hrane. Manj pa
smo bili naklonjeni prodaji objekta v okviru bodočega kulturnega centra v Vrbi, ki ga je kupilo Ministrstvo za kulturo RS.
Menili smo, da bo s prodajo objekta občina izgubila možnost
vpliva na program bodočega kulturnega centra okoli Prešernove rojstne hiše v Vrbi.
Vsem prebivalcem občine Žirovnica želimo lepe in čim manj
vroče poletne dneve!
Za SD Žirovnica Vitomir Pretnar

Izgradnja kolesarskih
poti v občini
S kolesarskimi potmi bi izboljšali kvaliteto preživljanja
prostega časa ter obogatili turistično ponudbo.
Prihaja čas dopustov in čas, ko se delovne navade upočasnijo. Voljo in energijo bomo potrebovali, kajti letošnja jesen bo
pestra in polna dogajanj. Najpomembnejše za občane bodo
zagotovo lokalne volitve. Ena izmed točk programa naše stranke je izgradnja kolesarskih poti v občini.
Glede na to, da kolesarstvo pridobiva na veljavi, predvsem zaradi naših odličnih športnikov, je zelo v porastu tudi kolesarski
turizem. Veliko slovenskih občin je v to smer začelo razmišljati
že zgodaj in imajo odlično urejene kolesarske steze. Z razvojem
tehnologije je kolesarstvo z e-kolesi pridobilo ogromno število
uporabnikov, med katerimi prevladuje prav starejša populacija.
Naša občina ima lepo naravno okolje in bogato kulturno dediščino ter s tem dane odlične možnosti za kolesarstvo. Moje
mnenje je, da smo v to smer v preteklosti premalo naredili.
Ob obnovi cest in gradnji pločnikov se hkrati ni gradila še kolesarska pot skozi občino. Ker vožnja s kolesom od Most do
Rodin ni najbolj varna, občani raje uporabljajo avtomobile in s
tem po nepotrebnem vplivajo na povečano onesnaževanje. Če
bi bila urejena varna kolesarska pot, bi učenci višjih razredov
osnovno šolo lahko obiskovali s kolesi, kar bi pozitivno vplivalo tudi na njihovo gibalno motoriko. Nenazadnje si ogromno
dopustnikov želi svoj prosti čas aktivno preživeti in ena izmed
teh možnosti je prav kolesarstvo. Urejena kolesarska pot bi
pripomogla, da bi našo občino obiskalo veliko več turistov, ki
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kar 53 %, teh je bilo 32,2 mio evrov. Družbe so ustvarile 26,7
mio evrov prihodkov od prodaje na tujem trgu, 37 % več kot
v letu 2020. Dosežen neto čisti dobiček je bil v primerjavi z
letom 2020 višji za 56 %.

Policija svetuje

Poskrbimo za svojo varnost
Jeseniški policisti bodo tudi v času dopustov v okviru rednih kontrol navzoči na
vseh pomembnejših točkah.
Prioriteta je preventivno delovanje, v katerem lahko kot
enakovreden partner sodelujejo tudi občani sami, in sicer na način, da policiji sproti sporočajo sumljiva ravnanja
posameznikov ali sumljive okoliščine. Telefonska številka
113 in anonimni telefon policije 080 1200 sta aktivna 24
ur na dan.
Občane verjetno najbolj skrbi, kako je z njihovo lastnino, ko so na dopustu. Prvo je, da za varnost poskrbijo
sami, prosijo pa naj tudi sosede, da opravljajo kontrole.
Če opazijo kaj sumljivega, na primer poškodovana vrata ali
okna oziroma ljudi, ki tja ne sodijo, naj obvestijo lastnika
in policijo.
Kolesa, kjerkoli na javnih krajih, zaklepajte, vredne stvari pa
imejte pod nadzorom. S sabo imejte samo tisto, kar nujno
potrebujete. Vredna kolesa in električni skiroji so pogosta
tarča tatov. Zato – pozor pred tatvinami.
Na cestah v okolici Žirovnice policisti pričakujejo daljše
zastoje predvsem tranzitnega prometa, zato se lahko poveča tudi gostota prometa skozi občino. Policisti pozivajo
k strpnosti, vsak pa naj pred vožnjo preveri tudi stanje na
relaciji, kamor gre.
Poleti je lahko problematičen tudi hrup, bodisi na javnem
kraju, na terasah lokalov ali ob zapuščanju le-teh in tudi
doma. Bodimo strpni in upoštevajmo, da nikomur ni vseeno, če nekdo povzroča hrup pred »njegovim oknom«.
Občani poskrbite še za živali, upoštevajte prometna pravila
in se v športu udejstvujte na varen način. Policisti vam
želimo prijetno in varno poletje.

Razveseljiv podatek je, da so bili zaposleni v občini Žirovnica
v letu 2021 ponovno izjemno produktivni. Vsak zaposleni je
v povprečju ustvaril 79.673 evrov neto dodane vrednosti, kar
družbe po tem kriteriju že drugo leto zapored uvršča na prvo
mesto izmed vseh občin na Gorenjskem. Lanska povprečna
mesečna obračunana bruto plača je znašala 1.817 evrov in je
bila 79 evrov višja kot leta 2020 in 73 evrov nižja od povprečne
plače vseh družb na Gorenjskem.
Podjetniki so ustvarili 10,5 mio evrov prihodkov in 9,4 mio
evrov odhodkov. Na domačem trgu so s prodajo ustvarili 8,4
mio evrov, na tujem trgu pa 1,6 mio evrov. Rast čistih prihodkov od prodaje na tujem trgu je bila večja od rasti čistih prihodkov na domačem trgu. Neto dodana vrednost na zaposlenega je znašala 39.739 evrov, na nosilca dejavnosti in njegove
zaposlene pa 16.043 evrov. Največ prihodkov od prodaje je
ustvarilo 22 podjetnikov iz dejavnosti trgovine, vzdrževanja in
popravila motornih vozil, kjer je bilo zaposlenih 40 oseb. Povprečna mesečna plača na zaposlenega pri podjetnikih v občini
je znašala 1.251 evrov in je bila občutno nižja kot pri družbah.
Na osnovi letnih poročil za leto 2021 je AJPES vsem gospodarskim subjektom pripisal nove bonitetne ocene po modelu
S.BON AJPES. Ocene služijo za preverjanje ekonomsko-finančne sposobnosti ponudnikov v postopkih javnega naročanja in
so nepogrešljive pri celovitem spremljanju kreditnega tveganja
obstoječih in potencialnih poslovnih partnerjev.
AJPES, Izpostava Kranj

Ločevanje odpadkov v Žirovnici
V občini Žirovnica poteka redno zbiranje komunalnih odpadkov od vrat do vrat, na ekoloških otokih, zbiralnih akcijah in v
zbirnem centru. Ena izmed nalog, ki je uporabniku nevidna in
je povezana z zbiranjem komunalnih odpadkov, je od leta 2019
tudi izvajanje sortirne analize mešanih komunalnih odpadkov.
Podjetje JEKO, d.o.o., mora pred oddajo mešanih komunalnih
odpadkov v obdelavo zagotoviti sortirno analizo odpadkov, s
katero se ugotovi sestava zbranih odpadkov. Poročilo o izvedeni sortirni analizi, opravljeni v preteklem koledarskem letu,
je potrebno predložiti ministrstvu.

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

Poslovanje družb in
podjetnikov v letu 2021
AJPES je do konca aprila 2022 prejel 87 letnih poročil družb in 119 letnih poročil podjetnikov s sedežem
v občini Žirovnica. Kot celota so lani poslovali zelo
uspešno in dosegli občutno boljše rezultate kot v letu
2020. Okrevanje po pandemiji je zaznano z rastjo prodaje tako
na domačem kot tudi na tujem trgu. Družbe so nudile delo
313 zaposlenim, podjetniki pa so zaposlovali 81 oseb, v tem
podatku nosilci dejavnosti oz. lastniki niso zajeti. Konec leta
2021 je bilo v Poslovni register Slovenije vpisanih 181 podjetnikov, ki so obdavčeni po normiranih odhodkih, ti pa poročil
AJPES ne predlagajo. Največ podjetnikov normirancev prihaja
iz vasi Breg.

Rezultati izvedenih analiz, ki jih izvaja zunanji neodvisni izvajalec, kažejo na slabo ločevanje odpadkov. Med mešanimi
komunalnimi odpadki je bil 44,47 % delež organskih kuhinjskih
odpadkov iz gospodinjstev (skupaj s papirnatimi brisačami,
servieti in robčki) in dodatno še 0,22 % ostale zelene bioma-

Družbe so v lanskem letu ustvarile 60,7 mio evrov prihodkov
in 53,8 mio evrov odhodkov. V primerjavi z letom 2020 so se
občutno povečali prihodki od prodaje na domačem trgu, za
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Pol ure branja na dan
prežene dolgčas stran!

se (listje, trava ipd). Visok je tudi delež plastične embalaže, ki
predstavlja 7,30 %, ter oblačila, tekstilije in obutev s 13,50-odstotnim deležem. Skupen delež zgolj naštetih odpadkov, ki ne
sodijo med mešane komunalne odpadke, je bil 65,49 %. Prve
analize v letu 2022 odražajo podobne deleže.

V Mestni knjižnici Ljubljana so za leto 2022 pripravili
že dvanajsto sezono Poletavcev – poletnih bralcev, v
Občinski knjižnici Jesenice in v žirovniški knjižnici pa
se jim bomo letos pridružili četrtič.
Projekt Poletavci – poletni bralci je namenjen otrokom od 7. do
12. leta in spodbuja polurno branje trideset dni med poletnimi
šolskimi počitnicami. Bralna izbira je na strani otrok, saj lahko
berejo karkoli, predlogi za poletno branje pa so tudi na spletni
strani poletavci.si. Pomembno je, da otroci ob tem pridobivajo
bralne navade in da tudi neljubitelji knjig spoznajo, da je branje
lahko zabavna in prijetna izkušnja. Opozoriti velja, da lahko
vsak poletni bralec svoje priznanje jeseni v šoli uveljavlja kot
eno prebrano knjigo za Bralno značko.
Mladi, stari med 13 in 16 let, pa lahko postanejo NajPoletavci.
Sodelujejo tako, da preberejo tri knjige po lastni izbiri ter napišejo mnenje o prebranem. Če jim idej za branje zmanjka, jih
lahko poiščejo na spletni strani najpoletavci.si.
Brali bomo od 10. junija do 10. septembra. Bralni seznami
bodo Poletavce in NajPoletavce čakali v vseh enotah Občinske
knjižnice Jesenice, na voljo bodo tudi na omenjenih spletnih
straneh. Izpolnjene sezname boste lahko oddali v knjižnici ali
preko spletnih strani, kjer o obeh projektih najdete tudi podrobnejše informacije.
Pol ure branja na dan prežene dolgčas stran! Dolgčas bomo
preganjali tudi na zaključni prireditvi v drugi polovici septembra, ko bodo vsi sodelujoči prejeli priznanje in majico ter
sodelovali v žrebanju za glavno nagrado. Glavna nagrada za
Poletavce bo set za badminton, za NajPoletavce pa set za tenis
na plaži. Oboje prispeva podjetje Hervis. Splača se potruditi!
Tudi na počitniške ustvarjalne delavnice nismo pozabili. Osnovnošolce vabimo, da se jih v času poletnih počitnic udeležijo v
Knjižnici Matije Čopa Žirovnica. Pripravili smo tri tedenske delavnice, ki bodo potekale od ponedeljka do četrtka od 9.30 do
11.00. Podrobnejši urnik dobite v knjižnici oziroma na spletni
strani knjižnice (knjiznica-jesenice.si), lahko pa nas pokličete na
številko 04 58 34 214. Prijave na delavnice zbiramo v knjižnici.
Poleti torej mlade bralce vabimo v knjižnico; naj si s poletnim
branjem in ustvarjanjem popestrijo počitniške dni!

Ločeno zbiranje bioloških odpadkov je pomembno z več vidikov. Če jih zbiramo ločeno, je manj obremenjena obdelava
in posledično odlaganje ostankov obdelave na odlagališču
odpadkov. Poleg zapolnjevanja deponijskega prostora je pomemben tudi vpliv na toplogredne pline.
Ločeno zbrane biološke odpadke, ki jih odlagate v rjavi zabojnik, se predela v kompost in se jih nato vrne v naravni krog. Ta
ekološki krog lahko ustvarite sami, z lastnim kompostnikom.
Brigita Leban, Jeko, d.o.o.

»Na mesec vstopimo v 20 domov
v občini Žirovnica«
Dom upokojencev dr. Franceta Berglja Jesenice vabi
k sodelovanju socialne oskrbovalke in oskrbovalce.
Socialne oskrbovalke in oskrbovalci v okviru Doma upokojencev dr. Franceta Berglja Jesenice že več kot 30 let nudijo
pomoč na domu starejšim občankam in občanom, ki potrebujejo podporo pri vsakodnevnih temeljnih in gospodinjskih
opravilih in vzdrževanju socialnih stikov. Skrbne in sočutne
socialne oskrbovalke in oskrbovalci mesečno vstopajo v
kar dvajset domov v občini Žirovnica ter poskrbijo za kakovostno obravnavo naših bližnjih. Dom upokojencev dr.
Franceta Berglja Jesenice si želi tudi v prihodnosti izvajati
strokovno terensko delo storitve pomoči na domu za naše
občanke in občane, zato širimo tim socialnih oskrbovalk in
oskrbovalcev.
Socialna oskrbovalka ali oskrbovalec je oseba, ki prihaja na
dom starejših ljudi, jim pomaga pri raznovrstnih opravilih,
predstavlja ključni vir povezovanja uporabnikove socialne
mreže ter sodeluje s svojci, koordinatorjem in vodjo pomoči
na domu.
Si želite razgibane službe na terenu in sproščenega delovnega okolja? Ste empatični in vas delo s starejšimi ljudmi
veseli? Ste zanesljivi, dobro organizirani in imate osvojene
komunikacijske sposobnosti?
Če se prepoznate v opisu, je poklic socialne oskrbovalke ali
oskrbovalca primeren za vas. Smo družini prijazno podjetje,
ki vam nudi možnost 120-urnega usposabljanja za omenjen
poklic, redne supervizije, pogodbo za nedoločen čas.
Želimo si, da bi v skupnosti dosegli prepoznavnost in pomembnost poklica socialnih oskrbovalk in oskrbovalcev. S
tem bi povečali dostopnost storitve pomoči na domu vsem
starejšim, ki jo potrebujejo, ter jim omogočili dostojno in
spoštljivo staranje v domačem okolju.
Interesenti lahko pokličete kadrovsko službo Doma upokojencev dr. Franceta Berglja Jesenice, telefon: 04 583 41 06,
ali pišete na e-naslov: kadri@dfb.si.

Katarina Hlede
Bralni namig

Jakob J. Kenda: Apalaška pot
ISPO, 2018
Osupljiva in iskriva pripoved Jakoba J.
Kende, ki je kot prvi Slovenec prehodil
Apalaško pot. Pot se razteza čez štirinajst ameriških zveznih držav na vzhodu ZDA. Zaradi zahtevnosti jo imenujejo »mati vseh poti«.
Govori o srečanjih in doživetjih na taki poti. Beremo zelo
navdihujoče sestavljene opise ameriške narave, pohodništva ter sodobne ameriške stvarnosti, ki jo avtor razkriva
preko popotnih prijateljev.

Maja Olip, mag. soc. del, samostojna svetovalka
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»Igranje me je začaralo«
Mateja Mlačnik, ljubiteljska igralka in režiserka s Sela, je ob koncu letošnje gledališke sezone prejela kar dve nagradi za vlogo Marije v predstavi
Gledališče Toneta Čufarja Za vse sem sama. Na festivalu komedije v Pekrah je bila izbrana za komedijantko festivala in na Festivalu gorenjskih
komedijantov je prejela nagrado za najboljšo komedijantko.

Mateja v vlogi mame Marije. Foto GTČ

Mateja, po poklicu defektologinja, zaposlena na Osnovi šoli Poldeta Stražišarja,
je dolgoletna članica Gledališča Julke
Dolžan. V svoji karieri se je kot igralka in
režiserka preizkusila na različnih odrih in
tudi filmskem platnu. Njeno gledališko
ustvarjanje je tesno povezano z Gledališčem slepih in slabovidniH Nasmeh, na
Breznici že desetletja skrbi za otroške
matineje.
Ljubezen do gledališča se je Mateji prikradla v otroštvu … »Živo se spominjam,
da sem sedela na balkonu Gledališča Toneta Čufarja na Jesenicah in bila očarana
nad Brechtovo Malomeščansko svatbo.
Na družinskih zabavah sem se oblekla v
lik “Košnikovega ata” in zabavala goste.
Začaral me je navdušen smeh, aplavz,
pohvale. Potem pa: Miklavž, Dedek Mraz
in Škratovanje, pa Finžgarjeva Veriga,
proslave, nastopi, Pepelka ... in nastalo
je brezniško gledališče. Pa kmalu za tem
gledališče slepih. Veliko sem bila v bližini odra, obiskovala sem poletne tabore
takratne Zveze kulturnih organizacij, g.
Sebastjan Horvat je bil moj mentor. Pa
različna izobraževanja za režijo, masko,
igro ... V tistih zgodnjih letih udejstvovanja sta mi veliko pomagala starša, Darka in Jože Fabjan, pa Malči Možina je

soustvarjala veliko otroških predstav za
Škrate in še kaj. Zdaj bi lahko začela kar
naštevati vse pomagače in prijatelje, ki
so vskočili in pomagali, pa bi zmanjkalo
prostora. Pa saj oni vedo in jim tukaj pomaham in rečem hvala, pridite še kdaj;)
– brezniški oder je še živ.«
Brezniški oder je bil zate odskočna
deska za projekte večjih razsežnosti in tudi filmsko vlogo. »Ja, kadar
sem režirala na Breznici je skoraj vedno
zmanjkal kak igralec za manjšo vlogico in
tako sem vskočila in odigrala branjevko,
kraljico, ekološko aktivistko (mimogrede,
to je tudi eno mojih velikih zavedanj – vsi
moramo postati ekološki aktivisti). Tako
se je zgodilo, da so me povabili k igranju tudi v sosednje mesto, v Gledališče
Toneta Čufarja Jesenice. Zelo sem bila in
sem še počaščena, da lahko igram v tako
izvrstnih pogojih, med tako nadarjenimi,
dobrimi igralkami in igralci, da sodelujem in se učim od vrhunskih režiserk in
režiserjev. Nekoč, proti koncu študija pa
sem se opogumila in šla na avdicijo za
film V leru. Dobila sem manjšo vlogo in
tudi na tista nočna snemanja imam lep
spomin. Predvsem imam rada komedijo,
mislim, da v sebi nosim humor in smeh,
pravijo, je pol zdravja.«
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Bila si umetniška vodja in režiserka
v Gledališču Nasmeh. To je edino
gledališče za slepe in slabovidne v
Sloveniji, zagotovo je bilo tudi delo
z Nasmehom edinstveno? Še vedno
sodelujete?
»V devetdesetih sem bila zraven pri ustanavljanju Gledališča slepih in slabovidnih
Nasmeh, s starši in prijatelji smo bili prvi
odrski delavci in pomagači pri tem gledališču. Res lepe spomine imam na ta
leta. Za Gledališče Nasmeh sem režirala
štiri predstave in preden smo se tako poimenovali sodelovala tudi v krajših uprizoritvah s slepimi in slabovidnimi ustvarjalkami in ustvarjalci. Zadnja predstava
za Nasmeh so bili Slepci, pogumna simbolna drama nobelovca Maeterlincka. V
zadnjih letih sodelujem z igralko Nasmeha Metko Pavšič pri produkciji Mestnega
muzeja Idrija. Zanje sem režirala zgodovinski monolog tihotapke Melhiorce,
Alenke Bole Vrabec, Ne bojim se ne hudiča, ne biriča. Predstava je opremljena
tudi z avdiodeskriptivnim opisom scene
in kostumov. Tudi to je tema, ki me zelo
zanima. Z opisom za slepe in slabovidne
gledalke in gledalce sem eksperimentalno poskušala opremiti proslavo za Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih
Kranj in pravijo, da so se počutili veliko
bolj enakovredni. Naredila pa sem tudi
celotno avdiodeskripcijo škofjeloškega
Pasiona. Prilagajanje vsebine nekomu, ki
jo težje spremlja, se mi zdi, z neko pravo
mero (vsega pač ne moremo prilagoditi)
nujno in prav je, da je družba vedno bolj
ozaveščena tudi o teh področjih.«
Igralsko vlogo v Gledališču Toneta Čufarja si sprejela po daljšem igralskem
premoru? Kaj te je »premamilo«?
»Seveda sem si želela igrati že prej, vendar v GTČ-ju so vaje res intenzivne, veliko
večerov si od doma, jaz pa ob družini
nisem želela manjkati. Zdaj so pa ptički
že zelo samostojni: Lana bo polnoletna,
Luka pa je tudi že nekaj časa najstnik. Pa
za razliko od gledališke Marije, želim, da
sta onadva res samostojna.«
Mama Marija v predstavi je za vse
sama, podpira malone vse vogale pri
hiši – se je bilo težko vživeti v vlogo?
»Miha Mazzini s tekstom, izvrstni soigralci in vsa zaodrska ekipa z režiserjem
Alenom Jelenom so poskrbeli za to, da
se mi v vlogo ni bilo težko vživeti. Malček

Izobraževanje

Pričel se je KašArt 2022

sem morala le zamižati takrat, ko sem zaplesala. Pa tudi to mi
gre z vsako ponovitvijo bolje.«

Letos drugič Zavod za turizem in kulturo Žirovnica prireja poletni festival KašArt. Pričel se je minulo soboto s
Prešerno nočjo v Vrbi. Festival ponuja pester izbor dogodkov na različnih lokacijah v občini, letošnja novost
je Mala scena.

Imaš kakšne režiserske ali igralske načrte za prihodnost?
»Naslednje leto bova z Gašperjem Stojcem pripravila hudomušen monolog Dese Muck. Komaj čakam. Zdaj me je igranje začaralo in ne vem, če bom sploh utegnila še kaj režirati,
hahaha.«
Polona Kus

Zaključek šolskega leta na Glasbeni
šoli Jesenice – oddelek Žirovnica
Glasbeno šolanje na nižji oziroma višji stopnji instrumenta letos zaključuje 13 učencev iz občine Žirovnica.
12. maja smo tako v dvorani Lorenz ali na Youtube kanalu lahko slišali saksofonista Petra Vida Sitarja in kitarista Petra Tolarja
iz 6. razreda, z višje stopnje pa Dominika Čepiča na tolkalih ter
kitarista Maja Boriča in Urbana Sedlarja.
Baletni oddelek letošnje šolsko leto končuje s predstavo Galerija plesnih slik, ki so jo izvedli 4. maja v Gledališču Toneta
Čufarja in 1. junija v okviru Poletja na Stari Savi. V točki Na
gradu so zaplesali učenci Plesne pripravnice oddelka Žirovnica,
s solom se je v vlogi Primičeve Julije predstavila Ema Mrak.

Aleksander Mežek z gosti. Foto Miha Šest.

Balerine so sodelovale tudi na koncertu Simfoničnega orkestra Jesenice v začetku junija in tako bogatemu glasbenemu
programu pričarale še vizualni izraz. Za glasbo so pod taktirko
Natalije Šimunović poskrbeli člani simfoničnega orkestra, pridružili pa smo se jim tudi učitelji in koncertni glasbeniki ter oder
zapolnili do zadnjega kotička. Na koncertu, ki je bil posvečen
mladostni ustvarjalnosti, smo med drugim lahko slišali skladbo
izpod peresa Mateja Zupančiča iz Žirovnice, v violinskem solu
pa je blestela Žirovničanka Eva Kramar.
Šolsko leto pa so uspešno zaključili tudi najmlajši učenci glasbene šole, ki obiskujejo program Glasbeni vrtec. V dvorani Lorenz
so pripravili zaključni nastop in navdušili. Najmlajši, starejši in
tisti vmes – ponosni smo na vse naše učence, ki so s trudom
in vztrajnostjo pod budnim vodstvom učiteljev uspešno prikrmarili skozi šolsko leto ter nas razveseljevali s številnimi nastopi.
Po zasluženem poletnem oddihu pa že snujemo nove glasbeno-plesne načrte ter s posebno radostjo pričakujemo tiste, ki
bodo septembra prvič zakorakali v naše razrede.

Aleksander Mežek je to pot v goste povabil skupino Masharik z
Bleda in pevca in kitarista skupine MRFY Gregorja Strasbergarja.
Ob Aleksandrovem »železnem« repertoarju, ki vselej ogreje publiko, so v dveurnem koncertu poslušalci uživali tudi v avtorskih
rock-blues pesmih gostov in tudi nekaj zimzelenih Aleksandrovih
pesmih v popolnoma novi preobleki, ki so jih nastopajoči ustvarili
prav za letošnjo Prešerno noč.
Matjaž Koman, direktor ZTK Žirovnica: »Z začetkom KašArt
festivala smo izredno zadovoljni. Na Prešerni noči smo zabeležili
okoli 600 obiskovalcev. Zelo smo veseli, da se je dogodka udeležilo veliko število domačinov, hkrati pa smo navdušeni, da se je
na koncert v Žirovnico veliko število poslušalcev pripeljalo iz oddaljenih krajev, kot so Maribor, Koper, Gorica, Ljubljana, manjša
skupina celo iz sosednje Avstrije. Odzivi obiskovalcev so bili zelo
pozitivni. Na dogodku so bili z nami tudi gostinski ponudniki,
pivovarna Carniola in restavracija Manu.«
Letošnja novost je Mala scena. Kaj ponuja? »Res je. Mala
scena smo poimenovali prizorišče pred Čopovo rojstno hišo,
primerno za izvedbo manjših dogodkov. 22. julija ob 20h tako
vabimo na filmski večer in 29. julija ob 20h na gledališki večer.
V sodelovanju s Slovenskim planinskim muzejem in Slovenskim
filmskim arhivom smo pripravili projekcijo filma Triglavske strmine
iz leta 1932, scenarista Janeza Jalna, in treh kratkih filmov: Smučarska tekma za prvenstvo Jugoslavije v Planici (1922), Prihod
kralja Aleksandra na Bledu (1922) ter O, Vrba (1943). Na prizorišču
pred Čopovo pa si boste lahko ogledali tudi predstavo Kaj bi rekel
Ivan? v izvedbi mladinske sekcije Gledališča Julke Dolžan. Vstop
na Malo sceno je prost.
V četrtek, 7. julija, bo na sporedu prvi izmed letošnjih Pravljičnih
večerov v Doslovčah. Nastopila bo šansonjerka Vita Mavrič,
teden dni kasneje bo v gosteh Adi Smolar in v dveh avgustovskih četrtkih bosta nastopili skupini Širom in Katalena. Največji
dogodek festivala, Koncert v Završnici, bo na sporedu 5. avgusta.
Za koncert Jana Plestenjaka s predskupino Maraaya je na
voljo 600 vstopnic. Vstopnice za koncert in Pravljične večere lahko
kupite na spletni strani Eventim in vseh prodajnih mestih Eventim.
Več podrobnosti o dogodkih najdete na http://visitzirovnica.si/.

Klavdija Jarc Bezlaj

Polona Kus

Violinski solo Eve Kramar
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Ob koncu šolskega leta

Predstavljamo sošolce

Poletne počitnice so se v Osnovni šoli Žirovnica pričele za 406 učencev.
Šolsko leto so zaključili s podelitvijo spričeval in proslavo ob dnevu
državnosti.

Misija 007 –
devetošolci in zaključek
šolskega leta
Pogovarjali smo se s predsednico 9. a,
Mijo Marinšek, in predsednikom 9. b,
Aleksandrom Potočnikom. Preden zapustita OŠ Žirovnica, sta nam odgovorila na
nekaj naših vprašanj.

Zaključek osnovnega šolanja za generacijo "007".

Mija Marinšek in Aleksander Potočnik

Učenci devetih razredov, generacija »007«, so se poslovili že 15. junija.
Zaključna spričevala so iz rok razredničarke Slavice Magdič in razrednika Florijana Likarja prejeli na valeti, ki so jo
letos brez omejitev lahko spremljali tudi
družinski člani. V. d. ravnatelja Gregor Pungaršek je učencem, ki so se
v vseh devetih letih šolanja izkazali pri
učnih uspehih in na drugih področjih,
podelil priznanja za odličnost. Prejeli
so jih Heidi Zor, Maja Madon, Žan
Anžič, Mila Magister, Ana Bohinec, Iza Rozman, Tjaša Brus, Nace
Sterle, Štefan Čop, Taja Žagar in
Tia Novak. »Vsak izmed vas ima vsaj
eno stvar, v kateri je dober,« je v svojem
nagovoru devetošolcem dejal ravnatelj,
»vaše veščine vas bodo pripeljale do raznih poklicev, od zdravnika, gozdarja,

Kaj vama je bilo v šoli najbolj všeč?
To so bile ure, pri katerih so se učitelji
zavzemali za nas, da smo dobili, kar se
da dobre ocene in te ure so bile tudi zelo
zabavne.

peka, šoferja, frizerja, prodajalca, morebiti do učitelja. Ni pomembno, kaj boste počeli, bolj to, da boste to počeli s
strastjo in srcem.« Priznanja devetletnim
odličnjakom je na valeti podelil tudi župan Leopold Pogačar.
Na zaključni prireditvi zadnji šolski dan
so bili poleg spričeval in priznanj podeljeni tudi nazivi naj športnikov in naj
športnic. Med učenci od 3. do 5. razreda sta 1. mesto osvojila Zoja Razinger
in Mark Razinger, v konkurenci od 6.
do 9. razreda pa Neja Jarkovič in Bine
Mlačnik. Naj športna razreda sta postala 4.a in 6.b.
Vsem učencem želimo lepe in brezskrbne počitnice!
Polona Kus

Česa v šoli nista marala? Da so bili
zelo stresni tedni in dnevi.
Kateri predmet vama je bil najbolj
všeč? Zagotovo fizika, kjer smo računali
in delali poskuse.
Katera je bila vajina najljubša učiteljica oz. učitelj? Najina najljubša učiteljica je bila gospa Šturm, najljubši učitelj
pa gospod Likar.
Katero interesno dejavnost ali izbirni predmet sta najraje obiskovala?
Gledališki krožek in radio.
Kako se počutita sedaj, ko odhajata
iz šole? Ja, seveda so občutki mešani,
malo smo veseli seveda, malo pa tudi
žalostni, saj se ne bomo več pogosto
videvali.
Kateri posebni dnevi, kot so npr.
kulturni dnevi, pohodi, smučanje in
podobno so vama bili najbolj všeč?
Najboljši dnevi so bili športni in kulturni.

Podelitev priznanj učencem 2. razreda

Kako ste se dogovarjali in organizirali šolske plese? To nam je vzelo veliko
časa. Najprej smo se tako učenci 9. a kot
učenci 9. b dobili in potem izrazili svoje interese ter vse združili, jih napisali in
potem na podlagi tega organizirali ples.

Naj športniki
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Na planinskem taboru

Na kakšen način ste izbrali temo valete? Tema valete
nam je prišla na pamet, ker smo letnik 2007, James Bond je
pa znan po številki 007.

Učenke in učenci 1. in 2. razreda, ki so v letošnjem
šolskem letu obiskovali planinski krožek in se v okviru
tega udeležili kar nekaj prijetnih izletov v naravo, so
se v dneh od 3. do 5. junija 2022 družili na planinskem
taboru v Domu pri izviru Završnice in njegovi okolici.

Hvala, da sta odgovorila na naša vprašanja.
Iza Pirih, Neja Noč, Aelita Ana Kovač

Zborovski BUM na OŠ Žirovnica
V Dvorani pod Stolom je 3. junija potekala območna
revija otroških in mladinskih pevskih zborov »Dobra
volja je najbolja«. Na koncertu so nastopili zbori OŠ
Žirovnica in OŠ Toneta Čufarja Jesenice.

Pogumno so se povzpeli na Srednji vrh, nadaljevali pot po
stezicah pod Vrtačo in Trianglom, obiskali Planinski dom na
Zelenici, med potjo spoznavali zaščitene cvetlice, nabirali zdravilne rastline in se odžejali pri izviru Završnice. Doživeli so pravi
planinski krst in si izbrali vsak svoje planinsko ime. V večernem
času so zakurili ogenj, ki je napovedoval najljubšo večerjo v
naravi. Pečene hrenovke in kruh so najbolj slastni takrat, ko si
jih smeš pripraviti sam. Obiskali so jih tudi pripadniki gorske
reševalne službe, ki so v bližnji okolici doma mladim planincem
omogočili plezanje v skali in varno spuščanje po vrvi. Otroci so
bili zelo pogumni in navdušeni nad novimi doživetji.

Združen nastop pevcev OŠ Toneta Čufarja in OŠ Žirovnica

Revija je potekala v sklopu vseslovenskega Zborovskega BUM-a, ki je od 19. maja do 13. junija obsegal 60 koncertov s 583
zbori po vsej Sloveniji. Z željo, da se po omejitvah nastopanja
v preteklih dveh letih zbori ponovno lahko predstavijo v živo in
spodbudijo mlade k petju, sta Zborovski BUM organizirala Javni
sklad RS za kulturne dejavnosti in Zavod RS za šolstvo. Območna izpostava JSKD Jesenice je revijo izvedla v sodelovanju
z OŠ Žirovnica. V Dvorani pod Stolom so se predstavili Otroški
PZ Čebelice in Mladinski PZ Cantare pod vodstvom Slavice
Magdič iz OŠ Žirovnica ter Otroški PZ Zvezdice in Mladinski PZ
pod vodstvom Mojce Čebulj iz OŠ Toneta Čufarja Jesenice. Vsi
so si prislužili pohvale ocenjevalcev.
Polona Kus
Prihodnost

Morje

Kakšna bo prihodnost?
Kako dolga bo?
1, 2, 3, 4 leta?
Kaj bo prinesla?
Ljubezen ali sovraštvo,
veselje ali žalost?

Ko pomislim na morje,
vidim obzorje,
preliva me veselje,
začutim hrepenenje.
In ko zaspim,
lepe sanje dobim.
Ko se zbudim,
srečen se zdim.

Ne vem.

Aljaž Bergelj, 5. b

Ne vem.

Katja Lah

Prvi poletni dan

Na prvi poletni dan so se vsi otroci zbrali na travniku pri vrtcu
s posebnim namenom. Odslej se bodo otroci lahko igrali na
novih igralih za vrtcem. V uvodnem delu so najstarejši otroci
zapeli nekaj pesmic in odigrali predstavo Trije metulji. V nadaljevanju so potekale igre z vodo po postajah. Najbolj je otroke navdušila vodna drča. Na koncu so se otroci še posladkali
s sladoledom. Naj doživeto, igrivo, mokro dopoldne ostane
otrokom v spomin na prvi poletni dan.
Sandra Donoša

Od česa je odvisna?
∞ časa se lahko sprašujem.
Tina Kunčič in Taja Matić,
9. razred
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Upokojenci

Na obisku pri Bredi Magdi Justin

pomeni, kakšne misli si imela ob prejemu priznanja?
Moram priznati, da sem bila ob predlogu zelo presenečena.
Postati častni član društva je visoko priznanje. Globoko v sebi
pa čutim, da so vsi sodelavci v minulih 30-ih letih prispevali
svoj delež k temu priznanju. Izkoriščam priložnost in se vsem,
s katerimi sem sodelovala, iskreno zahvaljujem. Članom upravnega odbora in vsem, ki prostovoljno delujejo v društvu, želim
še naprej uspešno delo v zadovoljstvo vseh nas.

Prijetna sogovornica, pozitivna v razmišljanjih in skromna. Rada
srečuje ljudi in jim pomaga v stiskah. V očeh skriva prijeten
nasmešek, njene besede pa so pravične, poštene in dobro
namerne. Breda Magda Justin, prejemnica zlatega priznanja za
delo in častna članica Društva upokojencev Žirovnica.
Magda, lahko z nami podeliš
nekaj utrinkov iz mladosti?
Ja, otroštvo sem preživljala kot
vsi otroci v Kašariji. Po srednji
ekonomski šoli sem se zaposlila v
banki v Radovljici. Uživala sem v
delu. Problem mi je predstavljala vsakodnevna vožnja v službo
in domov. Ob pravem času ni
bilo ne avtobusa ne vlaka. Oče
je potem kupil motor, švrk smo
ga imenovali, da nisem izgubila
toliko časa na poti. V banki sem
delala 8 let, potem pa vse do upokojitve v Savskih elektrarnah,
v računovodstvu HE Moste.

Veliko prostega časa si posvetila društvu in njegovim
dejavnostim. Kaj sedaj?
Če vprašaš, kaj mi je v zadovoljstvo, bi rekla: »Kratki izleti in
potepanje med stojnicami, kjer ponujajo tekstil in torbice. Ko
pa kdo predlaga kakšno dobro knjigo, jo takoj poiščem.
Magda, še dolgo uživaj v teh drobnih radostih!
Danica Bernik

Voščili smo
Maja in junija smo našim slavljencem poslali sedem
voščilnic. Članom, ki so dopolnili 90 in več let in ki so
to želeli, smo voščila izrekli osebno.

Kako se je začela tvoja pot v društvo upokojencev?
Člani društva so me kmalu po upokojitvi povabili, da se jim
pridružim. Na moje veliko presenečenje sem bila takoj izvoljena
v upravni odbor. Ta se je ravno takrat močno prizadeval, da bi
obogatil svoje dejavnosti. Na novo so bile ustanovljene razne
sekcije. Imenovana sem bila v sekcijo »skrb za starejše članice
društva«. Pred menoj je to sekcijo vodila gospa Fani Pšenica.
Z vstopom v društvo smo dejavnosti sekcije razširili. K spremembam je veliko prispeval pokojni Miro Feldin, ki je tudi na
novo postavljal sekcijo za pohodništvo. Imel je zelo dobre in
življenjske predloge. V sekciji za starejše sem delala 8 let, nato
sem delala kot članica in nazadnje dve mandatni obdobji kot
predsednica nadzornega odbora.

Obiskali smo Julijano Mežnarec, ki je praznovala 92 let, in
Alojzijo Štremfelj, ki je praznovala 93 let. Marija Strnad, Angelca Bohinec, Anton Koselj in Vida Stare so praznovali okrogle
jubileje – 90 let. Vse smo obiskali na njihovih domovih in jim
izrekli iskrene čestitke.
V okviru socialnega programa smo 13. junija 2022 v prostorih
DUŽ izvedli merjenje holesterola, sladkorja in krvnega tlaka.
O terminih merjenja jeseni
bomo naše članice in člane
pravočasno obvestili.
Nežka Pernuš
Foto Zdravko Malnar

Delati s starejšimi je zahtevno in občutljivo, daje pa
tudi pozitiven odziv.
V tistem času smo zasnovali začetke današnjemu načinu stikov
s starejšimi občani. Starejši so bili izredno veseli raznih voščil
in drobnih pozornosti, ki smo jih poslali po pošti. Še bolj so
se razveselili zaupnic, ki so jih obiskovale na domu. Svojci so
klicali po telefonu v pisarno, se zahvaljevali in pripovedovali,
kakšno veselje so doživljali njihovi starši. V tistih časih voščila in
obiski niso bila tako samoumevni, kot je to danes. Šele sedaj,
ko sem sama preskočila 80. leta, razumem to zadovoljstvo. Ob
srečanjih začutiš, da nisi pozabljen, da ne živiš nekje ob robu.

Alojzija Štremfelj

Pa delo v organih društva?
V vsem času delovanja nisem imela nobenih težav ne v odboru
in ne z zaupnicami. Odbor smo sestavljali delavci, ki smo se
med seboj cenili, spoštovali in lepo razumeli. Vsi smo imeli iste
cilje. Delati po zakonu in dobro za ljudi, za kar smo bili tudi
izvoljeni. Na sestanke sem hodila zelo rada.

Anton Koselj

Marija Strnad

Vida Stare

Angelca Bohinec

Na letošnjem zboru članov si prejela najvišje priznanje
društva za dolgoletno in nesebično delo v društvu.
Postala si častna članica društva. Kaj ti to priznanje
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Upokojenci

Pokrajinsko prvenstvo v balinanju

Društveni piknik

Pokrajinsko prvenstvo v balinanju je potekalo 25. aprila za ženske in 28. aprila za moške, organiziralo ga je
DU Komenda na štiristeznem balinišču pri Planinskem
domu v Komendi.
Na otvoritvi sta predsednik organizacijskega odbora Drago
Kolar in predsednik DU Komenda Saša Lenarčič pozdravila
vse prisotne in nam zaželela dobre mete. Na moškem delu
prvenstva se je otvoritvi pridružil tudi komendski podžupan
Igor Štebe.
Pomerilo se je 14 ženskih in 22 moških ekip, tako je skupaj nastopilo 171 balinark in balinarjev. Ženska ekipa našega društva
je osvojila 12., moška pa 3. mesto, uvrstila se je za ekipo DU
Jesenice in ekipo DU Tržič. Vse zmagovalne ekipe so prejele
kolajne in pokale. Predsednik DU Komenda Saša Lenarčič se
nam je zahvalil za udeležbo in za zares športne boje. Po zaključku so nas organizatorji tudi pogostili.

Svet je tako prostran in vsak od nas tako majhen – a
če se povežemo in nas druži še prijateljstvo, smo velikani. In ena od oblik povezovanja je tudi piknik, ki ga
društvo upokojencev pripravi vsako leto.

Slavko Kolman

Po dveh letih »suše« smo se ponovno zbrali v soboto, 11.
junija. V poznem dopoldnevu je na vrtu za Gostilno Osvald
završalo kot v panju, saj se je piknika udeležilo kar 140 članic
in članov društva, med njimi častni predsednik Edo Kavčič in
župan Leopold Pogačar. Predsednik društva Zdravko Malnar
je v uvodnem delu vse zbrane prisrčno pozdravil, župan pa:
»Dan med vami je vedno prijeten. Leto, v katerem praznujete
70-letnico, je še bolj aktivno. Po dogodkih, ki jih napovedujete
za obeležitev jubileja, se bo praznovanje prevesilo v 71-letnico.
Ostanite taki, kot ste. Tako aktivni!«
Ob dobri hrani in pijači raznovrstnih pogovorov ni bilo ne konca ne kraja. Organizatorji športnih dejavnosti so pripravili tudi
tekmovanji v pikadu in nihajni krogli.
Zahvaljujemo se osebju Gostilne Osvald za postrežbo in vsem,
ki ste pomagali, da je piknik tako lepo uspel.

Foto Ferdo Kikelj

Namizni tenis
Sekcija za namizni tenis je v počastitev 70-letnice društva v maju organizirala turnir v namiznem tenisu.
V uvodnem pozdravu se je predsednik društva Zdravko Malnar
zahvalil za organizacijo srečanja. Udeležili sta se ga le ekipi
našega društva, ki sicer trenirata ločeno.
Rad bi se zahvalil vsem udeležencem srečanja. Želim, da se čim
večkrat srečamo, se rekreiramo, saj le tako ohranjamo zdrav
duh v zdravem telesu.
Nac Tomažič

Pozdrav z Brača

Danica Bernik

Letos smo od 18. do 25. junija v okviru DUŽ že drugič
letovali na Braču, tokrat nas je bilo 46.

Mijini recepti

Jagodni preliv z
meto
Sestavine:
• 50 dag razrezanih jagod
• 10 dag sladkorja
• žlica sredstva za želiranje
+ žlica sladkorja
• žlička limoninega soka
• 3 vršički poprove mete
• 2 dcl vode

Jutranje plavanje in pohodi po okolici, telovadba, kopanje v
ravno prav toplem morju, različne družabne igre, predavanje,
kako si lahko sami pomagamo v zdravstvenih težavah, pa ples
ob živi glasbi in pogovori v prijetni senci. Aktivni oddih v pravem pomenu besede!
Hvala organizatorki letovanja Nataši Mali, turistični agenciji
Relax in njeni animatorki Andreji za res lepe počitnice.

Vodo zavremo skupaj z meto, rahlo naj vre 10 minut. Precedimo in prelijemo v lonec z jagodami. Želirno sredstvo
in žlico sladkorja vmešamo med jagode. Vse skupaj zavremo in dodamo preostali sladkor. Med mešanjem kuhamo
še 4 minute. Še vroče napolnimo v kozarčke in jih tesno
zapremo. Uporabljamo kot preliv za palačinke, pudinge,
smetano, sadne kupe ...

Danica Bernik
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Zdravje / Narava

Zdravi v poletje

razlog za pojav melanomskih in nemelanomskih kožnih rakov,
ki so na prvem mestu pogostosti raka v Sloveniji (Slora, 2016).
Sončenju med 10. in 17. uro se izogibajmo, zaščitimo se z
ustrezno kremo, obleko, pokrivalom, sončnimi očali. Nezavarovano izpostavljanje soncu lahko vodi tudi do sončarice ali
celo do toplotnega udara. Prizadetega intenzivno ohlajamo
s hladnimi ovitki, prenesimo v hladen, senčen, zračen prostor, ponudimo hladno tekočino. Ob znakih, kot so: pregreta
koža, nezmožnost znojenja, pospešeno, plitvo dihanje, slabost,
omotičnost, glavobol, lahko hladimo tudi s kockami ledu na
področju velikih žil (dimlje, pazduhe, vrat).

Pred nami je vroče poletje, ki bo poleg zasluženega
dopusta za nekatere tudi vir tegob in nevšečnosti, ki
se nam v teh vročih dneh lahko pripetijo.
Daleč najpomembnejše poleti je zadostno uživanje tekočine:
vode, nesladkanega čaja, pri telesni aktivnosti tudi športnih,
izotoničnih napitkov z dodano soljo, elementi in minerali. Voda
sestavlja dve tretjini našega telesa in pitje je tisto, ki vzdržuje
ravnovesje. Poleg uravnavanja telesne temperature se s pomočjo uravnavanja količine tekočine v telesu uravnavajo tudi vsi
presnovni procesi, odpadni presnovki se s tekočino iz telesa izločajo preko ledvic. Če telo ne dobi zadosti tekočin, se zmanjša
volumen krvi, kar zmanjša oskrbo tkiv oz. organov, kot so možgani, mišice … s kisikom in hranili. Že blaga izsušenost zaniha
to ravnovesje in vpliva na naše fizično in psihično počutje, ki se
v prvi fazi kaže z žejo, pogostejšim uriniranjem, glavobolom,
splošnim slabim počutjem, suhimi usti, hujša dehidracija se
stopnjuje s slabostjo, vrtoglavico, krči, zmedenostjo, izločanja
urina ni, sledi odpoved ledvic, koma, smrt.

Poletje nam bo dalo dovolj energije le, če si bomo znali osmisliti dopustniške dni in prosti čas res namenili počitku, urejeni,
lahki in uravnoteženi prehrani, gibanju, ki je primerno za nas,
in spancu, ki ga morda skozi leto zaradi službenih obveznosti
ali tempa, ki nam ga narekuje življenje, zanemarjamo in se tako
nezavedno izčrpavamo.
Ksenija Noč, mag. zdr. nege,
vodja ZVC Jesenice

Zdrav odrasel človek dnevno potrebuje približno 1,5
litra dodatne tekočine poleg tiste, ki jo vnesemo s hrano. Pri normalni aktivnosti lahko poleti izgubimo z znojenjem
od 1 do 2 litra vode dnevno, medtem ko pri enourni intenzivni
vadbi ali pri visoki zunanji temperaturi izgubimo več kot liter
vode na uro, zato naj bo vnos tekočine temu primeren. Še
posebej pozorni moramo biti na otroke in starejše, saj imajo
ti bodisi večje potrebe po tekočini ali pa niso sposobni tako
dobro uravnavati telesne temperature kot odrasli. Starejši ljudje
imajo pogosto slabši občutek za žejo in si sami ne zmorejo
pomagati ali ne prepoznajo nevarnosti. Enako velja za otroke.

Črna žolna – lepotica
mešanih gozdov
Pri nas gnezdi deset vrst ptic
iz družine žoln (Picidae). Njihove skupne značilnosti so,
da gnezdijo v duplih in živijo
pretežno v gozdovih. Imajo
močne plezalne noge, rep za
oporo in dolg kljun, s katerim
dolbejo dupla. Jezik je lepljiv.
Plezajo navzgor, navzdol se
pomikajo ritensko, na tleh pa
skačejo sonožno.
Le redki poznajo vse naše
žolne. Spoznajmo vsaj črno,
ki se v gnezdilnem obdobju
vsakodnevno oglaša v gozdu
tik nad Smokučem.
Črna žolna (Dryocopus martius) je velika do 45 centimetrov in
je naša največja žolna. S svojim črnim perjem, dolgim vratom
in mogočnim svetlim kljunom je praktično nezamenljiva. Oba
spola imata intenzivno rdeče zatilje, rdečina pa se pri samcu
vleče tudi na teme. V letu se oglaša z daleč slišnim »pri-pri-pri«,
kadar pa je na drevju, je slišen glasen pisk. Spomladansko bobnanje traja dve do tri sekunde, zaporedje pa je zelo počasno.
Z območnim oglašanjem začne že januarja.
Črne žolne gnezdijo v mešanih gozdovih s starimi iglavci in
bukvami, kjer si delajo gnezdilna dupla. Priprava dupla traja
okrog tri tedne. Vhod je značilne pravokotne oblike. Hranijo
se največ z v lesu živečimi mravljami in žuželkami, zato često
najdemo večje luknje v deblih in štorih.

Športniki v vročih dneh naj, če se le da, prestavijo športne aktivnosti v hladnejše ure dneva. Splošno pravilo
je, da je intenzivna telesna dejavnost v hudi vročini in preko
dneva škodljiva in smrtno nevarna. Potrebno je poznati svoje
telo, prepoznati svoje meje in svoje počutje (slabost, nenavadna utrujenost, krči, temen urin …). Upoštevajo naj, ali se
šele navajajo na vročino ali so že prilagojeni. Trening naj bo
lažji in z več odmori. Tekočino naj nadomeščajo pred, med in
po naporu. Pri daljših naporih naj nadomeščajo tudi soli z že
omenjenimi izotoničnimi napitki, tudi nadomeščanje sladkorjev ne bo odveč. Za oceno izgube tekočine pomaga tehtanje
pred in po naporu: tako izmerimo izgubo oziroma morebitno
premajhno nadomeščanje tekočine in to upoštevamo pri treningih. Preprost test je tudi barva urina – če je temna in ni
drugih vzrokov, je potrebo dodatno vnašati tekočino. Alkoholu
in kavi se v poletnih mesecih čim bolj izogibajmo. Alkohol
zavira sproščanje vazopresina ali antidiuretičnega hormona,
ki uravnava izločanje vode iz telesa. Pomanjkanje vazopresina
vodi v dehidracijo zaradi pomanjkanja zalog vode v telesu. Ob
uživanju alkohola je zato priporočljivo uživanje tudi zadostnih
količin vode. Kofein je že sam po sebi diuretik in pospešuje izločanje vode iz telesa. Pitje kave naj bo vedno ob kozarcu vode.
Čeprav vsako leto komaj čakamo sončne žarke, imejmo v mislih varno sončenje. Izpostavljenost UV sevanju je

Besedilo in foto Boris Kozinc
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Vrtnarski kotiček

Nega trate poleti

čih poletnih mesecih pustite, da trata zraste malce višje. Tako
lahko travne bilke bolje ščitijo zemljo pred soncem, s čimer se
ohranjajo tudi zaloge vode v zemlji.

Negovana trata sredi vročega poletja je želja prav vseh
ljubiteljev vrtnarjenja. To lahko dosežemo z lastnim
znanjem in rokami, morda tudi nekaj uporabnih nasvetov za nego trate ne bo odveč.

Pokošeno travo je treba po košnji vedno odstraniti s trate, saj
gnije zelo počasi in tako kvari izgled trate in zavira njeno rast.
Pokošeno travo pograbite in uporabite za pripravo dragocenega komposta. Pokošena trava je odlična zastirka za grmovnice
in zelenjavne grede. Dobra rešitev je košnja s kosilnico, ki z
možnostjo mletja, mulčenja trave, med košnjo razreže travo
na majhne koščke in jih enakomerno razporedi po trati.

Že pred nastopom pravega poletja neposredna sončna svetloba, sušna obdobja in pogosta košnja močno utrudijo trato.
Trato, ki se uporablja na običajne načine, najpogosteje kosimo
na dolžino od 4 do 5 centimetrov. Zalivamo jo dva- do trikrat
na teden, kar je seveda odvisno od tega, kako pogosto dežuje
in od temperatur ozračja. Najboljši čas za zalivanje je zgodaj
zjutraj ali zvečer. Za zalivanje uporabite deset litrov vode na
kvadratni meter. Tako lahko voda prodre dovolj globoko. Ne
zalivajte po nepotrebnem, če je le možno, z vodo ravnajte
skrbno, zbirajte deževnico, pitne vode iz vodovoda poleti lahko
zmanjka celo za pitje.

Slaba stran košenja trate in odstranjevanja pokošene trave je
dejstvo, da se na ta način iz zemlje neprestano odstranjujejo
hranilne snovi. Takoj po košnji trata namreč potrebuje obilico
hranil, predvsem dušika za novo rast. V nasprotnem primeru
bo temnozelena barva trate zbledela in začela bo rasti počasneje. Izrednega pomena je uravnoteženo gnojenje trate, ki
se prične že z osnovnim gnojenjem zemlje, v katero zasejemo
trato, in nato vsakoletno spomladansko založno gnojenje in
če je potrebno, tudi gnojenje med letom. Trato pognojite šele
dan ali dva po košnji. V poletnem času gnojite le, če prihaja
obdobje, ko pade veliko dežja oz. imamo možnost izdatnega
zalivanja.
Želimo vam veliko uspeha pri negi trate. Z bosimi stopali pojdite
kdaj zjutraj po rosni travi, takrat bo vaš trud bogato poplačan.
Boštjan Frelih, KGZ Sava Lesce

Primerno pognojena trata je bolj odporna na sušo. Redno je
treba odstranjevati plevel in preprečiti, da bi se še naprej širil.
Pravočasno odstranite posamezne šope plevela, če pa pride do
prave invazije plevela, uporabite primerne herbicide ali gnojilo
za trate, ki vsebuje sredstva za zatiranje plevela. Vsa sredstva
in orodja za nego trate dobite tudi tudi v kmetijski trgovini
KGZ Sava v Lescah.

DNEVNO SVEŽA
ZELENJAVA
lokalnih pridelovalcev

KAVARNA
PANJ
Ponedeljek – petek:
8:00 do 21:00
Sobota: 8:00 do 14:00
Vabljeni na najboljšo
kavo v mestu!

Splošno pravilo je, da trato poleti pokosite enkrat tedensko,
pogostost košenja pa je seveda odvisna od vrste trate oz. botanične sestave trav in založenosti z gnojili. Predele trate, ki
jih uporabljate pogosteje, in bujnejšo trato morate pokositi
pogosteje. Kosite lahko kadar koli v dnevu, ko temperature
niso previsoke. Če je ozračje prevroče ali presuho, raje počakajte do večera, saj bi košnja opoldne, ko je sonce najvišje na
nebu, škodila trati. Travnate bilke, ki so po košnji še posebej
občutljive, takrat močno izhlapevajo vodo in zato se trata lahko močno utrudi in trava lahko celo zastane v rasti. Prav tako
ne kosite mokre trate, po dežju, počakajte, da se trava osuši.

Pssssst, vam izdamo skrivnost?
VSAKA DESETA KAVA GRATIS!

AKCIJA
POSODA, KOZARCI,
SKODELICE ALPEKS
IZ ZALOGE -15 %

Trate poleti ne pokosite preveč, saj se tako upočasni rast novih
poganjkov, zaradi česar se pojavijo gole zaplate, kamor se rad
naseli plevel. V splošnem velja, da travnate bilke skrajšamo na
tretjino trenutne dolžine. Če ste se odločili, da poleti nekaj
tednov ne boste kosili (dopust), trate ne smete pokositi preveč,
ko ponovno kosite. Bolje je, da predolgo trato pokosite na
idealno dolžino postopoma, z nekajdnevnimi razmaki. V vro-

JABOLČNI SOK IN
JABOLČNI KIS
SADOVNJAKA RESJE

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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Društva

V Titovi vasi

starih od 9 do 13 let, je v spremstvu treh vodnikov Stol osvojilo
iz Zelenice. Naziv najstarejše udeleženke je tudi letos ostal v
rokah Ivanke Pogačar.

Zveza borcev za vrednote NOB Žirovnica je 28. maja
priredila 8. pohod na Mali vrh in v Titovo vas.

Tenorist Janez Lotrič je na slovesnosti nastopil z izborom partizanskih pesmi.

Člani planinskega krožka so se na Stol podali iz Zelenice.

Manjša skupina pohodnikov je prav tako v počastitev občinskega praznika 18. junija izvedla pohod po Poti spomina. Udeleženci so na poti od jezera v Završnici do Tinčkove koče in
Žirovniške planine obiskali partizanska obeležja in na grobove
položili cvetje.

Deževen dan ni bil primeren za pohod na Mali vrh in po grebenski poti do Titove vasi. Udeleženci prireditve so se tako
do partizanskega tabora, kjer je od oktobra 1944 do januarja 1945 prezimoval 1. bataljon Kokrškega odreda, podali s
Smokuškega mostu. Organizatorji so kot vsako leto poskrbeli
za prijazen sprejem pohodnikov, ki sta jih s kratkimi nagovori
pozdravila pobudnik prireditve Ciril Dolar – Čiro in predsednica
Zveza borcev za vrednote NOB Žirovnica Majda Gričar. Župan
Leopold Pogačar je v svojem govoru poudaril pomen ohranjanja spomina na pretekle dogodke, še posebej v času, ko smo
priča dogodkom, za katere smo mislili, da se v Evropi ne morejo
več ponoviti. Prisotne je seznanil tudi z novico, da je Občina
Žirovnica le nekaj dni pred dogodkom kupila zemljišče, po katerem poteka dostopna pot in kjer stoji Titova vas. Spominska
slovesnost se je zaključila s polaganjem venca k spomeniku.

Občina Žirovnica je tudi letos poskrbela za spominske majice,
za varnost na poti so skrbeli vodniki PD Žirovnica in GRS Radovljica.
Polona Kus

Tekma za pokal Slovenije v
dresurnem jahanju – 23. julij
Ob pogledu na
konja in jahača
v gibanju velikokrat rečemo
nekaj v smislu
»ta se ima pa
dobro« ali »čisto enostavno,
samo gor sedi«.
Prva trditev še Foto Ferdo Kikelj
kako drži, jahači
res uživamo na konjskem hrbtu, da pa je enostavno? Tu pa
se bolj ne bi mogli motiti, sploh ko govorimo o dresurnem
jahanju, ki je veliko več kot sedenje na konjevem hrbtu. Jahač mora slediti pravilom konjeniške organizacije FEI, ki narekujejo, da je dobrobit konja najvišji cilj in ne sme biti nikoli
podrejena interesom tekmovalnih ali komercialnih vplivov.

Pohodniki so svojo pot sklenili v Baru Zavrh ob partizanskem
golažu. Pri organizaciji prireditve so sodelovali Občina Žirovnica, ZTK Žirovnica, PD Žirovnica, TVD Partizan Žirovnica in
Bar Zavrh.
Polona Kus

23. pohod na Stol
Planinsko društvo Žirovnica je v sodelovanju z Občino
Žirovnica 18. junija organiziralo 23. tradicionalni pohod na najvišji vrh občine v počastitev spominskega
dne občine.
Pohodniki so kot vselej v zgodnjem jutru štartali z Žirovniške
planine. Na pot se je res kazalo podati zgodaj, saj se je obetal
vroč dan, pa čeprav 2000 metrov nad morjem. Prešernova
koča je bila v času letošnjega pohoda odprta, tako je bil počitek na vrhu prijetnejši kot nekaj prejšnjih let. V dolino so se
pohodniki večinoma odpravili po Zabreški poti in turo zaključili
z malico na Žirovniški planini.

Eleganco in usklajenost jahačev in konj različnih pasem in doseženih stopenj znanja dresurnega jahanja
si lahko ogledate na tekmi za pokal Slovenije na
konjeniški parceli KK Stol 23. julija s pričetkom ob
10.00. Vljudno vabljeni!
Meta Zupan, KK Stol

Daljšo pot pa so si zadali najmlajši udeleženci pohoda, ki so
vikend od 17. do 19. junija preživljali na planinskem taboru v
Domu pri izviru Završnice. Petnajst članov planinskega krožka,
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Šport

Prva pomoč

Poletje v SSD Stol Žirovnica

Nesreča se lahko zgodi doma, lahko v hribih, lahko v mestu ali na vasi. Pri nudenju prve pomoči vedno
najprej poskrbimo za lastno varnost – če okolje ni varno, ne
pristopamo! Pomembno je, da ostanemo mirni, tako bo tudi
oseba, ki ji nudimo prvo pomoč lahko bolj mirna. Bistvenega
pomena je tudi, da večkrat obnavljamo znanje in veščine nudenja prve pomoči na tečajih.

Poletje se je pričelo, šolarji so za dobra dva meseca
šolske torbe pospravili v kot, kar pa ne velja za skakalno opremo naših mladih in nadobudnih skakalcev.
Kljub toplim poletnim dnem bodo še naprej pridno
trenirali in nabirali formo za prihajajoča tekmovanja
v jesenskem času.
V sredini meseca junija smo v našem skakalnem centru v Glenci organizirali že tradicionalni piknik za vse naše člane, ki je
namenjen druženju in spoznavanju starih in novih članov. V
polnem teku nadaljujemo tudi z obnovo našega skakalnega
centra; obnova naletov, izolacija in izdelava fasade.
25. junija, na slovenski državni praznik, je v Mislinji potekala podelitev najboljšim mladim skakalcem skupnega seštevka zimske
sezone 2021/22. Slovesnosti so se udeležili tudi naši člani.

Bolečina v prsih (sum na srčni infarkt)
Zgodnja prepoznava: vprašamo, pozorni smo na bolečino v
prsih, ki seva v levo ramo ali roko ali čeljust, ali je poleg bolečine prisotno potenje ali palpitacije, razbijanje srca. Lahko tudi
slabost, kratka ali težka sapa, bolečina v zgornjem delu trebuha, med lopaticama. Oboleli je lahko bled, prisoten je strah.
1. Obolelega pomirimo in posedemo v udoben položaj.
2. Takoj klic 112. Če je na voljo, priskrbimo defibrilator.
3. Če imamo možnost, obolelemu damo tableto acetilsalicilne
kisline (Aspirin – pazi na alergijo!)
4. Spremljamo stanje, odzivnost, dihanje, obtok
Možganska kap
Zgodnja prepoznava: GROM = Govor Obraz Roke Minute
Pozorni smo na govor, obrazno mimiko in moč v rokah in
nogah. V primeru odstopanj, asimetrije lahko posumimo na
dogajanje v povezavi z možgansko kapjo. Rečemo, da naguba
čelo, se nasmehne, zatisne oči, iztegne roki in pomiga z nogama. Povprašamo tudi po morebitnem glavobolu, slabosti,
bruhanju.
1. Zgodnja prepoznava morebitne možganske kapi, zabeležimo čas začetka simptomov ali znakov.
2. Takoj klic 112.
3. Namestimo osebo v udoben položaj, pazimo, da ne pade
in se poškoduje.
4. Spremljamo stanje, odzivnost, dihanje, obtok.

Podelitev v Mislinji

Odlični rezultati naših članov:
skupni seštevek gorenjske regije:
• deklice do 11 let: Hana Bremec 1. mesto
• deklice do 12 let: Katarina Lužnik 1. mesto
• dečki do 11 let: Jan Rožič 2. mesto
• dečki do 12 let: Bine Kolar 1. mesto
skupni seštevek v pokalu Slovenije Argeta:
• dečki do 12 let: Bine Kolar 3. mesto
• mladinci do 18 let: Nik Hebrle 1. mesto
• mladinci do 20 let: Marcel Rep 1. mesto
Vsem nagrajencem in tudi ostalim članom iskreno čestitamo
za uspešno zaključeno sezono.

Alergijska reakcija in anafilaksija
Anafilaktična reakcija je življenjsko nevarna alergijska reakcija.
Pacienti, ki so v preteklosti že imeli anafilaktične reakcije, imajo
ponavadi s seboj avtoinjektor adrenalina (Epipen).
Blaga alergijska reakcija: rdeče, srbeče oči, povečano solzenje,
kihanje, izcedek iz nosa, zamašen nos, krči v trebuhu, driska,
bruhanje, srbenje, otekanje, izpuščaj (koprivnica)
Huda alergijska reakcija, anafilaksija: težave z dihanjem, težka,
kratka sapa, otekanje mehkih delov in sluznic (jezik), piskanje,
spremenjen glas, težko požiranje, bleda koža, izguba zavesti
1. Ob prepoznavi hude reakcije takoj klic 112, odstranimo
alergen.
2. Osebi pomagamo, da se udobno namesti, uleže, (razen če
težje diha, takrat sede).
3. Če ima oseba s seboj avtoinjektor adrenalina, mu ga pomagamo aplicirati (na sredino zunanje strani stegna v mišico, lahko prebodemo skozi tanka oblačila. Če ni učinka
po 5–10 minutah, lahko damo še en odmerek adrenalina.
Pomagamo vzeti tudi tablete, če jih ima proti hujši alergijski
reakciji.
4. Spremljamo stanje, odzivnost, dihanje, obtok.

Vabljeni, da dogajanje v našem klubu spremljate tudi na
naši facebook strani. 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, telefon 040 647 567. Veseli bomo vašega
prihoda. Se vidimo.
Urška Šimnic Novak, SSD Stol Žirovnica

Jernej Dolar, dr. med., GRS Radovljica
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Enduro in Juš Ažman

Dobrodelno kolesarjenje
za ALS obolele – 29. julij

Eduro je zvrst gorskega kolesarjenja, kjer
se s polno vzmetenimi kolesi vozimo po
različnih podlagah v naravnem okolju. Po tekmovalni zvrsti je
podoben kraljevski disciplini v gorskem kolesarstvu – spustu.
Največja razlika med obema je ta, da se pri spustu tekmovalci
do štarta peljejo, tekmovalci v enduru pa morajo na štart prikolesariti. Pri spustu govorimo o eni etapi, enduro tekma pa
obsega od 3 do 5 etap različnih dolžin in težavnosti. Za končni
rezultat štejejo samo spusti vseh etap. Čas za vzpon je seveda
omejen, vendar se ne šteje v skupni čas, razen če tekmovalec
zamudi svoj štart, ki je točno določen. Na koncu je zmagovalec tisti, ki v vseh etapah doseže najnižji skupni čas. Odlične
rezultate v enduru dosega član KK Završnica Juš Ažman.

Amiotrofična lateralna skleroza (ALS) je hitro napredujoče nevrološko obolenje, ki prizadene motorične nevrone centralnega živčnega sistema, zato mišice v človeškem telesu postopno
začnejo slabeti in posameznik vse teže govori, se prehranjuje
in premika, pogoste so tudi težave pri dihanju. Oboleli postaja
pri vseh življenjskih opravilih vse bolj odvisen od fizične pomoči
drugega človeka. ALS obolenje zaenkrat še ni ozdravljivo, zdravilo riluzol podaljša preživetje za nekaj mesecev. Po dostopnih
podatkih je v Sloveniji 150 obolelih, najmlajši je star 29 let,
najstarejši 89 let.
Oporo obolelim in svojcem nudi Odbor za ALS pri Društvu
distrofikov Slovenije. Pomembna naloga odbora je ozaveščanje širše javnosti o obolenju. S tem namenom smo se odzvali
povabilu Matjaža Hribljana iz Kolesarskega kluba Jan Sport z
Vrhnike, da sodelujemo v dobrodelnem kolesarjenju po 212
slovenskih občinah. Matjaž Hribljan, cestni kolesar iz Ivanjega
sela, bo med 19. in 31. julijem kolesaril po 212 slovenskih občinah, ozaveščal o ALS in zbiral sredstva s SMS donacijami. Le-ta
bodo namenjena za sofinanciranje fizične pomoči obolelim,
nakupu električnih negovalnih postelj in stropnih dvigal.
Oboleli z ALS so tudi vaši soobčani, zato vas vabimo, da skupaj z Matjažem prekolesarite del poti ali
ga pozdravite ob postanku v vaši občini, v petek

Juš v akciji

Kako se je začela tvoja enduro zgodba? V KK Završnica
sem začel trenirati pri sedmih letih, pri osmih sem začel tekmovati za slovenski xc pokal. Trenirala sta nas Žiga in Figaro
(Primož), na treningih sem zelo užival, in sem zato tudi rad in
redno hodil. Figaro nas je večkrat peljal v Glenco, kjer so kolesarski skoki, in tam nas je naučil, kako obvladovati kolo v zraku
in na tleh. S klubom smo nekajkrat obiskali tudi bikeparke.
Trenerja sta videla, da nas (Vida, Maksa, Benjamina in še koga)
zelo veseli enduro in tako je v klubu nastala še enduro skupina
z glavnim trenerjem Figarom, ki mu pomaga Matej Dražič.
Treninge imamo enkrat na teden, naše izhodišče je največkrat
Završnica, od koder gremo proti Valvasorju ali Križu, včasih se
spustimo s Smokuškega vrha, Taleža ... Večkrat pa se s fanti
tudi sami dobimo, in gremo na kolo.
Zakaj ravno enduro? Več je spustov, kolo ima večje vzmetenje, kar omogoča bolj zabavno vožnjo po koreninah in skokih.
Pri spustih je tudi več adrenalina, kar mi je zelo všeč.
Tvoji cilji? Na prvem mestu mi je zabava in druženje s prijatelji,
se pa tudi potrudim za dobre rezultate. Lani sem bil v seriji
SLOEnduro skupno tretji, letos sem sicer imel nekaj tehničnih
težav, sem pa zasedel na dirki v Dobrni drugo mesto. Še naprej
bi rad kolesaril s svojim prijatelji (mzf-jevci, kaj to pomeni, pa
naj bo skrivnost) ter odkrival nove traile tudi v tujini.
Polona Kus
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starejših cicibanov na obeh tekmah dosegel 3. mesto, Luka
Stevanovič si je v kategoriji cicibanov priplezal 2. in 1. mesto
in s tem dosegel svoji najboljši uvrstitvi, rezultatsko pa niso
dosti zaostali niti ostali: Bor Knafelj, cicibani, 4. in 7. mesto,
Erazem Knafelj, cicibani, 16. in 10. mesto, Julija Kikelj, mlajše
deklice 20. in 25. mesto, Eva Bukovec, mlajše deklice 21. in
16. mesto ter Lin Logar, mlajši dečki 10. in 9. mesto. Ne glede
na končne številke so skozi celotno tekmovalno sezono vsi pokazali veliko mero borbenosti in pripravljenosti, z veliko mero
motivacije pa izkazali ogromen plezalno gibalni napredek, kar
bo predstavljalo odlično odskočišče za cilje v prihodnji sezoni.
Nekaterim manjka pika na i, vendar verjamemo, da v prihodnje
izboljšamo tudi to.
Pa naj bo dovolj rezultatskega poročila, saj smo bili aktivni tudi
na področju vadb za mlajše in starejše otroke ter rekreativce,
ki so z rednimi obiskovanji vadb prav tako pokazali velik napredek. Za zaključek sezone si je lenivski podmladek zaslužil že
tradicionalni sladoled pri Osvaldu, lenivski veterani pa smo si
privoščili nekaj podaljšanih terminov rekreativnega plezanja in
tako poskrbeli za primerno poletno formo plezanja v naravnih
plezališčih.
Kot pa je v navadi že vsako leto, nas tudi letos čakajo plezalni
tabori. Prvi v Slovenskem primorju z obiskom naravnih plezališč
slovenskega, italijanskega in hrvaškega obalnega dela, drugi
pa v Bohinju. Dogajanje bo poleg plezanja ponovno dodobra
zapolnjeno s kampiranjem, kuhanjem, pomivanjem, kopanjem,
skakanjem, druženjem in ogromno zabave. Po zaključku taborov nam pot za nadaljevanje kažejo predvsem šolske počitnice,
ko si otroci in vaditelji vzamemo nekaj zasluženega počitka, ki
ga kot se plezalno spodobi večinoma izkoristimo za plezanje
– tisto pravo plezanje v skali. Avgusta s tekmovalno skupino
začenjamo z aktivnimi pripravami in vplezavanjem pred novo
sezono, člani skupine plezalnega vrtca, mlajših, starejših plezalcev ter rekreativcev pa bodo svoje mišice lahko ponovno
razmigali v sredini septembra.

29. julija 2022. Trasa kolesarske ture je dostopna na https://
bit.ly/212_obcin_trasa, celotna tura se bo prenašala v živo na
Twitchu https://www.twitch.tv/matjazh2. Dobrodelno akcijo
lahko podprete tudi s SMS sporočilom ALS5 na 1919. Več o
akciji na www.drustvo-distrofikov.si in FB strani “212 občin”.
Andreja Šuštar, Društvo distrofikov Slovenije

Tekmovalno in taborniško
za zaključek sezone
Čas pred krajšim poletnim oddihom v Plezalnem klubu
zapolnjuje zaključek tekmovanj Zahodne lige in Državnega prvenstva, zadnje vodene vadbe in izvedba
plezalnega tabora za lenivski podmladek. Po poletnem
premoru septembra začenjamo z novo sezono.
Poletne počitnice so se nestrpno približevale in svoje
obrise predpoletnih plezalnih
dejavnosti zarisale že konec
meseca maja. Do zaključka
sezone, ki jo uokvirja šolsko
leto nas je čakal še mesec
poln treningov in tekmovanj,
nakar smo konec junija le dočakali težko pričakovani plezalni tabor in nekaj plezanja
v naravnih stenah.
Tekmovalno sezono za Zahodno ligo smo sklenili na težavnostni tekmi v Plezalnem Lara Reš in Maša Zupan na
skupnem 1. in 3. mestu razvrcentru Ljubljana. Tekma je
stitve tekem za Zahodno ligo.
potekala na zunanji plezalni
Foto Timotej Rajgelj
steni in navkljub slabemu vremenu, mokrim oprimkom in močno prezeblim prstom smo na
koncu dosegli bero zelo dobrih rezultatov, kar kaže na to, da
naša mladina svoje delo opravlja res dobro. Izpostaviti velja
5. mesto Ele Kikelj, 3. mesto Gorazda Knaflja, 5. mesto Bora
Knaflja, 1. mesto Luka Stevanoviča, 3. mesto Lare Reš ter 5.
mesto Maše Zupan. Ker je bila to zadnja tekma letošnje sezone
Zahodne lige, velja izpostaviti še nekatere rezultate, ki smo jih
dosegli na petih tekmah, treh težavnostnih in dveh balvanskih:
Ela Kikelj, mlajše cicibanke, 7. mesto, Gorazd Knafelj, mlajši
cicibani, 2. mesto, Jakob Gal Srna, mlajši cicibani, 29. mesto,
starejši cicibani Luka Stevanovič 3. mesto, Kris Logar 31. mesto,
Bor Knafelj 6. mesto, Erazem Knafelj 7. mesto, mlajše deklice
in dečki Tia Ipavec 28. mesto, Julija Kikelj 9. mesto, Lin Logar
5. mesto, Eva Bukovec 24. mesto, kadetinje in kadeti Lara Reš
1. mesto, Maša Zupan 3. mesto, Manca Hladnik 16. mesto in
Lukas Kalan 4. mesto.
Tekmovalci Državnega prvenstva Luka, Bor, Erazem, Julija, Lin,
Eva in naš reprezentant Jaka si tekmovalno še niso oddahnili,
saj sta jih do konca poletnega oddiha čakali še dve tekmi
v disciplini težavnostnega plezanja. Prva v Plezalnem centru
Ljubljana se je odvila v vikendu 4. in 5. 6., druga, v Šmartnem
pri Litiji pa v vikendu 18. 6. in 19. 6. Jaka Reš je v kategoriji

Za PK Žirovnica Timotej Rajgelj

Predšolska vadba v letu 2022
V letošnjem letu je v dvorani TVD Partizan Žirovnica
ponovno potekala vadba za predšolske otroke.
Po dolgem premoru, ki ga je v pretekli sezoni zaznamovala korona, smo v letošnjem letu vadbo za predšolske otroke izvajali
redno in brez prekinitev. Obisk je bil glede na nekaj premorov
v preteklih dveh letih nekoliko manjši, vendar verjamemo, da
bomo v novi sezoni izboljšali tudi to.
Otroci so telovadili v dveh starostno ločenih skupnah. Med
16.00 in 17.30 mlajši (2–3 leta), med 17.30 in 19.00 pa starejši (4–6 let). Na telovadbi smo veliko časa namenili razvoju
osnovnih gibalnih sposobnosti preko raznovrstnih poligonov,
elementarnih in športnih iger, razvijali pa smo tudi vztrajnost,
socializacijo in se naučili poslušati navodila.
Vadbo bomo izvajali tudi v naslednji sezoni, vabljeni, da se nam
priključite konec septembra.
Za TVD Partizan Žirovnica Timotej Rajgelj
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Križanka

Geslo: HOZELOCK NAMAKANJE
1. Nina Tavčar, Zabreznica 25
2. Anton Koselj, Vrba 25
3. Rudi Benedik, Žirovnica 109d
Nagrade prejmete v podjetju AB, Breznica.

NAGRADNA KRIŽANKA
Geslo križanke pošljite do 29. avgusta 2022 na naslov
Novice občine Žirovnica, Žirovnica 60c, 4274 Žirovnica.
Nagrade podarja Sporty Bar Žirovnica

1. nagrada: Enourni najem tenis igrišča + pijača po izbiri
2. nagrada: Enourni najem tenis igrišča + pijača po izbiri
3. nagrada: Enourni najem tenis igrišča + pijača po izbiri
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Iz narave, From Nature –
Čebelarstvo Boštjan in Anton Noč
Čebelji pridelki in izdelki z letnico 2022 že na voljo!
Če je kdaj pravi čas, da posežemo po naravnih
izdelkih, ki krepijo našo odpornost je to sedaj, ko
nas obkrožajo takšni in drugačni virusi. Zato smo
obogatili našo ponudbo predvsem z izdelki, ki še
dodatno krepijo imunski sistem!


    


    
  



         
      
       
   





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

Cvetni prah Cvetlična moč v
praktičnih dozirnih vrečicah.
10-dnevni program za naravni
dvig odpornosti pa je dostopen
že za malo več kot evro na dan!

Poleg različnih vrst
medu nudimo tudi:
• Čebelja moč
(med + cvetni prah)
• Naravna moč (med + ingver
+ limona + cvetni prah)
• Energija gozda (gozdni
med + smrekovi vršički)
Naročila in informacije Zdenka Noč 040 431 930,
zdenka.noc@gmail.com
Čebelarstvo Boštjan
in Anton Noč
Selo 42, Žirovnica

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

PROGRESIVNA STEKLA ZA VSAK ŽEP

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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