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OBVESTILO OBČINSKE 
VOLILNE KOMISIJE

(določanje liste kandidatov ali 
kandidata za župana s podpisi 

skupine volivcev)

Občinska volilna komisija Občine Ži-
rovnica obvešča, da je za volitve 
članov občinskega sveta, ki bodo 
22. 11. 2022, v primeru, ko določa 
listo kandidatov skupina volivcev 
in ob uporabi 68. člena Zakona o 
lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 
94/07 – UPB3, 45/08, 83/12, 68/17 
in 93/20 – odl. US), število potrebnih 
podpisov volivcev najmanj 37.

Občinska volilna komisija Občine 
Žirovnica obvešča, da je za volitve 
župana, ki bodo 20. 11. 2022, v 
primeru, ko določa kandidata za 
župana skupina volivcev in ob upo-
rabi 106. člena Zakona o lokalnih 
volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – 
UPB3, 45/08, 83/12, 68/17 in 93/20 
– odl. US), število potrebnih podpi-
sov volivcev najmanj 41.

Številka: 041-0002/2022 
Datum: 6. 9. 2022

Gaja Gašperin, mag. prav., 
predsednica OVK 

Spoštovane občanke in občani, 
zdi se mi kot včeraj, ko sem vam v prej-
šnji številki Novic zaželel prijetno poletje, 
že se bliža jesen. Čas res hitro mineva. 
Upam in želim, da jesen v luči svetovne 
energetske krize, vojne v Ukrajini in še 
česa ne bo preveč pretresla naših ljudi v 
vaseh pod Stolom. Če se boste znašli v 
stiski, ne pozabite, da se za pomoč lah-
ko obrnete na Center za socialno delo 
Jesenice pa tudi na Občino Žirovnica. 
Potrudili se bomo, da bomo skupaj našli 
način, kako pomagati. 

Poletje je bilo za nas aktivno, saj smo 
delali na različnih projektih. Naj omenim 
pripravo OPPN Selo za umestitev ustre-
zne oblike varstva starejših v občini. Re-
sornemu ministru sem poslal prošnjo za 
sestanek, saj se želimo dogovoriti, kako 
naprej, da tudi v Žirovnici pridemo do 
objekta, ki bo namenjen varstvu starej-
ših, medgeneracijskemu centru, dnevne-
mu varstvu in podobnim dejavnostim.

Aktivno poteka pridobivanje zemljišč za 
obvoznico Vrba in lahko povem, da za-
enkrat le en lastnik zemljišča nasprotuje 
prodaji. Tudi to zadrego bomo rešili in 

resno računam, da bomo do konca leta 
oddali vlogo za gradbeno dovoljenje. 
Uspeli pa smo pridobiti zemljišča za načr-
tovani gasilsko-reševalni center v Zabrez- 
nici. V pripravi je dokumentacija za pri-
dobitev gradbenega dovoljenja, potem 
pa le še počakamo na ustrezen razpis za 
sofinanciranje v tej finančni perspektivi.

V občini smo pričeli z montažo nove ur-
bane opreme – klopi, košev za smeti in 
pasje iztrebke. Žal se je še pred zaključ-
kom del pojavil vandalizem, saj je nekdo 
z ostrim predmetom poškodoval sedala 
skoraj vseh klopi. Prosim vas, da v pri-
meru, če opazite podobno povzročanje 
škode, to sporočite pristojnim organom. 
Lahko tudi anonimno.

Nadaljujemo z montažo podzemnih 
ekoloških otokov na Bregu in v Smoku-
ču, prav tako pa smo postavili fitnes na 
prostem v Glenci. Zaradi nepredvidenih 
okoliščin se je za mesec dni podaljšala 
gradnja kanalizacijskega omrežja v delu 
Smokuča, saj bomo obnovili še vodovod- 
ne priključke v smislu postavitve novih 
jaškov. Hvala stanovalcem za potrpežlji-

vost in razumevanje.

V poletnih mesecih sem se udeleževal 
vaških srečanj, občnih zborov in različnih 
prireditev v občini. Hvala vam za izrečene 
besede podpore, konstruktivne predlo-
ge, kritike in želje, ki ste mi jih izražali. 
Seveda se bom potrudil, da skupaj z ob-
činskim svetom v proračunu za leto 2023 
te predloge tudi realiziramo.

Z lepimi pozdravi, 
vaš župan Leopold Pogačar

Aktualno
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AED tudi v Vrbi in na Rodinah
Občina Žirovnica je v letošnjem letu kupila še dva av-
tomatska zunanja defibrilatorja (AED). Nameščena sta 
v Vrbi in na Rodinah. 

V Vrbi je AED nameščen na elektro omarici pri parkirišču in na 
Rodinah na drogu javne razsvetljave pri otroškem igrišču. Skup- 
na vrednost defibrilatorjev znamke Defibtech je 3.660 evrov, 
dobavilo ju je podjetje DEFIB AED d.o.o. Trenutno je v mreži 
javno dostopnih defibrilatorjev na območju občine Žirovnica 
dvanajst defibrilatorjev. Poleg že omenjenih se nahajajo na 
naslednjih lokacijah:

 • pri gasilskem domu v Smokuču,
 • na upravni stavbi Občine Žirovnica,
 • v vozilu PGD Zabreznica,
 • pri osnovni šoli oz. Dvorani pod Stolom v Zabreznici,
 • na stavbi pošte v Žirovnici,
 • ob vhodu v upravno stavbo HE Moste,
 • na transformatorju na Bregu,
 • na parkirišču pri jezeru v Završnici,
 • ob vhodu v Dom pri izviru Završnice in
 • v Valvasorjevem domu.

Občina Žirovnica načrtuje nakup dveh avtomatskih zunanjih 
defibrilatorjev tudi v letu 2023, nameščena bosta v Mostah 
in Doslovčah.

AED pri igrišču na Rodinah AED pri parkirišču v Vrbi

Izdaja dovolilnic – obvestilo 
Zavod za turizem in kulturo obvešča, da so od 12. sep-
tembra spremenjene uradne ure za izdajo dovolilnic za 
parkiranje in uporabo gozdnih cest.

Izdaja dovolilnic v Čopovi 
rojstni hiši po novem urniku 
poteka ob sredah od 8.00 
do 12.00 in od 14.00 do 
16.30. Za pridobitev dovolil-
nice potrebujete izpolnjeno 
in podpisano vlogo, vključno 
z vsemi potrebnimi dokazili. 
Vlogo dobite na spletni stra-
ni https://zirovnica.si/vloge-

-in-obrazci/ ali na sedežu ZTK Žirovnica v Čopovi hiši. Vlogo 
skupaj z dokazili in potrdilom o plačilu lahko pošljete tudi po 
pošti na naslov Zavod za turizem in kulturo Žirovnica, Žirovnica 

Na podlagi 8. člena Odloka o priznanjih Občine Žirovnica 
(uradno prečiščeno besedilo – Uradni list RS št. 3/2021) 
in sklepa Komisije za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja, sprejetega na 20. korespondenčni seji, dne 
05.09.2022, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 
objavlja 

R A Z P I S
ZBIRANJA PREDLOGOV ZA PODELITEV  

PRIZNANJ OBČINE ŽIROVNICA ZA LETO 2022

A. PREDMET RAZPISA
so priznanja občine Žirovnica, ki se podeljujejo zaslužnim občanom, 
drugim posameznikom, podjetjem, zavodom, društvom in skupinam, 
združenjem in drugim pravnim osebam. Priznanja občine Žirovnica so:
1. Naziv častni občan se podeli posamezniku, državljanu Republi-
ke Slovenije ali tujemu državljanu, ki ima posebne zasluge za napre-
dek znanosti, umetnosti in kulture ter za druge izjemne dosežke, s 
katerimi je pomembno in trajno prispeval k ugledu in razvoju občine 
Žirovnica s svojim delovanjem doma ali v tujini.
2. Plaketa Občine Žirovnica je najvišje občinsko priznanje, ki se 
podeli posamezniku, skupini občanov, podjetjem, zavodom, dru-
štvom ter drugim organizacijam in skupnostim za večletne izjemne 
uspehe na posameznih področjih družbenih dejavnosti in gospodar-
stva, ki so prispevali k razvoju in ugledu občine Žirovnica.
3. Nagrada Občine Žirovnica se podeli občanu občine Žirovnica, 
skupini občanov občine Žirovnica, društvom ter drugim organizaci-
jam in skupnostim s sedežem v občini Žirovnica za enkratne izjemne 
dosežke kot spodbudo za nadaljnje strokovno delo in aktivnosti na 
posameznih področjih delovanja v zadnjem letu.

B. PREDLAGATELJI
Predlagatelji za podelitev priznanj so lahko fizične osebe, podjetja, 
zavodi, skupnosti, društva, liste ali politične stranke v občini Žirov-
nica.

C. VSEBINA PREDLOGA
Pobuda oziroma predlog mora vsebovati: 

 • naziv in ime in priimek predlagatelja 
 • v primeru fizične osebe ime in priimek predlaganega kandidata 

za prejemnika priznanja s podatki: datum rojstva, državljanstvo 
in naslov

 • v primeru pravne osebe pa naziv in sedež predlaganega kandi-
data za prejemnika priznanja

 • vrsto priznanja, ki naj bi ga prejel predlagani kandidat
 • obrazložitev predloga

V vsakem posameznem predlogu istega predlagatelja se za vsakega 
predlaganega prejemnika priznanja lahko poda predlog le za eno 
vrsto priznanja.

D. ROK PRIJAVE
Predlogi za podelitev priznanj občine Žirovnica morajo prispeti naj-
kasneje do vključno 21. 9. 2022, do 12. ure na naslov: OBČINA ŽI-
ROVNICA, BREZNICA 3, 4274 ŽIROVNICA, s pripisom »ZA OBČINSKA 
PRIZNANJA 2022« - NE ODPIRAJ.

E. OBRAVNAVANJE PREDLOGOV 
Predloge za podelitev priznanj bo najkasneje v 30 dneh po prejemu 
obravnavala Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, 
ki bo na podlagi sprejetih predlogov, skladno z razpisnimi kriteriji, 
pripravila dokončen predlog za odločanje na občinskem svetu skupaj 
z ustreznimi utemeljitvami.
Prepozno vloženih ali nepopolnih predlogov komisija ne bo obrav-
navala.

Anton Koselj, inž. el., l. r., predsednik Komisije za  
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Aktualno

https://zirovnica.si/vloge-in-obrazci/
https://zirovnica.si/vloge-in-obrazci/
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Urbana oprema in  
podzemni eko otoki
Občina Žirovnica v prihodnjih letih želi dvigniti standard oziro-
ma urejenost svojega prostora. V ta namen smo v preteklem 
letu sprejeli Katalog ulične opreme Žirovnica, v katerem so 
ovrednoteni posamezni elementi, kot so klopi, koši za odpad-
ke, elementi za razmejevanje in urejanje tlakovanih površin, 
elementi za usmerjanje, informiranje in oglaševanje, pitnik in 
avtobusno postajališče.

Nove klopi ob Cesarski cesti

V letošnjem letu smo, skladno s Katalogom ulične opreme, 
obstoječe klopi in koše za odpadke in pasje iztrebke zamenjali 
z novimi na območju Cesarske ceste, na sprehajalni poti ob 
avtocesti ter na Rodinah pri koritu in na novem parkirišču. Pri 
koritu v Smokuču je bil zamenjan koš za odpadke, na posta-
jališču za šolski avtobus nasproti Ledine pa je bila postavljena 
nadstrešnica. 

Gradnja podzemnega eko otoka na Bregu 

V prihodnjih letih bomo obstoječo urbano opremo še naprej 
posodabljali v skladu s Katalogom ulične opreme Žirovnica. 
Prav tako bomo nadaljevali s postavljanjem podzemnih eko-
loških otokov. Slednji že služijo svojemu namenu v Žirovnici in 
na Rodinah, na Bregu in v Smokuču pa sta pravkar v izgradnji. 

Saša Tribušon, svetovalka za varstvo okolja,  
Občina Žirovnica

Fitnes na prostem v Glenci
Na igrišču v Glenci od prejšnjega tedna deluje fitnes 
na prostem. Za novo športno pridobitev, namenjeno 
občanom vseh starosti, je poskrbela Občina Žirovnica 
s pomočjo sredstev Fundacije za šport.

Fitnes na igrišču v Glenci

Vadba v fitnesu na prostem je sproščujoča, namenjena je vsem 
starostnim skupinam, ob njej se lahko družite in obenem skrbi-
te za svojo kondicijo. Seveda ne gre zanemariti, da je tovrstna 
vadba tudi brezplačna. 

Občina Žirovnica doslej ni razpolagala z vadbeno opremo na 
prostem, zato se je v lanskem letu prijavila na javni razpis Fun-
dacije za šport za sofinanciranje gradnje športnih objektov 
in površin za šport v naravi v letih 2022 in 2023. Za izvedbo 
fitnesa na prostem je na razpisu prejela 9.753 evrov subvencije, 
razliko do skupne vrednosti investicije, ki znaša 35.647 evrov, je 
pokrila iz proračuna. Dela je izvedlo podjetje Imex Trade d.o.o.
Fitnes obsega sto kvadratnih metrov, naprave pa bodo lahko 
služile tudi skakalcem, članom SSD Stol, pri njihovi vadbi.

Polona Kus

14, 4274 Žirovnica, ali po elektronski pošti na naslov info@
visitzirovnica.si. Vse dodatne informacije dobite na tel. šte-
vilkah 04 580 15 03 in 04 580 91 03 ali na e-naslovu info@
visitzirovnica.si. 

Uporaba dovolilnic oz. plačilo parkirnine in uporabe gozdnih 
cest je v veljavi od 1. avgusta z namenom, da se v dolini Za-
vršnice omeji motorni promet. Doslej je bilo skupno izdanih 
1.340 dovolilnic. Občani so kupili 99 letnih dovolilnic za parki-
ranje, 10 pa je bilo prodanih uporabnikom, ki niso občani Žirov-
nice. Za uporabo gozdnih cest so občani kupili 139 dovolilnic, 
854 je bilo izdanih brezplačnih dovolilnic lastnikom zemljišč, 
članom agrarnih skupnosti, planinskim društvom in drugim 
upravičencem. Izdanih je bilo tudi 229 dovolilnic za parkiranje 
in uporabo gozdnih cest, od tega 175 po uradni dolžnosti. 

Septembra in oktobra bo izveden monitoring prometa na goz-
dnih cestah v dolini Završnice, ki bo podlaga za ugotovitve 
glede učinkovitosti omejevanja prometa in nadaljnje urejanje 
prometnega režima v dolini.

Polona Kus

Aktualno

mailto:info@visitzirovnica.si
mailto:info@visitzirovnica.si
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Energije in idej nam  
ne manjka …
Lista za vasi pod stolom počasi končuje delo v Občinskem 
svetu in odborih, ki ste nam ga volivke in volivci zaupali pred 
štirimi leti. Ker mandat še ni končan, svojega dela še ne bomo 
v celoti analizirali. To pa ne pomeni, da ga še nismo in da ga 
ne bomo. Smo pa v tem času dodobra spoznali drug drugega, 
potrdili skupne interese, sem ter tja pa seveda tudi kakšno 
razhajanje med interesi. Nič narobe. Tudi to je dobra popotnica 
za delo naprej.

V poletnih mesecih smo se začeli intenzivno pripravljati na 
lokalne volitve, ki nas čakajo v novembru. Veseli nas, da so 
ljudje opazili našo prisotnost in se nam z veseljem pridružijo. 
Našo skupino dnevno krepimo z novimi občankami in občani, 
ki vidijo priložnosti in izzive v naši občini. Veseli smo, da se 

Obisk predsedniškega  
kandidata v naši občini
V sredo, 17. 8. 2022, je bil lep sončen dan. Dr. Anže Logar, 
predsedniški kandidat s podporo volivcev, se je povzpel na naj-
višji vrh v Karavankah, ki je v naši občini, na Stol. Po sestopu z 
gore sva ga v Završnici sprejela gospod župan Leopold Pogačar 
in predsednica občinskega odbora SDS Žirovnica. Župan naju 
je povabil na kratek klepet ob kavi. Govorili smo o občini in 
njenih dosežkih v zadnjih letih. Dr. Logarja je zanimal proračun 
občine in razvoj turizma, ki je v letošnjem letu v izrednem pora-
stu. Pogovor je tekel tudi o ureditvi centra v Vrbi. Ni manjkalo 
smeha in dobre volje. Na koncu se je gospod župan zahvalil 
za obisk v naši občini in predsedniškemu kandidatu izročil še 
darilo ter mu zaželel uspeh na predsedniških volitvah. Kot se 
spodobi, smo dogodek zabeležili s skupno fotografijo.

Gospod Logar se je srečal tudi s člani občinskega odbora SDS 
Žirovnica. Tudi tu ni manjkalo pozitivne energije in sproščeno-
sti. Prisotni so predsedniškemu kandidatu zastavili kar nekaj 
vprašanj o trenutni politiki in njegovem delu, ko je bil še zunanji 
minister. Dr. Anže Logar je obljubil, da bo naše kraje še obiskal, 
tudi če ne bo postal predsednik države. Za zaključek je zbrane 
povabil k oddaji podpisov za njegovo predsedniško kampanjo.

Tatjana Mulej, 
OO SDS Žirovnica

Za vročim poletjem  
prihaja hladna zima
Visoke temperature letošnjega poletja bosta kmalu nadome-
stila predvolilna mrzlica volilnih obljub in vročica predvolilnih 
soočenj. Naši otroci so po nekaj letih omejitev zaradi širjenja 
virusa spet normalno stopili v družbo vrstnikov in napolnili 
razrede pod vodstvom svojih učiteljev. Okoliščine so se pone-
kod, kot na področju šolstva, normalizirale, drugod pa nas že 
pričakujejo višji stroški ogrevanja in skrbi z mrzlo zimo. Čakajo 
nas stroški, ki bodo vplivali na življenje prav vsakega posame-
znika. Tako kot do sedaj, nam bodo tudi v bodoče podnebne 
spremembe povzročale vedno večje skrbi in soočali se bomo 
s pomembnimi odločitvami, ki bodo vplivale na življenje nas 
in tudi naslednjih generacij. 

Socialni demokrati smo na okrogli mizi o energetski tranziciji 
izpostavili pomen zelenega prehoda v brezogljično družbo 
in začrtali nekaj usmeritev, ki nas k temu cilju vodijo. Najbolj 
pomembni so viri energije in dobro pretehtane odločitve glede 
vrste in njihove dolgoročne perspektive. Najbolj potrebujemo 
stabilen vir energije, ki ne bo odvisen od vremenskih okoliščin. 
Tak vir je že sedaj jedrska elektrarna in tako imenovana TEŠ 
6, ki je zaradi visoke cene plina spet pridobila na pomenu, 
čeprav za prehod k brezogljični energiji ne prispeva veliko. 
Zato se vprašamo, kaj pa hidro energija, s katero naša občina 
razpolaga v dokaj zadovoljivi meri?

Letošnja suša in zmanj-
šanje vodnega pretoka 
je tudi ta vir energije, ki 
je pomemben za pre-
hod na zeleno energijo 
postavila pod vprašaj. 
Podnebne spremembe 
so prinesle sušo in hi-
droelektrarne so morale 
zmanjšati proizvodnjo. 
To se je zgodilo tudi na 
malih hidroelektrarnah 
v Završnici. Pretok Zavr-
šnice je opazno manjši, 
zaradi biološkega mini-
muma pa večji odvzem 
vode za elektrarne ni 
dopusten. Z večanjem 
odvzema bi namreč 

ogrozili biološko raznolikost in s tem tudi naše okolje. Soočeni 
smo z dilemo: ali več prepotrebne energije in povečanje vplivov 
na okolje ali manj energije in ohranitev okolja? Ta dilema, ki se 
kaže na tem skromnem primeru, je tudi ena največjih dilem 
človeštva. 

Za iskanje odgovora na to vprašanje pojdimo v lepo urejeno 
dolino Završnico. Pojdimo peš na okoliške hribe in se na poti 
nazaj zazrimo v prelepo jezero. V njem bomo našli odgovor na 
vse naše dileme. Tako kot tudi deklica na fotografiji, ki si hladi 
noge v njem po napornem teku po okoliških hribih. 

Za SD Žirovnica Vitomir Pretnar

Delo političnih strank
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Neodvisna lista za Žirovnico – 
zbiranje podpisov za kandidature 
in del prehojene poti med volitvami
Spoštovane občanke in občani, kot smo v prejšnji številki Novic že na-
povedali, se tudi na letošnjih lokalnih volitvah Neodvisna lista aktivno 
pripravlja na kandidature za občinski svet in župana. Kandidate za 
občinski svet bomo podrobneje predstavili v času volilne kampanje, 
kandidat za župana pa bo naš aktualni župan, Leopold Pogačar. Tako 
za člane občinskega sveta kot za župana bomo vložili kandidature s 
podpisi volivcev. Pozivamo vas, da na katerikoli upravni enoti izpol-
nite in podpišete obrazec podpore kandidatu za župana ali člana 
občinskega sveta. Na obrazce se ne vpisuje imen list, strank in kan-
didatov niti vas o tem ne sprašujejo. Podpisan in brezplačno overjen 
obrazec potem uveljavlja kandidat ali lista kandidatov, kateremu ga 
izročite. Postopek je brezplačen, potrebujete le osebni dokument. 
Podpisane obrazce lahko izročite Leopoldu Pogačarju osebno ali pa 
ga za prevzem kontaktirajte. Za vaš čas, pot in podporo smo vam 
že v naprej hvaležni. Obrazci so na voljo na UE, na spletni strani 
https://www.dvk-rs.si/volitve-in-referendumi/lokalne-volitve/lokal-
ne-volitve/lokalne-volitve-2022/ ali osebno pri Leopoldu Pogačarju.

V času med volitvami je NLŽ s sedmimi svetniki/icami, Vanjo Resman 
Noč, Sebastijanom Zupanom, mag. Barbaro Oman Bulovec, Izidor-
jem Jekovcem, Meto Zupan, Zdravkom Malnarjem in Ninom Rejcem 
ter seveda županom, realizirala dobršen del volilnega programa iz 
leta 2018. Včasih so se svetniki in svetnice ostalih političnih opcij s 
tem strinjali, včasih pač ne, tako kot je v demokraciji prav. O podrobni 
realizaciji boste natančno seznanjeni v predvolilnem materialu ozi-
roma volilnem programu, ki ga bodo prejela gospodinjstva v času 
volilne kampanje. Naj vseeno omenimo nekaj realiziranih projektov:

 • izgradnja novega mostu v Piškovci v sodelovanju z Občino Bled,
 • izgradnja novih podvozov pod železniško progo na Selu in pod 

Vrbo v okviru posodobitve železniške proge, 
 • izgradnja pločnika v Žirovnici ob poslovni coni,
 • izgradnja parkirišča na Rodinah, 
 • obvoznica Vrba je v fazi pridobivanja zemljišč in gradbenega 

dovoljenja, 
 • dokončanje izgradnje kanalizacijskega sistema v delu Smokuča 

s pripadajočo infrastrukturo, 
 • izgradnja manjšega parkirišča nad pokopališčem na Breznici,
 • nova parkirišča v dolini Završnice in uvedba prometnega režima 

z omejitvijo prometa v smeri Valvazorja in Zelenice,
 • obnova meteorne kanalizacije na Selu pri Žirovnici,
 • gradnja podzemnih ekoloških otokov (Žirovnica, Breg, Smokuč, 

Rodine),
 • nakup zemljišč za gradnjo novega gasilsko-reševalnega centra 

v Zabreznici, 
 • asfaltiranje nekaterih makadamskih občinskih cest (Smokuč, 

Breg, Vrba proti vahtnici, nov odsek gozdne ceste proti Val-
vazorju …),

 • omogočili smo sodelovanje pri projektih avtohtonih semen in 
lokalne samooskrbe, ki jih za občino vodi razvojna agencija RA-
GOR,

 • širitev mreže defibrilatorjev (AED) v občini,
 • priprava in sprejem novega Razvojnega programa Občine Žirov-

nica do leta 2030, 
 • nadaljujemo s projektom deinstitucionaliziranega varstva sta-

rejših v občini, 
 • povečanje sredstev za delovanje vaških odborov. 

Vse vaše predloge in pripombe nam prosimo sporočite na neodvi-
snalistazirovnica@gmail.com

Za NLŽ Izidor Jekovec in Sebastijan Zupan 

Boris Vene predstavil kandidaturo  
za predsednika republike
22. avgusta je svojo kandidaturo za predsednika Re-
publike Slovenije v Vrbi predstavil Boris Vene, občan 
občine Žirovnica.

Foto Aleks Vene 

Boris Vene je nestrankarski predsedniški kandidat, ki se na 
predsedniške volitve podaja s podporo civilno-družbenega 
nestrankarskega gibanja Zdrava družba. Naslov njegove kam-
panje je »Pridite mi povedat«. Kot je dejal na predstavitvi, si bo 
kot predsednik prizadeval za čimprejšnje poprave in izboljšave 
na vseh področjih in ne bo molčal o tistem, o čemer je treba 
spregovoriti. Cilj njegove kandidature je zmaga za vse ljudi, 
glas za vsakogar, za blaginjo vseh in življenje v zdravi družbi 
ter vzpostavljanje izgubljene suverenosti Republike Slovenije.

Zbrane na predstavitvi je pozdravil tudi župan Leopold Pogačar, 
potek kampanje je predstavila vodja volilnega štaba in soproga 
kandidata Mojca Vene. Kot nestrankarski kandidat mora Boris 
Vene za vložitev kandidature do 28. septembra zbrati 5.000 
overjenih podpisov volivk in volilcev.

Polona Kus

nam je pridružil tudi dolgoletni predsednik Čebelarske zveze 
Slovenije, sicer pa častni občan naše občine Boštjan Noč. 

Poleg novih članov pa ravno v teh dneh zaključujemo z izho-
dišči naše liste za naslednje štiriletno obdobje. Naše izhodišče 
bo zelo konkreten program. Vse občanke in občane smo v 
preteklem mesecu tudi pozvali, da nam predlagajo, kaj si v 
naši občini še želijo, česa si ne želijo, kje vidijo priložnosti in 
izzive. Odziv je bil dober, si ga pa želimo še več. Zato vsi, ki 
imate ideje, kar na dan z njimi. Pišite nam na naš elektronski 
naslov lista.zavasipodstolom@gmail.com. Mogoče smo vaše 
ideje že vključili v naš konkretni program, mogoče še kaj lahko 
dodamo. Naš cilj vsekakor je, da delamo za dobro vseh občank 
in občanov, ne glede na politično ali kakšno drugo pripadnost. 

Kaj pa kandidat ali kandidatka za župana, boste vprašali? Vpra-
šanje na mestu, saj smo pred štirimi leti imeli svojo kandidatko 
za županjo. Trenutno lahko povemo zgolj, da se intenzivno 
dogovarjamo z morebitnim kandidatom za ta položaj v občini. 
Razumemo, da je delo župana sila odgovorno in nikakor ne 
mislimo, da trenutni župan temu ni kos. Nasprotno. Kljub vse-
mu pa, počakajmo, kaj prinese jesen. Konec koncev so edina 
stalnica v življenju spremembe. In vedno si želimo, da bi bile 
spremembe na bolje, mar ne?

Mag. Mojca Papler, Lista za vasi pod Stolom

Delo političnih strank
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ljudski 
predsednik

ljudskipredsednik.si

BORIS 
VENE

Prvega ne pozabimo nikoli! 
Gorenjskega kandidata za predsednika Republike!

Našega sokraja Borisa Veneta.
Iz Vrbe, ki nam lahko prinese novega voditelja,  
ki ga (tudi sedaj) še kako potrebujemo.

Za ta postopek NI NAROČANJ!
Po zakonu moramo zbrati najmanj  
5.000 podpisov podpore.  
Zato ne odlašaj, naj zaigra srce 
in obvesti še prijateljice in prijatelje!

 Hvala
Volilni štab kandidata za predsednika Republike Borisa Veneta

Do 27. septembra moramo 
zgolj obiskati katero koli 

upravno enoto v Sloveniji in 
potrditi obrazec podpore 

volilca kandidatu za 
predsednika Republike. 

Obrazec imajo na vsaki UE,  
postopek je brezplačen,  

s seboj potrebujemo zgolj 
osebni dokument.

Potrjene obrazce podpore 
zbiramo na naslovu: 

Boris Vene,  
Vrba 18A, 4274 Žirovnica

Naročnik oglasa je Društvo za kakovost zdravja
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Do zdravnika z aplikacijo Do.Zdravnika.si
Z zdravnikom se lahko »pogovorimo« tudi elektronsko – digitalna komu-
nikacija z ambulanto je varna in hitra. Aplikacija Do.Zdravnika.si od aprila 
deluje tudi v Žirovnici.

V Zdravstvenem domu Jesenice, tako 
tudi v ambulantah v Žirovnici, smo le-
tos aprila začeli s pospešeno uporabo 
digitalnih poti. Z aplikacijo Do.Zdravni-
ka.si lahko uredimo marsikaj, brez da bi 
obiskali osebnega zdravnika ali poklicali 
ambulanto – kadar je to seveda možno. 
Akutne težave bodo vedno zahtevale fi-
zičen stik in telefonsko najavo, aplikacija 
pa je primerna za urejanje vrste (pona-
vljajočih) opravkov.

Do.zdravnika.si je spletna platforma, 
dostopna vsakemu pacientu z osebnim 
računalnikom ali pametnim telefonom. 

Z aplikacijo zaprosimo in prejmemo na-
potnico za specialistični pregled, recepte 
za zdravila, uredimo bolniški stalež, na-
ročimo medicinsko tehnične pripomoč-
ke, zdravniku predamo kratko sporočilo. 
Morda je malce zahtevnejši le prvi korak. 
Aplikacijo pridobimo tako, da ob prvem 
obisku pri zdravniku ali po elektronski 
pošti prosimo za povezavo, s katero 
bomo opravili verifikacijo – zaradi varno-
sti osebnih podatkov mora našo prošnjo 
najprej potrditi ambulanta. Od tu naprej 
pa je uporaba res enostavna in hitra.

Pomembno je, da smo ob aplikaciji ohra-
nili tudi komunikacijo preko elektronske 
pošte, ki pa jo zaradi evropskih varno-
stnih standardov ponekod že ukinjajo, 
npr. ZD Kranj in ZD Ljubljana. Upora-
ba Do.Zdravnika.si je tako za naše pa-
ciente za zdaj še povsem prostovoljna. 
Podrobna navodila o uporabi aplikacije 

si lahko ogledate tudi na spletni strani 
https://dozdravnika.si/predstavitev/.

Dosedanje izkušnje pri delu v am-
bulanti ZP Žirovnica

Urška Vogelnik, dr. med. spec. dru-
žinske medicine: »Naše izkušnje z apli-
kacijo Do.Zdravnika.si so odlične. Gre za 
varno povezavo, enostavno uporabo, ki 
vsem uporabnikom, pacientom na eni 
strani in zdravstvenemu osebju na drugi 
strani, skrajša in poenostavi obravna-
vo. Preko aplikacije nam lahko pošljete 
sporočilo, naročite recepte za stalno te-
rapijo, naročite napotnice za kontrolne 
specialistične preglede, bolniški list. Ne 
potrebujete digitalnega potrdila, potreb-
na je le registracija v aplikaciji in sporoči-
lo v ambulanto, da ste se registrirali in da 
želite verifikacijo. Kasneje bo obravnava 
tekla bistveno hitreje in bolj prijazno. Se-
veda bo komunikacija še naprej možna 
po telefonu in osebno. To velja zlasti za 
tiste, ki aplikacije do.Zdravnika.si ne mo-
rejo uporabljati.«

Izkušnje uporabnikov

Družina Lužnik z Breznice: »Aplikaci-
ja Do.zdravnika.si je zelo dobra pridobi-
tev. Na ta način lahko hitro vzpostavimo 
kontakt s svojim osebnim zdravnikom. 
Naročanje zdravil je zelo poenostavlje-
no, saj nam aplikacija ponudi zdravila, ki 
jih redno jemljemo in potreben je samo 
klik na željeno zdravilo. Odziv osebnega 
zdravnika je prav tako zelo hiter.«

ZD Jesenice

Policija svetuje

Poskrbimo za  
varnost otrok

Policisti pozivajo starše in udele-
žence v prometu, naj poskrbijo 
za varnost otrok in pomagajo 
ohranjati varnost v občini tudi 
na področju prometa.
Počitnice so zaključene, dopustov je 
konec, začelo se je novo šolsko leto 
in nove obveznosti tako za otroke kot 
tudi vse ostale udeležence v prome-
tu. Jeseniški policisti so se v začetku 
septembra posebej posvetili prome-
tni varnosti otrok. Skupaj s člani Sve-
ta za preventivo in vzgojo v prometu 
Občine Žirovnica ter s prostovoljnimi 
gasilci PGD Zabreznica in Smokuč so 
poskrbeli, da so bili otroci ob začetku 
šole maksimalno varni. Prav tako so 
ob sprejemu prvošolčkov v Osnovni 
šoli Žirovnica nagovorili starše in jim 
svetovali o varnosti. Poudarili so, da 
morajo biti dober zgled otrokom, saj 
je njihovo vsakodnevno ravnanje v 
prometu tisto, kar otroci največkrat 
vidijo in kar bodo najverjetneje tudi 
posnemali.
Otroci pa niso samo skrb staršev, tem-
več celotne družbe, predvsem pa voz-
nikov. Ob pričetku šolskega leta so še 
nekoliko »zaspani«, kar se prometne 
varnosti tiče, in zato lahko potencialno 
nepredvidljivi. Zato je tudi skrb vozni-
kov, da so na najmlajše udeležence v 
prometu posebej pozorni in da pred-
vsem hitrost svoje vožnje prilagodijo 
razmeram na cesti in na šolski poti.
Policisti bodo v okolici šole prisotni 
vse šolsko leto. Pozorni bodo pred-
vsem na hitrost voznikov, uporabo 
varnostnih pasov, hojo otrok, odnos 
voznikov do njih, prevoze otrok, upo-
rabo rutic, kresničk, kolesarsko opre-
mo, uporabo čelad, skirojev in e-ski-
rojev ter vse ostalo, kar lahko vpliva 
na varnost otrok. 
Še opozorilo glede varnosti lastni-
ne – če se v šolo vozite s kolesom, 
skirojem ali e-skirojem, poskrbite za 
njihovo varnost. Treba jih je zaklepati. 
Vrednejših koles in skirojev ne puščaj-
te pred šolo.

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

policijski inšpektor

Zdravje
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Suša in oskrba z vodo 
Prvo polovico letošnjega leta je zazna-
movala izrazita suša. Pri izvajanju komunalnih dejav-
nosti v podjetju Jeko, d.o.o., se je to kazalo predvsem 
v zmanjšani izdatnosti vodnih virov. 

Zaradi majhnih količin zapadlega snega v visokogorju v zim-
skem obdobju ni bilo ustrezne akumulacije vode v vodono-
snikih, kar je ob pomanjkanju padavin v spomladanskem in 
poletnem obdobju pripomoglo k še izrazitejši suši. Dolga 
obdobja jasnega, suhega in toplega vremena in posledično 
izhlapevanje vlage pa so še dodatno prispevala k zmanjšanju 
količine vode v okolju. 

Glede na dinamiko sprememb, ki se dogajajo v okolju zaradi 
segrevanja ozračja, je v prihodnosti pričakovati večjo frekvenco 
ekstremnih pojavov, med katera se uvršča tudi suša. Predhodna 
priprava na tovrstne situacije je z vidika upravljanja infrastruk-
ture zelo pomembna, saj so ukrepi, ki se izvedejo šele v kritični 
situaciji, manj učinkoviti. Slednje zahteva od lokalnih skupnosti, 
da se kritična infrastruktura s kratkoročnimi in srednjeročnimi 
vlaganji prilagodi predvidenim spremembam v okolju in tako 
omili posledice za življenje lokalnega prebivalstva.

UV dezinfektor na vodnem viru Završnica

V podjetju smo v letošnjem letu glede na vremenske razmere 
v obdobju od januarja do marca predvideli, da bo glede na 
majhno količino snega in ostalih padavin v poletnem obdobju 
prišlo do pomanjkanja vode. Na podlagi predvidevanj smo na 
sistemskem vodnem viru Završnica, ki napaja vzhodni del ob-
čine Jesenice in zahodni del občine Žirovnica, vgradili uv dezin-
fektor, ki je omogočil vključitev izvira II. Le-ta brez predhodne 
obdelave namreč ni ustrezen. Dodatno smo morali zgraditi 
tudi strojnico za pogonski agregat, saj na lokaciji vodozbirnega 
objekta ni ustrezne elektrifikacije. S tem ukrepom smo povečali 
izdatnost sistemskega vodnega vira za 10 %. Dodatno se je 
v sistem občine Žirovnica vključil vodovodni vir Ovčje jame 
preko črpalne postaje v Smokuču, ki je bila vzpostavljena v 
letu 2012. Slednja tehnična ukrepa sta omogočila zanesljivejšo 
vodooskrbo brez redukcij.

Na vodnem viru Završnica sodelujemo pri izdelavi projektne 
dokumentacije za rekonstrukcijo vodovodnega sistema, ki za-
jema izgradnjo novega vodozbirnega objekta in cevovoda z 
napravami. Na sistemu Završnica smo pripravili tudi projektno 
nalogo za izgradnjo vodohrana Blejska Dobrava. Navedeno 
območje je ob izpadih vodooskrbe, kot posledice vzdrževal-
nih del in pogostih okvar, najbolj prizadeto, saj nima ustrezne 
akumulacije vode, ki bi vsaj delno premoščalo izpade.

Za domače okolje in za naravo 
smo dolžni skrbeti
Zadnje mesece smo v občini Žirovnica večkrat zasledili 
neprimerno odlaganje odpadkov. Ne opažamo le zme-
šnjave pri razvrščanju odpadkov na ekoloških otokih, 
temveč tudi predmete, ki sodijo med kosovni odpad, 
odloženi pa so pred zbirnim centrom in na ekoloških 
otokih. Občane pozivamo k skrbi za okolje in ustre-
znemu odlaganju odpadkov. 

Občina Žirovnica ima urejen zbirni center, ki je namenjen lo-
čenemu zbiranju vseh vrst komunalnih odpadkov. Vsi občani, 
ki so plačniki komunalnih storitev, lahko v centru brezplačno 
oddajo odpadke ali naročijo odvoz kosovnih odpadkov in ze-
lenega odreza z domačega dvorišča.

V zbirnem centru se ločeno zbira papir in lepenko, steklo, pla-
stenke, odpadke iz kovin, les, tekstil in obutev, jedilna olja in 
maščobe, barve, lepila, črnila ter smole, detergente, baterije in 
akumulatorje, električno in elektronsko opremo, zeleni odrez 
in kosovne odpadke. Med slednje sodijo kosi pohištva, gospo-
dinjski stroji, sanitarna oprema (umivalniki, kadi, WC školjke), 
kolesa, smuči in ostali večji predmeti, nikakor pa ne gradbeni 
material, nevarni odpadki (npr. akumulatorji), tekoči odpadki, 
stare avtomobilske karoserije, zeleni odrez in odpadki, ki vse-

Glede na pričakovani vpliv vremenskih sprememb v okolju 
in posledično kompleksnejšega upravljanja z vodnimi viri so 
ustrezna vlaganja v infrastrukturo osnova, ki bo omogočala 
zanesljivo in varno vodooskrbo. Javno komunalno podjetje 
Jeko s svojimi aktivnostmi poskuša v največji možni meri udeja-
niti vizije in usmeritve, ki jih gledamo kot zaveze uporabnikom 
naših storitev.

Sebastjan Klukovič, Jeko, d.o.o.

Eko
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ugodno vplivalo na njihovo zbranost in učinkovitost. 

Uporaba javnega potniškega prometa 
Raziščimo vozne rede vlakov, avtobusov, prevozov na klic in 
ostalih oblik JPP ter preverimo, ali jih lahko med seboj združi-
mo. Vožnja z JPP je lahko tudi priložnost za pogovor s prija-
telji ali sopotniki, odgovarjanje na elektronsko pošto, branje, 
počitek ali druge aktivnosti, ki jih med vožnjo z avtomobilom 
ne moremo opraviti. 

Sopotništvo
S sopotništvom se stroški prevoza razdelijo med potnike. Na 
ta način se lahko izognemo tudi stroškom parkirnin, pot pa je 
kratkočasnejša in bolj sproščujoča. 

Varčnejša vožnja

 • Zmanjšanje hitrosti: vožnja pri 100 km/h na avtocesti zniža 
rabo energije in s tem povezane stroške za 10–15 % v pri-
merjavi z vožnjo pri 130 km/h. S hitro vožnjo privarčujemo le 
10 minut na 100 km, v zrak pa izpustimo kar 80 % več CO2. 

 • Manjša obtežitev vozila: manj kot je vozilo obteženo, bolj bo 
vožnja varčna. Vsakih dodatnih 50 kg poveča porabo goriva 
za 2 %. Pomembna je tudi prtljaga – prtljaga v prtljažniku 
namesto na strehi je bistveno pametnejši in varčnejši način 
prevoza.

 • Klimatska naprava poviša porabo goriva za do 12 %, zato se 
je smiselno odpovedati njeni uporabi, kadar le-ta ni nujna.

Izberimo trajnostno mobilnost, saj s tem prispevamo k zmanj-
šanju izpustov toplogrednih plinov, čistejšemu zraku v mestih, 
večji kakovosti bivanja, javnemu zdravju in socialni pravičnosti.

Ministrstvo za infrastruturo, LIFE IP CARE4CLIMATE

Jesenska akcĳa zbiranja nevarnih  
odpadkov iz gospodinjstev
Sobota, 1. oktober 2022

Parkirni prostor ob cesti Breznica–Vrba: od 8.00 do 9.30

Parkirni prostor v Mostah, pred Elektro Žirovnica: od 10.00 
do 11.30

Med letom lahko nevarne odpadke pripeljete v Zbirni cen-
ter Žirovnica.

Nasveti za ravnanje z vevarnimi odpadki
 • Odpake hranimo v originalnih embalaži, na suhem, 

varnem in otrokom nedostopnem mestu.

 • Nevarni odpadki se med seboj ne smejo mešati, saj 
lahko pride do nepredvidene reakcĳe med različnimi 
snovmi.

 • Nevarnih odpadkov nikoli ne odstranjujemo ali uniču-
jemo na kakršenkoli drugačen način, kot le v organizi-
ranih akcĳah ali jih oddamo v zbirni center.

 • Odpadke prinesemo ločeno po skupinah: zdravila (ta-
blete) prinesemo brez kartonske ali steklene embalaže, 
tekoče odpadke prinesemo v zaprtih nepovratnih po-
sodah, injekcĳske igle prinesemo v trdi zaprti posodi 
(zaradi nevarnosti poškodb pri sortiranju).

Z energijo lahko varčujemo  
tudi v prometu 
Motoriziran promet je eden glavnih virov toplogrednih plinov, 
zaradi katerih se na naših cestah kuhajo podnebne spremem-
be. Je vir prometnih nesreč, povzroča hrup in neprespane noči, 
onesnažuje zrak, kar povzroča bolezni in znižuje kakovost 
življenja. Raziskave še kažejo, da smo v Sloveniji zelo obre-
menjeni s stroški prevoza, saj jim namenimo kar 17 % vseh 
odhodkov, močno nad povprečjem v EU. 

Leta 2017 je bilo po podatkih Statističnega urada RS 12 % vseh 
z avtomobilom opravljenih poti krajših od enega km, 30 % 
krajših od dveh in pol km in kar 45 % krajših od petih km. 
Skupno kar dva milijona kilometrov, ki bi jih lahko povprečni 
prebivalci opravili peš ali s kolesom, s tem prihranili energijo in 
denar ter močno zmanjšali škodljive vplive prometa na okolje 
in družbo. 

Z vidika zanesljivosti, varnosti, finančne dostopnosti in manj-
šega vpliva na okolje sta javni potniški promet in aktivna mo-
bilnost v mnogih primerih boljša izbira od avtomobila. Aktivne 
oblike mobilnosti, kot sta hoja in kolesarjenje, poleg prednosti 
za naše zdravje, predstavljajo tudi najcenejšo in energetsko 
varčno obliko premikanja. Kako lahko vsak posameznik pripo-
more k zmanjšanju porabe energije v prometu? Ministrstvo za 
infrastrukturo svetuje …

Zmanjšanje števila poti 
Razmislimo, ali je naša pot z osebnim avtomobilom nujna, ali 
lahko združimo različne poti in jih opravimo naenkrat. Razdalje 
do enega, dveh, petih kilometrov lahko opravimo peš, s kole-
som ali javnim potniškim prometom. V dveh kilometrih hoje ali 
kolesarjenja v službo mimoidočim podarimo veliko nasmehov 
in hkrati prihranimo 46 litrov goriva na leto.

Promocija aktivnega prihoda na delo
Delodajalci lahko trajnostno mobilnost spodbujajo z enostav-
nimi ukrepi, kot so npr. uvedba gibljivega delovnega časa, mo-
žnost dela od doma, spodbujanje aktivnega prihoda na delo, 
ureditev prostorov za prhanje, postavitev pokritih kolesarnic, 
spodbujanje skupnih voženj ali uvedba organiziranega prevoza. 
Hoja in kolesarjenje blagodejno vplivata na počutje zaposlenih. 
Aktiven prihod v službo bo poskrbel za več kisika v krvi, kar bo 

bujejo azbest.

Delovni čas Zbirnega centra Žirovnica je optimalen, odpadke 
lahko pripeljete vsak delovni dan razen ob ponedeljkih. Poleg 
tega, da bomo s pravilnim odlaganjem odpadkov prispevali k 
urejenemu in čistemu okolju, prijetnemu sobivanju in ohranja-
nju narave, ne bomo po nepotrebnem dodatno obremenjevali 
zaposlenih v javnih podjetjih, ki vsak dan skrbijo za urejenost 
naše okolice. 

Delovni čas Zbirnega centra Žirovnica
 • torek–petek: od 11. do 18. ure 
 • sobota: od 8. do 12. ure 
 • ponedeljki, nedelje in prazniki: zaprto

Nina Pretnar, višja svetovalka za varstvo okolja, urbanizem 
in gospodarske javne službe, Občina Žirovnica

Eko
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KašArt 2022
V letošnjem poletju je v občini potekal drugi festival KašArt v organiza-
ciji Zavoda za turizem in kulturo Žirovnica. Pester program na različnih 
prizoriščih in zveneča imena nastopajočih so botrovali dobremu obisku 
vseh prireditev. Vrhunec festivala je bil koncert Jana Plestenjaka v dolini 
Završnice, ki si ga je ogledalo čez tisoč obiskovalcev. 

Festival se je pričel s tradicionalno Pre-
šerno nočjo v Vrbi in nadaljeval s četrt-
kovimi Pravljičnimi večeri v Doslovčah. 
Na dvorišču Finžgarjeve rojstne hiše 
so nastopili Vita Mavrič, Adi Smolar in 
skupina Širom, koncert Katalene pa je 
v deževnem večeru potekal v dvorani 
na Breznici. Največji festivalski dogodek 
je 5. avgusta potekal v dolini Završnice. 
Jan Plestenjak in duo Maraaya sta na pri-
zorišče ob jezeru privabila in navdušila 
tisočglavo množico. Novost letošnjega 
programa je bila Mala scena pred Čo-
povo rojstno hišo, ki je ponudila ogled 
gledališke predstave Kaj bi rekel Ivan? v 
izvedbi Gledališča Julke Dolžan in filma 
Triglavske strmine, posnetega po scena-
riju Janeza Jalna.

Matjaž Koman, direktor ZTK Žirov-
nica: »Organizatorji KašArta smo zelo 
zadovoljni z letošnjo izvedbo festivala. 
Najbolj nas je razveselilo, da se je Mala 
scena pred Čopovo rojstno hišo pokazala 
za dobrodošlo novost. Na oba dogodka 
je prišlo čez 100 obiskovalcev, večinoma 
domačinov, pri pripravi smo sodelovali z 
domačim kulturnim društvom in rojstno 
hišo Janeza Jalna. Pomembno nam je, da 

je festival dobro sprejet med lokalnimi 
prebivalci, da sodelujejo na njem, se ga 
udeležujejo in ga sprejmejo za svojega. 
Najbolj odmeven je bil seveda tudi naj-
večji dogodek, to je koncert v Završnici. 
Vse prireditve so bile zelo dobro obiska-
ne, največje zanimanje pa je bilo za Pra-
vljični večer z Adijem Smolarjem. Odzivi 
obiskovalcev, ki smo jih dobili v živo in 
na družbenih omrežjih, so zelo pozitivni. 
Navdušeni so tako nad izborom nasto-
pajočih kot prizorišči. Mnogi na KašAr-
tu prvič obiščejo našo občino. Prejeli pa 
smo nekaj pripomb, da je cena vstopnice 
za koncert v Završnici, veljala je 25 evrov, 
previsoka. Naj pojasnim, da je cena po-
stavljena najnižje, kolikor je mogoče za 
izvedbo tako velikega dogodka. Drugod 
po Sloveniji so za primerljive dogodke 
vstopnice občutno dražje.« 

V prihodnje bogatejši program in 
»zero waste« pristop k izvedbi fe-
stivala
V Zavodu za turizem in kulturo Žirovni-
ca želijo v prihodnje festivalski program 
še obogatiti z gledališkimi in filmskimi 
dogodki, tudi večeri poezije in morda 
razstavami, saj festival ni namenjen le 

glasbeni umetnosti. Letošnja Mala scena 
je pokazala, da je zanimanje za kino na 
prostem in projekcije starejših filmov ve-
liko, zato bi kazalo razmišljati o tovrstni 
ponudbi. Koman: »S festivalom želimo 
obiskovalcem približati tudi dediščino 
naših krajev in jo tako ohranjati. Trudili se 

bomo, da na KašArt festival 2023 pripe-
ljemo zanimive nastopajoče in kakovo-
stne umetnike ter pripravimo program, 
ki bo edinstven za Žirovnico. Predvsem 
pa bomo k organizaciji festivala pristopili 
po načelu »zero waste – upravljanje brez 
odpadkov«. Z večanjem prepoznavnosti 
in števila obiskovalcev narašča tudi količi-
na proizvedenih odpadkov, ki nam osta-
nejo po dogodkih. Za prihodnje leto zato 
pripravljamo smernice, ki bodo organi-
zatorjem, gostinskim ponudnikom, na-
stopajočim in obiskovalcem narekovale 
čim bolj trajnostno izvedbo prireditev.«

Polona Kus

Pravljični večer z Adijem Smolarjem. Foto Miha Šest

Jan Plestenjak v Završnici. Foto Aleš Košir

Filmski večer na Mali sceni. Foto Miha 
Šest

Kultura
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Mešana pevska skupina Dr. France 
Prešeren Žirovnica-Breznica vabi 
na jubilejni koncert ob 30-letnici 

delovanja

Koncert bo v soboto, 17. 9. 2022, ob 19.00 v dvorani na 
Breznici. Na odru se bo »Prešernovcem« pridružil Nejc 

Šmit, improvizator, stand-up komik,  
TV in radijski voditelj. Vabljeni!

Otroška folklorna skupina  
Breznica vabi k vpisu

Vabimo vse otroke od 2. do 5. razreda, da se pridružijo 
Folklorni skupini Breznica. Na vajah bomo spoznavali 
slovensko ljudsko izročilo, ljudske igre, plese in pesmi. 

Pripravili bomo koreografijo, s katero se bomo 
predstavili občinstvu na različnih nastopih.

Vaje bodo predvidoma vsak četrtek od 16.00 do 17.00.

Za dodatne informacije in prijavo pokličite 040 555 621.

Kultura
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Novice iz knjižnice
V Knjižnici Matije Čopa smo za vas v okviru projekta 
Filmska osmica pripravili izbor slovenskih filmov. Za 
Poletavce pripravljamo srečanje s Pižamo.

Kekec, Cvetje v jeseni, Ne joči, 
Peter, Vesna … Vabimo vas, da 
dolge jesenske večere izkoristite 
za ogled filmov brez podnapisov. 
V času od 1. septembra do 31. 
decembra 2022 jih poglejte vsaj 
osem in naslov ogledanega filma 
skupaj s svojim imenom in priimkom zapišite na listek, ki ga 
dobite v knjižnici. Listek oddajte ob vračilu filma. Nagradili vas 
bomo z vstopnico za ogled filma po lastni želji v Linhartovi 
dvorani v Radovljici. 

Zaključna prireditev za mlade bralce, ki ste brali s Poletavci in 
NajPoletavci, bo v četrtek, 22. septembra 2022, ob 18. uri. 
Na otroškem oddelku Občinske knjižnice Jesenice, bo nastopil 
prevajalec, pisatelj in komik Boštjan Gorenc Pižama. 

Lepo povabljeni v knjižnico.
Katarina Hlede

Škratovanje
Potem, ko smo pomladanske in poletne mesece pre-
živeli v naši škratovski deželi, škratje komaj čakamo 
jeseni, ko se bomo ponovno vrnili in otrokom v brezni-
ški dvorani pripravili nova presenečanja.

Pričarali vam bomo nekaj prijaznih, igrivih minutk, vam pripo-
vedovali o doživetjih v škratovski deželi in vas učili skrbeti za 
naravo in o tem, kako lahko svet polepšamo drug drugemu. 
Ob enem pa seveda nismo pozabili na naše goste, ki vas bodo 
vedno znova nasmejali in vam podali poučno zgodbo. V pri-
hodnjih mesecih bomo gostili 
Gledališče Ku-kuc s predstavo 
Medvedja simfonija (18. 9.), 
Teater za vse s predstavo Stara 
dedkova harmonika (16. 10.) in 
Gledališče Unikat s predstavo 
Halo, Rdeča kapica (27. 11.)

Veselimo se snidenja z vami.

Vaši škratje

Bralni namig
Polona Škrinjar: Medeno leto
Prešernova družba, 2004

Roman je slavospev naravi, sreči, malim 
radostim in ljubezni, za katero se vsa-
ka generacija bori po svoje. Kljub šaljivi 
vsebini je roman vendarle tudi kritika 
današnjega časa in tempa življenja. Je recept za pobeg, 
vsaj za kratek čas, od vsakdanjih skrbi in težav, za katere 
včasih mislimo, da jim ni mogoče uiti. To je roman, v ka-
terem bo vsakdo našel, kaj dobrega zase.

Odprt novi Mercator v Mostah 
Mercator je 8. septembra v Poslovni coni Žirovnica 
slovesno odprl novo moderno trgovino. Mercator na 
stari lokaciji v Žirovnici je svoja vrata zaprl, v poslovno 
cono se je preselil tudi bankomat.

Nova trgovina se razprostira na skoraj 400 kvadratnih metrih 
površine v pritličju poslovno-trgovskega centra Ngen. Ponudba 
vključuje novosti, kot so že pripravljene jedi v toploteki, samo-
postrežna izbira sveže pečenega kruha in peciva, bogata izbira 
sadja in zelenjave, raznovrstna ponudba delikatesnih specia-
litet, večja pa bo tudi izbira lokalnih izdelkov. Kot se nadejajo 
pri Mercatorju, bodo kupci s širšo ponudbo zadovoljni, novi 
prostori pa bodo tudi prijetnejši za zaposlene. 

Po prvih nakupih v novi trgovini

Zadovoljstvo nad novo trgovino v Žirovnici je ob otvoritvi izrazil 
predsednik poslovodstva Mercatorja Tomislav Čizmić, župan 
Občine Žirovnica Leopold Pogačar pa je pozdravil vlaganje 
trgovskega podjetja v razvoj tudi pri nas, saj občani trgovino 
takšne velikosti in kakovosti še kako potrebujejo. 

Ravnatelj OŠ Žirovnica Gregor Pungaršek je iz rok Tomislava 
Čizmića prejel donacijo za vrtec. 

»Najboljši sosed« se je ob tej priložnosti izkazal z donacijo za ži-
rovniški vrtec v vrednosti tisoč evrov, otroci iz vrtca pa so s pri-
kupnim pevskim nastopom popestrili otvoritveno slovesnost.

Novi Mercator v poslovni coni bo odprt od ponedeljka do 
sobote od 7. do 20. ure.

Polona Kus

Kultura
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Pinea 2022
Člani Društva prijateljev mladine Žirovnica smo v letovišču Pinea v Novem 
Gradu letos počitnikovali od 12. do 22. julija. Tako otroci kot vodiči smo 
se tokrat preobrazili v čarovnike – eni v naravne, drugi v ognjene, tretji 
v vodne. 

Med seboj smo različni čarovniki po-
žrtvovalno tekmovali v športu, pospra-
vljanju, ustvarjalnosti, vedenju … in si s 
svojimi deli prislužili ključke (točke). Po 
tesnem boju so jih po desetih dneh naj-
več zbrali vodni čarovniki in tako je bil v 
njihovo čast zadnji ples obarvan modro. 

Poleg vseh čarovniških vragolij in iger 
smo odšli tudi na izlet z ladjico, na slad-
korno peno v mesto in izvedli čarovniški 
troboj. Novost letošnjega letovanja je 
bila igra Quiddich, ki se je izkazala za 
pravo senzacijo. Seveda smo tudi skakali 
v vodo, se potapljali, iskali najlepše školj-
ke in izvedli aquamagic – plavalni tečaj 
za najmlajše. Zvečer smo svoje plesne 
gibe lahko pokazali pod žarometi čarov-
niške magije na plesišču pod zvezdami. 
Ogledali smo si tudi čarobne filme in se 
odločili za nočno plavanje s svetlečimi 
zapestnicami. Največja čarovnija, ki smo 
je bili deležni, pa je čarovnija prijateljstva. 

To smo vsak dan bolj intenzivno čutili 
med otroki.

Posebej smo bili veseli obiska župana, 
saj je prinesel material za delavnice, pri 
sponzorjih pa je priskrbel tudi sončna 
očala in slastne buhtlje za otroke. Hvala 
tudi ostalim sponzorjem za sredstva ali 
materiale.

Čarovniško letovanje se je z nas res pre-
hitro končalo. Imeli smo se super in že 
odštevamo dni do prihodnjega poletja. 
Več o našem letovanju si lahko ogledate 
na spletni strani www.dpmzirovnica.si

Vodiči DPM Žirovnica

Polna šolska torba
Društvo prijateljev mladine Žirovnica je 
ob začetku šolskega leta sodelovalo v 
programu Zveze prijateljev mladine Slo-
venije »Polna šolska torba«. S pomočjo 
Pošte Slovenija smo več šolarjev opremili 
z zvezki, svinčniki in šilčki. Poskrbeli smo 
tudi, da je družina iz občine Žirovnica 
prejela vse šolske potrebščine in tako 
bolj sproščeno vstopila v novo šolsko 
leto.

Kostanjev piknik
Vabimo vse družine, da se nam pridruži-
te na kostanjevem pikniku in se poslad-
kate s pečenim kostanjem. Piknik bo 
23. oktobra ob 15. uri na prireditvenem 
prostoru v Završnici.

DPM Žirovnica

Poletna šola 
Ljudska univerza Jesenice je tudi 
letos v času poletnih počitnic za 
učence OŠ Žirovnica organizirala 
Poletno šolo. Za oba termina je bilo 
veliko zanimanje. 

Poletno šolo v prostorih žirovniške šole, 
ki je za udeležence brezplačna, je skupno 
obiskovalo 51 učencev. Zaradi velikega 
povpraševanja staršev mlajših otrok, 
smo letos vse skupine namenili učen-
cem, ki obiskujejo 1. triado osnovne šole. 

Igre v Glenci 

Na kreativnih delavnicah smo izdelovali 
didaktične pripomočke iz odpadnih ma-
terialov in otroke na ta način osveščali 
o ponovni uporabi zavržene embalaže. 
Nekatere didaktične igre smo po dogo-
voru s šolo prepustili v nadaljnjo upora-
bo OŠ Žirovnica, nekatere izdelke pa so 
otroci odnesli domov. Posebno veselje 
so tudi tokrat predstavljale aktivnosti na 
prostem, predvsem gradnja bivakov ter 
socialne in miselne igre. Otroci so domov 
odšli z novimi znanji in veščinami ter pri-
jetnimi spomini.

Katarina Bertoncelj

izobraževanje

http://www.dpmzirovnica.si
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»Naj bo začetek 
novega šolskega leta 
prežet s pozitivno 
naravnanostjo« 
Nekaj misli ob začetku novega šol-
skega leta

Vsak začetek pomeni spremembo ali 
spremembe. Takšen je tudi vsak začetek 
novega šolskega leta. In začetek novega 
šolskega leta doživljamo zelo raznoliko. 
Nekateri otroci in mladostniki se ga ve-
selijo, saj težko čakajo snidenje s sošolci, 
vrtčevskimi prijatelji, vzgojitelji in učitelji. 
Veselijo se novih predmetov, ki bodo 
na urniku, uživajo v pridobivanju novih 
znanj. Drugi otroci se stežka poslovijo od 
brezskrbnih počitniških dni in odrivajo 
misel na ponovno sedenje za knjigami in 
zvezki še pozno v jesen, nekatere otro-
ke skrbijo prihajajoča ocenjevanja zna-
nja. Nekaterim staršem prinaša začetek 
pouka olajšanje, saj odpade skrb glede 
varstva mlajših osnovnošolskih otrok, kar 
je za marsikatero družino v času dolgih 
poletnih počitnic zelo velik izziv. Spet 
drugi otroci, ki prihajajo iz socialno šib-
kejših družin, težko čakajo začetek šol-
skega leta, ker pričetek pouka pomeni 
tudi malico in možnost toplega kosila … 
Kolikor je posameznikov, toliko je pre-
pričanj, pričakovanj in želja, povezanih z 
začetkom šolskega leta.

Za nami so že prvi dnevi novega šolskega 
leta. Najbolj intenzivno jih zagotovo do-
življajo naši najmlajši in njihove družine, 
ki prvič prestopajo prag vrtca. Prvi dnevi 
in tedni uvajanja v vrtec so – pričako-
vano – povezani z določenimi prilago-
ditvenimi odzivi pri otrocih in kažejo na 
to, da je otrok spremembo zaznal ter se 
nanjo v svojem tempu prilagaja. Nekateri 
so morda že povsem »uvedeni« v vrtec, 
drugi pa še v obdobju, ko se spoznava-
jo z novim okoljem in počasi oblikujejo 
navezanost na nove strokovne delav-
ce. Otroci so si različni, imajo različne 
osebnostne lastnosti in različne izkušnje, 
zato lahko nekateri spremembe hitreje 
in lažje sprejmejo, drugi potrebujejo več 
časa, več spodbude, da se počutijo do-
volj varno in sproščeno, da zmorejo do-
bro funkcionirati tudi v manj poznanem 
okolju. Različna so tudi okolja, družine, iz 
katerih otroci prihajajo. Če starši otroka 
pospremimo pozitivno naravnavni z za-

Ponovno v šolo
V Osnovni šoli Žirovnica se je šolsko leto začelo za 413 otrok v šoli in 173 v 
vrtcu. Za ravnatelja žirovniške šole je bil med počitnicami imenovan doslej 
vršilec dolžnosti Gregor Pungaršek. Pouk se pričenja brez posebnih covid 
ukrepov, na zimske počitnice bodo učenci odšli že v začetku februarja.

Po dveh koronskih letih so šole pričele 
z delom brez posebnih epidemioloških 
protokolov. V šolah bodo veljala le pripo-
ročila, ki vključujejo preventivne higien-
ske ukrepe, redno prezračevanje prosto-
rov ter prostovoljno samotestiranje oseb 
s simptomi covida-19. Na Osnovni šoli 
Žirovnica je šolsko leto steklo pod vod-
stvom Gregorja Pungarška, ki je od 
lanskega novembra šolo vodil kot vršilec 
dolžnosti in je bil v času počitnic imeno-
van za ravnatelja. Za vzgojo in izobraže-
vanje otrok v šoli in vrtcu skupaj skrbi 83 
zaposlenih. Po besedah ravnatelja bodo 
pri svojem delu strmeli k vzpostavljanju, 
razvijanju in krepitvi varnega in spodbu-
dnega učnega okolja, poseben poudarek 
pa bodo namenjali krepitvi spoštovanja, 
o čemer govori tudi vizija šole – »S spo-
štovanjem, odgovornostjo, delavnostjo 
in znanjem gradimo prihodnost.« 
Tudi šolstvo pa vse bolj pesti po-
manjkanje kadra. Kako je z zapo-
slovanjem na OŠ Žirovnica? Gregor 
Pungaršek: »Pri kadrovanju se pojavljajo 
vse večji problemi. Že pri daljši odsotno-
sti zaposlenih je izredno težko zagotoviti 
nadomeščanje, pri novih zaposlitvah pa 
so težave še toliko večje. V kratkem nas 
čaka kar nekaj novih zaposlitev, kar bo 
ob pomanjkanju ustrezno izobraženih 
ljudi precej zahtevno opravilo.«
Žirovniški vrtec od 1. septembra 
obiskuje 173 otrok. Ste lahko zago-
tovili prostor vsem vpisanim otro-
kom? »Trenutno so tri mesta še prosta, 

v čakalni vrsti ob rednem vpisu so štirje 
otroci iz drugih občin. Vsi otroci iz naše 
občine, ki so izpolnjevali starostni pogoj, 
so bili tako sprejeti.«
V jutranjih urah je promet pred šolo 
zelo zgoščen. Kaj svetujete staršem 
v izogib zastojem in posledični slabi 
volji? »Staršem bi se najprej rad zahvalil 
za njihovo potrpežljivost v prvih dneh 
pouka, ko moramo vsi ponovno vzpo-
staviti ritem oziroma neko rutino. Prav 
tako en velik hvala, da razumejo, da tudi 
mi, zaposleni, delamo napake. Z njihovo 
pomočjo te napake lahko tudi popravi-
mo. Ob tej priložnosti bi se rad zahvalil 
tudi trgovskemu podjetju Mercator, ki 
nam je ob odprtju nove trgovine podaril 
tisoč evrov, s katerimi bomo vrtcu zago-
tovili nove didaktične pripomočke. Veseli 
me, da okolica tako ali drugače poma-
ga šoli. Kar se tiče prometa, pa pozivam 
starše, ki pripeljejo otroke z avtom, naj 
jih odložijo na avtobusni postaji. Tako 
bodo prispevali k manjši gneči na šol-
skem dovozu in parkirišču.«
Šolsko leto sicer prinaša tudi spremembo 
v koledarju počitnic. Zimske počitnice se 
bodo zaradi svetovnega prvenstva v no-
rdijskih disciplinah v Planici za vzhodno 
polovico države začele že slab mesec po 
novoletnih počitnicah, 30. januarja, in za 
zahodno 6. februarja. Zaradi praznika, 
8. februarja, bo za naše učence pouka 
prost dan tudi 26. april 2023. 

Polona Kus

Prvič v šoli

Izobraževanje
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Novosti iz Glasbene šole Jesenice – 
oddelek Žirovnica
V Glasbeno šolo Jesenice je letos vpisanih 84 otrok iz 
občine Žirovnica. Novo šolsko leto je na žirovniški od-
delek pripeljalo nekaj novosti, med drugim pouk harfe.

V prostorih osnovne šole 
bo odslej potekal tudi pouk 
harfe, za najmlajše pa bo 
v dvorani vrtca poleg uric 
glasbenega vrtca pričela de-
lovati še skupina predšolske 
glasbene vzgoje in glasbene 
pripravnice. 

Še naprej se bo iz učilnic 
slišalo violino, violončelo, 
kontrabas, saksofon, flavto, 
kljunasto flavto, fagot, kita-
ro, harmoniko in klavir. Za vse 
razrede bo prav tako potekal 
pouk nauka o glasbi in solfe-

ggia, prvih baletnih korakov se bodo tudi v Žirovnici lahko učili 
učenci plesne pripravnice. Če razmišljate, da bi se vaš otrok še 
v zadnjem hipu priključil kateri izmed skupin ali se začel učiti 
instrumenta, nikar ne odlašajte – pokličite nas in povprašajte 
o prostih mestih. 

Za nastope naših učencev so na oddelku Žirovnica rezervira-
ni torkovi večeri. Prvič jim boste lahko prisluhnili 11. oktobra 
ob 18.30 v prostorih osnovne šole. Že prej pa vas vabimo, 
da obiščete katerega izmed naših koncertov na matični šoli 
na Jesenicah, saj september prinaša bogat cikel brezplačnih 
abonmajskih koncertov. Program si lahko ogledate na spletni 
strani Glasbene šole Jesenice. 

Ob koncu septembra bomo gostili učence in učitelje s pobra-
tene glasbene šole iz nemškega mesta Nagold. Otroci bodo 
nastanjeni pri družinah naših učencev, ki se jim na tem mestu 
iskreno zahvaljujemo za sodelovanje. Skupni koncert bomo 
pripravili v četrtek, 29. septembra, ob 18.30 na Jesenicah.

Klavdija Jarc Bezlaj

upanjem do strokovnih delavcev in vrtca kot ustanove, bodo 
otroci spremembe lažje sprejeli in se hitreje prilagodili. Otroci 
namreč že v prvem življenjskem letu pogosto svoj odziv v dani 
situaciji prilagodijo odzivu odraslega, v razvojni psihologiji go-
vorimo o socialnem sklicevanju. Gre za pomemben razvojni 
proces, ki otroku omogoči, da uravna in prilagodi svoje vedenje 
do drugih glede na čustvene odzive zanj pomembnega odra-
slega. Zato je še kako pomembno, kako odrasli sprejemamo 
prehod otroka v vrtec ali šolo in pospremimo otroka. Znano 
reklo zato ponuja tudi dober uvajalni nasvet – nasmeh nič ne 
stane, toda čudežno deluje. Strokovni delavci se še kako dobro 
zavedajo, da je uvajalno obdobje posebno obdobje in se nanj 
skrbno pripravijo. Medsebojno sodelovanje in pogovor, kadar 
se pojavijo dileme, če uvajanje ne steče po pričakovanjih, sta 
ključ do uspešno izpeljanega procesa uvajanja otroka v vrtec. 

Tudi to, kako odrasli gledamo na otrokovo šolanje, na njegove 
učitelje in njihovo vlogo, pomembno prispeva k temu, kakšno 
stališče bodo naši otroci oblikovali v zvezi z učenjem, poukom, 
učitelji. Kot pribito velja, da je naš lasten zgled še kako pomem-
ben in čeprav v šolo odhajajo naši otroci, v resnici skupaj z njimi 
v šolski prostor vstopamo tudi odrasli, otrokovi starši – s svojimi 
pričakovanji, željami, pogosto tudi zahtevami, ki so bolj ali manj 
skladne s pričakovanji, željami in zahtevami strokovnih delavcev 
v šoli. Če želimo otroke naučiti spoštljive in strpne komunikacije, 
jo moramo v prvi vrsti graditi sami – starši in učitelji.

Novo šolsko leto pa vedno pomeni tudi priložnost za nova zna-
nja. Pa ne gre le za »znanje iz knjig«. Šola in vrtec sta v prvi vrsti 
vzgojno-izobraževalni instituciji. To pomeni, da so otroci poleg 
izobraževalnih vsebin v šoli udeleženi tudi v številnih situacijah, 
v katerih se preizkušajo v različnih vlogah. Poleg novih spretno-
sti in znanj pridobivajo otroci v šoli tudi številne nove socialne 
izkušnje v odnosih z vrstniki in v odnosih z odraslimi. Tako se 
npr. učijo tega, kako skomunicirati svoje želje in potrebe, učijo 
se počakati, učijo se, kako se spoprijeti s tesnobo, ki jo lahko 
občutiš, ko si izpostavljen pred celotnim razredom in pred 
avtoriteto učitelja, učijo se tega, kako je, ko moraš v usvajanje 
nekega znanja vložiti več truda, kako organizirati svoj prostor 
in učne pripomočke, kako si razdeliti čas, da opraviš zahtevno 
projektno nalogo, učijo se »zdržati« z dolgčasom, ko učitelj 
razlaga manj zanimive vsebine, učijo se dogovarjati s sošolci 
za manjkajoče izpiske v času odsotnosti od pouka, za to, kdo 
bo sedel s kom na šolskem avtobusu in kako bodo učitelja 
prepričali, da prestavijo test ... Gre za izkušnje, ki presegajo 

domače okolje in predstavljajo nenadomestljivo ter pomemb-
no dopolnilo družinski vzgoji. Pomembno je, da se otroci in 
mladostniki čutijo varne in sprejete, da si upajo narediti tudi 
kakšno napako in se iz nje učiti, prav tako pa je pomembno, 
da pridobijo izkušnje, da smo jim odrasli na razpolago, ko nas 
potrebujejo in prosijo za pomoč. Včasih te izkušnje ne bodo 
le prijetne in pozitivne, toda rast in razvoj sta nezdružiljivo 
povezana z določeno mero frustracije in truda. 

Naj bo začetek novega šolskega leta prežet s pozitivno na-
ravnanostjo, z radovednostjo in odprtostjo, da lahko skupaj 
– otroci, mladostniki, starši, učitelji – odkrivamo in gradimo 
nova spoznanja o svetu, ki nas obdaja, in o sebi ter drugih. 

Neža Ajdišek, psihologinja Razvojne ambulante  
s pridruženim centrom zgodnje obravnave OZG 

Harfa odslej tudi v Žirovnici

Prve dni šolskega leta najbolj intenzivno doživljajo najmlajši.

Izobraževanje
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»Želimo biti prisotni v  
lokalnem okolju«
Društvo upokojencev Žirovnica letos praznuje 70 let 
obstoja. Najštevilčnejše društvo v občini šteje dobrih 
800 članov, pod njegovim okriljem deluje 16 različnih 
sekcij. S svojim delovanjem poskuša starejšim omogo-
čiti aktivno preživljanja tretjega življenjskega obdobja 
in nuditi pomoč, kjer je potrebna. Društvo je med pr-
vimi v Sloveniji pričelo izvajati program Starejši za sta-
rejše, njegova prizadevanja zadnja leta so med drugim 
usmerjena v gradnjo doma 
starostnikov v občini. Ob 
okrogli obletnici smo k be-
sedi povabili predsednika 
društva Zdravka Malnarja.

Društvo upokojencev Žirovni-
ca je bilo ustanovljeno konec 
leta 1952, pred tem so žirov-
niški upokojenci delovali pod 
okriljem Društva upokojencev 
Radovljica. Sprva so imeli svo-
je prostore v gasilskem domu 
v Zabreznici, leta 1973 so od 
podjetja Gorenjka kupili Gostišče Osvald, tedaj se je imenovalo 
Gostišče Zelenica, kjer ima društvo sedež še danes. Prvi pred-
sednik društva je bil Jože Vidic, aktualni predsednik Zdravko 
Malnar je vodenje leta 2011 prevzel od Edvarda Kavčiča, danes 
častnega predsednika društva. 31. decembra 2021 je bilo v 
društvo včlanjenih 810 članic in članov, od tega 739 naših ob-
čanov in 71 občanov drugih občin. Povprečna starost članstva 
je bila 75 let. Najstarejši član je štel 99, najstarejša članica 96 
let, 225 članov je bilo starejših od 80 let.

Društvena aktivnost ima danes drugačen pomen kot 
pred leti, mnoga društva beležijo upadanje svojega 
članstva, se s tem srečujete tudi v Društvu upokojencev 
Žirovnica?

Tudi pri nas se srečujemo s tem problemom, vendar ni tako 
pereč. Kljub posledicam koronavirusa v zadnjih dveh letih smo 
upadanje članstva uspeli ustaviti, kar si lahko štejemo za uspeh. 
Prepričan sem, da je to posledica vlaganj društva tako v objek-
te kot tudi v dejavnosti. Seveda pa velik poudarek dajemo 
socialni noti v okviru skrbi za občane, stare 80 let in več, in 
dejavnostim v okviru programa Starejši za starejše. 

V zadnjih letih smo uredili prostor za nihajno kroglo in prepla-
stili balinišče. Obnovili smo društveni objekt, v katerem domuje 
knjižnica, tam se naši člani družijo ob igranju pikada in drugih 
družabnih iger. Dejavnosti, za katere sami nimamo ustreznih 
prostorov, potekajo v najetih prostorih pri Zavodu za šport 
Jesenice in v TVD Partizan Žirovnica. 

Naši člani preko društva lahko naročijo kurilno olje, imajo po-
pust za hrano v Gostišču Osvald in še kaj bi se našlo. Ne smemo 
pozabiti, da imamo tudi svoj posmrtninski sklad, iz katerega 
se svojcem izplača določen znesek.

Menim, da so naše dejavnosti in, seveda, dobri pogoji za iz-
vajanje le-teh tisto, kar člane najbolj privlači. Dejavnosti stalno 

razvijamo in dopolnjujemo. Trudimo se, 
da bi bila vsaka zase čim bolj zanimiva. 
To je edino zagotovilo za rast in razvoj 
društva. Je pa aktivnost v društvu tudi 
poseben način življenja – predvsem druženja.

V društvu deluje kar 16 sekcij, ki ponujajo pester nabor 
aktivnosti. Katera področja pokrivate, kje je zanimanje 
največje?

Tako je. V društvu deluje 16 sekcij in programov, tako vsakdo 
lahko najde kaj zanimivega zase – od programa ročnih del, 
kulturno-izobraževalnega programa, knjižnice do turističnih 
izletov.

Zelo pester je rekreacijsko-tekmovalni program, ki obsega po-
hodništvo, tenis in namizni tenis, kolesarjenje, balinanje, keglja-
nje, kegljanje z nihajno kroglo, pikado, šah, prstomet in zimsko 
rekreacijo. V letošnjem letu je v okviru društva začela delovati 
sekcija jutranje telovadbe, dogovarjamo se tudi o uvedbi joge.

Najbolj številčna udeležba je na turističnih izletih, pohodih in 
na športno-rekreacijskih dejavnostih. A trudimo se na vseh 
področjih. Za dejavnosti društva skrbi 45 organizatorjev. To so 
vodje programov in sekcij, gospodar, poverjenice, od katerih 
je večina tudi prostovoljk programa Starejši za starejše, pra-
porščak, skrbnik žalne zastave, člani upravnega in nadzornega 
odbora ter častnega razsodišča. Člani upravnega odbora so 
večinoma tudi vodje sekcij ali programov.

Društvo ima že vrsto let svojo spletno stran, ki jo redno osve-
žujemo, objavljamo novice, obvestila, poročila o izpeljanih 
dogodkih … Redno se oglašamo tudi v Novicah. Na ta na-
čin želimo delovanje društva približati našim članom, lokal-
ni skupnosti in širše. Želimo biti prisotni v lokalnem okolju. 
O tem, da je naše delo prepoznavno, pričajo občinska in 
druga priznanja, ki so bila v preteklih desetletjih podeljena 
posameznikom,posameznim sekcijam in društvu. 

Skrb za starejše je poslanstvo društva in pomemben 
del vašega delovanja. Poverjenice, ki so večinoma tudi 
prostovoljke programa Starejši za starejše, delujejo v 
vseh vaseh in nudijo pomoč sovaščanom. Kaj starejši 
največkrat potrebujejo? Kolikšno je povpraševanje po 
obiskih poverjenic?

Da. Humanitarna nota je zelo pomemben del našega delova-
nja in miselnosti. Poskušamo kar najbolj pomagati starejšim, 
čeprav smo vsi starejši. »Sodelovanje« med starejšimi je še kako 
pomembno, pa naj bo to skrb za naše člane, stare 80 in več 
let, kakor tudi dejavnosti, ki jim sledimo v okviru programa 
Starejši za starejše. 

Želje obiskovanih so različne. Starejši največ potrebujejo dru-
ženje, pa tudi pomoč pri nekaterih hišnih opravilih. Tudi v tr-
govino »skočimo«. Smo pa vedno pripravljeni nuditi kakršno 
koli pomoč, če je le v naši moči. Podatek, da smo v letu 2021 
opravili 673 dejanskih obiskov, po mojem prepričanju, pomeni 
marsikaj. 

Poudariti moram, da nam pri izvajanju socialnega programa 
in tudi na drugih področjih našega delovanja vselej stojijo ob 
strani članice in člani občinske uprave z županom Leopoldom 
Pogačarjem na čelu, za kar se jim iskreno zahvaljujem.

Predsednik Društva upokojen-
cev Žirovnica Zdravko Malnar

Upokojenci
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Pričujoča knjiga je zbir dragocenih pričevalk časa, ko sta se kalila, 
utrjevala in končno obstala ponos in samozavest slovenskega 
naroda. Stare razglednice so iz bogate zbirke Leopolda Kolmana, 
znanega zbiratelja iz Zasipa pri Bledu. Kar ne pove fotografija, 
nam v uvodniku in komentarjih ob razglednicah slikovito opiše 
zgodovinar in bibliotekar Jure Sinobad iz Radovljice. Razglednice 

obsegajo tudi kraje iz občine Žirovnica.
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V letošnjem letu beležite tudi desetletnico pobratenja 
z Društvom upokojencev Šalek iz Velenja. Kako ste se 
našli, kako poteka vaše sodelovanje?

Po sklepu na zboru članov je bila 13. septembra 2012 pod-
pisana listina o pobratenju v Velenju. Spoznali smo se istega 
leta na druženju ob prodajni konferenci v hotelu Delfin v Izoli 
in že takrat je bilo razumeti, da se bo iz tega srečanja razvilo 
kaj več. Veseli smo tega. Obiskujemo se ob zborih članov, 
medsebojno se udeležujemo športnih turnirjev, proslav, vsako 
leto se skupaj podamo na Pot kulturne dediščine Žirovnica ob 
kulturnem prazniku. 

Poglejmo še v prihodnost društva. Kakšni so vaši na-
črti, želje?

Predvsem nadaljevati v smeri, ki smo jo začrtali. Razvijati in 
bogatiti naše dejavnosti ter pri tem obdržati kolektivni duh. 
Naša največja želja, ki smo jo zapisali že v zbornik leta 2004, pa 
je zagotovo izgradnja doma za starejše v naši občini, pri čemer 
zelo aktivno sodelujemo. Želimo dom, ki bo ponujal potrebne 
socialno-varstvene storitve in vključeval tudi medgeneracijske 
dejavnosti. Ni pomembno, v kakšni obliki. Samo da bo.

V jubilejnem letu so v Društvu upokojencev pripravili zbornik, ki 
opisuje delovanje društva s poudarkom na zadnjem desetletju. 
Osrednja prireditev ob 70. obletnici delovanja Društva upo-
kojencev Žirovnica bo 1. oktobra v Dvorani pod Stolom. 

Polona Kus

Izid Zbornika 2012–2022
Ob okrogli obletnici DUŽ so se člani odločili, da jo 
obeležijo z različnimi aktivnostmi. Pripravili so špor-
tna tekmovanja, osrednjo prireditev, razna srečanja in 
zbornik, v katerem so želeli predstaviti zadnjih deset 
let prizadevanj za čim bolj pestre programe. 

Zbornik je izšel v septembru. Z zbiranjem prispevkov smo pri-
čeli že februarja. Imenovali smo pripravljalni odbor za izvedbo 
prireditev ob 70-letnici DUŽ. Odbor vodi Janez Ferjan, zraven 
smo povabili tudi predsednika društva Zdravka Malnarja. Na 

prvem sestanku so se zbrali 
vodje sekcij in drugih aktivnosti 
v društvu. Dvorana pri Osval-
du je bila kar precej polna. Vsi 
so dobili nalogo, da napišejo 
prispevek o dejavnostih članov 
skupine.

Čeprav je delo sekcij za nekaj 
časa prekinila korona, so članki 
prihajali. Nekateri so se odzvali 
takoj, druge je bilo treba več-
krat prositi, kupček prispevkov 
pa se je kar debelil. Seveda 
smo besedila opremili tudi s 
fotografijami. Kar jih niso pri-

spevali že pisci, je na pomoč priskočil fotograf društva Ferdo 
Kikelj. Vztrajno in z velikim spoštovanjem sem prebirala bese-
dila in jih skrbno urejala v celoto. Ob zbranem materialu sem 
šele videla, kako aktivni so naši upokojenci, koliko energije in 
moči imajo za aktivnosti, kjer se lahko sprostijo, kaj novega 
spoznajo in se prijetno družijo. 

Zbornik bodo prejeli vsi člani Društva upokojencev Žirovnica. 
Verjamem pa, da ga bo še marsikdo z veseljem prelistal. Prije-
tno branje. Naj vam popestri dolge jesenske večere. 

Nejka Dolar

VABILO
Spoštovane občanke in občani!

V okviru praznovanj ob 70-letnici Društva upoko-
jencev Žirovnica vas prisrčno vabimo na osrednjo 
prireditev, ki bo v soboto, 1. oktobra 2022, ob 18. 

uri v Dvorani pod Stolom.

Hej, pridružite se nam!

Društvo upokojencev Žirovnica

Upokojenci
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Na kolo za zdravo telo
Spomladi smo se Irena Vauhnik, Mija in Matevž Če-
mažar dogovorili, da obnovimo dejavnost kolesarske 
sekcije. Plana nismo naredili, toda kolesarili naj bi vsa-
ke štirinajst dni, ob torkih, ko ni pohodov pohodniške 
sekcije. 
Začeli smo 3. maja 2022 z lažjo krožno potjo z Breznice preko 
Dvorske vasi, Radovljice do Bleda in nazaj; skupaj smo prevozili 
42 km. Led je bil prebit – kolesarili smo vse "proste" torke, 
zaradi dežja je kolesarjenje odpadlo le enkrat. Načrtujemo 
destinacije, ki jih lahko od doma dosežemo s kolesi. Doslej smo 
imeli devet kolesarskih izletov in prevozili skupaj 471 km. Na 
kolesarjenju doživljamo kraje, preko katerih potujemo, povsem 
na drug način, kot če bi se peljali z avtomobilom. Med potjo 
si ogledamo kakšno znamenitost, vsi pa smo na koncu veseli 
pogovora in analize ob kavi ali pivu.

Kranjska Gora. Foto Mija Čemažar 
Udeležili smo se tudi srečanja kolesarjev Pokrajinske zveze 
društev upokojencev Gorenjske, ki ga je letos v Naklem orga-
niziralo DU Kranj.
Če bo lepa jesen, bomo imeli še kar nekaj izletov. Za naslednje 
leto računamo, da bomo vsaj za nekaj izletov uporabili vlak ali 
pa naročili kombi za prevoz koles, da bi se podali na kolesarske 
poti tudi po drugih pokrajinah. Vsi se z nostalgijo spominjamo 
kolesarskih izletov po Sloveniji in po bližnjih krajih Avstrije in 
Italije, ko sta sekcijo vodila Slavko in Francka Langus. Mogoče 
se bomo tako lepim in zanimivim izletom tudi mi vsaj malo 
približali.
V svoje vrste vabimo vse, ki radi kolesarite. Več, kot nas bo, 
lažja bo organizacija, kolesarski izlet pa cenejši. Če bi se nam 
radi pridružili, mi sporočite svoj e-naslov ali telefonsko števil-
ko na mija.cemazar@telemach.net ali 041 709 133, da vam 
pošiljam obvestila.

Mija Čemažar

Merjenje holesterola, krvnega sladkorja  
in krvnega tlaka
V jesenskem terminu bomo ponovno organizirali merjenje 
holesterola, krvnega sladkorja in krvnega tlaka. Merjenje 
bo potekalo v društveni knjižnici, v poslopju ob Gostišču 
Osvald, in sicer v ponedeljek, 3. oktobra 2022, in v pone-
deljek, 7. novembra, od 8. ure dalje.

Voščili smo
Julija in avgusta 
je praznovalo šti-
rinajst naših čla-
nov. Ob njihovih 
osebnih jubilejih 
smo jim v imenu 
društva poslali vo-
ščilnice. Osebno 
pa smo ob časti-
tljivih obletnicah 
vošili članicama 
DUŽ, ki sta v tem 
času praznovali 90 
let. Gospo Malči 
Štern smo obiskali 
na njenem domu v 
Žirovnici in gospo 
Majdo Štern v 
Domu upokojen-
cev dr. Franceta 
Berglja na Jese-
nicah. Prostovolj-

kam, Magdi Žemlja, Ivanki Sodja in Neži Pernuš, se je pri obi-
skih pridružil predsednik DUŽ Zdravko Malnar. Obe slavljenki 
in svojci so bili našega obiska veseli. Naše druženje je minilo 
ob prijetnem kramljanju. Hvala domačim za pogostitev in še 
enkrat iskrene čestitke vsem. 

Neža Pernuš

Na obisku pri gospe Malči

Gospo Majdo smo obiskali v domu.

Študijski krožek: Dediščina  
vasi pod stolom
Čopova rojstna hiša, Žirovnica

V mesecu juniju smo v Ljudski univerzi Jesenice pričeli s štu-
dijskim krožkom, ki skupno šteje šest srečanj. Na preteklih 
srečanjih smo udeležencem predstavili arheološka najdišča na 
območju občine Žirovnica in raziskovali rod Franceta Prešerna.

Septembra se 
bomo v sklo-
pu študijskega 
krožka srečali 
trikrat. 14. 9. ob 
19. uri bomo go-
vorili o zgodovini 
ene najstarejših 
elektrarn na teda-
njem Kranjskem in 

raziskovali njen zgodovinski razvoj, 21. 9., prav tako ob 19. 
uri, pa bo na vrsti predstavitev velikih osebnosti slovenskega 
čebelarstva s seznama, ki je objavljen v Čebelarskem termino-
loškem slovarju. Študijski krožek bomo zadnjo soboto v mesecu 
zaključili s pohodom po Poti kulturne dediščine Žirovnica, ki 
bo obarvan medgeneracijsko. Vabljeni, da se nam pridružite.

Katarina Bertoncelj

Upokojenci

mailto:mija.cemazar@telemach.net
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Mijini recepti

Paradižnikove 
kocke
Sestavine:

 • dva velika stroka če-
sna

 • pet žlic olivnega olja
 • posušen in zdrobljen čili
 • dve žlički origana
 • kilogram paradižnika 

Nasekljana stroka česna rahlo popražimo na olivnem olju, 
dodamo malo čilija, origano in paradižnik, ki smo mu že 
pred tehtanjem odstranili čim več pešk in vode. Kuhamo 
20 minut na majhnem ognju. Vse skupaj dobro pretlači-
mo, dodamo šopek nasekljane bazilike in majarona ter sol 
in poper po okusu. Kuhamo še 5 minut, ohlajeno maso 
pa nadevamo v lončke ali posodo za led in zamrznemo. 
Kocke uporabimo kot dodatek, ki mesne ali zelenjavne 
jedi še izboljša.

Najbolj čudaška gosenica
Evropski čudak (Orgyia antiqua) je evropska vrsta metulja. Od-
rasli samci so vitki in neopazne rjasto rjave barve, na prvem 
paru kril pa imajo okroglo belo pego. So spretni letalci, aktivni 
podnevi in ponoči. Samice so brez kril in odraslo življenje pre-
živijo pritrjene na zapredek, kjer čakajo, da jih samec oplodi. 
Na zunanjo stran odložijo nekaj sto rjavkastih jajčec in nato 
umrejo. 

Gospa Evolucija je tem gosenicam nadela tako čudovite barve 
zato, da jo plenilci hitro opazijo in jo pustijo na miru. 

Gosenice so tako lepe, da ob pogledu nanje roka kar sama 
seže po fotoaparatu. Izležejo se zgodaj spomladi. So izredno 
pisane in zelo zanimive oblike in sigurno med najlepšimi ličin-
kami metuljev. Prepoznavne so predvsem po rumenih dlačicah 
na hrbtu, ki so zbrane v čopke. Na zadku je manjša strupena 
žleza. Zanimivo je, da si z izločki namaže ščetine in je tako po-
polnoma zaščitena pred plenilci. Prehranjuje se z listi več vrst 
dreves, največkrat pa so na vrbah in črnem trnu. Zase upam, 
da jo nisem videl kar trikrat obenem: prvič, zadnjič in nikoli več.

Besedilo in foto Boris Kozinc

Jabolka v kulinariki
V Sloveniji pridelujemo kakovostna jabolka, še pose-
bej so kakovostna tista jabolka, ki smo jih pridelali v 
nadzorovani pridelavi in dobijo zaščitni znak »Izbrana 
kakovost Slovenije«. Ta znak potrošnikom zagotavlja 
nadstandardno kakovost, saj dodaten nadzor pridelave 
in analize kontrolnih vzorcev jabolk daje kvantitativno 
osnovo za kakovost in obenem potrjuje, da je sadje 
pridelano v Sloveniji. 

Priporočljivo je, da jabolka uživamo sveža, tako ohranimo naj-
več vitaminov, ki jih vsebujejo. Največ vitamina C, vlaknin in 
antioksidantov je v kožici in tik pod njo, zato je pomembno, da 
jabolka jemo neolupljena. Poleg tega, da uživamo jabolka sveža, 
so vsestransko uporabna tudi v kuhinji. Lahko jih uporabimo za 
kuhanje (čežana, kompot in druge omake) in pečenje (jabolčni 
zavitek, pite, …), sušenje (krhlji in čips), predelavo v sok, kis, 
vino, žganje, likerje in drugo.

Jabolka v kuhinji in predelavi lahko uporabimo samostojno, ali 
jih kombiniramo z drugim sadjem. Jabolčni zavitek lahko kom-
biniramo z drugim sadjem ali skuto, jabolka dodamo zelenjav-
nim jedem (zelje) in začimbam (sveži hren z jabolki), kompot je 
bolj raznovrstnega okusa, če ga kombiniramo z jagodičjem ali 
grozdjem, jabolčni čips lahko okrasimo in začinimo s čokolado, 
jabolčni sok je običajno osnova tudi drugim sadnim sokovom ali 
smutijem. Skratka, možnosti v kulinariki in predelavi je ogromno. 

Glede na naš okus oziroma namen uporabe je dobro poznati 
lastnosti različnih jabolčnih sort. Za sušenje uporabljamo sladko 
kisle sorte oziroma bolj kiselkaste dobro zrele plodove, kot so 
jonagold, zlati delišes, idared, majda. Če želimo imeti dober sok, 
uporabimo zrela sočna jabolka z razvitim okusom, značilnim za 
sorto. Za slajši sok uporabimo sorte z veliko sladkorja, kot so zlati 
delišes, jonagold in fuji, za manj sladek pa sorte idared, carjevič, 
in druge. Seveda je najbolje, da več sort namešamo skupaj. 

Najpogostejše sorte pri nas

Gala – sladko jabolko. Na Gorenjskem zori v začetku septembra 
in se obdrži do konca decembra. Ima hrustljavo in osvežujoče 
sočno meso. Uporabimo ga lahko za zavitke in pite, še najboljše 
pa se obnese kot pečeno nadevano jabolko.
Elstar – ima sladko kiselkast okus s prijetno aromo. Eden boljših 
jabolk za svežo porabo. Zaradi svojega rahlo kiselkastega okusa 
in mesa, ki se lepo razpusti, vendar ni tekoč, je zelo primeren 
za zavitke, pite, čežane in pečena cela jabolka, ki jih še vroča 
prelijemo z medom in serviramo kot sladico.
Jonagold – sladko jabolko z blagim kiselkastim okusom in pri-
jetno aromo, ki dobro pride do izraza v soku. Je zelo sočno 
jabolko. Zori sredi septembra in je uporaben do februarja. Upo-
rabimo ga lahko v raznih sladicah in sladkem zelju. 
Pinova – slajša sorta, hrustljava, ima blago kislino in značilno 
prijetno aromo. Zori konec septembra in se dobro skladišči. 
Uporabimo jo lahko v sladicah tudi kot polnjena jabolka in v 
kompotih.
Zlati delišes – skladen sladko kiselkasti okus s fino aromo. Na 
degustacijah vedno zelo dobro ocenjena sorta, podobno kot 
elstar. Meso je sočno in hrustljavo. Uporabimo ga lahko zraven 
sirov, v zavitkih, pitah, čežanah, za polnjena jabolka … Zori 
konec septembra, na trgovskih policah ga najdemo vse leto. 

Narava
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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

KAVARNA PANJ 
PON-PET: 8:00 do 21:00
SOB: 8:00 do 14:00

Vabljeni na najboljšo 
kavo v mestu!

Pssssst, vam izdamo skrivnost? 
VSAKA DESETA KAVA GRATIS!

JABOLČNI SOK 
EKO 1,30 €/L

MOTNI JABOLČNI 
SOK 1,10 €/L

AKTUALNO: sredstva 
za zatiranje glodalcev, 

semena trav

JABOLKA, HRUŠKE 

DOMAČI 
KOTIČEK
Vse za 
ozimnico

AKCIJA

Idared – ena najbolj zastopanih sort na slovenskem trgu. Odli-
kuje ga lepa rdeča barva, belo, drobno zrnato meso, ki je bla-
go kiselkastega okusa in sočno. Sorta je primerna za sokove, 
čežane in kompot. Lahko jo tudi posušimo v odlične krhlje in 
jabolčni čips.
Majda – ena redkih slovenskih sort. Ima izrazito kisel okus, 
ki se z dozorevanjem blaži. Značilnost sorte je, da meso na 
zraku ne porjavi, kar je zelo iskana, vendar redka lastnost. Je 
med sortami, ki ima večjo vsebnost C vitamina. Zori v začetku 
oktobra in zdrži do marca. Zelo primerna je za krhlje in jabolčni 
čips. Uporabimo jo lahko tudi za čežane, zavitke, pite in sok. 
Braeburn – je kiselkastega okusa. Ima okusno sočno in čvrsto 
meso. Lahko ga uporabimo v solatah, zraven narezkov in za 
peko. Zori sredi oktobra in se obdrži čez celo zimo. 
Carjevič – drobnejše jabolko, sladkokislega okusa. Je svetlo 
zelene barve z rdečimi lički, zelo prikupnega videza. Jabolko je 
dišeče in žlahtnega okusa. Zori od konca septembra in zdrži do 
januarja. Najboljša so sveža jabolka, lahko pa ga predelamo v 
sladice.
Fuji – spada med slajša jabolka, ima ravno prav kisline in je zelo 
sočno. Meso je čvrsto in hrustljavo. Uporabimo ga lahko tako 
v sladkih kot v slanih jedeh. 

Zelo velik izbor sort dobite v našem sadovnjaku Resje 
in prodajalni naše zadruge v Lescah.

Privoščite si vsaj eno jabolko na dan

Tatjana Zupan, vodja sadovnjaka Resje, KGZ SAVA Lesce

Gasilci pomagali na Krasu
Poletne mesece je tudi naše društvo zaznamoval velik 
požar na Krasu. V sušnem obdobju smo na različnih 
lokacijah pomagali z dostavo vode, trenutno se naši 
člani pripravljajo na gasilsko tekmovanje. 

Na pomoč z gasilsko cisterno. Foto Luka Klinar 

Člani PGD Zabreznica smo v času najhujšega požara na Kra-
su trikrat priskočili na pomoč. Udeleženi gasilci so se z našo 
gasilsko cisterno neposredno spopadli z ognjem ter dodatno 
nudili dovoz vode direktno na pogorišče. Opravili smo izjemno 
delo in si poleg tega nabrali tudi izkušnje, ki nam bodo kori-
stile v domačem okolju, pri gozdnih požarih. Skupno smo na 
Krasu opravili več kot 250 ur pri krotenju ognja, po končanih 
intervencijah pa smo dobrih 50 ur potrebovali še za čiščenje 
in pregled uporabljene opreme. 

Gorenjski gasilci na Krasu. Foto Luka Pretnar

Naša cisterna je bila aktivirana tudi pri gozdnem požaru nad 
železniško progo avgusta v Globokem, kjer smo sodelujoče 
gasilce oskrbovali z zadostno količino vode. V sušnem obdobju 
smo vodo vozili tudi na različne lokacije v naši občini, kjer na 
srečo nismo imeli dela s požari, smo pa gasilci v Zabreznici 
odstranili sršenje gnezdo. Na koncertu v Završnici, v organi-
zaciji Zavoda za turizem in kulturo Žirovnica, smo poskrbeli za 
parkiranje, sicer smo se operativno večkrat sestali, opravili vaje 
in redno servisirali opremo. 

Avgusta smo pričeli za vajami za gasilsko tekmovanje, kjer bo 
sodelovala večina naših desetin. O doseženih uspehih pa v 
prihodnjih Novicah. Na pomoč!

Klemen Rev, PGD Zabreznica

Narava / Društva
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Piknik čebelarjev
Člani Čebelarskega društva Antona Janše so 1. julija 
priredili tradicionalni društveni piknik. Ob tej prilo-
žnosti so podelili zahvalne plakete društva, posebno 
priznanje je prejel Stanko Noč.

Vsakoletno prizorišče 
piknika, Plemenilno po-
stajo Antona Janše pod 
Zelenico, so čebelarji 
zaradi lažjega dostopa 
tokrat zamenjali za Re-
kreacijski park Završnica. 
Poleg članov društva so 
na druženje povabili vse, 
ki so pomagali pri izved-

bi proslave ob svetovnem dnevu čebel 20. maja in jim izročili 
zahvalne plakete. Posebno priznanje je iz rok podžupana Ob-
čine Žirovnica Sebastijana Zupana prejel Stanko Noč, starosta 
med domačimi čebelarji, ki je skoraj 40 let vodil čebelarski 
krožek na Osnovni šoli Žirovnica.

Polona Kus

Slovo od dolgoletnega  
čebelarja Janeza Tičarja
(1940–2022)

10. junija smo se na pokopališču na 
Breznici poslovili od dolgoletnega 
člana Čebelarskega društva Anto-
na Janše Breznica, Janeza Tičarja. 
Janez je z veliko mero natančnosti 
kar 40 let opravljal delo blagajnika 
društva. Prav tako natančen in tudi 
inovativen je bil pri izdelovanju pa-
njev, po katerih so ga poznali čebe-
larji doma in v tujini.

Za dolgoletno prizadevno čebelarsko delo je prejel odličja 
Antona Janše tretje, druge in prve stopnje. Ob 100-letnici 
društva je prejel posebno predsedniško priznanje za vestno 
čebelarsko delo.

Ob slovesu se čebelarji ČD Antona Janše Breznica Janezu 
zahvaljujemo za aktivno sodelovanje, prijateljstvo in pred-
vsem za njegov doprinos k razvoju čebelarstva v naših kra-
jih. Ohranili ga bomo v lepem spominu.

ČD Antona Janše Breznica

Zahvala in priznanje Stanku Noču

Srečanje krajanov Brega
Vaški odbor Breg je 4. junija organiziral šesto srečanje 
krajanov Brega, ki ga dve leti zaradi epidemije ni bilo.

Srečanje je kot vedno potekalo na otroškem igrišču na Bregu. 
Za naše vaščane smo pripravili golaž, žar jedi in pijačo. Srečanje 
smo tokrat popestrili s kulturnim programom – nastopile so 
članice skupine Wild West s kavbojskimi plesi. 

V skupini Wild West plešejo tudi Brežanke.

Na žalost je bil letošnji odziv krajanov slabši od naših priča-
kovanj. Po dveletnem premoru smo pričakovali veliko večje 
zanimanje za srečanje.

Zahvaljujemo se vsem, ki so nam pomagali pri pripravah in iz-
vedbi, še posebej županu, ki nam vsa ta leta stoji ob strani. Vaški 
odbor v sedanji sestavi – Simo Narić, Monika Benčina in Marjeta 
Verovšek – se poslavlja, konec leta nam poteče mandat. Hvala 
vsem krajanom za pripombe, pohvale in prijazne besede, ki ste 
jih večkrat izrazili osebno, po telefonu ali v pisni obliki. 

Vaški odbor Breg

Pobuda Vaškega odbora Selo
Vaški odbor Selo je na Občino Ži-
rovnica dal pobudo, da se cesta in 
bankina mimo Osvalda, tudi od Ko-
bala dalje, obnovi. Vsak si lahko na 
fotografijah in v živo ustvari svoje 
mnenje, ali je cesta potrebna obno-
ve, kajti odgovor občine je bil, da za-
enkrat cesta ni potrebna obnove, bo 
pa po njihovo enkrat v roku treh let.

V imenu Vaškega odbora Selo 
Boštjan Noč

Strokovnjakinja za homeopatijo in tui-na sprostitveno masažo
Home-0-ČiHome-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.V tem času sem na voljo tudi preko Skype-a, Viber, WhatsApp-a.

Društva / Vaški odbori
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Kapelica na Zelenici
Na Zelenici je Agrarna skupnost Smokuč-Rodine posta-
vila kapelico, posvečeno sveti Ani. Kapelico je 3. julija 
blagoslovil brezniški župnik br. Marko Senica.

Sveta Ana in Joahim sta bila starša Marije in Jezusova stara 
starša. Na Vzhodu so jo častili že od prvih časov krščanstva. 
Sveta Ana, je skupaj z možem Joahimom zavetnica zakoncev, 
žena in mater. Je tudi zavetnica proti nevihti in revščini, pripo-
ročajo pa se ji tudi obrtniki in rudarji.

Zbrani ob blagoslovu kapelice 

Sveta Ana, ki goduje 26. julija, ima svoj oltar tudi v cerkvi na 
Rodinah. Pisatelj Janez Jalen v povesti Ovčar Marko opisuje, 
kako so pastirji za njen god čez Zelenico hodili v procesiji k sveti 
maši na Ljubelj, kjer je cerkev prav tako posvečena sveti Ani. 

Novo kapelico je v nedeljo, 3. julija, blagoslovil sedaj že bivši 
brezniški župnik br. Marko Senica. Reliefna podoba svete Ane 
in Joahima je delo Mateje Kozmus iz Zabreznice, kapelico pa 
je izdelal tesarski mojster Jani Legat, prav tako iz Zabreznice.

Ciril Anderle

Romanje na Brezje
Na sv. Roka dan Konjeniški klub Stol tradicionalno or-
ganizira Romanje na Brezje. Tako tudi letos.

V dopoldanskih urah 16. avgusta so se na konjeniški parceli 
zbrali kašarski ljubitelji konj in prijatelji iz Višnje gore in se z 
dvema zapravljivčkoma in dvema velikima vozovoma dvovpreg 
pod vajetmi Janka Vidica in Valentina Zupana odpeljali baziliki 
Marije Pomagaj naproti. Na poti so se jim pridružili jahači dru-
žin Mežnarec iz Vrbe in Novak iz Hraš. Na Brezjah je povorka 
v priprošnjah obkrožila baziliko, z blagoslovom pa je prošnje 
potrdil še brezjanski župnik. Po povratku v domačo občino je 
vse sodelujoče ob sproščenem druženju nagovoril župan Obči-
ne Žirovnica Leopold Pogačar, da bo vse skupaj še bolj držalo, 
pa je nekaj besed dodal tudi novi farni župnik Gašper Mauko.

Romanje na Brezje. Foto Ferdo Kikelj

Tekma v dresurnem jahanju za pokal Slovenije

Tekma v dresurnem jahanju, ki je bila zaradi previsokih tem-
peratur v juliju odpovedana, bo na sporedu septembra. Več 
informacij najdete na spletni strani KK Stol: www.kkstol.si

Naš Igor praznuje 70 let

Pa je dočakal tudi naš Igor Čarni 70 let. Soustanovitelju Konje-
niškega kluba Stol, dolgoletnemu članu in predsedniku kluba 
želimo ob jubileju veliko zdravja in sreče ter še veliko dobre 
volje v krogu družine in prijateljev.

Na konjenici v Višnji Gori

Avgusta so se predsednik KK Stol Polde Zupan ter Janko, Franc-
ka in Tine z dvovprego v zapravljivčku udeležili tradicionalne 
konjenice v Višnji Gori. Tudi močan naliv ni skazil odličnega 
vzdušja in zvokov harmonik na večkilometrski poti. Organiza-
torjem prireditve, članom KK Višnja Gora, se zahvaljujemo za 
izredno gostoljubnost in prijaznost. Kmalu nasvidenje.

Konjeniški klub Stol vas vabi na konjeniško parcelo:
 • v nedeljo, 25. 9. na tekmo spretnostnega jahanja v parkurju 

in v slalomu;
 • v nedeljo, 2. 10. na tekmo voženj enovpreg in dvovpreg za 

Pokal Konjeniške zveze Slovenije ter tekmo vpreg za Pokal 
Konjeniškega kluba Stol.

Vljudno vabljeni!
KK Stol, Meta Zupan

Grajamo

Na hribu nad Smokučem stoji lepa klopca, ki jo je dal po-
staviti gospod Aleksander. Z nje se odpre čudovit pogled 
na okoliške vasi z Bledom in Triglavom. Klopca nudi oddih 
mnogim pohodnikom, le v sončnem vremenu ne nudi no-
bene sence. Tako je bila za njo v senci borovca postavljena 
še ena manjša klopca. Le-ta pa je nekoga motila (živine na 
pašniku prav gotovo ne) in jo je že naslednje jutro podrl. 
Upam, da se je nepridipravu potešila želja po nagajanju 
in uničevanju.

Miro Kočevar

Društva

http://www.kkstol.si
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Po medvedovih stopinjah – 28. izlet 
Kolesarskega kluba Završnica

Petkovo deževno jutro 19. avgusta. Vsi 
v pričakovanju, kako bomo kolesarili po 
kočevskih gozdovih. Zbrali smo se pred 
šolo, večina z gorskimi kolesi, nekaj z e-
-kolesi. S seboj smo imeli navodila o poti 
– natisnjena ali GPX koordinate. Vsak 
dan sta bili predvideni dve trasi, osnov-
na in zahtevnejša za močnejše kolesarje.

Startali smo v Zagradcu, v bližini Žužem-
berka, prečili Krko, se po gozdni poti 

povzpeli tik pod vrh Svetega Petra. Peš 
smo se povzpeli na vrh, kjer je stolp s 
čudovitim razgledom na okolico. Pogled 
nese tudi do našega Stola.

Naprej smo nekaj kilometrov po precej 
prometni cesti kolesarili proti Semiču, 
se ustavili v čokoladnici in destilarni Ber-
ryshka, kjer smo si nabrali moči za vzpon 
do Baze 20. Sledil je spust po gozdni ce-
sti do smučišča Gače in naprej do Črmo-

šnjic. Nekaj nas je ujela ploha, zavetje 
dreves nam ni kaj dosti pomagalo. Na 
srečo naš dom Lipa ni bil več daleč.

Naslednji dan smo kolesarili po gozdnih 
poteh kočevskih gozdov. Seveda smo za-
peljali do kraljice Roga, najvišje sloven-
ske jelke, visoke 51,5 m, njen obseg pa 
je večji kot 5 m. Medveda nismo videli, 
čeprav smo se neprestano ozirali okrog. 
Počitek je bil v Planinskem domu na Mir-
ni gori, kjer imajo čudovite palačinke in 
še lepši razgled na Belo Krajino.

Domov smo kolesarili po gričkih gori-doli 
skozi Dolenjske Toplice, lepa pokrajina z 
vinogradi, v Mirni Peči smo si ogledali 
Muzej Lojzeta Slaka in Toneta Pavčka 
ter poslušali zvoke Slakove diatonične 
harmonike. Kolesarjenje smo zaklučili z 
dobrim kosilom v Trebnjem. Zadovoljni 
in prijetno utrujeni smo se z avtobusom 
odpeljali proti domu.

Organizatorjem Eriki, Tanji, Kristianu, in 
Rudiju vse pohvale za dobro izbrano pot 
in vodenje. Posebna zahvala tudi Daretu, 
ki že vrsto let s spremljevalnim vozilom 
na poti skrbi za naša grla in želodce. 

Nejka Dolar

Poletje v SSD Stol Žirovnica
Med počitnicami naši člani skakalne opreme niso postavili v kot, ampak 
so pridno trenirali in nabirali formo za prihajajoča tekmovanja. Poleg 
običajnih treningov so se udeležili večdnevnih priprav in uspešno nastopili 
na nekaterih domačih in mednarodnih tekmah.

Poletne počitnice so naši skakalci, kot že 
nekaj let, pričeli s 5-dnevnimi pripravami 
v letovišču Pinea v Novigradu. Morske 
priprave so izkoristili za suhe treninge, 
različne športne igre, plavanje in druže-
nje. V začetku avgusta pa so naši člani, 
starejši od 12 let, odšli na malo drugačne 

priprave. Namesto v Planico so se od-
pravili v Zakopane. To je bila za večino 
udeležencev povsem nova in zanimiva 
izkušnja. Skakalci so poleg skokov, z raz-
ličnimi vajami in športnimi aktivnostmi 
razvijali gibljivost in koordinacijo, prosti 
čas pa izkoristili za druženje in igro.

Med najvidnejšimi poletnimi uvrstitvami 
naj omenimo 5. mesto Nika Heberla in 4. 
mesto Marcela Repa na pokalu Argeta, 
Kranj.

Avgusta je na Poljskem, v Szczyrku, po-
tekal Fis pokal, na katerem je naš klub 
uspešno zastopal Marcel Rep. Marcel je 
dvakrat zasedel odlično 21. mesto. Prve 
dni septembra je tudi skakalnica v Kranju 
gostila tekmovanje v smučarskih skokih 
za Pokal FIS. Zastopala sta nas Marcel 
Rep in Nik Heberle. Prvi dan je Marcel 
dosegel 18. in 17. mesto, Nik pa 70. in 
65. mesto. Čestitamo!

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, sre-
dah in petkih med 17.30 in 19.00 v 
našem skakalnem centru v Glenci. Za 
več informacij lahko pokličete Matica 
Lotriča, telefon 040 647 567. Veseli 
bomo vašega prihoda. Se vidimo!

Urška Šimnic Novak, SSD Stol Žirovnica

»Gasilska« v Črmošnjicah

Na pripravah v Zakopanah

Šport
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S potepanja po francoskih Alpah
V preteklih letih smo z družino dopust preživljali v 
Grčiji, na enem izmed otokov, letos smo se odločili za 
nekoliko drugačen oddih. Z avtodomom smo se odpra-
vili v francoske Alpe, tudi z namenom, da si ogledamo 
enega največjih športnih dogodkov na svetu »Tour de 
France«. 

Potovanju čez Italijo nismo posvečali posebne pozornosti, zato 
smo se do Francije odpravili po avtocesti, kar se da hitro. Na 
pot smo šli v popoldanskih urah, zato smo blizu Milana prespa-
li, naslednje jutro pa mimo Torina v nam bolj domače terene 
– hribe. Prvi vtis na nas naredi prelaz Col du Lautaret, kjer nam 
je tako všeč, da ostanemo eno noč. Prespimo na lepem parki-
rišču skoraj na 2.000 metrih nadmorske višine, naslednji dan 
pa namenimo kolesarjenju na Col du Galibier, ki so ga kolesarji 
na letošnjem Touru osvojili kar dvakrat. Kolesarjenje v družbi 
svizcev in pisane množice kolesarjev polepša naključje, da je ta 
dan cesta na prelaz zaprta za motorni promet …

Družinska na prelazu Col du Galibier

Po treh dneh počasnega potovanja smo prispeli na Alpe 
d'Huez, znano smučarsko središče, ki slovi kot eden najpri-
vlačnejših gorskih ciljev na Touru. Tudi mi smo ga izbrali za 
ogled tekme – letošnje 12. etape. Tja smo prispeli v četrtek, 
7. julija, natanko teden dni pred etapo. Časa več kot dovolj 
za vse, kar smo načrtovali. V enem tednu smo tako kolesarili, 
drsali, plavali v bazenu in jezeru, raziskovali trgovine, barvali 
cesto in prehodili nekaj okoliških vrhov. Mestece Alpe d'Huez 
leži na višini 1850 metrov in ponuja veliko možnosti za aktivno 
raziskovanje okolice tudi poleti. V tem tednu smo prav tako 
spoznali, kako dobro je tu poskrbljeno za avtodome, ki so 
mimogrede parkirani zastonj, v dneh pred tekmo pa se jih je 
nabralo več sto. 

Na dan tekme smo se peš odpravili po cesti – trasi dirke nav-
zdol in se ustavili 5 km pred ciljem, kjer smo že nekaj dni prej 
opremili cesto z napisi in risbami za spodbudo našim kolesar-
jem. Tam smo bili že ob 10. uri zjutraj, kljub temu da smo tek-
movalce pričakali šele ob šestih popoldan. Čeprav dolgih osem 
ur, pa nam ob trasi ni bilo dolgčas ... Nepregledne množice 
rekreativnih kolesarjev, vozil organizatorjev in reklamnih vozil 
vseh oblik in velikosti, je nekaj kar smo slišali, predstavljati pa 
si je res težko, če tega ne vidiš v živo. Otroci so med mimo-

hodom karavane nabrali polne vreče raznih reklamnih majic 
in podobnega, medtem ko smo starejši kolesarski navdušenci 
opazovali hitrost tekmovalcev in njihova neverjetna prestavna 
razmerja na tem strmem klancu. Razsežnosti dogodka, ki ga 
nekateri primerjajo z največjimi športnimi prireditvami na sve-
tu, so resnično neverjetne. Kot so poročali, je bilo na vseh 12 
kilometrih vzpona zbranih približno 700.000 gledalcev. V tej 
množici seveda vidiš marsikaj, tudi kaj takega, kar na športni 
dogodek ne sodi.

Naše potepanje smo 
nadaljevali v okolici 
prelaza Col d'Izoard, 
kjer smo bili ponov-
no navdušeni nad 
prostranimi travniki, 
prelepo cesto, ter 
gostoljubnostjo. V 
Francijo se bomo še 
vrnili, njihove Alpe so 
nas prevzele. Za ko-
nec pa še zanimiva 
prigoda …

S seboj smo peljali 
15 litrov barve za be-
ton različnih barv, da 
smo cesto popisali z 
željenimi napisi. Ko 

smo pričeli z barvanjem, je seveda na prelazu še potekal pro-
met. Malenkost nam je bilo neprijetno, ker nismo niti vedeli, 
ali to lahko počnemo ali ne, čeprav je bila cesta popisana že 
na vseh ovinkih. Ko se je mimo nas peljalo nekaj policistov, ki 
smo jih kot ostala vozila preusmerili, da nam niso povozili naših 
umetnin, posledic pa ni bilo, je ta neprijetni občutek izginil. 
Pobarvali smo več kot 100 metrov ceste in nekaj dni pred etapo 
še nekako upali, da se bo med tekmo to videlo, ampak zaradi 
množice gledalcev zaman. Najbolj opazna je bila slovenska 
zastava v velikosti vsaj petih metrov … Prav barvanje ceste je 
tudi otrokoma, Ajdi in Tevžu, poleg drsanja na zunanjem dr-
sališču sredi poletja in množice ljudi, ostalo najbolj v spominu. 

Gaber Šorn

Reklamna vozila brez meja »Preboj« kolesarjev skozi mno-
žico ob progi

Žirovnica na Alp d'Huezu

Šport
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Velik odziv na dobrodelno kolesarjenje za ALS obolele
Cestni kolesar Matjaž Hribljan je v 
trinajstih dneh prekolesaril vse slo-
venske občine. Svoj športni cilj je 
združil s humanitarnim namenom 
– ozaveščati javnost o eni najtežjih 
nevroloških bolezni (ALS) in zbirati 
sredstva za obolele z ALS. Sprejem 
so mu pripravili tudi v občini Žirov-
nica.

ALS (Amiotrofična lateralna skleroza) se 
kaže v mišični šibkosti, ki sčasoma zaja-
me večino mišic in vpliva na sposobnost 
premikanja, govora, dihanja. Oboleli pri 
življenjskih opravilih sčasoma postane 
odvisen od pomoči sočloveka, v pomoč 
obolelim in svojcem pa so lahko pripo-
močki, kot so dvigala in električne nego-
valne postelje. Matjaž je z dobrodelnim 
kolesarjenjem želel ozaveščati javnost o 
hudi bolezni in obenem tudi pomagati z 
zbiranjem sredstev za nakup pripomoč-
kov. Akcijo je izvedel v sodelovanju s KK 
Jan Sport z Vrhnike in Odborom za ALS 
pri Društvu distrofikov Slovenije. Andreja 
Šuštar, predstavnica društva: »Vztrajnost, 
skromnost, moč, vročina, podpora, do-
brodelnost, ALS so besede, ki opisujejo 

Matjaževo kolesarjenje. S projektom je 
pomembno prispeval k večji prepoznav-
nosti ALS. Tako se je javil donator, ki je 
podaril električno negovalno posteljo. 
Doslej zbranih sredstev posameznikov, 
podjetij, občin in SMS donacij je 4.483,91 
evrov. Pobude za finančno podporo obo-
lelim še prihajajo in tudi akcija zbiranja 
SMS donacij s sporočilom ALS5 na 1919 
poteka še do konca septembra.«

Matjaž je svojo pot začel 19. julija v Cer-
knici in zaključil 31. julija v Postojni. Pre-
vozil je 2.576 km in premagal 30 tisoč 
metrov višinske razlike. Na posameznih 
odsekih so se mu pridružili prijatelji, 
podporniki, člani kolesarskih društev, 

oboleli in njihove družine. Na poti skozi 
občino Žirovnica 29. julija so ga spremljali 
člani Kolesarskega kluba Završnica. Na 
postanku pred občinsko stavbo ga je 
sprejel župan Leopold Pogačar s skupi-
no občanov in Tadejem, članom Društva 
distrofikov Slovenije. 

Matjaž: »Velikokrat sem se na poti spra-
ševal, kaj je bilo tega treba, a sem se nato 
spomnil, da to ne delam samo zase, am-
pak tudi za druge v stiski. Na poti sem 
spoznal ljudi, ki so bili res hvaležni za ta 
moj podvig. Dostikrat so me zaradi tega 
prevzela čustva.« 

Polona Kus

Nudenje 
prve 
pomoči
(Huda) krvavitev
Prepoznava: rana, iz katere teče kri – ar-
terijska krvavitev je brizgajoča, hitra, kri 
svetla, živo rdeča, venska krvavitev je po-
časnejša, mezeča, kri temnejša, kapilarna 
krvavitev pikčasta, mezeča.
1. Če je oseba sposobna, ji naročimo naj 
sama močno neposredno pritiska na me-
sto krvavitve. Če imamo na voljo pomoč, 
naročimo drugim. Prvi povoj (kompresij-
ska obveza).
2. Osebo poležimo na tla (če je možno).
3. Če je huda krvavitev, klic 112.
4. Vzdržujemo močan pritisk na mesto 
krvavitve. Če kri premoči skozi prvi po-
voj, namestimo drugega s še močnejšim 
pritiskom.
5. Ob neuspehu kompresijske obveze ozi-
roma, če oseba krvavi iz uda, namestimo 
Esmarchov povoj/zavežemo.

Izdrtje zoba
1. Če oseba krvavi, damo sterilno kom-
preso ali gazo in z neposrednim pritiskom 

oseba lahko sama ustavlja krvavitev, s 
kompreso ali gazo zavarujemo tudi osta-
le dele ustne votline, če po izdrtju zoba 
obstajajo ostri robovi.
2. Poiščemo zob, prijemamo ga samo za 
krono (za korenine ga NE prijemamo!) in 
ga shranimo v mleko, fiziološko raztopi-
no, posebne oralne raztopine, propolis 
ali celo vodo.
3. Osebo čim prej napotimo k zobozdrav-
niku za replantacijo zoba.
Mlečnih zob ne vstavljamo nazaj.

Ugrizi in piki živali 
1. Če iz rane krvavi, oskrbimo rano po 
principi zaustavljanja krvavitve, pri tem 
skrbimo za higieno.
2. Čiščenje rane in spiranje pod tekočo 
čisto vodo.
3. Rano sterilno pokrijemo.
4. Če je rana večja ali če obstaja sum na 
okužbo, napotimo k zdravniku.
Ugriz kače: Oseba naj miruje, s tem 
preprečimo oz. upočasnimo nadaljnje 
širjenje strupa. V primeru ugriza v ud, 
imobiliziramo. Rano normalno čistimo 
s tekočo čisto vodo. Čimprej pokličemo 
NMP, zagotovimo prevoz k zdravniku. 

Spremljamo stanje, dihanje, odzivnost, 
obtok.

Zlomi, izpahi, zvini
Prepoznava: oteklina, podplutba, defor-
macija mesta poškodbe oz. uda, bolečina 
pri premikanju, nezmožnost premikanja, 
prikrajšava uda, nenormalen položaj uda, 
štrleča kost iz kože, škrtanje pri premika-
nju. Če smo v dvomih, poškodbo obrav-
navamo kot zlom.
1. Pomagamo mirovati, predvsem s po-
škodovanim delom telesa. Mesto po-
škodbe podpremo, dvignemo.
2. Če smo usposobljeni in vešči, poško-
dovani del telesa imobiliziramo (dva so-
sednja sklepa).
3. Mesto poškodbe hladimo po 20 minut 
naenkrat prek tkanine (večkrat na dan).
4. Če je bolečina huda, hudo otekanje, 
kličemo NMP.
5. Pomirimo, skrbimo, da je oseba v 
udobnem položaju.
Če je prisotna aktivna krvavitev, najprej 
oskrbimo in ustavimo krvavitev. Odprti 
zlom sterilno pokrijemo. Zlomov ne po-
skušamo naravnavati sami!

Jernej Dolar, dr. med.
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Na nove zmage  
po plezalno 
Poletne počitnice smo začeli s plezalnimi ta-
bori, s tem pa tudi zaključili uspešno šesto 
plezalno sezono. Po plezalnem premoru smo s tekmo-
valci avgust izkoristili za vplezavanje in treninge v skali. 
S koncem septembra z vsemi skupinami začenjamo z 
rednimi vabami. 

Vsi levo nogo v zrak! Foto Timotej Rajgelj 

Z zaključkom šole se plezalna sezona za večino skupin v Ple-
zalnem klubu Žirovnica za dva meseca zaključuje. Za pravi 
zaključek sezone pa smo izvedli še dva plezalna tabora, ki jih 
otroci vsako leto pričakujejo še težje kot začetek šolskih po-
čitnic. S skupino predtekmovalnih in perspektivnih plezalcev 
smo za pet dni tabor postavili v kampu Adria v Ankaranu, za 
plezanje pa smo izkoristili prijetno senco primorskih plezališč. 
Z vmesnim dnevom premora, ki smo ga ob športno družabnih 
igrah preživeli na obali, smo večino časa preživeli v plezališčih 
Val Rosandra, Čepić, Vipavska Bela in Lutne skale nad Idrijo. 
Poleg plezanja smo še kuhali, pomivali posodo, skrbeli za ure-
jen tabor, se kopali, igrali švedsko igro, med dvema ognjema, 
mini golf, se naučili hoditi po napetem traku (slackline) ter 
metali balinčke in frizbije vseh možnih velikosti. Tabor nam 
je ob pestrem programu in energičnih otrocih minil povsem 
prehitro, zato ga bo v naslednjih letih nujno potrebno nad-
graditi še s kakšnim dodatnim dnem. Drugi tabor smo izvedli 
v Bohinju, za otroke iz mlajše in starejše skupine. Šotorili smo 
v kampu Danica, plezali v okoliškem plezališču Bellevue, od 
plezalk razbolele noge pa namočili v Bohinjsko jezero in Savo 
Bohinjko. Tudi najmlajši otroci so poleg preplezanega velikega 
števila smeri, pomagali pri pripravi obrokov, pomivali posodo, 
sami postavili šotore in skrbeli za svojo opremo. 

Plezalnim taborom je sledil slab mesec plezalnega premora, 
ki smo ga izkoristili za poležavanje na morju, celjenje blazinic 
na rokah in odklop od vsakodnevnih treningov. Na treninge 
smo se vrnili spočiti, motivirani in polni novih idej, kar smo 
avgusta izkoristili za vplezavanje v naravnih plezališčih. Po-
leg plezalnega občutka, ki smo ga pridobili v skalah, smo na 
umetni steni začeli z bazično pripravo vzdržljivosti, sedaj pa 
že počasi zremo proti nadaljevanju in začetku nove tekmo-
valne sezone. V kakšni formi vstopamo v novo sezono bodo 

pokazala tekmovanja, ki nas čakajo v nadaljevanju septembra. 
Za začetek balvanska tekma Zahodne lige v Log Dragomerju, 
nato balvanska tekma za Državno prvenstvo na isti lokaciji in 
še težavnostna tekma Zahodne lige v Vipavi. 

Kot navadno, je bil začetek septembra pester tudi z organiza-
cijskega vidika, saj se plezalna sezona rednih vadb začenja tudi 
za ostale plezalne skupine. Urnik vadb je objavljen na strani ??. 
Za vpis novih članov nas kontaktirajte na pkzirovnica@gmail.
com. Se vidimo na steni ali plezališču, če ne, pa se beremo na 
mesečnih poročilih v Novicah. 

Za PK Žirovnica Timotej Rajgelj

Aktivno poletje za otroke
Poleti je društvo TVD Partizan Žirovnica v sodelovanju 
s Timsport, športne in druge dejavnosti s.p., organi-
ziralo že tradicionalne aktivne počitnice za otroke od 
1. do 5. razreda. 

Najboljše so pečene hrenovke. Foto Timotej Rajgelj

Za razliko od prejšnjih let smo izvedli samo en termin, in si-
cer med 15. in 19. avgustom. Povpraševanje je bilo veliko, 
na koncu smo sprejeli 16 otrok. Vsak dan smo se zbrali okoli 
osme ure, dejavnosti pa smo zaključili do štirih, kar je bilo po 
mnenju večine otrok premalo – če je dejavnosti veliko in se 
imamo zraven maksimalno fajn, čas res hitro mine. Ponedeljek 
smo preživeli v Završnici ob različnih spoznavno-družabnih in 
športnih igrah. Na vroč torkov dan smo se po krajšem pohodu 
ohladili s plavanjem in supanjem v Blejskem jezeru. Sreda je bila 
rezervirana za otrokom najbolj priljubljene aktivnosti – gradnjo 
bunkerjev iz naravnih materialov in peko hrenovk na ognju. V 
četrtek smo krajši pohod zaključili s skoki in vodnimi vragolijami 
v radovljiškem bazenu. V petek smo se zbrali na oblačno jutro, 
vendar so razigrani otroški obrazi dežne kaplje kmalu pregnali 
in dan smo dodobra izkoristili ob športnih igrah, kuhanju kosila 
in ustvarjanju. Za konec smo se čez vrh odpravili do TVD-ja in 
si privoščili sladoled v Sporty baru. 

Številni nasmehi na obrazih otrok in veselje, ki so nam ga izka-
zali prav vsak dan aktivnih počitnic, ob enem pa tudi pozitivni 
odzivi staršev, kažejo na uspešno izvedbo še enega počitni-
škega tedna ter pester in zanimiv program, ki ga z nekaj spre-
membami velja izvajati tudi v prihodnjih letih. 

Za TVD Partizan Žirovnica Timotej Rajgelj

Šport
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Dan športa in  
zabave v Zavrhu
TVD Partizan Žirovnica vas vabi na vsakoletno prireditev 
Dan športa in zabave. Letos bo prireditev bolj slovesna, saj 
TVD praznuje 90-letnico obstoja.

Prireditev bo v soboto, 24. 9. 2022, s pričetkom ob 
13. uri na prireditvenem prostoru v Rekreacijskem 
parku Završnica. Dan bo namenjen športu, zabavi 
in obeležitvi visokega jubileja TVD Partizan.

Na prireditvi se boste lahko pomerili v turnirju odbojke na 
travi, splezali na mobilni plezalni stolp, prikazali gimna-
stične spretnosti v skokih na mali prožni ponjavi, lahko se 
boste spustili s sankami po asfaltu, najmlajši pa se bodo 
preizkusili v premagovanju poligonov in elementarnih iger.

Športnemu programu in obeležitvi 90-letnice društva, bo 
sledila zabava z ansamblom.

Za žejne in lačne bo poskrbljeno. Zagotovljeno bo tudi 
brezplačno parkiranje.

Upravni odbor TVD Partizan Žirovnica

Vadbe TVD Partizan  
Žirovnica v sezoni 2022/23

Predšolska vadba v telovadnici TVD Partizan 
Začetna skupina (2–3 leta): ponedeljek 16.00–17.30
Nadaljevalna skupina (4–6 let): ponedeljek 17.30–19.00
Potrebna oprema: športna oblačila (trenirka, pajkice, kratka 
majica), športna obutev in flaška za pijačo
Cena: glede na prisotnost na vadbi, 5 EUR na vadbo
Začetek vadbe: 26. 9. 2022 
Prvi teden bo vadba brezplačna. Vadba poteka brez staršev. 
Pri najmlajših vaditelj presodi primernost otroka za obiskovanje 
vadbe glede na razvojno stopnjo. 
Info: Prijavnice dobite in oddate pri vaditelju na vadbi. Doda-
tne informacije: Facebook TVD Partizan Žirovnica, e-mail timy.
rajgelj@gmail.com in 041 489 490 (Timotej Rajgelj). 

Odbojka v Dvorani pod Stolom 
Deklice in dečki (letnik 2012 in mlajši): torek in petek 14.30–
16.00 
Cena: mesečna vadnina 35 EUR
Začetek vadbe: 6. 9. 2022 
Info: Prijavnice dobite in oddate pri vaditelju na vadbi. 
Dodatne informacije: Facebook TVD Partizan Žirovnica,  
okzirovnica@gmail.com, 041 779 994 (Marko Možina). 

Plezanje v Dvorani pod Stolom
Plezalni vrtec (1. razred): 
sreda 14.30–16.00, 25 EUR/mesec 
Mlajši otroci (2.–4. razred): 
sreda in petek 16.00–17.30 , 40 EUR/mesec 
Starejši otroci (5.–9. razred): 
sreda in petek 17.30–19.00, 40 EUR/mesec
Rekreativno plezanje (srednješolci in starejši): 
torek 20.00–22.00 in petek 20.30–22.00, 7 EUR/obisk oz.  
mesečna vadnina 35 EUR/mesec 
Začetek vadbe: stari člani 14. 9. 2022, rekreativci 13. 9. 2022
Sprejem novih članov: izključno po e-pošti. O sprejemu 
vas glede na razpoložljivost prav tako obvestimo po e-pošti. 
Mlajši: sreda, 21. 9. ob 16.00, starejši: sreda, 21. 9. ob 17.30.
Info: Prijavnice dobite in oddate pri vaditelju na vadbi. Dodatne 
informacije: Facebook PK Žirovnica, pkzirovnica@gmail.com, 
041 489 490 (Timotej Rajgelj), 041 874 593 (Denis Ipavec). 

Gimnastika – akrobatika v Dvorani pod Stolom 
Učenke in učenci od 1. do 9. razreda: ponedeljek 14.30–16.00 
in četrtek 14.00–15.30 
Cena: mesečna vadnina 20 EUR
Začetek vadbe: 19. 9. 2022
Info: Prijavnice dobite in oddate pri vaditelju na vadbi. 
Dodatne informacije: Facebook TVD Partizan Žirovnica,  
041 579 426 (Venco Zašev).

Dihanje je najpomembnejše v našem življenju. 
Nirvana Fitnes pa je učinkovita vadba dihanja in

krepitev telesa za vse generacije. 
Predstavitev in vpis novih članov bo 21. 9. 2022, 

ob 20. uri, v telovadnici vrtca v Žirovnici. 
Vljudno vabljeni.

Najboljša odločitev, ki jo lahko sprejmete za svoje 
zdravje. Pridruži se vadbi Nirvane.

Informacije: 040 200 212

SONČNO SRCE, DRUŠTVO ZA RAVNOVESJE TELESA IN DUHA

Šport
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Nagrade podarja MILI d.o.o.,  
Zabreznica 7H, 4274 Žirovnica

1. nagrada: Darilni bon v vrednosti 20 evrov

2. nagrada: Darilni bon v vrednosti 15 evrov

3. nagrada: Darilni bon v vrednosti 10 evrov

NAGRADNA KRIŽANKA

Geslo križanke pošljite do 15. oktobra 2022 na naslov  
Novice občine Žirovnica, Žirovnica 60c, 4274 Žirovnica.

Geslo: SPORTY BAR

1. Luka Virant, Breg 76

2. Lovro Krajnc, Žirovnica 62a

3. Jasna Gril, Zabreznica 45a

Nagrade prejmete v Sporty Baru v Žirovnici.

Križanka



* Akcija poteka do 31.12.2022 oz. do izteka zaloge pnevmatik, ki 
so vključene v akcijo. Seznam pogojev in Vulvo servisov, ki so 
vključeni v akcijo lahko najdete na www.vulco.si.

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

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

VULCO
ŽEMLJA
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Vse za VARSTVO PRI DELU in
POŽARNO VARNOST na enem mestu

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

VARSTVO PRI DELU • POŽARNA VARNOST

041 205 848 • www.greteam.si



NAROČILNICA OKULISTA 
ZA KOREKCIJSKA OČALA 
JE VAŠA LAST. 

VAŠA PRAVICA JE PROSTA 
IZBIRA OPTIKA. 

SPREJEMAMO NAROČILNICE 
VSEH OKULISTOV 
V SLOVENIJI.

KOREKCIJSKA OČALA 
LAHKO TUDI BREZ 
DOPLAČILA.

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

www.optika-berce.si

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

NE PUSTITE SI, DA VAM VZAMEJO

VAŠO LASTNINO IN PRAVICO!
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