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Aktualno

Spoštovane in spoštovani,

Prireditve ob
3. decembru, prazniku
Občine Žirovnica

jesen je potrkala na vrata in dogajanje v
občini je pestro. Z zadovoljstvom lahko
povem, da je gradnja kanalizacije in
ostale infrastrukture v delu Smokuča zaključena, sedaj je na vrsti urejanje
okolice in vzpostavitev v prvotno stanje.
Hvala vsem, da ste bili potrpežljivi, kajti tudi pri tem projektu ni vedno teklo
vse gladko. Pri podobnih gradnjah je to
rado, saj ne gre za preproste posege,
vendar se na koncu vse izteče, kot se
mora.
Razpis za izbiro izvajalca za gradnjo
dodatnega parkirišča v Završnici je
končan, izvajalec bo kmalu znan. Lahko
le upamo na takšno vreme, da bi projekt
zaključili v letošnjem letu, v nasprotnem
primeru bodo gradbena dela stekla zgodaj spomladi.
Dobili smo odgovore pristojnega ministrstva glede obnove državne regionalne
ceste na odseku Zabreznica–Breznica in
glede gradnje daljinske kolesarske steze Jesenice–Žirovnica–Lesce. Takole so
napisali:
Rekonstrukcija državne ceste R3638/1131 odsek Žirovnica–Begunje,
pododsek Zabreznica–Breznica: v
letu 2023 se bodo nadaljevali postopki
odkupov potrebnih zemljišč za ureditev
ceste R3-638/1131 Žirovnica–Begunje
od km 1,450 do km 2,300. V letu 2024
se bo pričela gradnja. V državnem proračunu se za to nameni 185.255 evrov v
letu 2023 in 1.170.956 evrov v letu 2024.
Daljinska kolesarska povezava, ki
gre skozi Žirovnico: v letu 2023 bodo
potekala usklajevanja z lokalno skupnostjo glede razširitve vozne površine za
dostope s kmetijsko mehanizacijo do
kmetijskih zemljišč ter novelacijo PZI
projektne dokumentacije. V letu 2024
je predviden začetek gradnje. V državnem proračunu se za to nameni 5.013
evrov v letu 2023 in 1.042.207 evrov v
letu 2024.

Pesniški večer ljubiteljskih
avtoric in avtorjev in otvoritev
razstave Sodobne podobe
kulturne dediščine
sreda, 30. 11. 2022 ob 18.00
Čopova rojstna hiša Žirovnica

Na področju zagotavljanja ustrezne
oblike varstva starejših se tudi premika
naprej. Na zadnjem sestanku na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in
enake možnosti smo izvedeli, da bodo
v letu 2023 izvedli razpis za financiranje gradnje deinstitucionalizirane oblike
varstva (do 60 postelj, dnevno varstvo,
medgeneracijski center) in tu se naša pot
nadaljuje skupaj z Domom upokojencev
dr. Franceta Berglja Jesenice.

Otvoritev razstave "Čebelarju" in
predstavitev Almanaha
o ljubiteljski kulturi
od Rateč do Rodin
četrtek, 1. 12. 2022 ob 18.00
Osnovna šola Žirovnica
Zaključek pohoda
Smlednik–Vrba
petek, 2. 12. 2022 ob 17.00
kulturna dvorana na Breznici
Praznična tržnica
petek, 2. 12. 2022 ob 17.00
Dvorana pod Stolom

To je moj zadnji uvodnik v tem
mandatu, zato mi dovolite, da se
vam iskreno zahvalim za sodelovanje. Zadnja štiri leta sem se trudil z vami
in za vas, seveda skupaj s sodelavkami
na občini, občinskimi svetniki in vaškimi
odbori. Sam osebno se želim zahvaliti za
vse besede podpore, kritiko in predloge.
Če sem koga kdaj s svojim ravnanjem
ali odzivom prizadel, se opravičujem, ni
bilo namerno. Je pa tako v življenju, da
se vsi vedno ne strinjamo z vsem in to
drži tudi za občinske zadeve. Pomembno
je, da se pogovarjamo, da se slišimo in
poskušamo uskladiti mnenja in poglede
do te mere, da so odločitve sprejemljive
za večino.

Osrednja proslava ob prazniku
Občine Žirovnica s slavnostno
sejo in podelitvijo občinskih
priznanj
sobota, 3. 12. 2022 ob 19.00
Dvorana pod Stolom
Kulturni program: Gledališče
Toneta Čufarja Jesenice in
Monika Avsenik z gosti

Lepo je biti soustvarjalec življenja in dogajanja na ravni občine. Seveda je včasih
tudi naporno, a to dela poslanstvo župana enkratno in nepozabljivo. Hvala še
enkrat vsem skupaj in vsakemu posebej.
Srečno Žirovnica!

Organizatorji: Občina Žirovnica,
Osnovna šola Žirovnica, Kulturno
društvo dr. France Prešeren
Žirovnica-Breznica in Zavod za
turizem in kulturo Žirovnica

Dobrodelni koncert učencev
OŠ Žirovnica
Čarobni večer
petek, 2. 12. 2022 ob 18.00
Dvorana pod Stolom

Vaš župan – Leopold Pogačar

Ustanovitelj in izdajatelj: Občina Žirovnica, Breznica 3, 4274 Žirovnica. Pravice izdajatelja: Medium, d.o.o., Žirovnica 60c, 4274 Žirovnica. Časopis
izide sedemkrat letno v nakladi 1640 izvodov, prejmejo ga vsa gospodinjstva v občini brezplačno. Tiskano na papirju s FSC certifikatom (trajnostno
upravljanje z gozdovi). ISSN: 1854-4932. Naslov uredništva: Novice občine Žirovnica, Žirovnica 60c, 4274 Žirovnica. Tel. 04 580 50 20 ali 040 439
560. E-naslov: novice@medium.si. Odgovorna urednica: Polona Kus. Trženje oglasnega prostora: Martina Košir, tel. 04 580 50 20. Uredništvo si
pridržuje pravico do krajšanja ali neobjave nenaročenih prispevkov v skladu z razpoložljivim prostorom in pravico do neobjave neprimernih in žaljivih
vsebin. Naslednja številka Novic bo izšla 22. decembra. Rok za oddajo prispevkov je ponedeljek. 12. december.
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Aktualno

Občinski svet v mandatu
2018–2022 zaključil z delom
Občinski svetniki so se 29. septembra sestali na 20. in 27. oktobra na
21. – zadnji redni seji v tem mandatu. Na obeh sejah je bil osrednja točka
proračun občine za prihodnje leto.

na računih in bodo po oceni na 31. 12.
2022 znašala 1.459.230 evrov. Za preostanek razlike, dobrih 500 tisočakov, se
bo občina zadolžila.

Video nadzor v dolini Završnice
Svetniki so na 20. seji sprejeli sklep o
izvajanju videonadzora na javnih površinah v dolini Završnice. Videokamere
bodo še v letošnjem letu nameščene na
dveh lokacijah – na parkirišču pri jezeru za nadzor parkomata in zapornice v
smeri Valvasorja ter pri zapornici v smeri
Zelenice. Namen videonadzora, ki se bo
izvajal nepretrgoma 24 ur, je preprečevanje vandalizma in zagotavaljanje varnosti
ljudi in premoženja. Ocenjena vrednost
investicije je pet tisoč evrov.

3. decembra bosta
podeljeni dve plaketi

Člani občinskega sveta 2018–2022: Mojca Papler, Tatjana Mulej, Franci Zupan, Mojca Vene, Vanja Resman Noč, Sebastijan Zupan, Barbara Oman, Meta Zupan, Izidor
Jekovec, Nino Rejc, Zdravko Malnar in Anton Koselj in župan Leopold Pogačar. Odsotna sta Jurij Dolžan in Božidar Brudar.

Sprejet proračun za leto 2023
Proračun za prihodnje leto načrtuje
6.365.318 evrov odhodkov, od tega
54 % predstavljajo tekoči izdatki in 46 %
investicije.
Med slednjimi je 851 tisočakov namenjenih odkupu zemljišč in pričetku gradnje
obvoznice Vrba.
333 tisoč evrov je odmerjenih za gradnjo pločnika in avtobusnih postajališč ob obnovi ceste Zabreznica–Breznica, ki bi se po napovedih Direkcije RS
za infrastrukturo lahko pričela prihodnje
leto.
Na področju prometne infrastrukture se
v prihodnjem letu med drugim načrtuje
gradnja parkirišča za osebna vozila
in dva avtobusa v Doslovčah (231
tisoč evrov), sredstva pa so namenjena
tudi proučitvi možnosti in izdelavi dokumentacije za gradnjo podhoda pod
regionalno cesto na križišču v Žirovnici
(20 tisoč evrov). Podhod bo namenjen
peščem in kolesarjem za varnejši dostop
do poslovne cone.
Za gradnjo doma starostnikov je rezerviranih 231 tisočakov za odkup polovice potrebnih zemljišč, odkup druge

polovice se načrtuje za leto 2024. Kot je
pojasnil župan, bo občina tako zagotovila zemljišče, z državo tečejo dogovori za
investiranje v gradnjo objekta, z novim
domom pa bi upravljal Dom upokojencev dr. Franceta Berglja.
V luči energetske krize in cene energentov se v prihodnjih letih načrtuje
energetska sanacija Osnovne šole
Žirovnica s postavitvijo sončne elektrarne in ureditvijo centralne kotlovnice.
V letu 2023 je v ta namen predvidenih
30 tisočakov za izdelavo dokumentacije,
za izvedbo projekta v letu 2024 (500 tisoč evrov) bo občina poskušala pridobiti
sofinanciranje tudi iz evropskih skladov.
Tudi prihodnje leto se bo nadaljevala
obnova otroškega letovišča Pinea,
kjer pod okriljem ZDPM Jesenice počitnikujejo tudi žirovniški otroci. Vsaka od
treh občin, poleg Žirovnice še Jesenice in
Kranjska Gora, bodo za prenovo ponovno prispevale po 35 tisoč evrov.
Kot načrtuje proračun se bo prihodnje leto v občinsko blagajno steklo
4.391.916 evrov prihodkov. Razlika
med načrtovanimi prihodki in odhodki
v višini 1.973.402 evrov bo pokrita s
sredstvi, ki bodo ob koncu leta ostala
4

Komisija za mandatna vprašanja, volitve
in imenovanja je za podelitev občinskih
priznanj za leto 2022 prejela tri predloge, vse tri za podelitev plakete. V skladu
z Odlokom o priznanjih Občine Žirovnica
se za vsako leto lahko podelita največ
dve plaketi. Na slovesnosti ob občinskem
prazniku ju bosta prejela Brigita Mrak,
članica Društva prijateljev mladine Žirovnica, in Toni Justin, član Smučarsko
skakalnega društvo Stol Žirovnica.

Sprejeta Celostna prometna
strategija Občine Žirovnica
Celostna prometna strategija (CPS) je
obširen dokument, ki ugotavlja pomanjkljivosti prometne ureditve občine in
predlaga rešitve, ki temeljijo na izboljšanju pogojev za hojo, kolesarjenje in uporabo javnega potniškega prometa. Akcijski načrt vključuje ukrepe, izvedljive v
prihodnjih petih letih, med njimi gradnjo
pločnikov in gradnjo/ureditev kolesarskih
poti ter kolesarnic, uvedbo sistema izposoje koles, večjo frekvenco avtobusnih in
železniških povezav, ureditev varnejših
prehodov za pešce, gradnjo podvoza v
Žirovnici in osrednjega parkirišča v občini po načelu P + R (parkiraj in se pelji z
javnim prevozom ali kolesom).
Pri nastajanju CPS so sodelovali člani projektne skupine Občine Žirovnica, strokovnjaki za prostorsko in prometno načrtovanje, ključni deležniki in splošna javnost.
Dokument so izdelali v podjetju PNZ svetovanje in projektiranje iz Ljubljane.

Aktualno

Od 1. novembra do 30. aprila bo
uporaba gozdnih cest brezplačna
Svetniki so sprejeli nekaj novosti glede
prometnega režima v dolini Završnice,
ki je v veljavi od 1. avgusta letos.
Plačevanje uporabe gozdnih cest v
smeri Valvasorja in Zelenice velja
za obdobje prekomerne obremenitve obeh cest, to je od 1. maja do
vključno 30. aprila, v ostalih mesecih pa bosta obe zapornici dvignjeni in prehod prost. Dovolilnice,
izdane za leto 2022, bodo tako veljale tudi za leto 2023, iz letnih pa
se bodo preimenovale v sezonske
dovolilnice.
Do 12. oktobra so občani kupili 163
dovolilnic za uporabo gozdnih cest, 114
dovolilnic za parkiranje in 60 dovolilnic
za parkiranje in uporabo gozdnih cest.
Upravičencem za brezplačno uporabo
gozdnih cest je bilo podeljenih 923 dovolilnic. Pravico do brezplačane dovolilnice so s spremembo odloka dobili tudi
člani agrarnih skupnosti Potoki in Koroška Bela, Lovišče s posebnim namenom
Kozorog Kamnik in osebe, ki na podlagi
pooblastila skrbijo za nepremičnine na
območju gozdnih cest.
Na pobudo občanov je sprejeta tudi novost glede prenosljivosti dovolilnic, ki je
odslej med polnoletnimi člani gospodinjstva dopustna.
Do prihodnje pomladi bodo svetniki o
prometnem režimu v dolini Završnice ponovno razpravljali in na podlagi ugotovitev iz letošnje sezone sprejeli morebitne
popravke.

Več sredstev za vzdrževanje
javnih površin
Vzdrževanje občinskih javnih cest ter
urejanje in čiščenje javnih površin v ob-

čini izvaja podjetje Jeko, d.o.o. Veljavne
cene, zadnjič usklajene leta 2011 za letno vzdrževanje in leta 2013 za izvajanje zimske službe, ne pokrivajo stroškov
dela, materiala in zunanjih izvajalcev, ki
so se v zadnjih letih močno povečali. Za
obstoječi nivo izvajanja omenjenih služb
in pozitivno poslovanje izvajalca je potrebno 23-odstotno zvišanje proračunskih sredstev, kar je občinski svet potrdil.

Katalog ulične opreme
in pohištva
V letu 2011 je v sodelovanju Občine
Žirovnica, Zavoda za turizem in kulturo
Žirovnica in Arhitekturnega biroja Delavnica nastal Katalog ulične opreme in
pohištva Občine Žirovnica. Namen kataloga je, da se v prihodnjih letih postopno poenoti oprema v prostoru občine z
menjavo starih, dotrajanih oznak, klopi,
smetnjakov … in nameščanjem novih,
prepoznavnih elementov. Svetnikom je
katalog predstavil Maj Juvanec, ki je ulično opremo in pohištvo zasnoval s sodelavcema, domačinom Petrom Bulovcem
in Alešo Mrak Kovačič. Osnovni gradnik
pohištva in opreme sta les in kovina, posamezne elemente je mogoče dodajati
in prilagajati glede na razmere. Doslej so
že nameščeni označevalni stebrički pred
muzejskimi hišami, klopi ob Cesarski cesti, oprema na parkirišču na Rodinah, v
skladu s katalogom je izdelana tudi avtobusna postaja v Smokuču.
Zadnjo sejo občinskega sveta je zaključil
župan z zahvalo svetnikom za uspešno
delo: »Z različnimi mnenji smo skupaj pripeljali do konca uspešen mandat, za kar
se vam iskreno zahvaljujem in vsem želim
veliko uspeha na prihajajočih volitvah.«
Gradivo s sej je v celoti dostopno na
spletni strani Občine Žirovnica.
Polona Kus

Veterani počastili dan
suverenosti
V spomin na 25. oktober 1991, ko
je po osamosvojitveni vojni zadnji
vojak Jugoslovanske ljudske armade zapustil slovensko ozemlje, so
dan suverenosti s slovesnostjo počastili tudi veterani in veteranke na
Zgornjem Gorenjskem. Zbrali so se
20. oktobra v Čopovi rojstni hiši v
Žirovnici.

Spomin na Albina Mraka. Foto Vitomir
Pretnar

Slovesnost so s slovensko himno začeli
pred Čopovo rojstno hišo, zatem je zbrane v hiši nagovoril mag. Jože Osterman,
nekdanji državni sekretar na ministrstvu
za kulturo in sedanji predsednik organizacijskega odbora Čufarjevih dni. Spomnil je na prizadevanja za samostojnost
v preteklih desetletjih in se veteranom
zahvalil za prenašanje vrednot slovenske osamosvojitve in za njihov prispevek
v obdobju osamosvajanja. Predsednik
območnega veteranskega združenja
Janez Koselj je Francu Ažmanu podelil
bronasto plaketo Zveze veteranov vojne
za Slovenijo, županu Občine Bled Janezu Fajfarju pa spominsko plaketo zveze.
Spominsko plaketo zveze veteranov je
prejel župan Občine Žirovnica Leopold
Pogačar, izročili so mu jo predsednik in
podpredsednik združenja Janez Koselj
in Edi Ferkolj ter predsednik občinskega
veteranskega odbora Žirovnica Robert
Martinčič.
V kulturnem programu so sodelovale
učenke Glasbene šole Jesenice, oddelka Žirovnica, in žirovniške osnovne šole,
zapel pa je Veteranski pevski zbor. Veterani so se s cvetjem spomnili tudi prvega
predsednika Občinskega odbora veteranov Žirovnica Albina Mraka.
Rina Klinar

Iz Kataloga uličnega pohištva in opreme. Foto Delavnica
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Lokalne volitve

OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA

OBV E STILO
1. Občinska volilna komisija Občine Žirovnica obvešča občane, ki imajo pravico voliti na lokalnih volitvah dne 20. 11. 2022,
da se lahko v primeru odsotnosti na dan glasovanja udeležijo predčasnega glasovanja, ki bo potekalo v Kulturni dvorani
na Breznici, Breznica 9, v sredo 16. 11. 2022 in v četrtek 17. 11. 2022, vsak dan od 7. do 19. ure.
2. Občinska volilna komisija Občine Žirovnica obvešča občane, ki imajo pravico voliti na lokalnih volitvah dne 20. 11. 2022,
da lahko v primeru, ko zaradi bolezni ne morejo priti voliti na volišče, sporočijo občinski volilni komisiji najkasneje do
srede, 16. 11. 2022, da želijo glasovati na domu. Obrazec sporočila je na voljo na sedežu Občinske volilne komisije
Občine Žirovnica, Breznica 3, Žirovnica in na spletni strani občine.
3. Volivci, ki lahko glasujejo po pošti, morajo to sporočiti občinski volilni komisiji najkasneje do srede, 9. 11. 2022. Obrazec
sporočila je na voljo na sedežu Občinske volilne komisije Občine Žirovnica, Breznica 3, Žirovnica in na spletni strani
občine.
Številka: 041-0002/2022
Datum: 21. 10. 2022

Gaja GAŠPERIN, mag. prav.
PREDSEDNICA OVK

Seznam kandidatov za redne volitve župana
v Občini Žirovnica dne 20. novembra 2022
Na podlagi 74. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07–UPB3, 45/08, 83/12, 68/17 in 93/20 – odl. US) v zvezi
s 60. in 61. členom Zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06-UPB1, 54/07 – odl. US, 23/17 in 29/21) Občinska
volilna komisija Občine Žirovnica objavlja seznam kandidatov za redne volitve župana občine Žirovnica, ki bodo v nedeljo, 20.
novembra 2022.
Občina je 1 volilna enota, ki obsega območje naselij: Breg, Breznica, Doslovče, Moste, Rodine, Selo pri Žirovnici, Smokuč, Vrba,
Zabreznica in Žirovnica.

Številka kandidata: 1
Predlagatelj: Miran Dolar in skupina volivcev "Neodvisna lista za Žirovnico"
Kandidat: Leopold Pogačar
Datum rojstva: 12. 6. 1966
Naslov: Breg 58A
Strokovni ali znanstveni naslov: pravnik notranjih zadev
Delo, ki ga opravlja: župan

Številka kandidata: 2
Predlagatelj: SOCIALNI DEMOKRATI ŽIROVNICA, OO Žirovnica, zbor članov
Kandidat: Darko Ćorković
Datum rojstva: 29. 4. 1982
Naslov: Moste 68
Strokovni ali znanstveni naslov: ekonomski tehnik
Delo, ki ga opravlja: vodja montaže, logistike in poprodajnih aktivnosti
Številka: 041-0002/2022
Datum: 25. 10. 2022

Občinska volilna komisija Občine Žirovnica
Predsednica Gaja Gašperin, mag. prav.
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Seznam list kandidatov za redne volitve članov občinskega sveta v
Občini Žirovnica dne 20. novembra 2022
Na podlagi 74. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07–UPB3, 45/08, 83/12, 68/17 in 93/20 – odl. US) v zvezi
s 60. in 61. členom Zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06-UPB1, 54/07 – odl. US, 23/17 in 29/21) Občinska
volilna komisija Občine Žirovnica objavlja seznam list kandidatov za redne volitve članov občinskega sveta občine Žirovnica, ki
bodo v nedeljo, 20. novembra 2022.
Občina je 1 volilna enota, ki obsega območje naselij: Breg, Breznica, Doslovče, Moste, Rodine, Selo pri Žirovnici, Smokuč, Vrba,
Zabreznica in Žirovnica.
Številka liste: 1
Ime liste: NEODVISNA LISTA ZA
ŽIROVNICO
Predlagatelj: Miran Dolar in skupina
volivcev "Neodvisna lista za Žirovnico"

8. Nino Rejc
Datum rojstva: 06.05.1974
Naslov: Žirovnica 104
Izobrazba: dipl. organizator
Delo: vodja skupine

Številka liste: 2
Ime liste: LISTA ZA VASI POD
STOLOM
Predlagatelj: Vinko Toman in skupina
volivcev "Lista za vasi pod Stolom"

1. Leopold Pogačar
Datum rojstva: 12.06.1966
Naslov: Breg 58A
Izobrazba: pravnik notranjih zadev
Delo: župan

9. Borut Rep
Datum rojstva: 14.06.1973
Naslov: Zabreznica 12D
Izobrazba: ekon. tehnik
Delo: komercialist

2. Vanja Resman Noč
Datum rojstva: 26.02.1981
Naslov: Žirovnica 72
Izobrazba: univ. dipl. ekon.
Delo: vodja nabave surovin

10. Luka Pretnar
Datum rojstva: 21.05.1994
Naslov: Rodine 50
Izobrazba: pečar - keramik
Delo: vodja gasilske službe v industriji

1. Mojca Papler
Datum rojstva: 02.02.1974
Naslov: Breznica 25A
Izobrazba: magistrica marketinga in
prodaje
Delo: direktorica KGZ Sava Lesce

3. Sebastijan Zupan
Datum rojstva: 04.01.1977
Naslov: Zabreznica 17
Izobrazba: strojni tehnik
Delo: vodja proizvodnje in razvoja

11. mag. Mirjam Fain
Datum rojstva: 03.09.1983
Naslov: Breznica 25B
Izobrazba: mag. znanosti
Delo: poslovno - strokovni sekretar

4. mag. Barbara Oman Bulovec
Datum rojstva: 09.03.1982
Naslov: Doslovče 28
Izobrazba: magistra znanosti
Delo: davčna svetovalka

12. Simo Narić
Datum rojstva: 01.02.1962
Naslov: Breg 20A
Izobrazba: strojni tehnik
Delo: samostojni podjetnik

5. Izidor Jekovec
Datum rojstva: 07.04.1960
Naslov: Zabreznica 35
Izobrazba: univ. dipl. ekon.
Delo: direktor

13. Alenka Cegnar
Datum rojstva: 25.03.1955
Naslov: Selo pri Žirovnici 8A
Izobrazba: specialist spl. medicine
Delo: upokojenka

6. Meta Zupan
Datum rojstva: 22.09.1976
Naslov: Vrba 10A
Izobrazba: prof. razrednega pouka,
org. dela
Delo: učiteljica raz. pouka

14. Katja Kolman
Datum rojstva: 13.04.1982
Naslov: Selo pri Žirovnici 16C
Izobrazba: dipl. varstvoslovec
Delo: zdravstveni administrativni
sodelavec

7. Zdravko Malnar
Datum rojstva: 04.01.1953
Naslov: Breg 75B
Izobrazba: univ. dipl. prav.
Delo: upokojenec

2. Boštjan Noč
Datum rojstva: 05.04.1974
Naslov: Selo pri Žirovnici 42
Izobrazba: elektroenergetik
Delo: predsednik Čebelarske zveze
Slovenije
3. Damjana Tavčar Panjtar
Datum rojstva: 25.10.1974
Naslov: Zabreznica 40A
Izobrazba: diplomirana ekonomistka
Delo: višja svetovalka
4. Klemen Eržen
Datum rojstva: 26.03.1974
Naslov: Žirovnica 90B
Izobrazba: elektro tehnik
Delo: učitelj vožnje
5. Jerneja Stres
Datum rojstva: 25.10.1967
Naslov: Doslovče 8A
Izobrazba: kemijski laborant - kemik
Delo: specialist v kemijskem
laboratoriju
6. Primož Košir
Datum rojstva: 20.07.1991
Naslov: Selo pri Žirovnici 12
Izobrazba: inženir lesarstva
Delo: inženiring
7. Maja Zupan
Datum rojstva: 21.09.1973
Naslov: Breg 171
Izobrazba: univerzitetni diplomirani
ekonomist
Delo: front office manager
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8. Borut Hrovatin
Datum rojstva: 27.03.1988
Naslov: Rodine 32A
Izobrazba: strojni tehnik
Delo: samostojni podjetnik

3. mag. Franc Zupan
Datum rojstva: 28.10.1959
Naslov: Žirovnica 115A
Izobrazba: magister znanosti
Delo: inženir v industriji

13. Aleš Tavčar
Datum rojstva: 09.08.1977
Naslov: Breg 58
Izobrazba: ključavničar, mizar
Delo: operater linije

9. Mateja Dežman
Datum rojstva: 01.07.1974
Naslov: Smokuč 17C
Izobrazba: upravni tehnik
Delo: vodja računovodskega servisa

4. mag. Damjana Oblak
Datum rojstva: 02.11.1972
Naslov: Žirovnica 60A
Izobrazba: dipl. sociolog kulture in
prof. umetnostne zgod., magistra
znanosti
Delo: učiteljica

14. Darinka Kropaci
Datum rojstva: 18.05.1950
Naslov: Žirovnica 112
Izobrazba: tehnična risarka
Delo: upokojenka

10. Vinko Toman
Datum rojstva: 21.01.1965
Naslov: Breg 22
Izobrazba: gimnazijski maturant
Delo: kmetovalec
11. Janez Šebat
Datum rojstva: 11.01.1968
Naslov: Smokuč 133
Izobrazba: inž. zoot.
Delo: kmetovalec
12. Luka Bajt
Datum rojstva: 28.08.1982
Naslov: Rodine 34
Izobrazba: ekonomski tehnik
Delo: prodaja novih vozil
13. Žan Mark Prešeren
Datum rojstva: 14.06.1999
Naslov: Vrba 17
Izobrazba: zdravstveni tehnik
Delo: prodajalec - skladiščnik
14. Andrejka Čufer
Datum rojstva: 09.04.1961
Naslov: Vrba 16B
Izobrazba: akademska kiparka in
oblikovalka
Delo: umetniško ustvarjanje in grafično
oblikovanje
Številka liste: 3
Ime liste: SLOVENSKA
DEMOKRATSKA STRANKA - SDS
Predlagatelj: SLOVENSKA
DEMOKRATSKA STRANKA
1. Benjamin Grubar
Datum rojstva: 08.06.2000
Naslov: Breznica 41
Izobrazba: diplomirani zgodovinar
Delo: študent
2. Tatjana Mulej
Datum rojstva: 05.06.1954
Naslov: Rodine 3
Izobrazba: ekonomski tehnik
Delo: upokojenka

5. Peter Lešnik
Datum rojstva: 23.04.1973
Naslov: Moste 68C
Izobrazba: tehnolog prometa
Delo: vodja konstrukcije voznega reda
6. Tanja Habjan
Datum rojstva: 24.01.1949
Naslov: Moste 19B
Izobrazba: medicinska sestra
Delo: upokojenka
7. Timotej Bergelj
Datum rojstva: 04.03.1998
Naslov: Žirovnica 85C
Izobrazba: strojni tehnik
Delo: strojevodja
8. Danica Kapus
Datum rojstva: 05.04.1950
Naslov: Rodine 20
Izobrazba: frizer
Delo: upokojenka
9. Denis Salihović Mežnarec
Datum rojstva: 19.02.1998
Naslov: Selo pri Žirovnici 10C
Izobrazba: medijski tehnik
Delo: planer proizvodnje
10. Tamara Žibrek
Datum rojstva: 19.01.1999
Naslov: Moste 63E
Izobrazba: gimnazijska maturantka
Delo: študentka
11. Viktor Ravnik
Datum rojstva: 19.10.1941
Naslov: Breznica 63
Izobrazba: ključavničar - varilec
Delo: upokojenec
12. Štefka Tavčar
Datum rojstva: 20.12.1946
Naslov: Zabreznica 40
Izobrazba: šivilja
Delo: upokojenka
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Številka liste: 4
Ime liste: NOVA SLOVENIJA KRŠČANSKI DEMOKRATI
Predlagatelj: NOVA SLOVENIJA KRŠČANSKI DEMOKRATI
1. mag. Jurij Dolžan
Datum rojstva: 14.08.1976
Naslov: Breg 109
Izobrazba: magister znanosti
Delo: državni uradnik
2. Barbara Kunstelj
Datum rojstva: 01.03.1967
Naslov: Vrba 11B
Izobrazba: socialna delavka
Delo: socialna delavka
3. Jože Hribar
Datum rojstva: 05.09.1953
Naslov: Žirovnica 61
Izobrazba: uni. dipl. ing. strojništva
Delo: direktor
4. Nuša Novšak
Datum rojstva: 18.11.1993
Naslov: Vrba 24
Izobrazba: gimnazijski maturant
Delo: osebni asistent
5. Anton Kurbos
Datum rojstva: 25.04.1940
Naslov: Smokuč 81
Izobrazba: delovodja
Delo: upokojenec
6. Sonja Zofija Mance
Datum rojstva: 19.11.1946
Naslov: Moste 32
Izobrazba: osnovnošolska
Delo: upokojenka
7. Peter Legat
Datum rojstva: 20.02.1955
Naslov: Rodine 17D
Izobrazba: osnovnošolska
Delo: upokojenec

Lokalne volitve

8. Julijana Mekina
Datum rojstva: 23.02.1945
Naslov: Moste 60
Izobrazba: zobotehnik
Delo: upokojenka

Številka liste: 5
Ime liste: SOCIALNI DEMOKRATI
Predlagatelj: SOCIALNI DEMOKRATI,
OO Žirovnica, volilna konvencija - zbor
članov

7. Branko Trojar
Datum rojstva: 08.04.1940
Naslov: Moste 24A
Izobrazba: metalurški tehnik
Delo: upokojenec

9. Matevž Resman
Datum rojstva: 10.04.1981
Naslov: Breg 162
Izobrazba: zdravstveni tehnik
Delo: zdravstveni tehnik

1. mag. Vitomir Pretnar
Datum rojstva: 19.03.1953
Naslov: Smokuč 75
Izobrazba: univ. dipl. ing. el., mag.
Delo: upokojenec

10. Milena Bergelj
Datum rojstva: 06.01.1949
Naslov: Žirovnica 60A
Izobrazba: ekonomski tehnik
Delo: upokojenka

2. Milana Mežnarec
Datum rojstva: 03.01.1957
Naslov: Moste 8
Izobrazba: medicinska sestra
Delo: upokojenka

8. Veronika Osredkar
Datum rojstva: 02.01.1960
Naslov: Rodine 55
Izobrazba: profesor slov. jezika in
književnosti
Delo: direktorica Obč. knjižnice
Jesenice

11. Slavko Čuden
Datum rojstva: 11.06.1956
Naslov: Breznica 31A
Izobrazba: strojni tehnik
Delo: upokojenec

3. Darko Ćorković
Datum rojstva: 29.04.1982
Naslov: Moste 68
Izobrazba: ekonomski tehnik
Delo: vodja montaže, logistike in
poprodajnih aktivnosti

12. Darja Knavs
Datum rojstva: 15.08.1962
Naslov: Smokuč 41
Izobrazba: prodajalka
Delo: upokojenka
13. Mojca Dolar
Datum rojstva: 13.06.1966
Naslov: Breznica 17B
Izobrazba: univ. dipl. biolog
Delo: vodja organizacijske enote
14. Ida Janežič
Datum rojstva: 02.09.1954
Naslov: Rodine 7
Izobrazba: osnovnošolska
Delo: upokojenka

4. Marija Pušnik
Datum rojstva: 22.03.1955
Naslov: Selo pri Žirovnici 1A
Izobrazba: farmacevtski tehnik
Delo: upokojenka
5. Anton Koselj
Datum rojstva: 14.12.1958
Naslov: Žirovnica 58
Izobrazba: inženir elektrotehnike
Delo: upokojenec
6. Alenka Blažič
Datum rojstva: 16.02.1953
Naslov: Moste 15
Izobrazba: gostinski tehnik
Delo: upokojenka

9. Andraž Starič
Datum rojstva: 30.04.1982
Naslov: Žirovnica 68
Izobrazba: dipl. inž. gradbeništva
Delo: projektant
10. Zorica Kos
Datum rojstva: 06.12.1958
Naslov: Rodine 56
Izobrazba: prof. socialne pedagogike
Delo: upokojenka
11. Ciril Čiro Dolar
Datum rojstva: 30.10.1947
Naslov: Breg 135
Izobrazba: strojni tehnik
Delo: upokojenec
12. Majda Gričar
Datum rojstva: 01.08.1941
Naslov: Doslovče 19A
Izobrazba: /
Delo: upokojenka
13. Janislav Gregorič
Datum rojstva: 08.02.1952
Naslov: Smokuč 74
Izobrazba: strojni tehnik
Delo: upokojenec
14. Branko Sitar
Datum rojstva: 05.01.1960
Naslov: Moste 11I
Izobrazba: dipl. inž. živinoreje
Delo: višji svetovalec, inšpektor
specialist

Številka: 041-0002/2022
Datum: 25. 10. 2022

Občinska volilna komisija Občine Žirovnica
Predsednica Gaja Gašperin, mag. prav.
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KANDIDAT NEODVISNE LISTE ZA ŽUPANA

LEOPOLD POGA^AR

Neodvisna lista za @irovnico
Leopold Pogačar, pravnik notranjih zadev,
rojen 1966, stanujoč na Bregu, župan že 16 let.
Bom kratek in iskren, saj je treba delati, ne le obljubljati.
Prosim vas za še eno priložnost, da skupaj z Neodvisno
listo za Žirovnico v prihodnjem mandatu dokončam
tri pomembne projekte: varstvo starejših v občini,
obvoznico Vrba in novo kulturno dvorano s knjižnico.
Obljubim vam, da vas bom še naprej poslušal, se z vami

1

pogovarjal, vas upošteval in udejanjal projekte, ki lahko
izboljšajo in polepšajo življenje v vaseh pod Stolom in so
opisani v našem skupnem programu z Neodvisno listo
za Žirovnico. Naš program pa lahko uresničimo le z vašo
podporo in glasom za župana in svetnike Neodvisne
liste za Žirovnico na volitvah 20. novembra. Hvala za
vaše zaupanje.
Vaš župan in kandidat Leopold Pogačar

Nekaj pomembnih pridobitev:

Nekaj glavnih nalog:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•

most v Piškovci
podvoza pod železniško progo na Selu in v Vrbi
pločnik do Poslovne cone Žirovnica
parkirišče na Rodinah
kanalizacijski sistem v delu Smokuča
okolju prijaznejši prometni režim v dolini Završnice
samooskrbna sončna elektrarna na občinski stavbi
odkup zemljišča za parkirišče v Doslovčah
pričetek aktivnosti za gradnjo doma starostnikov
postajališče za šolski avtobus v Smokuču
obnova meteorne kanalizacije na Selu
urejanje športnih objektov v Glenci
nakup zemljišča za gasilsko-reševalni center v
Zabreznici
asfaltiranje makadamskih cest po vaseh
sprejet Razvojni program Občine Žirovnica do leta
2030

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Več o programu in projektih si lahko preberete v
zloženkah, ki jih bodo prejela vsa gospodinjstva v
občini.

•

gradnja obvoznice Vrba
obnova ceste in gradnja pločnika Zabreznica–
Rodine, pločnika na Bregu
gradnja gasilsko-reševalnega centra v Zabreznici,
večnamenskega kulturnega centra Breznica, doma
starostnikov, urejanje vaških jeder
skrb za šolo in vrtec
gradnja daljinske kolesarske steze
obnova vodovoda Završnica
gradnja parkirišča v Doslovčah
sanacija dela opornega zidu v Mostah
obnova otroškega letovišča Pinea
podpora izvajalcem letnega programa športa
podpora socialno varstvenim programom in
humanitarnih organizacijam
podpora dopolnilnim dejavnostim na kmetijah,
ekološkemu kmetovanju, pridelavi domače hrane
zmanjševanje porabe energije v javnih objektih,
spodbujanje izkoriščanja alternativnih virov energije
sodelovanje z društvi in organizacijami v najširšem
pomenu besede

Uspešna kombinacija za vse nas sta neodvisni župan in neodvisna lista

IMAMO OB^INO, OBLIKUJMO IN GRADIMO JO SKUPAJ

Veseli bomo vaših pripomb in vprašanj, zato nam pišite na elektronski naslov: neodvisnalistazirovnica@gmail.com
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Ne levo

Ne desno

NA PR EJ ZA ŽI ROV N I CO!

1

KANDIDATI ZA OBČINSKI SVET

Leopold Pogačar,
Breg

Vanja Resman
Noč, Žirovnica

Sebastijan Zupan,
Zabreznica

mag. Barbara
Oman Bulovec,
Doslovče

Izidor Jekovec,
Zabreznica

Meta Zupan,
Vrba

Zdravko Malnar,
Breg

Nino Rejc,
Žirovnica

Borut Rep,
Zabreznica

Luka Pretnar,
Rodine

mag. Mirjam Fain,
Breznica

Simo Narić,
Breg

Alenka Cegnar,
Selo

Katja Kolman,
Selo

Cilji, za katere se bomo zavzemali skupaj in vsak
posebej:

Neodvisna lista za Žirovnico aktivno sodeluje pri
oblikovanju in razvoju občine od njene ustanovitve leta
1998. Naš cilj je od vsega začetka zagotavljanje pogojev
za boljši jutri vseh občank in občanov. Uspešnost
našega dela je vidna, seveda pa boste pravo oceno
podali vi, spoštovane volivke in volivci, z udeležbo
na volitvah in oddanim glasom za naše svetniške
kandidate in kandidata za župana, Leopolda Pogačarja.
Prepričani smo, da smo doslej upravičili vaše zaupanje in
obljubljamo, da bo tako tudi v prihodnje.
Predstavniki liste prihajamo iz različnih vasi, smo
različne izobrazbe, starosti in ideoloških pogledov. Kot
neodvisni kandidati menimo, da v manjših lokalnih
skupnostih ni pomembna politična usmerjenost, temveč
pripadnost kraju. Izkušenost na eni strani in mladost
na drugi strani ter naša neodvisnost so temelji naše
skupne poti v še boljšo prihodnost.

•

skrb za starejše in gradnja doma starostnikov

•

čim boljši pogoji za varstvo in izobraževanje otrok

•

lokalna in energetska samooskrba

•

varnost in učinkovit sistem zaščite in reševanja

•

trajnostni razvoj občine in turizma

•

zagotavljanje pogojev za razvoj kulture in športa

•

razvoj kmetijstva in podeželja

•

izvedba že začetih projektov: pločniki, obvoznica,
kolesarske steze

•

nov kulturni dom s knjižnico in prostori za domača
društva

•

varna vodooskrba in obnova cevovoda Završnica

Vabimo vas:
•
•

v petek, 11. 11. 2022, ob 18. uri v Čopovo rojstno hišo na okroglo mizo o energetski krizi – kako jo omiliti
v petek, 18. 11. 2022, od 18. ure naprej pred Bar Ajdna v Žirovnici na predvolilni golaž s kandidatom za župana,
kandidati za občinski svet in glasbenim gostom Mitjo Šinkovcem

•

V NEDELJO, 20. NOVEMBRA 2022, NA VOLIŠČA
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Soustvarjamo

naš kraj

3

#zate

Z MLADO ENERGIJO NAPREJ
• delovna mesta za mlade, da ostanejo v občini

1. Benjamin
Grubar,
Breznica

• izboljšanje pogojev za adaptacije in nakup nepremičnin
• aktivnejše sodelovanje mladih pri odločanju v lokalni
skupnosti

2. Tatjana
Mulej,
Rodine

ZNANJE, KREATIVNOST IN MOČ
• spodbujanje vseživljenjskega učenja ter kulturne in
narodne identitete pri mladih
• omogočiti pridobivanje znanja s področij, ki so
prisotna v našem okolju
• zlatim maturantom ponuditi štipendije

3. mag. Franci
Zupan,
Žirovnica

VAROVANJE OKOLJA, VARNA MOBILNOST

5. Peter
Lešnik,
Moste

• skrb za čisto pitno vodo z obnovo vodohramov
• ureditev povezovalne ceste Rodine – Hraše v
sodelovanju z občino Radovljica
• rekonstrukcija ceste s pločnikom od Zabreznice do
Breznice in izgradnja pločnika do Rodin
• izgradnja obvoznice Vrba, izgradnja gasilskega doma
• odstranitev divjih odlagališč smeti in vseh tujkov, ki
onesnažujejo podtalnico

POMEN SAMOOSKRBE

4. mag. Damjana
Oblak,
Žirovnica

7. Timotej
Bergelj,
Žirovnica

6. Tanja
Habjan,
Moste

8. Danica
Kapus,
Rodine

• podpora kmetijstvu, čebelarstvu in malemu
gospodarstvu
• spodbujanje lokalno pridelane hrane

TRAJNOSTNI RAZVOJ

9. Denis
Salihović Mežnarec,
Selo pri Žirovnici

10. Tamara
Žibrek,
Moste

• turizem z dodano vrednostjo in ne masovni turizem
• promoviranje lokalnih turističnih znamenitosti in
kulturne dediščine
• ohranjanje, obnova in oživitev vaških jeder

MEDGENERACIJSKA SOLIDARNOST

11. Viktor
Ravnik,
Breznica

• izgradnja doma starostnikov
• solidarnostni dodatek za novorojence, usklajen z
inflacijo

12. Štefka
Tavčar,
Zabreznica

13. Aleš
Tavčar,
Breg

SERVIS ZA OBČANE

14. Darinka
Kropaci,
Žirovnica

• cenejše storitve občanov: komunalne storitve, oskrba

starejših občanov, zmanjšanje plačila predšolske in
šolske vzgoje
• podpora občinski upravi pri pridobivanju
državnih in evropskih sredstev

Vabimo vas na predvolilno srečanje
v Gostišče Osvald na Selo pri Žirovnici,
v petek, 11. novembra 2022, od 16. ure naprej!
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VERJAMEMO

v občino Žirovnica

PROGRAM NSi ŽIROVNICA ZA LOKALNE VOLITVE 2022
Vizija NSi Žirovnica je, da naša občina postane lepša, prijaznejša in obetavnejša za
vse. Najprej bi zaključili večje infrastrukturne projekte in se potem močno usmerili
v spodbujanje malega gospodarstva, turizma, športa, kmetijstva, obnovljivih virov
energije, kulture, dediščine in zdravja.
Spodbujanje uporabe obnovljivih virov energije: povečali bomo sredstva za uporabo obnovljivih virov energije. To je tudi strateška usmeritev SI in EU. Povpraševanje
je namreč iz leta v leto večje.
Digitalizacija prinaša široke koristi. Povečuje transparentnost, učinkovitost dela
občinske uprave. Omogoča boljšo komunikacijo z občani. Podprli bomo programe,
ki bodo povečali vključenost.
Regijsko sodelovanje je potrebno okrepiti, več nalog prenesti na medobčinsko upravo, stroške delovanja / upravljanja občine pa zmanjšati.
Mladi morajo dobiti svoj prostor za srečevanje, ustvarjanje.
Starejšim želimo zagotoviti lepo starost s kakovostno oskrbo na njihovem domu ali
v institucionalnem varstvu v domači občini. Podprli bomo vse aktivnosti do čimprejšnje izvedbe projekta.
Zgodovinska dediščina: bogastvo naše občine predstavlja več kot sto spomeniško
zaščitenih objektov. So kulturna zgodovina. Mnogi objekti so potrebni obnove.
Nekateri od njih so v privatni lasti in lastniki njihovih obnov ne zmorejo sami, tu
bomo iskali ustrezne rešitve in naredili vse, da se kulturna dediščina ohranja.
Turizem in šport: z javnimi razpisi bomo spodbujali povečanje prenočitvenih kapacitet ter s tem pomagali do novih delovnih mest ali dodatnih prihodkov. Športu in
rekreativnim dejavnostim želimo povečati poudarek.
Prostorsko načrtovanje: zagovarjali bomo uravnotežen razvoj med rabo prostora
in kvaliteto življena. Čas je za prenovo Občinskega prostorskega načrta. Prostorsko
planiranje mora zagotavljati ohranitev prvovrstnih kmetijskih zemljišč.
Poštenost: zavzemali se bomo za transparentnost dela občine in razumljivo vodenje postopkov.
Kandidiramo: mag. Jurij Dolžan, Barbara Kunstelj, Jože Hribar, Nuša Novšak, Anton
Kurbus, Sonja Mance, Peter Legat, Julijana Mekina, Matevž Resman, Milena Bergelj,
Slavko Čuden, Darja Knaus, Mojca Dolar, Ida Janežič.

Naročnik: NSi
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Naša prizadevanja:
1. Dom starostnikov z dnevno oskrbo za preživljanje
aktivne starosti, prednostno za občane občine Žirovnica.
2. Podpora lokalnim pridelovalcem hrane: vzpostavitev kratke verige
med pridelavo in odkupom (javni zavodi) in redne kmečke tržnice.
3. Ureditev laboratorija v zdravstvenem domu Žirovnica.
4. Kašarska voda najprej za Kašarje!
5. Oživitev prireditev kot so Veseli dnevi, Markov smn ...
6. Prizadevanje za aktivnejše vključevanje občanov v zasnovo
in vsebine nastajajočega kulturno-umetniškega centra v Vrbi.
s
Volite na
7.
Postavitev
doživljajskega parka Ajdna.
ilko
pod štev
8. Ureditev spominske sobe Antona Janše in sobe Antona Vovka.
9. Mladim prijazna občina: ustvarjanje spodbudnega
okolja za mlade, mladinsko organiziranje, rubrika
za mlade v lokalnem časopisu, financiranje
Člani Liste za vasi pod Stolom
druženja mladih, pesniški, likovni, foto natečaji,
štipendiranje nadarjenih ...
1. MOJCA PAPLER,
mag. dipl. ekon., direktorica KGZ Sava Lesce
10. Spodbuda občanom za ureditev izgleda vasi in
Cenim poštenost, potrpežljivost, iznajdljivost,
zdravega okolja (odstranjevanje propadajočih
delavnost, transparentnost in ustvarjalnost.
objektov, azbestnih kritin, odmrlih dreves, sajenje
Podpiram izobraževanje ter moderen razvoj
občine, ki pa naj ohrani pridih podeželja.
medovitih rastlin, nameščanje ptičjih gnezdilnic,
namestitev pitnikov v vsako vas ...).
2. BOŠTJAN NOČ, elektroenergetik, častni občan

2

Občine Žirovnica in predsednik ČZS
Narediti nekaj za občino Žirovnico kar se na prvi
pogled zdi nemogoče, to je moj motiv za ponovno
vrnitev med svetnike Občine Žirovnica.

3. DAMJANA TAVČAR PANJTAR, dipl. ekon.,
višja svetovalka
Povezovanje in sodelovanje sta pomembna
dejavnika za uspešno delovanje na vseh
področjih. Prizadevala si bom za sprejemanje realnih in dobro premišljenih odločitev, ki bodo
v dobro vseh občanov.
4. KLEMEN ERŽEN, učitelj vožnje
Živimo od tega, kar dobimo. Življenje pa si
naredimo s tem, kar dajemo.

Podpiramo: izgradnjo kuturne dvorane, gradnjo
pločnikov, kolesarske infrastrukture, razvoj športa,
rekreacije in turizma.
9. MATEJA DEŽMAN,
vodja računovodskega servisa
Listo za vasi pod Stolom podpiram, ker je
osredotočena na razvoj vseh vasi in za boljši
jutri vseh občanov.
10. VINKO TOMAN, kmetovalec
Družinsko in kmečko življenje sta vrednoti, ki ju je
treba negovati. Zato se bom zavzemal za potrebe
družin in otrok in za razvoj kmetijstva v Žirovnici.

5. JERNEJA STRES, kemijski laborant - kemik,
specialist v kemijskem laboratoriju
Kot dolgoletni ljubiteljski kulturnici mi je v interesu čim hitrejša izgradnja nove kulturne dvorane,
obuditev nekoč že utečenih in dobro obiskanih
prireditev in seveda prizadevanje za vključevanje
mladih v kulturne dejavnosti.

11. JANEZ ŠEBAT, inž. zoot., kmetovalec
Delo na kmetiji zahteva trdo voljo, pogum in
veliko odrekanja. Zagovarjam trdo in pošteno
delo v dobro vseh, pogum za spremembe in
odrekanje tam, kjer je to potrebno.

6. PRIMOŽ KOŠIR, inž. les.,
izdelovalec lesenih izdelkov, športnik, hribolazec
Mladi lahko s svežimi idejami veliko prispevamo.

12. LUKA BAJT, ekonomski tehnik,
prodajalec novih vozil
Podpiram in sem zagovornik lokalne skupnosti.
Občina smo ljudje.

7. MAJA ZUPAN, univ. dipl. ekon.,
front office manager
Z dolgoletnimi izkušnjami na področju turizma,
kulture in športa želim soustvarjati trajnostni
razvoj in prijetno bivalno okolje vasi pod Stolom.

13. ŽAN MARK PREŠEREN, zdravstveni tehnik,
prodajalec - skladiščnik
Živimo v zelo drugačnem svetu kot pred 20 leti.
Zato je čas, da se upošteva tudi mlade,
ki gledamo na življenje z malo drugačne
perspektive. To je tudi razlog, da kandidiram
na Listi za vasi pod Stolom.

8. BORUT HROVATIN, strojni tehnik,
samostojni podjetnik in čebelar
Občina Žirovnica je postala moj novi dom.
Všeč mi je tu. Skupaj razvijajmo občino v pravo
smer, saj veste, na mladih svet stoji!

14. ANDREJKA ČUFER ak. kiparka,
umetniško ustvarjanje in grafično oblikovanje
Na svojem področju želim prispevati k dobrobiti
občanov in podpirati odprti dialog.

Vabljeni na volitve!
Za vasi pod Stolom
lista.zavasipodstolom@gmail.com
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Končno zopet
Na stojnici Liste
za vasi pod Stolom
vam ogrejemo
dlani s kuhančkom
in domačim čajem.
Prisrčno vabljeni!
Za vasi pod Stolom

TRŽNICA domačih dobrot
Petek, 11. 11. od 15. do 18. ure
v kulturni dvorani na Breznici

Oskrbeli se boste lahko z mesnimi, mlečnimi, pekovskimi
izdelki ter kupili sveže in suho sadje, zelenjavo, kis, med ...

Z malimi dejanji do velikih prihrankov

vrh 30 m visoke stolpnice. Kdo bi si mislil; 1 liter čaja. Tukaj
so naslednja mala dejanja najpomembnejša:
• Redkeje se kopamo, namesto tega se prhamo z navadnim
tušem. Oprhamo se hitro, brez namakanja. Skozi tuš ročko
takrat dobesedno odteka 20 kW, kar je veliko več kot so
nazivne toplotne izgube velike stanovanjske hiše. Minuta
prhanja v povprečju pomeni porabo 10 litrov vode in 0,3
kWh akumulirane energije. Tuš ni ravno primeren kraj za
iskanje navdihov ...
• Za spiranje in splošno uporabo pazimo, da namesto tople
vode uporabljamo hladno vodo.
• Odpravimo morebitno puščanje. Čeprav se dan danes opazi
redkeje, pa je pol ure puščanja na strani tople vode, ki se s
kapljico na sekundo zdi zanemarljivo majhno, primerljivo s
porabo električne energije za enkratno polnjenje telefona.
• Na pipe namestimo perlatorje. To so tiste mrežice na izstopu iz pipe, kjer se rad nabira vodni kamen. Nič posebnega
ne počno, razen tega, da vodi primešajo zrak v homogeno zmes, zaradi česar si lahko umijemo roke in učinkovito
splakujemo posodo z občutno manjšim pretokom. Pa saj,
to je njihov glavni namen – zmanjšati porabo (tople) vode.
Porabo pa zmanjšamo tudi, kadar pipo zapremo, če vode
ne potrebujemo, npr. med ščetkanjem zob ali kuhanjem.
• Znižamo temperaturo akumulirane tople vode v zalogovniku. Z nižjo temperaturo je učinkovitost grelne naprave za
pripravo tople sanitarne vode višja, hkrati pa se zmanjšajo
tudi toplotne izgube zalogovnika in celotnega sistema.
Od vseh naštetih malih dejanj sta namestitev termostatskih
ventilov in glav na radiatorje in namestitev perlatorjev na pipe
finančno najdražja. Okvirni strošek prvega je okoli 30 evrov za
radiator, strošek drugega pa 1 evro za pipo. Zanimivo je, da
ta dva ukrepa ne zahtevata spremembe naših navad, vsi ostali
ukrepi, ki ne stanejo nič, pa od nas terjajo vsaj malo muje. Pa
saj tako je v življenju – brez muje se še čevelj ne obuje.

Ogrevanje prostorov (pričakovan prihranek 15 %–20 %)
• Eden najpreprostejših in najpomembnejših ukrepov pri ogrevanju prostorov je znižanje temperature ogrevanih prostorov
za 1 ali 2 °C. Seveda tega ne moremo storiti vedno in povsod, a nam takšen ukrep v osrednji Sloveniji lahko zniža rabo
energije za približno 8 % za vsako stopinjo, ki jo znižamo.
• Ogrevamo le tiste prostore, ki jih uporabljamo.
• Ogrevalni sistem nastavimo na najnižjo temperaturo ogrevalnega medija, ki še ogreje prostore na nastavljeno temperaturo. Da bi to lahko dosegli, moramo uporabiti vse radiatorje
ogrevalnega sistema, na katere namestimo termostatske
ventile in glave z nastavljeno temperaturo prostora. S tem,
ko imamo večjo površino za oddajo toplote v prostor (več
radiatorjev) se namreč lahko zniža temperatura ogrevalnega
medija/sistema, kar poveča izkoristek ogrevalne naprave, še
posebno če imamo kondenzacijsko plinsko peč ali toplotno
črpalko. Intuitivni ukrep »varčevanja«, da v prostoru, ki ga
ogrevamo, zapremo čim več radiatorjev, je napačen.
• Če imamo klimatsko napravo, preverimo, ali omogoča način
ogrevanja. Naprava je namreč prav tako toplotna črpalka, ki
je zelo učinkovita, kadar je temperaturna razlika med ogrevanim prostorom in okolico majhna, zato je zlasti v prehodnem
(pomladnem, jesenskem) obdobju lahko zelo ugodna rešitev
za (do)grevanje.
• Stanovanje prezračimo nekajkrat dnevno: hitro, v nekaj
minutah in to »na prepih«. Če uporabljamo prezračevalno
napravo, prostore prezračujemo z minimalno potrebno izmenjavo zraka.
Ogrevanje vode (pričakovan prihranek 15 %–20 %)
• Tretji tipično največji porabnik energije doma je priprava
tople sanitarne vode. Da bi razumeli, kako zelo energetsko
intenzivno je ogrevanje vode, naj povemo, da za pripravo 1
litra čaja, porabimo približno toliko električne energije, kot
bi jo potrebovali, če bi avto omenjene družine dvignili na
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Vzdrževanje javnih
površin v Žirovnici

Grajamo in hvalimo

Izvajanje vzdrževanja javnih površin in cest se financira
iz proračuna občine. V mesecu oktobru je Občinski
svet občine Žirovnica sprejel, po več kot desetih letih,
nove cene storitev za področje vzdrževanja javnih površin in cest. Z večjimi proračunskimi sredstvi bomo v
podjetju lahko zagotavljali nivo vzdrževanja, kot smo
ga izvajali v preteklih letih.

Ogledal sem si klopco nad
Smokučem, ki je bila predmet
obravnave v prejšnji številki. Bil
sem zgrožen, pa ne samo nad
vandalizmom, ampak nad izvedbo. »Mojster« je pri svojem
delu namreč močno zažagal in
poškodoval drevo, na katerega
je pritrdil svojo klopco. Del tega
drevesa se suši in kmalu ne bo
več nobene sence. Očitno je bolj
kot drevo človeku pomembno,
kam se bo usedel. Ne pride mu pa na misel, da bi pa zasadil
v bližini obstoječe klopi drevo. Drevo, ki bi dajalo senco tudi
njegovim otrokom in vsem v bodoče še zelo vročih poletjih.

Klopca nad Smokučem

Vitomir Pretnar

Vožnja z motornimi vozili v naravnem okolju
Vožnja z motornimi vozili je v naravnem okolju zakonsko prepovedana in kazniva, a kljub temu motokrosisti in štirikolesniki
v naših gozdovih in na travnikih niso redkost. Kot verjetno še
mnoge občane, so zmotili tudi
bralca Novic, ki je v uredništvo
poslal več fotografij s sledmi, ki
jih puščajo za seboj.

JEKO, d.o.o., izvaja vzdrževanje javnih površin in cest na področju občin Jesenice in Žirovnica. Vzdrževanje v občini Žirovnica
obsega 40 kilometrov cest, katerih sestavni del predstavlja še
10.000 m2 parkirnih površin, 21 avtobusnih postajališč in 91
ostalih prometnih objektov (podporno oporne konstrukcije,
premostitveni objekti in naprave za odvajanje meteornih voda).
Na celotnem območju občine Žirovnica je postavljenih 47 košev za smeti, katerih vzdrževanje in praznjenje je opredeljeno
glede na lokacijo. Poleg košev za smeti je na lokacijah, ki jih
občani uporabljajo za sprehajanje štirinožnih prijateljev, postavljenih tudi 31 zabojev za pasje iztrebke, ki se jih čisti v sklopu
rednega vzdrževanja.

V Zavodu za varstvo narave RS
pojasnjujejo: »Negativni vplivi
vožnje v naravnem okolju so
večplastni. Poleg hrupa, ki je
zelo moteč za ostale uporabnike narave in predvsem za živali,
je najbolj očitna in negativna
posledica tovrstne vožnje sprememba v sestavi tal. Vožnja po strmem terenu tako v gozdu
kot na travniških površinah povzroči veliko poškodb – razrito
zemljo, uničeno travno rušo in povečano erozijo. Na vožnjo v
naravnem okolju so najbolj občutljive živalske vrste, ki se hitro
vznemirijo ali so v občutljivem življenjskem obdobju, na primer
v času razmnoževanja. Prav tako so ogrožene vrste, ki se ne
morejo pravočasno umakniti z območja, kjer se vozi.«

Relacije rednega izvajanja javne snage obsegajo območja občine Žirovnica. Frekvenca vzdrževanja javne snage je opredeljena
glede na lokacijo. Najbolj frekventne lokacije se vzdržuje dvakrat tedensko, preostale tri dni v tednu se izvaja vzdrževanje
ostalih naselij.
Vzdrževanje javnih zelenih površin obsega 17.800 m2 zelenic
in 1.000 m2 ostalih urejenih površin, kot so grede, grmovnice
in žive meje. Otroška igrišča obsegajo 8.200 m2 vzdrževanih in
urejenih površin. Izvajanje košnje in vzdrževanje je opredeljeno
glede na lokacijo s poudarkom na vizualnem izgledu občine
Žirovnica. V obdobju rasti se košnja v občini izvaja desetkrat
na sezono.

Nameščanje urbane
opreme

Na področju občin Jesenice in Žirovnica vzdrževanje javnih
površin v okviru javnega komunalnega podjetja izvaja 30
zaposlenih, ki skrbijo tudi za gradbena dela na ostalih
področjih vzdrževanja in upravljanja komunalne infrastrukture.
Pri vzdrževanju sodelujejo tudi pogodbeni izvajalci, predvsem
s strojno podporo v času izvajanja zimske službe in v obdobjih
povečanega obsega del.

Na pobudo bralke iz Žirovnice
naj pohvalimo nove klopce, smetnjake in drugo urbano opremo,
ki je v skladu s Katalogom ulične
opreme in pohištva Občine Žirovnica nameščena na različnih
lokacijah po vaseh.

Sebastjan Klukovič, Brigita Leban,Jeko, d.o.o.

Uredništvo
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Policija svetuje

Pripravimo vozila na zimo
Z mesecem novembrom prihaja čas, ko je
treba razmišljati o pripravi vozil na zimo.
Zakon o pravilih cestnega prometa (ZPrCP) določa,
da morajo imeti motorna in priklopna vozila v cestnem prometu predpisano zimsko opremo v času
od 15. novembra do 15. marca naslednjega leta.
Prav tako morajo imeti predpisano zimsko opremo v zimskih
razmerah, ki pa nastopijo takrat, ko se ob sneženju sneg
oprijema vozišča ali ob poledici. Za zimsko opremo se šteje,
da so na vozilu (do 3500 kg) na vseh štirih kolesih nameščene zimske pnevmatike. Zakon dopušča tudi možnost,
da so na vozilu letne pnevmatike in ustrezne snežne verige
ali verigam enakopravni pripomočki za pogonska kolesa.
Kanali dezena pnevmatik morajo biti globoki najmanj 3 mm.
V prihajajočem obdobju, ko se bodo temperature pričele
vedno bolj spuščati, bosta previdnost in večja pozornost
nujni za varno vožnjo. Zato bo v tem času potrebno prilagoditi hitrost vožnje razmeram na cesti in stanju vozišča, prav
tako pa povečati varnostno razdaljo. Zaviranje naj bo rahlo
in po potrebi postopno, z večkratnim pritiskom na stopalko. Spreminjanje smeri vožnje naj ne bo sunkovito.
Vožnja naj bo čim enakomernejša, brez pretiranega pospeševanja ali zmanjševanja hitrosti. Računati bo treba
na daljši čas potovanja, zato se na pot odpravimo prej
kot običajno. Poleg naštetega poskrbimo tudi, da
bodo pred odhodom na vožnjo očiščena stekla na
vozilih ter z vozil očiščen sneg, led ali druge snovi.
Pa srečno!
Zoran Plejo, vodja policijskega okoliša

Člani B – skupinska pred tekmovanjem na Gasilskem poligonu
Jesenice. Foto Roman Jelovčan

Ne smemo pozabiti tudi na oktober – mesec požarne varnosti, ko smo sodelovali pri naravoslovnem dnevu Osnovne šole
Žirovnica in učencem razkazali gasilski dom. V sodelovanje z
Občino Žirovnica smo poskrbeli za prostor za servis gasilskih
aparatov.
Z veseljem ugotavljamo, da je med občani vsako leto večje
zavedanje o požarni varnosti in z veseljem sodelujemo pri preventivi, saj tako skupaj zagotavljamo varnost ljudi in premoženja. Ob začetku kurilne sezone naj vas gasilci še spomnimo
na očiščene in pregledane kurilne naprave.
Na pomoč!
Klemen Rev, PGD Zabreznica

Nove gume za vozilo PGD Zabreznica
Družba Goodyear Slovenija je v
oktobru, mesecu požarne varnosti, v okviru spodbujanja prometne varnosti Prostovoljnemu
gasilskemu društvu Zabreznica
podarila komplet celoletnih
pnevmatik Goodyear Vector
4seasons. Akcija za donacijo,
vredno skoraj tisoč evrov, je stekla na pobudo Vulco servisa
Žemlja iz Zabreznice, kjer so gume na vozilo Mercedes Benz
GV-1 brezplačno tudi vgradili.
Polona Kus

Novičke iz PGD Zabreznica
Jesen je minila v znamenju tekmovanj in aktivnosti
ob mesecu požarne varnosti. Pred kurilno sezono ne
pozabite na pregled kurilnih naprav.
September smo v PGD Zabreznica namenili predvsem gasilskim
tekmovanjem. Na nivoju Gasilske zveze Jesenice smo tekmovali s tremi desetinami, člani A, člani B in veterani. Člani B in
veterani so se uvrstili na regijsko tekmovanje, kjer pa so v ostri
konkurenci za malo zgrešili nadaljevanje na državnem prvenstvu – veterani s 4. in člani B s 6. mestom.
Kot zanimivost naj navedemo, da smo v dobrem mesecu dni za
vaje porabili več kot 600 ur prostega časa. Člani smo trenirali v
Poslovni coni Žirovnica. Zahvaljujemo se podjetju Exacta normalije, d.o.o., in g. Prešernu, da smo imeli v njihovih prostorih
lahko shranjene ovire, ki bi jih sicer vsakokrat morali pripeljati iz
gasilskega doma. Prav tako se zahvaljujemo Konjeniškemu klub
Stol, ki nam je omogočil uporabo prostora za trening veteranov.
Člani PGD Zabreznica smo sodelovali tudi pri vaji v karavanškem predoru 18. oktobra. V društvu imamo namreč nekaj
posebej usposobljenih operativcev za gašenje – portalnih gasilcev, dva člana pa sta opravila dodatno strokovno izobraževanje za gašenje notranjih požarov – Modul B v Izobraževalnem
centru IG.

PRVA POMOČ
RAČUNALNIŠKI SERVIS

Prodaja in popravila
računalnikov vseh vrst

Zabreznica 45 a, 4274 Žirovnica
servis in vzdrževanje računalniške opreme,
namestitev programske opreme,
odstranjevanje virusov,
nadgradnja računalniških komponent,
diagnostika računalnikov,
inštalacija programov na daljavo.

www.prvapomoč.si
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051 682 163

Turizem

Turistična dejavnost v občini
ponovno v porastu

2021: KašArt festival – Prešerna
noč z Aleksandrom Mežkom,
Pravljični večeri
pred Finžgarjevo rojstno hišo
(4 večeri), Koncert v Završnici.
Zaradi COVID-a
nismo mogli izvesti prireditev v celoti (Pohod po Poti kulturne dediščine Žirovnica je bil izveden virtualno), del leta je veljala tudi omejitev
števila obiskovalcev na dogodkih.

Zavod za turizem in kulturo Žirovnica od leta 2019
spremlja gibanje obiska turistov v občini Žirovnica. Za
določitev ekonomskih učinkov spremljamo obisk v muzejskih hišah in na prireditvah, nočitve, prenočitvene
zmogljivosti v občini in delovno aktivno prebivalstvo
v turizmu. Podatki kažejo na ponoven porast turizma
v letošnji sezoni.
Na osnovi podatkov je razvidno, da je po odličnem letu 2019
epidemija COVID-a močno zamajala turistično panogo tudi v
naših krajih, s tem da je bil v drugi polovici leta 2021 že razviden porast obiska, ki se nadaljuje v letu 2022, ko smo se že
približali številkam iz leta 2019.

Prihodi in nočitve
Pri naših sobodajalcih je več tujih gostov kot domačih. Iz dostopnih podatkov lahko razberemo, da je bilo več domačih gostov
predvsem v planinskih kočah, medtem ko je pri sobodajalcih v
dolini tujih gostov izrazito več. V povprečju gost v naši občini
ostane 2,52 dneva, najdlje ostanejo gostje iz Ruske federacije (5,71), Nove Zelandije (5,53) in Francije (5,05), in najmanj
gostje z Japonske (1,25), Latvije (1,27) in Hrvaške (1,42). Največ obiskovalcev pride iz Nemčije, sledijo obiskovalci iz Češke
republike, Hrvaške in Madžarske. V zadnjem času se močno
veča obisk iz Ukrajine, Danske, Francije, Belgije in Izraela. Pri
domačih gostih se vidi rahel upad z julijem in avgustom 2022,
saj z julijem 2022 ni bilo več možno koristiti turističnih bonov,
ki so v letih 2021 in 2022 kar močno povečali obisk domačih
gostov. Domači gostje tudi ostanejo manj časa (1,93 dneva)
kot tuji gostje (2,41 dneva).

Muzejske hiše

Čopova rojstna hiša obisk
skupaj
Prešernova rojstna hiša
obisk skupaj
Finžgarjeva rojstna hiša
obisk skupaj

Leto
2019

Leto
2020

Leto
2021

5398

3815

2418

20155

12025

9469

4526

2562

1894

Leto 2019 je bilo, glede na število obiskovalcev in število prodanih vstopnic za hiše, rekordno v zadnjih desetih letih. V letu
2020 je bil zaradi prepovedi obiska šolskih skupin občuten padec števila obiskovalcev. Začetek leta 2020 je kazal zelo spodbudne rezultate in nakazoval, da bo obisk še višji kot v rekordnem letu 2019, ki pa zaradi prihoda COVIDA-a in posledično
zaradi prepovedi obiska za šolske skupine in zaprtja muzejev, ni
bilo uresničeno. V letu 2021 je še vedno veljala delna omejitev,
kar se je predvsem poznalo na obisku za 8. februar in na obisku
v prvi polovici leta 2021. Druga polovica 2021 je potekala že
skoraj normalno, kar se je tudi poznalo na povečanem obisku.

Primerjava s sosednjimi občinami
V primerjavi s sosednjimi občinami je razvidno, da so se nam
prenočitve dvignile več kot pri večini ostalih občin Julijskih Alp.
Gostje pri nas ostajajo dlje kot so ostajali v preteklih letih. Prav
tako nam primerjava s celotno Slovenijo pokaže, da smo v letu
2021 dosegli višjo rast glede prenočitev turistov in da le malo
zaostajamo glede prihodov turistov od slovenskega povprečja.

V letu 2020 je bilo več posameznih obiskovalcev in manj šolskih
skupin. Rezultat tega je več prodane vstopnine za manjše število obiskovalcev kot v leto 2021, ko se že vrnile šolske skupine.

Turistična taksa
Iz podatkov je razvidno, da se je v letu 2021 glede na prejšnja
leta povečalo število nočitev v zimskih mesecih, poletna sezona se je raztegnila v oktober, skupno število nočitev pa se
že približuje rekordnemu letu 2019. Pričakujemo lahko, da bo
leto 2022 najmočnejše do sedaj tako glede števila prihodov
kot glede iztržene turistične takse.

Obisk prireditev

Število izvedenih prireditev,
ki so del meritev
Prireditve obisk skupaj

Leto
2019

Leto
2020

Leto
2021

7

4

5

1805

1483

967

Prenočitvene zmogljivosti
V naši občini je bilo v letu 2021 na voljo 85 sob z 378 stalnimi
ležišči. Število sob in ležišč že drugo leto zapored upada, kar
je posledica negotovosti zaradi epidemije v letih 2020 in 2021.
Za povečanje prihodkov s področja prenočitvene dejavnosti
bo treba v prihodnje pripraviti večje število javnih razpisov za
subvencioniranje novih sobodajalcev. V letu 2022 je občina
izvedla razpis za spodbujanje gospodarstva, ki je le delno uspel
(le delno porabljena sredstva).

2019: Pohod po Poti kulturne dediščine Žirovnica, Prešerna
noč z Aleksandrom Mežkom, Pravljični večeri pred Finžgarjevo
rojstno hišo (pet večerov).
2020: Pohod po Poti kulturne dediščine Žirovnica, Prešerna
noč z Aleksandrom Mežkom, Pravljični večeri pred Finžgarjevo
rojstno hišo (2 večera). Zaradi COVID-a nismo mogli izvesti
prireditev v celoti, veljala je tudi omejitev števila obiskovalcev
na dogodkih.
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35.

festival
ljubiteljskih
gledališč

PROGRAM
PON., 14. NOV. 2022

ČUFARJEVI
DNEVI
2022

ob 19.30
ODPRTJE 35. ČUFARJEVIH DNI, FESTIVALA LJUBITELJSKIH GLEDALIŠČ

TOR., 15. NOV. 2022

Miha Mazzini: ZA VSE SEM SAMA (komedija)
Igralska skupina pri GTČ Jesenice

ob 19.30

Michael Hollinger: SVETNIKI (komedija)
Teater 77, KD Janez Jalen, Notranje Gorice

SRE., 16. NOV. 2022

ob 19.30

Miloš Radović: KANARČKOVA ŽUPCA (socialna komedija)

Gledališko združenje Koroški deželni teater

ČET., 17. NOV. 2022

ob 19.30

Selma Parisi: DA NE BOŠ SAMA (drama s komičnimi elementi)
Gledališka skupina KUD »Jazbec in partnerji«, Kočevje

PET., 18. NOV. 2022

ob 19.30

Ivan Cankar: ZA NARODOV BLAGOR (komedija)
Šentjakobsko gledališče Ljubljana

SOB., 19. NOV. 2022

ob 18.00

Carlo Goldoni: PAMELA (komedija)
Prosvetno društvo Štandrež, Gorica - Italija

ZAKLJUČEK FESTIVALA S PODELITVIJO NAGRADE
IN PLAKET TONETA ČUFARJA

JAVNI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE
ZA KULTURNE DEJAVNOSTI

www.gledalisce-tc.si

Pišemo
vam ...

Listopad in
gruden 2022

Koledar dogodkov / november, december 2022
DATUM / URA

KRAJ / LOKACIJA

NAZIV PRIREDITVE

OGRANIZATOR / INFORMACIJE

4. 11. ob 18.00

Čopova rojstna hiša

Meditacijsko srečanje

Društvo YinYang
Špela Kolenc, 041 834 480

4. 11. ob 19.30

Čopova rojstna hiša

Tai Chi vadba – začetna skupina

Društvo YinYang
Špela Kolenc, 041 834 480

7. 11. ob 18.00

Knjižnica Matije Čopa Žirovnica

Ura pravljic

Knjižnica Matije Čopa Žirovnica
Katarina Hlede, 04 58 34 214
katarina@knjiznica-jesenice.si

7. 11. ob 19.00

Knjižnica Matije Čopa Žirovnica

Bralni klub

Knjižnica Matije Čopa Žirovnica
Katarina Hlede, 04 58 34 214
katarina@knjiznica-jesenice.si

8. 11. ob 19.00

Čopova rojstna hiša

Zvočna kopel

Društvo YinYang
Špela Kolenc, 041 834 480

11. 11. ob 19.00

Telovadnica vrtca

Tai Chi vadba – začetna skupina

Društvo YinYang
Špela Kolenc, 041 834 480

14. 11. ob 16.00

Knjižnica Matije Čopa Žirovnica

Ustvarjalne delavnice

Knjižnica Matije Čopa Žirovnica
Katarina Hlede, 04 58 34 214
katarina@knjiznica-jesenice.si

17. 11. ob 9..30

Dvorana gostišča Osvald

Sožitje za večjo varnost v cestnem prometu .

Občina Žirovnica
Društvo upokojencev Žirovnica

18. 11. ob 18.00

Čopova rojstna hiša

Meditacijsko srečanje

Društvo YinYang
Špela Kolenc, 041 834 480

18. 11. ob 19.30

Čopova rojstna hiša

Tai Chi vadba – začetna skupina

Društvo YinYang
Špela Kolenc, 041 834 480

21. 11. ob 16.00

Knjižnica Matije Čopa Žirovnica

Ustvarjalne delavnice

Knjižnica Matije Čopa Žirovnica
Katarina Hlede, 04 58 34 214
katarina@knjiznica-jesenice.si

21. 11. ob 18.00

Dvorana gostišča Osvald

Potopisno predavanje: Gruzija
Janez Pretnar

Društvo upokojencev Žirovnica,
komisija za kulturo in izobraževanje

21. 11. ob 19.00

Knjižnica Matije Čopa Žirovnica

Potopisno predavanje: Ljudstva sveta
Zoran Furman

Knjižnica Matije Čopa Žirovnica
Katarina Hlede, 04 58 34 214
katarina@knjiznica-jesenice.si

22. 11. ob 19.00

Čopova rojstna hiša

Zvočna kopel

Društvo YinYang Špela Kolenc, 041 834 480

24. 11 ob 19.30

Gledališče Toneta Čufarja Jesenice

Hotel Obir
Opereta

Društvo upokojencev Žirovnica,
komisija za kulturo in izobraževanje

25. 11. ob 18.00

Čopova rojstna hiša

Meditacijsko srečanje

Društvo YinYang Špela Kolenc, 041 834 480

25. 11. ob 19.30

Čopova rojstna hiša

Tai Chi vadba – začetna skupina

Društvo YinYang Špela Kolenc, 041 834 480

26. 11. ob 19.00

Kulturna dvorana na Breznici

Martinov večer

Kulturno društvo dr. France Prešeren
Aleš Jekovec, 040 576 560
ales.jekovec@gmail.com

27. 11. ob 17.00

Kulturna dvorana na Breznici

Otroška gledališka matineja Škratovanje
Gostuje Gledališče Unikat
s predstavo Halo, rdeča kapica?

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

28. 11. ob 18.00

Knjižnica Matije Čopa Žirovnica

Grofica pripoveduje

Knjižnica Matije Čopa Žirovnica
Katarina Hlede, 04 58 34 214
katarina@knjiznica-jesenice.si

28. 11. ob 18.45

Knjižnica Matije Čopa Žirovnica

Žrebanje uganke meseca

Knjižnica Matije Čopa Žirovnica
Katarina Hlede, 04 58 34 214
katarina@knjiznica-jesenice.si

30. 11. ob 18.00

Čopova rojstna hiša

Pesniški večer ljubiteljskih avtoric in avtorjev in otvoritev razstave Sodobne podobe
kulturne dediščine

Kulturno društvo dr. France Prešeren in
Zavod za turizem in kulturo Žirovnica
Jerneja Stres, 051 411 924
jerneja.stres@siol.net

1. 12. ob 18.00

Osnovna šola Žirovnica

Otvoritev slikarske razstave Čebelarju in
predstavitev Almanaha o ljubiteljski kulturi
od Rateč do Rodin

Kulturno društvo dr. France Prešeren
Jerneja Stres, 051 411 924
jerneja.stres@siol.net

Zavod za turizem in kulturo Žirovnica

t

04 580 15 03

Žirovnica 14

e

info@visitzirovnica.si

4274 Žirovnica

w visitzirovnica.si

2. 12. ob 18.00

Čopova rojstna hiša

Meditacijsko srečanje

Društvo YinYang
Špela Kolenc, 041 834 480

3. 12. ob 19.00

Dvorana pod Stolom

Osrednja slovesnost ob prazniku
Občine Žirovnica

Občina Žirovnica in Zavod za turizem in
kulturo Žirovnica

5. 12. ob 18.00

Knjižnica Matije Čopa Žirovnica

Ura pravljic

Knjižnica Matije Čopa Žirovnica
Katarina Hlede, 04 58 34 214
katarina@knjiznica-jesenice.si

5. 12. ob 19.00

Knjižnica Matije Čopa Žirovnica

Bralni klub

Knjižnica Matije Čopa Žirovnica
Katarina Hlede, 04 58 34 214
katarina@knjiznica-jesenice.si

6. 12. ob 19.30

Čopova rojstna hiša

Tai Chi vadba – začetna skupina

Društvo YinYang
Špela Kolenc, 041 834 480

6. 12. ob 19.00

Čopova rojstna hiša

Zvočna kopel

Društvo YinYang
Špela Kolenc, 041 834 480

9. 12. ob 18.00

Čopova rojstna hiša

Meditacijsko srečanje

Društvo YinYang
Špela Kolenc, 041 834 480

9. 12. ob 19.30

Čopova rojstna hiša

Tai Chi vadba – začetna skupina

Društvo YinYang
Špela Kolenc, 041 834 480

12. 12. ob 16.00

Knjižnica Matije Čopa Žirovnica

Ustvarjalne delavnice

Knjižnica Matije Čopa Žirovnica
Katarina Hlede, 04 58 34 214
katarina@knjiznica-jesenice.si

12. 12. ob 18.00

Dvorana gostišča Osvald

Potopisno predavanje: Iran
Miro Koder

Društvo upokojencev Žirovnica komisija za kulturo in izobraževanje

19. 12. ob 18.00

Knjižnica Matije Čopa Žirovnica

Grofica pripoveduje

Knjižnica Matije Čopa Žirovnica
Katarina Hlede, 04 58 34 214
katarina@knjiznica-jesenice.si

19. 12. ob 18.45

Knjižnica Matije Čopa Žirovnica

Žrebanje uganke meseca

Knjižnica Matije Čopa Žirovnica
Katarina Hlede, 04 58 34 214
katarina@knjiznica-jesenice.si

19–23. 12.

Občina Žirovnica

Božična piškotarna

Društvo prijateljev mladine Žirovnica
info@dpmzirovnica.si

20. 12. ob 19.00

Čopova rojstna hiša

Zvočna kopel

Društvo YinYang
Špela Kolenc, 041 834 480

23. 12. ob 18.00

Čopova rojstna hiša

Meditacijsko srečanje

Društvo YinYang
Špela Kolenc, 041 834 480

23. 12. ob 19.30

Čopova rojstna hiša

Tai Chi vadba – začetna skupina

Društvo YinYang
Špela Kolenc, 041 834 480

LAS projekti ZTK Žirovnica
Zavod za turizem in kulturo Žirovnica bo v letu 2023
nadaljeval s projekti iz leta 2022, ki potekajo v okvirju LAS Gorenjska košarica. Vsi projekti so v višini 85
% financirani iz kmetijskega sklada, 15 % zneska pa
zagotavljamo v lastnem proračunu. Projekte vodi
BSC Kranj, Zavod za turizem in kulturo Žirovnica pristopa kot partner v štirih projektih.
Medgeneracijski Živ Žav – ureditev rekreacijskih
površin
Ob parkirišču v Završnici želimo urediti prostor s klopmi, pitnikom, hišicami za ptice in žuželke, info tablami,
knjigobežnico, postajališčem za kolesarje in zemljevidom – vse v skladu s Katalogom ulične opreme Občine
Žirovnica. Ureditev vključuje tudi zasaditev dreves.
Gorenjska na kolesu
Tudi v Žirovnici želimo urediti dve samopostrežni
kolesarnici, kjer si bodo uporabniki lahko izposodili
električna ali klasična kolesa. Kolesarski postajališči
načrtujemo v Rekreacijskem parku Završnica in pri
Čopovi hiši v Žirovnici. Poleg prispevka k dodatni po-

nudbi za obiskovalce bo izposoja kolesa korak k razvoju trajnostnega turizma.
Živa dediščina – tematske poti in vaška jedra
Na območju občine Žirovnica želimo pripraviti projekt
osvežitve prostorske grafične opreme Poti kulturne
dediščine Žirovnica. Kot osnova služi Katalog ulične
opreme in pohištva Občina Žirovnica. Projekt Živa
dediščina obsega nakup in postavitev opreme – klopi,
stebrički za kolesa, pitniki, informacijske table, knjigobežnice, ptičje hišice, usmerjevalne table itd. na treh
lokacijah na Poti kulturne dediščine Žirovnica: pred
Čopovo rojstno hišo v Žirovnici, pri Finžgarjevi rojstni
hiši v Doslovčah in ob Cesarski cesti na Rodinah.
Žive legende – oživljanje in interpretacija tradicionalnih obrti, običajev in znanj
Razstavo v Čopovi rojstni hiši želimo nadgraditi s
predstavitvijo Matije Čopa kot poliglota in jezikoslovca. Obiskovalcem želimo njegovo znanje jezikov
predstaviti z recitacijami Zdravljice v jezikih, ki jih je
proučeval Matija Čop.
Matjaž Koman

VARSTVO PRI DELU • POŽARNA VARNOST

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

Vse za VARSTVO PRI DELU in
POŽARNO VARNOST na enem mestu

Izdajatelj: Zavod za turizem in kulturo Žirovnica, zanj Matjaž Koman • Besedilo: Urška Aljančič, Janez Dolžan • Oblikovanje: Medium d.o.o.
Fotografije/kreative: Maruša Žemlja • Lektura: Polona Kus • Uredila: Janez Dolžan, Matjaž Koman • Tisk: Medium d.o.o. • Naklada 1680 • Žirovnica, 2022

*EKO SKLAD na svoji spletni strani https://www.ekosklad.si/prebivalstvo/pridobite-spodbudo/seznam-spodbud/osebna-vozila-na-plin po vnosu v rubriko hitri informativni izračun kredita nudi naslednje kreditne pogoje.
Informativna mesečna anuiteta za model Novi Duster Essential 1.0 ECO-G 100 s Paketom KLIMA v skupni vrednosti 16.180 € z DDV, s pologom v višini 5.830 € in financirano vrednostjo 10.350 € za obdobje 120 mesecev,
znaša ob najemu kredita EKO SKLADA 99,26 €. Navedena začetna cena je priporočena maloprodajna cena (MPC) in je neobvezujoča ter že vključuje 22-odstotni DDV in DMV. Obrestna mera za najem kredita znaša 2,86 %
(3 mesečni EURIBOR + fiksni pribitek 1,3 %). EOM = 3,66 % in se lahko spremeni, če se spremeni katerikoli element v izračunu. Skupni znesek, ki ga mora odplačati kreditojemalec, znaša 12.668,12 € od tega znašata
zavarovalna premija 212,02 € in strošek odobritve kredita 144,90€. Kreditojemalec mora kredit zavarovati pri Zavarovalnici Triglav, d.d., Ljubljana, v skladu s pogoji poziva. Informativni Izračun je narejen na dan 26.10.2022.
Vse informacije so zgolj informativne in temeljijo na informativnem in izračunu kredita na spletni strani EKO SKLADA. Več o kreditih EKO SKLADA za osebna vozila na plin, si lahko preberete na uradni spletni strani
https://www.ekosklad.si/prebivalstvo/pridobite-spodbudo/seznam-spodbud/osebna-vozila-na-plin/osebna-vozila-na-plin-kredit-2. GA Adriatic d.o.o. ne odgovarja za informacije objavljene na spletnih straneh EKO
SKLADA kot tudi ne za točnost in zanesljivost in celovitost teh informacij in informativnega izračuna kredita, ki je na voljo na spletnih straneh EKO SKLADA. **Pet let jamstva obsega 3 leta tovarniške garancije in podaljšano
jamstvo za 4., in 5. leto ali 100.000 km, karkoli se zgodi prej. ***Vsak fizični kupec vozila Dacia ECO-G s tovarniško vgrajenim pogonom na plin je upravičen do 15 % popusta za nakup do 2.000 litrov utekočinjenega naftnega
plina (LPG) s Petrol Klub kartico.
Poraba pri mešanem ciklu: 4,8−7,8 l/100km. Emisije CO2: 125−145 g/km. Emisijska stopnja: EURO6DFull. Emisija NOx: 0,0122−0,0292 g/km. Emisija trdnih delcev: 0,0003−0,00061 g/km. Število delcev (x1011): 0−3,51. Ogljikov
dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k
čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Pridržujemo si pravico do napak. Slika je simbolična. GA Adriatic d. o. o., Dunajska 22, 1000 Ljubljana.
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Povzetek

lotil v začetku junija in ker smo imeli srečo z vremenom, jo
je tudi v nekaj tednih zaključil. Dela in varnost smo seveda
nadzorovali, vaščani soseske sv. Martina so lepo sodelovali.
Malice in osvežilni napitki so iz dobrih rok vsak dan prihajali na
delovišče. Možje so pomagali pri odstranjevanju starih skodel
vsako popoldne, ko so mojstri odšli. Tako delovišče nikoli ni
bilo preveč nastlano in je vse potekalo lepo urejeno. Zaključek
del smo proslavili z manjšim piknikom za ekipo.«
Novo, z macesnovimi skodlami krito streho, je 2. oktobra blagoslovil novi domači župnik g. Gašper Mauko ob somaševanju
rojakov dr. Matjaža Ambrožiča in brata Jurija Slamnika. Po maši
smo se farani zadržali še na sproščenem klepetu in okrepčilu.
Ob zaključku obnove se ključarja zahvaljujeta vsem, ki so pri
obnovi pomagali z delom in denarjem ali pa le z dobro mislijo,
predvsem pa župnikoma Marku Senici in Gašperju Mauku, dr.
Matjažu Ambrožiču za nasvete in spodbude, Mirku Klinarju
za nadzor delovišča, Klemenu Erženu in Dušanu Kontetu za
pripravo zaključne prireditve in vsem, ki so se je udeležili.
Podružnična cerkev je po zaslugi vestnih in marljivih ključarjev
ter mož in žena iz soseske lepo vzdrževana.
Aleš Jekovec

Glede na zapisano je turistična panoga v naši občini ponovno
v porastu. Vse večje število turistov in nočitev nudi možnost
našim občanom, da prilagodijo svoje dejavnosti turistom in s
tem povečajo svoje prihodke ter popestrijo turistično in spremljajočo ponudbo naših krajev. Žirovnica se razvija v smeri
trajnostnega, zelena turizma, ki se odgovorno vede do narave,
kulturne dediščine in do lokalnega prebivalstva. Naš glavni
cilj torej ni samo večanje števila nočitev, temveč razvijati ponudbo, s katero bomo bivanje obiskovalcev v naši destinaciji
podaljševali.
Janez Dolžan

Nova streha na cerkvi sv. Martina
Cerkev sv. Martina v Mostah je na novo prekrita z
macesnovimi skodlami. Novo streho je 2. oktobra blagoslovil novi brezniški župnik Gašper Mauko, obnovo
je sofinanciralo Ministrstvo za kulturo.
Na podružnični cerkvi svetega Martina v Mostah je kritino iz
leta 1998 vse bolj načenjal zob časa in jasno je bilo, da dolgo
ne bo zmogla kljubovati vremenskim neprilikam. Kot izpostavlja eden izmed ključarjev cerkve Samo Mekina, je zaradi
dotrajanosti smrekovih skodel voda na več mestih zatekala na
podstrešje in skozi ploščo v cerkev, kar je povzročilo večkratno
odpadanje ometa. Da se prepreči večja škoda, so strokovnjaki
z Zavoda za varstvo kulturne dediščine priporočili čimprejšnjo
sanacijo strešne kritine.
Menjava strešne kritine je za podružnico in župnijo predstavljala precejšen finančni zalogaj. Župnik g. Marko Senica se
je po posvetu s ključarjema, Francem Slamnikom in Samom
Mekino, ter gospodarskim svetom, zato obrnil na Ministrstvo
za kulturo s prošnjo za pridobitev sredstev iz naslova sanacije
najbolj ogroženih in najpomembnejših kulturnih spomenikov.
Na ministrstvu so našo prošnjo razumeli in finančno pokrili
večino projekta, vrednega dobrih 33 tisočakov. V Sloveniji
namreč ni veliko cerkva, ki bi bile pokrite
s skodlami, zato jih
je smiselno ohranjati
v tej obliki kot odraz
pretekle stavbne dediščine.
Streho je na novo prekril mojster Nejc Dijak,
Skodlarstvo Bohinj, ki
je lani jeseni prekril
tudi rekonstrukcijo
cerkve na Ajdni. Po
besedah ključarjev
so dela potekala brez
večjih zapletov. »Dela
se je g. Dijak z ekipo
Na blagoslovu nove strehe.
Foto Miran Kozmus

V Žirovnici je
kultura doma
Župan g. Leopold Pogačar je zapisal: »Naše kulturno društvo, ki ponosno nosi ime po našem rojaku dr.
Francetu Prešernu, neguje, ohranja in na novo ustvarja kulturo, za kar smo kulturnikom izredno hvaležni.
Naj bodo časi, ki prihajajo, kljub svoji kompleksnosti
prijazni do kulture, saj brez nje ne bi bilo ne našega
jezika in ne naroda.«
Uvodne besede župana in še več boste lahko prebrali v Almanahu, ki ga je s pomočjo občin Jesenice, Kranjska Gora in
Žirovnica izdala Zveza kulturnih društev Jesenice, z naslovom
Kulturi podarjena, nobena ura ni izgubljena, ljubiteljska kultura od Rateč do Rodin. V uredniškem odboru smo
poleg predsednika ZKD Jesenice Miloša Možine in glavne in
odgovorne urednice Branke Smole, sodelovali še Majda Malenšek, Janez Mlinar, Janko Rabič, Jerneja Stres in dr. Bojan Knific,
kot oblikovalec pa Igor Šober. Premierna predstavitev almanaha bo 14. novembra v Gledališču Toneta Čufarja, v Žirovnici
pa bo predstavitev, združena z otvoritvijo slikarske razstave, v
četrtek, 1. decembra, ob 18. uri v Osnovni šoli Žirovnica.

Kultura se vrača v »stare tirnice«
Če povzamem leto 2022, lahko rečem, da se kultura vrača v
»stare tirnice«. Februarski združeni prireditvi – večer pesnic
in otvoritev slikarske razstave sta pokazali, kako potrebni so
nam obiski pevskih, plesnih, gledaliških in slikarskih prireditev.
V mladinski sekciji Gledališča Julke Dolžan, ki si je nadela umetniško ime »Češpljin kompot«, so se aprila spraševali, kaj
bi rekel Ivan Cankar, če bi v današnjem času vstal iz večnega
spanca? Mnogi ste si zaželeli odgovora, kar je bil pokazatelj
obiska na predstavah z naslovom »Kaj bi rekel Ivan« v režiji
Gašperja Stojca.
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zavrnjenih je bilo 181 projektov. Naše
društvo, ki ima status nevladne organizacije na področju kulture, je na razpisu
pridobilo 8.000 evrov. Tako v dvorani že
imamo novo tehnično opremo (ozvočenje in svetlobno tehniko) in 100 novih
dvoranskih stolov.

Ob prazniku Občine Žirovnica

Koncert Mešane pevske skupine dr. France Prešeren ob 30-letnici delovanja.
Foto Bojan Markun

V maju smo na povabilo Ljudske univerze
Jesenice sodelovali na Tednu vseživljenjskega učenja v OŠ Žirovnica. V Paradi
učenja so naše društvo zastopali Škratki,
ki se iz škratovske dežele na Breznico pripeljejo vsak mesec in napolnijo dvorano
prav do zadnjega kotička.
Predpočitniške dni smo zaključili na
predvečer dneva državnosti s slovesnostjo pod lipo, september pa nam je
praznično obarvala mešana pevska
skupina Dr. France Prešeren z jubilejnim koncertom za visokih 30 let
neprekinjenega delovanja. Članom
skupine še enkrat iskreno čestitamo.

Nova oprema za dvorano
Kulturno društvo dr. France Prešeren je
najemnik kulturne dvorane na Breznici, a

kljub temu smo se prijavili na Javni razpis
za sofinanciranje najnujnejših prostorskih
pogojev in opreme za razvoj ljubiteljske
in nevladne kulture, prostori/oprema za
leto 2022, ki ga je spomladi razpisal Javni
sklad RS za kulturne dejavnosti.

Pridobitev za ustvarjalce in obiskovalce
dvorane - novi stoli

V sofinanciranje se je uvrstilo 82 projektov, povprečni dodeljeni znesek na
odobreni projekt znaša 4,878.05 evra,

Bralni namig

Bliža se praznični december in z njim
tudi praznik Občine Žirovnica. V okviru praznovanja 30. novembra v Čopovi
rojstni hiši pripravljamo Pesniški večer
ljubiteljskih avtoric in avtorjev ter otvoritev razstave Sodobna podoba kulturne
dediščine. Z razstavo sedmih ilustracij,
ki prikazujejo kulturno dediščino v sodobni preobleki, se bo našim zvestim
pesnicam pridružila mlada ustvarjalka
Nina Čuk.
1. decembra vas tradicionalno vabimo
v Osnovno šolo Žirovnica na otvoritev
slikarske razstave »Čebelarju« in že
prej omenjeno predstavitev Almanaha
o ljubiteljski kulturi od Rateč do Rodin.
Naj vas za konec prijazno povabim še na
naši novembrski prireditvi v kulturni dvorani na Breznici. V soboto, 26. novembra, bo na sporedu Martinov večer in v
nedeljo, 27. novembra, otroška matineja
Škratovanje.
Jerneja Stres

C V E T LI Č N I AT EL J E

Muriel Barbery:
En sam cvet
MKZ, 2022
Mlada botaničarka Rose pripotuje v Kjoto, kjer je živel njen oče,
bogat trgovec z umetninami, ki
ga ni nikoli spoznala, a ji je kljub
temu zapustil vse premoženje.
Rose tu pade v vrtinec popolnoma neznanega sveta,
neznane pisave in svojih stisk. Hkrati sreča ljudi, ki ji
nadomestijo očeta in jo vodijo po labirintih od templjev
do vrtov, od čajnic do beznic in pokopališč. Rose začne
spoznavati tako očetovo kulturo kot samo sebe, ob
čemer naj bi tudi bralec pogledal sam vase in poiskal
odgovor o smislu obstoja.

Cvetličarna v Žirovnici
je ponovno odprta.
Na voljo je rezano cvetje, zunanje in
sobne rastline, aranžmaji in dekoracija
za različne priložnosti, zavijanje daril …
Vljudno vabljeni

www.cvetlicni-atelje.si
info@cvetlicni-atelje.si
041/716-027
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Brat je fino, bratje moji! In sestre,
seveda. (1. del)

lelni drugi svet. Take nerodnosti se zgodijo tej Z generaciji tako
redko, da skoraj niso omembe vredne. Zdravo konzumiranje
knjig pa mu bo prineslo:
• večjo empatijo, ki jo spoznava in občuti ob različnih likih in
scenarijih, ki krojijo toliko različnih življenj,
• besedni zaklad: bolje bo komuniciral, znal opredeliti svoje
misli, bolje znal pisati,
• da si bo iz »večumij« lahko ustvaril svoje »enoumje« (beri:
ker bo sposoben gledati na situacije, osebe, odnose itd.
iz več zornih kotov, si bo sam lažje izbral pogled, mnenje,
načelnost o določeni temi, pogledu na stvari),
• več zdrave samozavesti, bolj tehtno bo znal razbrati svoje
prednosti in slabosti, ter več spodbude za izboljšanje svojih
zmožnosti, kjer je šibkejši,
• razumevanje sebe, drugih bitij in sveta okoli sebe,
• »notranje bogastvo«,
• lažje soočenje s problemi ter iskanje boljših rešitev,
• ustvarjalnost in uspešnost na vseh področjih v življenju …
Dodajam še napotek skrbnikom, da najstnike, ki branja še ne
marajo, vanj ne silimo, knjigo jim le nastavimo ali jim vzbudimo
zanimanje s pripovedovanjem o kakšni prebrani knjigi.
Jesenski bralski pozdrav od vaše knjižničarke s kašarske knjižnice!
Mojca Hladnik

To ugotoviš šele potem, ko ti branje rata obred ali rutina, če ne
celo zasvojenost – za pomiritev, kot z ostalimi luštnimi rečmi v
življenju, od katerih imamo praviloma zmerom zraven še korist.
Vem, da je problem, ker je teh veselj v življenju preveč (da ne
omenjam ostalih obligacij in sprotnih servisov), a si ga vseeno
potrudimo dati v urnik, recimo namesto – likanja?
Otroško branje ali kadar otroku pripovedujemo zgodbo
Otrok potrebuje veliko pozornosti – poleg ljubkovanja in
osnovne higiene spada sem tudi njegov stalni gibalni in mentalni razvoj, in za slednjega, pri katerem se razgibavajo tudi
srkajoči možgani, so knjige že od rojstva naprej izvrsten pripomoček. Kaj pripomoček, prijateljice! Ali vsaj ena boljših igrač.
Začnemo lahko že s plastičnimi 'knjigami' za v banjo, nato
otroku ponudimo robustne kartonke, ker stvari še (že) zelo
strastno prijemajo. Če še ne razumejo teksta, si pa zapomnijo
slike. Zato so glavni adut slikanic po navadi ravno ilustracije – narisani kadri, scene, živali, ljudje, narava, kraji, barve,
občutki, ki jih doživimo pri gledanju slikanice – so skoraj bolj
važne od same zgodbe. Daleč od tega pa, da bi bile zgodbe
nepomembne: s pravljicami, vilami, škrati, božički in ostalimi
bajeslovnimi bitji otroku res burimo domišljijo, jim vdahnemo
radovednost, vznemirjenje in kar je še življenjskega žmohta, a
se zdi prav, da jim na njim razumljiv način tudi povemo, kaj je
res in kaj ni. Kaj je prav in kaj ni prav – tudi same zgodbe imajo
večkrat tako sporočilnost. Nauki so seveda različni, tak, ki se
je včasih zdel moder, danes ni nujno uporaben.
Najbolj se v malo bitje vživite tako, da si prikličete v spomin
kar svoje otroštvo, česa bi si želeli več v njem oziroma kateri
občutki v zvezi z branjem so v vas sprožili ugodje. Če mu pokažete knjižnico in priskrbite knjige, ste naredili ogromno. Če
mu boste čim pogosteje brali, ste naredili največ. Tako se pri
otrocih (pa tudi odraslih) krepijo občutki varnosti, spokojnosti,
domišljije, ki ga bodo spodbudili za nadaljnje branje v mladosti
in kasneje. Napotek za starše: četudi bi otroku radi sposodili
zanj 'najprimernejše' knjigice, mu ne odrekajte tistih, ki si jih
izberejo sami, z mnenjem, da so zanje že prestari ali še premladi, ali pa zato, ker so jo imeli doma že petkrat. Saj smo jih
sami tudi imeli; take knjige smo navajeni, zmerom znova se
zaradi dobrih občutkov, ki smo jih doživeli ob prvem branju,
radi vračamo v njeno varno bralno/slikovno izkušnjo.

PRELEPI GORENJSKI SVET
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.

Redna cena: 39 €

25 % POPUST

Znižana cena: 29 €

Branje mladostnika
To je pa je trd oreh – bil je že pred množično uporabo interneta, zdaj pa sploh. Kar je popolnoma razumljivo, saj se
povprečnemu pubertetniku (mislim na vse spole) preprosto
preveč dogaja, da bi bolj redno obiskovali knjižnico in brali
o tujih življenjih, če imajo že s svojim preveč opravka. Ali se
jim pa samo zdi, da ga imajo. Če bo tak primerek vseeno po
(ne)sreči prišel v knjižnico in ga knjiga zagrabi in posrka vase
(morebiti celo šolsko čtivo?), bo samo profitiral. Razen kadar
bo, v skrajnem primeru, začel knjigo uporabljati kot pametno
napravo in zasvojeno zrl v njen 'zaslon' ter pozabil na šolo in
učenje. Ali pa če svoj svet zamenja za knjižnega, to je za para-

Knjiga je trdo vezana, formata 23 x 30 cm,
ima 248 strani, na katerih si lahko ogledate 330
starih razglednic iz obdobja od 1890 do 1943.

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

23

Izobraževanje

Prvi debatni turnir

V šolo s »pešbusom«

15. oktobra 2022, je 10 debaterjev iz OŠ Žirovnica, skupaj z mentorico Metko Jerman odšlo na prvi debatni
turnir v Domžale. Odpeljal nas je hišnik Janez in prijazna Lizina mamica. Trije debaterji so se udeležili turnirja, sedem pa jih je odšlo na delavnice za začetnike.

V šolskem letu 2022/23 smo se na Osnovni šoli Žirovnica odločili, da bomo otroke spodbujali k trajnostni
mobilnosti. Vsak petek se z Brega v šolo skupaj, učenci
in učitelji, odpravimo peš.

Nova pika za zajčka

»Pešbus«

S hojo v šolo po svojih močeh ohranjamo naravo in krepimo
naše zdravje. Takole so našo akcijo »peš v šolo« opisali otroci,
ki se je udeležujejo: »Vsak petek hodimo peš v šolo iz smeri
Breg. Brežani se zberemo ob 7.15 na križišču na sredi vasi. Po
vsej trasi se nam pridružujejo otroci še iz drugih vasi – Most,
Žirovnice, Sela. Na poti smo previdni, kaj se pogovorimo in
uživamo v pogledih na našo lepo okolico. Kdo nam pomaha,
kdo nam potrobi, kdo pa nas samo čudno gleda. V šolo pridemo okoli osmih, nasmejani in rdečih lic.«

Ekipa Sončni Stol, ki so jo sestavljali Taja Prešern, Timotej Martinčič in Nina Kramar, so v dveh krogih debatirali na debatno
trditev: Ta zbor verjame, da je pravica do zasebnosti bolj
pomembna od pravice javnosti do informiranosti. V prvem krogu so trditev negirali in debato izgubili, v drugem krogu
pa so zmagali. Po okusnem kosilu se je ekipi pridružila Mojca
Možina in zamenjala Timoteja. Razglasili so novo impromptu
debatno trditev: Gore so boljša počitniška destinacija kot
morje. V eni uri so debaterke morale pripraviti govore in poiskati argumente PROTI tej trditvi. Tudi to debato so zmagale.
Njihovega uspeha smo bili vsi zelo veseli, še posebej, ker sta
Taja in Timotej prvič debatirala.

Na dan brez avtomobila, 29. septembra, so akcijo »peš v vrtec«
izvedli tudi otroci iz vrtca in njihovi starši. Na oglasni deski pri
vhodu vrtca je ta dan otroke čakal zajček. Kdor je v vrtec prišel
peš, s kolesom ali skirojem, je na zajčka prilepil belo piko. Peš
je veljalo tudi od začetka parkirišča do vrtca – tudi z majhnimi
koraki se daleč pride.
Polona Kus

Vtisi udeležencev

Papirna akcija

Taja: Pred mojim 1. govorom sem bila zelo živčna, a ko sem
začela govoriti, sem se zelo sprostila. Ko smo gladko zmagale
tretjo debato, sem bila zelo vesela. Izkušnja je bila neverjetna.

Od 4. do 6. oktobra je na Osnovni šoli Žirovnica zopet
potekala papirna akcija, ki jo dvakrat letno organizira
šolski sklad.

Timotej: Všeč mi je bilo, da se je veliko učencev udeležilo
tekmovanja, zaradi česar je bilo vse skupaj še bolj zabavno.
Na delavnicah sem se naučil veliko novih stvari o debati. Všeč
mi je bilo tudi, da so sodniki povedali kritiko.

Zbrali smo nekaj več kot 22
ton papirja in kartona. Pri akciji so pomagali učenci, učitelji, starši in občani, ki so prijazno pripeljali papir. S sredstvi,
ki jih zberemo za šolski sklad,
prispevamo za različne nadstandardne dejavnosti in pomagamo socialno šibkejšim.
Vabimo vas k zbiranju papirja
za našo spomladansko akcijo, tako boste tudi vi prispevali v šolski sklad.

Tim: Veliko novega sem se naučil, in sicer kaj je argument,
kakšna je naloga govorca, kaj je trk. Všeč mi je bilo, kako sta
dve najboljši ekipi debatirali v finalu.
Juta: Imela sem se zelo dobro, saj sem se delno naučila debatirati. Mislila se, da je debatiranje lahko, a sem se motila. Mi
je pa debatiranje zelo všeč.
Meta: Delavnice so mi bile zelo všeč. Najbolj zanimivo mi je
bilo pisanje argumentov in ko smo na koncu še sami debatirali.
Finalna debata je bila zelo zanimiva in napeta.

Barbara Letonja,
predsednica šolskega sklada

Metka Jerman, mentorica debatnega kluba
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Jesenski nastop glasbenikov

najbolje odrezali na tekmovanju v atletiki za 2. in 3. razrede, ki
je 11. oktobra potekalo na OŠ Toneta Čufarja. Učenci naše šole
so predvsem odlično tekmovali v teku na 60 metrov, teku na
400 metrov ter v skoku v daljino. Na koncu so osvojili ekipno
1. mesto in drugouvrščeno šolo prehiteli za 75 točk.

Učenci oddelka Žirovnica Glasbene šole Jesenice so
11. oktobra v Osnovni šoli Žirovnica pripravili prvi letošnji oddelčni nastop, ki je bil odlično obiskan.
Seveda je zvesta »obiskovalka« nastopov tudi trema
– soočanju z njo bomo letos
namenili posebno pozornost.
Poleg individualnih priprav z
mentorji smo za učence pred
nastopom organizirali tudi
kratko skupinsko vodeno
sproščanje in osredotočanje,
ki je bilo dobro sprejeto in je
zagotovo doprineslo k uspešnim odrskim nastopom.
Nastopilo je kar 22 učencev,
ki so se kot solisti predstavili
Prvi nastop v Žirovnici – učenec s flavto, harmoniko, violino,
1. razreda harmonike Tomaž klavirjem, saksofonom in kiMrak. Foto Sašo Valjavec
taro, za konec pa zaigrali še
v komorni zasedbi violin, harmonik in kontrabasa.

Vsem udeležencem obeh tekmovanj iskreno čestitamo!
Suzana Jenko

September v vrtcu
Septembra se je v vrtec ponovno naselil otroški živžav.
Mesec, ko se otroci privajajo na novo okolje, so popestrili z vrsto dejavnosti.
Tako za otroke, ki so v vrtec
prišli prvič, kot tiste, ki so ga
že obiskovali, je prihod v vrtec veliko doživetje. Spoznavajo nove prijatelje, vzgojiteljice, igralnice, okolico vrtca,
se učijo pravil, spoštovanja
dogovorov … Najstarejši so
že takoj pričeli s pevskimi
vajami, saj so nastopili na
otvoritvi novega Mercatorja v Poslovni coni Žirovnica.
Vrtec so nato obiskali člani
Športnega društva Fleksi,
Hokejist na obisku
ki so predstavili gimnastiko,
otroci pa so se ob tem lahko igrali z različnimi rekviziti. Ob
dnevu slovenskega športa so tekli na množičnem teku najmanj
100 m in na dan brez avtomobila so peš prišli v vrtec. Prihod
jeseni so otroci obeležili z ogledom predstave, ki so jo zanje
pripravile strokovne delavke, in za konec meseca so v telovadnico vrtca povabili hokejista. Hokej in hokejsko opremo jim
je predstavil nekdanji reprezentant in dvakratni član slovenske
olimpijske reprezentance Sabahudin Kovačević. Otroci so si
ogledali opremo, se poučili, čemu služi in jo tudi preizkusili.

Predstavniki godal so 20. oktobra nastopili tudi na nastopu
godalcev na matični šoli na Jesenicah, naslednji nastop oddelka
Žirovnica bo na sporedu v torek, 15. novembra, ob 18.30 v
dvorani osnovne šole. Vabljeni!
Klavdija Jarc Bezlaj

Športniki OŠ Žirovnica
dvakrat na najvišji stopnički
Učenci Osnovne šole Žirovnica so na jesenskih medobčinskih tekmovanjih osvojili dve prvi mesti.

Raznolike dejavnosti so otrokom popestrile in tudi olajšale prve
tedne privajanja na novo rutino.
Sandra Donoša

Gora skavtskih dogodivščin
Poletje je bilo za nas precej skavtsko obarvano. Naši najmlajši
člani bobri so julija tri dni preživeli v čudežni deželi z Mojco
Pokrajculjo. Volčiči so se zbrali na peronu 9¾ in odpotovali na
Bradavičarko, kjer so se s Harryem Potterjem učili čarovniških
urokov. Četa tulečih kojotov je na taboru vseh gorenjskih čet
– Kvajdej skupaj z več kot 500 izvidniki in vodnicami ves teden
spletala prijateljstva v deželi legend. Naš Vpeti klan pa se je z
Vršiča preko Krnskih jezer in Krna podal v Mosta na Soči, kjer
so zaključili svoj osemdnevni tabor.
Septembra so se voditelji izobraževali na taborih, imenovanih
metodologije vej, kjer so pridobili novo znanje, uporabne na-

Pokal za 1. mesto na atletskem tekmovanju

5. oktobra je na Jesenicah potekal tradicionalni medobčinski
kros. Udeležili so se ga učenci osnovnih šol Kranjska Gora,
Mojstrana, Koroška Bela, OŠ Toneta Čufarja, OŠ Prežihovega
Voranca in OŠ Žirovnica. Naša šola je skupno zasedla odlično
1. mesto. K uspehu je prispevalo 51 učencev, od tega jih je
sedem osvojilo 1. mesto, sedem 2. mesto in štirje 3. mesto.
Že teden dni kasneje so Žirovničani ponovno stali na najvišji
stopnički. To pot so se med šestimi zgornjegorenjskimi šolami
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Slovesnost ob
70-letnici Društva
upokojencev Žirovnica

svete in spoznali goro zabavnih iger, s katerimi bodo lahko pripravljali še bolj pestra in
zanimiva srečanja, 1. oktobra
pa so se udeležili državnega
srečanja voditeljev na Dobovi
– na enem mestu se je zbralo okrog 200 različnih barv
rutk.
8. oktobra smo tudi uradno otvorili skavtsko leto,
ki pa je za nas, brezniške
skavte, še toliko bolj pomembno, saj praznujemo
30 let našega delovanja.
Začetek skavtskega leta. Foto
Ob različnih športno-ustvarUrh Nagode
jalno obarvanih točkah smo
se učili o zgodovini našega stega in, kot se za praznovanje
spodobi, smo upihnili svečke na naši torti. Sledili so prehodi
med vejami, ki smo jih zaključili s sveto mašo in uradnim kvadratom, sedaj pa že komaj čakamo prva srečanja.

1. oktober 2022. Praznik društva, mednarodni dan starejših,
svetovni dan glasbe, pa še sonce je po dolgotrajnem deževju posijalo in dalo prireditvi ob 70-letnici poseben pridih svečanosti.
Članice in člani društva
so že pred pričetkom
prireditve napolnili Dvorano pod Stolom. S svojo prisotnostjo so tako
društvu izrazili zahvalo
za vse dejavnosti, ki jih
organizira za bolj pestro, bolj kakovostno življenje starejših v občini,
in za vso pomoč ljudem,
ki jih je bolezen potisnila
med stene doma.

Vida Leskovar, Vsestranska žolna

Prireditev so s svojo prisotnostjo in nagovori
Priznanje PZDU za 70 let aktivnega počastili župan občiin uspešnega delovanja društva. ne Leopold Pogačar,
Zdravku Malnarju, predsedniku DUŽ, ravnatelj šole Gregor
je priznanje izročil predsednik PZDU Pungaršek, predsednik
Robert Plavčak. Foto Ferdo Kikelj
Zveze društev upokojencev Slovenije Janez Sušnik, predsednik Pokrajinske zveze
Robert Plavčak, predstavnica hotela Delfin iz Izole Daša Ždrnja
Gregorič ter predstavniki domačih in sosednjih društev. Še posebej smo bili veseli predstavnic iz pobratenega društva Šalek
iz Velenja, saj je 10-letnica sodelovanja in izmenjave izkušenj
spoštovanja vredno obdobje.

Kostanjev piknik
Člani Društva prijateljev mladine so 23. oktobra priredli vsakoletni kostanjev piknik, v decembru bodo za
otroke ponovno pripravili Božično piškotarno.
Družine, ki jih je lepo
jesensko popoldne
zvabilo v Završnico,
so sprehod lahko zaključile s postankom
pri prireditvenem
prostoru, kjer so jim
DPM-jevci postregli s
pečenim kostanjem
Nedelja kot nalašč za kostanjev piknik
in čajem. Kostanjev
piknik je postal že tradicionalna prireditev, v DPM Žirovnica
pa so že začeli s pripravami na Božično piškotarno.
Polona Kus

V slavnostnem govoru se je predsednik društva Zdravko
Malnar sprehodil skozi zgodovino in sedanje dogajanje v društvu ter začrtal pot v naslednje desetletje, katere najpomembnejši nalogi sta nadaljevanje bogate tradicije in prizadevanje
za izgradnjo doma za starejše.
Župan Leopold Pogačar je v svojem nagovoru poudaril,
da društvo s svojo dejavnostjo in izzivi pomembno prodira v
marsikatero poro življenja v občini. V njegov razvoj so skozi
70 let vzponov in padcev vtkana prizadevanja posameznikov,
članov upravnih odborov in organizatorjev dejavnosti kot vsega
članstva za bolj aktivno vključevanje starejših v družbo.

Božična piškotarna
Žirovniški otroci bodo v prazničnih dneh že tretjič
zapored lahko pekli piškote v Božični piškotarni.
Kako deluje ta piškotarna? Božiček izbere recept za posebno dobre piškote in se pri lokalnih ponudnikih oskrbi
s sestavinami. Paketek z receptom in sestavinami dostavi
na naslove otrok, ki se za sodelovanje v Božični piškotarni
pravočasno prijavijo – letos prijave sprejema od 5. do 16.
decembra na e-naslovu dpmzirovnica@gmail.com. V prijavi navedite ime, priimek, naslov in starost otrok.
Za delovanje Božične piškotarne bomo poskrbeli v DPM
in ZTK Žirovnica ob podpori Občine Žirovnica.

Na prireditvi sta bili društvu podeljeni dve priznanji, in sicer
velika plaketa ZDUS za 70 let delovanja društva in priznanje
PZDU za 70 let aktivnega in uspešnega delovanja društva.
V bogatem kulturnem programu, ki ga je zasnoval vodja kulturno-izobraževalne sekcije Ferdo Kikelj, sta se prepletali
glasba in beseda. V njem so sodelovali pevci Osnovne šole
Žirovnica, mladi glasbeniki in baletna plesalka Ema Mrak iz
Glasbene šole Jesenice, igralka domačega kulturnega društva
Marja Jalen in moška pevska skupine Sosedje ter glasbeni trio
Dve dami in pol, ki ga sestavljajo violinistki Eva Kramar in Tina
Bučar ter Matej Zupančič, klavir. Slovesnost so končale večno
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žive pesmi našega rojaka, pevca Aleksandra Mežka, ki je tudi
član našega društva. Mladi so oder prepuščali starejšim, ti pa
zopet mladim. Pravi primer medgeneracijskega sodelovanja.

Ženske: 1. mesto Društvo diabetikov Jesenice, 2. mesto DU
upokojencev Žirovnica, 3. mesto DU upokojencev Radovljica
Moški: 1. mesto DU upokojencev Radovljica, 2. mesto DU
upokojencev Gorje, 3. mesto DU upokojencev Žirovnica 1

Jubilej društva so ta dan počastile tudi članice skupine ročna
dela, vodi jih Brigita Mrak, ki so pripravile bogato razstavo
svojih malih umetnin.
Danica Bernik

Prehodni pokal med ženskami je osvojila ekipa Društva diabetikov, med moškimi pa ekipa DU Radovljica.
Po razglasitvi rezultatov smo se zadržali na malici. Ob prijetnem
klepetu in analizi posrečenih in neposrečenih metov nam je
dopoldne minilo, da nismo vedeli kdaj.

Zahvala
Iskreno se zahvaljujem vsem, ki so kakorkoli prispevali, da
je naše društvo tako zgledno in slavnostno obeležilo jubilejno leto. Posebna zahvala gre organizacijskemu odboru
za pripravo dogodkov. Sestavljali so ga Matevž Čemažar,
šport, Ferdo Kikelj, kultura, Vojka Legat, administracija in
vsestranska pomoč, in Nejka Dolar, ki je zbrala in uredila
gradivo za zbornik ob 70-letnici društva. Delo skupine je
usklajeval predsednik odbora Janez Ferjan. Nesebično pa
so pomagali: Brigita Mrak, Danica Bernik in Tone Kržič.

Tekmovanje vaških dvojic v balinanju
V petek, 21. oktobra, je na balinišču za Osvaldom potekalo tekmovanje dvojic v balinanju. Tekmovanja se je udeležilo sedem
parov iz naših vasi. Kljub hladnemu vremenu smo se borili za
vsak centimeter. Predsednik društva Zdravko Malnar je podelil
medalje najboljšim trem ekipam:
1. mesto: Franc Zalokar in Sandi Lužnik
2. mesto: Ivanka Košelnik in Franjo Kočila
3. mesto: Darko Pogačar in Andrej Košir

Zdravko Malnar, predsednik DUŽ

Športne prireditve v počastitev
70-letnice društva
Balinanje za memorial Slavka Gregoriča ter Martina in Toneta Pazlarja
Člani balinarske sekcije smo 6. oktobra na našem balinišču
organizirali tradicionalni balinarski turnir, drugega po vrsti. Turnirja se je udeležilo osem ekip, pet moških in tri ženske. Sodil
nam je Miloš Nikolič z Jesenic. Po uvodnem pozdravu smo se
okrepčali z aperitivom, kavo in pecivom, Ferdo Kikelj pa je
napravil nekaj posnetkov za našo dokumentacijo.

Zmagovalne dvojice. Foto Ferdo Kikelj

Zahvaljujem se vsem udeležencem tekmovanja. Vse balinarje
vabimo, da se tekmovanju vaških dvojic v balinanju pridružite
naslednje leto.
Slavko Kolman

Napovedujemo
Potopisno predavanje Gruzija
21. novembra ob 18. uri v dvorani Gostišča Osvald, predavatelj
Janez Pretnar.
Potopisno predavanje Iran
12. decembra ob 18. uri v dvorani Gostišča Osvald, predavatelj
Miro Koder.
Ogled operete Hotel Obir
Od 14. do 19. novembra 2022 bodo v Gledališču Toneta
Čufarja potekali 35. Čufarjevi dnevi. 24. novembra ob 19.30
gostuje gledališka skupina SPD iz Železne Kaplje z opereto
HOTEL OBIR. V društvu načrtujemo ogled predstave v okviru
dejavnosti kulturno-izobraževalne sekcije. Vabljeni!

Udeleženci memoriala. Foto Ferdo Kikelj

Žvižg sodnikove piščalke je naznanil začetek tekmovanja. Lepo
zravnana steza, koncentracija za čim bolj natančen met, umirjene roke, naprezanje za ravno prav dolge mete. Spodbude
navijačev, ki so prišli navijat za svoje ekipe … Tekmovanje se je
končalo v petih urah. Sodnik Miloš Nikolič je razglasil rezultate,
predsednik društva Zdravko Malnar pa je podelil medalje in
prehodna pokala.
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Klici starejših na CSD:
»Ali sem upravičen?«

SOŽITJE za večjo varnost v
prometu – 17. november

Oktobra so upokojenci, ki z lastnim dohodkom ne
dosegajo meje socialne varnosti (620,18 evra), prejeli
obvestilo ministrstva, da lahko pri centrih za socialno
delo uveljavljajo varstveni dodatek. Številni kontaktirajo CSD in sprašujejo, kako uveljavljati to pravico in
ali jim pripada.
Pri večini je bilo doslej ugotovljeno, da ne izpolnjujejo pogojev
predvsem zaradi preseganja cenzusa ob upoštevanju zakonca
in njegovih dohodkov. Bistven zadržek predstavlja tudi preživninska obveznost otrok, saj svojih otrok ne želijo finančno
obremenjevati. »Preživninska obveznost izhaja iz vzajemne
dolžnosti polnoletnih otrok, da preživljajo svoje starše, če so
ti zaradi starosti, invalidnosti ali bolezni nezmožni za pridobitno delo in imajo prenizke dohodke, ki jim ne omogočajo
dostojnega življenja.«
Višina preživninske obveznosti je odvisna od plačilne sposobnosti polnoletnih otrok, torej njihovih dohodkov, njihovih stroškov, obveznosti preživljanja lastnih otrok in drugih življenjskih
situacij. Obveznosti pa se dokazujejo npr. s pogodbami o priužitku, o dosmrtnem preživljanju, preživninskih dogovorih …
Primer: za dva odrasla, ki izpolnjujeta vstopni pogoj za varstveni dodatek (starost, invalidnost I. kategorije), je cenzus
966,13 evra, se pravi njun skupni dohodek ne sme presegati
tega zneska. Višina varstvenega dodatka je potem razlika od
njunega skupnega dohodka do višine cenzusa.
Kot opažajo na CSD, je veliko zanimanja za pridobitev pravice,
po pojasnilu pa se manjše število odloči za oddajo vlog.
Ne glede na to, da presegajo cenzus in s tem pravico do pridobitve varstvenega dodatka in s tem do energetskega dodatka,
pa imajo ob zaznani finančni stiski možnost tudi do izredne
socialne pomoči za kritje izrednih izdatkov povezanih s preživljanjem, kar tudi vsem, ki nas kontaktirajo, pojasnimo.

Javna agencija RS za varnost prometa, Generalna
policijska uprava, DARS, Rdeči križ in ZDUS so pripravili projekt SOŽITJE za večjo varnost v cestnem
prometu.
Namen projekta je poučiti voznike v tretjem življenjskem
obdobju o novostih v prometu, da bi bili na cestah čim
dlje samostojni in varni. Usposabljanje bo potekalo tudi
v Žirovnici, in sicer 17. novembra od 9.30 do približno
13. ure v dvorani Gostišča Osvald. Izobraževanje organizirata Občina Žirovnica in Društvo upokojencev Žirovnica.
Na enodnevnem preventivnem dogodku boste udeleženci
osvežili znanje iz prometnih predpisov in pravil, policisti
vam bodo predstavili ključno problematiko, ki se pojavlja
na avtocestah in hitrih cestah, strokovnjaki DARS-a vas
bodo poučili o varni vožnji in pravilnem ravnanju v različnih prometnih situacijah. Ob koncu se boste lahko peljali
na svetovalno vožnjo z ocenjevalcem na vozniškem
izpitu. Za nas, starejše voznike, vsekakor koristna šola,
zato vljudno vabljeni.
Danica Bernik

Voščili smo
Septembra je praznovalo enajst članic in članov našega društva. Osebno smo predstavniki društva voščili Marijanu Jesenku iz Žirovnice za 91, Ljudmili Andervald z Brega za 90 in Ester
Florjančič iz Smokuča za 93 let.
Oktobra pa je praznovalo osem članic in članov. Osebno smo
obiskali Marto Dolžan iz Žirovnice za 91 in Ano Pristov iz Doslovč za 90 let.

Anita Bregar, CSD Jesenice

Strokovnjakinja za homeopatijo in tui-na sprostitveno masažo
Ana Pristov

Ester Florjančič

Home-0-Či

Marija Andervald

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.

Marjan Jesenko

Marta Dolžan z zaupnico Nežo
Pernuš in predsednikom Zdravkom
Malnarjem

Meritve
V prostorih knjižnice društva nadaljujemo z merjenjem holesterola, sladkorja in krvnega tlaka. Merjenja 3. oktobra se je
udeležilo enajst upokojenk in upokojencev. Naslednje merjenje
načrtujemo 7. novembra ob 8. uri na ustaljenem mestu.
Neža Pernuš
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Zdravo spanje
Spanje je pomemben proces v človekovem življenju. Je naravno telesno
stanje, ki se zgodi v štiriindvajsetih
urah vsakega človeka in pomembno
vpliva na telesno in duševno zdravje.
Tretjino svojega življenja prespimo,
kar pomeni v povprečju med šest in
devet ur na noč. Spanje ni le počitek,
saj se med spanjem dogajajo številni
procesi v našem telesu: obnavljanje
celic ali regeneracija, utrjevanje spomina v možganih, kopičenje in obnavljanje energije, obnavljanje imunskega sistema … Pomanjkanje ali slabša
kakovost spanja povzroča utrujenost,
pomanjkanje energije, slabšo koncentracijo, slabši imunski sistem, slabši
spomin, slabšo delovno učinkovitost,
slabšo odzivnost, presnovne motnje,
povečano variabilnost srčnega utripa
... Dolgoročne posledice pomanjkanja
spanja tako poslabšajo telesno zdravje
v smislu razvoja in poslabšanja kroničnih bolezni, kot so debelost, sladkorna
bolezen, avtoimune bolezni (luskavica,
alergije …) in/ali vplivajo na razvoj duševnih motenj (tesnoba, depresija, izgorelost). Sabia in sodelavci (2021) v
svoji študiji navajajo, da konsistentno
spanje odraslih nad 50 let manj kot 6 ur
na noč poveča verjetnost za demenco
za 30 % v primerjavi z navadnim trajanjem spanja –7 ali več ur.
Po podatkih WHO ima težave s spanjem skoraj polovica svetovne odrasle
populacije, kar petina trpi za kronično
nespečnostjo. Ljudje smo si različni,
tako so naše potrebe po spanju različne. Znak, da smo spali dovolj je, če
se zjutraj zbudimo sveži in spočiti. Na
splošno potrebujejo dojenčki 14 do 15
ur, otroci 10 do 13 ur spanja, mladostniki 9, odrasli pa ne glede na starost
7 do 9 ur spanja. Nekoliko več spanja
potrebujejo nosečnice. S starostjo naj
bi težave z nespečnostjo naraščale, kar
ne pomeni, da je to nujni proces zdravega staranja. S starostjo potrebujemo
torej prav toliko spanja kot v zrelih letih,
drži pa, da je čas uspavanja v starosti
podaljšan, prebujanja ponoči so pogostejša, zadovoljstvo z nočnim spanjem

je manjše, več je dnevne zaspanosti in
posledično več dremeža preko dneva.
Tudi zdravila lahko povečujejo dnevno
zaspanost (npr. kortikosteroidi, antidepresivi, opiati, antihistaminiki), kar lahko vpliva na slabšo kvaliteto nočnega
spanca oz. na manj stabilni cirkadiani
ritem (razmerje med obdobjem budnosti in obdobjem spanja).
Za zdravo spanje je pomembna pravilna higiena spanja. Nacionalni inštitut
za javno zdravje je objavil 10 priporočil
za zdravo spanje odraslih z namenom
izboljšanja higiene spanja, ozaveščanja o pomenu zdravega spanja in s
tem krepitve telesnega in duševnega
zdravja: vedno hodite spat ob isti uri
in vstajajte ob isti uri, dremež čez dan
naj bo kratek (največ 45 minut), izogibajte se pitju alkoholnih pijač in ne
kadite, izogibajte se kofeinu 6 ur pred
spanjem (kava, energijske pijače, pravi čaj, temna čokolada), izogibajte se
mastni, pekoči in sladki hrani pred spanjem, redno se ukvarjajte s telesno dejavnostjo, vendar ne tik pred spanjem,
uporabljajte primerno ležišče, vzglavnik
in posteljnino, spalnica naj bo prezračena, primerne temperature, ugasnite
vse moteče zvoke in zatemnite prostor,
spalnica je namenjena spanju in ni delovni prostor, rutina uspavanja naj bo
sproščujoča.
Če težave z nespečnostjo trajajo tako
dolgo, da vplivajo na vaše duševno
zdravje in se dnevno soočate z utrujenostjo, razdražljivostjo, težavami
z zbranostjo in posledično manjšo
učinkovitostjo na delovnem mestu in
v družbi, s stalno mišično napetostjo,
prebavnimi težavami, telesnimi bolečinami, glavoboli, vsekakor svetujemo
samooceno higiene spanja in upoštevanje vseh nefarmakoloških nasvetov.
Če se stanje ne izboljša, svetujemo
obisk izbranega osebnega zdravnika,
s katerim boste poiskali najboljšo možno rešitev.
Ksenija Noč, mag. zdr. nege, vodja
Zdravstveno vzgojnega centra, Zdravstveni dom Jesenice
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Rožnati oktober v
Žirovnici
Oktober je svetovni mesec osveščanja o raku na dojkah. V občini Žirovnica so začetek rožnatega meseca obeležili s simboličnim dejanjem.

Rak na dojkah je najpogostejša oblika
raka pri ženskah, zbolijo pa lahko tudi
moški. Letos rožnati mesec poteka pod
sloganom »Bodi in ostani zdrava!«, ki
sporoča, da lahko sami veliko naredimo za svoje zdravje s preprostimi odločitvami za zdrav življenjski slog.
Občina Žirovnica je v sodelovanju z
Večgeneracijskim centrom Ljudske univerze Jesenice in Združenjem Europa
Donna Slovenija simbolično obeležila
začetek rožnatega meseca – s kamnito rožnato pentljo na cvetlični gredi v
žirovniškem križišču ter z rožnatim šalom, ki sta ga župan Leopold Pogačar
in članica upravnega odbora Združenja
Europa Donna Slovenija Rina Klinar nadela drevesoma pred občinsko stavbo.
Po rožnatem oktobru pa smo že vstopili v november, ki ga zaznamuje gibanje Movember, namenjeno zdravju moških, predvsem opozarjanju na
raka prostate in mod, duševno zdravje
in preprečevanje samomorov. Simbol
Movembra so zavihani brki, ki jih moški
v podporo gibanju nosijo v novembru.
Polona Kus

Narava

Planinski vrabec – občasni
gnezdilec v Karavankah

podlubniki napadenih dreves – lubadark. Lubadarke v poznem
poletju in jeseni prepoznamo po rjavi črvini okoli koreničnika
in za luskami skorje, odpadanju iglic z obarvane ali še zelene
krošnje ter odstopanju in odpadanju skorje z debla.

Vsi poznamo domačega vrabca, redki od njega ločijo poljskega, malokdo pa je slišal, kaj šele videl, planinskega vrabca
(Montifringilla nivalis). Veliki so do 19 centimetrov, nekaj več
kot domači, kar jim omogoča preživetje v težkih zimskih razmerah. Glavno območje gnezdenja planinskih vrabcev, ki je
pri nas zelo redka celoletna vrsta, so Julijske Alpe. To ptico
najpogosteje opazujejo prav pri Kredarici, kamor se pozimi
rada pride nahranit.

Lubadarke je treba čim prej posekati in olupiti oziroma les odpeljati iz gozda v lupljenje ali predelavo. Zalego podlubnikov v
vejah in vrhačih uničimo s kurjenjem ali izdelavo sekancev. Veje
in vrhače iglavcev, ki s podlubniki niso napadeni, razžagamo
in zložimo v kupe, tako da so debelejši konci v notranjosti
kupa. V primeru strojne sečnje jih zložimo pod kolesa na sečne poti in zavozimo. Poskrbimo za ureditev sečišča, zlasti za
odvodnjavanje prometnic in pretočnost vodotokov. Če bomo
preko jeseni in zime uspešni in bomo iz gozda spravili večino
lubadark, bomo s tem zmanjšali obseg škode zaradi podlubnikov v naslednjih letih.

Planinski vrabci občasno
gnezdijo tudi na pobočju
Stola. Nekajkrat sem opazoval skupino odraslih, ki
se je spomladi zadrževala
med Gutami in Prešernovo kočo. Gnezditveni
prostor te ptice so skalni travniki nad drevesno
Mladič planinskega vrabca je za- mejo na prisojnih legah,
nesljiv dokaz, da so te ptice gnez- kjer spomladi sneg hitro
dile le malo pod Prešernovo kočo. skopni. Gnezdo je največkrat v skalnih špranjah ali
luknjah. Gnezda nisem
našel, gnezdenje pa sem
lahko potrdil po množici
speljanih mladičev. Odrasli imajo črn kljun in grlo,
značilnost mladih pa je
izrazito rumen kljun.

Pravočasen posek je poleg preprečitve širjenja podlubnikov
pomemben tudi zaradi ohranjanja vrednosti lesa. Če so napadena drevesa pravočasno posekana in obeljena ali predelana,
se tudi vrednost lesa bistveno ne zmanjša. Če pa s posekom
odlašamo, se les napadenih dreves obarva modrikasto, kar
je posledica okužbe z glivami. Obarvanje zniža prodajno vrednost lesa. Če lastnik gozda s posekom čaka do odpadanja
lubja in pokanja lesa, pa je tak les lahko razvrednoten do cene
celuloznega lesa. Več informacij in slikovno gradivo najdete na
spletni strani ZGS.si.
Zavod za gozdove Slovenije, OE Bled

Mijini recepti

Jabolčni
drobljenec

Nekega sončnega dne

Po črnem kljunu in grlu ločimo od- sem opazoval zanimiv
rasle osebke od mladičev.
lov navadne postovke, ki

1. V prvo skledko na
tanjše krhlje narežemo
8 jabolk, jih posujemo z
dvema žlicama sladkorja,
žličko cimeta in premešamo.

je nameravala upleniti speljanega mladiča na skali. Ta jo je pravočasno zagledal in si s hitrim manevrom vstran rešil življenje.
Besedilo in foto Boris Kozinc

2. V drugi skledi naredimo drobljenec iz:
• 80 g masla
• žličke cimeta
• 60 g sladkorja
• 120 g moke

Poziv lastnikom gozda

Povečana aktivnost podlubnikov

3. V tretji skledi pripravimo testo iz:
• 100 g masla
• 1 vanilijevega sladkorja
• 80 g sladkorja
• 120 g moke
• 2 jajc
• ½ pecilnega praška

Na Zavodu za gozdove Slovenije lastnike gozdov pozivajo, naj redno pregledujejo svoje gozdove. Če odkrijejo napade podlubnikov, naj obvestijo revirnega
gozdarja ter nemudoma začnejo s posekom lubadark.

Maslo penasto umešamo s sladkorjem, dodamo jajci, ostale sestavine in zgnetemo v testo.

V drugi polovici julija se je začelo močno povečevati število s
podlubniki napadenih dreves, zlasti smreke. Glavni vzrok za povečanje poškodb je izredno sušno in vroče poletje 2022. Smreke so oslabele in postale manj odporne na napad podlubnikov,
hkrati pa se je zaradi visokih temperatur razvoj podlubnikov
pospešil. Vsa napadena drevesa še niso odkrita in popisana,
obseg škode bo znan ob koncu zime. Povečan obseg poškodb
zaradi podlubnikov lahko pričakujemo tudi v letu 2023.

4. Vrečko vanilijevega pudinga zmešamo z dvema žlicama
sladkorja in skuhamo v 300 ml mleka.
5. Na z maslom premazan pekač nadevamo testo. Na testo nadevamo ½ jabolk, nanje nalijemo vanilijev puding,
na puding pa še preostalo polovico jabolk. Kolač nato po
vrhu posujemo še z drobljencem. Pečemo 50 minut pri
temperaturi 180 °C. Postrežemo toplega ali hladnega s
kepico vanilijevega sladoleda.

Jeseni in pozimi bo Zavod za gozdove Slovenije nadaljeval pregled gozdov in lastnikom gozdov z odločbo določal posek s
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Društva

Dirke na štirih kolesih
nekoliko drugače

dvovprega je še drugič najuspešnejše vodil konje Miha Tavčar,
2. mesto pa je pripadlo Marku Memonu (oba Kobilarna Lipica).
Dan se je nadaljeval s tekmovanjem neprofesionalnih voznikov
vpreg za pokal KK Stol. Tudi tu je bilo zelo napeto, saj je stroga
tričlanska komisija Konjeniške zveze Slovenije budno bedela
nad konji in vozniki, tako je prišlo tudi do diskvalifikacij.
V disciplini enovpreg je slavil voznik
Jože Podlipnik (Dobro Polje), 2. mesto
je zasedla Meta Zupan (KK Stol), tretje
mesto je ostalo zaradi diskvalifikacij
nezasedeno.
2. mesto si je v hudi konkurenci privozil Z dvovprego je brez
Polde Zupan (KK Stol)
napak odpeljala
progo Meta Zupan (KK Stol), 2. mesto si je v hudi konkurenci
privozil Polde Zupan (KK Stol), 3. pa je pripadlo Mihu Skubcu
(KK Višnja Gora).
Sodelujočim se zahvaljujemo za udeležbo in čestitamo ob
uspehih.
Po vseh napetih trenutkih smo se ob hrani in pijači zadovoljni
prijetno sprostili ob zvokih harmonike, kar pa ne bi bilo mogoče brez vseh pridnih rok. Vsem, ki so kakorkoli pripomogli
k organizaciji dogodka, se iskreno zahvaljujemo.
KK Stol

V nedeljo, 16. oktobra 2022, smo na konjeniški parceli
gostili tekmovanje vpreg. Člani Konjeniškega kluba
Stol so se v sodelovanju s Konjeniško zvezo Slovenije
ter Kobilarno Lipica izjemno potrudili z organizacijo
dogodka, kakršnega pod Karavankami še nismo gostili. Glavno besedo so imele konjske eno- in dvovprege,
ki so se v več kategorijah potegovale za naslov CAN-1
državnega prvaka ter pokal KK Stol.
Konji so se uporabljali za vožnjo veliko prej kot pa za jezdenje. Ko so vprežna vozila izgubila osnovno vlogo prevoza, se
je vožnja spremenila v hitro razvijajočo se športno disciplino.
Vožnja, ki je postala samostojna disciplina leta 1970, je najstarejša disciplina konjeniških tekmovanj, je disciplina brez jahača.
Voznik sedi na kočiji z vpreženim enim konjem ali ponijem, s
parom ali štirimi konji.
Sodobna tekmovanja v vožnji vsebujejo tri faze: dresuro v
maneži velikosti 100 m x 40 m z izvajanjem predpisane poti
v pravilnem hodu, pri čemer se ocenjuje gladkost in točnost
prehodov, zamah, poslušnost konj in dejstva voznika; maraton,
ki je najbolj spektakularen del tekmovanja in poteka na do 18
km dolgi progi z ostrimi zavoji, strminami, vodnimi in naravnimi
kot tudi umetno izdelanimi ovirami ter spretnostno vožnjo,
kjer se preverja voljnost in vodljivost konj na progi sestavljeni
iz stožcev, ki jo morajo vozniki prevoziti s čim manj napakami
v predpisani hitrosti.

EJGA guest house
Cesta maršala Tita 27
4270 Jesenice
tel.: 04 58 66 000
e-pošta: ejga-jesenice@siol.net
www.ejga-jesenice.si

Restavracija • Catering • Sobe
Delovni čas: pon-sob 12-21h / ned, prazniki 12-19h
*NOVA À LA CARTE PONUDBA*

Dva pokala za članico KK Stol Meto Zupan

Državno tekmovanje CAN-1 je potekalo z eno- in dvovpregami
profesionalnih voznikov, ki so zastopale KK Kras, KK Suprinn,
Kobilarno Lipica, KK Krka Novo in KK Velenje, potekalo pa je
v treh kategorijah. Vsak tekmovalec je odpeljal tekmo A – dresuro ter tekmo C – spretnostno vožnjo, saj izvedba maratonske
vožnje trenutno pod Stolom še ni mogoča.
V kategoriji otroci (enovprega) si je naziv državnega prvaka
privozil Jaka Tavčar (KK Kras), na 2. mesto se je uvrstila Lina
Ujčič Vrhovnik (KK Suprinn). V kategoriji člani – enovprega si
je naslov državnega prvaka privozil Miha Tavčar (Kobilarna
Lipica), ki med vrsto domačih in mednarodnih lovorik lahko
prišteje tudi naslov evropskega in svetovnega prvaka, podprvak je postal Janez Peternel iz Globokega (Kobilarna Lipica),
3. mesto pa Robert Vrhovnik (KK Suprinn). V kategoriji člani –
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SSD Stol Žirovnica
v jesenskem času

• pokal Alpe Adria Trbiž: Marcel Žebovec 5., Miha Jan 3., Ula Končnik 4.; v skupnem seštevku turneje štirih tekem: Marcel Žerovec
6., Miha Jan 3., Nace Aleš 4., Vid Klobasa 6., Ula Končnik 3., Val
Vidic 6. mesto; skupno je naš klub med vsemi 16 nastopajočimi
ekipami osvojil 3. mesto.
• državno prvenstvo Ljubno: Nik Heberle 4. mesto
• državno prvenstvo Ljubno: Nik Heberle 5. mesto, ekipno: Ambrož Peternel, Nik Heberle, Maj Pagon, Aljaž Zupan 5. mesto
• državno prvenstvo Mostec 16. 10. 2022: Ula Končnik 2. mesto
(državna podprvakinja), ekipna tekma: Lovro Resman, Matevž
Otrin, Ula Končnik, Nace Aleš 2. mesto (državni podprvaki)

Lepi jesenski dnevi kar kličejo po sprehodih in gibanju
v naravi. V pisan barve odet skakalni center Glenca
vabi naše mlade skakalce, da s še večjim veseljem in
polni energije opravijo kondicijske treninge, mlajša
skupina pa tudi treninge skokov.

Vsem naših skakalcem čestitamo za dosežene rezultate!
Vabljeni, da dogajanje v našem klubu vsakodnevno spremljate
tudi na naši facebook strani.
Deklice in dečke, ki bi želeli postati del naše mlade
skakalne ekipe, vabimo, da se nam pridružite ob ponedeljkih, sredah in petkih med 17.30 in 19.00 v našem skalnem centru v Glenci, od 1. novembra dalje pa v telovadnici
OŠ Žirovnica ob sredah in petkih med 17.30 in 19.00. Za več
informacij lahko pokličete Matica Lotriča, 040 647 567. Veseli
bomo vašega prihoda. Se vidimo!
Urška Šimnic Novak, SSD Stol Žirovnica

Mednarodna tekma za pokal Alpe Adria v Glenci, 10. september 2022

Dom pri izviru Završnice
v zimski sezoni
odprt za vikende

V sredini septembra je naša Glenca, že tradicionalno, gostila
mednarodno tekmo za pokal Alpe Adria za deklice in
dečke do 11 let. Tekme se je udeležilo veliko nadobudnih mladih skakalcev iz različnih slovenskih klubov ter nekaterih klubov
iz sosednje Avstrije in Italije. Nekaj naših skakalcev je tekmovalo prvič, zato jim še posebej čestitamo za pogum. Vreme
nas je razveselilo s soncem, naš klub pa je kot vedno poskrbel
za odlično organizacijo in super vzdušje med tekmovalci in
obiskovalci. Med navijači sta bila tudi župan Občine Žirovnica
Leopold Pogačar in vodja panoge za smučarske skoke Gorazd
Pogorelčnik. Gospod Pogorelčnik je pohvalil razvoj skokov v
Žirovnici ter obnovo objektov v našem skakalnem centru Glenca. Tekmovanje lahko označimo za uspešno, saj so nekateri
tekmovalci dosegali visoke uvrstitve, drugi pa so spoznavali
tekmovalno plat športa in si nabirali nove izkušnje.
Naši skakalci so zasedli kar nekaj najboljših mest:
•
•
•
•
•

Dom pri izviru Završnice je 1. novembra za mesec dni zaprl
vrata za obiskovalce. Člani Planinskega društva Žirovnica
bodo ta čas namenili vzdrževalnim delom in pripravi na
zimo. Pred domom že stoji lepa skladovnica drv, v dveh
sobah so stara prepišna okna zamenjana z novimi, še preden cesto pokrije sneg bo treba napolniti tudi shrambo.
Razmere v Zelenici pa bomo že kmalu lahko preverili od
doma in se tako lažje odločili oziroma ustrezno pripravili
za turo. Na pobudo in s finančno pomočjo Zavoda za
varstvo pred snežnimi plazovi bosta pri domu nameščeni
dve kameri, namenjeni opazovanju vremena in razmer.
V zimski sezoni, od decembra do junija,
bo Dom pri
izviru Završnice odprt ob
vikendih z izjemo zelo slabega vremena.
Oskrbnik Rok
Zadnji poletni dnevi v Zelenici
Škrjanc bo za
toplo peč skrbel že ob petkih od 12. ure naprej – začne
v petek, 2. decembra. Ponudbo in odprtost doma lahko
spremljate na fb profilu Doma pri izviru Završnice, tablica
odprto/zaprto vas obvešča na kozolcu v dolini Završnice,
vse informacije dobite na tel. številki 030 274 262. Vabljeni
k obisku!
Polona Kus

dečki 7 let: 3. mesto Marcel Žebovec
dečki 9 let: 6. mesto Maj Kaltenekar
dečki 10 let: 3. mesto Aleš Nace, 5. mesto Vid Klobasa
dečki 11 let: 6. mesto Val Vidic
deklice 10–11 let: 4. mesto Ula Končnik, 6. mesto Hana Bremec.

Poleg omenjene tekme, so se našli skakalci vseh kategorij udeležili še drugih tekem poletne sezone. Vidnejši rezultati:
• pokal Argeta Vizore: Ula Končnik 1. mesto; nordijska kombinacija: Ula Končnik 1. mesto
• pokal Argeta Gorenja Sava Kranj: Nace Aleš 5., Lovro Resman 6.,
Ula Končnik 2., Val Vidic 3., Jan Rožič 4., Bremec Hana 3., Bine
Kolar 2., Katarina Lužnik 1. mesto
• pokal Alpe Adria Tržič: Miha Jan 4., Maj Kaltenekar 6., Nace Aleš
4., Jan Rožič 6. mesto
• pokal Argeta Gorenja Sava Kranj: Hana Bremec 6., Jan Rožič 5.,
Katarina Lužnik 3.; na državnem prvenstvu v nordijski kombinaciji
je na svojem prvem nastopu Katarina Lužnik osvojila odlično 3.
mesto!
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Nudenje
prve
pomoči
Sladkorna bolezen
Sladkorna bolezen je kronična bolezen, pri
kateri oseba ne proizvaja inzulina ali pa telo
na inzulin ni odzivno. Nujna stanja se kažejo
takrat, kadar je krvni sladkor izven normalnih
vrednosti. Sladkorni bolniki imajo navadno
s seboj inzulin v injekcijah (če se zdravijo z
inzulinom), lahko imajo tudi merilec krvnega
sladkorja.
Znaki hipoglikemije: potenje, hladna koža,
slabotnost, utrujenost, lakota, zaspanost,
nemir, agresivnost, glavobol, hiter pulz, tresavica, slabša odzivnost, nezavest.
1. Pomagamo osebi, da se usede in udobno
namesti, jo pomirimo.
2. Če ima oseba merilec krvnega sladkorja,
pomagamo izmeriti vrednost.
3. V primeru simptomov hipoglikemije damo
odzivni zavestni osebi nekaj sladkega: sladke
tabletke, bombone, sladko pijačo. Pomembno: obolelemu damo sladko samo, če je pri
zavesti, dobro odziven in lahko požira!
4. Po 15 minutah lahko ponovimo, če se
stanje ne izboljša.

Epileptični napad
Epileptični napad je posledica nenormalnega
proženja električne aktivnosti v možganih,
vzrokov je lahko veliko. Kaže se lahko kot
tresenje celega telesa, izguba kontrola telesa
ali samo odsotnost, strmenje v prazno. Pri
otrocih so pogosti tudi vročinski krči.
Prepoznava: osebe, ki imajo znano epilepsijo, nam lahko povedo, da čutijo, da bodo
dobili napad. V takem primeru se ustrezno
pripravimo in pričakujemo napad. Epileptični napad je lahko tudi posledica poškodbe
glave, drugih bolezni, zato lahko vprašamo
osebo ali svojce po teh podatkih. Oboleli po
epileptičnem napadu je zamračen, utrujen,
lahko deluje odsoten, se ne spomni vsega.
1. Zavarujemo in pazimo, da se oseba ne
poškoduje; umaknemo morebitne nevarne
predmete; osebe ne premikamo, razen če ni
to nujno potrebno za varnost. Odstranimo
nakit, razrahljamo oblačila, podložimo mehko pod glavo.
2. Klic 112 oz. NMP, če: gre za prvi epileptični
napad, če traja več kot 5 minut, če se zavest
ne povrne po napadu, nosečnica, sladkorni
bolnik, visoka vročina, alkohol, droge, ali če
smo v dvomih.
3. Zabeležimo čas začetka napada in čas
trajanja.

4. Po koncu napada osebo udobno namestimo in spremljamo stanje, odzivnost, dihanje,
obtok.
Astma
Astma je pogosta kronična obstruktivna
bolezen dihalnih poti. Ob akutnem napadu
gre za pojav težkega dihanja, slišimo lahko
piskanje in kašljanje. Oseba lahko toži za
bolečino v prsih in kratko sapo. Ob hujšem
napadu je dihanje lahko nenormalno in oseba neodzivna.
1. Pomagamo v udoben položaj, razrahljamo
tesna oblačila, pomirimo osebo.
2. Pomagamo pri uporabi zdravil.
3. Klic NMP, če: oseba nima na voljo zdravil,
zdravila niso učinkovita, oseba zelo težko
diha, opazimo pomodrevanje prstov, ustnic
in ušes, se spremeni stanje zavesti, dihanje
postane počasno, nenormalno, je oseba vidno zelo utrujena.
4. Če smo usposobljeni in imamo na voljo,
damo kisik.
5. Ostanemo ob osebi, spremljamo dihanje
in stanje, pomirjamo, pomagamo aplicirati zdravila po navodilih, ki jih oseba ima in
pozna.
Jernej Dolar, dr. med.

ODPRTO:
Trgovina Lesce: pon-pet: 8:00-19:00; sobota: 8:00–12:00
Trgovina sadovnjaka Resje: pon-pet: 8:00-16:00; sob: 8:00–12:00

Iščete udobne in kakovostne hlače?
Jeans, žamet, platno, moške in ženske dobite pri nas.
Tudi večje številke!

KGZ Sava z.o.o., Rožna dolina 50, 4248 Lesce
Tel.: 04/53-53-610; trgovina: 04/53-53-623; www.kgz-sava.si

Hlače Leny sedaj lahko dobite
na Jezerski c. 121 v Kranju.
Nova lokacija, znani modeli in materiali.
Odprto: Pon 9–14 | Tor 9–17 | Sre 9-14 | Čet 9-17 | Pet 9-14

Lahko nas pokličete in najdemo termin za vas.
04/59 55 200 | info@leny.eu | www.leny.eu

Domači izdelki v ličnih darilnih embalažah so čudovito darilo
tako za najbližje, sorodnike, pa tudi poslovne partnerje. Med
drugim imamo darilni paket za ljubitelje kave, čaja, divjačine,
jabolčnih izdelkov, pa tudi hišne ljubljenčke.
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TVD Partizan Žirovnica

Negujemo 90-letno zapuščino naših prednikov – od Sokolov do danes
Ljudje smo družabna bitja. Radi se srečujemo in družimo v
manjše ali večje skupine, lahko samo z namenom, da v razgovoru kakšno zadevo izpostavimo, se pogovorimo, razčistimo
in imamo ob tem dober občutek. Lahko se sestanemo zgolj
za zabavo in se poveselimo, lahko nam je skupen šport ali le
rekreacija, pa naj si bo to na prostem ali v večjih prostorih.
No, k takemu načinu druženja pa velikokrat vodijo tudi bolj
resni vzgibi, za katere bi vzroke lahko našli v političnem ali
narodnozavednem udejstvovanju.

Kot je bilo že rečeno, v preteklem letu je naše društvo praznovalo častitljivo obletnico – 90 let od ustanovitve Sokolskega
društva Žirovnica, katerega nasledstvo s ponosom nadaljuje
TVD Partizan Žirovnica. Žal je ta lep dogodek v lanskem letu
sovpadal s hudo nadlogo, ki nas že dve leti paralizira in nam ne
pusti, da bi izražali svoja čustva in se veselili lepih dogodkov,
kot smo bili navajeni pred covidom-19. Zato smo praznovanje
prestavili na letošnje leto.
Kot že dvakrat doslej, in sicer za sedemdeset- in osemdesetletnico, smo tudi tokrat pripravili poseben zbornik, v katerem
člani društva objavijo različne prispevke iz zgodovine društvenega dela in aktualne prispevke iz zadnjega desetletja delovanja društva. Za osvežitev zgodovinskega spomina na začetek
organiziranega delovanja naših predhodnikov moramo seči
kar daleč nazaj.
Sokolstvo, kot zavedno nacionalistično gibanje slovanskih narodov, se je začelo v deželah habsburške monarhije kot odgovor na delovanje nemške nacionalistične telovadne organizacije
Turnverein. Prvo sokolsko društvo je bilo tako ustanovljeno
leta 1862 v Pragi. Slovenci pa smo ga ustanovili 1863 v Ljubljani pod imenom »Južni Sokol«. Leta 1905 je bila ustanovljena Slovenska Sokolska zveza. Prva svetovna vojna je prekinila
delovanje sokolov, a po njej se je aktivnost zopet oživila, tako
da so se leta 1919 slovenski, hrvaški in srbski Sokoli združili
v Sokolsko zvezo, ki pa se je nato leta 1920 preimenovala v
Jugoslovansko sokolsko zvezo.

Sokolski dom v Žirovnici. Gradnja doma se je pričela leta 1935,
zaključila se je tri leta kasneje.

Ob naštetem se velikokrat spletejo močnejše vezi med ljudmi,
druženje postane organizirano, skupina si napiše svoja pravila
in se v nadaljevanju po njih tudi ravna. Kdor hoče pristopiti k
taki organizirani skupini, se seveda mora strinjati s prej omenjenimi pravili. Na tak ali podoben način se ljudje združujemo
že stoletja. Nekatere skupine imajo tako pri tem že kar lepo
zgodovino. Tako za mnoge skupine lahko ugotovimo, da se
druži že več generacij in tako uresničujejo skupen cilj, za katerega so se trudili že njihovi predniki.
Tudi naše društvo, TVD Partizan Žirovnica, bi svoje korenine
lahko našlo v zgoraj napisanem. Iz vsake vrste namena bi lahko
našli kaj, kar je pred več kot 90 leti združilo zanesenjake tega
kraja, da so se organizirali v skupino – društvo, katerega poslanstvo uresničujemo še danes. Seveda so se pričakovanja in
metode skozi desetletja spreminjala in dograjevala v odvisnosti
od značilnosti tistega časa, a cilj je ostal isti. Pri tem sem si
sposodil misel Cirila Dolarja Čirota, ki jo je zapisal v zborniku
ob 70-letnici društva kot tedanji predsednik: »Naša vizija je
ustvarjati pogoje in možnosti za čim več športnih aktivnosti
naših sokrajanov. Predvsem imam v mislih dom, ki se ga trudimo urediti za potrebe današnjega in jutrišnjega dne z željo, da
bomo vanj ponovno radi in pogosto zahajali, skratka, da bo
dom spet zaživel in mi z njim …« In če še dodam, pomembno
nam je, da v našem zavetju najdejo zanimanje tako najmlajši
kot tisti do pozne starosti in vsi vmes. Negujemo tako rekreacijo kot tekmovalni šport, v zadnjem času pa tudi vrsto aktivnosti
v naravi, predvsem v prelepem okolju doline Završnica, ki tako
postaja čudovita priložnost in razvojna možnost naše občine.

Slovesna otvoritev doma, ki se je sprva imenoval Dom viteškega kralja Aleksandra I. Zedinitelja.

Po tem obdobju se je sokolstvo »prebudilo« tudi v Žirovnici.
Del tega je v svojem nagovoru na slovesnosti v počastitev
90-letnice povzel tudi predsednik društva Jani Koselj: »Verjetno
pa je k zavesti prebivalcev v vaseh pod Stolom, da postanejo
člani Sokolskega društva, pripomogla tudi izgradnja doma,
ki je imela daljnosežne posledice za razvoj športa in telesne
kulture pri nas. Tukaj se je odvijalo športno, kulturno in družabno življenje. Da je bil leta 1938 »Dom viteškega kralja
Aleksandra 1. Zedinitelja«, kot se je sprva imenoval, zgrajen,
so pripomogli številni domačini. Med tistimi, ki so k izgradnji
prispevali največ, so bili Ivan Bizjak iz Most, žirovniška trgov34
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ka Antonija Kalan in gostilničar Osvald. Z izgradnjo doma in
zunanjega telovadišča so bile dane možnosti večini krajanov
za aktivno športno udejstvovanje. Kako velik dogodek je bil
otvoritev Sokolskega doma, priča dejstvo, da se je v povorki
zvrstilo 800 ljudi.«
Druga svetovna vojna je
delo Sokolov prekinila, a
nekaj jih je vseeno delovalo naprej pod okriljem
Osvobodilne fronte slovenskega naroda. Takoj
po končani vojni so slovenski Sokoli na skupščini
8. 7. 1945 sprejeli sklep o
vključitvi v novo telesno
vzgojno organizacijo Partizan.

Slavnostna povorka skozi vasi ob otvoritvi Sokolskega doma

Ob tem ne smemo pozabiti, da bi bilo verjetno v domu in okoli
njega vse drugače, če naše društvo ne bi bilo lastnik nepremičnine. Da je temu tako, je glavni »krivec« naš častni član, Ciril
Čiro Dolar, ki o tem ve povedati naslednje: »Naš dom je bil
ob izgradnji pa do druge svetovne vojne v lasti našega, to je
Sokolskega društva Žirovnica-Breznica. Vse od leta 1945 pa do
1979 je bil formalni lastnik Partizan Slovenije. 16. novembra
1975 je skupščina Partizana sprejela sklep, da v kolikor imajo
društva interes, se izvede zemljiškoknjižne vpise na društva, ki
so domove zgradila in uporabljala. Naše društvo je za prenos
zaprosilo z vlogo leta 1977 in 1978. Čeprav je bila »lastnina« v
tem obdobju nepomembna, smo se v društvu odločili, da bo
dom tudi s formalnega stališča naš. Mnogim to žal ni uspelo.«

Tudi v Žirovnici so se aktivnosti močno razmahnile.
Jani Koselj v svojem govoru tako nadaljuje: »SokolPrapor žirovniških Sokolov. Prvi sko društvo Žirovnica-Brepraporščak v društvu je bil Miha znica oz. kasneje Telesno
Artelj z Brega.
vzgojno društvo Partizan
Žirovnica je bilo skozi vsa leta svojega delovanja zelo dejavno. Že na samem začetku delovanja so poleg splošne vadbe
oz. orodne telovadbe najprej zaživele panoge, kot so tek na
smučeh, smučarski skoki in odbojka. Slednji dve sta v Žirovnici
na zelo visoki ravni še sedaj. Po koncu 2. svetovne vojne so
bili glavni nosilci delovanja društva Tine Dolar, Matevž Klemenc, Franc Starič, Janez Faletič, Anton Lakota, na vadbenem
področju pa predvsem Stane Prešeren, ki ima največ zaslug
za uspehe, ki so jih dosegli smučarji, sankači in odbojkarji …
Največje uspehe so na začetku dosegali smučarski tekači, saj
so Milan Strnad, Tine Kuljat in Andrej Janc postali državni
prvaki v štafeti 3 x 5 km. Andrej Janc prav tako uspešno zastopa barve Žirovnice in postane slovenski prvak na 5 km
pri mladincih. V teh letih imamo tudi slovenskega prvaka v
smučarskih skokih, Mirka Knaflja. Paleto zimskih športov pa
zaključuje sankaška sekcija, ki kaj kmalu prične nastopati na
večjih tekmovanjih.

Kasneje se je velikokrat izkazalo, da je
bila odločitev še kako
prava, saj smo v Slovenji med redkimi, ki
sami gospodarimo z
nepremičnino!
Veliko aktivnosti se je
odvilo v času, ki smo
se ga dotaknili. Tega
je toliko, da bi bilo
premalo vseh strani
v našem lokalnem
časopisu, če bi hoteli
vse ustrezno predstavili. Zato vas vabimo,
da mogoče prelistate
zbornik, ki smo ga
Odbojkarji v elementu
izdali ob 90-letnici.
Zainteresirani zbornik ob predhodni najavi lahko brezplačno
dobite v naši društveni pisarni.

Tudi na uspehe odbojke v Žirovnici ni bilo treba dolgo čakati.
V sezoni 1960/61 je moška ekipa Žirovnice postala republiški
– slovenski prvak in se zasidrala v 1. slovenski odbojkarski
ligi. Žirovnica je dala tudi nekatere slovenske reprezentante:
Vojko Pšenica, Franc Bergelj, Miro Strnad, Darko Pogačar,
Jani Kovač, Igor Mežek in Tine Avsenik. Rudi Rozman je bil
član jugoslovanske mladinske reprezentance, Viktor Krevsel
pa jugoslovanske članske reprezentance.
Svoje uspehe je imela tudi skakalna sekcija, ki je vrhunec dosegla leta 1991, ko je Franci Petek postal svetovni prvak na
veliki skakalnici v Predazzu.
Da je rekreacija ponovno zaživela v našem domu, je veliko
doprinesla tudi obnova doma in telovadnice, čez nekaj let
pa tudi fitnes v kletnih prostorih doma. To je bila zagotovo
največja investicija v društvu po izgradnji doma«.

Anton Koselj
Foto arhiv TVD Partizan Žirovnica
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»Naš cilj je, da se občani
ukvarjajo s športom«
Društvo TVD Partizan Žirovnica je med številčnejšimi v občini, trenutno
šteje 439 članov. Pod njegovim okriljem delujejo sekcije za odbojko, plezanje, gimnastiko, rekreacijo in predšolsko vadbo. Za nemoteno delovanje
društva in potek vadbe skrbi 12-članski upravni odbor skupaj s trenerji in
vaditelji. Ob 90. obletnici TVD-ja smo k besedi povabili predsednika društva
Janija Koselja.

Upravi odbor s sodelavci: Anton Koselj, Sašo Marinšek, Denis Ipavec, Boštjan Sikošek, Uroš Mekina, Timotej Rajgelj, Meta Verovšek, Maja Dežman, Mitja Grabnar,
Marko Možina, Rok Dolenc in Jani Koselj
TVD je skozi pretekla desetletja odigral različne vloge v življenju kraja,
kaj bi danes izpostavil kot njegovo
poslanstvo?
Za naše poslanstvo bi izpostavil predvsem
to, da privabimo čim večje število otrok in
odraslih v naše programe, da se ukvarjajo
s športom in s tem naredijo tudi nekaj za
svoje dobro počutje in zdravje.
Katera dejavnost, ki jo ponujate, je
med občani posebej priljubljena? Je
zanimanje za športno udejstvovanje
v društvu v porastu ali postajamo
bolj individualisti pri športanju?
Trenutno je največje zanimanje za športno plezanje, vendar se tudi trendi pri
ostalih športih spreminjajo, predvsem pa
so odvisni od generacije otrok. Ne obupavamo pri nobeni sekciji – kot sem že
dejal, je za nas zadoščenje, da se občani
ukvarjajo s športom. Pri odraslih je sicer
vse manj zanimanja za udejstvovanje v
društvenih aktivnostih. Vse bolj delujejo
zaključene skupine, izjema je plezanje in
tekmovanje v namiznem tenisu. Odrasle
vse bolj zanimajo množične prireditve, ki
pa jih je v okviru našega društva malo,
saj za take prireditve potrebuješ več finančnega vložka, ki ga sami ne moremo
priskrbeti.
Množičnejše dogodke je v zadnjem

obdobju zdesetkala tudi epidemija,
kateri kljub okoliščinam ostajajo
»živi«?
Vztrajamo pri tekmovanjih v krosu, plavanju, namiznem tenisu in pozimi v veleslalomu in sankanju. Seveda je stalnica
tudi tekmovanje v težavnostem plezanju
za Zahodno ligo in Naš dan športa v
Završnici. Žal smo bili zaradi prevelikega finančnega vložka primorani opustiti
tekmovanje »Kralj in Kraljica Smolnika«.
Tudi ostalih tekmovanj ne moremo pokriti
zgolj z denarnimi sredstvi, ki jih dobimo v
okviru letnega programa športa iz občinskega proračuna. Seveda, če bomo našli
sponzorje, bomo tudi omenjena tekmovanja ponovno obudili.
Za dobro delovanje društva je potrebna dobra ekipa ljudi, ki so pripravljeni prostovoljno poprijeti za
skupno stvar. Kako je z aktivnimi
člani pri vas?
Aktivnih članov je vedno manj, kot je
vseh članov. Večinoma delajo pri društvu poleg 14 vaditeljev in trenerjev še
trije vzdrževalci in sekretar društva. To so
plačani delavci. Ostalih, članov UO in še
nekaterih zanesenjakov, ki aktivno delajo
pri društvu, pa je okoli 30.
Kot društvo je tudi dom TVD častitljive starosti. Vam prostori omogo36

čajo želeno izvedbo dejavnosti?
Prostori so bili sicer obnovljeni, vendar
si ne predstavljam, da bi vse vadbe, npr.
odbojka, potekale v domu. Tu so prostor
za svoje vadbe našli predvsem rekreativci,
predšolski otroci in praznovanja rojstnih
dnevov za najmlajše pod strokovnim vodstvom.
Se pri svojem delovanju povezujete
z ostalimi društvi v občini in širše?
Povezujemo se, kolikor se le da, čeprav
imam občutek, da veliko društev pri povezovanju želi koristi in jim za sodelovanje
ni kaj dosti mar. So pa seveda tudi izjeme.
Sodelujemo z DPD Bled, občasno z DU
Žirovnica, pri rekreativnih tekmovanjih z
OŠ Žirovnica in seveda z ZTK Žirovnica.
Poglejva še v prihodnost – načrti,
želje, pričakovanja?
Nivo naših prireditev želimo, tudi v sodelovanju z drugimi športnimi društvi v občini, obdržati na vsaj takšni ravni, kot so
sedaj. Zavedamo se, da je delo z mladimi
v športu zelo pomembno, zato bomo še
naprej temu posvečali veliko pozornosti,
odrasle pa bomo v čim večjem številu
poskušali pritegniti v rekreativna tekmovanja. Še naprej bi radi zgledno vzdrževali
površine v Rekreacijskem parku Završnica.
Tudi v domu je treba še kaj obnoviti, prav
tako že nekaj časa načrtujemo nakup novega kombija. Želimo si povečati število
parkirnih mest, saj le-teh močno primanjkuje. Na našem zadnjem zboru članov je
župan podal dobro idejo, da se parkirišča
za dom in železniško postajo uredijo pod
teniškim igriščem.
Pri športnih dejavnostih je naš cilj postati
stabilen drugoligaški odbojkarski klub, v
katerem bodo nastopali predvsem domači igralci in igralke, še prej pa zapolniti
vrzel predvsem pri moški odbojki, ki je
nastala zadnje leto. Otrok, ki obiskujejo
vadbo plezanja je veliko, celo preveč, in
imamo že čakalno vrsto za vpis k vadbi,
zato je naš cilj tudi ta, da vzgojimo čim
več lastnega vaditeljskega kadra za plezalce.
Po naravi smo v društvu predvsem športniki, zato si želimo, da bi tudi nekatere
birokratske zadeve pri pridobivanju sredstev iz naslova LPŠ postale enostavnejše,
da bi pri tem v prvi plan postavili predvsem športnika. Sam verjamem, da bomo
čez 10 let na vse probleme, ki nas sedaj
tarejo, pozabili in se spominjali le dobrih
rešitev, kajti le tako bo naše društvo še
naprej živelo in se razvijalo.
Polona Kus
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Slavnostna prireditev
v počastitev 90-letnice
TVD Partizan Žirovnica
V soboto, 24. septembra, je na prireditvenem prostoru Rekreacijskega
parka Završnica potekala slavnostna
prireditev ob 90-letnici društva.
Praznovanje je potekalo v športnem vzdušju, slavnostnih govorih in ob glasbi. Člani
društva smo organizirali mini turnir v odbojki na travi, postavili stolp za plezanje,
starejši so se pomerili v kegljanju z nihajno
kroglo, Samo Mekina pa je zopet prikazal
malo neobičajen šport – sankanje po cesti,
kar obiskovalce vedno pritegne. Bilo je kot
na našem tradicionalnem Dnevu športa in
zabave.
Športnemu delu prireditve je sledil uradni,
slavnostni del. Predsednik TVD Partizan, Jani Koselj, je v kratkem nagovoru
nanizal pomembne dogodke iz zgodovine
društva. Toni Koselj, gonilni član društva, je
predstavil spominski zbornik ob 90-letnici
društva, ki na 136 straneh ponuja zanimiv
vpogled v preteklost, sedanje dogajanje in
vizijo društva. Župan Leopold Pogačar je
v svojem nagovoru izpostavil pomemben
doprinos, ki ga ima TVD za občino in njene
prebivalce. Del občinskih finančnih sredstev
se prelije v delovanje društva in župan je
poudaril, da je to dobro naložen denar,
hkrati pa obljubil pomoč tudi v prihodnjih
letih. TVD Partizan zgledno sodeluje tudi z
Društvom upokojencev Žirovnica, kar je v
svojem nagovoru izpostavil njihov predsednik Zdravko Malnar.
Poseben del slavnostne prireditve je
bil namenjen podelitvi priznanj in nagrad za športne dosežke v preteklih letih
ter plakete zaslužnim članom društva. Predsednik društva je podelil zlate, srebrne in
bronaste znake društva za športne dosežke
v letu 2020 in 2021. Bronasti znak društva
so prejeli: Eva Bukovec (plezanje), Erazem
Knafelj (plezanje) in Maša Zupan (plezanje).
Srebrni znak društva so prejeli: Lara Reš
(plezanje), Ana Koselj (plezanje), Lin Logar
(plezanje), Luka Stevanovič (plezanje), Anže
Koselj (plezanje), Doroteja Bergant (odbojka), Lea Lužnik (odbojka), Ines Mlakar (odbojka), Nana Robič (odbojka), Mojca Možina (odbojka) in Zoja Hrovat (mala prožna
ponjava). Zlati znak društva je prejel Jaka
Reš za odlične rezultate v plezanju.
Priznanje za častnega člana TVD Partizan je dobil Ciril Dolar – Čiro, ki je tudi
najbolj zaslužen, da je naš dom ostal v naši
lasti, ko so v začetku 90. let vsi podobni
domovi po Sloveniji prešli v last Športne
unije Slovenije.

bili primorani število novo sprejetih otrok
omejiti, lenivska druščina tako, kot lani,
šteje približno 100 članov. Veseli smo, da
smo skupinam mlajših in starejših plezalcev
omogočili vadbo dvakrat tedensko. Vadbo
izvajamo na nizki in visoki plezalni steni v
Dvorani pod Stolom, skupina perspektivnih in predtekmovalnih plezalcev pa zaradi
pomanjkanja ustreznih vadbenih pogojev
doma trenira v plezalnem centru Plezalni
ranč v Vrbnjah.
Priznanje za častnega člana TVD Partizan
je dobil Ciril Dolar – Čiro, iz rok predsednika TVD Partizan, Janija Koselja, ga
je prevzel njegov sin Domen Dolar. Foto
Sašo Marinšek
Brez sponzorjev, ki že leta podpirajo
društvo, bi šlo težje. V zahvalo za njihovo pomoč pri uresničevanju zastavljenih
ciljev in predvsem za finančno pomoč so
plakete društva prejeli: Aquawatt d.o.o.,
Ringer d.o.o., Stripydent d.o.o., Elektro
Gorenjska d.d., Savske Elektrarne Ljubljana
d.o.o., Tosidos d.o.o., Medium d.o.o., Napisi Bernik, Aleš Bernik s.p., Exacta Normalije
d.o.o., Občina Žirovnica, Zavod za turizem
in kulturo Žirovnica, Osnovna šola Žirovnica in posamezniki: Iztok Tomažič, Dane
Mežnarec, Leon Mesarič, Štefan Udrih in
Mija Rajgelj.
Prireditve se je udeležilo več kot 100 članov
in simpatizerjev TVD Partizana Žirovnica.
Veseli nas, da je bil med nami tudi najstarejši sokolaš in najstarejši član društva Mirko Strnad. Prireditev je pritegnila
tudi veliko otrok in družin, ki so praznično
soboto tako preživele v športnem duhu.
Sašo Marinšek

Veliko zanimanje
za plezanje
Septembra smo zakorakali
v novo sezono športnega
plezanja v Žirovnici. Dobro delo v preteklih sezonah je botrovalo velikemu
vpisu, zato smo število članov omejili.
Izkušenejši člani kluba so bili konec
septembra aktivni tudi tekmovalno.
Skupina perspektivnih in predtekmovalnih
plezalcev je s treningi pričela že v avgustu,
skupina mlajših in starejših otrok in rekreativnih plezalcev pa se je v redni trenažni
proces vrnila 14. septembra. Skupine štejejo med 20 in 25 plezalcev, kot novost pa
smo letos uvedli še skupino mlajših predtekmovalcev, v katero smo uvrstili mlajše,
perspektivnejše in nekoliko bolj motivirane plezalce. Zaradi velikega navala smo
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Lenivci v domačem okolju. Foto Timotej
Rajgelj
September smo se s tekmovalci udeležili
kar treh tekmovanj. Pričeli smo z balvansko
tekmo Zahodne lige v Log Dragomerju 11.
9. in dosegli nekaj zelo dobrih uvrstitev.
Izpostaviti velja predvsem slednje: Gorazd Knafelj, mlajši cicibani, 4. mesto, Luka
Stevanovič, starejši cicibani, 1. mesto, Julija
Kikelj, mlajše deklice, 7. mesto, Eva Bukovec, starejše deklice, 7. mesto, Lin Logar,
starejši dečki, 7. mesto in Maša Zupan, kadetinje, 6. mesto. To je bila hkrati tudi prva
tekma v novi sezoni Zahodne lige. Že naslednji vikend nas je čakala balvanska tekma
na Logu za državno prvenstvo. Glede na
prikazano plezanje in tudi rezultatsko sta
najbolj izstopala Luka Stevanovič, ki je med
cicibani zasedel 2. mesto in Jaka Reš, ki je z
uvrstitvijo v finale med starejšimi dečki na
koncu zasedel odlično 4. mesto. September smo tekmovalno zaključili v Vipavi, na
drugi tekmi Zahodne lige v novi sezoni. V
težavnostnem plezanju na steni v kampu
Tura sta se na dveh smereh pomerila Ela
Kikelj, ki je med starejšimi cicibankami dosegla 23. mesto in Luka Stevanovič, ki je
med starejšimi cicibani pometel s konkurenco in osvojil zasluženo 1. mesto.
Da pa je bilo dogajanje zadnjega septembrskega vikenda popolnoma zasedeno, smo
plezalci sodelovali še na Dnevu športa in
zabave v Završnici. Petmetrski plezalni stolp
je bil velika atrakcija tako za plezalce kot
popolne začetnike. Promocija je nedvomno uspela, kar nenazadnje dokazuje tudi
število članov, ki se iz leta v leto vztrajno
povečuje.
Za PK Žirovnica Timotej Rajgelj

Javni razpis

Geslo: OBIŠČITE TRGOVINO MILI
1. Inti Pogačnik, Moste 61a
2. Aleksander Pertovt, Breg 66
3. Rožle Volk, Breg 163
Nagrade prejmete v trgovini Mili na Breznici.

NAGRADNA KRIŽANKA
Geslo križanke pošljite do 15. decembra 2022 na naslov
Novice občine Žirovnica, Žirovnica 60c, 4274 Žirovnica.
Nagrade podarja Medium, d.o.o.,
Žirovnica 60C, 4274 Žirovnica

1. nagrada: knjiga Prelepi gorenjski svet
2. nagrada: igralna hiška Čebelnjak
3. nagrada: stenski in namizni koledar
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VULCO
ŽEMLJA

Popolnoma električni

www.volkswagen.si/id5

Na poti do brezemisijske mobilnosti za vse.

* 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.

www.vulkanizerstvo-zemlja.si

Zabreznica 20a, 4274 Žirovnica
M 041 641 197
T 04 580 21 74
Z vami že od leta 1987

Kombinirana poraba električne energije (kWh/100 km): 18,1−16,2 (NEVC).
Emisije CO2: 0 g/km. Emisije CO2 med vožnjo in skupne emisije CO2 so odvisne od
vira električne energije. Volkswagen zato priporoča uporabo ekološko
pridobljene elektrike. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin,
ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz
prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka.
Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega
ozona, delcev PM10 in PM2.5 ter dušikovih oksidov. Slika je simbolna.

INTEGRAL AVTO d.o.o. Jesenice
Cesta maršala Tita 67, 4270 Jesenice
telefon: 04 / 58 33 372, 58 33 373
info@integral-avto.si, www.integral-avto.si
VW_Oglas_Dealer_ID5_137x198.indd 1

24/08/2022 11:19

KUPIM ALI
VZAMEM
V
OKULISTIČNA AMBULANTA BERCE
NAJEM
Jesenice,
C. Cirila Tavčarja 6, T: 04 586 24 16
Lesce, Železniška cesta 7, T: 04 531 89 34
www.optika-berce.si

VZAMEM V
NAJEM
ALI KUPIM

kmetijska zemljišča,
travnike in njive.
• VELIKA IZBIRA PROGRESIVNIH STEKEL VSEH CENOVNIH RAZREDOV
• BREZPLAČNO DOLOČANJE DIOPTRIJE
• SPECIALISTIČNI OKULISTIČNI PREGLEDI
• PREGLEDI ZA VOZNIŠKE IZPITE

040 811 681
Boštjan

+ KASKO ZA 1 EUR
+ 5 LET JAMSTVA

VZAMEM V
NAJEM
ALI KUPIM

kmetijska zem
travnike in

040 811 681 Bo
LEVJI BONUS IN BON ZA ZIMSKE PNEVMATIKE
OB NAKUPU VOZIL PEUGEOT
Poraba v kombiniranem načinu vožnje po WLTP ciklu: od 0 do 7,7 l/100 km. Izpuh CO2: od 0 do 175 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6d. Vrednost
specifične emisije dušikovih oksidov NOx: od 0 do 0,0582 g/km. Emisije trdnih delcev: od 0 do 0,00117 g/km. Število delcev: od 0 do 3,98. Poraba električne energije pri električnih
izvedenkah pri kombinirani vožnji: od 143 do 227 Wh/km. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega
zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5
ter dušikovih oksidov. Ponudba Pika na i velja samo za fizične osebe za vsa prodana (podpis prodajne pogodbe) in dobavljena osebna vozila Peugeot v obdobju od 01.09. do vključno
30. 11. 2022. Vrednost bona in pogoji akcije so objavljeni na www.peugeot.si.

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

