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Novoizvoljeni svetnice in svetniki  
so se sestali na konstitutivni seji
V četrtek, 15. decembra, je v prostorih Občine Žirovnica potekala konstitutivna 
seja Občinskega sveta Občine Žirovnica. Na seji so bili potrjeni mandati štirinaj-
stim novoizvoljenim svetnicam in svetnikom in izvolitev župana za prihodnje 
štiriletno obdobje.

Vitomir Pretnar, Boštjan Noč, Benjamin Grubar, Jurij Dolžan, Mojca Papler, Leopold Po-
gačar, Vanja Resman Noč, Sebastijan Zupan, Meta Zupan, Nino Rejc, Zdravko Malnar, 
Borut Rep in Izidor Jekovec

Volitev 20. novembra se je v občini Žirovnica 
udeležilo 47,60 % volilnih upravičencev ali 
1785 od skupaj 3750 volilnih upravičencev. 
Od dveh županskih kandidatov je Leo-
pold Pogačar (predlagatelj Miran Dolar 
in skupina volivcev Neodvisna lista za 
Žirovnico) prejel 84,52 % ali 1436 gla-
sov in Darko Ćorković (SD) 15, 84 % ali 
263 glasov.

Med listami kandidatov za člane občinske-
ga sveta so volivke in volivci največ glasov, 
51,15 %, namenili Neodvisni listi za Žirovni-
co, ki je tako pridobila 8 mest v občinskem 
svetu, po dva sta pridobili Lista za vasi pod 
Stolom (18,41 % glasov) in Slovenska demo-
kratska stranka (13,93 %) ter po enega So-
cialni demokrati (9,69 %) in Nova Slovenija 
– Krščanski demokrati (6,82 %).

Na podlagi rezultatov volitev, ki jih je prisot- 
nim predstavila predsednica občinske volilne 
komisije Gaja Gašperin, so bili na konstitu-
tivni seji soglasno potrjeni mandati vsem 
izvoljenim svetnicam in svetnikom. 

Občinski svet bodo v mandatu 2022–
2026 sestavljali: Vanja Resman Noč, 
Sebastijan Zupan, mag. Barbara Oman 
Bulovec, Izidor Jekovec, Meta Zupan, 
Zdravko Malnar, Nino Rejc in Borut 
Rep (NLŽ), Mojca Papler in Boštjan Noč 
(Lista za vasi pod Stolom), Benjamin 
Grubar in Tatjana Mulej (SDS), mag. 
Vitomir Pretnar (SD) in mag. Jurij Dol-
žan (NSi). 

Deset svetnikov bo tako nadaljevalo s svojim 
delom iz preteklega mandata, Boštjan Noč 
se je v vlogi svetnika preizkusil že v mandatu 
2006–2010, Benjamin Grubar, Vitomir Pre-
tnar in Borut Rep pa so v občinskem svetu 
nova imena.

V nadaljevanju seje, kateri je kot najstarejši 
svetnik v skladu s poslovnikom predsedoval 
Zdravko Malnar, je bila imenovana Komisija 
za mandatna vprašanja, volitve in imenova-
nja Občine Žirovnica. Za člane komisije so 
svetniki soglasno potrdili Vanjo Resman Noč, 
Izidorja Jekovca, Boruta Repa, Mojco Papler 

in Tatjano Mulej. Naloge podžupana bo tudi 
v prihodnjem mandatu opravljal Sebastijan 
Zupan. 

Skavti s poslanico miru

Svetniki se bodo na prvi redni seji sestali 26. 
januarja prihodnje leto. Pričetek njihovega 
mandata so z obiskom na seji 20. decem-
bra pospremili brezniški skavti z Lučjo miru 
iz Betlehema in poslanico: »Vstani in sveti. 
Naj ti ne bo vseeno za temo v svetu. Ni ti 
treba spremeniti vsega, naredi eno dobro 
delo, pospravi sobo, skuhaj komu kavo, spu-
sti avto predse. Ko boš premaknil sebe, boš 
obrnil svet.«

Polona Kus

Toplini vsa vrata naj božič odpre, 
naj se srečno obdobje zate začne. 
A leto prihodnje naj zdravja ti da, 
sreče, ljubezni pa v čaši brez dna.

Odlično, zdravo in mirno 
2023 vam želi župan Leopold 
Pogačar z občinsko upravo in 

občinskim svetom 

Vsem občankam in občanom 
čestitamo ob dnevu 

samostojnosti in enotnosti!

Aktualno
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Z županom o preteklih in prihodnjem mandatu
Župan Leopold Pogačar po šestnajstih letih županovanja ostaja na čelu Občine 
Žirovnica. Občanke in občani so mu tudi ob peti kandidaturi izkazali veliko zau-
panje, zanj je glasovalo 84,52 odstotka volivcev. Volilno leto je bilo za Leopolda 
Pogačarja prav tako uspešno na državnem nivoju, saj je bil izvoljen v Državni 
svet Republike Slovenije.

Ob vaši četrti izvolitvi za župana ste 
dejali, da bo to vaš zadnji mandat, pa 
vendar so se stvari obrnile drugače in 
prepričljivo sedaj vstopate v novo štiri-
letno obdobje. Kje so razlogi?

Za ponovno kandidaturo sem se odločil iz 
dveh razlogov; rad bi dokončal nekatere 
projekte, poleg tega sem dobil veliko spod-
bud, naj nadaljujem. Doseženi rezultat mi 
daje potrditev. Volitve so edino pravo me-
rilo, ki pokaže, ali so ljudje zadovoljni ali 
ne, ali grejo stvari v pravo smer ali ne. Ob 
svojem uspehu sem zelo vesel tudi uspeha 
Neodvisne liste za Žirovnico. Kot sem že več-
krat poudaril, pa so volitve čas, ko merimo 
moči, po volitvah pa je čas za sodelovanje. 
Ne glede na to, kdo je koga podprl, koliko 
je katerih svetnikov, je naš namen sodelovati 
in delati za dobro vseh.

Kateri projekti, odločitve so najbolj za-
znamovali preteklih 16 let?

Najobsežnejše in najmanj hvaležno delo, pri 
katerem so tudi občani morali najbolj potr-
peti, je bila gradnja kanalizacije. To je bilo 
eno težjih obdobij in tudi projekt, za kate-
rega smo dobili največ sredstev. 

Med prvimi v Sloveniji nam je uspelo sprejeti 
občinski prostorski načrt, zelo pomemben 
dokument, ki opredeljuje, kaj in kje je na 
območju občine možno graditi. Pri tem naj 
omenim odločitev za lokacijo poslovne cone, 
ki je bila kljub nekaterim pomislekom po mo-
jem mnenju odlična. Nastala je na degra-
diranem prostoru med tremi cestami, njen 
razvoj pa je prinesel štiri uspešna podjetja. 
Tudi zaradi njih smo v letošnjem letu občina z 
največjo dodano vrednostjo na zaposlenega, 
v preteklem letu pa smo bili med najhitre-
je rastočimi občinami. To pomeni, da smo 
ustvarjali pogoje za podjetništvo in s tem 
nova delovna mesta. 

Ponosen sem tudi na sporazum, sklenjen z 
Občino Radovljica, da se naše odplake čistijo 
na njihovi čistilni napravi pod istimi pogoji 
kot za občane Radovljice. S tem smo pri-
varčevali najmanj dober milijon evrov. Prav 
tako pomembna pridobitev je zbirni center, 
kjer imajo občani možnost za odlaganje vseh 
vrst odpadkov. Kljub posameznikom, ki še 
vedno ravnajo drugače, je stanje v našem 
okolju bistveno boljše. Seveda sem vesel tudi 
pridobitev, kot so Dvorana pod Stolom, nova 
jedilnica pri osnovni šoli, prizidek vrtca … še 
bi lahko našteval.

Kje ni šlo po načrtih?

Danes bi kakšno stvar predlagal drugače, kot 
sem jo, ampak človek se odloča v skladu z 
aktualnim védenjem in z najboljšimi nameni. 
Žal mi je, da smo pet let čakali z obvoznico 
Vrba, ker smo poskušali po volitvah pri novi 
vladi ponovno uveljaviti vzhodno varianto 
namesto zahodne. Pa se ni izšlo in čakanje 
je bilo zaman. Ko smo gradili prizidek k vrtcu, 
bi morali gledati dlje in graditi »na zalogo«, 
čeprav takrat res ni bilo potreb. Sicer menim, 
da smo skupaj z občinskim svetom sledili že-
ljam in potrebam na področjih športa, kul-
ture in drugih dejavnosti. Povem pa naj, da 
se absolutno predolgo vleče obnova ceste 
Zabreznica–Breznica. Čeprav je občina samo 
partner v tem projektu, imam slab občutek 
jaz sam. Nekaj časa smo stopicljali na mestu, 
ker je država zelo počasna, potem smo se 
aktivno vključili, legalno lobirali pri ministrih 
in sekretarjih in naposled prišli do odkupa 
zemljišč, pri tem pa naleteli na nepripravlje-
nosti ljudi, da prodajo. Sedaj potekajo uprav-
ni postopki odkupa in razlastitve. 

So bila glede na stanje v državi posa-
mezna obdobja bolj oz. manj ugodna 
za županovanje, delo občinske uprave 
in potek skupnih projektov?

Ne pripadam nobeni politični opciji, moram 
pa povedati, da je bilo v obdobju desnih 
vlad več posluha in več denarja za občine. 
Tu mislim na črpanja evropskih sredstev in 
povprečnine, ki jih je prejšnja vlada dvignila. 
Največja težava za občine, ne samo našo, je 
bila ta, da vlada dvakrat ni zaključila svojega 
mandata in tako smo imeli pri dogovarjanjih 
za projekte, ki potekajo v sodelovanju z dr-
žavo in z državnimi ali evropskimi sredstvi, 
vedno druge sogovornike. Z državo imamo 
odprtih več projektov. Omenil sem že ob-
novo ceste Zabreznica–Breznica, potem je 
tu gradnja doma za ustrezno obliko varstva 
starejših, kjer bo država soinvestitor, občina 
pa bo zagotovila zemljišče, in projekt Vrba. 
Glede slednjega naj povem, da je država od 
občine odkupila tudi stanovanjsko hišo Vrba 
1 in je sedaj lastnica vseh objektov. V zvezi s 
tem smo se že sestali z novim sekretarjem na 
Ministrstvu za kulturo, dobil sem tudi pisno 
zagotovilo ministrice, da bodo pri obnovi 
objekta Vrba 1 upoštevali naše predloge in 
v hiši poleg galerijskega uredili tudi gostinski 
del, ki je za ponudbo Vrbe zelo pomemben. 
Obnovo gospodarskega poslopja bo država 
izvedla s sredstvi iz sklada za okrevanje, vlo-

žen je že zahtevek za gradbeno dovoljenje. 
Po pričakovanjih se bo zgodba o Vrbi uspe-
šno odvila. 

Pri skupnih projektih naj omenim še gradnjo 
daljinske kolesarske povezave med Jeseni-
cami in Radovljico. Zemljišča so odkupljena, 
projekt je narejen, iz meni neznanih razlogov 
pa je izvedba prestavljena za eno leto.

Vse našteto je botrovalo moji odločitvi, da 
ponovno kandidiram za župana in obenem 
tudi za državnega svetnika, saj so to projekti, 
ki jih želim pripeljati do konca. 

Kot državni svetnik boste zastopa-
li lokalne interese zgornjegorenjskih 
občin. Tudi tu ste dobili močno pod-
poro, izvoljeni ste bili z enajstimi od 
šestnajstih elektorskih glasov. Kako 
vidite svojo vlogo državnega svetnika?

Nekateri, predvsem politika, zmanjšujejo 
pomen državnega sveta, po drugi srani pa 
ga ravno politika želi obvladovati. Državni 
svet ima v resnici precejšen vpliv na sprejem 
in vsebino določene zakonodaje, zelo po-
memben je tudi za delovanje civilne druž-
be. Sam seveda nisem strokovnjak za vsa 
področja, zato že vzpostavljam mrežo, da 
bom s terena pridobil podatke, potrebe in 
želje za posamezne panoge, kot so gospo-
darstvo, kmetijstvo, energetika, podprte s 
strokovnimi mnenji, in iskal realne možno-
sti za realizacijo ugotovitev. Moj interes je, 
da bi na Zgornjem Gorenjskem premaknili 
projekte, ki že leta stojijo, vsaka občina pa 
ima odprta enega ali dva takšna projekta. 
Prizadeval si bom, da jih bomo hitreje in laž-
je pripeljali do konca, bodisi skozi kontakte, 
urejanje sestankov, nenazadnje skozi zako-
nodajo in ostale akte, pri katerih ima državni 
svet besedo. Izrazil sem željo, da bi prevzel 
vlogo podpredsednika Komisije za lokalno 
samoupravo in regionalni razvoj, absolutno 

Župan na volišču, 20. november 2022

Aktualno
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želim sodelovati v Komisiji za gospodarstvo, 
obrt, turizem in finance ter v Komisiji za kme-
tijstvo, gozdarstvo in prehrano. Menim, da 
z delovanjem na teh področjih tudi najbolj 
lahko koristim naši občini. Z župani sedmih 
zgornjegorenjskih občin imamo sicer že ute-
čene mesečne koordinacije, zato bo prenos 
informacij v obe smeri tekoč in sproten, od-
prl pa bom tudi pisarno – ne novo, županski 
bom dodal še pisarno državnega svetnika in 
moja vrata bodo odprta tudi za ta namen. 
Poudariti moram še, da je funkcija državnega 
svetnika združljiva z župansko in ni poklicna. 
Torej ne bom prejemal še ene plače, povrnje-
ne pa bom imel prevozne stroške in sejnine. 

Tesnejše sodelovanje kot z ostalimi nas 
povezuje s sosednjimi občinami. Smo 
dobri sosedje?

Z Občino Jesenice smo doslej korektno 
sodelovali. Upam, da bo v prihodnje naše 
sodelovanje še nadgrajeno, kajti čaka nas 
obnova glavnega cevovoda Završnica, ki v 
70 % oskrbuje uporabnike iz občine Jeseni-
ce. Z Občino Bled smo uspešno izvedli gra-
dnjo mostu v Piškovci, ki nam prinaša veselje 
in žalost, a verjamem, da se bo stanje glede 
prekomernega prometa umirilo. Z Občino 
Radovljica nas poleg že omenjene čistilne 
naprave povezuje cesta Rodine–Hraše. Ure-
ditev ceste je naš skupni projekt, na katerega 
sem župana Globočnika opozoril takoj po 
ponovni izvolitvi. Dogovor je, da po novem 
letu konstruktivno pristopimo k obnovi. Če 
povzamem – mislim, da smo dobri sosedje.

Poglejva še v prihodnji mandat z lokal-
ne perspektive. Kakšni so načrti?

Med investicijami je na prvem mestu eden 
največjih občinskih projektov – obvoznica 
Vrba, ki je razdeljen na več proračunskih 
obdobij. V letu 2023 so sredstva namenje-
na odkupu zemljišč in v naslednjih dveh letih 

gradnji. Pridobili bomo dve novi parkirišči; 
v Doslovčah in v dolini Završnice. Vodstvo 
šole pripravlja desetletni program razvoja in 
obnove šolskega prostora. V obdobju treh 
let bo treba nadgraditi vrtec, kjer že sedaj 
primanjkuje ustreznih prostorov za otroke in 
zaposlene. V zadnjih desetih letih se je števi-
lo prebivalcev občine povečalo za približno 
300. Kot vidimo, so vsa zazidljiva zemljišča v 
občini takoj prodana, tako pričakujemo, da 
bo tudi vpis v vrtec narasel in temu moramo 
z infrastrukturo slediti. 

Čaka nas gradnja gasilsko-reševalnega centra 
v Zabreznici. Občina je že lastnica zemljišča, 
v pripravi je dokumentacija za gradnjo. Na-
črtujemo odkup zemljišča na Breznici, nas- 
proti občinske stavbe, za gradnjo objekta, 
ki bo združeval kulturno dvorano, knjižnico 
in prostore, namenjene delovanju društev. 
Prostore v TVD-ju, ki bi se sprostili s selitvijo 
knjižnice, bi namenili mladim.

Seveda, vsi ti načrti presegajo zmogljivosti 
občinskega proračuna. Imamo dve možnos- 
ti – pridobiti čim več evropskega denarja ali 
se odločiti za prednostni projekt in zanj vzeti 
kredit. Menim, da bi bila za projekt, kot je 
gradnja dvorane in knjižnice, odločitev za 
kredit na mestu.

Županovanje obsega mnogo opravil. 
Vam je katero še posebej pri srcu?

Všeč mi je čisto vse, kjer imam priložnost, 
da grem med ljudi. Tradicionalne prireditve 
ob kulturnem in občinskem prazniku, spo-
minskem dnevu, prvomajsko srečanje … so 
mi vse zelo ljube, velikokrat pa me žalosti 
udeležba. Z veseljem grem na prireditve, kot 
so šolski parlament, tradicionalni slovenski 
zajtrk, šolski koncert, kjer se srečam z otro-
ki, dobim kakšno pobudo, predlog. Zelo 
zanimivi in zelo rad se jih udeležujem, pa so 
občni zbori. Tam zvem marsikaj, kar bi mi 
sicer ostalo skrito. 

Aktualni  
razpisi
Javni razpis za dodelitev finanč-
nih sredstev investicijskim ukre-
pom za učinkovito rabo energije 
in izrabo obnovljivih virov ener-
gije v gospodinjstvih na območju 
občine Žirovnica za leto 2023 bo 
na spletnih straneh Občine Žirovnica 
objavljen 3. 1. 2022. Razpisno doku-
mentacijo bo od 3. 1. 2022 možno 
prevzeti v sprejemni pisarni Občine 
Žirovnica v času uradnih ur ali pa na 
spletnih straneh Občine pod rubri-
ko »razpisi«. Nepovratna sredstva se 
bodo dodeljevala za investicijske ukre-
pe, ki bodo izvedeni v obdobju od 1. 
1. 2022 do vključno 31. 12. 2022, kar 
se dokazuje z računom za izvedbo in-
vesticijskega ukrepa.

Javni razpis za izbiro in sofinanci-
ranje izvajanja letnega programa 
športa v Občini Žirovnica za leto 
2023 je objavljen na spletni strani Ob-
čine Žirovnica. Rok za prijavo na razpis 
je do vključno 9. 1. 2023. Prijava na 
razpis mora biti izpolnjena izključno 
na obrazcih, ki so sestavni del razpisne 
dokumentacije.

Nagovor svetnikom na konstitutivni seji občinskega sveta, 15. december 2022

Za zaključek …

Hvala vsem za 16 prehojenih let. Zavedam 
se, da niti niso v rokah enega človeka, ampak 
gre za kolektivno delovanje. Na tem mestu 
se moram zahvaliti občinski upravi, obema 
dosedanjima podžupanoma, g. Jekovcu in g. 
Zupanu, občinskim svetnicam in svetnikom, 
odbornicam in odbornikom ter vaškim od-
borom. Tudi vsak občan s svojimi predlogi, 
kritiko, prošnjo vpliva na določene odločitve. 
Predvsem civilni del naše skupnosti, vsa dru-
štva, veliko pripomore, da smo kot družba 
uspešni. Zavedam se, da se nikoli ne bomo 
vsi v vsem strinjali. Tudi v svojem zadnjem 
mandatu bom sledil javnemu interesu in ve-
čini in žal mi je, če bo kdaj kdo zaradi tega 
prizadet. Poudaril bi rad, da so moja vrata 
odprta, da ste dobrodošli s kakršnimikoli 
predlogi. 

Za zaključek mi dovolite nasvet … v praznič-
nih dnevih upočasnimo korak, posvetimo se 
sebi in svojim najbližjim in v tem prazničnem 
času ne pozabimo na dobrodelnost in na vse 
tiste, ki so osamljeni.

Pogovarjala sem se Polona Kus

Aktualno
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3. december – praznik Občine Žirovnica
3. decembra je v Dvorani pod Stolom potekala slovesnost s 
podelitvijo občinskih priznanj za leto 2022. Plaketo Občine 
Žirovnica sta prejela Toni Justin in Brigita Mrak, Matevž To-
man pa je prejel županovo priznanje. V počastitev praznika 
se je v občini zvrstilo več kulturnih prireditev.

Prejemnika plakete Občine Žirovnica za leto 2022 Brigita Mrak in 
Toni Justin z županom Leopoldom Pogačarjem

Praznik občine v Žirovnici posvečamo spominu na rojstvo dr. Franceta 
Prešerna. Prvič smo ga praznovali leta 1999 s slovesnostjo v kulturni 
dvorani na Breznici, napolnjeni do zadnjega kotička. Dve leti kasneje 
je župan Franc Pfajfar prvič podelil občinska priznanja in leta 2002 
je Ciril Jalen postal prvi častni občan Občine Žirovnica. Prejemnike 
občinskih priznanj lahko predlagajo posamezniki ali organizacije v 
občini. Vsako leto so lahko podeljene največ tri nagrade, dve plaketi 
in en naziv častni občan. Ob letošnjem prazniku sta bili podeljeni 
dve plaketi. Prejela sta ju Toni Justin za dolgoletno uspešno delo 
na področju smučarskih skokov in Brigita Mrak za dolgoletno pri-
zadevno delo z otroki v okviru Društva prijateljev mladine Žirovnica. 
Poleg plaket je župan Leopold Pogačar podelil županovo prizna-
nje zlatemu maturantu Matevžu Tomanu.
V svojem govoru na slovesnosti se je župan zahvalil nagrajencem za 
delo in čas, ki ga vsak na svojem področju vlagajo za dobro skupno-
sti. Leto, ki je prineslo vojno, draginjo in energetsko krizo, je označil 
kot stresno in turbulentno, a obenem uspešno na področju investi-

cij v domači občini, saj le-teh ni bilo malo. »Vsega tega pa ne bi bilo, 
če ne bi stopili skupaj. Hvala občinski upravi in občinskemu svetu, 
ki zaključuje z mandatom, in pozdrav novemu, z željo po dobrem 
sodelovanju tudi vnaprej. V prihodnosti nas čaka kar nekaj izzivov. 
Hvala vsem v najširšem pomenu besede, ki ste v letu, ki se poslavlja, 

poklicno ali prostovoljno skrbeli za to, da je 
življenje v naši skupnosti mirno, varno, lepo, 
kulturno, športno, kvalitetno in solidarno,« je 
svoj govor sklenil župan. 

Slovesnost, ki so se je udeležili tudi nekate-
ri stari/novi župani sosednjih občin in drugi 
gosti, se je zaključila z nastopom Monike 
Avsenik. Mlada pevka iz znamenite glasbene 
družine je s spremljevalno skupino občinstvo 
popeljala v čas Slovenske popevke. S svojim 
nastopom je prireditev popestril mladinski 
pevski zbor Osnovne šole Žirovnica pod vod-
stvom Slavice Magdič, program je povezovala 
Branka Smole. 

Toni Justin – prejemnik  
plakete Občine Žirovnica

Toni Justin je leta 1972 pristopil h skakalni sek-
ciji Smučarskega kluba Jesenice, današnjega 

SSD Stol Žirovnica. Z osvojenimi rezultati je nase opozoril že kot de-
ček, pozneje pa postal tudi mladinski državni reprezentant. Dvakrat 
je osvojil medaljo na državnih prvenstvih in se redno uvrščal med 
dobitnike točk. Preizkusil se je tudi v svetovnem pokalu in v Planici 
dosegel 36. mesto. Pri nadaljevanju skakalne kariere so ga ustavile 
lažje poškodbe in služenje vojaškega roka, zaključil jo je v B državni 
reprezentanci. 

Po zaključeni skakalni karieri je prevzel vlogo trenerja in prostovoljca 
pri gradnji skakalnega centra v Glenci. Leta 1985 se je zaposlil v 
begunjskem Elanu kot serviser skakalnih smuči. Kot serviser in ka-
sneje vodja serviserjev nordijskih disciplin se je udeležil kar osmih 
olimpijskih iger, od Calgaryja 1988 do Sočija 2014. S svojim pre-
danim delom je pripomogel, da so bili skakalci vedno zadovoljni s 
pripravljenimi smučmi.

S skoki se je povezal še bolj, ko je postal sodnik v smučarskih skokih, 
kasneje tudi mednarodni sodnik. Sodil je na različnih tekmovanjih v 
vseh kategorijah. V svoji sodniški karieri je dobil priložnost soditi na 
svetovnem prvenstvu v poletih v Harrachovu na Češkem ter enkrat 
tudi na prestižnem tekmovanju Novoletne turneje. V sezoni 2023/24 
bo sodil tudi na poletih v Planici. 

Toni je še vedno aktiven klubski delavec. Trenutno je član upravnega 
odbora kluba in večni vodja vsakoletnega mednarodnega tekmova-
nja Alpe Adria za skakalce od 7 do 11 let. 

(Iz utemeljitve predlagateljev, SSD Stol in svetnikov Neodvisne liste 
za Žirovnico) 

Toni Justin: »Najprej se zahvaljujem Neodvisni listini občine Žirov-
nice in SSD Stol Žirovnica za predlagano priznanje. Bil sem prese-
nečen in tudi ponosen, ko sem izvedel zanj. Moje delo poteka bolj 
v zakulisju in ni medijsko izpostavljeno. Povezano je s tekmovalci 
in trenerji, da smo na koncu zadovoljni z rezultati, pa je predvsem 
pomembna komunikacija. V 32 letih dela z različnimi reprezentan-
cami in tekmovalci se je nabralo veliko dobrih rezultatov. Omenim 
naj bronasto medaljo Matjaža Debelaka in ekipno srebro – takrat Monika Avsenik s spremljevalno glasbeno skupino

Občinski praznik
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še z grbom prejšnje države – na olimpijskih igrah v Calgaryju 1988, 
zlato Francija Petka, ki je bil tudi član našega kluba, na svetovnem 
prvenstvu v Predazzu in olimpijske igre v Salt Lake Cityju 2002. Tam 
je od devetih kompletov medalj ekipa, ki sem jo vodil, pobrala kar 
dve zlati, eno srebrno in dve bronasti medalji. Seveda ne morem 
mimo iger v Sočiju, kjer je Peter Prevc osvojil srebro in bron. Na 
vsak uspeh tekmovalcev, s katerimi sem sodeloval, sem ponosen.«

Brigita Mrak – prejemnica  
plakete Občine Žirovnica

Brigita se že celo življenje posveča delu z otroki. Zaposlena je bila v 
Vrtcu pri OŠ Žirovnica, že 45 let pa aktivno deluje pri Društvu prija-
teljev mladine Žirovnica. Njena vloga v društvu je ključna skozi vse 
leto. Sodeluje pri pripravi in izvedbi dogodkov, kot so pustovanje, 
ustvarjalne delavnice za gregorjevo, Otročarije, kostanjev piknik in 
Božičkova piškotarna. Predvsem pa je članica z najdaljšim udejstvo-
vanjem pri največjem projektu društva – letovanju žirovniških otrok 
v otroškem letovišču Pinea pri Novigradu. Kot vodička se je otrokom 
na letovanju posvečala kar 38-krat. Poleg tega veliko svojega časa 
posveti zbiranju materiala, potrebnega za obogaten program leto-
vanja, poišče sponzorje in donatorje in hkrati sredstva za pomoč 
družinam v stiski. 

Brigita je vsa leta prostovoljnega delovanja najmočnejši povezovalni 
člen med člani DPM kot tudi z okoljem in predvsem z otroki. Pri 
vsakem dogodku, velikem ali malem, stremi k socialni vključenosti 
otrok in tako skrbi, da so otroci in mladina bolj povezani med seboj 
in s skupnostjo. Izpostaviti pa je treba tudi njeno delo z otroki s po-
sebnimi potrebami, kjer največ prispeva s svojim iskrenim odnosom 
in skrbjo do sočloveka. 

Brigita je tudi aktivno vključena v delovanje ZDPM Jesenice, pod okri-
ljem katerega deluje DPM Žirovnica. Nenazadnje je tudi pobudnica 
za sodelovanje društva z OŠ Žirovnica, Občino Žirovnica, Ljudsko 
univerzo Jesenice, Društvom upokojencev Žirovnica, ZTK Žirovnica 
in drugimi. 

Brigita ne izpusti priložnosti, da priskoči na pomoč in naredi nekaj 
dobrega za sočloveka. To dokazuje že vrsto let, zato jo člani DPM 
Žirovnica predlagamo za prejemnico plakete Občine Žirovnica.

(Iz utemeljitve predlagateljev, DPM Žirovnica) 

Brigita Mrak: »Ob prejemu plakete sem bila presenečena, a tudi 
zelo vesela. S tem priznanjem je potrjeno, da dobro delamo, da nam 
starši zaupajo svoje otroke. Z velikim veseljem in tudi odgovorno-
stjo jih vsako leto peljemo na morje, pa tudi naše ostale prireditve, 
delavnice so dobro obiskane. Ob tej priložnosti se želim zahvaliti 
vsem sedanjim in tudi bivšim članom Društva prijateljev mladine 
Žirovnica, kajti le skupaj nam je vse to uspelo. Še enkrat vsem hvala.«

Matevž Toman – prejemnik  
županovega priznanja

Matevž Toman je bil vzoren, marljiv in odgovoren dijak, ki je vse štiri 
letnike gimnazije zaključil z odličnim uspehom. Bil je eden redkih 
dijakov, ki je dosegal visoke standarde na prav vseh področjih, tako 
naravoslovnih kot družboslovnih. Svoje gimnazijsko izobraževanje je 
zaključil z izrednim rezultatom na maturi. Postal je zlati maturant in 
dosegel 33 točk od možnih 34 točk. 

Poleg rednih šolskih obveznosti in dela na domači kmetiji se je v 
času šolanja na Gimnaziji Jesenice udeležil številnih tekmovanj iz 
znanja različnih predmetnih področij in osvojil mnoga priznanja. 

Z razredno predstavo Ne zapusti me nikdar je sodeloval tudi na 
Dramskem festivalu Gimnazije Jesenice. Matevž je bil vsestransko 
nadarjen in odličen dijak, kakršnih si učitelji lahko samo želimo. Za 
svojo nadaljnjo pot je izbral študij veterine, saj mu je bila ljubezen 
do živali položena v zibelko.

(Iz utemeljitve Gimnazije Jesenice)

Ob občinskem prazniku je bila v prostorih Osnovne šole Žirovnica 
odprta slikarska razstava z naslovom Čebelarju, avtorji so javnosti 
predstavili almanah o ljubiteljski kulturi od Rateč do Rodin, v Čopovi 
hiši je potekal pesniški večer, prav tako v Čopovini je bila odprta 
razstava Sodobna podoba kulturne dediščine. Prireditve so pripravili 
Občina Žirovnica, KD dr. France Prešeren in ZTK Žirovnica. 

Polona Kus

Toni Justin (skrajno desno) ob zmagi Petra Prevca na novoletni 
turneji, Bischofshofen 2016

Brigita Mrak z otroki – letovanje v Pinei

Matevž ob prejemu  
županovega priznanja

Matevž pri delu z živalmi 
na domači kmetiji 

Občinski praznik
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Občni zbor članstva NSi Žirovnica

V novembru je v kulturni dvorani Franceta Prešerna na Breznici pote-
kal občni zbor članstva Nove Slovenije. Predstavili so se kandidati za 
občinske svetnike. Jurij Dolžan je poročal o delu občinskega odbora, 
predstavnikih NSi v delovnih odborih občine, svetu časopisa, komisiji 
za volitve in imenovanja, itd. 

Občni zbor članstva NSi Žirovnica

Pogovor je tekel o zaključenih, aktualnih in prihodnjih projektih obči-
ne, kot so na primer urejanje mirujočega prometa v Zavrhu, prenova 
občinskega prostorskega načrta, urejanju cest, kot je na primer cesta 
med Rodinami in Lescami. Strinjali smo se, da je že čas, da se več 
pozornosti nameni ljudem in ne samo vlaganjem v infrastrukturo.

Gost dogodka je bil poslanec in bivši župan Žiri Janez Žakelj z ženo 
Andrejo. Gospod Žakelj je predstavil delo v Državnem zboru RS, v 
občini Žiri, z veseljem pa sta z nami podelila tudi svoje izkušnje, ko 
je bil še diplomat v Pekingu.

Jurij Dolžan

Želimo Vam blagoslovljene božične in novoletne 
praznike ter ponosno praznovanje  
dneva samostojnosti in enotnosti. 
Novo leto naj zaznamujejo  
zdravje, sreča in zadovoljstvo.  
Vse dobro v letu 2023! 
Občinski odbor NSi Žirovnica

Zahvala volivkam in volivcem ter  
optimistični načrti za naprej

Spoštovane občanke in občani!

Hvala, da se ste udeležili lokalnih volitev v naši občini. Najlepša hvala 
za vsak vaš glas, ki ste ga namenili Slovenski demokratski stranki in 
povedali, da so vam vrednote, ki jih zagovarjamo, blizu.

Za nami je turbulentna jesen. Zdaj pa je čas, da upočasnimo tempo 
našega vsakdana in se pripravimo na praznike. Ne glede na izid 
vseh volitev in referendumov smo lahko veseli ali razočarani, a spre-
jeti jih moramo takšne, kot so. Za vse nas so bile najpomembnejše 
županske in lokalne volitve za občinski svet. Glede na situacijo na 
državni ravni je prav zanimivo, da se lokalne karte v naši občini niso 
bistveno premešale. Stari župan ostaja in tudi občinski svet je samo 
za odtenek drugačen. 

Vse večje investicije v občini so bolj ali manj končane. Čas je, da se 
začne investirati za in v ljudi. Koronski časi in hiter tempo življenja 
so privedli do tega, da se vse manj pogovarjamo, srečujemo in celo 
veselimo. Mladi po končanem študiju zapuščajo domove in si druži-
ne ustvarjajo zunaj naše občine ali celo v tujini. Kmetje se starajo in 
opušča se delo na kmetijah, le-te pa počasi zamirajo in propadajo. 
Polja ostajajo neobdelana ali pozidana.

Naša občina je ravno prav velika, da bi lahko začeli z določenimi 
pilotnimi projekti. Tega občinska uprava sama ne zmore in zato je 
potrebno združiti znanje, voljo in interese vseh tukaj živečih. Med 
nami je veliko oseb, ki bi s svojim znanjem in sposobnostmi lahko 
bistveno pripomogle k razvoju in dogajanju. Ogromno je bilo v naši 
občini že narejenega, a vse to nam prinaša premalo. Imamo še veliko 
možnosti, ki niso izkoriščene. Sedaj je pravi čas, da strnemo vrste ne 
glede na politično barvo ali strankarsko pripadnost. Mnogokrat se 
z malo dobre volje in porabo prostega časa lahko ogromno naredi. 
Našla bi se lahko nova obrtniška dejavnost ali pa prireditev, ki bi 
bila stalnica. V sosednjih občinah so na ta način nekatera dejanja 
postala že tradicija. 

Menim, da je življenje na periferiji lahko privilegij, če ga znamo iz-
koristiti. Če s stanjem in z življenjem v občini nismo zadovoljni, ni 
odgovorna samo občinska uprava, župan in svetniki, ampak vsi mi, 
ki to dopuščamo. Nič ne pomaga razprava za gostinskim šankom in 
jeza za štedilnikom. Vsak izmed nas naj prevzame del odgovornosti in 
po svojih močeh prispeva k boljšemu. In tako bo lepše in prijaznejše 
nam vsem. Začnimo z nečim novim – z drugačnim pogledom v pri-
hodnost. Združimo moči ter prestopimo meje strankarskih okvirjev in 
delitve na naše in vaše. Skupaj bomo močnejši in vsem nam bo lepše.

Za konec pa blagoslovljene božične praznike in vse dobro v novem 
letu.

Tatjana Mulej, OO SDS Žirovnica

Zahvala in voščilo Vaškega odbora Selo
Vaški odbor Selo v sestavi Tatjana Vidic, Roman Jelovčan in 
Boštjan Noč zaključuje svoj štiriletni mandat. Vsem sovaščankam 
in sovaščanom se zahvaljujemo za tvorno sodelovanje v preteklih 
štirih letih. 

Vsem Kračmankam in Kračmanom želimo prijetne božične 
praznike ter veliko sreče in zdravja v letu 2023. Naj zaključim z 
mislijo: »Sreča se najprej razkrije v očeh, ker v njih najlepše sije 
njen smeh.«

Za Vaški odbor Selo Boštjan Noč

Delo političnih strank
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Zahvala volivkam in volivcem 
na lokalnih volitvah

Neodvisna lista za Žirovnico se zahvaljuje vsem volivkam in voliv-
cem za udeležbo na lokalnih volitvah in izkazano podporo. Osem 
svetnikov v štirinajstčlanskem občinskem svetu je odličen rezultat, ki 
nam nalaga veliko odgovornost in storili bomo vse, da upravičimo 
vaše zaupanje.

Svetnice in svetniki Neodvisne liste za Žirovnico

So poti, ki vodijo v nove kraje,
so poti, na katerih se marsikaj doživi,

so poti, ki vodijo v nova spoznanja
in so poti, ki vodijo v srca ljudi.

 
Vesel božič in  

srečno novo leto 2023  
vam želi Neodvisna lista  

za Žirovnico

Ilustracija: Andrejka Čufer

Staro leto je minilo,
ne oziraj se nazaj,
novega pa ne priganjaj,
presenetiti se daj!

(Svetlana Makarovič)

Obeležitev dneva suverenosti
Območni odbor Kranjske Gore, Jesenic in Žirovnice ter Župnija Bre-
znica sta 24. oktobra organizirala proslavo in sv. mašo za domovino 
ob prazniku dneva suverenosti. Slavnostni govorec na proslavi je bil 
mag. Franci Zupan, aktivni rezervni oficir TO, ki je poveljeval Žirovni-
ški četi v sestavi Leškega bataljona. Na proslavi je kot gost nastopil 
pesnik g. Tone Kuntner. 

Povzetek slavnostnega govora: 
25. oktober je državni praznik, 
dan suverenosti. Državni zbor ga 
je soglasno potrdil marca 2015. 
Na ta dan se spominjamo dogod-
kov pred 31 leti, ko je ozemlje Slo-
venije zapustil zadnji vojak JLA. 
Na ta dan se je končal proces 
slovenskega osamosvajanja. JLA 
se je iz pristanišča v Kopru začela 
umikati že 20. oktobra, 25. okto-
ber pa je bil določen kot zadnji 
dan umika. Ta dan so se vkrcali 
na dve ladji, ki sta pluli pod tuji-
ma zastavama in sta po medna-
rodnem pravu veljali za tuje oze-

mlje. Zadnji vojaki so zapustili koprski pomol 25. oktobra 1991 ob 
23.45. Po koncu osamosvojitvene vojne za Slovenijo leta 1991 so 
sledila pogajanja na Brionih med Jugoslavijo, Slovenijo in Hrvaško. 
Končala so se s podpisom Brionske deklaracije 7. julija 1991, s katero 
so bila osamosvojitvena dejanja v Sloveniji zamrznjena za tri mesece. 
Do izteka moratorija so takratne jugoslovanske oblasti spoznale, da 
Slovenije ne bo mogoče zadržati v Jugoslaviji, zato so sledili pogovori 
o odhodu JLA s slovenskega ozemlja.

Naši predniki so sanjali o samostojni državi Sloveniji, mi pa te sanje 
danes živimo. Nova država Slovenija nam ni bila podarjena. Zanjo 
so bile potrebne človeške žrtve in povzročena je bila ogromna ma-
terialna škoda. Dan suverenosti, skupaj z dnevom samostojnosti in 
enotnosti in dnevom državnosti, predstavlja enega od mejnikov lo-
čevanja slovenskega naroda od večnacionalne skupnosti, ki je nastala 
po 1. svetovni vojni leta 1918, nato po letu 1945, ko se je preo-
blikovala v državo s totalitarnim, torej nedemokratičnim režimom, 
v katerem so se hudo kršile tako človekove kakor tudi nacionalne 
pravice. Prav kršitev teh pravic je bil temeljni razlog, da se je sprožil 
in v prebivalstvu dobil plebiscitarno podporo osamosvojitveni pro-
ces, ki je pripeljal do samostojne države Slovenije leta 1991. Živela 
samostojna Slovenija!

Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve

Tone Kuntner

Delo političnih strank
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Hitro rastoča podjetja v občini Žirovnica
AJPES je iz javno objavljenih letnih poročil gospodarskih družb in 
samostojnih podjetnikov, v skladu z metodologijo Ministrstva za 
gospodarski razvoj in tehnologijo, tudi letos pripravil seznam hitro 
rastočih podjetij za zadnje petletno obdobje. Odstopanja v podatkih 
glede na pretekla obdobja so v letu 2021 posledica uskladitve izloči-
tvenega kriterija čistih prihodkov od prodaje in izločitvenega kriterija 
dodane vrednosti na zaposlenega z letno rastjo ter dodatnim kriteri-
jem izločitve tistih podjetij, ki imajo negativen (podjetnikov) kapital. 

Analiza hitro rastočih podjetij v obdobju 2017–2021 je pokazala, da 
kriterije za uvrstitev izpolnjuje pet gospodarskih družb in en podjetnik 
s sedežem v občini Žirovnica. V letu 2021 so skupaj zaposlovali 28 de-
lavcev in ustvarili slabe 4 milijone evrov čistih prihodkov od prodaje. 

Na seznam hitrorastočih podjetij so se tako kot lani uvrstili:  
FCT 54, mednarodni transport in posredništvo, d.o.o., z Brega; 
Tomek, družba za trgovino, proizvodnjo in storitve Žirovnica, d.o.o., 
z Brega; Akredon, trgovina in storitve, d.o.o., iz Most ter Fokus 
logistika Luka Klinar, s.p., z Rodin. Družba ENCOM, inženiring in 
management, d.o.o., iz Most se je po enoletnem premoru ponovno 
uvrstila na seznam, družba NiLeTech, storitve in trgovina, d.o.o., z 
Breznice pa se je se na seznam uvrstila prvič. 

Vsem hitrorastočim podjetjem sporočamo, da bo podatek o tem, 
da je podjetje uvrščeno na seznam hitro rastočih podjetij vključen v 
napredno spletno orodje FI=PO, ki na enem mestu ponuja zanesljive 
in ažurne informacije za hitro preverjanje poslovnih partnerjev.

Vse dobro v letu 2023 vam želi 
AJPES, izpostava Kranj

Policija svetuje

Varno med prazniki
Bližajo se božično-novoletni prazniki in z nji-
mi zaključek letošnjega leta. Kot vsako leto 
bomo policisti poleg stalnih nalog za zagotavljanje var-
nosti občanov, premoženja, varnosti cestnega prometa in 
javnega reda, posebno pozorni na uporabo pirotehnike. 

S kontrolami na terenu, preventivnim delovanjem, opozarjanjem 
in svetovanjem občanom bomo skrbeli, da bodo prihajajoči pra-
zniki minili čim bolj mirno in predvsem varno. Policisti ugotavlja-
mo, da se je stanje glede uporabe pirotehničnih izdelkov na ob-
močju občine Žirovnica močno izboljšalo, česar se zelo veselimo. 
Da bo stanje še boljše kot v preteklem letu, policisti tudi letos 
pozivamo, naj bo uporabe pirotehničnih izdelkov čim manj. Če 
boste pirotehnične izdelke vendarle uporabljali, poskrbite, da bo 
to v okviru dovoljenega, upraba pa varna in pravilna. Upoštevajte, 
da nepremišljena, neprevidna in objestna uporaba pirotehničnih 
izdelkov pogosto povzroči telesne poškodbe (opekline, raztrgani-
ne rok, poškodbe oči itd.), moti živali in onesnažuje okolje. Starši, 
ne dovolite, da bi otroci pirotehniko uporabljali sami.

Praznični dnevi so namenjeni druženju, veselju, skratka lepim 
trenutkom z bližnjimi in znanci. Žal pa ti trenutki vse prevečkrat 
prinesejo tudi neljube dogodke, kot so prometne nesreče. Pogla-
vitni vzrok zanje je še vedno alkohol. Zato policisti pozivamo, da se 
za volan usedete samo trezni, da dosledno upoštevate prometna 
pravila in v prometu ravnate odgovorno.

Občani, ki boste za 
praznike odpotovali 
od doma, poskrbi-
te da bo vaše pre-
moženje primerno 
zavarovano. Že naj-
preprostejše samo-
zaščitno ravnanje, 
kot so zaklenjeni 
prostori, zaprta 
okna in vrata, primerna osvetlitev, občasna prisotnost znanca ali 
soseda, alarmne naprave in podobno, lahko odvrne vlomilca od 
dejanja in prepreči materialno škodo.

Jeseniški policisti smo vam na razpolago, vedno, kadar nas po-
trebujete. Mirne, predvsem pa varne praznike ter srečno novo 
leto 2023!

Zoran Plejo, PP Jesenice

3. december – svetovni dan invalidov  
in ljudi s posebnimi potrebami
3. december je dan, ko naša lepa, urejena in krasna občina Žirovnica 
praznuje svoj praznik. Na ta isti dan, ko se je pred 222 leti rodil naš 
največji slovenski pesnik dr. France Prešeren, na katerega smo zelo 
ponosni v naši občini, obeležujemo še en svetovni dan. Na ta dan, 
točno pred 30 leti (1992) so združeni narodi razglasili 3. december 
za mednarodni dan invalidov in oseb s posebnimi potrebami. 

Invalidi in osebe s posebnimi potrebami so osebe, ki odstopajo od 
pričakovanih značilnosti in zmožnosti definiranih v določenem okolju 
ter potrebujejo dodatno pozornost in skrb. Tudi v naši občini živi 
kar nekaj invalidov in oseb s posebnimi potrebami. Vse te osebe se 
že tako ali tako srečujejo z določenimi ovirami in/ali pomanjkanjem 
možnosti za normalno vključitev v družbo. Vsem slednjim pa ne-
kateri (večinoma eni in isti) še dodatno postavljajo ovire na njihovi 
poti. Najbolj žalostno pri tem je, da so »žrtve« tega prav otroci naše 
osnovne šole, »povzročitelji« pa polnoletne osebe v obliki voznikov. 
S tem mislim na vse brezbrižne, »samo za nekaj minut« voznike, ki 
neupravičeno parkirajo na prostorih za invalide pred Osnovno šolo 
Žirovnica. Parkiranja »na varni poti za otroke« pri stranskem vhodu 
v šolo preko dveh belih neprekinjenih črt pa sploh ne bom omenjal. 

Saj je res, da živimo v času, kjer se večina stvari hitro odvija, vendar 
izgovor za nedovoljeno parkiranje na mestu za invalide češ, da gre 
»samo za nekaj minut«, je popolnoma nerazumen. Zadeva postane 
posebej zanimiva, ko voznika ali voznico povprašaš, če bi samo za 
nekaj minut prevzela skrb za otroka, ki lahko doživi epileptični napad. 

Namen mojega pisanja je odpreti oči tistim, ki zaradi katerega koli 
razloga neupravičeno zaparkirajo pešpoti, dele ceste in parkirišči za 
invalide, ki jim niso namenjeni. Gre za varnost naših otrok.

Boštjan, oče otroka s posebnimi potrebami

Srečen božič,
ponosno praznovanje 26. decembra, 

dneva samostojnosti in enotnosti,
ter obilo zdravja in osebne sreče v novem letu 2023

vam želi 
Vaški odbor Moste

Aktualno / Mnenje bralca



11

Turizem v Žirovnici skozi oči lokalnih 
prebivalcev in obiskovalcev
Zadovoljstvo lokalnih prebivalcev je, poleg ustrezne zaščite naravne 
in kulturne dediščine, eden od temeljev trajnostnega razvoja turizma. 
Zato smo v okviru Zelene sheme slovenskega turizma v Zavodu za 
turizem in kulturo Žirovnica izvedli anketo med lokalnimi prebivalci, 
da bi tako ugotovili, kako dojemajo in sprejemajo obiskovalce v svo-
jem okolju. Kako pa se v tem okolju počutijo obiskovalci, smo prav 
tako želeli izvedeti preko anket, ki so jih domači in tuji obiskovalci 
izpolnjevali od junija do novembra.

Anketa med lokalnimi prebivalci
V anketi je sodelovalo 214 domačinov in domačink vseh starostnih 
skupin. Večina je mnenja, da turizem v Žirovnici dobro skrbi za ohra-
nitev kulture (Graf 1), zadovoljni so tudi z delom Zavoda za turizem 
in kulturo Žirovnica (60 %), prav tako jih je 57 % dobro obveščenih 
o razvoju turizma.

Graf 1: Turizem v naši destinaciji v zadostni meri skrbi za ohranitev 
kulture.

Vir: Zavod za turizem in kulturo Žirovnica (2022)

Več kot polovica jih meni, da ima lokalna skupnost koristi od tu-
rizma in turistov, ki nas obiskujejo, približno četrtina anketiranih je 
nevtralnih, malo manj kot četrtina pa je takšnih, ki se s to trditvijo ne 
strinjajo. Zelo podobni so bili tudi odgovori na trditev, da pozitivni 
učinki turizma v naši destinaciji odtehtajo negativne.
Večina prebivalcev je mnenja, da je destinacija varna in da turizem 
ne povzroča slabših zdravstvenih razmer. Vseeno pa približno tre-
tjina vprašanih meni, da turizem v Žirovnici povzroča prekomerno 
onesnaževanje, skoraj polovica vprašanih pa se strinja s trditvijo, da 
turizem v destinaciji povečuje prometne težave.
Obveščanje in ozaveščanje lokalnih prebivalcev o trajnostnem tu-
rizmu je doseglo 47 % vprašanih, ki opažajo, da Žirovnica razvija 
zeleni turizem.
Kar velik del lokalnih prebivalcev (59 %) se ni strinjal s trditvijo, da 
imajo prebivalci zaradi turizma večjo izbiro storitev (trgovina, promet 
zdravstvo).
Lokalni prebivalci so bili pri trditvi o možnosti sodelovanja pri načr-
tovanju razvoja turizma neenotni, saj jih 42 % meni, da možnosti 
sodelovati pri načrtovanju razvoja turizma nimajo, 35 % pa jih meni, 
da to možnost imajo.

Anketa med obiskovalci
Anketo je v celoti izpolnilo 182 obiskovalcev, od tega 85 % domačih 
in 15 % tujih. Glavni namen obiska Žirovnice sta rekreacija in obisk 
naravnih in kulturnih znamenitosti (36 in 35 %), sledijo jim počitek, 
obisk sorodnikov ter zabava in kulinarika.
Obiskovalci so najbolje ocenili priložnosti za pohodništvo in kole-
sarjenje, saj jih je bilo kar 93 % zadovoljnih oz. zelo zadovoljnih 

s tovrstno ponudbo. Prav tako se je več kot 90 % obiskovalcev v 
Žirovnici počutilo varno. Navdušeni (88 % anketirancev) so bili nad 
označenostjo dostopov do in na območju znamenitosti ter ponudbo 
kulturnih vsebin (muzeji, galerije, prireditve), pa tudi prijaznostjo in 
gostoljubnostjo domačinov (85%).
Najslabšo, vendar še vedno visoko povprečno oceno, so obiskovalci 
pripisali ponudbi za nakupovanje (povprečna ocena 4) ter javnemu 
prevozu s povprečno oceno 3,9.
Nekateri obiskovalci na destinaciji niso bili zadovoljni z javnim prevo-
zom, s ponudbo trgovin in s ponudbo postajališč oziroma kampov z 
ustrezno infrastrukturo za avtodome.
Da imamo v Žirovnici najboljšo pitno vodo iz pipe, ve tudi 93 % 
obiskovalcev. Približno 80 % obiskovalcev meni, da je v destinaciji 
dovolj mest za ločevanje odpadkov, opazi, da spodbujamo obisko-
valce k uporabi trajnostnih oblik transporta (kolo, pešačenje, vlak, 
avtobus ...) in da dobijo dovolj informacij o tem, kako se obnašati 
odgovorno ob obisku znamenitosti, na prireditvah ipd.
Nekaj manj obiskovalcev (še vedno pa več kot 70 %) je bilo zado-
voljnih z dostopnostjo informacij o skrbi za zdravje in dostopu do 
zdravstvene ustanove, o lokalni gastronomski ponudbi in lokalnih 
proizvodih. Najslabše pa so obiskovalci ocenili dostopnost do infor-
macij o varčevanju z energijo in vodo.

Zadovoljni, vendar je še veliko prostora za izboljšave
Visoka povprečna ocena večine ponudbe in storitev, ki so nam jo 
dali obiskovalci in mnenje večine prebivalcev, da ima lokalna sku-
pnost koristi od turizma sicer pomenijo, da delamo dobro. Vseeno 
pa odgovori pokažejo nekatere pomanjkljivosti in hkrati prostor za 
izboljšave, tako na področju zadovoljstva lokalnih prebivalcev in 
obiskovalcev kot tudi trajnostnega delovanja destinacije Žirovnica.
Če strnemo mnenja obiskovalcev in prebivalcev, se prostor za izbolj-
šave kaže predvsem na področju:

 • uvajanja trajnostne mobilnosti (izposoja koles, javni prevoz),
 • komuniciranja z lokalnimi prebivalci (obveščanje o delu Zavoda 

in trajnostnem delovanju na področju turizma) in obiskovalci 
(označevanje ponudnikov, dostopnost informacij za obiskovalce 
pri ponudnikih, informacije o pohodniških poteh),

 • vključevanja lokalnih prebivalcev v načrtovanje razvoja turizma,
 • investicij (predvsem urejanje infrastrukture, ki bo zmanjšala pro-

metne težave)
 • in spodbujanja lokalnega gospodarstva (kmečki turizem, eko 

gostinstvo).
Na Zavodu za turizem in kulturo Žirovnica se bomo v sodelovanju s 
turističnimi ponudniki, lokalnim prebivalstvom in Občino Žirovnica 
trudili, do bomo soustvarjali turizem, ki bo imel pozitivne učinke 
na ljudi, ki tukaj živijo. Samo s skupnimi koraki bomo dosegli, da 
bo Žirovnica (p)ostala pristna, gostoljubna in trajnostna destinacija, 
kamor bodo obiskovalci z navdušenjem prišli po navdih in na oddih!
Vsem, ki ste si vzeli čas in sodelovali v anketiranju, se iskreno zahva-
ljujemo in vas vabimo, da si celotni analizi anket ogledate na spletni 
strani www.visitzirovnica.si v rubriki Kaj je novega. Vaših predlogov, 
idej in želja pa smo vedno veseli na info@visitzirovnica.si. 

Urška Aljančič

6%
4%

24%

41%

25%1 = sploh se ne strinjam

2 = se ne strinjam

3 = niti se strinjam, 
niti se ne strinjam

4 = strinjam se

5 = zelo se strinjam

Sreče, zdravja in veselja v novem letu 
vsem občankam in občanom želi 

Vaški odbor Breznica

Turizem
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Slikarska razstava »Čebelarju« 
in predstavitev almanaha o 
ljubiteljski kulturi
V Osnovni šoli Žirovnica je na ogled slikarska razstava čla-
nov slikarske sekcije Kulturnega društva dr. France Preše-
ren. Ob otvoritvi razstave 1. decembra je bila predstavitev 
almanaha o ljubiteljski kulturi od Rateč do Rodin z naslovom 
Kulturi podarjena nobena ura ni izgubljena.

Na otvoritveni slovesnosti je nastopil otroški pevski zbor OŠ Žirov-
nica – Čebelice.

Na razstavi v počastitev občinskega praznika so razstavljena dela 16. 
slikarske kolonije domačega kulturnega društva. Na temo čebelar je 
ustvarjalo petnajst ljubiteljskih slikarjev. Poseben kotiček na razstavi je 
posvečen nedavno preminuli slikarki Vidi Soklič, vodji slikarske sekcije 
pri kulturnem društvu, ki je bila pretekla leta nepogrešljiva pri pripravi 
kolonij in tradicionalnih razstav ob 3. decembru in 8. februarju.

Zbrane na otvoritvi razstave, ki bo na ogled do 6. januarja, sta na-
govorila ravnatelj OŠ Žirovnica Gregor Pungaršek in župan 
Leopold Pogačar. Oba sta se podarila pomen tovrstnih kulturnih 
dogodkov in negovanja ljubiteljske kulture. Prav slednja je osrednja 
tema še svežega almanaha z naslovom Kulturi podarjena nobena ura 
ni izgubljena – Ljubiteljski kulturi od Rateč do Rodin. 

Knjiga, bogato opremljena s fotogra-
fijami, na 171 straneh prinaša pregled 
ljubiteljske kulture nekoč in danes na 
območju občin Kranjska Gora, Jese-
nice in Žirovnica. Pobudnik za nasta-
nek dela je bil Miloš Možina, aktualni 
predsednik Zveze kulturnih društev 
Jesenice, kot urednica se je podpisa-
la Branka Smole. Prispevek o »cvetoči 
pevski, inštrumentalno glasbeni, gle-
dališki in folklorni dejavnosti v Žirovnici 
je pripravila Jerneja Stres, tudi sama 
»ljubiteljska kulturnica« in predsednica 
KD dr. France Prešeren. Ob predstavitvi 
almanaha je povedala: »K projektu sem 
pristopila po spletu okoliščin, saj je bilo 

povabilo naslovljeno na ZTK Žirovnica. Joža Resmana ni bilo več, niti 
zakladnice kulture, ki jo je v sebi nosil Franc Legat ne, tako sem se z 
delom spopadla sama. Fotografije sem dobila iz arhivov skupin, pri 
Jekovčevih in Mojci Legat. En velik hvala izrekam pokojnemu Francu 
in njegovim knjižicam, nekaj vsebine sem počrpala tudi iz nedavno 
izdane knjige sošolca dr. Matjaža Ambrožiča Zgodovina Brezniške 
župnije. Kot je zapisano v uvodniku almanaha: Ljubiteljska kultura je 

Slovensko čebelarstvo na seznamu 
nesnovne kulturne dediščine
Medvladni odbor za varovanje nesnovne kulturne dediščine 
je na svojem zasedanju 1. decembra v Maroku čebelarstvo 
v Sloveniji vpisal na Unescov seznam nesnovne kulturne 
dediščine človeštva. 

Člani slovenske delegacije v Maroku – Barbara Dimc, Boštjan Noč, 
oba predstavnika Čebelarske zveze Slovenije, in Verena Vidic Šte-
kar iz Čebelarskega muzeja Radovljica. Vir Boštjan Noč

Nominacija z naslovom »Čebelarstvo v Sloveniji, način življenja« te-
melji na enotah nesnovne kulturne dediščine: čebelarstvo, poslikava 
panjskih končnic, prevozno čebelarstvo, izdelovanje panjev in čebel-
njakov, vzreja čebeljih matic kranjske čebele, apiterapija, izdelovanje 
malih kruhkov in lesenih modelov ter lectarstvo. Pripravo nominacije 
je vodilo Ministrstvo za kulturo, sodelovali so strokovnjaki iz Slo-
venskega etnografskega muzeja, Čebelarskega muzeja Radovljica 
in Čebelarske zveze Slovenije. Predsednik ČZS Boštjan Noč je ob 
tem dejal: »Čebelarstvo način življenja predstavlja skoraj 12 tisoč 
Slovenkam in Slovencem ter njihovim družinam. Vsi skupaj smo da-
nes lahko ponosni, da je našo bogato čebelarsko tradicijo prepoznal 
ves svet. Po svetovnem dnevu čebel, ki ga je pred nekaj manj kot 
petimi leti razglasila OZN, je to novo veliko priznanje Sloveniji in naši 
bogati tradiciji čebelarstva. Z današnjim dnem slovensko čebelarstvo 
dobiva še uradno status in priznanje čebelarstva kot pomembnega 
dela kulture v Sloveniji in svetu.«
Slovenija ima odslej na Unescov Reprezentativni seznam nesnovne 
kulturne dediščine vpisanih šest enot: Škofjeloški pasijon, Obhode 
kurentov, Klekljanje čipk v Sloveniji, Veščine, znanje in tehnike su-
hozidne gradnje in od 1. decembra 2022 še Tradicijo reje lipicancev 
ter Čebelarstvo v Sloveniji, način življenja.

Polona Kus 
Vir: gov.si

Naj bele snežinke na tih božični večer,
prinesejo zdravje in mir,
da bo srečno novo leto
za vse ljudi vseh 365 dni,
(Marja Čampa)

Vam želimo člani Kulturnega  
društva dr. France Prešeren
Žirovnica - Breznica

Almanah o ljubiteljski kul-
turi od Rateč do Rodin

Kultura
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Večer s pesnicami in otvoritev 
razstave ilustracij
V počastitev Prešernovega rojstnega dne je 30. novembra 
v Čopovi hiši potekal večer ljubiteljske poezije. Domačim 
pesnicam se je na dogodku pridružila mlada ustvarjalka 
Nina Čuk z razstavo Sodobne podobe kulturne dediščine.

Poezijo so ta večer prebirale Ivanka Pogačar, Katarina Katja Kos, 
Bernarda Resman, Marja Čampa in Anka Marzidovšek. Poslušalcem 
so ponudile verze o neprijaznem obrazu današnjega sveta kot tudi 
iskrive rime, ki so izzvale smeh.

Ivanka Pogačar, Katarina Katja Kos, Bernarda Resman, Marja 
Čampa in Anka Marzidovšek

Dogodek je bil obenem priložnost za otvoritev razstave ilustracij 
iz vodnika za potepanje po Poti kulturne dediščine, ki je pri ZTK 
Žirovnica izšel letos februarja. Kot je pojasnila avtorica Nina Čuk, 
so ilustracije kombinacija kolaž papirja, tekstila, vodenih barv, tuša 
in digitalne tehnike. Vodnik je nastal kot magistrsko delo študija na 
Naravoslovnotehniški fakulteti v Ljubljani. Razstava v Čopovi hiši bo 
na ogled do prihodnje pomladi.

Nina Čuk ob razstavljenih ilustracijah

S pesmijo je umetniškemu večeru piko na i dodala skupina Korona 
pod novo taktirko, ki jo odslej suče Slavica Magdič. Prireditev je 
pripravilo Kulturno društvo dr. France Prešeren v sodelovanju z Za-
vodom za turizem in kulturo Žirovnica.

Polona Kus

Pohod Smlednik–Vrba
V Vzgojno-izobraževalnem zavodu Frana Milčinskega Smlednik so 
tudi letos na poseben način obeležili obletnico Prešernovega rojstva. 
Ob petih zjutraj so učenci že triindvajsetič krenili na pohod iz Smle-
dnika v Prešernovo rojstno hišo v Vrbo. 

Sprejem pohodnikov pri Prešernovi rojstni hiši

42 km dolg pohod je povezan s spoznavanjem Prešernovega časa 
ter utrjevanjem vztrajnosti in potrpežljivosti, pomembnih vrlin pri 
doseganju še tako oddaljenih ciljev. Pri Prešernovi rojstni hiši sta 50 
pohodnikov pozdravila podžupan Občine Žirovnica Sebastijan Zupan 
in direktor ZTK Žirovnica Matjaž Koman. Gostitelji so za otroke in 
njihove spremljevalce pripravili manjšo pogostitev pri vrtni lopi, po 
želji so si ogledali tudi notranjost Prešernove rojstne hiše. Obisku 
Vrbe je sledilo glasbeno presenečenje v kulturni dvorani na Breznici, 
kjer so pohodniki prisluhnili nastopu kantavtorja Andreja Šifrerja. 

Polona Kus

nekaj, kar izberemo prostovoljno, kar nam ni treba, ampak hočemo, 
želimo. Zaradi nje lepše, bolje in raje živimo; tudi na območju od 
Rateč do Rodin.«

Almanah je izšel pri Zvezi kulturnih društev Jesenice, kupite ga lahko 
pri Jerneji Stres (051 411 924).

Polona Kus

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.

P R E L E P I  G O R E N J S K I  S V E T

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

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.

Redna cena: 39 eur
Praznična cena: 25 eur

(praznična cena velja do 8. 2. 2023)

DRAGOCEN SPOMIN, ODLIČNO DARILO

S R E Č N O  2 0 2 3

Kultura
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Pogled nazaj, pogled naprej
V Šivčevi hiši v Radovljici je na ogled retrospektivna razstava 
akademske kiparke in grafične oblikovalke Andrejke Čufer z 
naslovom Pogled nazaj, pogled naprej. Andrejka že dobrih 
dvaindvajset let živi in ustvarja v Prešernovi Vrbi.

Andrejka Čufer in Barbara Boltar, kustosinja v Šivčevi hiši, ob otvo-
ritvi razstave 1. decembra 2022 

Na sprehodu skozi štiri desetletja Andrejkine umetniške poti se 
srečamo z različnimi likovnimi področji. Njena zbirka obsega slike, 
kipe, ilustracije, znamke, embalažo, logotipe, posebno pozornost 
pritegnejo knjige – skulpture in ročno izdelan papir, vsak list unikat. 

Andrejka: »Tehnika izdelovanja papirja me je prevzela že kot srednje-
šolko. Ko sem vstopilo v mojstrsko delavnico v Vevčah, se mi je zdelo, 
da sem se preselila v srednji vek. V tamkajšnji mojstrski delavnici sem 
nato sama izdelovala papir, še danes kakšen list potegnem iz mape 
in “dokončam” z akvarelom.« Iz ročno izdelanega papirja je nastala 
knjiga Abecedarium, skulptura v obliki knjige, ki so ji kasneje sledile 
še knjige z zgovornimi naslovi Naslikanica, Gostobesednica, Žepnica 
in Bukva, vse izdelane iz reciklažnih materialov. Andrejka: »Pri Žepnici 
gre za besedno igro, knjiga je v resnici izdelana iz žepov z zavrženih 
oblačil. Da imajo žepi vsebino, sem jim dodala všitke za deklaracije 
in nanje natisnila haikuje. V Bukvi se prepletata bukva kot drevo in 
kot knjiga.« Bukva je na Slovenskem knjižnem sejmu 2015 prejela 
nagrado za unikatno bibliofilsko knjigo.

Razstavni prostor z unikatnimi knjigami

Andrejka v okolju, kjer živi, najde mir in navdih, povezana je z naravo, 
ponosna na dediščino. »Mislim, da premalo poznamo velike može. 
Vesela sem, da sem se skozi ustvarjanje toliko naučila o čebelah in 
čebelarstvu, da sem se opogumila in naredila avtorsko slikanico o 
Antonu Janši. Ponosna sem tudi, da sem lahko ilustrirala Zdravljico v 
knjigi Zdravljica in njena pot v svet. Vsak verz ima svojo ilustracijo, na-
rejeno na pivnik, kjer se barve lepo razlivajo. Uporabila sem tudi teran.«

Motivika razstavljenih slik sega od portretov do morskih motivov, 
pomladi in vrtnic, ki so avtorici še posebej pri srcu. Andrejka: »Z 
vrtnicami se že dolgo in rada ukvarjam, prav tako blizu mi je na-
rodna motivika. Kot narodna pesem izraža dušo, jo tudi podobe z 
narodnimi motivi. Imam srečo, da veliko delam z ljudmi in naročniki, 
povezanimi z naravo. Tako imam priložnost delati lepe stvari.«

Pogled nazaj neizbežno odpira tudi pogled naprej. Andrejka: »Po 40 
letih razmišljam o upokojitvi, ustvarjala pa bom, upam, še naprej. V 
načrtu imam avtorsko slikanico o družini, ki se preseli v zapuščeno 
vas in prične odkrivati naravo. Bolj se bom posvetila tudi portretom. 
Dve leti smo gledali zamaskirane obraze in pri slikanju zadnjih por-
tretov sem na novo odkrivala lepoto človeškega obraza, nasmeha.« 

Razstava v Šivčevi hiši je na ogled do 3. januarja 2023.

Polona Kus

Voščilo iz knjižnice
V letu, ki prihaja vam želimo vse dobro. Da si boste vzeli čas za 
obisk knjižnice in pri nas izbrali dobro knjigo, ki bo prava za vas. 
Da boste našli prav tisto knjigo z recepti, ki so vam pisani na kožo 
in bo zato po vašem domu dišalo. Da bo vrt brstel in cvetel, ker 
boste dobili nekaj namigov, na katere niti pomislili niste. Da boste 
dobili odgovor, pomoč. Da bo zaradi knjig tekel pogovor. Da bo-
ste potovali po domišljijskem svetu, ki ga prinese lahko le branje. 
Zato ste vse leto vabljeni v knjižnico, kjer je vse napisano mogoče.

Katarina Hlede

Bralni namig

Arto Paasilinna: Gromska strela!
MKZ, 2020

Roman Gromska strela! prinaša avtorjevo kombinacijo čudaških 
likov in družbene parodije. Finski bogovi se namreč srečajo na 
kriznem sestanku, kjer ugotovijo, da imajo veliko težavo, saj 
ljudje vanje ne verjamejo več. Vrhovni bog Gromovnik zato na 
Zemljo pošlje sina, ki bi finski narod spreobrnil. V deželi vlada 
pomanjkanje vsakršnih vrednot in apatija, kar kaže na to, da 
bo imelo božanstvo zelo težko nalogo. A v rokavu ima Gro-
movnikov potomec skrivno orožje, s katerim zna spraviti ljudi 
k pameti. Sekira mu zares pade v med, ko nazadnje odkrije 
številne hvaležne ovčice v finskih umobolnicah ...

Vse, kar je staro leto zamudilo, naj novi čas prinese.
Ljubezen, zdravje in veselje, to so naše novoletne želje.

Vse dobro v letu 2023.

Vaški odbor Zabreznica

Kultura
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Brat je fino, bratje moji!  
In sestre, seveda. (2. del)
Ko bere odrasli

Kdaj »ta veliki« pridemo do časa za branje? O bistvenih stvareh v 
življenju, pogledih, načelih razmišljamo celo premalo. Vem po tem, 
ko tudi sama komaj tvorim tele stavke in iščem način, kako vam 
»prodati modrino branja«. Včasih so se ljudje lažje posvečali branju. 
Saj ni, da bi olepšavali »zlate stare čase« – danes imamo pač druge 
blagodati in težave. Se ve, da nam internet precej časa pobere, is-
kanje in selekcioniranje podatkov in informacij zahteva popolnoma 
druge veščine, kot ga zahteva spokojno poglobljeno branje enega 
samega teksta. Ker imamo en kup motilcev, tehničnih pa tudi or-
ganskih. Govorimo (ah, ponavljamo se) o razpršenemu branju, slabi 
koncentraciji, neintenzivnemu branju teksta, zato je zelo žalostno, 
ker knjig, vsaj jaz, kot odrasla, ne morem več tako doživeti kot ta-
krat, ko sem bila otrok, najstnica. Zavidam tistim, ki to še zmorejo. 
Produkcija knjig je pa tudi zmerom večja ali pa imamo več knjig na 
voljo za brat, in je zato še težje naredit izbor, da bomo ja prebrali le 
tiste knjige v življenju, od katerih bomo res »nekaj imeli«. V isti sapi 
dodajam, da ni nič narobe, če preberemo kdaj tudi kakšno slabšo ali 
pa lahkotnejšo knjigo – primerjavo je vselej dobro imeti. Ali kot radi 
rečemo: preveč dobrega tudi škodi. Že nekaj časa je veliko povpra-
ševanje po poljudnih strokovnih knjigah, največ o lastnem zdravju, 
prehrani, alternativnih zgodovinah, raznih pričevanjih ..., ki jih je 
dobro jemati z določeno distanco in ne tako, da jih takoj posvojimo 
za svoj notranji kompas, kar se pogosto zgodi v najstniških letih, ko 
kakšno knjigo ali avtorja smatramo malone za sveto/ega.

Tako se je tudi žanr in 
zahtevnost teksta do-
kaj prilagodil današnjim 
potrebam hektičnega 
urnika. Odsotnost raz-
mišljanja o tujih usodah, 
družbeno angažiranih 
temah – težkih temah 
skratka, ki zahtevajo več 
bralnega napora, prav-
zaprav celo sprememb 
svojih lastnih stališč. Ker 
smo preutrujeni, poseže-
mo po razvedrilnem pro-
gramu, to je (praviloma 
nerealnih) ljubezenskih 
romanih in kriminalkah. 
»Daj mi nekaj, da mi ne 
bo treba razmišljati«, re-
čemo knjižničarki ali knji-

žničarju. Časi so pa taki, da bi ravno morali več razmišljati o živalih, 
naravi, našem – posameznikovem odtisu na planetu, porabi surovin, 
odnosih … Ali bomo, če nam kdo podari čas?

Miha Kovač v knjigi Berem, da se poberem podrobneje razloži pred-
nosti branja, sploh v digitalnih časih. Morda začnemo z njo, da nam 
dá zagona še za branje ostalih bukel.

Samo še eno čirulo čarulo rabim, da začnem še sama prakticirati 
svoje napotke. Veste kaj, pridite v fletno knjižnico nad TVD-jem in 
se skupaj motivirajmo za ta prostočasni opravek! Ni lepšega vonja, 
kot je vonj po (starih in novih) knjigah, kajne?

Bralski pozdrav od vaše knjižničarke iz kašarske knjižnice!

Mojca Hladnik

Kašarska knjižnica nad TVD-jem

Glasbene želje miru,  
veselja in sreče
Konec koledarskega leta smo glasbeniki pospremili z glasbo 
in plesom na koncertu v dvorani Pod Stolom. Učenci žirovni-
škega oddelka Glasbene šole Jesenice so se predstavili tudi 
na različnih jesenskih koncertih.

Konec oktobra smo učenci in učitelji Glasbene šole Jesenice za 
osnovnošolce občin Žirovnica, Jesenice in Kranjska Gora v Kinu Že-
lezar na Jesenicah izvedli že tradicionalni projekt Od tona do glasbe. 

Dogodek je v dveh dnevih obiskalo skoraj tisoč učencev, od tega 123 
iz OŠ Žirovnica. Prvi je bil na sporedu koncert z naslovom »Oh, ta tre-
ma«. Ob pestrem glasbenem programu smo razkrili tudi marsikateri 
uporaben recept za soočanje z vznemirjenostjo, ki nas preplavlja v 
različnih situacijah, ne samo na odru. Drugi dan je baletni oddelek 
gledalce popeljal po "Galeriji slik".

Prihajajoče praznike smo z glasbo in plesom pospremili na tradici-
onalnem božično-novoletnem koncertu v Dvorani pod Stolom 13. 
decembra. Polno dvorano obiskovalcev sta skozi program vodila kar 
Božiček in njegov jelenček, za katera se je izkazalo, da tudi obiskujeta 
našo glasbeno šolo in se kot Zala Ana Ajdišek in Iza Pirih učita igranja 
fagota. Nastopilo je več kot 100 otrok – od glasbenega in baletnega 
vrtca, pa do starejših plesalk, solističnih točk, komornih zasedb in ki-
tarskega orkestra GŠ Jesenice. Zazveneli so prav vsi instrumenti, ki se 
jih je moč učiti na oddelku Žirovnica in še kakšen več. Odzvanjale so 
tople in iskrene želje – miru, veselja in sreče, ki jih voščimo tudi vam.

Klavdija Jarc Bezlaj

Spet je zima, spet je mraz, spet je tu božični čas.
Naj odnese ti skrbi, v novem letu pa le  
zdravja in sreče podari.

Vaški odbor Smokuč

Kultura
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Tomo Zupan in Prešernova zapuščina
V vaseh pod Stolom so bili doma številni kulturni ustvarjalci in narodni 
buditelji. Zaradi njih se je tega dela Slovenije prijel vzdevek slovenski 
Parnas. In sredi te Dežele je tekla zibelka Tomu Zupanu (1839–1937), 
slovenskemu domoljubu, prešernoslovcu, literarnemu zgodovinarju, 
profesorju, vzgojitelju, in odličnemu govorcu. Po materi, ki je bila 
Prešernova sestrična, je bil v sorodu z dr. Francetom Prešernom, 
»Ríbčovim pesnikom« iz Vrbe.

Zapuščina Toma Zupana 
Po novi maši leta 1863 je s pri-
jatelji duhovniki romal v Vele-
hrad na Moravsko, kjer so se 
udeležili proslave ob tisočletnici 
prihoda slovanskih apostolov 
Cirila in Metoda na Moravsko. 
V spominih je zapisal, da se je 
tedaj zaobljubil, da bo delal za 
slovenski narod. Ko se je leta 
1904, po enainštiridesetih letih 
profesorske in vzgojiteljske služ-
be, upokojil, se je za stalno na-
selil na Okroglem. Na idiličnem 
kraju si je postavil vilo in pose-
stvo ter se še naprej razdajal za 
narod. Pisal je spomine, razisko-
val in zbiral Prešernovo zapušči-
no, jo predstavljal v spominski 

sobi in si ustvaril eno največjih zasebnih knjižnic na Slovenskem.

Prešernova soba v Zupanovi vili na Okroglem – prva muzejska 
zbirka o največjem slovenskem pesniku dr. Francetu Prešernu. Fo-
tografiral Fran Krašovec. Mladika, št. 1, 1930. 

Prešernova spominska soba je bila v Zupanovi vili ena najznamenitej-
ših sob. Tomo Zupan je v njej hranil Prešernovo zapuščino: posteljo, 
mizo, omaro, dva stola, kavni mlinček, Prešernova pisma in spričevala 
ter njegov rokopis Krsta pri Savici. Po stenah sobe je imel obešena 
svoja priznanja in oznanila o smrti slovenskih pesnikov in pisateljev. 
Prešernovo zapuščino je z oporoko podaril Narodnemu muzeju v 
Ljubljani. Del jo je danes na ogled v Prešernovi hiši v Kranju.

Tomo Zupan je po pol stoletja 
raziskovanj življenja in dela dr. 
Franceta Prešerna napisal ne-
precenljive spomine na velikega 
pesnika. O njem mu je največ 
povedala Prešernova sestra 
Lenka, nekaj pa tudi njegovi 
vrstniki in dve njegovi nečaki-
nji. Prve prispevke o Prešernu 
je objavil v Slovenskem narodu 
leta 1878. Širša raziskovanja je 
strnil v prispevek pod naslovom 
»Kako sem nabiral Prešerna« in 
ga objavil v koledarju Družbe sv. 
Cirila in Metoda za leto 1930. 
Leta 1933 pa je izdal knjižico z 
naslovom »Kako Lenka Prešer-
nova svojega brata, pesnika, 
popisuje«.

Profesor Karol Melzer je 
Zupana navdušil za Pre-
šerna in materni jezik
Za Prešerna in za materni jezik 
je Zupana vnel profesor Melzer. 
Podlago njegovi slovenščini 
je dala Metelkova slovnica. 
Pozneje je največ vplival nanj 
Levstik, njegov vešči učitelj, ko 
se je pripravljal na profesorski 
izpit iz slovenščine. 

Ivan Pregelj : »Tomo Zupan, 
Kako Lenka Prešernova svojega 
brata, pesnika, popisuje 1933.« 
: Dom in svet (Ljubljana) 1933 : 
letnik 46 : številka 7/8.

Tomo Zupan – moj učitelj
Do malega vsi smo se v gimnaziji borili z nemščino, ki je gospodovala 
kot učni jezik v vseh predmetih razen verouka in slovenščine. Oba ta 
dva predmeta nas je učil Tomo Zupan, ki je nastopil službovanje na 
gimnaziji dve leti poprej. Njegove ure so nam bile v prijeten oddih. 
Z veseljem smo pozdravili trenutek, ko so se po pusti matematiki 
odprla vrata in je vstopil mlad, eleganten duhovnik s cilindrom v 
roki; bujna zaloga las mu je nadkriljevala jasno čelo; na nogah svetlo 
izlikani kanončki. Brez kanonov si tedaj nismo mogli predstavljati 
duhovnika; preko roke lahen površnik. V lepem domačem jeziku nam 
je po Lesarjevem katekizmu razlagal krščanski nauk. 

Slovenščino je učil Zupan na prikupljiv način. Ne da bi bil zanemarjal 
slovnico, je polagal posebno važnost na berilo in s tem budil ljubezen 
do slovenske knjige ter priljubljal učencem materin jezik. 

Ivan Vrhovnik, častni meščan ljubljanski

21. XII. 1829 – Msgr. Tomo Zupan – 21. XII. 1929, (spomini sodelav-
cev in učencev, kot voščilo Tomu Zupanu ob 90-letnici), v: Slovenski 
narod, št. 292, sobota, 21. decembra 1929, str. 3–4.

Za domovino!
Fran Saleški Finžgar: »Ni zastonj napisal monsignor na pročelje svoje 
graščinice Vila Domovina. Vse njegovo življenje je bilo posvečeno 
delu za slovenstvo: od skritega dela prvih začetkov pri snovanju Ciril 

Tomova mati Mina Zupan, rojena 
Fertin, je bila zelo podobna pe-
sniku Francetu Prešernu. 

Lenka Prešernova (1811–1891). 
Prešernova mlajša sestra je Tomu 
Zupanu največ povedala o pesni-
ku.

Franz Kurz zum Thurn und Gol-
denstein (1807–1878), portret 
pesniškega genija dr. Franceta 
Prešerna, 1850. 

Iz preteklosti
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podpirajmo lokalno

KMETIJA PRNIKAR

• SVEŽE MLEKO • MLADI SIR • SIROTKA • sladka in kisla
smetana • NARAVNI DOMAČI JOGURT • DOMAČA SKUTA 

izdelke najdete tudi v trgovini gregor
odprto tudi nedelja in prazniki

Iz Triglavskega narodnega parka

Vsem občanom občine Žirovnica
želimo blagoslovljene

božične praznike in srečno novo leto.

izdelke najdete tudi v trgovini gregor
odprto tudi nedelja in prazniki

Email: sportybar.tvdpartizan@gmail.com
Tel.: 070 817 558 Tjaša

• Praznovanje otroških
  rojstnih dni
• Možnost vodene
   animacije
• Izposoja rekvizitov
• Možnost pogostitve s
   picami in pijačo
• Po dogovoru uredimo 
  tudi torto

Kolektiv Sporty bar Žirovnica se iskreno zahvaljuje 
za vso vašo podporo in vas vljudno vabi, da boste 
del naše zgodbe še naprej.

Želimo vam vse lepo v prihajajočem letu.



Zavod za turizem in kulturo Žirovnica
Žirovnica 14
4274 Žirovnica

t      04 580 15 03
e      info@visitzirovnica.si
w    visitzirovnica.si

Pišemo
vam ...

K oledar dogodkov / december, januar
DATUM / URA KRAJ / LOKACIJA NAZIV PRIREDITVE OGRANIZATOR / INFORMACIJE

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

26. 12. ob 10.00 Parcela Konjeniškega 
kluba Stol Žegnanje konj Konjeniški klub Stol Žirovnica

6. 1. ob 18.00 Čopova rojstna hiša Meditacijsko srečanje Društvo YinYang
Špela Kolenc, 041 834 480

6. 1. ob  19.30 Čopova rojstna hiša Tai Chi vadba – začetna skupina Društvo YinYang
Špela Kolenc, 041 834 480

9. 1. ob 18.00 Knjižnica Matije Čopa Žirovnica Ura pravljic
Knjižnica Matije Čopa Žirovnica 

Katarina Hlede, 04 58 34 214 
katarina@knjiznica-jesenice.si

9. 1. ob 19.00 Knjižnica Matije Čopa Žirovnica Bralni klub
Knjižnica Matije Čopa Žirovnica 

Katarina Hlede, 04 58 34 214 
katarina@knjiznica-jesenice.si

10. 1. ob 19.00 Čopova rojstna hiša Zvočna kopel Društvo YinYang
Špela Kolenc, 041 834 480

13. 1. ob 18.00 Čopova rojstna hiša Meditacijsko srečanje Društvo YinYang
Špela Kolenc, 041 834 480

13. 1. ob 19.30 Čopova rojstna hiša Tai Chi vadba – začetna skupina Društvo YinYang
Špela Kolenc, 041 834 480

14. 1. ob 19.00 Kulturna dvorana na Breznici Občni zbor PGD Smokuč PGD Smokuč
Marjan Dobnikar, 041 603 131

16. 1. ob 16.00 Knjižnica Matije Čopa Žirovnica Ustvarjalne delavnice
Knjižnica Matije Čopa Žirovnica 

Katarina Hlede, 04 58 34 214 
katarina@knjiznica-jesenice.si

20. 1. ob 18.00 Čopova rojstna hiša Meditacijsko srečanje Društvo YinYang 
Špela Kolenc, 041 834 480

20. 1. ob 19.30 Čopova rojstna hiša Tai Chi vadba – začetna skupina Društvo YinYang 
Špela Kolenc, 041 834 480

20.–22. 1. Dom pri izviru Završnice Zimovanje za otroke 
od vključno 5. razreda dalje

Društvo prijateljev mladine Žirovnica 
dpmzirovnica@gmail.com

23. 1. ob 16.00 Knjižnica Matije Čopa Žirovnica Ustvarjalne delavnice
Knjižnica Matije Čopa Žirovnica 

Katarina Hlede, 04 58 34 214 
katarina@knjiznica-jesenice.si

23. 1. ob 18.00 Dvorana  Gostišča  Osvald Potopisno predavanje Grčija
Predavateljica Maja  Zupan

DU  Žirovnica, komisija za kulturo in 
izobraževanje

24. 1. ob 19.00 Čopova rojstna hiša Zvočna kopel Društvo YinYang
Špela Kolenc, 041 834 480

27. 1. ob 18.00 Čopova rojstna hiša Meditacijsko srečanje Društvo YinYang
Špela Kolenc, 041 834 480

27. 1. ob 19.30 Čopova rojstna hiša Tai Chi vadba – začetna skupina Društvo YinYang
Špela Kolenc, 041 834 480

30. 1. ob 18.00 Knjižnica Matije Čopa Žirovnica Grofica pripoveduje
Knjižnica Matije Čopa Žirovnica 

Katarina Hlede, 04 58 34 214 
katarina@knjiznica-jesenice.si

30. 1. ob 18.45 Knjižnica Matije Čopa Žirovnica Žrebanje uganke meseca
Knjižnica Matije Čopa Žirovnica 

Katarina Hlede, 04 58 34 214 
katarina@knjiznica-jesenice.si

Gruden 2022
Prosinec 2023



Nove potomke Vaške lipe v Vrbi
V Žirovnici smo ponosni na bogato kulturno dediščino 
naših vasi, saj je v registru kulturne dediščine vpisanih 
kar 141 enot, med njimi je pet spomenikov državnega 
pomena – Prešernova rojstna hiša, Cerkev sv. Marka, 
vrbenska lipa, Finžgarjeva rojstna hiša in Ajdna.

Vaška lipa v Vrbi, EŠD 18489, je kulturni spomenik dr-
žavnega pomena, v Naravovarstvenem atlasu je zave-
dena kot naravna vrednota, z identifikacijsko številko 
1163. Stara lipa sredi vasi v Vrbi šteje več kot dvesto 
let. Njena posebnost je šestnajst kamnov, razporeje-
nih pod krošnjo. Lipa, obdana s kamni, v slovenskem 
prostoru ni redkost, a vrbenska je edina, okoli katere 
so se kamni ohranili. Zob časa je tudi najbolj znano 

lipo v Sloveniji po-
časi načel in v Za-
vodu za turizem in 
kulturo Žirovnica v 
sodelovanju z Obči-
no Žirovnica, želimo 
to bogato dediščino 
ohranjati, negovati 
in zaščititi. V ta na-
men smo naročili 
Strokovno arbori-
stično poročilo ter 
v letih 2021 in 2022 
opravili začetna 
vzdrževalna dela na 
lipi, ki se bodo v letu 
2023 nadaljevala. V 

sklopu sanacije so v podjetju Tisa, d.o.o., za Žirovnico 
vzgojili pet sadik stare vaške lipe. Sadike so do letoš-
nje jeseni dovolj zrastle, da smo jih lahko posadili. Dve 
sta našli prostor v Vrbi, ena na šolskem vrtu in dve 
v Žirovnici. Potomke vaške lipe so tako dobile novo 
»stalno prebivališče«, obenem pa bo katera izmed njih 
v prihodnosti lahko zamenjala staro lipo v Vrbi. 

Matjaž Koman

Medgeneracijski živžav
Zavod za turizem in kulturo Žirovnica je eden izmed 
partnerjev projekta Medgeneracijski živžav, ki se iz-
vaja preko Evropskega kmetijskega sklada za razvoj 
podeželja in v okviru LAS Gorenjska košarica.  Vred-
nost projekta za Žirovnico je dobrih 30 tisoč evrov, od 
tega je 18 tisočakov evropskih sredstev.  

V sklopu projekta bomo ob parkirišču v dolini Završni-
ce v decembru postavili novo urbano opremo, v skladu 
s Katalogom ulične opreme in pohištva Občine Žirov-
nica. Nameščene klopi, smetnjaki, ptičje krmilnice, 
knjigobežnice, hotel za žuželke, info table in pitnik. 
Zaradi del bo občasno delno ovirano parkiranje, za kar 
se vsem uporabnikom parkirišča opravičujemo.

Ob jezeru v Završnici poteka nameščanje urbane opreme.

Prostor ob jezeru bo tako prva točka v naši občini, ki 
bo celovito urejena v skladu z omenjenim katalogom. 
Zaključek gradbenih del s postavitvijo opreme je pred-
viden še v tem letu, dodatno urejanje okolice, zatravi-
tev in zasaditev dreves, pa bo izvedeno spomladi.

Matjaž Koman

 Ekipa Zavoda za turizem in 
kulturo Žirovnica

Želimo vam prešerno leto 
2023! Sadika lipe na šolskem vrtu

Lipa v Vrbi nekoč in danes (iz Strokovnega arborističnega 
poročila)
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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

SREČNO 2023

So poti, ki vodijo v nove kraje, so poti na katerih se marsikaj doživi, 
So poti, ki vodijo v nova spoznanja in so poti, ki vodijo v srca ljudi.

Vesel božič in srečno 2023

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

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

NOVOLETNE JELKE
(rezane ali v loncu)

JABOLČNI SOK, KIS,
KRHLJI, AJDOVA MOKA

DARILNI PAKETI

BOŽIČNE ZVEZDE

NAJBOLJŠA
GORENJSKA JABOLKA

Vse za VARSTVO PRI DELU in
POŽARNO VARNOST na enem mestu

Srečno in varno 2023!

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

VARSTVO PRI DELU • POŽARNA VARNOST

041 205 848 • www.greteam.si
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Metodove družbe, njegovo delo prvomestnika, delo v gimnaziji in v 
Alojzijevišču, gojitev talentov, navduševanje gojencev za prosvetno 
in leposlovno delo, nabiranje skritih in raztresenih drobcev o Prešer-
nu, njegovo književno in uredniško delo, čudovito poznavanje vseh 
javnih delavcev in njih del. Obenem je spoštoval različne nazore po-
sameznikov, kar mu je rodilo visoko spoštovanje in mu pripomoglo 
do odličnih zvez, ki jih je uporabljal le za eno: Za domovino!«

(F. S. Finžgar, Monsignor Tomo Zupan trojni jubilant, v: Mladika, 
št. 1, 1930, str. 29).

Zupanovo posvetilo v Prešernovih poezijah. Hranil jih je v svoji 
knjižnici. Arhiv narodne in univerzitetne knjižnice v Ljubljani.

Kako sem Prešerna nabiral
Tomo Zupan: »Lenka, brez nje bi v svojem skromnem Prešernovanju, 
tudi te skromnosti ne bil dosegel. Iz njenih ust sem zapisoval in na-
polnil štiri precej obilne zvezke. Nekoč je dejala: »Toliko me vprašate o 
doktorju. Dve njegovi Ribčevi nečakinji sta še, ki morata precej vedeti 
o pesniku stricu.« Poleg Lenkinih in iz pesnikovega najožjega sorod-
stva došlih vesti sem pobiral o Prešernu zrna po vseh postojankah, 
kjer je prej ali slej bival, ali kamor je zadel kak član njegove sorodo-
vine. Pisma na pisma. Nagovori in odgovori. Pojasnjenja in zopetna 
pojasnjenja. Pošta je ob tej moji pedantnosti vsekakor dobičkovala. 
Nad pol stotine nagovorjenih prešernatrudnikov; a število odgovorov 
zelo presega to polstotino. Še nabiram, toda tu je več, nego moja 
poznojesenska setev. Da sem po Lenkinih pripovedovanjih 1923. leta 
sestaviti mogel Prešernovega sorodstva spis, je dobrota radoljiških 
dekanov Ivana Novaka ter Jakoba Faturja. Ponovitveno sta mi odpi-
rala vse župne knjige v Radoljici ter prenašala ure in ure ter dneve in 
dneve dolga vznemirovanja v svojih pisarnah.«

Tomo Zupan, Kako sem Prešerna nabiral, v: Koledar šolske Družbe 
sv. Cirila in Metoda za leto 1930, str. 31–41.

Se lahko slovenski jezik v sodobnem svetu izgubi? 
Fran Saleški Finžgar, 1930: »Kaj sodite o tem, kar nekateri mislijo, da 
se utegne slovenščina izgubiti?«

Tomo Zupan: »Povem vam, če bi se res kedaj kaj takega zgoditi mo-
glo, da bi jo bilo nezmerno škoda. Kdo ima med nami na jugu tako 
izčiščen jezik? Pomislite samo na naše slovničarje! Sicer pa, prerok 
nisem, to pa prerokujem, da bodo čez 300 let našega Prešerna brali 
kot najdragocenejšo staroslovenščino. Zakaj on je edini! (Monsignor 
se je živahno razvnel.) Povejte mi iz svetovne literature pesem, ki bi 
bila le količkaj sestra pesmi Ko brez miru okrog divjam? Povejte mi 
narod, ki ima Zdravljico kot jo je zapisal Prešeren?«

F. S. Finžgar, Monsignor Tomo Zupan trojni jubilant, v: Mladika, 
št. 1, 1930.

Mož reda in dela
Solnce je, kakor nenadna izjema ob zaporednih deževnih dneh, tiste 
nedelje z veseljem osvetlilo Okroglo baš ob našem prihodu. Monsi-
gnor nas je pričakoval v svoji delovni sobici. Ta sobica! To je s knjigami 
in spisi in zapiski natrpana delavnica moža, ki ob devetdesetletnici 
ne pozna še nič pokoja, nič brezdelja. 

Spomnil sem se njegovega očitka, ko sem ležal tri dni bolan v Aloj-
zijevišču. Prišel me je vsak dan po dvakrat obiskat. Ko se mi je tretji 
dan že zboljšalo, me je opozoril, da ne vidi na nočni omarici grške 
slovnice. Mož dela ni strpel, da ne bi dijak izrabil prav vsakega časa 
za uk in delo. In sodim, da je prav ta, že kar malenkostna uporaba 
časa, vplivala na nas gojence zelo odločilno v nadaljnjem življenju.

F. S. Finžgar, Monsignor Tomo Zupan trojni jubilant, v: Mladika, št. 
1, 1930, str. 28–29. 

Največja zanimivost Prešernove sobe 
Največja zanimivost Prešernove sobe je brezdvomno krasno rezljana 
skrinjica, v kateri so shranjena Prešernova pisma in spričevala ter 
rokopis Krsta pri Savici. Ta skrinjica je umetniško delo rezbarja Gro-
šlja iz Poljanske doline. Rezana je iz trdega lesa, sploh krasno delo 
umetnika rezbarja, ki je svojo umetnost ponesel v grob. Na pokrovu 
je med narodnimi ornamenti vrezan verz: Sem dolgo upal in se bal, 
slovo sem upu, strahu dal, srečen je le ta, kdor z Bogomilo up sreče 
onstran groba v prsih hrani.

97. rojstni dan prelata Toma Zupana : Obisk v slavljenčevem domu 
na Okroglem, v: Jutro, 20. decembra 1936, str. 3.

Kranjske prešernine
Leta 1868 je Tomo Zupan na-
stopil službo profesorja sloven-
ščine in verouka, nekaj časa 
tudi risanja in nemškega jezika, 
na kranjski gimnaziji. Tu je ostal 
celih enajst let, do leta 1879. 
Zupan je bil rad v Kranju, pač 
zaradi prešernin, ki jih je tu naj-
več našel v hiši lekarnarja in žu-
pana Karla Šavnika. Semkaj, v 
županov dom, je prihajal skoraj 
sleherni dan. Sam je v poznej-
ših letih razložil: »Šele v Kranju 
sem začel nabirati Prešerna.« 
Ob obiskih v lekarnarjevi hiši 
je čestokrat vzkliknil: »Blažena 

zemlja, blaženo pokopališče, blaženejšega Slovenska ne premore!« 
Bilo pa je takrat še veliko Prešernovih znancev živih in tako so se po 
Zupanovi zaslugi ohranili njihovi spomini na pesnika.

Črtomir Zorec, Prešernov genealog, Tomo Zupan, vlastelin z Okro-
glega (21. XII. 1839 - 8. III. 1937), v: Snovanja, priloga Glasa, št. 1, 
Kranj, 6. februarja 1976, str. 13–16. 

Damijan Janežič

Pojasnilo: izlikani kanončki – novi škornji z visokimi, trdimi golenica-
mi, zlasti obuvalo duhovnikov.

Slovar starejših besed: jubilar – jubilant; došlih – pridobljenih; sorodo-
vine – sorodstva; moji pedantnosti vsekakor dobičkovala – moji veliki 
natančnosti zagotovo veliko zaslužila; nad pol stotine nagovorjenih 
prešernatrudnikov; a število odgovorov zelo presega to polstotino 
– veliko število nagovorjenih sodelavcev za spomine o Prešernu, a 
število odgovorov zelo presega to število; ponovitveno – znova in 
znova; dolga vznemirovanja – dolga vznemirjanja.

Tomo Zupan. Ernest Pogorelec, 
1870. 

Iz preteklosti
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Čarobni večer
V petek, 2. decembra, je v Dvorani pod Stolom potekal vsakoletni božično-novo-
letni koncert, tokrat z naslovom Čarobni večer. Glasbeno in dobrodelno obarvano 
prireditev so pripravili otroci, učenci, vzgojiteljice in učitelji vrtca in Osnovne šole 
Žirovnica z gosti. Gledalci so dvorano napolnili do zadnjega kotička. 

Nastop mladinskega in otroškega pevskega zbora Osnovne šole Žirovnica

Čarobni večer se je pričel s simpatičnim 
nastopom otrok iz Vrtca pri OŠ Žirovnica z 
vzgojiteljicami. Maša Hribernik, Evita Baba-
ča in Nuša Gorjanc so glasbeno spremljale 
vrtčevsko skupino Pikapolonic in Murnov, 
Nastja Smukavec in Teja Markovič pa sta s 
plesnimi koraki odplesali s skupino Žabic. 
Lepo je bilo prisluhniti nežnim glasovom in 
tudi bolj izkušenim umetnikom in glasbeni-
kom – bobnarju Juretu Anžiču, glasbenikom 
Glasbenega centra DOREMI, učencem in ba-
letkam Glasbene šole Jesenice, pevkam Pev-
skega združenja A. T. Linhart iz Radovljice, 
pevski skupini Korona in ansamblu Kdr voč 
ter solistki Metki Gregorič, ki jo je na klavirju 
spremljal Andrej Benedik. Koncert pa prav 
gotovo ne bi uspel brez gospe Slavice Mag-
dič, ki je gonilna sila kar dveh otroških pev-
skih zborov na OŠ Žirovnica, OPZ Čebelice 
in MPZ Cantare, ter brez prelepe dekoracije, 
za katero so poskrbeli Metka Čuk, Jolanda 
Klobasa in Magda Češek z učenci. Voditelja 
tokratne prireditve sta bila Iza Pirih in Anže 

Golub. Pripravljala sta se pod mentorstvom 
Petre Jenko. 

Koncertno doživetje je bilo tudi tokrat do-
brodelno obarvano, saj so učenci na stoj-
nicah ponujali mila, piškote, nakit, rezance, 
novoletne čestitke, čokoladne lizike in še 
marsikaj. Vsa zbrana sredstva z novoletne-
ga bazarja, za katerega so s skupnimi mo-
čmi več mesecev delali učenci in učitelji ter 
nekateri starši, so namenjena v šolski sklad. 
Dobrodelnost in glasba odpirata naša srca, 
da postanemo na poti življenja ljudje dejanj 
in ne besed. Dobrodelne note večera se je 
v svojem nagovoru dotaknil tudi ravnatelj 
Osnovne šole Gregor Pungaršek: »V 
današnjem tempu se zdi, da drvimo skozi 
čas in zasledujemo vsak svoje cilje ter zado-
voljujemo vsak svoje potrebe. A družba kot 
taka ne uspeva zaradi posameznih, ampak 
zaradi skupnih prizadevanj do nečesa. Prav 
je, da s sodelovanjem bogatimo drug druge-
ga. Solidarnost, povezanost, vključujoče in 
spodbudno okolje, spoštovanje, sočutnost, 
pomoč so lahko le izgovorjene besede brez 
pomena, če ne vzgajamo pomena le-teh. 
Ravno s tem dogodkom in s pripravami nanj 
vzgajamo naše otroke v smeri povezanosti, 
spoštljivosti, razumevanja in pripravljenosti 
pomagati.«

Naj bo tako tudi v prihodnje. (Dobrodelni 
koncert je potekal pod pokroviteljstvom 
SAZAS-a.) 

Lidija Skoporec Knafelj

Zbiramo za  
Maxov stolček
Šolski sklad, zaposleni in učenci se za-
hvaljujemo za prostovoljne prispevke, 
ki ste jih občanke in občani s svojim 
obiskom koncerta in naše praznične 
tržnice prispevali v šolski sklad. 

V ponudbi tržnice je bil tudi koledar z ris-
bami naših učencev, ki smo ga v šoli izdali 
letos prvič. Izkupiček, zbran s prostovoljnimi 
prispevki za koledar, bo v celoti namenjen za 
nakup prilagojenega stola, ki ga potrebuje 
naš prvošolec Max Vogelnik. 

Max je od rojstva gibalno oviran, saj se je ro-
dil z lažjo obliko cerebralne paralize. Zelo rad 
hodi v šolo in se druži s sošolci. Za sedenje 
potrebuje prilagojen stol, ki mu omogoča, 
da ohranja pravilen položaj med šolskim de-
lom. Zavarovalnica krije stroške izdelave ene-
ga prilagojenega stola, ki ga lahko uporablja 
do starosti 15 let, in tega imajo doma. Tak 
stol pa bi potreboval tudi v šoli. »Zupanov 
stolček«, kot se imenuje prilagojeni stol za 
gibalno ovirane otroke, izdelujejo v podjetju 
Vita center Naklo za vsakega otroka posebej, 
po naročilu strokovnjakov (fizioterapevtov, 
delovnih terapevtov). 

Če želite prispevati v sklad za nakup Maxo-
vega stolčka, koledar še vedno lahko dobite 
v vrtcu ali na sedežu ZTK Žirovnica v Čopovi 
hiši. Starejši učenci bodo koledarje v priho-
dnjih dneh raznašali tudi od vrat do vrat. 

Za informacije pokličite številko 041 815 
224.

Barbara Letonja, Šolski sklad OŠ Žirovnica

Božična tržnica za dober namen

 

Izobraževanje
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Od želje do želje hitim
Vsak od nas ima mnogo želja, a nekatere ostanejo le popisan list 
papirja. Tudi jaz imam veliko želja, a ne vem, če se mi bodo uresničile.

Vsak dan hitimo od želje do želje, vedno si nekaj želimo. Zjutraj je 
moja želja, da srečno pridem v šolo in da bo dan v šoli uspešen. 
Popoldan si želim, da hitro opravim šolske obveznosti in da odhitim 
na nogometni trening, ki ga z veseljem obiskujem. Zvečer pa si želim, 
da bi ponoči dobro spal in si nabral moči za naslednji dan. Imam 
pa tudi želje, za katere nisem prepričan, če se mi bodo uresničile, 
vseeno pa lahko upam na najbolje. Bliža se zima, moja želja je, da bi 
zapadlo toliko snega, da bi lahko kakšen dan odšel smučat. Poleti 
si želim na morje. Tudi te želje so se mi do sedaj uresničile. Želje se 
v različnih starostnih obdobjih spreminjajo. Majhne deklice si želijo 
postati princeske, majhni dečki želijo imeti motor, jaz pa si želim, da 
bi bil tako dober nogometni vratar, kot je moj idol Jan Oblak. Starši 
si želijo imeti predvsem pridne in zdrave otroke, svoje stanovanje in 
avto. Starejši si želijo predvsem dostojnega življenja in zdravja, na 
katerega mlajši pozabljamo, v resnici pa je zelo pomembno. Če smo 
zdravi, imamo različne želje, a če smo bolni, imamo samo eno željo- 
biti zdrav. Kajti, če si bolan, ne moreš uživati vseh lepot življenja.

Največje moje želje so zdravje, sreča in prijateljstvo. Tega si želim, da 
bi bilo dovolj. Želim si tudi, da bi se vojne umirile in da se izdelki ne 
bi več dražili. V življenju lahko uresničimo veliko želja. Le skromni, 
potrpežljivi in vztrajni moramo biti.

Jernej Hlebanja, 6. razred

Kruh, maslo med – zajtrk je nared
Na dan slovenske hrane, 18. novembra, je potekala vseslo-
venska akcija Tradicionalni slovenski zajtrk. Slogan letošnje 
akcije je bil Zajtrk z mlekom – super dan!

Otroci po vsej Slove-
niji so ta dan zajtrko-
vali kruh, maslo, med, 
mleko in jabolka. Na-
men akcije, ki se ji 
poleg izobraževalnih 
ustanov pridružuje 
tudi vse več drugih 
organizacij, je oza-
veščanje o pomenu 
zajtrka, lokalno pri-
delane hrane, kme-
tijstva in čebelarstva 
ter zdravega načina 
življenja. Tem temam 
so posebno pozor-
nost ob tradicional-
nem zajtrku namenili 
tudi v Osnovni šoli Ži-
rovnica s poudarkom 
na mleku in mlečnih 
izdelkih. Otrokom v 
vrtcu so se tudi tokrat 

pri zajtrku pridružili gostje – župan Leopold Pogačar in člani doma-
čega čebelarskega društva.

Polona Kus

Mleko – navdih za ustvarjanje

Debatni turnir na OŠ Žirovnica
Na OŠ Žirovnica smo 3. decembra gostili 90 debaterjev in 
njihovih mentorjev iz 10 osnovnih šol iz vse Slovenije.

Ta turnir je bil impromptu, kar pomeni, da debaterji niso debatirali na 
pripravljeno debatno trditev, pač pa so za vsak debatni krog dobili 
novo in so se nanjo pripravljali eno uro. V prvem krogu so debatirali 
na trditev: Šolska prehrana bi morala vsebovati meso in mesne iz-
delke največ dvakrat na teden. V drugem krogu na trditev: Ta zbor 
verjame, da bi se vsi morali redno ukvarjati z vsaj enim športom.  
V tretjem krogu na trditev: Nehajmo kupovati izdelke velikih one-
snaževalcev (kokakola, pepsi, nestle …).

Debaterji OŠ Žirovnica so se tokrat uspešno preizkusili tudi kot  
organizatorji turnirja.

Iz naše šole se je turnirja udeležilo 6 debaterjev. V ekipi Sončni Stol so 
bile Liza Babič, Nina Kramar in Mojca Možina, v ekipi Zeleni drevesni 
mah pa Tim Crnović, Gašper Korošec in Timotej Martinčič. Liza in 
Tim sta debatirala prvič in sta bila odlična, tako kot tudi ostali naši 
debaterji. Osem bodočih debaterjev se je poskusilo v vlogi časome-
rilcev, dve naši bivši debaterki, Neža Babič in Izabela Letonja, pa sta 
debate sodili.
Turnir je bil uspešen tako po organizacijski plati kot po uspehih naših 
debaterjev in vsi smo veseli, da smo bili del tega dogajanja.

Metka Jerman, mentorica debatnega kluba

Prazniki se približujejo,
vse nas skupaj spet združujejo.
Vsi se jih že veselimo,
različne zgodbe si govorimo.

Naj te vedno spremlja sreča,
kot diši dišeča sveča.
Nikoli ne obupaj nad željami,
ki si jih zaupal svoji mami.

Vsi si božič močno želimo,
da se z radostjo obdarimo.
Bodi to, kar vedno si,
za novo leto bodi ti.

Mojca Možina

Srečno in zvedavo novo leto 
vam želijo učenci in zaposleni 
šole in vrtca Žirovnica

Izobraževanje
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V prazničnem času iz kuhinj po naših vaseh še bolj kot drugod 
diši po piškotih, saj v Žirovnici že tretje leto poteka Božična 
piškotarna.

To leto se je na Piškotarno prijavilo več kot 200 otrok. Za vse 
smo skrbno pripravili paketke z vsem potrebnim za peko piško-
tov. Poseben recept zanje je pripravila članica Društva prijate-
ljev mladine Žirovnica Meggie Kalan, sestavine pa so zagotovili 
lokalni ponudniki.
Božično piškotarno družno organizirata DPM in ZTK Žirovnica v 
sodelovanju z Občino Žirovnica in lokalnimi ponudniki. 
Najlepši čas je takrat, ko ustvarjamo z družino ob oblizovanju 
sladkih prstov.

Člani DPM Žirovnica

Predstavljamo sošolce

Sestri Prešern – smučarki po srcu 
V tokratni številki vam bomo predstavili Tajo in Aljo Pre-
šern, obe sta obetavni športnici – alpski smučarki, ki znata 
dobro usklajevati šolske in športne dejavnost, saj na obeh 
področjih dosegata odlične rezultate. Alja je učenka 6. c, 
Taja pa obiskuje 9. a razred OŠ Žirovnica. 

Pozdravljeni, Taja in Alja, zanima nas, koliko let že trenirata 
in zakaj sta se odločili za smučanje?
Taja: Alja trenira sedem let, jaz (Taja) pa osem. 
Alja: Začela sem trenirati v alpski šoli, takrat je Taja začela smučati 
in mi je to postalo všeč. 
Taja: Ko sem bila v alpski šoli, me je smučanje zelo navdušilo, saj mi 
je šlo zelo dobro. Potem so mi ponudili ogled treninga in sem se 
navdušila ter začela s treningi. 

Alja

Kaj razmišljaš, ko se spustiš po strmini s smučmi?
Alja: Razmišljam, kje sem naredila napako in jo skušam popraviti ter 
kako bom naredila naslednji ovinek in kakšna je podlaga, po kateri 
vozim. 
Taja: Razmišljam zelo podobno kot Alja, torej katere napake moram 
popraviti, kakšen je sneg in kako bom naredila naslednji ovinek. 

Kako usklajujeta šolske obveznosti in treninge? 
Alja: V šoli se pred treningi pozanimam, kaj bodo počeli naslednji 
dan in ko se vozim s treningov, prosim sošolke, če mi pošljejo učno 
snov za šolo. 
Taja: Imam res zelo dobre prijateljice (Mojco Možina, Julijo Krajnc 
in Emo Frelih), ki mi vedno pošljejo vse za šolo in mi pomagajo, če 
česa ne razumem. Velikokrat se učim tudi v kombiju, včasih pa mi 
pomagajo tudi starši. 

Kako trenirata, kadar ni snega? 
Alja in Taja: Vsak teden imamo pet suhih treningov, en trening pa 
naredimo sami. Pozimi gremo na 5-dnevne priprave na Pokljuko. 
Poleti pa gremo s smučarji za pet dni na morje. 

Katere uspehe sta že dosegli pri smučanju? 
Taja: Zdi se mi, da sem kar uspešna, saj sem bila dvakrat državna pr-
vakinja v štirih disciplinah. Večinoma sem na tekmah prva, včasih pa 
zaidem tudi na drugo mesto. Tekmovala sem tudi na mednarodnem 
nivoju v sosednjih državah. 
Alja: Lahko rečem, da sem dokaj uspešna, saj sem enkrat zmagala na 
državnem prvenstvu, v skupnem seštevku pa sem bila na državnem 
nivoju tretja. 

Kje dobita smuči in ostalo opremo? 
Taja: Sedem let je bil moj sponzor Elan, konec te sezone pa sem 
dobila novega sponzorja – Atomic – od katerega sem dobila smuči, 
nahrbtnik, pancarje, ostale stvari mi kupi družina. 
Alja: Smuči dobim od sponzorja – Atomic. Ostalo opremo imamo 
večinoma od Reusch in Poc. 

Taja 

Kdo ti je pomagal na poti do uspeha?
Alja: Začela sem pri trenerki Ajdi Praprotnik, tam sem bila dve leti, 
potem sem dve leti nadaljevala pri Urošu Stroju, od takrat naprej me 
trenira Bojan Kavčič. 
Taja: Ko sem začela smučati, me je treniral Miha Troser, nato Bojan 
Kavčič. Sedaj pa imam kar dva trenerja: Toma Zupanca in Katjo Lokar. 

Kako ti bližnji pomagajo pri smučarski karieri? 
Taja in Alja: Najini starši na tekmah vedno najglasneje navijajo. Ati 
je najin serviser smuči. Oba starša pa naju prevažata iz kraja v kraj 
na treninge. 

Kakšni so vajini načrti za prihodnost? 
Alja: Želim si prismučati na tekme svetovnega pokala in se uvrstiti na 
OI. Letos bi se rada uvrstila na mednarodno tekmo in prišla na čim 
višje mesto na državnem nivoju. 
Taja: Moj načrt za prihodnost je, da se uvrstim v svetovni pokal ali 
vsaj v reprezentanco Slovenije. 

Hvala za vajine odgovore. Želiva vama še veliko smučarskih 
užitkov.

Mojca Možina in Julija Kranjc, 9. a 

Izobraževanje
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Mijini recepti

Božični 
piškoti
Testo

 • 60 dag moke
 • 40 dag margarine 

ali masla
 • 1 rumenjak
 • 1 celo jajce
 • 20 dag sladkorja

Sestavine zgnetemo v testo, razvaljamo na 2 do 3 mm debelo 
in z modelčki izrežemo različne oblike.

Krema

Zavremo 120 ml polnomastne sladke smetane, dodamo 120 g 
jedilne čokolade. Mešamo dokler se čokolada ne stopi in nasta-
ne enakomerna krema. Mešanico dobro ohladimo in ohlajeno 
stepemo v mešalniku. Za aromo lahko dodamo malo ruma. Ker 
je bogatega okusa, na piškote namažemo le tanko plast.

Če želimo na piškotih ustvariti igro barv, polovico piškota pre-
krijemo s papirjem in nepokrito polovico piškota potresemo s 
sladkorjem v prahu, nato postopek ponovimo še za drugo polo-
vico, potresemo pa jo s kakavom v prahu. Nanje lahko položimo 
različne dekorativne okraske iz čokolade.

So poti, ki vodijo v nove kraje, 
so poti na katerih se marsikaj doživi, 

so poti, ki vodijo v nova spoznanja 
in so poti, ki vodijo v srca ljudi.

Drage krajanke in krajani,  
vesel božič in srečno novo leto 2023 vam želi 

Vaški odbor Breg

Veliki srakoper 
Ste te dni na sprehodu opazili črno belo kepo na vrhu grma ali na 
električni žici. To je veliki srakoper (Lanius excubitor), prišlek iz sever-
nih krajev, ptica ki nam lahko popestri turobne dneve.

Če vrnitev lastovk v naše kraje naznanja 
pomlad, pa je zame opazovanje tega 
največjega srakoperja pri nas zagotovo 
znak, da je »pred durmi« najhladnejše 
obdobje leta. Pri nas se te ptice pev-
ke posamično pojavljajo vse do konca 
zime, ko odletijo v rodne kraje v sever-
nih deželah.

Plen lovijo v odprti kmetijski kraji-
ni. Nanj prežijo z višjih izpostavljenih 
mest na grmih, drevesih ali kar na žici 
električnih vodov. Največ lovijo večje 
žuželke, ker pa je teh pozimi bolj malo, 
napadajo tudi manjše ptiče in glodav-

ce. Kadar je plena veliko, ga nabadajo na trnje. S tem »hrčkanjem« 
ne pretiravajo, a so preskrbljen za dni, ko nič ne ujamejo. Prav tako 
naj bi se obnašali ljudje, a vse preveč imamo tistih, ki se pri kopičenju 
bogastva nikakor ne morejo ustaviti. 

Besedilo in foto Boris Kozinc

Veliki srakoper

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

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

Termini po dogovoru, možnost darilnih bonov
SLO – tel.: 040 652 611, Zabreznica 36, 4274 Žirovnica

V tem času sem na voljo tudi preko Skype-a, Viber, WhatsApp-a.V tem času sem na voljo tudi preko Skype-a, Viber, WhatsApp-a.

Želimo vam veliko zdravja, miru in  Želimo vam veliko zdravja, miru in  
radosti v prihajajočem novem letu!radosti v prihajajočem novem letu!www.cvetlicni-atelje.si • info@cvetlicni-atelje.si • 041/716-027

CVETLIČNI ATELJE

Polepšajte si praznike z adventnim 
aranžmajem in božično zvezdo iz 

Cvetličnega ateljeja. 
Zdaj po znižani ceni. Vabljeni.

 Želimo vam miren božič in srečno novo leto.

Recept / Narava
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V neznano – Špičnik
Po krajih, kamor smo se odpeljali 6. decem-
bra, sva hodila že pred dvema letoma. In ta-
krat sklenila, da morava ta razgled pokazati 
najinim pohodnikom. Posedela sva na soncu 
med štajerskimi griči in načrtovala naš izlet 
v neznano.

Že dolgo vemo, da je življenje nepredvidljivo. 
Zaradi znanih razlogov takrat z našim izletom 
v neznano ni bilo nič. A Kašarji se ne damo, 
v novembru sva šla ponovno na »ogledno« 
turo. Razgled je seveda še zmeraj enak, le da 
ga zdaj zaračunajo. Priznati moram, da se mi 
je v prvem trenutku kaj takega zdelo nedo-
pustno. A po pogovoru s prijazno Andrejo 
iz družine Dreisiebner spoznaš tudi njihovo 
plat in postaneš bolj sprejemljiv.

Srce med vinogradi

Zdaj pa res že lahko zapišem, o čem razpra-
vljam. Saj je minilo že kar nekaj dni, odkar 
smo ta izlet realizirali. Srce med vinogradi se 
imenuje slavna destinacija, ki smo jo obiskali. 
Dnevi pred turo so bili pri nas polni nape-
tosti. Ali nam bo megla, ki je v teh krajih 
pogosta, preprečila pogled na srce? To naju 

Društvo upokojencev Žirovnica 
vsem članicam in članom ter 

občankam in občanom želi vesele 
božične praznike, v novem letu pa 
veliko osebne sreče, zadovoljstva 

ter predvsem zdravja!

Predsednik Zdravko Malnar in Upravni 
odbor Društva upokojencev Žirovnica

Na Špičniku

je najbolj skrbelo. Da se več kot 40 pohodni-
kov pelje v Kungoto, občino na Štajerskem, 
gledat meglo! A sreča je bila na naši strani.

Pešpot smo začeli v Svečini, naselju v Zgor-
nji Kungoti. Brez napora smo se kakšno uro 
vzpenjali proti turistični kmetiji Dreisiebner. 
Zgoraj pa se je srce pokazalo tako lepo, da je 

zaigralo tudi moje, srce namreč. Zdajle me je 
pa zaneslo moje besedičenje ... Od olajšanja, 
da nismo prišli zaman.

Gre za cesto v obliki srca, ki se vije med vi-
nogradi. Vidno je samo s terase pri omenjeni 
kmetiji. Torej, konec dober, vse dobro. 

Ob zaključnem pohodu v tekočem letu se 
vedno podružimo ob kosilu in pregledamo, 
kaj vse smo doživeli v preteklih mesecih. 
Tako je bilo tudi letos. Domača gostilna v 
Kungoti je bila dovolj prostorna za pregled 
posnetkov, ki jih je pripravil naš neutrudni 
fotograf Ferdo. Hvala!

Da smo se imeli res dobro, so poskrbeli še 
trije slavljenci: Darinka, Silva in Janko. Dragi 
pohodniki, predvsem zdravja vam želimo, 
pa da bi naše druženje trajalo, trajalo! Hvala 
vam za vse.

Rada bi se v Borisovem in svojem imenu za-
hvalila za vse prijetne trenutke, ki sva jih pre-
živela z vami, dragi pohodniki. Res včasih ni 
enostavno, a vaša dobra volja je dragoceno 
plačilo za vse skrbi.

V letu, ki prihaja, ohranite optimizem, srč-
nost in prijaznost. Vse to čutim, ko sem z 
vami. 

Srečno in zdravo 2023!

Helena Madon 
Foto Boris Madon

Priznanje našemu društvu je podelil pred-
sednik Zveze društev upokojencev Sloveni-
je Janez Sušnik. Foto Ferdo Kikelj

Priznanje ZDUS Društvu 
upokojencev Žirovnica
9. decembra 2022 je bila v prostorih Mestne 
občine Kranj slavnostna prireditev ob dne-
vu Pokrajinske zveze društev upokojencev 
Gorenjske. Na prireditvi so bila podeljena 
priznanja Zveze društev upokojencev Slo-
venije in Pokrajinske zveze društev upoko-
jencev Gorenjske. Med prejemniki priznanj 
je bilo tudi Društvo upokojencev Žirovnica. 
Društvo je ob 70-letnici ustanovitve prejelo 
veliko plaketo ZDU Slovenije, ki jo je v imenu 
društva prevzel predsednik Zdravko Malnar.

Zdravko Malnar

Napovedujemo

23. januarja 2023 bo Maja Zupan z nami 
delila doživetja s popotovanja z avtodomom 
po Grčiji in Albaniji.

20. februarja 2023 bo na sporedu odpa-
dlo potopisno predavanje o Gruziji, predaval 
bo Janez Pretnar.

Obe predavanji bosta potekali v dvorani 
Gostišča Osvald, začeli se bosta ob 18. uri. 
Vljudno vabljeni!

Upokojenci
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V neznano po bližnji okolici
Dolgo, vroče poletje je bilo za nami in z velikim pričakovanjem smo 
čakali na september. Res, kar malce smo pogrešali naše rajže, pred-
vsem pa druženje in klepet z vrstniki. Prvi izlet v jesenski sezoni, 
potepanje ob Belem jezeru na Koroškem, se nam je že nekajkrat 
odmaknil, tokrat zaradi slabega vremena. 

V oktobru smo si ogledali znamenitosti Velenja in muzejske zbirke v 
Velenjskem gradu ter se sprehodili ob Velenjskem jezeru.

Z Rozman busom v neznano. Foto Janez Ferjan 

November je tradicionalno namenjen martinovanju. Tokrat smo se 
podali okrog Jeruzalemsko-ormoških goric in pokušali njihovo vino, 
olje in kulinariko. Kot se za martinovo spodobi, smo se zavrteli na 
glasbo domačih muzikantov.

Najbolj nestrpno pa članice in člani društva pričakujejo decembrski 
izlet. Kam, le kam? Ja, v neznano! Letos nas je pot vodila na Jeseni-
ce, v fužinarsko naselje Stara Sava na Jesenicah, ki je bilo leta 2019 
razglašeno za kulturni spomenik državnega pomena. 

V galeriji Kolpern so nas sprejeli kustosi in direktor Gornjesavskega 
muzeja. Z besedo in sliko so nas popeljali skozi zgodovino mesta 
Jesenice in orisali razvoj železarstva, ki se je začelo v 14. stoletju s 
kopanjem rude v Savskih jamah in nadaljevalo od konca 16. stoletja 
na Jesenicah. Uživali smo ob bogati predstavitvi razvoja tovarne in 
življenja železarjev. Nekdaj zaposleni v železarni so se zatopili v stare 
čase, vsi pa smo bili pozorni, kako so se Jesenice spreminjale skozi 
čas in iz mesta rdečega prahu postale zeleno mesto. 

Na Jesenicah smo pokukali tudi v hokejsko dvorano, tu smo se v 
mladosti na hokejskih tekmah pogosto srečevali.

Pot smo nadaljevali proti Planici, kjer nas je prijazno pozdravilo sonce. 
Iz Planice pa skok še v Begunje, v Alpski smučarski muzej Elan. Potniki 
v avtobusu so bili v muzeju prvič. 

Naše popotovanje v neznano smo končali doma. Gostoljubno so nas 
sprejeli v restavraciji Manu, v poslopju NGEN-a v Mostah, kjer smo 
uživali ob dobrem kosilu, družabnih igrah, petju in zvokih harmonike 
ter iskrenih željah za novo leto.

Da, zadnji mesec letošnjega leta. Obiskujejo nas dobri možje, Mi-
klavž, Božiček in Dedek Mraz, okoli nas se prižigajo novoletne lučke, 
razpoloženje postaja igrivo. 

Vsem želiva trdnega zdravja in obilo smejalnih gubic. Bodite sami 
sebi prijatelj, a ne pozabite na prijatelje ob vas. Uživajte v tem, kar 
imate, in si privoščite, kar si zaželite, brez slabe vesti. 

Ob zaključku leta vas vabiva, da se nam pridružite. Čeprav smo v 
zadnjih letih prekrižarili Slovenijo po dolgem in počez, se v bližini in 
v širšem okolju še vedno najde kaj novega, zanimivega. Na poteh 
nas spremlja dobra volja, z veseljem pomagamo drug drugemu in 
tako ustvarjamo topel občutek povezanosti.

Nataša Mali in Danica Bernik

Mirko Sprinčnik

Milan Uršič Janez Rajgelj

Lepoldina Pagon Mirko Strnad

Voščili smo
V mesecu novembru smo v imenu DU Žirovnica devetim članicam in 
članom društva ob osebnem jubileju poslali voščilnice, nekaj slavljen-
cev pa smo zaupnice in predsednik DUŽ obiskali osebno. 
V oskrbovanem stanovanju v Radovljici smo obiskali Leopoldino Pa-
gon, ki je praznovala 97 let, za 94. rojstni dan smo voščili Milanu 
Uršiču z Brega in Mirku Strnadu iz Žirovnice, za 91. Janezu Rajglju iz 
Žirovnice in za 90. Mirku Sprinčniku z Brega.
Slavljencem se zahvaljujemo za lep sprejem in pogostitev in še enkrat 
vsem iskrene čestitke. 
Novembra smo v okviru društva izvedli še zadnje letošnje merjenje 
krvnega tlaka, sladkorja in holesterola, ki se ga je udeležilo 16 članov 
in članic našega društva. Z merjenjem bomo nadaljevali marca 2023. 
Hvala Zdravki Kikelj in Jelki Malnar za nesebično pomoč. 

Neža Pernuš 
Foto Zdravko Malnar

Jutranja telovadba DU Žirovnica
Spet je zima, mraz in nizke temperature, a telovadke vztrajamo in 
dobro voljo, smeh, druženje ohranjamo. Zdravje je naše največje 
bogastvo, zato se zanj potrudimo – vsak dan. Želimo, da tako ostane 
in da se nam še kdo pridruži. Vsakogar bomo veseli.

Članice skupine »Jutranja telovadba«

V novem letu 2023 naj bodo dnevi srečni in zdravi, besede pogumne, 
poti uspešne in nasmehi iskreni.

Voščimo vam vesel božič in srečno ter uspešno leto!

Tatjana Vidic

Upokojenci
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Miklavževanje
Po dveh letih smo na Breznici dočakali obdarovanje prvega 
izmed decembrskih dobrih mož, svetega Miklavža. 

Dobri mož je tako v nedeljo 4. decembra, ob pomoči sodelavk župnij-
ske Karitas obdaril otroke in starejše s posebnimi potrebami, naslednji 
večer pa je v kulturni dvorani obdaril naše najmlajše.

K Miklavžu na klepet in po darilo. Foto Urh Nagode 

Pričakovanje trenutkov, ki se jih neizmerno veselimo, se vedno vleče, 
ko pridejo, pa minejo v najkrajšem hipu. Prav tako je bilo z letošnjim 
prihodom sv. Miklavža v brezniško župnijo. Otroci so bili tokrat še 
toliko bolj neučakani, saj so na miklavževanje čakali kar dve leti, 
Nikolajev prihod pa je bil še toliko bolj čaroben. Večer so otvorili 
brezniški skavti s krajšo predstavo, s katero so nam pokazali, kaj je 
v resnici najlepše darilo – to, da se imamo radi. Kmalu za tem so 
dvorano napolnili angeli in nam pomagali priklicati sv. Miklavža. Prišel 
je s svojo palico in zlato knjigo, srčnim nasmehom in iskrico v očeh. 
In prav takšne iskrice so se lesketale tudi v očeh otrok, ko so drug 
za drugim prihajali k njemu na kratek klepet in vsak po svoje darilo. 

Zdaj lahko ponovno začnemo odštevati dneve do Nikolajevega priho-
da, vmes pa ne smemo pozabiti, da nas celo leto vestno opazuje in 
zapisuje vsakršna še tako majhna dobra dela, skupaj z našimi imeni, 
v svojo zlato knjigo. 

Anja Dolar in Aleš Jekovec

»Želim, da ljudje v meni vidijo 
človeka, ki jim želi dobro«
V lanski decembrski številki No-
vic smo objavili pogovor s tedaj 
novim z župnikom Markom Seni-
co, ob letu osorej imamo ponov-
no priložnost, da predstavimo 
novega župnika na Breznici. 1. 
avgusta je župnijo prevzel Ga-
šper Mauko.

Kraji pod Stolom vam niso ne-
znani, saj ste doma nedaleč od 
tod …
Tako je. Doma sem iz Vrbenj. Doma-
ča vas sicer teritorialno spada v Žu-
pnijo Mošnje, vendar sem bil vseskozi 
aktiven v Župniji Radovljica, kjer sem 
28. junija 2015 obhajal novo mašo. Do svojega 19. leta sem sicer živel 
kot večina tradicionalnih kristjanov, hodil sem k nedeljskim mašam, 
k verouku, mladinski skupini in mladinskemu pevskemu zboru, ker 
sem imel dobro družbo. V nekem trenutku pa sem se bil primoran 
vprašati, kakšen je globji smisel tega, da sem katoličan. Po močni 
duhovni izkušnji nisem več mogel dvomiti, da Bog obstaja. Tako sem 
v 1. letniku opustil študij veterine, se vpisal na Teološko fakulteto in 
vstopil v Bogoslovno semenišče. Po petih letih magistrskega študija 
in v dodatnem letu podiplomskega študija sem bil najprej eno leto 
diakon v Domžalah, nato kaplan na Vrhniki, v Šenčurju in Cekljah. 
Po treh letih kaplanovanja sem postal župnijski upravitelj v dveh 
župnijah, v Homcu in na Vranji peči. Tam sem preživel štiri leta, letos 
poleti pa kot župnik prišel na Breznico.

Kar nekaj krajev ste našteli, kako se počutite na novem 
delovnem mestu?
Vsaka župnija ima svoj utrip, svoje pluse in minuse. Povsod si poslan 
z istim poslanstvom in povsod se lahko najdeš, seveda, če si tudi sam 
pripravljen kaj narediti za to. Vedno se da najti skupni jezik, sklepati 
kompromise, kot povsod v življenju. Po pol leta se na Breznici dobro 
počutim. Zame je že to velika prednost, da sem na Gorenjskem, saj 
je to moje domače okolje. Svoj prosti čas lahko poleg prepevanja v 
duhovniškem oktetu Oremus izkoristim tudi za obisk okoliških gora. 
Takoj sem opazil, da je tu močno zdravo jedro ljudi, ki radi sodelujejo 
v župniji, ki jim ni vseeno, kako stvari tečejo, in se trudijo, da vsak 
primakne svoj delež. Obenem pa ostaja želja, da bi pri svojem delu 
nagovoril čim večji krog ljudi. Seveda je ob tem potrebno upoštevati 
splošno družbeno stanje in si obenem naliti čistega vina. Cerkev si je 
v preteklosti z določenimi potezami naredila medvedjo uslugo, zato 
razumem, da sodobni človek ne najde zaupanja do nas, duhovnikov 
in Katoliške Cerkve. To zaupanje si bomo po mojem mnenju povrnili s 
tem, da bomo preprosto živeli, kar nam gre po našem poslanstvu, da 
uresničujemo evangelij. Najprej mi, duhovniki, redovnice, redovniki, 
ki smo obljubili zvestobo Bogu in občestvu Cerkve, po drugi strani 
pa tudi vsi ostali. Če nekdo ne vidi zgledov, zakaj naj bi bil kristjan, 
kako bo to pozitivno vplivalo na njegovo življenje, potem se ne bo 
odločil za to pot. Podobno kot pri obiskovanju fitnesa: če ne vidiš 
rezultatov na svojem telesu, ga pač ne boš več obiskoval. 

To opažate tudi pri vašem delu, pri obiskovanju verouka, 
svetih maš, pri tem, kako cenjen je vaš poklic?
Statistike so za nas zelo neugodne, tako glede nedeljnikov kot obiska 
verouka in drugih skupin. Kakor se stara prebivalstvo, se starajo tudi 
sodelavci župnije. Vprašaš se, ali bom čez deset let še imel sodelavce, 
ki čutijo župnijo kot svoj dom, ki se zavedajo, da moramo vsi nekaj 
vložiti, če želimo nekaj imeti. Kljub temu se moramo zavedati, da ni 

statistika tista, ki kroji naše življenje, sploh ne na področju vere. Naša 
vera bo preživela v ljudeh, ki jo in jo bodo iskreno živeli. Bolje je, da se 
presejemo skozi sito resnice, si priznamo pretekle napake, se trudimo 
zaživeti drugače, predvsem pa začnemo pometati na smetišnico in 
ne pod preprogo. Opažam sicer, da ima na lokalni ravni duhovnik 
še vedno svoje mesto, kljub naporom nekaterih, da očrnijo našo 
figuro. Sam ne želim biti spoštovan samo zato, ker sem župnik. Kot 
pripadnika mlajše generacije me še manj zanima ločevanje na črne, 
rdeče, bele, zelene … Želim, da ljudje v meni vidijo človeka, ki jim 
želi dobro. Želim biti iskren do vseh in to pričakujem tudi od ostalih.

Vaša božična poslanica občankam in občanom …
Božični čas je čas, ki nagovori vse ljudi ne glede na prepričanje, 
preteklost, veroizpoved. Vsi smo v tem okolju pritegnjeni v čas božič-
nega veselja. Želim, da nam tega veselja ne bi zbujali napačni vzroki. 
Sodobni svet temelji na podivjanem brezbožnem kapitalizmu, ki je 
krščanske praznike, ki prinašajo zelo bogato vsebino za človekovo 
življenje, spremenil v praznik praznjenja denarnic. Želim, da bi se 
trudili premagovati preproste skušnjave vsakdana, ko zabijamo čas 
na telefonih, družbenih omrežjih, v namišljenih svetovih računalniških 
iger, v neukrotljivem nakupovanju, in čas namesto tega posvetili 
druženju, iskrenemu pogovoru in kakšni kvalitetni knjigi. Želim, da 
bi se v vsakem srcu rodil Jezus v smislu zavedanja, da smo ustvarjeni 
drug za drugega, da ne bomo preživeli, če ne bomo drug z drugim 
znali dobrohotno živeti.

Polona Kus

Gašper Mauko – novi brez- 
niški župnik
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Smokuški gasilci v letu 2022
Smokuški gasilci smo v iztekajočem se letu redno izvajali 
svoje poslanstvo. Podrobnejši pregled dela bomo predstavili 
na občnem zboru društva 14. januarja. Ob koncu leta bomo, 
kot je navada, v vsak dom prinesli koledar. 

Letošnje leto je že v prvih mesecih zaznamovala suša. S kolegi iz 
Zabreznice smo izmenično dežurali po območju občine in opozarjali 
ljudi na prepoved kurjenja v naravi. Večina občanov upošteva naša 
opozorila, se pa najdejo posamezniki, ki nam grozijo in nas verbalno 
žalijo. Ni jim mar, da kršijo državni in občinski odlok, da ogrožajo 
sebe in sosede in da gasilcem lahko povzročajo nepotrebno delo. 

Zaradi požarov so nas pozivniki v letu 2022 aktivirali petkrat, štirikrat 
pa so naši člani odšli na pomoč na Kras.

Nekoliko slabše so bile naše vrste v letošnjem letu zastopane na 
tekmovanju gasilske zveze, kjer smo sodelovali le z desetino vete-
ranov. Drugih ekip iz objektivnih razlogov nismo uspeli sestaviti, saj 
imajo člani poleg službe in šole tudi vrsto drugih obveznosti. Žal, niti 
ekip najmlajših nimamo, kjer pa nas pesti predvsem pomanjkanje 
mentorjev. 

Naši člani se sicer redno izobražujejo in obnavljajo svoje znanje. Ne-
kaj jih je naredilo izpit za C kategorijo, ki ga zahteva vožnja našega 
avtomobila, in tako smo pripravljeni pomagati, kjer nas potrebujejo.

Tudi letos bomo v vsak dom prinesli koledar s priloženo položnico. 
Občni zbor, na katerem bomo podrobno pregledali naše delo, bo 
14. januarja 2023 ob 19. uri v dvorani na Breznici. Vabljeni vsi, ki 
vas zanima naše delo. Hvala vsem, ki ste nam kakorkoli pomagali, 
nekateri tudi s prispevanjem dela dohodnine. Hvala tudi županu in 
občinski upravi. 

Želimo vam blagoslovljene božične praznike in srečno ter zdravo 
novo leto 2023.

Na pomoč!
Za PGD Smokuč Marjan Dobnikar

Svobode, enakosti in  
bratstva v letu, ki prihaja,

vam želi ZB za ohranjanje  
vrednot NOB Žirovnica.

Novičke iz PGD Zabreznica
Gasilci v zadnjem obdobju k sreči nismo imeli intervencij, 
smo se pa izvedli dve operativni vaji. 

Prva vaja je potekala v Poslovni coni Žirovnica. Gospod Roman Ber-
nard iz podjetja Ngen, d.o.o., nas je seznanil z novim objektom v 
poslovni coni, kjer smo spoznali vse specifike in tudi posebnosti ba-
terij in fotovoltaik. Z enajstimi operativnimi gasilci in poklicno enoto 
GARS smo nato izvedli vajo gašenja fotovoltaike na strehi poslovnega 
objekta ob uporabi gasilskega vozila – lestve. 

Druga vaja je bila izvedena na jeseniškem gasilskem poligonu, s 
petnajstimi operativci smo simulirali požar v višjem nadstropju, pre-
gled prostorov in reševanje ponesrečencev. Po vsaki vaji smo opravili 
analizi in si ogledali foto ter video material.

Vaja v PC Žirovnica

Ob božičnem koncertu in občinskem prazniku smo v šoli prevzeli 
redarstvo in požarno stražo. 

Tudi za prihajajoče leto imamo nov, lep gasilski koledar, ki je obenem 
setveni. Naši zaupniki so ali bodo v kratkem koledar dostavili zvestim 
podpornikom na domači naslov. Že vnaprej se zahvaljujemo za pri-
spevke, ki nam omogočijo, poleg odličnega sodelovanja z Občino 
Žirovnica, dodatne aktivnosti in dopolnitev opreme.

Na tem mestu še opozorilo pred uporabo pirotehnični sredstev, 
predvsem raket, ki kaj hitro lahko zanetijo požar na gospodarskem 
ali stanovanjskem objektu. V tem letnem času prav tako ni odveč 
opozorilo glede dimniških naprav – poskrbite, da bodo vzdrževane 
in očiščene.

Vse občankam in občanom želimo blagoslovljene božične praznike 
ter obvarovano nesreč in srečno novo leto 2023.

Klemen Rev, PGD Zabreznica

◆ od jutranje kave do večernega piva
◆ možen najem prostora do 30 ljudi

◆ vikend zabave
◆ biljard in pikado

Želimo vam vesel božič 
in srečno novo leto 2023! 

Društva
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Želje
Na nebu polno snežink se suklja,
s seboj nosijo vsaj milijon želja,

zdravje, sreča, dom topel, družina zbrana
edina želja je tista prava.

Srečno v letu 2023!
Konjeniški klub Stol

Konjeniki pod Stolom  
smo se izobraževali
Konjeniški klub Stol je v soboto, 22. oktobra, organiziral 
strokovno ekskurzijo v Prekmurje. 
Namen ekskurzije je bil, da se seznanimo s konjerejo na tem območju 
in podrobneje spoznamo konja slovenske avtohtone pasme – Lju-
tomerskega kasača.

Ogled Muzeja Ljutomerskega kasača 

Na pot se je odpravilo 40 članic, članov in tudi podmladka. Najprej 
smo si ogledali proizvodnjo suhomesnatih izdelkov v mesariji Kodila 
v Murski Soboti. Seveda je ogledu sledila degustacija izdelkov. 
Naš naslednji postanek je bil Dvorec Rakičan, v katerem ima prostore 
tudi konjeniški center. Ogledali smo si hleve, izpuste za konje, raz-
lične pasme konj, terapevtsko jahanje, itd. Najbolj zanimive so bile 
hibridne kočije, ki delujejo kot e-kolesa. 
V Ljutomeru smo obiskali Muzej Ljutomerskega kasača in hipodrom. 
Pod strokovnim vodstvom dr. vet. Alojza Slaviča smo spoznali razvoj 
in uporabnost Ljutomerskega kasača, konja slovenske avtohtone 
pasme, za katerega se vodijo rodovniški dokumenti že 150 let.
Ekskurzijo smo zaključili pri Prosniku v Ormožu z obilnim kosilom, 
gibanico in dobro kapljico.

KK Stol

Sveti Štefan,
ti naše konje varji,

da bi bili vsi čili in zdravi!

Žegnanje konj na štefanovo
Konjeniški klub Stol vabi vse rejce konj, da 26. decem-
bra, na dan svetega Štefana, zavetnika konj, pripeljete 
konje na žegnanje, ki se bo vršilo pri farni cerkvi na 
Breznici.

Potek žegnanja
 • Ob 10.00 zbor rejcev s konji na prostoru Konjeniškega kluba 

Stol pod Breznico. 
 • Ob 10.45 se bomo razvrstili v kolono in odpeljali ali odjahali 

na Breznico k farni cerkvi Žalostne Matere Božje.
 • Ob 11.00 bo gospod župnik Gašper Mauko naše konje bla-

goslovil.
 • Po žegnanju se bomo odpeljali ali odjahali do Doslovč in se 

vrnili na prostor Konjeniškega kluba. 
 • Žegnanje bomo zaključili ob topli malici in kozarcu rujnega.

Prireditev bo ob vsakem vremenu.

Skriti talenti
Blaž Kovač je priden in vsestranski mladenič, doma z Brega. Obiskuje 
Srednjo gostinsko in turistično šolo v Radovljici, je član skavtskega 
stega Pod svobodnim soncem, mnogi ga poznajo tudi kot pomoč-
nika pri bogoslužnih dejavnostih v brezniški fari. Malokdo pa ve, da 
je Blaž tudi odličen tekač. 

Leta 2018 se je na pobudo 
šole, ki jo obiskuje, prvič ude-
ležil Ljubljanskega maratona. 
Brez predhodnih priprav je v 
izvrstnem času pretekel 10-ki-
lometrsko razdaljo. Takrat 
smo prijatelji odkrili njegov 
skriti talent, potrebna pa je 
bila dobršna mera prigovar-
janja, da je Blaž odtekel svojo 
drugo »desetko«. Odtlej je na 
nočnem teku v Portorožu že 
dvakrat zapored »speljal« me-
daljo vrhunskim tekačem in 
njihovim klubskim tovarišem. 
Ko ga vprašamo, koliko priprav 
je potreboval za tak uspeh, ve-
dno z nasmehom pove, da za 
10 kilometrov pa res ne rabiš 
treninga.

Posebnost dobrodelnega teka 
Wings for Life je, da istočasno poteka po vsem svetu, za posamezne-
ga tekača pa se konča, ko ga ujame zasledovalni avto. Blaža je na 
letošnjih »krilih« 8. maja le-ta uspel dohiteti šele v centru Kamnika 
(štartali smo v Ljubljani), po pretečenih 32 kilometrih. Večina nas je 
takrat že počivala ob jedači in vrčku hladnega piva. 

Letošnji Ljubljanski maraton je bil njegov prvi uradno pretečen pol-
maraton. Pred nami je v cilj pritekel s skoraj polurno prednostjo in 
vrhunskim rezultatom – 1:43:41. Pri tem je treba povedati, da si je 
med tekom na 18. kilometru privoščil masažo nog. Pet minut mara-
tonskega časa je podaril maserkam, saj so bile po njegovih besedah 
res »luštne«. 

Dragi Blaž! Tvojih uspehov se tvoji prijatelji veselimo bolj kot svojih. 
Želimo ti še obilo tekaških kilometrov in osvojenih medalj. Predvsem 
ti želimo, da razvijaš svoj tekaški talent in nas razveseljuješ z močno 
voljo in uspehi, tako kot znaš samo ti. Čez nekaj let te vidimo tudi 
na cilju 42-kilometrskega maratona. Če te pot kdaj zanese pod olim-
pijske kroge, pa se spomni na nas s kakšno razglednico in pozdravi!

Tvoja tekaška prijateljica Nona

Na letošnjem Ljubljanskem mara-
tonu je Blaž prvič »uradno« prete-
kel 21-km progo.

Društva / Šport
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Pozimi v gore
Začela se je zimska sezona v hribih in 
gorah. Vrhove je že pobelil sneg in gore postajajo vedno 
bolj vabljive za obiskovalce iz doline. Ne glede na razmere 
velja, da smo vedno previdni in pozorni.
V prvih dneh večjega sneženja se je že zgodila prva hujša nesreča – v 
Turskem žlebu pod Tursko goro v Kamniško-Savinjskih Alpah se je 
sprožil plaz in odnesel dva pohodnika. Imela sta srečo, utrpela sta 
zlome udov. Zgodila se je tudi nesreča turne smučarke na Krvavcu, 
ki je utrpela zlom noge. 

Vaja GRS Radovljica, 11. december 2022
Ob večjem, obilnem sneženju je najbolje počakati vsaj 3 dni, pre-
den se odpravimo višje proti vrhovom gora. Pomembno je, da se 
novozapadli sneg začne predelovati in se ustvari podlaga. Tako se 
zmanjšuje nevarnost proženja snežnih plazov. Izrednega pomena 
je, da se spoznamo s stopnjo nevarnosti snežnih plazov, da upo-
števamo navodila pristojnih služb (Zavod za varstvo pred snežnimi 
plazovi, GRS) in da preverjamo vremensko napoved in razmere. Vse 
to moramo preveriti tudi ob vstopu na pot, na začetku same ture. 

Če smo v dvomih, ali je varno ali ne, bomo raje obrnili.
Pomembno je, da imamo izkušnje ali da smo na turi z nekom, ki je 
izkušen in vajen gibanja v zimskih razmerah. Udeležimo se tečajev 
varnega gibanja v gorah pozimi. Vsako leto je potrebno utrjevati 
svoje znanje in veščine. Na pot se nikdar ne odpravljajmo sami.
Na turi moramo imeti s seboj cepin in dereze in to opremo moramo 
znati tudi uporabljati. Če imamo nameščene dereze, imamo v rokah 
vedno cepin. Moramo se znati ustaviti s cepinom v primeru zdrsa. 
V nahrbtnik v zimskih razmerah vedno sodi lavinski trojček: plazov-
na lopata, plazovna žolna in plazovna sonda. V primeru zasutja s 
snežnim plazom se moramo hitro in pravilno odzvati, zato je zelo 
priporočljivo, da se udeležimo tečajev in vadimo tudi iskanje zasutega 
z lavinsko opremo.
V GRS Radovljica vam želimo obilo zimskih užitkov, ki jih preživite 
varno!

Jernej Dolar

Planinski izlet v Rezijo
Planinci OŠ Žirovnica smo se v soboto, 12. novembra, odpra-
vili na planinski izlet v Italijo. Zanimanje za izlet v Rezijo je 
bilo tolikšno, da smo avtobus napolnili do zadnjega sedeža.

Na poti smo velikokrat prečkali potok.

Dolgo vožnjo smo si popestrili z opazovanjem okolice. Barbara nam je 
predstavila zanimivosti o pokrajini, ogledali smo si še risanke Zverinice 
iz Rezije. Na parkirišču v majhni vasici Solbica nas je čakal smerokaz za 
»Ta lipo pot«. Posebnost te krožne ture so skrite makete živali v naravni 
barvi in velikosti. Nekatere je bilo res težko opaziti. Našli smo sovi, jaz-
beca, lisico, medveda, jelena, srno, polha, veverico, žolno, orla in risa. 
Otroci so uživali v raziskovanju. Na poti smo velikokrat prečkali potok, 
včasih čez most, včasih pa kar po kamnih. Nekateri med nami so si 
dobro »umili« čevlje. Čas za malico je bil seveda več kot dobrodošel, saj 
smo prehodili 10 kilometrov, kar za najmlajše planince ni mačji kašelj. 
Preživeli smo lep dan v naravi. Komaj čakamo naslednjega.

Irena Bohinec

Čas teče vsem in vsemu.
Želimo vam, da bi ga imeli dovolj, 

tudi za pohajkovanje po hribih.
Srečno 2023
PD Žirovnica

Spletna kamera pri  
Domu pri izviru Završnice
Razmere v Zelenici od 1. decembra lahko spremljate s po-
močjo dveh spletnih kamer. 

Namestitev kamer je Planinskemu društvu Žirovnica omogočil Za-
vod za varstvo pred snežnimi plazovi. Kameri zajemata pogled proti 
Begunjščici in Smokuškemu plazu na eni in Vrtači na drugi strani. 
Do slik, ki se osvežujejo vsakih nekaj minut, lahko dostopate na 
spletnih straneh Planinskega društva Žirovnica in Zavoda za varstvo 
pred snežnimi plazovi, povezave najdete tudi na spletnih straneh 
Občine Žirovnica in Visit Žirovnica. Kamere so namenjene izključno 
opazovanju vremena in razmer.

Pogled proti Begunjščici, 18. december 2022

Dom pri izviru Završnice je v zimski sezoni odprt za vikende. V 
času božično-novoletnih praznikov bo dom odprt od 26. decem-
bra (23.–25. zaprto) in od 30. decembra do 2. januarja. Vabljeni!

Šport
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O kolesarski sezoni
Letošnje leto je bilo malo manj uspešno 
kot lansko, vendar smo še zmeraj dose-
gali zavidanja vredne rezultate v kar treh disciplinah.

V enduru smo imeli 12 različnih tekmovalcev, ki so ves čas posegali 
tudi po najvišjih mestih. Najbolj je blestel Jakob Lorber, ki je v kate-
goriji do 17 let pokoril konkurenco in slavil v skupnem seštevku. Na 
tekmi v Dobrni so naši tekmovalci v kategoriji pod 17 let posegli po 
vseh treh stopničkah, kar je neverjeten uspeh. 

V disciplini spust so se fantje pomerili predvsem na državnem prven-
stvu na Soriški planini. Uspeh sta z odličnima končnima mestoma 
dosegla čudežni fant Jakob Lorber in Matej Kerec. Jakob je tudi v 
tej disciplini pokazal izreden talent in v kategoriji do 17 let na koncu 
zasedel odlično 3. mesto. Matej Kerec je klub smoli s padcem na 
koncu zasedel odlično 3. mesto v kategoriji do 19 let. 

Največ naših tekmovalcev pa je nastopalo v disciplini olimpijski kros – 
čez 20 vseh različnih starosti. Sezona ni bila tako uspešna kot lansko 
leto, saj v skupnem seštevku nihče ni posegel po prvih treh mestih. 
To je predvsem posledica preskoka v starejše starostne kategorije in 
poškodb nekaterih uspešnih tekmovalcev. Kljub vsemu smo s sezono 
zadovoljni. Poleg naštetega smo imeli po dolgem času tekmovalca, 
Blaža Kavčiča, na evropskem in kasneje še svetovnem prvenstvu. 
Blaž, starejši mladinec, na Portugalskem in v Franciji ni dosegel od-
mevnih rezultatov, je pa dobil ogromno novih izkušenj ter motivacije 
za nadaljnji trening. 

Pod črto – sezona je ocenjena kot uspešna. Prihodnje leto si želimo 
podobne in mogoče več tekem v tujini za naše najboljše tekmovalce.

... če je sreča nasmeh na obrazu, vam želimo obilo smeha v 
letu 2023 ...

Upravni odbor Kolesarskega kluba Završnica

Vesel božič in srečno
novo leto 2023 vam želi

04 58 03 018

Decembrski čas  
v SSD Stol Žirovnica
December. Čas, ko se oziramo nazaj v leto, ki se počasi izteka in 
hkrati čas, ko se oziramo naprej, v leto, ki je pred nami. Je čas obljub, 
zaobljub in želja. Želja zase in za bližnje.

Preden se leto 2022 dokončno poslovi, in se 2 v 3 spremeni, je prav, 
da na kratko strnemo še dogajanje v našem klubu v zadnjih dveh 
mesecih. Drugo novembrsko soboto smo člani SSD Stol Žirovnica 
ob zaključku poletne sezone v našem skakalnem centru v Glenci 
organizirali kostanjev piknik. V dobri družbi, ob vrečki kostanja in 
sladkih dobrotah izpod rok naših mamic, se je skupno popoldne hitro 
prevesilo v večer. Piknik so naši nadobudni skakalci na najmanjših 
skakalnicah izkoristili za organizacijo klubske tekme, na kateri so se 
pomerili proti trenerjem in bolj izkušenim tekmovalcem.

Sredina decembra je zasnežena Planica že gostila prvo tekmo nove 
zimske sezone. V pravi zimski idili je bila žal zaradi težkih razmer 
izpeljana samo ena serija. Naši mladinci so se odlično odrezali in 
zasedli nekaj vidnejših uvrstitev – mladinci do 18 let: Nik Heberle, 3. 
mesto, mladinci do 20 let: Maj Pagon 7. mesto in med člani Marcel 
Rep, 3. mesto. Čestitke ter tako uspešno tudi naprej. 

Da boste sproti obveščeni o dogajanju in dosežkih v našem klubu 
vabljeni na našo facebook stran.

Vse deklice in dečke, ki bi želeli postati del naše uspešne skakalne 
ekipe, vabimo, da se nam ob sredah in petkih med 17.30 in 19.00 
pridružite v telovadnici OŠ Žirovnica. Za več informacij lahko pokliče 
Matica Lotriča na telefon 040 647 567.

Urška Šimnic Novak

PRVA POMOČ
RAČUNALNIŠKI SERVIS

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

www.prvapomoč.si 051 682 163

Zabreznica 45 a, 4274 Žirovnica

Prodaja in popravila
računalnikov vseh vrst

Spoštovane občanke, občani, dragi prijatelji!
Življenje je potovanje,

za katerega nihče ne dobi zemljevida.
Vsakdo potuje po svoje, in si sproti riše svoj zemljevid.

Vsaka risba je nov smerokaz za vse,
ki hodimo po poteh življenja.

Vsem skupaj želimo prijetne in mirne praznične dni,
 leto 2023 pa naj bo pot dobre volje, uspeha, ljubezni in zdravja.

SSD Stol Žirovnica
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2005–2007, izgubili smo jih kar 85 odstotkov. Kljub temu upamo na 
uspešno sezono. 

Pri mlajših ekipah deklic in starejših ekipah dečkov težav s številčno-
stjo ni, saj se je v vadbo vključilo večje število novih deklic in dečkov. 
Število udeležencev poletne odbojkarske šole se je po dveh letih 
premora letos skoraj podvojilo. Konec avgusta je tako v Pinei znanje 
in kondicijo s tremi trenerji nabiralo 35 otrok, ki so se v tednu, pre-
živetem ob skupnih aktivnostih, še bolj povezali med seboj. Otroke, 
stare od 7 do 10 let še vedno vpisujemo v novo sezono. Treningi 
potekajo v torek in petek od 14.30 do 16.00 v dvorani pod Stolom.

V kratkem bo jasno, kakšne rezultate lahko pričakujemo ob menjavi 
generacij, saj so se tekmovanja v vseh kategorijah že začela. Želimo, 
da si tekme v domači dvorani Pod Stolom ogleda čim več staršev 
vadečih otrok in podpornikov – otroci si za udeležbo in trud na 
treningih to zaslužijo.

Štefan Udrih in Marko Možina

Predbožično  
plezalno vzdušje
Čas, ki smo ga izkoristili za kvaliteten trening otrok in mla-
dine, izobraževanje kadra in pripravo na božična darila. 

Tisoč in ena igra za otroke na plezalni steni. Foto Timotej Rajgelj

Po septembrski plezalni evforiji sta meseca oktober in november v 
Plezalnem klubu minila precej mirno, brez večjih, omembe vrednih 
dogodkov. Novi plezalci so se plezanja že nekoliko privadili, stari pa 
so nadgrajevali že pridobljena znanja in izkušnje. Pred zaključkom 
starega leta smo s tekmovalci večino časa namenili bazični pripra-
vi pred tekmami, ki sledijo v nadaljevanju sezone. Nekaj časa pa 
smo namenili tudi izobraževanju novega kadra, tako da bo lenivska 
trenerska ekipa v novem letu bogatejša za novega vaditelja špor-
tnega plezanja. V sredini decembra nas čaka težavnostna tekma za 
Zahodno ligo v Šenčurju, zatem pa se bomo počasi že dogovorili z 
Božičkom, ki bo vsem članom prinesel prav težko pričakovana darila 
– klubske majice in mini sladka presenečenja. V letu, ki prihaja vam 
ekipa lenivcev želi čim več dogodivščin, plezalnih vzponov in varno 
preplezanih smeri. 

Za PK Žirovnica Timotej Rajgelj

V OK Žirovnica upamo  
na uspešno sezono
V sezoni 2022/23 ženske ekipe OK Žirovnica nastopajo v petih ka-
tegorijah. Članice v 2. DOL – zahod, mladinke v 2. DOL, kadetinje 
v kvalifikacijah za 2. DOL, starejše deklice po nekaj letih ponovno v 
kvalifikacijah za 2. DOL in mlajše deklice v mali odbojki. Poleg ženskih 
ekip pa bo na tekmovanjih sodelovala tudi ekipa starejših dečkov, ki 
jih bo vodil novi trener Stane Jagodic. 

Pri vseh starejših ekipah je nekaj težav s sestavo oziroma številčno-
stjo igralskega kadra. V zadnjih dveh sezonah, ki ju je zaznamoval 
covid, so namreč prenehale s treningi številne mlajše igralke letnikov 

tel.: 04 58 66 000
e-pošta: ejga-jesenice@siol.net

www.ejga-jesenice.si

Delovni čas: pon-sob 12-21h / ned, prazniki 12-19h

 Restavracija • Catering • Sobe

EJGA guest house
Cesta maršala Tita 27 

4270 Jesenice

* S R E Č N O  2 0 2 3 ! *
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Nagrade podarja ELEKTRO TRGOVINA NGEN
1. nagrada: Bon v vrednosti 50 evrov

2. nagrada: Bon v vrednosti 40 evrov

3. nagrada: Bon v vrednosti 30 evrov

NAGRADNA KRIŽANKA

Geslo križanke pošljite do 1. februarja 2023 na naslov  
Novice občine Žirovnica, Žirovnica 60c, 4274 Žirovnica.

Geslo: ZAMUJENO ŠE NI PREPOZNO

1. Danica Benedik, Žirovnica 109c

2. Gašper Bohinc, Smokuč 16b

3. Melita Perč, Rodine 17

Nagrade prejmete v podjetju Medium, Žirovnica 60c.

Križanka
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Želimo vam 
vesel božič in srečno 
pot brez nezgod 
v letu 2023.

Z vami že od leta 1987

Hlače Leny sedaj lahko dobite
na Jezerski c. 121 v Kranju.

Nova lokacija, znani modeli in materiali.
Nov delovni čas: pon, sre, pet 9–13 | tor, čet 9–17 | sob 9-12

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

Tudi večje številke!

Lahko nas pokličete in najdemo termin za vas.

04/59 55 200 | info@leny.eu | www.leny.eu

Želimo vam vesele božične praznike
in dober vid v letu 2023!

Pogodbeni dobavitelj
medicinsko-tehničnih

pripomočkov

Tudi očala so lahko praznično darilo!

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

www.optika-berce.si



                                                               Poraba v kombiniranem načinu vožnje po WLTP ciklu: od 0 do 7,7 l/100 km. Izpuh CO2: od 0 do 175 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6d. Vrednost 
speci�čne 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 velja do prodaje zalog.

VOZILA IZ ZALOGE + LEVJI BONUS  

+ KASKO ZA 1 EUR
peugeot.si

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