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Ve~namenska dvorana dobiva 
kon~no podobo… 
Tako je. Kljub za~etni zamudi izva-
jalca, smo uskladili terminski plan in 
rok za dokon~anje del podalj{ali do 
15. aprila. Za nastalo {kodo zaradi 
zamude, smo od izvajalca uspeli 
iztr`iti od{kodnino v vi{ini 95 000 
EUR. Zdaj smo v fazi, ko se pri~enja 
montiranje notranje opreme in ure-
janje zunanje okolice. Na~rtujemo, 
da bo projekt, ki je vreden 2,3 mio 
EUR, zaklju~en v juniju. Do takrat 
se nameravamo dogovoriti tudi o 
ustrezni obliki upravljanja z dvo-
rano. Tu ne gre le za vzdr`evanje, 

temve~ tudi za tr`enje in nadzor nad uporabo. Zavedamo se, da 
nova dvorana prina{a tudi nove stro{ke, potrebne bodo kadro-
vske okrepitve in podobno. 

Vonj po pomladi je na na{e ceste znova privabil delov-
ne stroje. Tako se nadaljuje gradnja 2. faze plo~nika, v 
na~rtu pa so tudi nekateri drugi posegi v cestno infra-
strukturo.
Pri gradnji plo~nika od zdravstvene postaje do mlekarne trenu-
tno poteka obnavljanja elektri~ne napeljave, gradi se meteorna 
kanalizacija in postavlja kri`anja s kanalizacijo, da ob izgradnji 
le-te ne bo potrebno ponovno poseganje v novo cesto. V na-
daljevanju sledi {e obnova vodovoda, telekomunikacij in nato 
rekonstrukcija vozi{~a, gradnja postajali{~ in javne razsvetljave. 
Prepri~an sem, da bodo dela zaklju~ena v za~rtanem roku, to je 
junija. Projekt vodi Direkcija RS za ceste, seveda pa se tako sam 
kot uprava aktivno vklju~ujemo v delo pri usklajevanju zadev 
med ob~ani in izvajalci. 

Na~rtujemo, da se bo gradnja plo~nika nadaljevala na odseku 
od Planike do parkiri{~a na Breznici. Tu bi cesto odmaknili od 
pokopali{kega zidu, tako pridobili prostor za plo~nik in parkiri{~e 
ter obenem umaknili promet od vhoda v cerkev in ve`ic. Pou-
dariti `elim, da ne govorim o obvoznici Breznica, saj smo od 
te spri~o nasprotovanja ve~ine odstopili, temve~ o prestavitev 
ceste za pribli`no 10m. Tudi to fazo bo sofinancirala dr`ava, del 
sredstev moramo porabiti `e v letu 2010, ostalo prihodnje leto. 
Potem nas ~aka {e najte`ji del, o`ina mimo stare kova~ije, kjer 
bo potreben ve~ji poseg, ve~ ~asa in ve~ denarja.
Spomladi se bo po zagotovilih Direkcije RS za ceste pri~ela tudi 
rekonstrukcija kri`i{~a v Mostah. Poseg bo za~asna re{itev, a je 
nujno potrebna, saj je kri`i{~e nevarno, gradnja podvoza pa {e 
dale~ v prihodnosti. 
Pri tem vpra{anju naj povem {e, da je v pripravi projekt za raz{iritev 
ceste v dolino Zavr{nice, in gradnjo parkiri{~a ob jezeru. Sredstva 
za parkiri{~e je pridobil ZTK na razpisu Karavanke Future.

Spo{tovane bralke in bralci

Pred vami so Novice Ob~ine @irovnica v novi preobleki. Izdajateljske pravice Novic je v decembru lanskega leta pridobilo 
podjetje Medium d.o.o. iz @irovnice in ob tej prilo`nosti smo podobo ~asopisa nekoliko spremenili. Novice se bodo kot 
doslej zna{le v va{ih nabiralnikih ob koncu vsakega tromese~ja. Trudili se bomo, da boste na 24-ih straneh lahko prebra-
li celosten zapis o aktualnem dogajanju v na{ih vaseh, velikih in malih dogodkih v preteklih treh mesecih, zanimivih 
posameznikih in posebnostih. V stalnih rubrikah bomo posku{ali prispevati k varstvu okolja, se ozrli v preteklost, malo 
pohvalili in malo pograjali ter v anketi tudi vas poprosili za mnenje.
V `elji, da bi bilo na{e poro~anje zanimivo za ~im {ir{i krog ob~anov in da nam »ne bi kaj u{lo«, vas vabimo, da 
uredni{tvu posredujete informacije o prireditvah, ljudeh, novostih, morda nepravilnostih, te`avah, … s katerimi bi 
`eleli seznaniti javnost pod Stolom. Prihodnja {tevilka novic bo iz{la konec meseca junija.
Zahvaljujemo se vsem, ki ste bili pripravljeni sodelovati pri nastajanju pri~ujo~e {tevilke Novic in vam `elimo prijetno 
branje.

Polona Kus, urednica

Aktualno

S POLNO PARO V POMLAD
Pomladni meseci v @irovnici v znamenju zaklju~evanja gradnje ve~namenske dvorane 

in nadaljevanja gradnje plo~nika.

NOVICE OB^INE @IROVNICA 
Ustanovitelj in izdajatelj: Ob~ina @irovnica, Breznica 3, 4274 @irovnica. Pravice izdajatelja: Medium d.o.o., @irovnica 60c, 4274 @irovnica. Urednica: Polona Kus. 
Tr`enje oglasnega prostora: Miran Dolar. ^asopis izide {tirikrat letno v nakladi 1400 izvodov, prejmejo ga vsa gospodinjstva v ob~ini brezpla~no. Naslov uredni{tva: 
Novice Ob~ine @irovnica, @irovnica 60c, 4274 @irovnica. Tel.: 04 580 50 20 ali 040 439 560. E-naslov: novice�medium.si. ISSN: 1854-4932. 
Fotografija na naslovnici: Andrej Kri`aj, ~lan slovenske olimpijske reprezentance, Foto: Agence Zoom.

@upan Leopold Poga~ar
Gradnja plo~nika na Selu

Novice Ob~ine @irovnica, @irovnica 60c, 4274 @irovnica, tel.: 04 580 50 20 ali 040 439 560, e-naslov: novice�medium.si
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8. februarja sta Ob~ino @irovnica obiskala kar dva 
ministra, ministrica za kulturo Majda [irca in minister 
za {olstvo Igor Luk{i~. Bo njun obisk morda prispeval k 
razre{itvi katerega izmed odprtih vpra{anj v ob~ini?
V svojem mandatu sem v ob~ino pripeljal predsednika in vrsto 
ministrov. To mi je seveda v zadovoljstvo, povedati pa moram, 
da razen tega, da nas vsi globoko razumejo in se seznanijo z 
dolo~eno problematiko, konkretnih rezultatov ni. Razo~arano 
ugotavljam, da je tako tudi z nedavnim obiskom ministrice za 
kulturo. Zaprosil sem jo za pomo~ pri ureditvi obvoznice Vrba. 
Njen odgovor je bil, da ona vendarle ni ministrica za promet, 
temve~ za kulturo, kar ka`e na precej{nje nepoznavanje proble-
matike. Ministrstvo za promet namre~ z obvoznico nima prav 
ni~, tisto za kulturo pa vse. 

Asfaltiranje parkiri{~a v Vrbi brez pridobitve mnenja 
ZVKD, je izzvalo prijavo zavoda in posledi~no in{pekcijski 
nadzor. Kak{en je epilog zapleta?
Za mnenje zavoda res nisem zaprosil, saj je ni {lo za novogra-
dnjo, temve~ za vzdr`evanje.
Na podlagi in{pekcijskega nadzora smo dobili odlo~bo, da mo-
ramo zaprositi za kulturno-varstvene smernice in pogoje. V skla-
du s prejetimi smernicami smo ̀ e pridobili predlog hortikulturne 
ureditve okolice parkiri{~a, kar je eden od kulturno varstvenih 
pogojev.
Glede odstranjevanja asfalta, pa ostajam pri svojem; prej je bilo 
parkiri{~e neugledno in neurejeno, zdaj je ustrezno opremljeno 
z odvodnjavanjem, lovilci olj in z dostopom do Pre{ernove hi{e. 
Ob parkiri{~u smo uredili tudi prostor primeren za postavitev 
stojnic v razli~ne namene. Ob vseh asfaltnih povr{inah speljanih 
skozi vas in mimo vasi, menim, da parkiri{~e v novi podobi res 
ne predstavlja tujka in kazi vedute vasi. 

Kot je razvidno iz povedanega, bo delovna sezona v 
ob~ini pestra. Kak{ni so odzivi ob~anov na doslej opra-
vljena dela?
V fazi ko gradimo, motimo mir, in posegamo v posesti, je veliko 
slabe volje in prito`b. Ob zaklju~ku pa smo dele`ni marsikatere 
pohvale in spodbude.

Podpisana pogodba za zunanjo 
ureditev ve~namenske dvorane
Breznica, 11. marec 2010

@upan Ob~ine @irovnica Leopold Poga~ar  in direktor Cestne-
ga podjetja Kranj, Branko @iberna, sta podpisala pogodbo za 
izvedbo 3. faze izgradnje ve~namenske dvorane pri O[ @irov-
nica. Omenjena faza obsega poleg ureditve {portnih povr{in, 
tudi ureditev trga pred {olo z umestitvijo aleje slavnih mo` in 
hortikulturno ureditev. @upan Poga~ar je izrazil zadovoljstvo nad 
izbiro izvajalca, saj gre za podjetje z izku{njami, od katerega 
lahko pri~akujemo kvalitetno izvedbo del v dogovorjenih rokih. 
CP Kranj `e gradi tudi regionalno cesto skozi @irovnico in njihov 
interes je dru`no pripeljati oba projekta do konca. Pogodbeni 
rok za pri~etek 3. faze je 20. marec in zaklju~ek 20. junij 2010. 
Naro~ilo je vredno 278.027 EUR.

V sredo, 3. marca, so si na povabilo ̀ upana napredovanje 
gradnje ve~namenske dvorane ogledali ~lani ob~inskega 
sveta, odborov in ob~inske uprave. Pod`upan g. Izidor Je-
kovec je prisotnim pojasnil potek gradnje, fazo v kateri se nahaja 
in posamezne zna~ilnosti objekta. Ob~inski svetniki so bili z na-
predkom in videnim zadovoljni.

Igor Luk{i~ in Majda [irca v Pre{ernovi rojstni hi{i

V novem objektu je 1400m2 povr{in. Poleg osrednje dvorane v 
izmeri 1000m2, {e manj{a dvorana v nadstropju in vsi potrebni 
spremljevalni prostori. Sodobna oprema objekta bo omogo~ala 
izvedbo razli~nih prireditev. 

Iz velike dvorane lahko s pomo~jo premi~ne pregrade nastane-
ta dva lo~ena prostora. Posebna pridobitev bo plezalna stena v 
izmeri 180m2.
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@elimo Vam blagoslovljene velikono~ne 
praznike, polne vere, upanja in ljubezni. 
Naj Vam praznik vlije novega upanja in 
poguma za jutri{nji dan.

Leopold Poga~ar
     @upan
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26. seja ob~inskega sveta
Osrednja to~ka leto{nje prve seje, 25. februarja, je bila obravna-
va Programa dela Zavoda za turizem in kulturo @irovnica 
za leto 2010, ki ga je predstavil direktor zavoda Janez Dol`an. 
^lani sveta so v programu na{li ve~ {ibkih to~k, med drugim 
predvsem pomanjkanje razvojne naravnanosti in ga zavrnili. 
Na seji so svetniki razpravljali tudi o vi{ini komunalnega pri-
spevka in sprejeli sklep, da se le-ta v letu 2010 ne pove~a. 

Ma{kare na obisku pri `upanu
Na pustni torek nas je na Ob~ini @irovnica presene-
til prijeten obisk. @e tretje leto zapored so nas obiskale 
ma{kare iz Osnovne {ole @irovnica. 
Pri{li so u~enci od prvega do petega razreda, skupaj s svojimi 
razredni~arkami, ki so se tudi same skrivale pod preoblekami. 
Zaradi odsotnosti `upana jih je sprejela direktorica ob~inske 
uprave Monika Kusterle. Njihovo poslanstvo je, da s seboj pri-
nesejo smeh, veselje in dobro voljo, saj s tem odganjajo zimo. 
Drugo leto bomo na njihov obisk zagotovo bolje pripravlje-
ni in oboro`eni z ve~ dobrotami. 

Helena ^ade`

Novi vodja policijskega okoli{a 
Ob~ine @irovnica
Na Policijski postaji Jesenice je pri{lo do zamenjave na 
mestu vodje policijskega okoli{a Ob~ine @irovnica. Novi 
vodja je postal Zoran Plejo, ki je zamenjal Marka Pani}a. 
Policist Zoran Plejo je na jeseni{ki policijski postaji zaposlen tri-
najst let. Za~el je kot policist, zadnja leta pa je delal kot vod-
ja patrulje. Policijski okoli{ Ob~ine @irovnica je zaradi velikosti 
eden zahtevnej{ih. Vodja policijskega okoli{a deluje kot vez 
med policijo in ljudmi, sodeluje pri prepre~evanju in odkrivanju 
kaznivih dejanj, prijemanju storilcev, svetuje ob~anom v zvezi 
s prepre~evanjem kaznivih dejanj in prekr{kov. Zoran Plejo bo 
v `irovni{ki ob~ini vodil policijsko pisarno z uradnimi urami ob 
sredah med 14.00 in 16.00 uro. Sodeloval bo tudi v Svetu za 
preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Ob~ini @irovnica. Do-
segljiv je na telefonski {tevilki PP Jesenice, 581 38 00, Ob~ine  
@irovnica, 580 91 00 (v ~asu uradnih ur) in na elektronskem 
naslovu zoran.plejo�policija.si. 

Zoran Plejo

Foto Ma{kare pri `upanu

Zadnji poziv za tablice s hi{nimi 
imeni
Vsi lastniki doma~ij s starimi hi{nimi imeni iz vasi Breg, Mo-
ste, Selo, Zabreznica in @irovnica ste v za~etku februarja pre-
jeli obvestilo o mo`nosti prejema brezpla~ne table z izpisanim 
hi{nim imenom. Do sedaj se je na poziv odzvala dobra polovi-
ca doma~inov. ^eprav je rok za oddajo soglasja `e potekel, na 
Razvojni agenciji Zgornje Gorenjske pozivamo vse, ki prijave {e 
niso oddali, da to storijo najkasneje do 15. aprila 2010. Izpol-
njeno soglasje lahko osebno oddate v sprejemni pisarni Ob~ine 
@irovnica ali ga po{ljete po po{ti na naslov RAGOR, Spodnji 
Plav` 24e, 4270 Jesenice.

Klemen Klinar, RAGOR

Vpis otrok v vrtec pri  
O[ @irovnica za {olsko leto 
2010/11
Vpisovanje otrok za {olsko leto 2010/11, 
za sprejem 1. septembra 2010, bo potekalo 
v prostoru {olske svetovalne delavke v O[ @irovnica v
•	 torek, 6. aprila 2010 od 8. do 17. ure in
•	 sredo, 7. aprila 2010 od 8. do 14. ure.

Otroke bomo vpisovali v:
•	 dnevni program za otroke do 3 let,
•	 dnevni program za otroke od 3 let dalje,
•	 Cicibanove urice za 4 in 5 letne otroke.
 
S seboj prinesite EM[O in dav~no {tevilko dru`inskih 
~lanov.
Vljudno vabljeni!

Ravnatelj, mag. Valentin Sodja
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^astitljivi jubileji najstarej{ih 
ob~anov
Z `upanom Leopoldom Poga~arjem in predstavniki 
Dru{tva upokojencev @irovnica, v sestavi predsednik 
Edvarda Kav~i~a, Jerca Ti~ar, Jana Lavren~i~ in zaupni-
ce, imamo prijetno obveznost, da lahko obi{~emo na{e 
ob~ane, ki so dopolnili ~astitljivo starost. 

Na obisku pri gospodu Vincencu

V januarju je visoki jubilej praznoval gospod Vincenc Zupan s 
Sela pri @irovnici, ki je 19. januarja dopolnil 96 let. S h~erko 
Vando nam vedno pripravita prisr~en sprejem, obdan z obili-
co smeha. Gospodu Vincencu zdravje odli~no slu`il, saj mu le 
nekoliko nagaja vid. Seznanjen je z vsemi dogodki, ker vestno 
spremlja dnevne novice. Pojasnil nam je tudi sorodstvene vezi z 
bratom Frana Sale{kega Fin`garja.
 3. februarja je gospa Julijana Rejc iz @irovnice praznovala 
svoj 96. rojstni dan in je najstarej{a ̀ enska predstavnica v ob~ini. 
Gospa Julijana je zelo prisr~na, vedno dobre volje in {e zelo bi-
stre glave. ^as si zapolni s pisanjem pesmic. Rej~eva je pohvali-
la pozornost s strani ob~ine in dru{tva, ki jo namenjata starej{im 
ljudem.
Oba jubilanta svoje dneve najraj{i pre`ivita v dru`bi svojih 
najdra`jih. 

Na obisku pri gospe Julijani

V zimskih mesecih sta visoki jubilej praznovali {e gospa Anto-
nija Dolenc z Brega, ki je januarja dopolnila 95 let, in go-
spa Fran~i{ka Klinar z Rodin, ki je praznovala 91. rojstni 
dan. Marca sta osebni praznik imela {e gospod Jakob Beravs 

iz Smoku~a, ki je dopolnil 90 let in gospa Ivanka Rupret iz  
@irovnice, ki je slavila 91. rojstni dan. 
Spomnimo se tudi gospe Jerce Ti~ar, ki je marca praznovala 
svoj osebni praznik. Ti~arjeva je zelo aktivna v Dru{tvu upoko-
jencev, v katerem je zadol`ena za skrb starej{ih ob~anov in je 
pri svojem delu zelo vestna. S svojo dobrosr~nostjo in pozorno-
stjo gospa Jerca skupaj z zaupnicami namenja posebno pozor-
nost starej{im ob~anom, ki potrebujejo pomo~. Skrb za starej{e 
ob~ane se v sodelovanju z Ob~ino @irovnica izkazuje z obiski na 
njihovih domovih in v domovih za starej{e ob njihovih osebnih 
praznikih in ob zaklju~ku leta, vsako leto pa so upokojenci va-
bljeni tudi na sre~anje ob~anov starih nad 80 let, ki ga skupaj 
pripravita Ob~ina @irovnica in Dru{tvo upokojencev @irovnica.
Spoznanje, ki sem ga do`ivela na dosedanjih sre~anjih s 
starej{imi, bi lahko primerjala z mislijo Johna O´Donohuea, ki 
pravi: »^e nam uspe, da na staranje ne gledamo kot na propa-
danje telesa, temve~ kot ~ustveni ~as du{e, bomo spoznali, da je 
staranje lahko ~as velike mo~i, pokon~ne dr`e in samozavesti.«

Helena ^ade`

Uspe{nost Ob~ine @irovnica v 
primerjavi z ostalimi ob~inami  
v Sloveniji
Ob~ani si ve~krat zastavimo vpra{anje, v kak{ni ob~ini `ivimo in 
kako jo lahko primerjamo z drugimi. Ne gre samo za dol`ino 
novega asfalta, {tevilo novih objektov ali pomembnosti mini-
strov, ki jo obi{~ejo, ampak tudi za druge kazalce, ki vplivajo na 
kakovost na{ega `ivljenja. Ob~ini namre~ namenjamo del svoje-
ga davkopla~evalskega denarja in pri~akujemo smotrno porabo 
le-tega v korist ob~anov in splo{nega napredka na{ega okolja. 
Informacije o ob~inah, ki se pojavljajo v medijih so sicer zani-
mive, vendar nam ne dajo celotne slike u~inkovitosti delovanja 
ob~inske uprave. Za objektivno sliko stanja je bila opravljena raz-
iskava, ki primerja rezultate slovenskih ob~in v preteklih dveh le-
tih in ka`e zanimivo sliko njihove uspe{nosti. Raziskavo je opra-
vila Fakulteta za upravo in Akademija Sirius, na njeni osnovi pa 
je bila izdelana lestvica ob~in prese`kov, ki primerja rezultate na 
posameznih podro~jih za leti 2008 in 2009. 
Navajam nekaj zanimivih podatkov.
Po gospodarskih kazalcih je ob~ina @irovnica na 77. mestu. Ti 
kazalci vsebujejo podatke o dohodnini, gospodarski uspe{nosti, 
{tevilu zaposlenih na 1000 prebivalcev, {tevilo s.p. oziroma ob-
segu podjetni{ke iniciative, {tevilo kmetovalcev na 1000 prebi-
valcev in {tevilo novih stanovanj. [e nekaj podrobnej{ih podat-
kov: po {tevilu kmetovalcev je ob~ina na 12. mestu, po prihodkih 
podjetij na 138. mestu, po {tevilu zaposlenih pa na 130. mestu, 
po pobrani dohodnini pa kar na 9. mestu. Ta podatek je vezan 
na ozemlje, kjer ljudje prebivajo (ne pa tudi nujno delajo).
Na lestvici razvojnega potenciala slovenskih ob~in, ki meri na-
klonjenost ob~ine do razvojnih prizadevanj, je Ob~ina @irovnica 
na 80. mestu. 
Po razvrstitvi ob~in glede na napredek, ki so ga dosegle 
na podro~ju gospodarskih, kot tudi ~love{kih dejavnikov in 
ekonomi~nosti delovanja ob~inskih uprav med letom 2008 in 
2009, je Ob~ina @irovnica na 39. mestu (Jesenice 30. mesto, 
Radovljica 55. mesto).
Ostali podatki so povezani s ~love{kimi dejavniki, vendar o tem 
mogo~e kdaj drugi~. Vsekakor so kazalci zanimivi in vredni raz-
misleka.

Mag. Vitomir Pretnar

DAN CIVILNE ZA[^ITE

Ob 1. marcu, dnevu civilne za{~ite, sta `upan Ob~ine @irovnica 
g. Leopold Poga~ar in poveljnik civilne za{~ite g. Uro{ Vov~ak pri-
pravila sprejem za pripadnike civilne za{~ite in druge organe, ki 
delujejo na podro~ju za{~ite in re{evanja v Ob~ini @irovnica.
Po kratkem kulturnem programu, ki ga je izvedla pevska skupina 
Pojem.si ter pozdravnem nagovoru direktorice ob~inske uprave 
ge. Monike Kusterle in `upana, ki se je pripadnikom in dru{tvom 
zahvalil za njegovo delo, je besedo prevzel poveljnik, ki je pred-
stavil delo na podro~ju civilne za{~ite v preteklem letu. Predvsem 
je izpostavil aktivnost civilne za{~ite in gasilcev ob poplavah in 
gro`nji pro`enja zemeljskega plazu na Poharjevem travniku v        
@irovnici ter sprejetje ustreznih ukrepov za zavarovanje obmo~ja v 
delu Most, ki je ogro`en zaradi kru{enja skale.
V nadaljevanju se je poveljnik civilne za{~ite dotaknil dogodkov 
in aktivnosti na ravni civilne za{~ite v leto{njem letu. Predstavil je 
vajo Po`ar v naravi – Zavr{nica 2010, ki jo organizira ob~inski {tab 
civilne za{~ite Ob~ine @irovnica 8. maja 2010 na Smoku{ki plani-
ni. Vaje se bodo poleg pripadnikov enot civilne za{~ite in obeh 
prostovoljnih gasilskih enot udele`ili tudi gorski re{evalci iz GRS 
Radovljica, radioamaterji iz Radiokluba Lesce in skavti, sodeloval 
pa naj bi tudi helikopter Slovenske vojske.
Kot uvod v leto{njo vajo so si prisotni ob komentarju gospoda 
Tonija Smoleja iz GRS Radovljica ogledali posnetek vaje Gozdni 
po`ar, ki se je leta 2002 odvijala v Zavr{nici.
Uradnemu delu je sledila {e manj{a pogostitev in prilo`nost za 
medsebojni pogovor.
[tab civilne za{~ite za Gorenjsko je dne, 2. marca 2010, v Tr`i~u 
v sodelovanju z Izpostavo Uprave RS za za{~ito in re{evanje Kranj 
in Ob~ino Tr`i~ organiziral slovesnost ob svetovnem dnevu civilne 
za{~ite. Na slovesnosti so bila posameznikom, prostovoljnim in 
poklicnim enotam za za{~ito, re{evanje in pomo~, organom in 
organizacijam podeljena priznanja civilne za{~ite za dose`ke in 
zasluge v letu 2009. Gasilsko poveljstvo ob~ine @irovnica je bilo 
ob tej prilo`nosti odlikovano s srebrnim znakom civilne za{~ite. 
Omenjeni znak se podeljuje za dolgoletno uspe{no delo pri raz-
vijanju in krepitvi organiziranosti in usposobljenosti sil za za{~ito, 
re{evanje in pomo~, hrabra dejanja ter raziskovalne dose`ke na 
podro~ju varstva pred naravnimi in drugimi nesre~ami.
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Javni razpis

Na podlagi Odloka o prora~unu Ob~ine @irovnica za leto 2010 (URL 
{t 112/09) in 4. ~lena Pravilnika za vrednotenje programov huma-
nitarnih in invalidskih organizacij (UVG 14/03), ki se sofinancirajo iz 
prora~una Ob~ine @irovnica, `upan Ob~ine @irovnica objavlja

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje programov humanitarnih in 

invalidskih organizacij za leto 2010

1. Predmet razpisa je sofinanciranje programov, ki obsegajo:
- posebne socialne programe in storitve invalidskih organizacij s 

katerimi prispevajo k realizaciji pravic ~loveka dr`avljana in nedis-
kriminaciji invalidov,

- programe humanitarnih organizacij, s katerimi re{ujejo oziroma 
bla`ijo socialne stiske in te`ave posameznikov in skupin,

- podporo delovanju invalidskih in humanitarnih organizacij.

2. Na razpis se lahko prijavijo:
- invalidske organizacije,
- humanitarne organizacije.

3. Upravi~enci morajo izpolnjevati pogoje navedene v 9. ~lenu Pra-
vilnika za vrednotenje programov humanitarnih in invalidskih or-
ganizacij, ki se sofinancirajo iz prora~una Ob~ine @irovnica (UVG 
14/03).

4. Vi{ina razpolo`ljivih sredstev je 4.000 EUR.

5. Razpisna dokumentacija je objavljena na spletnem naslovu: 
www.zirovnica.si.

6. Prijavo po{ljite na naslov: Ob~ina @irovnica, Breznica 3, 4274  
@irovnica, s pripisom »prijava na razpis za sofinanciranje programov 
humanitarnih in invalidskih organizacij za leto 2010« do vklju~no 
12.4.2010.

Datum: 15.3.2010
[tevilka: 122-0003/2010 

Leopold Poga~ar
@UPAN

Na podlagi Odloka o prora~unu Ob~ine @irovnica za leto 2010 (Ur. 
list RS {t. 112/09/07), `upan Ob~ine @irovnica objavlja

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje kulturnih projektov v Ob~ini 

@irovnica za leto 2010

1. Naro~nik javnega razpisa: Ob~ina @irovnica, Breznica 3, 4274  
@irovnica
2. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov na naslednjih 
podro~jih kulture: 
a) glasbena dejavnost, 
b) gledali{ka dejavnost, 
c) lutkovna dejavnost, 
d) recitacijska in literarna dejavnost, 
e) folklorna, in plesna dejavnost, 
f) likovna, fotografska in filmska dejavnost,
g) razstavna in galerijska dejavnost,
h) zalo`ni{tvo.
Predmet sofinanciranja niso programi, ki se izvajajo v okviru redne 
ljubiteljske kulturne dejavnosti, oziroma redne dejavnosti javnih za-

vodov in so `e sofinancirani iz prora~una Ob~ine @irovnica.

3. Na razpisu lahko sodelujejo dru{tva, javni zavodi in druge organi-
zacije, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: 
- da se projekt ali prireditev izvaja izklju~no na obmo~ju Ob~ine @

irovnica, 
- da imajo zagotovljene prostorske, kadrovske in organizacijske 

mo`nosti za realizacijo prijavljenega projekta,
- da del sredstev za izvedbo projekta pridobijo tudi iz drugih virov.

4. Vsak izvajalec lahko na razpis prijavi najve~ 2 kulturna projekta.

5. Vrednost sredstev javnega razpisa je 4.200 EUR. 

6. Rok za porabo sredstev: Sofinancirajo se projekti, ki se bodo iz-
vedli do 1.12.2010.

7. Prijava mora vsebovati:
- podroben vsebinski opis projekta,
- navedba izvajalcev projekta in njihove reference,
- kraj in datum izvedbe,
- predvideno {tevilo udele`encev,
- to~no finan~no konstrukcijo, z navedbo virov financiranja.

8. Vi{ino sofinanciranja posameznih prijavljenih projektov bo 
dolo~ila komisija, ki jo imenuje `upan.

9. Prijave po{ljite na naslov: Ob~ina @irovnica, Breznica 3, 4274  
irovnica, s pripisom »prijava na kulturne projekte 2010« do vklju~no 
12.4.2010.

Datum: 15.3.2010
[tevilka: 611-0001/2010

Leopold Poga~ar
@UPAN

Na podlagi Odloka o prora~unu Ob~ine @irovnica za leto 2010 (Ur. 
List RS {t 112/09), `upan Ob~ine @irovnica objavlja

JAVNI RAZPIS 
za sofinanciranje po~itni{kih programov za otro-

ke v Ob~ini @irovnica za leto 2010

1. Predmet javnega razpisa so programi za spodbujanje aktivnega 
pre`ivljanja prostega ~asa otrok v ~asu {olskih po~itnic. 

2. Na javni razpis se lahko prijavijo javni zavodi, dru{tva ter druge 
organizacije, ki imajo sede` v Ob~ini @irovnica oz. delujejo na 
njenem obmo~ju.

3. Vsak izvajalec na razpis lahko prijavi najve~ dva programa.

4. Vrednost sredstev javnega razpisa je 1.540 EUR. 

5. Merila za izbor programov: 
•	 kvaliteta in realnost predlo`enega programa, 
•	 {tevilo otrok vklju~enih v program,
•	 finan~na konstrukcija programa. 

6. Razpisna dokumentacija je objavljena na spletnem naslovu: 
www.zirovnica.si

7. Rok za prijavo na razpis je 12. 4. 2010.
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8. Prijave morajo biti poslane na naslov: Ob~ina @irovnica, Bre-
znica 3, 4274 @irovnica, s pripisom »prijava na po~itni{ke pro-
grame«.

9. Izbor programov in vi{ino sofinanciranja bo dolo~ila komisija, 
ki jo izmenjuje `upan.

Datum: 15.3.2010
[tevilka: 609-0001/2010 

Leopold Poga~ar
@UPAN

JAVNI RAZPIS ZA UVRSTITEV NA PREDNOSTNO LISTO ZA 
DODELITEV NEPROFITNEGA STANOVANJA V NAJEM 

V skladu s 87. ~lenom Stanovanjskega zakona (UL RS {t. 69/2003 s 
spremembami) in Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v 
najem (Uradni list RS {t. 14/2004 s spremembami) Ob~ina @irovni-
ca, Breznica 3, 4274 @irovnica, objavlja

JAVNI RAZPIS 
za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem

1. Predmet javnega razpisa 
Predmet razpisa je oddaja stanovanja v najem. Stanovanje se na-
haja na naslovu Zabreznica 5, v prvem nadstropju in je dvo-
sobno, povr{ine 46,45 m2. Upravi~encu bo stanovanje oddano v 
najem predvidoma po 31. maju 2010.
Lastnik stanovanja oz. imetnik razpolagalne pravice na stanovanju 
je Ob~ina @irovnica, ki bo tudi z upravi~encem sklenila najemno po-
godbo.

2. Vi{ina najemnine
Na~in dolo~anja vi{ine najemnine je dolo~en s z Uredbo o metodo-
logiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih 
in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin (Uradni list 
RS {t. 131/2003). Najemnina za stanovanje, ki je predmet razpisa je 
zna{ala v januarju 2010 137,60 EUR.

3. Razpisni pogoji 
Splo{ni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prosilci, da so upravi~eni do 
dodelitve neprofitnega stanovanja so:
  dr`avljanstvo Republike Slovenije;
  stalno prebivali{~e v ob~ini v ob~ini @irovnica;
  da prosilec ali kdo izmed oseb, ki skupaj s prosilcem upora-
bljajo stanovanje (v nadaljevanju: gospodinjstvo) ni najemnik 
neprofitnega stanovanja, oddanega za nedolo~en ~as in z ne-
profitno najemnino ali lastnik ali solastnik drugega stanovanja 
ali stanovanjske stavbe, ki ne presega vrednosti 40% primerne-
ga stanovanja, razen ~e je stanovanje ali stanovanjska stavba 
po zakonu oddana v najem za nedolo~en ~as, z neprofitno 
najemnino;
  da prosilec ali kdo izmed ~lanov gospodinjstva, ni lastnik dru-
gega premo`enja, ki presega 40 % vrednosti primernega sta-
novanja;
  da je prosilec, ki ponovno prosi za dodelitev neprofitnega sta-
novanja v najem, poravnal vse obveznosti iz prej{njega nepro-
fitnega najemnega razmerja ter morebitne stro{ke sodnega 
postopka.
  da mese~ni dohodki prosil~evega gospodinjstva v letu dni pred 
tem razpisom ne presegajo naslednjih dele`ev povpre~ne neto 
pla~e v dr`avi glede na velikost gospodinjstva: 

1-~lansko  200%
2-~lansko  250%

3-~lansko  315%
4-~lansko  370%
5-~lansko  425%
6-~lansko  470%

•	za	vsakega	nadaljnjega	~lana	gospodinjstva	se	dele`	dvigne	za	
25 %.
Povpre~na mese~na neto pla~a za leto 2009 je zna{ala 930,00 EUR 
(podatek Statisti~nega urada RS).

4. Kriteriji in merila za ocenjevanje stanovanjskih in social-
nih razmer prosilcev

4.1. Pri ocenjevanju udele`encev razpisa se upo{teva to~kovanje iz 
obrazca za ocenjevanje stanovanjskih in socialnih razmer ter za 
ocenjevanje prednostnih kategorij prosilcev (priloga Pravilnika o 
dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem).

4.2. Na podlagi 4. ~lena Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih sta-
novanj v najem (UL RS, {t. 14/2004), se upo{tevajo dodatna 
merila in sicer pogoj stalnosti v obmo~ju ob~ine @irovnica: 
  stalnost bivanja v ob~ini @irovnica:
nad 25 let 110 to~k

nad 15 do 25 let 80 to~k 
nad 10 do 15 let 40 to~k 
nad 5 do 10 let  20 to~k
nad 2.do 5 let  10 to~k

Udele`encu razpisa se glede na ~as bivanja v Ob~ini @irovnica doda-
jo to~ke k skupno pridobljenim to~kam.
Na razpisu za oddajo neprofitnih stanovanj ne morejo sodelovati 
tisti, ki jim je bilo v ~asu do uveljavitve stanovanjskega zakona v letu 
1991 `e dodeljeno dru`beno stanovanje in so po sklepu sodi{~a 
stanovanjsko pravico izgubili, kakor tudi tisti, ki jim je bila najemna 
pogodba, sklenjena po letu 1991, po sklepu sodi{~a odpovedana iz 
krivdnih razlogov.
V primeru dose`enega enakega {tevila to~k imajo pri dodelitvi ne-
profitnega stanovanja prednost tisti prosilci, ki imajo slab{e stano-
vanjske razmere, ve~je {tevilo dru`inskih ~lanov ter `ivijo v slab{ih 
socialno zdravstvenih razmerah.

5. Pla~ilo lastne udele`be in vpla~ilo var{~ine 
Udele`enci tega razpisa niso zavezanci za pla~ilo lastne udele`be 
in var{~ine.
Za vse upravi~ence se bo oblikovala ena prednostna lista in se bodo 
upo{tevali normativi, ki veljajo za udele`ence brez pla~ila lastne 
udele`be in var{~ine. 

6. Vsebina vloge
Vloga za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem mora za prosil-
ca in polnoletne ~lane gospodinjstva vsebovati naslednje podatke:
  ime in priimek, rojstne podatke, naslov in podatke o zaposlitvi 
prosilca;
  ime in priimek, rojstne podatke, zaposlitev in sorodstveno raz-
merje za ostale osebe, ki so ~lani prosil~evega gospodinjstva;
  stanovanjski status prosilca (najemno razmerje, `ivi pri 
star{ih,…);
  stanovanjske razmere prosilca (povr{ina, opis stanovanja,…);
  podatki o dohodkih in materialnem stanju prosilca in ~lanov 
njegovega gospodinjstva; (navedba vseh neto denarnih pre-
jemkov v letu dni pred razpisom in morebitnega lastni{tva 
ali solastni{tva stanovanja oz. stanovanjske hi{e ali drugih 
nepremi~nin ali premi~nin, katerih vrednost bi lahko presegla 
40 % vrednosti zanj primernega stanovanja);
  socialno zdravstvene razmere (npr. invalidnost,…).

7. Dokumentacija, ki jo je potrebno prilo`iti
Prosilec in polnoletni ~lani gospodinjstva za pridobitev neprofitnega 
stanovanja v najem morajo vlogi prilo`iti naslednje listine:
- izjavo o morebitnih neobdav~ljivih dohodkih in prejemkih ter na-
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zivih njihovih izpla~evalcev, za koledarsko leto pred razpisom;
- dokazila o vseh izpla~anih neto pla~ah v letu razpisa, ~e v prete-

klem koledarskem letu pred razpisom ni imel dohodkov iz delov-
nega razmerja;

- izjavo o premo`enjskem stanju, skladno s splo{nimi razpisnimi 
pogoji,

- najemno oziroma podnajemno pogodbo, ~e prosilec ne `ivi pri 
star{ih ali sorodnikih;

- dokumentacijo o trajni vezanosti na uporabo invalidskega vozi~ka 
ali o vezanosti na trajno pomo~ druge osebe, v kolikor gre za 
invalida po tretjem odstavku 3. ~lena Pravilnika o dodeljevanju 
neprofitnih stanovanj v najem;

- drugo z razpisom zahtevano dokumentacijo, s katero se izkazuje 
socialno-zdravstvene razmere in 

- izjavo o vseh pla~anih obveznostih, v kolikor je prosilec `e imel v 
najemu neprofitno stanovanje,

- za nezaposlene polnoletne osebe potrdilo Zavoda za zaposlova-
nje o nezaposlenosti;

- potrdilo o {olanju za vzdr`evane polnoletne otroke;
- morebitna druga dokazila o gmotnih in socialno zdravstvenih raz-

merah (potrdilo o invalidnosti; izvid zdravni{ke komisije I. stopnje 
pri ZZZS za trajna obolenja, pogojena s slabimi stanovanjskimi 
razmerami; odlo~ba Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavaro-
vanje, psihiatri~no mnenje, ipd.);

- strokovno mnenje Centra za socialno delo ter vladnih in nevladnih 
organizacij, ki nudijo `rtvam nasilja psihosocialno pomo~,

- podpisano izjavo, s katero prosilec na podlagi Uredbe o prido-
bivanju podatkov med organi javne uprave za potrebe upravnih 
postopkov (Uradni list RS, {t. 38/2002) dovoljuje pristojnemu 
ob~inskemu organu, da pridobi vse potrebne podatke za uvrstitev 
prosilca na prednostno listo za dodelitev neprofitnega stanovanja 
v najem (izjava je sestavni del vloge za prijavo na razpis) 

Najemodajalci neprofitnih stanovanj pridobijo v skladu z zadnjo ali-
neo zgoraj potrdila o dr`avljanstvu, potrdila o stalnem prebivali{~u 
in {tevilu ~lanov gospodinjstva ter odlo~be o odmeri dohodnine od 
pristojnih dr`avnih organov. 
Potrdila, ki ne izkazujejo trajnega statusa ne smejo biti starej{a kot 
30 dni od objave razpisa.
Razpisnik k vlogi prilo`ene listine obdr`i in jih po izteku razpisnega 
roka udele`encem razpisa ne vra~a.

8. Razpisni postopek
Rok za prijavo na javni razpis je od 1. 4. 2010 do 26. 4. 2010.
Popolne vloge skupaj z zahtevano dokumentacijo morajo udele`enci 
razpisa v predpisanem roku oddati priporo~eno po po{ti ali osebno 
na naslov: Ob~ina @irovnica, Breznica 3, 4274 @irovnica.
Vloge udele`encev razpisa, ki ne bodo izpolnjevali razpisnih pogo-
jev, se zavrnejo. Vloge, ki bodo oddane po preteku razpisnega roka, 
se s sklepom zavr`ejo. Interesenti, ki so `e kandidirali za pridobitev 
stanovanja v najem in le-tega niso dobili, se lahko ponovno prijavijo 
na razpis.
Obrazec vloge za prijavo na razpis bo objavljen na internetni 
strani Ob~ine @irovnica (http://www.zirovnica.si), lahko pa ga inte-
resenti dvignejo tudi na Ob~ini @irovnica, Breznica 3, 4274 @irovni-
ca, v ~asu uradnih ur. 

9. Izid razpisa 
Izid razpisa bo objavljen v mese~nem tiskanem obvestilu ob~anom 
Ob~ine @irovnica za junij 2010, na oglasni deski Ob~ine @irovnica 
in na internetni strani Ob~ine @irovnica (http://www.zirovnica.si).

10. Splo{ne dolo~be
Za vse, kar ni posebej dolo~eno s tem razpisom se uporablja Pravil-
nik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS {t. 
14/2004).

Leopold Poga~ar
@UPAN

ZBOR ZA VREDNOTE        

V Novi Sloveniji smo razo~arani nad izidom glasovanja o 
predlogu novega dru`inskega zakonika. Kljub na{im po-
zivom in pozivom civilne iniciative ter ob nasprotovanju 
ve~ine javnosti, so se poslanci koalicije odlo~ili, da podprejo 
predlog zakonika, ki zmanj{uje pomen tradicionalne oblike 
dru`ine in dolgoro~no napoveduje njen propad. NSi bo {la 
do konca in zahtevala referendum za za{~ito dru`ine.
Poslancem DZ je zmanjkalo razuma in poguma, saj so 
glasovali po ukazu svojih politi~nih vodij in ne po lastnem 
prepri~anju. Pokazala se je mo~ glasovalnega stroja koalici-
je, ki je kljub nasprotujo~emu mnenju stroke in {ir{e javno-
sti, na prvem branju izglasovala predlog zakonika in tako 
ustregla pe{~ici ljudi ter ozkim liberalnim krogom, ki `elijo 
uni~iti vse tradicionalne vrednote slovenske dru`be.
Znano nam je, da se veliko poslancev in volivcev koalicije ne 
strinja s predlogom zakonika.
Ob`alujemo, da se niso znali in zmogli upreti interesu 
strankarskih lobijev. Mislili in odlo~ali so s tujo glavo, s tem 
pa so zanikali svoje vrednote in izdali svoje prepri~anje in 
svoje volivce. Zakonska zveza med mo`em in `eno, ki je od-
prta za `ivljenje, je velika vrednota in edina, ki lahko spo~ne 
`ivljenje in nudi najbolj{e okolje za zdrav razvoj otrok. Pre-
dlog novega zakonika zanika to vrednoto, ko `eli enak po-
men pripisati neplodni zvezi dveh oseb istega spola. Tega 
pa v NSi ne bomo dopustili! @eleli smo si, da referendum 
ne bi bil potreben, toda glede na zaslepljenost poslancev 
koalicije smo v dvomih, da bodo zmogli toliko poguma in 
zavrnili predlog zakonika. Zato smo v NSi `e pripravljeni 
na zbiranje podpisov za referendum, ki bo za{~itil dru`ino. 
Upamo, da bo koalicija dr`avljanom dopustila, da odlo~ajo 
o svojih vrednotah in prihodnosti slovenskega naroda.
NSi je na podlagi zadnjih {kandalov, ki pretresajo slovensko 
javnost pripravila prvi Zbor za vrednote, z namenom spro`iti 
razpravo o tem, kak{no Slovenijo si `elimo. Zbora se je 11. 
marca v Ljubljani udele`ilo ve~ kot 400 udele`encev. Govor-
niki so govorili o preziranju temeljnih vrednot in izpostavili 
hkratno potrebo po njihovi o`ivitvi. Prisotni so podpisovali 
izjavo za Slovenijo vrednot, v kateri pri~akujejo uveljavitev 
vrednot, ki so nujne za izhod iz krize.
Predsednica NSi in pobudnica Zbora za vrednote, Ljudmila 
Novak, je v za~etku opozorila na {tevilne afere v dru`bi in 
politiki, pri ~emer je po njenem klju~no vpra{anje: »Ali sta 
nas javnost in politika napravili brezbri`ne in otopele za vse, 
kar se dogaja okoli nas? Ali je tisto najbolj pristno ~love{ko 
v nas kar zakrnelo? Zbor za vrednote `eli v slovenski javno-
sti spodbuditi razpravo o tem, kak{no Slovenijo si `elimo. 
Kam gre dru`ba brez vrednot? Je dru`ina za nas {e vredno-
ta? Kaj lahko storimo mi kot posamezniki, civilna dru`ba in 
dr`ava?“ Zbor za vrednote se bo sestal tudi na Gorenjskem. 
Kdor pozitivno razmi{lja, kdor bi rad sodeloval na zboru za 
dobro Slovenije, naj se udele`i sre~anja. Ve~ o dogodku na: 
www.nsi.si

Ob~inski odbor @irovnica
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Eko koti~ek

17. aprila 2010 
se bo v Sloveniji 
zgodil vrhunec 
najve~je okoljske 
akcije v zgodovi-
ni Slovenije. Pro-
stovoljci bodo 
do pomladi po 
vsej dr`avi iskali 
divja odlagali{~a 

in jih locirali na zemljevidu, 17. 
aprila pa bodo s ~istilno akcijo ta 
divja odlagali{~a tudi o~istili komu-
nalnih odpadkov. O~istili bodo tudi 
okolice {ol, vrtcev, naselij in spre-
hajalnih poti. 
Projekt O~istimo Slovenijo v enem dne-
vu je neprofitne in nepoliti~ne narave 
in poteka pod okriljem dru{tva Ekologi 
brez meja, ki `eli k sodelovanju prite-
gniti ~im ve~ slovenskih ob~in, ustanov, 
dru{tev, organizacij, vrtcev, osnovnih in 
srednjih {ol ter dosedanjih organizatorjev 
~istilni akcij. Glavni cilj projekta je o~istiti 
Slovenijo divjih komunalnih odpadkov in 
osve{~anje ljudi o ravnanju z odpadki.
Ale{ Jekovec, organizator na nivoju 
Ob~ine @irovnica: 
»Na Ob~ini @irovnica se zavedamo pro-
blematike ravnanja z odpadki in divjih 
odlagali{~. V mesecu januarju smo z 
dru{tvom Ekologi brez meja podpisali 
dogovor o sodelovanju in se kot aktivni 
partnerji pridru`ili projektu. Tako bomo 
17. aprila s skupnimi mo~mi delali za 
uresni~itev cilja – odstranitve 20.000 
ton komunalnih in kosovnih odpadkov, 
ki kazijo tudi podobo na{e ob~ine. 
^istili bomo tako divja odlagali{~a kot 
tudi nekatere sprehajalne poti. Trenutno 
poteka iskanje in popisovanje divjih od-
lagali{~. Na podlagi dobljenih podatkov 
bodo v dogovoru z va{kimi odbori in 
dru{tvi dolo~ena zbirna mesta, o katerih 
boste ob~ani seznanjeni v za~etku aprila.

 Za uspe{en potek akcije, bo potrebno 
sodelovanje ~im ve~jega {tevila prosto-
voljcev, zato vse ob~ane vabimo, da se 
pridru`ite projektu O~istimo Slovenijo 
v enem dnevu!«

Kako lahko sodelujete 
v akciji 

O~istimo Slovenijo 
v enem dnevu! 

1. Prijavite se na ~istilno akcijo preko 
spletne strani www.ocistimo.si ali 

pri lokalnem organizatorju in se 17. 
aprila odpravite na najbli`je zbirno 

mesto. O zbirnih mestih boste nakna-
dno obve{~eni.

2. Na spletni strani www.ocistimo.si 
ali pri lokalnem organizatorju prijavi-
te divje odlagali{~e v na{i ob~ini in ga 

popi{ete na prilo`enem listu. 
3. Povabite vse dru`inske ~lane, 

prijatelje in znance, da se pridru`ijo 
~i{~enju na dan akcije.

 
Na spletni strani www.ocistimo.si so 
na voljo vse informacije o projektu. 
Vsa vpra{anja lahko naslovite tudi 

lokalnemu organizatorju 
(ales.jekovec�ocistimo.si ali 

040 576 560). 

Odpadki…odpadki...
Pretirano tro{enje naravnih virov za nove 
izdelke je poleg nelegalnega odlaganja 
odpadkov velik problem. Izognemo se 
mu lahko na dva na~ina; z zmanj{anjem 
koli~ine odpadkov in z lo~enim odlaga-
njem odpadkov. Koli~ino odpadkov lahko 
zmanj{amo s preudarnimi nakupi izdelkov 
dobre kakovosti, ki jih lahko uporablja-
mo dlje ~asa. Manj{i ukrepi, ki jih lahko 
vsi upo{tevamo, so {e uporaba ko{are ali 
tekstilne vre~ke za nakupe, uporaba kon-
centriranih izdelkov ki potrebujejo manj 
embala`e,… Uporabne stvari, ki jih ne 
potrebujemo, lahko prodamo ali podari-
mo in tako zmanj{amo koli~ino odpadkov 
ter zraven {e razveselimo so~loveka.
Verjetno vsak izmed nas kdaj pomisli, 
da je lo~evanje odpadkov preve~ zamu-
dno, na koncu pa se tako vse znajde na 
enem kupu. Tak{no mi{ljenje ni pravil-
no, saj so vse lo~eno zbrane surovine iz 
ekolo{kih otokov pripeljane v zbirne cen-
tre, komunalna podjetja pa jih predajo 
poobla{~enim organizacijam za ravnanje 
s surovinami. Papir, steklo, plo~evinke 
in plastenke se vrnejo v ponovno upo-
rabo. S tem razbremenimo odlagali{~e 
odpadkov, ohranimo naravna bogastva 
in zmanj{amo porabo energije. Biolo{ke 
odpadke lahko kompostiramo ter prede-
lamo v kakovosten humus, lo~eno zbrani 
nevarni in kosovni odpadki pa bodo de-
ponirani po predhodni razgradnji, tako 
da ne bodo predstavljali nevarnosti za 
naravo in ~loveka. Z lo~enim zbiranjem 
odpadkov torej industriji zagotovimo 
stalen vir dragocenih surovin in energije, 
odlagali{~a pa so manj obremenjena in 
tako lahko dlje ~asa nudijo prostor ostan-
kom odpadkov.

Vir: www.ocistimo.si 
Eko koti~ek ureja Mirjam Papler

17. APRIL – DAN ZA AKCIJO O^ISTIMO 
SLOVENIJO V ENEM DNEVU!

Hvalimo
»Ve~no« 
razbitino pred 
trgovskim 
lokalom v  
@irovnici. 
Ovira, kazi in 
povzro~a nevarnost.
Jo bo odgovorni 
vendarle odstranil?

Name{~anje starih 
hi{nih imen. 
Obogati, popestri 
in ustvari ob~utek 
doma~nosti. Tablico 
z imenom lahko 
pridobite tudi potom 
akcije »Kako se pa pri 
vas re~e?«

Grajamo
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Kulturni utrip pod Stolom

Zdi se, da je mno`ica, ki se ob kulturnem prazniku zbe-
re v Vrbi, vsako leto ve~ja. Poleg Pre{ernove hi{e dobro 
obiskana tudi Fin`garjeva hi{a in slikarska razstava Vrba 
2010 v osnovni {oli. Nesoglasja glede statusa spomenika 
dr`avnega pomena. 
Med obiskovalci so bili pohodniki iz vse Slovenije, kar 400 vete-
ranov vojne za Slovenijo, doma~i upokojenci, skupina tridesetih 
teka~ev, celo nekaj kolesarjev in drugi. Mnogi so se podali na Pot 
kulturne dedi{~ine, drugi so se pridru`ili le praznovanju v Vrbi, 
kjer so imeli prilo`nost prisluhniti Me{ani pevski skupini dr. F. 
Pre{eren ter Pre{ernovi poeziji v izvedbi Milene Zupan~i~ in znanih 
slovenskih {portnikov, med njimi Alenke Dov`an in Bojana Kri`aja. 
Slednji je za Novice povedal: » Kultura je srce naroda; brez kul-
ture ne bi bilo naroda in obratno. Tudi {portniki ~utimo tako. 
Nastop na prireditvi nam je bil v veselje in ~ast.«
Program v Vrbi je potekal v organizaciji Zavoda za turizem in 
kulturo, za katerim je prvo tromese~je upravljanja s Pre{ernovo 
in Fin`garjevo rojstno hi{o. Kot je povedal Janez Dol`an so v 
Pre{ernovi hi{i obogatili prodajni program, uredili so literarni 
koti~ek doma~ih avtorjev, posebna novost v hi{i pa je kovanje sre-
brnikov s Pre{ernovimi verzi.
Slavnostna govornika na prireditvi sta bila minister za {olstvo Igor 
Luk{i~ in ministrica za kulturo Majda [irca, ki je pred letom dni 
obljubila, da bo Pre{ernova hi{a dobila status dr`avnega spome-
nika, kar se do danes ni zgodilo. Kot je dejala ministrica, na mini-
strstvu ni ovir za razglasitev statusa, postopek pa je oviran, ker se 
Ob~ina @irovnica in Zavod za varstvo kulturne dedi{~ine Kranj ne 
moreta uskladiti, kaj je predmet za{~ite; hi{a cerkev in lipa, vsa vas 
ali celo {ir{a okolica. 
@upan Leopold Poga~ar izjavo ministrice komentira takole: 
»Ne strinjam se, da ob~ina kakorkoli zavira razglasitev statusa. 
V letu dni se je zgodilo le to, da je ZVKD predlagal, naj ob~ina 
razglasi hi{o, lipo, cerkev in {ir{e obmo~je vasi za spomenik lo-
kalnega pomena. To za nas ni sprejemljivo, saj bi pomenilo le 
prenos stro{kov in obveznosti na ob~ino. Ve~krat sem `e ponovil, 
da bomo storili vse za pridobitev statusa spomenika dr`avnega 
pomena in sicer za hi{o, lipo in cerkev. Z vplivnim obmo~jem, 
ki bi segalo vse do Studen~ic, se pa~ ne moremo strinjati, ker to 
pomeni {e ve~je omejevanje vsega, kar se dogaja v Vrbi in okolici.
Stali{~e Zavoda za varstvo kulturne dedi{~ine, OE Kranj, pojasnjuje 
vodja enote Milo{ Ekar: »Zavod je v za~etku lanskega leta opra-

vil valorizacijo vasi Vrba za razglasitev za spomenik dr`avnega ali 
lokalnega pomena. Prav tako smo pripravili strokovne podlage za 
razglasitev Pre{ernove rojstne hi{e, cerkve sv. Marka in lipe za spo-
menike dr`avnega pomena. Z rezultati valorizacije smo seznanili 
predstavnike Ministrstva za kulturo (mag. Gojko Zupan, Damjana 
Pe~nik) prav tako pa tudi predstavnike ob~ine. Do soglasja o Za-
vodovem predlogu, da se poleg Pre{ernove rojstne hi{e, cerkve sv. 
Marka in lipe, razglasi {e celotna vas, pa `al ni pri{lo. Ob~ina se, 
kot pravi `upan Leopold Poga~ar, tudi ne strinja s predlaganim 
vplivnim obmo~jem, ~e{ da bi tako obmo~je zaviralo razvoj kraja. 
Predvideni varstveni re`im ne prepre~uje sedanje, to je kmetijske 
rabe zemlji{~a, predvidenega v varstvenem obmo~ju, zato se z 
`upanovo trditvijo ne morem strinjati. Vse {tudije, ki jih je pripravil 
Zavod namre~ predvidevajo mo`nost {irjenja vasi Vrba (kulturni 
dom, nova povezovalna cesta med Breznico in Vrbo, prostor za 
morebitno stanovanjsko gradnjo) na njenem zahodnem delu. 
Predvideni kulturnovarstveni varovalni re`imi ne zavirajo potreb 
po rasti in razvoju kraja, ga pa omejujejo tam, kjer je zaradi varo-
vanja pomembnih spomeni{kih in simbolnih vrednot to pa~ nujno 
potrebno (sever, jug in vzhod).
Kot je {e dodal Milo{ Ekar, je po neuspelem usklajevanju glede 
predlaganega vplivnega obmo~ja, to nalogo sedaj nase prevzelo 
Ministrstvo za Kulturo.

8. FEBRUAR
VRBA PRIVABILA MNO@ICO OBISKOVALCEV

Likovna razstava na temo 
»Prostor«
Fotogalerija Jaka ^opa, 4. 2. – 10. 3. 
O prostoru so razmi{ljali u~enci O[  
@irovnica. Nekateri so risali prostor po la-
stni zamisli, drugi po pravilih perspektive, 
tretji so predstavili podobe mesteca Sirmi-
one, ki so ga obiskali jeseni. Razstavi na 
pot sta nekaj besed spregovorila ravnatelj 
in `upan, Marko in Luka sta zaigrala na 
harmoniko, v dobrem mesecu dni je ob 
»Prostoru« najbr` postal marsikateri obi-
skovalec Zdravstvene postaje na Selu.  

Natalija Kosma~, Tja{a Legat, @iga Frelih 
in Ga{per Me`narec ob svojih stvaritvah

Slikarska razstava Vrba 2010
O[ @irovnica, 5. februar 2010
Slikarsko sre~anje v organizaciji KD dr. 
France Pre{eren, je bilo peto po vrsti. 
33 slikarjev je razstavilo 35 del na temo 
»Poezije«. Vida Sokli~, vodja sre~anja: 
«Na{emu vabilu k sodelovanju se odzo-
vejo ljubiteljski slikarji iz vse Slovenije. 
Nekateri slikarji svoja dela po kon~ani 
razstavi podarijo dru{tvu. Tokrat se je 
za to odlo~ilo 11 avtorjev, njihove slike 
bomo aprila ponovno razstavili v hote-
lu Krim na Bledu.«

OB KULTURNEM PRAZNIKU…

Hokejisti Acronija, Alenka Dov`an in Bojan Kri`aj  v Vrbi
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Kulturni utrip pod Stolom

Velikono~na razstava 
pirhov v Jalnovi hi{i

Razstava bo na ogled 
od 3. do 11. aprila, 

vsak dan med 10. in 19. uro.
Vabljeni v Jalnovo hi{o 

na Rodinah!

Ob otvoritvi so sodelujo~i na sre~anju pre-
jeli pohvale KD dr. France Pre{eren, v kul-
turnem programu so se predstavili ~lani 
dramskega kro`ka O[ @irovnica s predsta-
vo »Frenk ima talent«.

Odprta vrata - ve~er poezije 
doma~ih umetnikov
Pre{ernova rojstna hi{a, 6. februar 
Na literarnem ve~eru je pred malo{tevilno 
publiko, a vendarle v prijetnem vzdu{ju 
izbe, svoje pesmi prebirala pesnica Ivanka 
Poga~ar. Ve~er sta po`ivila mlada glasbe-
nika Anja in Sta{ z izvajanjem starih slo-
venskih popevk.
Ivanka Poga~ar z Breznice pi{e za otroke 
in odrasle. Doslej je izdala tri samostojne 
pesni{ke zbirke. Kot pravi sama, so njene 
pesmi odraz lepote narave in motivov iz 
vsakodnevnega `ivljenja. 
Ve~er se je zaklju~il ob klepetu, ~aju in 
kruhkih. Organizatorja prireditve sta bila 
KD dr. France Pre{eren in ZTK @irovnica.

Ivanka Poga~ar

Tone Kuntner in 
Alenka Jeraj v Jalnovi 
hi{i na Rodinah
V po~astitev praznovanja slovenske-
ga kulturnega praznika, je Jalnova 
doma~ija gostila pesnika in igralca 
Toneta Kuntnerja ter pesnico in po-
slanko Alenko Jeraj.
Po kratkem glasbenem uvodu in pred-

stavitvi gosta, so ve~er prevzele besede 
in verzi, prepojene z ljubeznijo do Tone-
tovega rodnega kraja in do vse slovenske 
zemlje. Zanosa in gore~e ljubezni do na{e 
domovine, v pesnikovem jeziku imeno-
vane » nebesa pod Triglavom«, smo se 
nalezli vsi prisotni. [e ve~, verzi so k re-
citiranju vzpodbudili dolgoletno u~iteljico 
slovenskega jezika in ljubiteljico na{ega 
Pre{erna.

Alenka Jeraj in Tone Kuntner

Na vpra{anje, ali znamo ceniti izpolnitev 
ve~ stoletnega sna Slovencev po samo-
stojni Sloveniji in kulturnemu obstoju, je 
bil Tonetov odgovor kratek in prepri~ljiv 
»ne«. Dana{nji rod Slovencev je hote ali 
nehote pozabil, koliko trpljenja in hre-
penenja je bilo potrebno, da smo danes 
samostojni in enakopravni med narodi 
zdru`ene Evrope. 
Alenkini verzi, pre`eti z ljubeznijo in iska-
njem »Na poti do sebe« so samo {e do-
polnjevali prazni~ni kulturni ve~er, ki se je 
zaklju~il z `eljo po ponovnem snidenju. 

     Du{an Konte

Odkrita nova bisera 
Ob~ine @irovnica
U~enci O[ @irovnica s svojimi men-
toricami nadaljujejo z odkrivanjem 
biserov Ob~ine @irovnica. Po uspe{ni 
predstavitvi cerkve sv. Radegunde na 
Bregu decembra lani, so letos pred-
stavili {e cerkvi sv. Kancijana na Selu 
in sv. Klemena na Rodinah.
V projektu »Biseri Ob~ine @irovnica« so-
delujejo u~enci posameznih izbirnih pred-
metov in kro`kov. Njihov cilj je raziskati 
preteklost in zna~ilnosti cerkva v ob~ini in 
jih predstaviti so{olcem ter javnosti. Pod 
vodstvom mentoric Vanje Zuljan, Mete 
^uk Pilipovi~, Magde ^e{ek in Lidije Sko-
porec Knafelj se u~enci poglobijo v zgo-
dovino, arhitekturo, likovno umetnost, 
obla~ilno kulturo in pripravijo igrani pri-
zor povezan s preteklostjo cerkve. Pred-
stavitev biserov popestrijo glasbeni na-
stopi u~encev Glasbene {ole Jesenice in 

{olskega pevskega zbora pod vodstvom 
gospe Slavice Magdi~. 
Po besedah mentoric je projekt prilo`nost, 
da mladi svoje znanje in ustvarjalnost 
poka`ejo tudi izven {olskih klopi. Zagna-
no so zbirali gradivo, hodili na vaje in 
nastopali kljub mrazu, ki je predvsem v 
cerkvi na Selu grizel do kosti. Obenem je 
projekt uspe{en primer sodelovanja {ole 
s krajem. Va{~ani Brega, Sela in Rodin so 
pozdravili izkazano zanimanje za njihove 
bisere, pripovedovali o preteklosti, po-
stregli s pecivom in na vsaki predstavitvi 
do zadnjega koti~ka napolnili cerkvice. 
Cerkev sv. Klemena je bil zadnji biser od-
krit v tem {olskem letu, v prihodnjem se 
bodo zvrstile {e cerkve sv. Marka v Vrbi, 
sv. Martina v Mostah, sv. Lovrenca nad 
Zabreznico in cerkev @alostne matere 
bo`je na Breznici.

Dramski prizor v izvedbi gledali{ke sku-
pine O[ @irovnica, cerkev sv. Kancijana

Mini muzej na 
dvori{~u
Marjan Nadi`ar je ob svoji hi{i v 
Zabreznici uredil zbirko starega 
kme~kega orodja, pripomo~kov in 
drugih predmetov. Okoli 130 ekspo-
natov je ve~inoma podedoval od starih 
star{ev, nekaj jih je dobil pri znancih. Med 
zanimivej{imi so sanke stare preko sto let, 
vile z zaobljenimi konicami za razkladanje 
krompirja in lesene smu~i, ki jih je njegov 
ded na Golfu izmaknil Nemcem.
Brez preteklosti ni sedanjosti, pravi Mar-
jan, ki je svoj mali muzej poimenoval 
»Preteklost v zavetju Stola«.

Muzej »Preteklost v zavetju Stola«
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Kaj pa vi menite

Ale{ Stari~
22 let, Zabreznica
V na{em kraju obiskujem samo Vese-
le dneve v @irovnici, ve~krat pa grem na 
koncerte v Ljubljano in na Metal camp v 
Tolmin. Ponudba v na{em kraju je sicer 
dobra, vendar pogre{am prireditve za 
mladino. V{e~ bi mi bilo predvsem ve~ 
glasbenih dogodkov z `ivo glasbo. Ne vi-
dim razloga, da nova ve~namenska dvorana ne bi izbolj{ala po-
nudbe na kulturnem podro~ju. ^e bo le dovolj volje in interesa 
med krajani.

Marija Mekina
64 let, Moste
Kulturne prireditve z veseljem obiskujem 
tako doma kot izven ob~ine. Rada imam 
glasbene prireditve, tudi igre in predava-
nja. Mislim, da je ponudba pestra, ~eprav 
nikoli ni tako dobra, da ne bi bila lahko 
{e bolj{a. Doma~ih izvajalcev nikakor 
ne podcenjujem, dobrodo{la pa bila {e 
kak{na gostujo~a odrska uprizoritev ali koncert. Prepri~ana sem, 
da bo nova dvorana ponudbo obogatila, upam pa, da ne bo 
namenjena le dolo~enim krogom obiskovalcev. 

Leopold Poga~ar
44 let, Breg
Imam to sre~o, da je udele`ba na prire-
ditvah moja slu`bena dol`nost, rad pa 
grem tudi v gledali{~e, kino ali na zabav-
no prireditev, kjer nisem prisoten v vlogi 
`upana. Mislim, da v dana{njem ~asu po-
manjkanja moralnih vrednot, ~asa in de-
narja, ljudje potrebujemo kvalitetno spro-
stitev. Glede ponudbe v doma~em kraju sem nekoliko kriti~en; 
prireditev bi bilo lahko manj, a bolj kvalitetne in razli~nej{ih 
zvrsti. Nova dvorana bo po mojem mnenju vsekakor ponudila 
mo`nost obogatitve kulturnega `ivljenja v @irovnici.

Lidija Skoporec Knafelj 
30 let, Smoku~
Kulturne prireditve rada obiskujem. 
Ve~krat se odpravim v Ljubljano, ve~inoma 
hodim v gledali{~e, kino in na koncerte. V 
na{i ob~ini se v~asih veliko dogaja, drugi~ 
spet je bolj su{no obdobje. Menim, da 
nam manjka predvsem 21. stoletju prila-
gojena gledali{ka dvorana, ki bi bila namenjena samo kulturni 
dejavnosti. Mo~no upam, da bo ve~namenska dvorana name-
njena tudi razli~nim kulturnim dogodkom in ne samo {portu. 

Maja Bo`i~
30 let, Breg
Obiskujem, predvsem koncerte in 
gledali{ke predstave tako v Ljubljani kot 
v bli`njih krajih.
Vesela sem, da je prireditev v doma~i 
dvorani, cerkvi in tudi v ^opovi hi{i iz leta 
v leto ve~. Ponavadi na teh prireditvah 

sre~uje{ iste ljudi, kar ti daje nek prijeten ob~utek doma~nosti. V 
kraju bi bilo lahko ve~ gostujo~ih komedij, morda bi bil zanimiv 
tudi kak »stand up« ve~er; ^opova rojstna hi{a je kot nala{~ za 
to. Nova ve~namenska dvorana bo zagotovo lahko obogatila 
kulturno ponudbo, ~e jo bomo le znali izkoristiti tudi v te na-
mene. 

Zdenko Me`ek
54 let, @irovnica

Obiskujem doma~e kulturne prireditve, 
z veseljem si ogledam predvsem nasto-
pe otro{ke folklore in osnovne {ole, med 
katerimi bi izpostavil in pohvalil Bisere 
Ob~ine @irovnica. V doma~ih prireditvah 
druga~e pogre{am ob~utek pripadnosti. 
Pogre{am »pripoved« kraja in ljudi, ki bi jo lahko s ponosom nu-
dili tudi obiskovalcem. Dvorana na Breznici resda ne zadovoljuje 
ve~ sodobnih standardov, v novi pa doma~a kultura ne bo dobi-
la stalnega mesta, saj bo zanjo verjetno predraga. Sicer pa nova 
dvorana ne bo dvignila kulturne zavesti. Premik v razmi{ljanju 
in dojemanju kulture je recept za napredek! Potrebujemo 
dolgoro~no vizijo kulture in ljudi, ki bi jo znali udejanjati.

Kako ocenjujete ponudbo kulturnih prireditev v ob~ini?

Sa{a

•	 nega	obraza																					
in	telesa

•	 depilacije

•	 pedikura

•	 podalj{evanje	in										
oblikovanje	nohtov

•	 solarij

•	 make	up

Kavitacija	(zmanj{anje	obsega)	z	limfno	drenažo

Zabreznica	53b,		4274	Žirovnica
Tel.:	04/580	50	31,		gsm:	031/	610	910

kozmeti~ni studio
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20. [OLSKI PARLAMENT 
Rasizem, stereotipi in diskriminacija 
Stereotipi, rasizem in diskriminacija je tema leto{njega 20. otro{kega parla-
menta, na katerega se pripravljajo {ole po vsej Sloveniji, med njimi tudi O[ 
@irovnica. 

Sre~anja za pripravo 
na parlament so po-
tekala z u~enci od 5. 
do 8. razreda. Za~etek 
dela je bil namenjen 
spoznavanju pojmov 
»stereotipi«, »rasi-
zem«, »diskriminaci-
ja«, kasneje je sledil 
pogled v zgodovino 
in razpravljanje o pro-
blematiki v sedanjosti. 
U~enci so razvijali svoj 
raziskovalni duh ob is-
kanju novic povezanih 
z diskriminacijo v me-
dijih in posneli film z naslovom »Kaj pomeni biti druga~en«.
Film govori o mladi Rominji, ki sku{a za~eti novo `ivljenje, pri tem pa jo ovira njeno 
poreklo. Film je bil prvi~ predvajan na {olskem parlamentu na O[ @irovnica, ki sta se 
ga udele`ili tudi Albina Ser{en, predstavnica Zveze dru{tev prijateljev mladine Jesenice 
ter Zora Kos, mentorica otro{kega parlamenta na O[ Poldeta Stra`i{arja in leto{nja 
organizatorka medob~inskega otro{kega parlamenta, ki je potekal 4. marca. U~enci 
so ob pripravah na parlament pri{li do spoznanja, kako pomembno je prizadevati si za 
~lovekove pravice in vsakomur zagotoviti dostojno `ivljenje ne glede na barvo ko`e ali 
poreklo. Kako to storiti? U~enci so se dokopali do delne re{itve: vsak posameznik mora 
najprej sam pri sebi raz~istiti, kak{en je njegov odnos do druga~nih in sam ugotoviti, 
da je tudi on druga~en za druge.

[pela Tav~ar, mentorica otro{kega parlamenta O[ @irovnica

Izobra`evanje

NOVICE IZ KULTURNEGA DRU[TVA DR. FRANCE PRE[EREN
Markov smn, Vrba, 24. in 
25. april
KD dr. France Pre{eren v sodelovanju z 
Ob~ino @irovnica in Zavodom za turizem 
in kulturo na Markovo nedeljo `e tradi-
cionalno prireja Markov smn v Vrbi. 
Na predve~er, 24. aprila, bo v cerkvi sv. 
Marka sre~anje pevskih skupin z boga-
tim programom in v nedeljo, 25. aprila 
ob 9.45 uri otvoritev sejma ter ob 10 uri 
sveta ma{a v cerkvi sv. Marka. Sledilo bo 
spoznavanje doma~ih obi~ajev in obrti 
ter seveda prilo`nost za nakup. 

Nasmeh je po desetih letih 
spet bolj pre{eren
Gledali{~e slepih in slabovidnih Na-
smeh po kraj{em premoru spet za~enja 
z delom. V `elji za pripravo zanimive-
ga kulturnega programa so se povezali 
pravi ljudje v skupni `elji dvigniti zastor 

edinemu gledali{~u slepih in slabovidnih 
v Sloveniji. 
Vodja gledali{ke skupine Mateja Fa-
bjan: «[tudij simbolne drame nobe-
lovca Mauricea Maeterlincka Slepci, je 
svojevrsten izziv za novo ekipo in ambi-
ciozen projekt vseh sodelujo~ih. Premi-
ero dogodka, ki ne bo zgolj gledali{ko 
delo, kot ga poznamo iz repertoarja 
gledali{~a Nasmeh doslej, temve~ preci-
zen pokazatelj izgubljenosti sodobnega 
~loveka v svetu in hkrati odnosa tega 
~loveka do hendikepiranih, si lahko obe-
tamo jeseni.«

Tudi letos v tujino, tokrat v 
Rusijo
Me{ana pevska skupina Dr. Fran-
ce Pre{eren za leto{nji mednarodni 
nastop pripravlja poseben program. 
Odzvali so se vabilu direktorice Elene 

Bizine in se prijavili na VI. mednarodno 
zborovsko tekmovanje z naslovom »The 
Singing World 2010«, ki bo od 30. 7. 
do 4. 8.2010 potekalo v ruskem Sankt 
Peterburgu. Tekmovali bodo v dveh 
kategorijah, »ljudska pesem« in »male 
pevske skupine«, izvedli dva koncerta in 
nastopili na otvoritvenem in zaklju~nem 
gala koncertu.
Sankt Peterburg je v svetu poznan pred-
vsem po svoji glasbeni akademiji, kjer so 
se iz{olali {tevilni ustvarjalci svetovnega 
ranga. Zato je `e nastop v tem kraju ve-
liko priznanje me{ani pevski skupini, ki 
konec junija pripravljajo poseben kon-
cert, kjer bodo predstavili tekmovalni 
program, na~rtujejo pa tudi obisk ugle-
dnega gosta, ki bo ta program pope-
stril. 

Resman Jo`e
predsednik IO KD

^lani {olskega parlamenta z mentorico [pelo

Knji`nica Matije ^opa @irovnica vas 
vabi, da ob pri~etku sezone vrtnarje-
nja obogatite svoje znanje na preda-
vanju Mete Vrhunc »Biodinami~no 
kmetovanje in vrtnarjenje«. Pre-
davanje bo 14. aprila ob 19h v pro-
storih knji`nice.

Anja [tefan in navdu{eni poslu{alci

Obisk Anje [tefan 
v Knji`nici Matije ^opa

V sredo, 10. februarja, nas je v ̀ irovni{ki 
knji`nici obiskala pravlji~arka in pesnica 
Anja [tefan. Pesnica, ki `ivi v Cerknici, 
rada hodi in razmi{lja, pri tem pa na-
stajajo mnoge njene pesnitve, pravljice 
in uganke. Najprej je predstavila nekaj 
pesmic, na koncu pa je povedala {e dol-
go ljudsko zgodbo, ki je bila otrokom 
zelo v{e~.

Eva Poklukar
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Srebrno priznanje Poloni Toman, Petru 
Kunstlju in @anu Debelaku
30. januarja je na Glasbeni {oli Jesenice potekalo regijsko tek-
movanje citrarjev zahodne Slovenije, kjer je uspe{no nastopi-
la Polona Toman z Brega. Prejela je srebrno priznanje. Njena 
mentorica je Ur{ka Praprotnik Zupan. Polona ima za seboj `e vr-
sto uspe{nih nastopov, s citrami je navdu{ila tudi dr`avni svet, ki 
je gostoval na Jesenicah.
Peter Kunstelj in @an 
Debelak sta s trobilnim 
kvintetom nastopila na 
13. regijskem tekmova-
nju mladih glasbenikov v 
disciplini komorna igra. 
Dosegli so srebrno pri-
znanje. Mentor kvinte-
ta je Franci Richter.

Izobra`evanje

Telovadba brez telovadnice
Strpnost, potrpe`ljivost in dobra volja so vrednote, ki nam v ~asu gradnje nove te-
lovadnice omogo~ajo skoraj nemoten potek izvajanja {portne vzgoje v telovadnici 
vrtca in jedilnici O[ @irovnica. Pouk {portne vzgoje poteka po usklajenem urniku, 
dalj{e {olske odmore pa izkoristijo tudi otroci vrtca na `e pripravljenih poligonih. 
^eprav smo se na tak na~in dela ̀ e malone navadili, se veselimo son~nih dni, ki nam 
bodo omogo~ili gibanje na prostem, obenem pa se `e pripravljamo na otvoritev 
na{e nove telovadnice.

Barbara Poga~nik »Telovadka« Pia Zalokar iz 1. razreda

USPEHI MLADIH GLASBENIKOV

Violinistka [pela Medja osvojila posebno 
nagrado `irije v Dubrovniku

[pela Medja, u~enka 4. razreda violine v Glasbeni {oli Jesenice pri 
u~iteljici Nataliji [imunovi~ Cilen{ek, se je januarja udele`ila 13. 
mednarodnega godalnega tekmovanja v Dubrovniku in osvojila 
priznanje za »posebno zapa`eno« tekmovalko. O tekmovanju se 
je z njo pogovarjala so{olka Eva Poklukar.

Koliko tekmovalcev je tekmovalo v Dubrovniku? 
Tekmovalo je veliko godal, vseh skupaj nas je bilo {tirinajst.
 

Kako je potekalo tekmovanje?
Pred tekmovanjem smo imeli eno uro ~asa za ogrevanje, nato 
je po razporedu vsak pri{el v prostor, kjer je bilo pet sodnikov, 
in zaigral svoje skladbe. Zaigrala sem temo iz »Schindler's list«, 
[panski ples in Scherzino. Na klavirju me je spremljala Elizabeta 
Dem{ar Zupan.

 

Je bila pred nastopom prisotna 
trema?
Druga~e ne, le preden sem vstopila v 
dvorano, sem imela ob~utek, da sem 
vse pozabila. A na koncu sem odigrala 
najbolje do sedaj.

Kako je potekala podelitev?
Uro po tekmovanju smo se zbrali v 
dvorani. Vsi smo prejeli diplome, trije 
smo prejeli {e priznanja za »posebno 
zapa`ene«, zmagovalka tekmovanja 
pa je bila ~elistka iz Tur~ije. 

[pela, hvala za tvoje odgovore in 
{e veliko uspehov naprej. 

[pela Medja

Znanstvene dogodiv{~ine v @irovnici
Hi{a eksperimentov iz Ljubljane je v sklopu svoje aktiv-
nosti »Bli`a znanosti se cesta, nje se ljub'ca veselim« na 
O[ @irovnica izvedla znanstvene dogodiv{~ine za u~ence, 
u~itelje in krajane. 
@irovnica, 4. februar 2010 
Mladi in stari vedo`eljne`i so z zanimanjem spremljali tri znan-
stvene dogodiv{~ine: Zvokologijo, Te`i{~elogijo in Plinologijo. 
Luka Vidic, Hi{a eksperimentov: »Glavni cilj aktivnosti je na inova-
tiven in zabaven na~in pribli`ati znanost ~im {ir{emu krogu ljudi, 
{e zlasti mladim. Lepo je bilo videti, da so u~enci, ki so u`ivali 
`e na dopoldanski dogodiv{~ini, pri{li tudi popoldne in s seboj 
pripeljali {e star{e.«

STRIPYDENT, D.O.O., ŽIROVNICA, MOSTE 77A

Delovni ~as zobne ordinacije:
sreda, petek od 16. - 18. ure ali po naro~ilu

Delovni ~as zobotehni~nega laboratorija:
od ponedeljka do petka od 8. - 16 ure

Informacije in naro~anje po tel.:
580 12 59, Samo Mekina

UGODNO
ZANESLJIVO

BREZ ^AKANJA

www.stripydent.si

Polona Toman
Martina Valant
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Iz preteklosti

Breg izhaja iz staroslovanske besede 
»breg« kar pomeni breg.

(Du{an ^op: Imena krajev v jeseni{ki 
ob~ini in njihov izvor, Jeseni{ki zbornik, 

1995, str. 169)

V Leksikonu Dravske banovine iz leta 
1937 lahko preberemo, da je bil Breg v 
~asu pred 2. svetovno vojno »prometno 
va`no seli{~e ob prehodu (ob~inska ce-
sta in most) ~ez Savo Dolinko. Najbli`ja 
pot v Gorje in na Bled, prirejena tudi za 
avtomobilski promet. Hkrati edini kraj v 
ob~ini, ki se je razvil na savskem bregu. 
Ve~ina prebivalstva se je pre`ivljala s kme-
tovanjem in delom v tovarnah. Njive so 
{ibke in plitve, najve~ sveta predstavljajo 

travniki, nekaj je tudi sadovnjakov. V vasi 
je podru`ni~na cerkev sv. Radigunde.« 
Kot ka`ejo arheolo{ke raziskave v nje-
ni bli`ini, je bila vas - kraj naseljen `e v 
pozni antiki. O tem nam pri~ata najdbi 
poznoanti~nega bivalnega objekta – pol-
zemljanke iz 6. stoletja in slovanskega 
skeletnega groba iz 9. – 10. stoletja. Cer-
kev je nekdaj stala na vzhodnem robu 
gru~aste vasi. Valvasor omenja, da je bila 
nekdaj obdana s tabornim obzidjem od 
katerega pa danes ni sledi. Prvi~ se ome-
nja v Radovlji{ki matrikuli iz leta 1468, 
temelji njene apside pa dokazujejo, da je 
stala `e v 12. ali 13. stoletju.
Po cesti skozi vas je bila najbli`ja povezava 

vasi pod Stolom z blejskim kotom. Po njej 
je verjetno v za~etku 19. stoletja {el Janez 
Zlatoust Poga~ar v prvi razred novousta-
novljene `upnijske {ole v Gradu na Bledu. 
Zlatoustov daljni sorodnik je o njegovem 
{olanju na Bledu zapisal: »Nekokrat je 
grajski u~en~ek Ivan Poga~ar {el pogle-
dat nazaj v Vrbo. Do{el je ~as vrniti se v 
Grad. A ti jame zatrjevati materi, kako 
je ob poti, ki dr`i od gradi~a Bobna ~ez 
blejski savski most, potem pa ~ez rebra 
do Vrbe, videl medveda. Nazaj v Grad 
se torej boji… Le ponavljal, ter pona-
vljal je grajski u~en~ek, da si radi tega 
medveda ne upa v Grad nazaj. A mati 
ga je s hudo prisilila, da je {el.«

BREG

Literatura:Ambro`i~ Matja`: Ljubljanski knezo{kof dr. Janez Zlatoust, Poga~ar,njegova verska, kulturna in politi~na vloga 
za zgodovino Slovencev, Ljubljana 2003, Sinobad Jure: De`ela, 1998, Leben Nika: Cerkev sv. Radigunde, ^op Du{an: 
Imenoslovje jeseni{ke ob~ine, Jeseni{ki zbornik 1991, ^op Du{an: Imena krajev v jeseni{ki ob~ini in njihov izvor, Jeseni{ki 
zbornik 1995, Jalen Janez: Vozarji, MK, 1987, Fin`gar Fran S.: Zbrano delo, knjiga {t. 13, DZS, 1994. Originalne fotografije 
hranijo doma~ini.

Konj je bil {e v tridesetih letih prej{njega stoletja vsaj tako pomembno prevozno sredstvo kot je danes avto. Z vpreženimi v vozove 
so kmetje svoje sova{~ane peljali na kraj{e izlete npr. na Brezje k ma{i ali pa so jih uporabljali za vsakdanje potrebe gospodinjstev 
npr. prevažanje drv, premoga,… 
Kako pomembni so bili konji za preživetje marsikatere kmetije v na{ih vaseh pa sta nam ~udovito opisala pisatelj Janez Jalen v  tri-
logiji Vozarji in Fran S. Finžgar v Zbranih delih. Ker so bili konji edino prevozno sredstvo, je bilo ob voznih poteh, cestah kar nekaj 
gostiln, da so se v njih vozarji okrep~ali za nadaljno pot: »Ob vseh glavnih cestah so bile mogo~ne kr~me, ob njih obsežni konjski 
hlevi, da so vozarji tam obedovali in preno~evali. Za vozarsko kosilo je bil stalen jedilni list – nepopisan seveda - in stalna cena: 
srebrna cvancgarica – kovanec za 20 beli~ev ali krajcarjev. Toliko je stalo furmansko kosilo, ki si ga navaden popotnik zlepa ni mo-
gel privo{~iti zaradi stiske za denar. Za kosilo je bila goveja ali kurja juha z rezanci, velik kos govedine ali pe~enke s hrenom v kisu, 
vogal poga~e in poli~ vina. Taka imenitnost je bila dokaz, da so vozarji imeli dovolj cvenka v usnjenih pasovih, ki so bili takrat, ko 
papirnatega denarja {e ni bilo, edine denarnice.«

Nekaj utrinkov iz va{kega `ivljenja v 30. letih 20. stoletja 

Na Bahnkovem vrtu (okoli 1930).

Brežanski fantje gredo na {telngo 
(30. leta 20. stoletja).

Natalija [tular

Knjigo lahko 
kupite ali naročite

 v podjetju 
Medium d.o.o. 
Žirovnica 60c 

4274 Žirovnica

Iz{la je knjiga POZDRAV Z VRHOV, Slovensko planinstvo na starih raz-
glednicah. Trdo vezana knjiga je polna o~arljivih podob, prelepih spominov 
in planinskih vtisov iz preteklih ~asov. 
Knjiga POZDRAV Z VRHOV je odli~no darilo, 
dragocen spomin in vir neskon~nega navdiha 
za vse generacije. 

Z nakupom knjige podarite 4,00 € za gradnjo 
Slovenskega planinskega muzeja v Mojstrani.

DRAGOCEN SPOMIN, ODLI^NO DARILO

∗ 222 razglednic iz obdobja 1893 - 1948 
∗ 168 strani 
∗ trda vezava 
∗ format 23x30 cm

Brezplačna št. 080 29 74
04/580 50 20

www.pozdravzvrhov.si

SUPER CENA
- 50%

Redna cena je 39,00 EUR

Cena s popustom 19,50 EUR

Cena velja za bralce Novic občine 
Žirovnica do 9. 4. 2010, 

z geslom 2236
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Novice iz dru{tev

Zbor ~lanov Dru{tva 
upokojencev  
@irovnica
Breznica, 5. marec 2010

Na zboru naj{tevil~nej{ega dru{tva v 
ob~ini, ki {teje 900 ~lanov, so preteklo 
leto ocenili kot uspe{no. Za organizaci-
jo prireditev in programov skrbi kar 41 or-
ganizatorjev in prostovoljcev dru{tvene de-
javnosti. Predsednik DU Edvard Kav~i~ 
je posebej izpostavil delo 14-tih zaupnic, 
ki si v okviru projekta:«Starej{i za starej{e« 
prizadevajo pomagati starej{im ob~anom 
na njihovih domovih pri vsakodnevnih 
opravilih in premagovanju osamljenosti, ki 
je najhuj{a tegoba ostarelih. Njihovo delo 
uspe{no usklajujeta koordinatorka Vojka 
Legat in vodja sekcije Jerca Ti~ar.
Predsednik je ponovno opozoril na po-
trebo po izgradnji doma za ostarele v 
ob~ini, za kar se zavzemajo `e nekaj let. 
Pod`upan Izidor Jekovec je pojasnil, da 
bo skladno s prostorskim na~rtom loka-
cija znana kmalu, pot do realizacije pa bo 
verjetno {e precej dolga.
O problematiki pokojnin je razpravljala 
ga. Alma Bernik. Nanizala je {tevilne ne-
pravilnosti, ki v pokojninskem sistemu {e 
niso odpravljene, in se zavzela za to, da se 
upokojenci odlo~no uprejo nenehnemu 
zmanj{evanju njihovih pravic.
Predsednik dru{tva Edvardu Kav~i~u je 
na zboru prejel Priznanje Zveze dru{tev 
upokojencev Slovenije in Zlato plaketo PZ 

Gorenjske za dolgoletno in uspe{no delo 
v upokojenskih organizacijah.

Pomanjkljiva zavest  
o vrednotah NOB
V petek, 26. februarja, je bil v gosti{~u 
Osvald redni letni ob~ni zbor Krajev-
ne organizacije Zveze borcev za vre-
dnote NOB @irovnica, ki {teje 108 re-
dnih ~lanov. Zborovanja so se poleg 
velikega {tevila ~lanov udele`ili tudi 
gostje, ki so v preteklem letu poma-
gali pri dejavnostih bor~evske orga-
nizacije.
Po uvodnih zvokih harmonike A. Bizjaka 
in partizanski pesmi je spregovorila tov. 
Vlasta Vidic, predsednica organizacije. 
Omenila in pohvalila je zlasti sve~ano od-
kritje kipa talca v Mostah lani junija. Za 
namestitev novega kipa na mestu ukra-
denega sta bila posebej zaslu`na kipar 

Evgen Gu{tin in `upan Leopold Poga~ar, 
ki sta ob tej prilo`nosti za svoje delo pre-
jela priznanje. Odprto pa {e po dveh letih 
ostaja vpra{anje o moralni in od{kodninski 
odgovornosti ru{iteljev kipa.
V nadaljevanju so ~lani razpravljali o po-
trebi po vklju~evanju mlaj{ih ~lanov ter 
o pomanjkljivi zavesti in pou~enosti o 
vrednotah NOB med mladimi. Zaposta-
vljanje dogodkov iz druge svetovne vojne 
in vloge partizanov pri nastajanju sloven-
ske dr`avnosti, je po mnenju ~lanov ZB 
nepravi~no. Od kod in kako pridobiva-
ti mlaj{e ~lane je aktualno vpra{anje, ki 
mu~i organizacijo ZB. Ena od mo`nosti 
je morda ponovna o`ivitev »partizanske 
transverzale«, poti po obele`jih NOB, 
ki se nahajajo v gozdovih na obmo~ju 
ob~ine. V ~asu Krajevne skupnosti @irov-
nica je bil obisk obele`ij ena od tradici-
onalnih aktivnosti v okviru praznovanja 
krajevnega praznika. V novi dr`avi in ob 
novem ob~inskem prazniku pa je obisk 
obele`ij zamrl. Mlaj{i ob~ani za obele`ja 
itak sploh ne vedo. 
Da vedenje o tem, kje in kako so med 
vojno umirali partizani, ne bi izginilo za 
vedno, ob~inski nagrajenec za leto 2009 
in ~lan ZB tov. Franc Legat, `e pripravlja 
zgodovinski opis okoli{~in smrti borcev, 
katerih imena so zapisana na plo{~ah 
obele`ij. Idejo, da bi obele`ja obiskali, 
pregledali in o~istili vsaj enkrat letno, je 
podprl tudi `upan g. Poga~ar. Prisotni so 
sklenili, da odbor v sestavi Jo`e Kokalj, 
Bo`o Jane`i~ in Zdenko Me`ek, poskrbi za 
opis poti do spomenikov in vzpostavitev 

PO NAGELJ NA VALVASOR
Dan `ena v Dru{tvu upokojencev @irovnica ni neopazno 
zdrsnil mimo.
8. marec, praznik, ki se po vsem svetu praznuje kot mednarodni dan `ena. Ta 
dan se simbolno zbli`ajo vse `enske sveta, da proslavijo svoje dose`ke v boju za 
enakovreden polo`aj v dru`bi in posku{ajo opozoriti na probleme, s katerimi se 
spopadajo v dru`ini, na delovnem mestu, v dru`bi. 
Dan `ena so `enske prvi~ praznovale leta 1911 v Avstriji, Nem~iji, [vici in na Dan-
skem, pobudo za dan, posve~en vsem `enskam in njihovemu boju za pravice in 
enakopravnost, je pred sto leti dala nem{ka feministka Clara Zetkin. 
8. marca 2010 se je v son~nem jutru v dolini Zavr{nice zbralo ve~ kot petdeset ~lanic in tudi nekaj ~lanov dru{tva. @e sedmo leto 
zapored so se odpravili na pohod »Po nagelj na Valvasor« in tako so `enske obele`ile svoj praznik. 
Gospa Ivanka Sodja se takole spominja za~etkov:
»Prvi~, bilo nas je kar osemnajst, smo se »Po nagelj na Valvasor« odpravili 8. marca leta 2004. Pobudo za tovrstno praznovanja 
dneva `ena je dal gospod Janez Filipi~, ki je pohode organiziral in vodil do leta 2008, njegovo delo pa je prevzel gospod Drago 
Kajdi`. V~asih nam je nagajal de`, drugi~ smo se podali v snegu, toda pohod, namenjen praznovanju 8. marca, se je obdr`al – {e 
ve~, vsako leto se ga udele`i ve~ ~lanic in ~lanov dru{tva.«
^as praznovanja vsako leto mineva v prijetnem dru`enju, klepetu in spominih. V~asih se oglasi tudi pesem, rde~ nagelj pa vedno 
pobo`a srce in du{o. Nadvse dragocena sta ob~utek, da ima{ prijatelje, s katerimi lahko svobodno pre`ivi{ prazni~ni dan, in potr-
ditev, da zmore{ dose~i dolo~eni cilj.

Danica Bernik

Zahvala kiparju Evgenu Gu{tinu

Nagelj v roki in nasmeh na obrazu



18 19

Novice iz dru{tev

poti kot ene izmed pohodni{kih destinacij 
v Ob~ini @irovnica.
V zvezi z obele`ji NOB je bilo na zboru 
omenjeno tudi hvalevredno delo Marka 
Pavlen~a, ki je samoiniciativno o~istil in 
obnovil `e pozabljene spominske plo{~e v 
na{ih gozdovih. Obnove pa so prav tako 
nujno potrebni partizanski spomeniki na 
pokopali{~u na Breznici. Po zagotovilu 
`upana, je bodo dele`ni {e letos.
^lani bor~evsek organizacije so se stri-
njali, da so v ~ast padlim potrebne tudi 
dostojne komemoracije ob 1. novembru, 
podobne vsaj lanski.                   ZM

Kratkoigrani film  
»Ko pride skavt«
Brezni{ki skavti so se s svojim pr-
vencem »Ko pride skavt« uvrstili na 
skavtski filmski festival Zlata `aba, ki 
je potekal v soboto, 13. marca 2010 
v Grobljah pri Dom`alah. Tema fe-
stivala je bila Narava kot vir osnov-
nih dobrin v preteklosti ali medij za 
pre`ivljanje prostega ~asa dandanes. 

Prvi del filma smo posneli v Pre{ernovi roj-
stni hi{i. Prikazali smo ̀ ivljenje stare kme~ke 
dru`ine v za~etku 19. stoletja in njihovo 
so`itje z naravo. Kot ideja za drugi del filma 
pa nam je slu`ila Kmetija slavnih z oseba-
mi, ki nimajo prav nobenega spo{tovanja 
do narave in njenih lepot. V to dru`bo pri-
de skavtinja in odlo~i se, da bo njihov od-
nos do narave posku{ala spremeniti…. 

Pri nastajanju in snemanju filma je sode-
lovalo 22 skavtinj in skavtov. 15-minutni 
film je bil posnet v enem dnevu, med sne-
manjem pa ni manjkalo nepredvidenih do-
godkov, sme{nih izjav in drugih nerodno-
stih, ob katerih smo se do solz nasmejali.
Film je bil premierno predvajan v kulturni 
dvorani na Breznici 6. marca. Dogodek je 
sovpadal z za~etkom koledarske pomladi, 
ko se tudi narava, kot osrednja nit na{ega 
filma, za~ne prebujati. 
Ve~ o filmu in na{em stegu:  
http://breznica1.skavt.net/ 

Klan Polna hi{a

Dobrodelni koncert 
Slovenskega okteta 
na Breznici
@upnijska Karitas Breznica je 31. ja-
nuarja v farni cerkvi na Breznici prire-
dila dobrodelni koncert Slovenskega 

okteta. Zbrana sredstva so namenili 
Aninemu skladu.

Poslanstvo Aninega sklada je moralna 
in materialna podpora dru`inam, ki so 
v stiski in si `elijo ve~ otrok ter spodbu-
janje pozitivnega odnosa do zdravega 
dru`inskega `ivljenja. Pomo~i Aninega 
sklada so bile `e dele`ne tudi dru`ine iz 
na{e ob~ine, zato smo toliko bolj zavzeto 
pristopili k pripravi koncerta. Veseli nas, 
da je vrednota, kot je dru`ina, v na{i sre-
dini tako visoko cenjena, saj je bila farna 
cerkev na Breznici za vse obiskovalce – 
dobrotnike, skoraj premajhna. Za dru`ine 
Aninega sklada smo zbrali 4560 EUR. 
Koncert je bil ~udovit uvod v postni ~as.
Zahvaljujemo se pevcem Slovenskega ok-
teta, `upanu Leopoldu Poga~arju, Zavo-
du za turizem in kulturo, povezovalcema 
Aniti Pernu{ in Florjanu Svetini ter vsem 
obiskovalcem prireditve

Med snemanjem v Pre{ernovi hi{i. 
Foto Ga{per Razinger

Slovenski oktet v cerkvi na Breznici

izdelava gorni�kih obla~il

strojno vezenjetrgovina
Breznica 1 (Planika)

odprto vsak delavnik
od 8.00 do 17.00 ure

tel.: 04/5805 740, www.on-line.si

VEDNO NOVIH AKCIJ
IN POPUSTOV

ili.si
MILI ŽIROVNICA
Biv�a PLANIKA
04/580 16 04
pon-pet 8.00 – 18.00
sob 8.00 – 13.00
nedelja zaprto, mili�mili.si

MILI JESENICE
Trgovski center Mercator
04/ 583 15 98
pon-sob 8.00 – 20.00
ned 8.00 – 13.00
jesenice�mili.si

MILI LESCE
Trgovski center Lesce
04/ 531 80 96
pon-pet 8.00 – 19.00
sob 8.00 – 13.00
nedelja zaprto, lesce�mili.si

^eprav zimi {e ni videti 
konca, se v trgovinah Mili 

pomlad že prebuja.

Izbirajte med veliko 
ponudbo:

spodnjega perila za mo{ke, 
ženske in otroke, raznih 

blagovnih znamk

antibakterijsko spodnje perilo 
iz bambusa

znamke Zuja

mo{kih, ženskih in
otro{kih pižam

nogavic za vsak dan
 (tudi bambusove nogavice 
za otekle noge brez elastike)

modnih otro{kih in
ženskih hla~nih nogavic

 ter dokolenk

Sonja Mance
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VANCOUVER 2010 IZ PRVE ROKE
Na zimskih olimpijskih igrah v Vancouvru so v razli~nih vlogah sodelovali kar {tirje ob~ani 

na{e ob~ine. Nekaj vtisov iz Kanade so strnili tudi za Novice.

Toni Justin, vodja 
tekmovalne slu`be pri Elanu 
za nordijske discipline

Vancouver 2010. Foto: dr. Franci Petek

V skakalnem {portu delam `e 25 let in 
leto{nje olimpijske igre so bile moje 7. po 
vrsti. 
Prizori{~e iger z okolico je bilo tudi tokrat 
izredno varovano obmo~je. Na delu je 
bilo menda 25 000 kanadskih vojakov in 
prav toliko policistov. Brez ustrezne akre-
ditacije prav nih~e ne pride nikamor; bo-
lje, da se od nje ne lo~i{ niti pono~i. Whi-
stler, kjer smo bili nastanjeni, je mesto z 
visokim turisti~nim standardom in cena-
mi. Tamkaj{nje smu~arsko sredi{~e je res 
nekaj enkratnega. Pri 12000 smu~arjih na 
smu~i{~ih ni nikakr{nega ob~utka gne~e. 
Prizori{~e tekmovanj se je nahajalo tako 
reko~ sredi divjine. Tako je ~ez smuk stezo 
nekega dne tekel ris, v nordijskem cen-
tru se je pojavil volk, medvedi pa so za 
doma~ine vsakdanji obiskovalci. 
Razen tekmovanj v skokih sem si ogledal 
mo{ki slalom in »zgodovinski« tek Petre 
Majdi~. Njen padec sem videl na platnu, 
hitro je bilo mo~ zaslutili paniko v sloven-
skem taboru in razvoj dogodkov je bil, kot 
vemo, nadvse napet. 
Prireditve na OI so bile zelo dobro obiska-
ne in po mojem mnenju tudi organizirane 
dobro. 

Andrej Kri`aj, alpski smu~ar
Uvrstitev na olimpijske igre je seveda 
najve~ji uspeh v moji smu~arski karieri 
doslej. Slovenski smu~arji smo v Kanado 
odpotovali `e v prvih dneh februarja in v 
Nakiski opravili petdnevni trening. @al mi 
je, da smo tisti, ki smo nastopili v smu-
ku, morali spustiti otvoritveno slovesnost. 
Naslednji dan je bila namre~ na~rtovana 
tekma, ki pa je bila potem odpovedana. 

Nastopil sem v {tirih disciplinah; v smuku, 
super veleslalomu, veleslalomu in super 
kombinaciji. V smuku sem dosegel 36. 
mesto, v veleslalomu 33. mesto, v kombi-
naciji in super veleslalomu pa sem odsto-
pil. Program tekmovanj in treningov je bil 
zelo naporen, zaradi vremenskih te`av, ki 
so zna~ilne za Whistler, je bila zahtevnost 
{e toliko ve~ja. 

Andrej Kri`aj, 23-letni smu~ar iz  
Most na OI v Vancouvru

Slovenskih medalj smo bili seveda vsi zelo 
veseli. Vzdu{je na igrah je bilo sploh su-
per, le ~asa za dru`enje ni bilo prav do-
sti. Za mo{ki del alpskega smu~anja lahko 
re~em, da je bil dobro organiziran, odli~na 
je bila tudi nastanitev v olimpijski vasi. 

Teodora Po{ti~, umetnostna 
drsalka
Vsako leto nastopam na evropskem pr-
venstvu, kjer sem se `e trikrat uvrstila v 
finale, trenutno se pripravljam na svetov-

no prvenstvo, Vancouver 2010 pa so bile 
moje prve olimpijske igre. Vzdu{je je bilo 
res super, ljudje so bili zelo prijazni, vsi so 
se `eleli pogovarjat z nami, hvalili so na{e 
bunde :-) ... to mora{ enostavno do`ivet. 
Kar se ti~e moje discipline lahko re~em, 
da je bila organizacija res na nivoju. No-
ben avtobus ni nikoli zamujal niti za mi-
nuto, led je bil fantasti~en in tudi treningi 
so zelo lepo potekali. 
V Kanadi sem bila doslej trikrat. Mislim, 
da je zelo lepa de`ela, v ~asu olimpijskih 
iger pa je bila {e lep{a. 

Ana Kobal, strokovna 
komentatorka RTV Slovenija
Vancouver 2010 so bile moje druge 
olimpijske igre. Pred {tirimi leti v Torinu 
sem tekmovala v slalomu, tokrat sem 
smu~arke spremljala s komentatorskega 
mesta. Seveda je bila leto{nja olimpijada 
zame bolj spro{~ena, dobro pa sem se 
morala pripraviti tudi na komentiranje. @e 

pred pri~etkom sezone sem potrebovala 
nekaj ~asa, da sem »izpilila« jezik in opu-
stila rabo izrazov kot so »dile«, »kante«, 
»{tajga«, ki so udoma~eni med smu~arji. 
Na tekmovanjih pa je pomembno, da si 
ves ~as prisoten; spremlja{ treninge, si 
ogleduje{ proge, se pogovarja{ s trenerji, 
serviserji, tekmovalkami. Tako gledalcem 
lahko poro~a{ o dogajanju iz ozadja, 
razlo`i{, kaj se je zgodilo na ogrevanju, tik 
pred {tartom, postre`e{ z zanimivostmi. 
@enske tekme so bile razen slaloma vse 
zelo te`ke. Veliko padcev in po{kodb se 
je zgodilo na ra~un zahtevnih prog. Tek-
movalci pa se seveda zavedajo tudi, da je 
olimpijska vo`nja prilo`nost, ki se ti po-
nudi enkrat v {tirih letih in pritiski so hudi, 
saj v javnosti, predvsem pri nas, {teje le 
rezultat. Vzdu{je v Whistlerju je bilo sicer 
zelo prijetno.

Umetnostna drsalka z Brega se je na OI 
v Vancouvru uvrstila na 27. mesto. 
Foto: David W. Carmichael

Tina Maze in Ana Kobal. Foto: Polona 
Bertoncelj 
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Priznanja zaslu`nim planincem
Breznica, 26. februar 2010
^lani Planinskega dru{tva @irovnica so na letnem 
ob~nem zboru povzeli dejavnost dru{tva v preteklem 
letu in podelili vodni{ka priznanja. 

Priznanja vodni{ke komisije PZS za petletno delo so prejeli pla-
ninski vodniki Jernej Mrak, Rudi Bergelj, Bojan Zavr{nik, Primo` 
Ravnihar in Drago Kajdi`. Kot je dejal na~elnik Vodni{ke komisije 
pri Planinski zvezi Slovenije in dolgoletni vodja vodni{kega odse-
ka PD @irovnica, Boris Madon, so vsi nagrajenci s svojo »zagna-
nostjo« veliko prispevali k poslanstvu in uspehom prostovoljnega 
vodni{tva v doma~em dru{tvu in kraju in si tako oddol`itev vsaj v 
obliki priznanja po{teno zaslu`ijo. Vodni{ko delo dejansko opra-
vljajo ve~ kot pet let, ker pa se priznanja podeljujejo stopenjsko, 
jim prvi~ pripada priznanje za petletno delo.
Predsednik dru{tva An`e Feldin je preteklo leto ozna~il kot 
mirno, a kljub temu delovno. Poleg izvajanja pohodni{kih ak-
tivnosti so ~lani veliko ~asa in truda vlo`ili v urejanja Doma pri 
izviru Zavr{nice, ki pa je kljub prizadevanjem za prenos lastni{tva na Ob~ino @irovnica, {e vedno v rokah Ministrstva za obrambo. 
Svoje razo~aranje nad postopanjem MO je na zboru izrazil tudi `upan Leopold Poga~ar. Dejal je, da sta mu ureditev lastni{tva zago-
tovila tako prej{nji minister kot sedanja ministrica, a kot ka`e, so bile to le prazne obljube. Nere{eno vpra{anje lastni{tva predstavlja 
oviro prizadevanjem planincev, da bi dom postal prijetno planinsko zaveti{~e z obratovalnim dovoljenjem, oskrbnikom in rednim 
odpiralnim ~asom. Pri domu, ki se nahaja v neposredni bli`ini vodnega zajetja, je nujna tudi izgradnja ~istilne naprave, k ~emur pa 
dru{tvo brez urejenega lastni{tva prav tako ne more pristopiti.
PD @irovnica {teje 455 ~lanov. Dru{tvo zelo dobro sodeluje tako z Ob~ino @irovnica kot z Osnovno {olo @irovnica. Planinci si `elijo v 
svoje vrste pritegniti ~im ve~ mladih, svojo dejavnost {irijo tudi na podro~je gorskega kolesarjenja, eden izmed njihovih ciljev v letu 
2010 pa je ureditev lastnega dru{tvenega prostora.

Nagrajenci Primo` Ravnihar, Drago Kajdi`, Rudi Bergelj, Jernej 
Mrak in Bojan Zavr{nik. Foto: Boris Madon.

@IROVNICA PLE[E 
Dobro obiskani plesni te~aji v dvorani na Breznici
Plesne te~aje za odrasle organizira Zavod za turizem in kulturo v sodelovanju s plesno {olo Studio Ritem iz Kranja. V tej sezoni 
sta s sklopom osmih vaj `e zaklju~ili za~etna in nadaljevalna skupina, 14. marca pa so z vajami ponovno pri~ele kar tri skupine 
plesalcev: za~etna, nadaljevalna 1 in nadaljevalna 2. V vsaki se su~e po sedem ali osem parov. Kot je povedala u~iteljica Ale-
nja Jus Giacomelli, se osnovnih korakov, obratov in tudi nekaterih zahtevnej{ih figur nau~i prav vsak, ~e je le volja. Pari se po 
za~etnem te~aju ve~inoma odlo~ijo tudi za nadaljevalno stopnjo, saj so s te~ajem zelo zadovoljni; po znanje jim ni treba dale~ 
od doma, vsaka vaja je tudi prijeten dru`aben dogodek in rezultati so vidni.

100 let 
Pre{ernove ko~e 

na Stolu

31. julija letos bo minilo 100 let 
od otvoritve Pre{ernove ko~e 
na Stolu. Ob tej prilo`nosti PD 
Javornik – Koro{ka Bela v so-
delovanju z Ob~ino @irovnica 
pripravlja publikacijo, v kateri 
bo zbrano slikovno gradivo in 
zapisi o ko~i, Stolu, poteh in 
pripetljajih iz preteklosti. ^e 
morda hranite fotografijo, raz-
glednico ali poznate zanimivo 
pripoved povezano z na{tetim, 
vas prosimo, da to sporo~ite 
uredni{tvu Novic, tel. 04 580 
50 20 ali 040 439 560.

•	 ayurvedska	masaža
•	 seletivna	fototermoliza
•	 (IPL	-	intenziven	pulz	svetlobe)
•	 pedikura
•	 depilacja	nog

Z	aparatom	Record	618	lahko	izvajamo	�tevilne	
aplikacije	fototermi~nega	odstranjevanja:
•	 mote~e	pora�~enosti	(dlake)
•	 vaskularnih	in	pigmentnih	lezij
•	 madežev
•	 aken
•	 tetovaž
•	 herpesa
•	 fotopomlajevanje	kože

Kozmetični salon andreja
andreja matučec, s.p., moste 24a, Žirovnica

telefon: 04/580 17 45 

delovni čas:
ponedeljek - četrtek od 15. - 20. ure,

petek od 8. - 14. ure

Nega obraza

z metodo Cholley
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Zimski dogodki v Partizanu
V dru{tvu za {portno vzgojo in rekreacijo TVD Partizan  
@irovnica ostajamo zvesti svojemu poslanstvu tudi v 
leto{nji zimi. Pripravili smo kar tri rekreativna tekmovanja.

V sodelovanju s KK Zavr{nica smo se v sankanju pomerili 23. ja-
nuarja. Tekme na lepo pripravljeni in dolgi progi od Valvazorjevega 
doma do Gojzdca se je posami~no in v dvojicah udele`ilo 87 tek-
movalcev. Najhitrej{i, [tefan Zupan, je za pot v dolino potreboval 
le 8,4 min. Prijeten je bil tudi tradicionalni zaklju~ek v baru Morena.
Po nekaj letih so nam sne`ne razmere omogo~ile izvedbo tekme 
v smu~arskem teku. Pri tem sta nam pomagala ZTK @irovnica in 
KK Stol. Ob brunarici konjeni{kega kluba se je v soboto, 13. febru-
arja, na dva in {tiri kilometre dolgo progo podalo 19 tekmovalcev. 
Veleslalom ali tradicionalne va{ke tekme so bile na Vi{evniku, 
6. marca. 75 tekmovalcev vseh starosti, od 5 do 75 let, je u`ivalo 
kljub mrazu. Vzdu{je je bilo prijetno, tekmo so nekateri vzeli zelo 
resno, drugi pa predvsem kot na~in zabave, kakor smo ̀ e navajeni. 
Na teni{kem igri{~u sta prizadevna oskrbnika Milojka in Milan 
spet pripravila ledeno ploskev. Brezpla~no drsanje je nudilo za-
bavo otrokom, star{em in tudi rekreativnim hokejistom. 
S polno paro igrajo tudi na{e odbojkarske selekcije, tekme po-
tekajo na Jesenicah, treningi za najmlaj{e v na{i dru{tveni telova-
dnici, za starej{e selekcije pa v pri~akovanju odprtja nove {portne 
dvorane {e na treh lokacijah na Jesenicah in Koro{ki Beli.
Rekreacija za pred{olske otroke poteka v telovadnici dru{tva 
vsak ponedeljek in sredo. Dejavnosti se udele`uje precej{nje {te-
vilo mal~kov, ki z vaditeljem @igom spoznavajo osnove gibalnih 
spretnosti in se predvsem veselo dru`ijo.
Zahvaljujem se vsem, ki pomagate pri organizaciji in izvedbi de-
javnosti. Nagrada za na{e delo je seveda le zadovoljstvo in dobra 
volja udele`encev, a to nam je zadostna spodbuda za delo v pri-
hodnosti.
Vabimo vas, da si ob~asno ogledate na{o spletno stran http://par-
tizan.zirovnica.si/, za {e bolj{e obve{~anje pa nam lahko zaupate 
tudi va{ elektronski naslov. Pi{ite na zmigajmose�gmail.com.

Samo Mekina

Nova ponudba v TVD Partizanu - 
fitnes center Sokol
Fitness center Sokol se nahaja v spodnjih prostorih doma. V pri-
jetnem okolju vam je na voljo profesionalna oprema za vadbo 
vzdr`ljivosti in mo~i, predvsem pa za sprostitev od naporov vsak-
danjika. Usposobljeni trener Matej vam z veseljem poka`e vaje 
in z nasveti pomaga do va{ega cilja. Po vadbi se lahko sprostite 
tudi v savni. Pa brez strahu, vadba ni namenjena le mi{i~njakom, 

kot marsikdo zmotno razmi{lja, v fitness prihajajo mladi in stari, 
da se brez vremenskih in ~asovnih omejitev okrepijo, pozdravijo 
po{kodbe in se razmigajo. Ponudba fitnes centra vklju~uje tudi 
osebno svetovanje s podro~ja zdrave prehrane, pripravljajo {olo 
huj{anja in zbirajo prijave za organizirano vadbo za starej{e.
Urnik: pon.: 10-12 in 14 - 21.30, tor.: 14-21.30, sre.: 10-12 in 
14-21.30, ~et.: 14-21.30, pet.: 14-21.30, sob.: 16-20.

Gsm: 041 762 636
Tel: 04 537 33 05

gosttus@gmail.com
www.jezerska-hisa.si

Poleg vsakodnevnega obiska in okrepčila pa vas vabimo na: 
rojstnodnevna kosila in zabave ob obletnicah, 

porokah in rojstnih dnevih ...

GOSTILNA JEZERSKA HIŠA 
Na golf igri{~u Bled

Kosila že od 8,80€ 

Foto: Peter Lu`nik

Velika izbira velikono~nih      
sla{~ic in potic

POSLOVNI CENTER
Alpska c. 37b, Lesce 

tel.: 04 / 53 18 876
gsm: 041 / 350 159

Vabita vas 
sla{~i~arna Ježek 

in sla{~i~arna Šmon
Odprto vsak dan od 8 - 20 ure.
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Sponzor križanke je Medium d.o.o. Žirovnica. 

Geslo križanke po{ljite do 11. junija na naslov 
Novice Ob~ine Žirovnica, @irovnica 60c, 4274 Žirovnica.

1. nagrada: 1 dan vo`nje z elektri~nim kolesom
2. nagrada: 4 ure vo`nje z elektri~nim kolesom
3. nagrada: 2 uri vo`nje z elektri~nim kolesom

Ve~ o elektri~nih kolesih na www.ekosvet.net

ELEKTRI^NA KOLESA
INFORMACIJE IN PRODAJA: 
Medium d.o.o., @irovnica 60c
4274 @irovnica
tel: 04/580 50 20
ekosvet�medium.si

@e od 768 EUR naprej



tel.: 04/580 55 44
Smoku~ 17e, 4274 Žirovnica

Avtoservis in vulkanizerstvo
Andrej Kun~i~

Smoku~ 17e, 4274 Žirovnica
gsm: 041/725 814

avtoservis
kleparstvo

vulkanizerstvo

avtoservis
kleparstvo

rstvo
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KOVINSKE KONSTRUKCIJE  NADSTREŠKI  OGRAJE
Izdelamo vam notranje in zunanje ograje iz nerjave~ega jekla.

notranje ograje zunanje ograje s premi~nimi sen~niki

nadstre�ek

S svojim znanjem in izku�njami sprojektiramo
in izdelamo �e tako zahtevno konstrukcijo

iz razli~nih kovinskih profilov.

Vojo Jovi~i~ s.p.

Cesta železarjev 8
4270 JESENICE

T: 04 583 57 45
F: 04 583 57 49

M: 041 637 612

info�kov.si
www.kov.si

konstrukcija

PICERIJA PLAMEN^EK, Grilc Sne`ana s.p.
Begunje 72, Begunje na Gorenjskem, tel.: 04/ 533 40 80

Odprto:

Lokal: vsak dan od 10.00 - 23.00 ure,
nedelja od 10.00 - 22.00

Kuhinja: pon. - pet. od 10.00 - 22.45
sobota od 11.00 - 22.45, nedelja od 11.00 - 21.45

Razvoz hrane: vsak dan od 13.00 - 22.45

Vesele velikono~ne praznike

DOSTAVA HRANE NA DOM
Naro~ilo po telefonu:  04/533 40 80

NOVOST: MALICE
pon. - pet. od 10.00 - 14.00

jedilni list in ostale informacije www.najturizem.si

Nudimo:
· pizze iz kru{ne pe~i

· ocvrte kalamare
· solate (hi{na,  me{ana, solata s tuno)
· testenine zrezki · zelenjavni kro`nik

· sirovi {truklji · lazanjo

NO
VO

NO
VO· kebab pica · avantura pica

· Foccacio (mesni, zelenjavni)


