NOVICE

Javni razpis
OB^INE @IROVNICA
MAREC 2011
Leto VI

[TEVILKA 5

Slovenski kulturni praznik v vrbi
o gradnji na rodinah
pri^etek gradnje poslovne cone @irovnica
slepci - predstava gledali[^a slepih
1

www.zirovnica.si

www.medium.si
Tel.: 04 / 580 50 20

www.medium.si

Zeleni tisk?
Modra odločitev.

Tel.: 04 / 580 50 20

www.medium.si

Zeleni tisk?
Modra odločitev.
Tel.: 04 / 580 50 20

www.medium.si

Tel.: 04 / 580 50 20
ZELENO? MODRO!
www.medium.si
Ve~ o eko proizvodih na www.ekosvet.net
ZELENO? MODRO!

Ve~ o eko proizvodih na www.ekosvet.net

KOVINSKEZELENO?
KONSTRUKCIJEMODRO!
NADSTREŠKI OGRAJE
Ve~ o eko Izdelamo
proizvodih
www.ekosvet.net
vam na
notranje
in zunanje ograje iz nerjave~ega jekla.

ZELENO? MODRO!

Ve~ o eko proizvodih na www.ekosvet.net
notranje ograje

zunanje ograje s premi~nimi sen~niki

ZELENO? MODRO!

Vojo Jovi~i~ s.p.

Cesta železarjev 8
Ve~
4270 JESENICE
T: 04 583 57 45
F: 04 583 57 49

o eko proizvodih na www.ekosvet.net
nadstre�ek

notranja ograja v termah

M: 041 637 612
info�kov.si
www.kov.si

S svojim znanjem in izku�njami sprojektiramo in izdelamo
�e tako zahtevno konstrukcijo iz razli~nih kovinskih profilov.

Javni
Aktualno
razpis

Spo{tovane bralke, spo{tovani bralci

na{ega ~asopisa. Posameznike in organizacije k pisanju, komentiranju,
opozarjanju, pripovedovanju … vabim tudi v bodo~e.
Roki za oddajo prispevkov bodo redno objavljeni na spletnih straneh
Ob~ine @irovnica. ^e `elite, opomnik o izidu naslednje {tevilke po{ljemo
tudi na va{ e-naslov, le pi{ite nam ali nas pokli~ite.
Polona Kus, urednica

Novice Ob~ine @irovnica postajajo aktualnej{e. V skladu s spremembo Odloka o ustanovitvi in izdajanju ~asopisa Ob~ine @irovnica, bo v
koledarskem letu odslej iz{lo {est {tevilk, namesto dosedanjih {tirih. V
uredni{tvu bomo tako pripravili izdajo ~asopisa ob koncu februarja,
aprila, junija, septembra, novembra in prazni~no izdajo ob koncu leta.
V teh mesecih bodo v Novice vpeta tudi obvestila Zavoda za turizem in
kulturo s koledarjem prireditev.
S pogostej{im izhajanjem se bo obseg ~asopisa nekoliko zmanj{al, a
poro~anje o dogodkih v na{i sredini in bli`nji okolici bo bolj sve`e in aktualno. Zahvaljujem se vsem, ki ste pripravljeni sodelovati pri nastajanju

Kontakti:
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Zabreznica 60c
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Pogovor z @upanom
Vrba potrebuje tudi objekt, ki bi obiskovalcem nudil osnovne
storitve kot so informacije, okrep~ila, prodajo spominkov, namenjen pa bil bi tudi galerijski dejavnosti. Mo`nost ureditve tak{ne
ponudbe bi bila v sosednji hi{i, ~e bi se sosed res odlo~il za
prodajo.
Ob~ani smo lahko opazili, da so se `e za~ele priprave na izgradnjo poslovne cone, na~rtuje se gradnja
ve~namenskega objekta na Breznici, nadaljevanje izgradnje kanalizacije … Na katerega izmed projektov bi `eleli
ob~ane posebej opozoriti?
Ob~ina se intenzivno pripravlja na nadaljevanje gradnje komunalne infrastrukture, javne razsvetljave, na obnovo vodovoda in
kompletno preplastitev cest. ^akamo na sklep vlade in ra~unamo,
da bi konec poletja lahko pri~eli z gradnjo kanalizacijskega sistema, ki se bo pri~ela s povezovalnim kanalom Vrba – poslovna
cona. Intenzivna gradnja bo naslednja tri leta potekala v Zabreznici, na Selu, v @irovnici in Mostah. Prosim ljudi, da to sprejmejo z razumevanjem, saj gre za izbolj{anje `ivljenjskih pogojev.
Zavedamo se, da je poseganje v urejeno okolico mote~e. Nujno
zlo, ki spremlja dela, so obvozi, zapore, prekinitve dobave vode,
elektrike in podobno. Prosim vas za sodelovanje in upo{tevanje
navodil. Za re{evanje te`av, ki se bodo pojavljale, so vam odprta
vrata ob~inske uprave. Storili bomo vse, kar bo mogo~e, da tegobe olaj{amo. Gradnja ob sodelovanju vseh vpletenih poteka
bolj teko~e, z manj zapleti in v zadovoljstvo vseh.

@upan Leopold Poga~ar s predsednikom dr`avnega zbora
Pavlom Gantarjem, Vrba, 8. februar 2011.
Mesec februar je bil v ob~ini zaznamovan s kulturo. Kako
ste kulturni praznik do`ivljali vi?
Kulturni praznik je bil eden vrhuncev kulturnega dogajanja v Ob~ini
@irovnica. Praznovanju je vsekakor nadvse slu`ilo vreme. Ne pomnim tako lepega dne ob 8. februarju. Menim, da je bila ideja o nekoliko druga~e organiziranem pohodu po Poti kulturne
dedi{~ine in pohodnikovi izkaznici res dobra. Na to ka`ejo tudi
odzivi in komentarji obiskovalcev. Mno`ica, ki se je zbrala v Vrbi
dokazuje, da ljudje od blizu in dale~ potrebujejo tovrstne dogodke. Osrednja prireditev z vsemi gosti, {tevilom obiskovalcev,
vzdu{jem je bila pika na i celodnevnemu dogajanju.
Prav tako ne morem mimo ostalih dogodkov, ki so se zvrstili
v tednu kulturnega praznika, med njimi obele`itev 140-letnice
rojstva Frana Sale{kega Fin`garja. Slovesnost v pisateljevi rojstni
hi{i je bila intimen, a zelo prijeten dogodek.
Kot `upan sem vsekakor zadovoljen s praznovanjem kulturnega
praznika. Vsem sodelujo~im pri organizaciji sem poslal tudi zahvalo. Dokazali smo, da znamo stopiti skupaj in speljati za~rtano.

Ob gradnji kanalizacije se naselja opremlja tudi s komunikacijsko infrastrukturo …
Tako je. Ob gradnji kanalizacije in rekonstrukciji ceste podjetje
T2 gradi infrastrukturo za opti~ni kabel. Ra~unamo, da bodo
napeljavo po sklopih priklapljali in ob~anom ponudili opti~no
internetno povezavo.
Poleg tega na~rtujemo gradnjo brez`i~nega sistema ali e-to~k
po vsej ob~ini, kar bi obiskovalcem omogo~ilo brezpla~no uporabo internetnih storitev preko ra~unalnika ali mobilnega telefona. Smo v fazi odlo~anja, kaj je bolj primerno: odprt sistem ali
e-to~ke. Realizacija se na~rtuje v letu 2012.

Kje nadaljevati v bodo~e, da bi obiskovalcem kulturnih
spomenikov, prireditev, lahko ponudili {e ve~?
Odgovor se ponuja sam – v Vrbi je najnujnej{a ureditev odnosa
s sosedom Pre{ernove rojstne hi{e in obnova hi{e. Upam, da
bo Ministrstvo za kulturo imelo toliko posluha, da bo obnovo
uvrstilo v prora~un za leto 2011 ali vsaj 2012. Postopki za pridobitev sredstev `e te~ejo.

Župan Leopold Poga~ar vsem ob~ankam
~estita ob materinskem dnevu in dnevu žena.
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Aktualno

Kulturni praznik, ki bo ostal v spominu
Vrba, 8. februar
Dan, lep `e sam po sebi, ve~ tiso~ ljudi v Pre{ernovi rojstni vasi, pohod Po poti kulturne dedi{~ine
nekoliko druga~e, program osrednje prireditve – dovolj, da je bil leto{nji kulturni praznik v zibelki kulture posebno do`ivetje.

Mno`ica na osrednji prireditvi ob Pre{ernovem spomeniku.
»To je bila ena najlep{ih prilo`nosti, kar sem jih imel za javni
nastop. Vreme, pogled na Triglav in Pre{erna, ljudje, ki so pri{li
sem z neko zavestjo, privr`enostjo. Nekaj takega ~lovek ste`ka
pozabi.«
Tako je dejal predsednik dr`avnega zbora dr. Pavel Gantar
po kon~ani osrednji prireditvi ob kulturnem prazniku v Vrbi. V
svojem slavnostnem govoru je med drugim spregovoril o pomenu kulture za Slovence: »Kultura kot na~in `ivljenja skupaj
z vrednotami, prepri~anji in tradicijo, je bila tista pomembna
zna~ilnost, ki nas je lo~evala od drugih narodov in nam zagotavljala prostor na tem ~udovitem del~ku Evrope. Slu`ila nam
je kot temelj za duhovni in materialni napredek. Bila je gonilo
na{ega nacionalnega razvoja in zagotovilo na{ega obstoja. Ker
se za ohranitev slovenstva tedaj nismo mogli boriti z lastno vojsko, smo se oprijeli kulture in se enako zagreto in uspe{no borili
z besedo, knjigo, pesmijo in prozo. Zato je slovenska kultura
tudi danes tako zelo pomembna. Na pomen, ki ji ga pripisujemo, ka`e tudi dejstvo, da smo eden izmed redkih narodov kulturi posvetili dr`avni praznik.«
Da imajo praznik, kultura in Pre{eren v zavesti Slovencev posebno mesto, pri~a ve~ tiso~ ljudi, ki so 8. februarja obiskali rojstno
vas dr. Franceta Pre{erna ali se podali na Pot kulturne dedi{~ine.
Ob pogledu, ki se je odpiral na Triglav, Stol in z Rebra po De`eli,
se je v mislih marsikomu samo od sebe utrnilo: »De`ela kranjska
nima lep{{ga kraja, ko je z okol{{~{no ta, podoba raja«. @e res,
da je tako velikemu {tevilu obiskovalcev v botrovalo tudi vreme,
a brez razloga se niso odlo~ili prav za obisk Vrbe. Med drugim
je iz Radovljice prikorakala kolona veteranov vojne za Slovenijo,
ki je {tela 500 mo`, vse ve~ je skupin teka~ev, ki prite~ejo iz Kranja, v Vrbo pa je iz Tr`i~a pritekel tudi tamkaj{nji `upan Borut
Sajovic.

Obiskovalce in goste, med katerimi je bila poleg predsednika
dr`avnega zbora tudi ministrica za kulturo Majda [irca in
`upani nekaterih gorenjskih ob~in, je na osrednji prireditvi uvodoma pozdravil `upan Ob~ine @irovnica Leopold Poga~ar.
Zahvalil se je kulturni ministrici za prizadevanja, ki so pripeljala do nedavne razglasitve Pre{ernove rojstne hi{e, cerkve sv.
Marka in va{ke lipe za spomenike dr`avnega pomena in izrazil
ogor~enje nad skrunitvijo spomenikov. Nekaj dni pred praznikom so bili namre~ ukradeni `lebovi s cerkve sv. Marka. »Zaradi
tega je nujno«, je dejal `upan, »da ohranjamo in obele`ujemo
dneve kot je dana{nji. Da poka`emo, da nam ni vseeno za na{o
kulturo in da nam ni vseeno, kaj se dogaja z njenimi pomniki
zgodovine. Javno pozivam organe pregona in sodstvo, da storijo vse, da se storilce odkrije in ustrezno sankcionira. Da se ne
bo zgodilo to, kar se je zgodilo v primeru tatvine kipov v na{ih
vaseh. Storilci so odkriti, a {e danes – po treh letih, ne obsojeni.«

Po Poti kulturne dedi{~ine s pohodnikovo
izkaznico

Na prazni~en dan ni bilo `ivahno le v Vrbi. @e v jutranjih urah so se
pred ^opovo hi{o pri~eli zbirati pohodniki od blizu in dale~, ki so
se odlo~ili prehoditi 8 km dolgo Pot kulturne dedi{~ine s {tartom
v @irovnici in ciljem v Vrbi. Na Pot, ki jo nekateri posamezniki in
skupine ob kulturnem prazniku prehodijo `e tradicionalno, so se
letos prvi~ lahko odpravili s pohodnikovo izkaznico in vanjo na
vsaki izmed postaj natisnili spominski `ig. V Zavodu za turizem
in kulturo so poskrbeli za vodenje pohoda, kulturni program pri
rojstnih hi{ah in okrep~ilo. Organizirana oblika pohoda je pritegnila precej{njo pozornost. Za zbiranje `igov se je odlo~ilo 400
pohodnikov, kar je preseglo pri~akovanja organizatorjev.
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Aktualno
Vtisi obiskovalcev
Eva [traus Podlogar, Bled
Odzvala sem se povabilu direktorice ZTK @irovnica. Skupaj sva prehodili Pot kulturne
dedi{~ine. Navdu{ena sem
nad idejo. Dan je sanjski,
vasi urejene, to~ke postanka
privla~ne. Tudi za na{e blejske goste, predvsem Angle`e, bi bila
kulturna dedi{~ina in ponudba kakr{na je danes gotovo zanimiva. ^estitke organizatorjem.
Veronika Bartl, Ljubljana
Pri{li smo z dru`inami. Pri nas
je pet otrok, stari so od dve
leti do 14. Tudi sicer smo pohodniki, danes smo pri{li sem,
ker menimo, da je pri otrocih
potrebno vzbujati kulturno
zavest. Z mo`em sva vsem
kupila pohodnikove izkaznice,
saj je to za njih dodatna motivacija.

Po razgledni poti od Smoku~a do Rodin.
Direktorica ZTK @irovnica, Maja Zupan: »Leto{nji pohod
po Poti kulturne dedi{~ine ocenjujemo kot izjemno uspe{en. K
temu je pripomogla dodatna ponudba s pohodnikovo izkaznico,
ob~ani kot dobri gostitelji in lepo spomladansko vreme. Tradicionalni pohod, ki je dru`il pohodnike {irom Slovenije skupaj z zamejskimi Slovenci v zibelki kulture na dan slovenskega kulturnega
praznika, pa pu{~a za sabo velika pri~akovanja za prihodnje leto.
Na ZTK smo pripravili analizo dogodka tako z organizacijske kot
vsebinske plati. Celostna podoba ozna~b na poti in sodelujo~ih
pri organizaciji pohoda, {e bolj{a informiranost pohodnikov o
odhodih z za~etne in kon~ne to~ke, dodatna znanja in usposob
ljenost vodnikov v smislu animatorskih ve{~in, odprava »ozkih
grl« na poti, ozvo~enje na kulturnih postankih in nadgrajena
ponudba pohoda so klju~na podro~ja, katerim se bomo posvetili do prihodnjega leta. Prepri~ani smo, da ob mo~ni podpori
Ob~ine @irovnica in ob~anov lahko organiziramo nov, nepozaben kulturni dan v vaseh pod Stolom.«

Branko Vre~ar, teka{ki klub
[marnogorska naveza
Teka~i si na prazni~en dan vedno omislimo dolg tek. Danes
smo se, kot vsako leto, namenili iz Kranja v Vrbo. Vemo zakaj – Pre{ernu v ~ast. 27 km
smo tekli 2 uri in 15 minut,
vsi smo pri{li na cilj. U`ivali smo, tak{nega dne `e dolgo ni bilo.
[koda je le, da med teka~i ni sinhronizacije; veliko razli~nih skupin gre na pot, a vsaka po svoje.
Toni Koselj, @irovnica
Ta dan nam Slovencem veliko pomeni, posebno nam
ob~anom Ob~ine @irovnica.
Redko kdo se lahko pohvali s
toliko slavnih mo` kot mi. S
prijatelji smo letos prehodili
Pot kulturne dedi{~ine. Ustavili smo se pri vseh hi{ah in
zbrali `ige v knji`ice, ki so dobrodo{la novost. Organizacijsko
bi se dalo pri posameznih hi{ah postoriti kaj ve~. Imamo {e kar
nekaj dru{tev, ki bi lahko s svojo dejavnostjo popestrili dan, tudi
gostilni~arji bi lahko pri{li na plano, postavili stojnice in ponudili
{tevilnim obiskovalcem na{e dobrote.
[e eno opazko imam. Prehodili smo skoraj vso ob~ino, `al pa
smo videli le redke zastave na pro~eljih hi{, kar nam ni v ~ast.
Mislim, da bi morali ob~ani za to bolje poskrbeti.

@igosanje izkaznic pred ^opovo hi{o v @irovnici.
Pri organizaciji kulturnega praznika so sodelovali: ZTK @irovnica,
O[ @irovnica, Ob~ina @irovnica in posamezniki. Kulturni program,
v katerem so nastopili u~enci Vzgojno-izobra`evalnega zavoda
Smlednik, pevka Natalija Cilen{ek, pianistka Tina Hribar, flavtistka
Ma{a Cilen{ek, doma~a Me{ana pevska skupina in kvintet ter skupina Ka{arji, je pripravilo KD dr. France Pre{eren.

Marija Cili~ in Danica [orn,
Gorje, Ko~na
Dan je prekrasen. Na pot sva
se odpravili v @irovnici, {li na
Lovrenca, k Jan{evim ~ebelicam, v Doslov~e in sedaj sva
pri{li v Vrbo. Pot sva neko~ `e
prehodili, a odtlej je minilo `e
mnogo let in rekli sva si, da je treba znanje obnoviti. Enkratno je
bilo, zelo sva zadovoljni.

5

Aktualno

Pesni{ki ve~er z doma~imi
pesnicami

Pesnik Niko Grafenauer v Jalnovi
hi{i na Rodinah

Na predve~er kulturnega praznika so se ob mizi v
Pre{ernovi rojstni hi{i zbrale doma~e pesnice in se tako
postavile ob bok velikim imenom slovenske poezije, ki so
na tem mestu `e prebirali svoja dela.

V petek 11. februarja, je bil v po~astitev slovenskega kulturnega praznika, v rojstni hi{i Janeza Jalna na Rodinah,
kulturni ve~er z akademikom Nikom Grafenauerjem.
Ti ve~eri so zdaj postali že kar tradicionalni, saj nas je lani obiskal
pesnik Tone Kuntner, predlani pa pisatelj Drago Jan~ar. Njihov
namen je prisluhniti znanim slovenskim kulturnikom, tako njihovi umetni{ki kakor tudi aktualni besedi. Pogovor je povezoval
Roman Kozmus, ki je v uvodu po glasbeni to~ki Eme Konte na
kratko osvetlil Grafenauerjevo življenjsko pot. Rodil se je 5. decembra v Ljubljani kot sedmi otrok v veliki družini. Družinskega
življenja sploh ni imel priložnosti okusiti, saj mu je teden dni po
porodu umrla mati, leto in pol kasneje pa {e o~e. Otro{ka leta je
preživel s starej{o sestro v Dvorski vasi pri Velikih La{~ah, kjer je
za~el hoditi v {olo. Nižjo gimnazijo je zaklju~il v Cerknici. V tistem
~asu se je Niko za~el zanimati za poezijo. Bral je znane slovenske
pesnike; dr. Franceta Pre{erna, Simona Jenka, Josipa Murna in
Sre~ka Kosovela, ki ga je {e posebej navdu{il. Po u~itelji{~u je
{tudiral primerjalno književnost in literarno teorijo na filozofski
fakulteti v Ljubljani. Diplomiral je leta 1969. Po diplomi je ve~
let živel kot samostojni književnik in nato kot urednik za otro{ko
leposlovje pri založbi Mladinska knjiga.

Nastopajo~i in obiskovalci v Pre{ernovi hi{i.
Obiskovalci, polna izba jih je bila, smelim nastopom Ivanke
Poga~ar, Mare Kokalj, Mile Me`ek in Anke Merzidov{ek niso prisluhnili z ni~ manj{im zanimanjem kot preizku{enim literatom.
[e bolj nas rada pritegne beseda ~loveka, ki ga poznamo, nam
je blizu in tudi pi{e o tistem, kar poznamo in nam je blizu.
Vsaka izmed pesnic je za uvod povedala nekaj besed o sebi in
prebrala izbor svojih pesmi. Oddihe med branjem je z igranjem
po`ivil trio skupine Ka{arjev. Literarni ve~er je pripravilo Kulturno
dru{tvo Dr. France Pre{eren @irovnica-Breznica.

Razstava slik slikarske kolonije
Vrba 2011
Naslov leto{nje kolonije je bil Pre{eren in njegovi prijatelji. Dela
je ustvarjalo 39 slikarjev iz vse Slovenije, ki so nastala dela razstavili v prostorih Osnovne {ole @irovnica. To je bila 6. slikarska
kolonija posve~ena kulturnemu prazniku v organizaciji KD dr.
France Pre{eren @irovnica – Breznica. Razstavo je zasnovala Vida
Sokli~, ob otvoritvi pa so jo na pot pospremili mladi igralci, pevci
in likovni ustvarjalci Osnovne {ole @irovnica z izvrstnim kulturnim
programom. U~enci so pod vodstvom mentorice Magde ^e{ek
ob prazniku pripravili tudi samostojno likovno razstavo v Fotogaleriji Jaka ^opa.

Niko Grafenauer v Jalnovi hi{i.
Najbolj znan je po pesni{kih zbirkah za otroke in mladino.
Ustvaril je enega najbolj prepoznavnih otro{kih likov Pedenjped. Grafenauer je tudi soustanovitelj, urednik in gonilna sila
mese~nika Nova revija, ki je {e posebej v svoji znameniti 57. {tevilki postavljal temelje samostojni Sloveniji. Številni poslu{alci so
radi prisluhnili Grafenauerjevim recitalom iz njegovih razli~nih
del. V nadaljevanju so mu postavljali tudi vpra{anja, tako v zvezi
z njegovim opusom, kot tudi vpra{anja povezana z gospodarsko, predvsem pa moralno krizo. Pri pisanju otro{ke in mladinske literature, ga je {e posebej spodbujala zavest, da lahko prav
na ta na~in otrokom in mladini posreduje temeljne življenjske
vrednote, za katere pa se danes zdi, da so kakor odsotne. Še
ve~; kriti~en je do svojih kolegov, literarnih in drugih umetni{kih
ustvarjalcev, ker s svojo jasno in kleno besedo premalo posegajo
v kulturni in družbeni prostor. Pogovornemu delu ve~era je sledilo druženje ob dobrotah, ki so jih pripravili nekateri udeleženci
ve~era.
Roman Kozmus

Na otvoritvi razstave v O[ @irovnica.
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Pre{ernova rojstna hi{a, cerkev
sv. Marka in va{ka lipa –
spomeniki dr`avnega pomena

Pre{ernov pohod na Stol
Planinci kulturni praznik praznujejo na svoj na~in. ^lani
Planinskega dru{tva @irovnica so v soboto, 5. februarja
priredili 4. Pre{ernov pohod na Stol. K vzponu so povabili
tako pohodnike kot smu~arje, ki so na najvi{ji to~ki na{e
ob~ine izvedli kulturni progam.

Vlada Republike Slovenije je Pre{ernovo rojstno hi{o, cerkev sv. Marka in va{ko lipo, 13. januarja letos, razglasila
za spomenike dr`avnega pomena. Kulturne spomenike
dr`avnega pomena varuje najstro`ji varstveni re`im.

V dolini se je ob 7. uri zjutraj zbralo osem pohodnikov. Glede
na razmere se nih~e ni odlo~il, da bi si oprtal {e smu~i, poskrbeli
pa so za izvod Pre{ernovih Poezij v nahrbtniku. Dan je bil topel,
jasnina zastrta z oblaki, le Triglav je kot svetilnik `arel v jutranji
svetlobi. Sneg, ki ga je bilo sprva le za vzorec, se je proti Pri`nici
vse obilneje mlel pod nogami. Na razgledni to~ki ~etica naredi
postanek.

Kot je zapisano v odloku o razglasitvi imajo omenjeni spomeniki za dr`avo izjemen kulturni pomen in posebno kulturno
vrednost, ker so izrazit dose`ek ustvarjalnosti, zgodovinske in
simbolne pri~evalnosti ter pomemben del prostora in dedi{~ine
Republike Slovenije.

Pre{ernova rojstna hi{a kli~e po obnovi. Ocenjena vrednost
obnovitvenih del je 70 tiso~ EUR. Tako za va{~ane kot za
spomenike v Vrbi je velika tegoba promet skozi va{ko jedro.

Skoraj vsi na vrhu Stola.
Mimoido~e vabijo k proslavi na vrhu, a ideje o recitiranju poezije
na Stolu nih~e ne vzame prav zares.
Na grebenu pogled pritegne obsijana veriga gora v daljavi; Karnijske Alpe, Visoke Ture. Pot je sedaj pomrznjena in veter brije
kot za stavo. Z vrha, ob pogledu na podobo raja, se najprej
razle`e Zdravljica. Predsednik PD @irovnica An`e Feldin in pobudnik pohoda Anton [pendov se zvrstita na »govorni{kem odru«,
potem slovesnosti tam zgoraj vsak prida svoj ko{~ek poezije. [e
nekaj poslu{alcev se nabere.
Pohodniki se spustijo do ko~e. Zaprta ti~i v objemu snega, a
zavetje pred vetrom vendarle nudi. Poleg tega ta dan zaslu`i vso
pozornost, saj je Pre{ernova.
Proti dolini jo mahnejo kar naravnost navzdol, po grabnu. Zadovoljstvo ob pre{ernem vzponu v spomin na Pre{erna je popolno.
Ob koncu so se {e vremena razjasnila.

Razglasitev omogo~a bolj{o prepoznavnost, spodbuja spomeni
{kovarstveno ter znanstveno-raziskovalno delo in primerno rabo
spomenikov. Vsi trije spomeniki so bili tudi prej enote kulturne
dedi{~ine in vsi posegi v prostor so morali potekati v soglasju z
Zavodom za varstvo naravne in kulturne dedi{~ine. Za vsakodnevno `ivljenje va{~anov tako razglasitev ne prina{a novosti.
Vplivno obmo~je odloka obsega Vrbo skoraj v celoti, izvzet je le
del vasi na severozahodni strani, kjer je omogo~ena tudi {iritev
vasi in kjer je predvidena trasa obvoznice.
Dejanje ima velik simbolen pomen. Ali se bo odra`alo tudi pri
upravljanju s spomeniki? Na vpra{anje odgovarja `upan Leopold
Poga~ar.
»Gre predvsem za na~elno dejanje dr`ave, ki pa je z njim prevzela tudi nekaj odgovornosti. Ena izmed njih je, da mora ustrezno
poskrbeti za ozna~evanje objektov in omogo~iti dostop do njih.
Ra~unam, da se bo to tudi zgodilo. Ve~krat sem `e ponovil, da
sem dr`avi pri tem pripravljen pomagati bolj kot je bila dr`ava
meni.
Razglasitev odloka bo vplivala tudi na la`je pridobivanje sredstev
sofinanciranja za projekte, povezane s spomeniki.
Glede obnove hi{e je odgovornost dr`ave nespremenjena, saj
je bilo to `e prej v njeni pristojnosti, spremenile pa so se predkupne pravice za nekatere parcele. Tako ima na primer predkupno pravico za gospodarsko poslopje pri Pre{ernovi rojstni hi{i
dr`ava, za stanovanjski objekt poleg nje pa ob~ina«.

Ob tvojem dnevu, mamica, bi ti vo{~il rad lepo.
Ker ni besede, naj govorita pesem in iskren poljub samo.

Ob materinskem dnevu Vas v soboto, 26. 3. 2011,
vabimo na koncert Otro{kega pevskega zbora
Breznica, s pri~etkom po ve~erni sveti ma{i (18.30)
v `upnijski cerkvi na Breznici.
Vljudno vabljeni!
Otro{ki pevski zbor Breznica
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O kulturni dedi{~ini in
`ivljenju v vasi, va{~ani
Vrbe …
@iga Novak
Mislim, da bo novi
status spomenikov v
vasi ob~ini omogo~il
ve~je ~rpanje sredstev
in izvajanje pritiskov na
dr`avo. Glede na to,
da je Vrba najbolj obiskana vas v Sloveniji in da so dnevne skupine
obiskovalcev v nevarnosti pred nekaterimi
doma~ini in za{~itenimi objekti, ki ob preobremenjeni cesti propadajo, kazijo podobo
vasi in so nevarni ljudem, je zadnji ~as da se
na to temo kaj konkretnega naredi.
Janko Vidic
Vrba je zaradi spomenikov precej pri
kraj{ana. V vsem se
je treba ozirati na
spomeni{ko varstvo,
med ZVKD in va{~ani
pa ni pravega dialoga. Promet je nekoliko
razbremenilo parkiri{~e, a {e vedno ne mine
minuta, da bi se skozi vas ne peljal avtomobil, na cesti pa je pogosto tudi veliko otrok.
Obvoznica bo seveda olaj{ala stanje, a pisana je po meri ZVKD-ja, ne va{~anov. V vasi
manjka tudi sanitarij za obiskovalce.
Prireditve me zanimajo, v Pre{ernovo rojstno hi{o se navadno ne drenjam, sicer pa
grem vedno pogledat, kaj se dogaja. Je pa
tako, da smo imeli v~asih va{~ani ve~ skup
nih interesov in dejavnosti, danes pa vsak
bolj zase dela.
Andrejka ^ufer
Meni se zdi logi~no,
da je Pre{ernova hi{a
spomenik dr`avnega
pomena. Kaj to pomeni materialno za
sam spomenik, bo ~as
pokazal. Vsebinsko pa
si `elim, da bi hi{a ve~krat odprla vrata literarnim ve~erom, morda enkrat mese~no,
pa ~eprav za pe{~ico udele`encev. Ljudje
bi se `e navadili, saj ko enkrat sedi{ v tisti
izbi, pije{ slovensko besedo in pri tem pogleduje{ tista mala okna in kratko posteljo,
se zave{ korenin.
Jaz se ob tem vsaki~ spra{ujem, kaj vse
so poslu{ale tiste stene in kam bi sedel
Pre{eren danes. V Vrbi za {ank `e ne, ker
ga ni. In ali bi bil, ker bi pisal pesmi, svobodni umetnik ali s.p., z delovnim ~asom na
vratih, gasilnim aparatom in te~ajem varstva
pri delu, poslovnim ra~unom, mobitelom?
Bi bil ~islan pri oblasteh, ~e bi tako spretno,
kot je znal, o{vrknil vse neumnosti? Ali pa bi
bil copywriter- da bi pre`ivel, bi lahko pisal
dobre reklamne slogane!

Imenovani so novi va{ki odbori
Va{ki odbori se ustanovijo kot posvetovalno telo Ob~inskega sveta, zaradi
zastopanja interesov ob~anov na obmo~ju posameznih naselij in za opravljanje javnih zadev v Ob~ini @irovnica.
Va{ki odbori sodelujejo pri opravljanju naslednjih javnih zadev:
- oblikujejo pobude za spremembo prostorskih planskih in izvedbenih aktov, ki obravnavajo njihovo obmo~je,
- sodelujejo in dajejo mnenja pri javnih razgrnitvah prostorskih planskih in izvedbenih
aktov, ki obravnavajo njihovo obmo~je,
- dajejo predloge in sodelujejo pri pripravi razvojnih programov ob~ine,
- dajejo predloge za letne ob~inske prora~une za podro~je javne infrastrukture na svojem obmo~ju,
- dajejo pobude za dodatno prometno ureditev,
- dajejo predloge za ureditev in olep{anje kraja,
- seznanjajo ob~inski svet s problemi in potrebami prebivalcev na podro~ju varstva
okolja,
- obravnavajo druga vpra{anja iz ob~inske pristojnosti, ki zadevajo naselje, katerega
zastopajo in predlagajo ob~inskemu svetu odlo~itve, ki se na to naselje nana{ajo.
S potekom mandata Ob~inskega sveta
Ob~ine @irovnica, na dan 10. 10. 2010, je
v skladu z veljavnim Odlokom o ustanovitvi
va{kih odborov potekel tudi mandat vsem
va{kim odborom v Ob~ini @irovnica.
@upan je sklical zbore ob~anov, ki so v mesecu januarju potekali po dolo~enem razporedu. Vsi predlagani kandidati za ~lane
va{kih odborov, so bili potrjeni s strani
zborov ob~anov. Na zborih sta bila izvoljena dva overovatelja zapisnika in zapisnikar.
Na va{kem odboru vasi Rodine.
Predstavljene so bile naloge in pristojnosti
va{kih odborov. Komisija za mandatna vpra{anja, volitve in imenovanja je predlagane
~lane posredovala v potrditev Ob~inskemu svetu. V roku 10 dni po imenovanju na
ob~inskem svetu, bo `upan sklical prve seje va{kih odborov, na katerih bodo ~lani
imenovali predsednika va{kega odbora.
Na podlagi predlaganih kandidatov na zborih ob~anov in njihove potrditve na 3. redni seji
Ob~inskega sveta dne 24. februarja, so bili v va{ke odbore imenovani naslednji kandidati:
V va{ki odbor Breg so imenovani:
Zdravko Malnar
Tadej Kova~
Simona Ah~in

V va{ki odbor Breznica so imenovani:
Igor ^arni
Erik ^ade`
Darko Poga~ar

V va{ki odbor Doslov~e so imenovani:
Toma` Dolar
Sandra Rebek Ga{per{i~
Anton Bizjak

V va{ki odbor Moste so imenovani:
Branko Trojar
Branko Sitar
Andrija Br~inovi}

V va{ki odbor Rodine so imenovani:
Marko Gorjanc
Tatjana Mulej
Robert Martin~i~

V va{ki odbor Selo so imenovani:
Zlatka Pavlen~
Rozalija Be{ter
Dragica Ko{ir

V va{ki odbor Smoku~ so imenovani:
Rok Rozman
An`e Knavs
Franci Bulovec

V va{ki odbor Vrba so imenovani:
Anton Koselj
Rudi Kunstelj
Marko Brejc

V va{ki odbor Zabreznica so imenovani:
Bo`idar Jane`i~
Stanislav Dvor{ak
Helena Justin

V va{ki odbor @irovnica so imenovani:
Albin @emlja
Ignacij Toma`i~
Sre~o Pav{i~

Helena ^ade`
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Razprava najbolj burna na Rodinah
Na januarskih zborih ob~anov se je zbralo od 10 do 15 prebivalcev posameznih vasi,
kar je v ve~ini primerov ravno zado{~alo za sklep~nost (2 % prebivalcev), na Bregu, v
Mostah in v @irovnici pa so zaradi premajhne udele`be v prvem poskusu, zbore ponovili v februarju. Med najbolj aktivnimi odbori v preteklem obdobju sta bila VO Rodine
in Breznica, splo{na ugotovitev pa je bila, da odbori niso zelo dejavni. @upan je dejal,
da bo v bodo~e delovanje VO posku{al nadgraditi in spodbujati njihovo sodelovanje z
ob~insko upravo in ob~inskim svetom. Svoje nezadovoljstvo glede omenjenega sodelovanja in vpliva va{kega odbora so na zboru jasno izrazili va{~ani Rodin, ki zdru`eni v
civilni iniciativi nasprotujejo gradnji ve~stanovanjskih objektov v vasi. @upanu so o~itali,
da ob~inska uprava v tem primeru deluje v nasprotju z interesi ob~anov.

O stali{~ih civilne iniciative, predstavnica Marija
Zupan~i~ - Vi~ar:
»Že nekaj let smo vznemirjeni in postavljeni pred dejstvo, da se bo na{e življenjsko okolje
spremenilo in to v vseh ozirih na slab{e kot je sedaj. Odlo~no izražamo, prvi~, nestrinjanje
s prostorsko politiko, ki jo vodi ob~ina glede vasi, drugi~, sumimo da gre za nezakonito
sprejemanje odlokov in tretji~, da ho~e nekdo izsiliti to gradnjo. Civilna iniciativa ne nasprotuje gradnji, a naj se ohrani tip hi{, ki v naselju prevladuje. Smo proti gradnji blokov
in priselitvi tolik{nega {tevila ljudi. Vas Rodine se je v zadnjih 60 letih pove~ala za vsega
200 prebivalcev, sedaj pa ob~ina podpira izgradnjo 6 ali 7 pet-stanovanjskih blokov, kar
pomeni od 120 do 140 novih prebivalcev, za kar na Rodinah ni ustrezne infrastrukture,
gradnja pa bo uni~ila ceste, za katere smo vlagali tudi svoja sredstva. Globoko smo
razo~arani nad dejstvom, da je vas Rodine žrtvovana za nek navidezen razvoj ob~ine,
ki je podeželska ob~ina in v njenem razvojnem programu iz leta 2009 je zapisano, da
želi tak{no podobo, vklju~no z dana{njim obsegom vasi ohraniti {e naprej. Tu gre za
urbanisti~no nasilje, za nastalo stanje pa je odgovorna ob~inska oblast. Storili bomo vse,
kar nam omogo~ajo zakoni in ustava, da za{~itimo vas Rodine in prebivalce vasi.«

Kak{na gradnja se na Rodinah na~rtuje?
Na pol hektara velikem zemlji{~u v zgornjem delu Rodin je podjetje Grad d.o.o. z Bleda
sprva na~rtovalo gradnjo sedmih petstanovanjskih objektov z gara`o v kletni eta`i.
Upravna enota Jesenice za ta na~rt ni izdala gradbenega dovoljenja (oktober 2008).
Izdajo le-tega je UE zavrnila tudi po predlo`itvi spremenjene projektne dokumentacije,
ki je predvidevala {est petstanovanjskih objektov brez podkletitve leto dni kasneje, ker
ni bila v skladu z odlokom o prostorsko ureditvenih pogojih (PUP) v Ob~ini @irovnica.
@irovni{ki ob~inski svet je junija 2009 namre~ na pobudo CI Rodine sprejel sklep o
spremembi odloka, ki je prej dovoljeno gradnjo petstanovanjskih objektov, omejil na
gradnjo objektov z najve~ tremi stanovanji. Od tu naprej sledi prito`ba na prito`bo;
investitor se je na Ministrstvo za okolje prito`il na odlo~itev UE, civilna iniciativa se je
omenjenemu ministrstvu prito`ila zaradi spremembe odloka o PUP, saj se zavzemajo
za gradnjo enostanovanjskih objektov, kar je zahtevalo tudi Ministrstvo za kulturo.
MOP je zahteval od Ob~ine @irovnica, da odpravi zadnjo spremembo odloka o PUP,
vendar je OS decembra 2010 to zavrnil, saj bo predvidoma do konca aprila `e sprejet
OPN, ki bo vseboval izvedbeni del in s tem razveljavil veljavni PUP. Ob~ina @irovnica pa
se je prito`ila na izdano gradbeno dovoljenje UE Jesenice investitorju Grad Bled d.o.o.
(oktober 2010) za gradnjo sedmih ve~stanovanjskih objektov, vendar je MOP prito`bo
zavrnilo, zato je ob~ina spro`ila upravni spor.

Stali{~e (pojasnilo) Ob~ine @irovnica:
Prizadevanja CI so bila upo{tevana v veliki meri, toliko, kar je v pristojnosti ob~ine. Prav
pa je, da se nekoliko ozremo, kako se je vas Rodine {irila. Ko so bili nekateri akterji CI {e
na položajih v biv{i ob~inski strukturi, biv{e velike ob~ine Jesenice, pa o~itno takrat niso
imeli pomislekov glede novogradenj, saj so imeli druga~ne interese. Zemlji{~e, na katerih stojijo njihove hi{e, je bilo do takrat kmetijsko zemlji{~e, ki ni v centru vasi. Še celo
ve~, v 70. letih je nastalo lepo novo naselje, ki s pojmovanjem vasi, kot si jo predstavlja
povpre~en ~lovek, nima nobene veze. Še preden se je pojavila CI Rodine, smo spremenili veljavne planske dokumente (PUP), ker so se v Mostah pojavile težnje po gradnji
res velikih objektov. S spremembo smo omejili to možnost, res pa je, da smo pustili
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možnost petih stanovanj v objektu zaradi
pozitivnih izku{enj z gradnjo objekta ob
zdravstveni postaji na Selu.
Ob~ina je v dolo~eni meri sledila kasnej{im
pobudam CI, zato smo z novimi popravki
PUP zmanj{ali možnost gradnje petih stanovanj na tri v objektu in omejili vi{ino in
tlorisno povr{ino objektov. V ~asu poteka
postopkov za spremembo PUP je potekala javna razgrnitev in javna obravnava, o
kateri so bili na krajevno obi~ajen na~in
obve{~eni vsi ob~ani. Velikega interesa s
strani ob~anov ni bilo, nobenega pa ni
bilo z Rodin oz. ni bilo nobenih pripomb.
Spremembe PUP je ob~inski svet sprejel in
potrdil z absolutno ve~ino.
Ob~ina ne izdaja gradbenih dovoljenj,
ampak to v imenu države izvaja upravna
enota, res pa je, da poleg ostalih predpisov, tudi na podlagi prostorskih aktov
ob~ine. Ob~ina v tem trenutku tudi v
upravnem postopku zagovarja, da bi UE
morala upo{tevati zadnjo spremembo
PUP-a, torej tri in ne pet stanovanj, zato
smo vložili pritožbo na izdano gradbeno dovoljenje UE Jesenice investitorju Grad Bled d.o.o. za gradnjo sedmih
ve~stanovanjskih objektov z dne 14. 10.
2010. Zaradi zavrnitve pritožbe z dne 31.
1. 2011, smo vložili tudi tožbo na Upravno sodi{~e zoper odlo~bo MOP.
Postopki investitorja te~ejo po veljavnih
aktih v ~asu podane vloge investitorja na
UE Jesenice, mi pa {e vedno vztrajamo, da
bi UE morala upo{tevati spremenjen PUP
in tri stanovanja v objektu. O tem ali imamo prav, bo odlo~ilo upravno sodi{~e.
Zemlji{~e, kjer investitor namerava graditi, je bilo v lasti zasebnih lastnikov in
ob~ina nima nobene pravice presojati,
komu in za kaj so jih prodali. Dejstvo, da
je zemlji{~e stavbno in tudi ~e ne pride
do gradnje spornih objektov, se bodo
lahko neko~ na{li posamezniki, ki bodo tu
zgradili individualne hi{e in tudi takrat se
bo {tevilo prebivalcev pove~alo. To pa je
o~itno mote~e. Osnovna naloga in vloga
ob~ine bo le, da takrat v okviru danih možnosti poskrbi za bolj{e ceste v smislu prevoznosti, kajti ostala infrastruktura (kanalizacija, vodovod in javna razsvetljava) je
na Rodinah obnovljena in modernizirana.
Kar pa se ti~e razvoja ob~ine, ta ni navidezen, ampak je dejanski in gre v dveh
smereh. Razvoj in modernizacija infrastrukture, ki je osnova za vse, ter razvoj
kvalitete življenja (turizem, gospodarstvo,
družbeno življenje, {olstvo, kultura, ohranjanje okolja itd…).

Ob~inske novice

Paradoks na{ega ~asa

(Slovensko povpre~je je 2,4 prebivalca v stanovanju. Velikost stanovanja
na podeželju je v povpre~ju 87 m2, torej bo lahko velikost ob treh stanovanjih v hi{i {e vedno razko{nih 170 m2.) S pristankom na eno stanovanje v hi{i z ve~ kot 500 m2 povr{ine, bi poteptali vsa prizadevanja k
trajnostnemu razvoju, kamor sodi tudi racionalna raba prostora.
Poleg tega s takim ravnanjem odganjamo mlaj{o populacijo iz vasi v
mesta. V dana{njih ~asih si mlaj{i težko privo{~ijo gradnjo hi{e (pa tudi
želje niso ve~ tak{ne kot v~asih), stanovanje pa si vseeno želijo kupiti
na vasi.
Mladi si i{~ejo ~im bolj{e pogoje za bivanje. ^e teh pogojev ni na vasi,
bodo od{li v mesto in tam razvijali svoj potencial. Vasi pa bodo vedno
bolj tihe, mirne, kot kak{na naselja za ostarele, brez pre{ernega živ-žava
otrok.
Miran Dolar

Imate ve~je hi{e, a manj{e dru`ine,
ve~ udobja, toda manj ~asa,
ve~ strokovnjakov in ve~ problemov,
ve~ diplom, a manj zdrave pameti…
Dalajlama, Tibetanski voditelj in Nobelov nagrajenec za mir
Ob~ina Žirovnica je na pobudo Civilne iniciative Rodine spremenila
Prostorsko ureditvene pogoje in {tevilo stanovanj v posamezni enoti
zmanj{ala s pet stanovanj na tri ter znižala dovoljeno vi{ino. Tlorisna
povr{ina je ostala nespremenjena.
CI Rodine zmanj{anje {tevila stanovanj ne zado{~a, zahtevajo da je gradnja hi{ enostanovanjska. Tlorisna povr{ina 180 m2 jih ne moti. Ne moti
jih velikost enega stanovanja, v skupni izmeri 540 m2 (3 x 180 m2).
Del zemlji{~a, ki naj bi se pozidal je ''plomba'', torej je okoli in okoli že
pozidano, kar je razvidno iz posnetka. Zakaj ni bil pozidan v preteklosti,
najbrž vedo biv{i lastniki. Zemlji{~e enostavno ni bilo na prodaj, ~eprav
je bilo zazidljivo. ^e je že potrebno graditi nove objekte, so tak{ne
plombe v naseljih za to najbolj primerne. Potreba po parku, kot recimo
v mestu, na vasi ni smiselna.
O~itno pa je srž problema drugje. CI Rodine si o~itno ne želi novih
sova{~anov. ^e bi investitor gradil pet hi{ (vil) z ve~ kot 500 m2 povr{ine,
verjetno ne bi bilo pripomb.
Vas Rodine z novonastalim priveskom izpred 35-ih let, ki ni ravno
urbanisti~ni biser, ima ~udovito lego. Prekrasen pogled na deželo s Triglavom v ozadju, mir in odmaknjenost, pa vseeno bližina ve~jih sredi{~.
In nekateri teh privilegijev ne želite deliti z drugimi.
Takega nespametnega ravnanja s prostorom, da v 500 m2 velikem stanovanju živijo samo dva oziroma trije ljudje, si ne moremo ve~ privo{~iti.

Pri~etek gradnje Poslovne cone @irovnica
Na zemlji{~u Poslovne cone @irovnica so januarja zabrneli delovni stroji. Komunalna infrastruktura bo predvidoma
kon~ana do poletnih mesecev. Doslej prodanih 30 % zemlji{~. Prvi kupec uspe{no podjetje Saxonia-Franke.
Med kupci so tudi obrtniki iz Ob~ine @irovnica in okolice, ki `elijo
svojo dejavnost preseliti iz obstoje~ih lokacij znotraj naselij in
si tako med drugim zagotoviti mo`nost {iritve dejavnosti. Prvo
kupoprodajno pogodbo so v podjetju RP investicije 16. februarja
sklenili s podjetjem Saxonia-Franke, ki bo v cono preselilo svojo
proizvodno dejavnost. Podjetje v nem{ki lasti izdeluje zahtevne izdelke za avtomobilsko industrijo. Lani je ustvarilo promet
v vi{ini 7,1 milijona evrov in dobi~ek v vi{ini milijon evrov. V
podjetju na~rtujejo {iritev s sedanjih 2000 m2 v Tr`i~u na 5000
m2 na novi lokaciji v @irovnici. S tem se bo pove~alo tudi {tevilo zaposlenih s sedanjih 50 na 70. Po besedah `upana Leopolda Poga~arja, je odlo~itev podjetja Saxonia-Franke za nakup
zemlji{~a v Poslovni coni @irovnica dobrodo{la za ob~ino; podjetje je uspe{no, njegova dejavnost ni obremenjujo~a za okolje,
predvsem pa prina{a nova delovna mesta. Po zatrdilu lastnika
podjetja bodo delavce iskali znotraj lokalne skupnosti. @upan
prav tako pozdravlja doma~e podjetnike, ki se bodo selili v cono
in ugotavlja, da je bila odlo~itev za subvencioniranje obrestne
mere doma~im podjetnikom in obrtnikom za nabavo opreme ali
{iritev dejavnosti pravilna in sovpada z gradnjo poslovne cone.
Komunalna infrastruktura v poslovni coni bo predvidoma
kon~ana do poletnih mesecev. Kot so za Novice povedali v podjetju RP investicije je njihova `elja, da najprej komunalno opremijo zemlji{~a in jih v prete`ni meri prodajo, nato pa bodo pristopili h gradnji trgovsko poslovnega centra, ki je zasnovan na
uvozu v cono, ter gradnji {e nekaterih objektov, primernih za
manj{e obrtne dejavnosti.

Poslovni coni @irovnica so namenjena zemlji{~a v izmeri devetih
hektarov med regionalno cesto @irovnica – Vrba, avtocesto in
ob~insko cesto, ki vodi od @irovnice proti Bregu.
Projekt izgradnje poslovne cone vodi podjetje RP investicije, ki
je odkupilo zemlji{~a in jih parcelno uredilo. Dejavnosti, ki so
predvidene v coni so trgovina, storitve, razli~ne vrste obrti, proizvodnja, logistika, distribucija in druge dejavnosti.

Pri~etek del na zemlji{~u Poslovne cone.
Komunalno opremljena zemlji{~a z vklju~enim komunalnim prispevkom, velika od 1600 m2 do 6000 m2, so naprodaj po ceni
99 EUR/m2 + DDV. Doslej je `e prodanih pribli`no 30% zemlji{~.
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Ob~inske novice

Novi ve~namenski objekt
@irovnica
@e dalj ~asa je znano, da so prostori za delo ob~inske uprave, `upana in drugih organov ob~ine premajhni, zastareli
in nefunkcionalni, zato se na~rtuje gradnja ve~namenskega
objekta na obstoje~i lokaciji.

Spomladi parkiri{~e v
Zavr{nici

Ob~inska upravna stavba na naslovu Breznica 3 je stara, ima lesene
stropnike, vla`ne kletne prostore ter ni izolirana. Trenutna povr{ina
prostorov sicer zado{~a za delo ob~inske uprave in `upana, ni pa zagotovljenih prostorskih in drugih pogojev za delo ob~inskega sveta in
drugih organov ob~ine (sejna soba, servisni prostori…) ter za poslovanje s strankami (dostop za invalide, prostori za javne razgrnitve…).
Zagotoviti je potrebno tudi ustrezne pogoje za delo medob~inskega
in{pektorata in redarstva ter Policijske postaje Jesenice, hkrati pa tudi
prostore, namenjene informiranju (multimedijski prostor, info to~ka)
ter prostore za delo dru{tev, ki jih v ob~ini primanjkuje.
Od za~etka delovanja ob~ine je bilo preu~enih ve~ mo`nih variant
za re{itev prostorske problematike ob~ine, ob~inski svet pa je nato v
svojem drugem mandatu sprejel sklep, da se prostori ob~ine urejajo
na obstoje~i lokaciji. V januarju 2007 je bil sprejet dokument identifikacije investicijskega projekta, s katerim se je predvidela novogradnja
ob~inske upravne stavbe. Vzpostavitev optimalnih pogojev za delo
ob~inske uprave, ob~inskega sveta ter vseh organov ob~ine je opredeljena tudi v Razvojnem programu Ob~ine @irovnica 2009 – 2016 z elementi do leta 2020 pod Prioriteto 4 – Prijazna in u~inkovita ob~ina in
sicer od leta 2011 do 2013. Projekt se je na podlagi sprememb na~rta
razvojnih programov prestavil na obdobje od leta 2010 do 2012.
Glede na vse navedeno je bila v lanskem letu izdelana projektna dokumentacija, na podlagi katere se predvideva gradnja ve~namenskega
objekta na obstoje~i lokaciji. V kleti so projektirani predvsem prostori za arhiv ter dru{tveni prostori, v pritli~ju ve~namenska sejna soba,
multimedijski prostor, info to~ka, v prvem nadstropju in mansardi pa
prostori za delo ob~inske uprave in `upana.
Za omenjeno investicijo je v prora~unu za leto 2011 in 2012 predvidenih 830 tiso~ EUR, pri tem pa ra~unamo {e na pridobitev evropskih sredstev. V prvi polovici tega leta namre~ pri~akujemo razpis, na
podlagi katerega bo del investicije sofinanciran do 85 %. Trenutno je
investicija v postopku pridobitve gradbenega dovoljenja. Po pridobitvi
gradbenega dovoljenja bo izveden javni razpis za izbiro izvajalca, na
podlagi katerega bo znana tudi konkretna vrednost investicije. Predviden za~etek gradnje ve~namenskega objekta je konec poletja 2011.

Cestno podjetje Kranj bo marca v Zavr{nici pri~elo z izgradnjo parkiri{~a, ki predstavlja prvi korak k ureditvi
nara{~ajo~ega prometa v dolini. Parkiranje na novozgrajenem parkiri{~u bo brezpla~no.
Na asfaltiranem parkiri{~u ob jezeru, v bli`ini pregrade, bo prostora za 44 osebnih avtomobilov in po 2 parkirni mesti za invalide
in avtobuse. Projekt, vreden 124 000 evrov, v okviru Operativnega programa Slovenija – Avstrija 2007-2013 delno financira
Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Poleg
tega je izgradnja parkiri{~a sofinancirana tudi s sredstvi evropske
teritorialne politike na dr`avni ravni kot nacionalno sofinanciranje
s strani Slu`be Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko. Izvajalec del bo Cestno podjetje Kranj skupaj z Gradbenim
podjetjem Tr`i~. Dela bodo potekala pribli`no 40 dni.

Zimska nedelja v Zavr{nici.
Parkiri{~e naj bi re{ilo problem divjega parkiranja v dolini, ki
se ob cesti odvija sedaj. Naslednji korak k ureditvi prometa v
Zavr{nici je raz{iritev ceste od biv{e karavle do lovskega doma in
v nadaljevanju, leta 2013, sledi {e ureditev rekreacijskega centra Zavr{nica s {portnimi in igralnimi povr{inami ter prostori za
piknike. Kot je dejal `upan Leopold Poga~ar, je dolina Zavr{nice
ob~utljivo okolje, ki sodi v obmo~je Nature 2000. Z ureditvijo
rekreacijskega centra bi legalizirali dejavnosti, ki se `e tako odvijajo v dolini, a vsekakor ne v smislu prepre~evanja obiskovanja,
temve~ v smislu ohranjanja narave. »Razmi{ljamo tudi o omejitvi
prometa v Zavr{nici. Zavod za varstvo gozdov RS je v okviru projekta Karavanke Prihodnost pridobil sredstva za prometni {tudiji
dveh dolin v Sloveniji. Z argumenti sem uspel dose~i, da bo ena
izmed {tudij narejena za Zavr{nico. To bo osnova za {ir{o razpravo med zainteresirano in strokovno javnostjo, kako omejiti
promet tako v smeri Valvazorja kot Zelenice. Ideja je, da bi lastniki zemlji{~ in vsi, ki upravljajo s prostorom imeli neoviran dostop, obiskovalcem pa bi bilo namenjeno brezpla~no parkiri{~e
in name{~ene zapornice«.

Monika Kusterle, univ. dipl. prav.,
direktorica ob~inske uprave

Prostori ob~inske stavbe so premajhni in zastareli…
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Nevarnost pasjih
iztrebkov - opozorilo
Pasji iztrebki predstavljajo veliko nevarnost, ~e otrok prime iztrebek v roko in
ga nese v usta. Velikokrat ga pohodi in
se med igro tudi povalja v njem, kar je {e
kako nehigiensko. Pri tovrstnih fekalnih
iztrebkih pa so prisotni tudi povzro~itelji
~revesnih bolezni, npr. salmonele, gliste …
Gliste najpogosteje najdemo pri mladi~ih
in mladih `ivalih, trakulje pa najpogosteje pri odraslih `ivalih. Oku`ene `ivali z iztrebki izlo~ajo veliko {tevilo jaj~ec in z njimi
oku`ijo travnike, igri{~a, zelenice, dvori{~a,
parke, torej okolje, v katerem `ivijo in se gibljejo. Jaj~eca se zadr`ujejo tudi na dlakah
`ivali in so zelo odporna ter lahko v okolju
pre`ivijo tudi nekaj let. Z njimi in drugimi
razvojnimi oblikami zajedavcev se lahko
oku`ijo `ivali in ljudje.
Pasji iztrebki so vir bakterij in torej nevarni
predvsem za otroke in ostale `ivali.
Lastnike psov prosimo in opozarjamo, da pobirajo pasje iztrebke in jih
odlagajo v za to namenjene ko{e za
iztrebke oziroma jih odstranijo na
drug ustrezen na~in.
V ob~ini so name{~eni ko{i za pasje iztrebke ob vseh sprehajalnih poteh. V kolikor
imate predlog, kam bi lahko {e namestili
ko{e za pasje iztrebke, nam sporo~ite na
tel. {tevilko 58 09 100.
V spomladanskih mesecih lahko pri~a
kujete tudi nadzore s strani redarstva in
ukrepanje proti nevestnim lastnikom psov.

Novosti pri zbiranju odpadkov
V podjetju Jeko-in so pri~eli z aktivnostmi za pripravo lo~enega zbiranja
biolo{kih odpadkov in embala`e. S spremenjenim na~inom zbiranja komunalnih odpadkov bodo pri~eli v mesecu juniju.

Lo~eno zbiranje embala`e

V Ob~ini @irovnica je skupno 19 ekolo{kih otokov, na katerih lo~eno zbiramo odpadni papir (moder zabojnik), odpadno stekleno embala`o (zelen zabojnik), plastenke
(rumen zabojnik) in plo~evinke (siv zabojnik). Glede na smernice lo~enega zbiranja
odpadkov bomo pri~eli z aktivnostmi za lo~eno zbiranje embala`e ¨od vrat do
vrat¨ z zabojniki, ki bodo opremljeni z rumenimi pokrovi in rumeno nalepko.
V ta zabojnik bo sodil celoten segment odpadkov, ki predstavljajo embala`o, kot so na
primer tetrapaki, jogurtovi lon~ki, folije, vre~ke, {katle od pi{kotov ...
To pomeni, da bodo
ob~ani poleg zabojnika za komunalne
odpadke imeli {e
zabojnik za lo~eno
zbiranje odpadne
embala`e,
odvoz
odpadkov pa se bo
vr{il izmeni~no (prvi
teden embala`a in
drugi teden me{ani
komunalni odpadki). Tovrsten na~in
zbiranja `e ute~eno
poteka po skoraj
vseh ob~inah v ljub Lo~eno zbiranje odpadkov na ekolo{kih otokih bo od junija
ljanski in kranjski naprej potekalo po novem sistemu. Lo~eno bomo zbirali papir,
regiji, v na{i bli`nji steklo, biolo{ke odpadke in v poseben zabojnik vso ostalo
okolici pa v ob~inah embala`o.
Bled, @elezniki in
deloma v ob~ini Radovljica. Lo~eno zbrano frakcijo embala`e bomo, tako kot vse
lo~eno zbrane odpadke do sedaj, odva`ali v predelavo.

Lo~eno zbiranje biolo{kih odpadkov

Naj ko{i za pasje iztrebke slu`ijo svojemu namenu.

Dr`ava je z Uredbo o ravnanju z biolo{ko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim
vrtnim odpadom (Ur. l. RS {t. 39/2010) predpisala lo~eno zbiranje biolo{kih odpadkov na izvoru nastanka in hkrati prepovedala njihovo odlaganje na odlagali{~a. Zato
bo v prihodnjem letu na{a naloga vzpostaviti u~inkovit sistem individualnega na~ina
lo~enega zbiranja biolo{kih odpadkov, kamor sodijo kuhinjski odpadki iz gospodinjstev
in zeleni vrtni odpadki.

Grajamo
Na{ ob~an, ki je prenasitil divje odlagali{~e
avtomobilov na Bregu, je svojo dejavnost pri~el
{iriti v sosednje vasi. Sosedom, mimoido~im in
okolju neprijazno kopi~enje odslu`enih jeklenih
konji~kov, sedaj poteka {e v Mostah. Da ne bo
pomote, podpiramo podjetnike, le smeti in
{kodljivih vplivov na okolje ne `elimo.

Kopi~enje starih avtomobilov v Mostah.
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Zelena praksa v Ob~ini @irovnica

Oglji~ni odtis podjetja Medium
Oglji~ni odtis (CO2 odtis) je se{tevek vseh emisij toplogrednih plinov, ki jih neposredno
ali posredno povzro~a ~lovek. Oglji~ni odtis, izra`en v tonah CO2, lahko izra~unamo
za posameznika, organizacijo, dr`avo, izdelek, prireditev … Za podjetje je izra~un
oglji~nega odtisa za~etek upravljanja z energetsko u~inkovitostjo in vplivi na okolje.
Namen ugotavljanja oglji~nega odtisa je, da organizacija prepozna podro~ja svoje dejavnosti, ki so najbolj energetsko potratna in okolju {kodljiva ter na podlagi dognanj
na~rtuje prioritetne korake za pove~anje energetske u~inkovitosti in zmanj{anje {kodljivih vplivov na okolje.
Podjetje Medium je dalo izra~unati svoj prvi CO2 odtis za leto 2007, nato pa tudi za
leti 2008 in 2009. Rezultati so pokazali, da je v letu 2009 v primerjavi z letom poprej,
pri{lo do zmanj{anja CO2 odtisa za 21 %. Dobra polovica zmanj{anja izpustov CO2 je
{la na ra~un pove~anja {tevila zaposlenih, del pa na ra~un racionalizacije proizvodnega
procesa in prevozov. Tudi v leto{njem letu bodo dali izra~unati CO2 odtis za leto 2010
in se {e naprej trudili, da ga zmanj{ajo.
Pri izra~unih CO2 odtisa (ki ga je izvedla Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj) se je upo{tevala poraba elektri~ne energije, poraba energenta za ogrevanje stavbe in prevozi (zaposlenih in izdelkov). V podjetju Medium najve~ji dele` pri
oglji~nem odtisu predstavlja poraba elektri~ne energije. Za zmanj{anje le-te uvajajo
prakse dela, s katerimi var~ujejo pri njeni porabi. V pisarnah: uga{anje lu~i, ko le-te
niso potrebne; uga{anje monitorjev, ko ne delajo na ra~unalnikih; postopna zamenjava elektronske in elektri~ne opreme z novej{o in var~nej{o (ra~unalniki, monitorji,
ve~-funkcijske naprave); zadnji odhajajo~i preveri, ~e so izklopljene vse naprave in lu~i.
V proizvodnji: lu~i in prezra~evalni sistem so vklopljeni le ko je to potrebno; postopno
vklapljanje tiskarskih strojev … Ve~ji prihranki pri elektri~ni energiji so bili storjeni s
premikom kompresorske postaje tiskarskega stroja v klet (zaradi tega se je zmanj{ala
poraba energije za hlajenje proizvodnih prostorov) in zamenjava stroja za osvetljevanje
tiskarskih plo{~ (CTP) z novim.
Dobra praksa podjetja Medium je bila januarja predstavljena tudi v oddaji Eko utrinki
na Televiziji Slovenija in v razli~nih revijah (Manager +, junij 2010; Podjetnik, november 2010 …).

Povabilo k predstavitvi ''zelenih'' praks posameznikov in
podjetij v Ob~ini @irovnica

S prvo leto{njo {tevilko v Eko koti~ek uvajamo novo rubriko – predstavitev »zelenih«
praks v Ob~ini @irovnica. Veste za primer okolju prijazne prakse, ki omogo~a prihranke
energije in posledi~no tudi denarja? Morda doma ali na delovnem mestu sami izvajate
ukrepe, ki pripomorejo k varovanju okolja in bolj{i kvaliteti `ivljenja? Va{e izku{nje so
lahko v pomo~ posameznikom in organizacijam, ki i{~ejo »zelene« re{itve.
Pokli~ite nas (580 50 20), ali pi{ite na naslov novice�medium.si. Va{o dobro prakso
bomo z veseljem predstavili v Novicah.

Nevarnosti pesticidov
Pesticidi so sredstva, ki se uporabljajo za uni~evanje {kodljivcev. [kodljivi so
tako za okolje kot za ljudi. Med najbolj ogro`enimi so otroci.
Znanstveniki ocenjujejo, da so otroci v prvih petih letih `ivljenja izpostavljeni vsaj polovici vseh pesticidov. Otroci so bolj ob~utljivi na pesticide kot odrasli, ker se njihovi
notranji organi {e razvijajo in rastejo. Glede na svojo telesno te`o pojejo in popijejo
relativno ve~ kot odrasli, zato je tudi koli~ina zau`itih pesticidov na enoto telesne te`e
precej ve~ja. Ker se radi igrajo na tleh, so izpostavljeni pesticidom, ki so dodani sredstvom za ~i{~enje stanovanja oz. gnojilom, ki jih uporabljamo na vrtu.
Otroci najpogosteje zau`ijejo pesticide s hrano, predvsem s sadjem, zelenjavo, mesom
in mesnimi izdelki, z njimi pa pridejo v stik tudi zaradi uporabe kemi~nih sredstev v gospodinjstvu in pri kmetovanju, tudi vrti~karstvu. Nekateri pesticidi prehajajo iz matere
na otroka med nose~nostjo in tudi po rojstvu pri dojenju.
Potro{niki, torej tudi otroci, smo zakonsko za{~iteni pred enkratnim zau`itjem prevelike koli~ine pesticidov, za{~iteni smo tudi pred izpostavljenostjo nevarnim pestici-
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dom, nismo pa za{~iteni pred dolgotrajnim u`ivanjem majhnih koli~in pesticidov.
S {tudijami pa je dokazano, da redno
u`ivanje majhnih koli~in pesticidov, ki so
sicer v zakonsko dovoljenih mejah, {kodljivo vpliva na zdravje otrok.
Izpostavljenost pesticidom lahko zmanj
{amo tako, da v gospodinjstvu ali v
kmetijstvu oziroma pri vrti~karstvu ~im
manj uporabljamo kemi~na sredstva in
u`ivamo ekolo{ko pridelano hrano.
Mirjam Papler

Polnilnica elektri~nih
vozil na Breznici
Ob dnevu zemlje bomo v ob~ini dobili
prvo polnilno postajo elektri~nih vozil.
Pri namestitvi polnilne postaje osebnih avtomobilov, koles in mopedov na elektri~ni
pogon sodelujejo Savske elektrarne, Elektro Gorenjske in Ob~ina @irovnica – proizvajalec, distributer in kon~ni uporabnik.
Z novostjo `elijo v ob~ini spodbuditi rabo
~istej{e energije, prispevati k varovanju
okolja in bolj zdravemu na~inu `ivljenja.
@upan je dejal, da v prvih treh letih ne
pri~akuje gne~e pred polnilno postajo,
v uporabi pa bo po njegovem mnenju
prav gotovo. V ob~ini imamo trenutno en
osebni avto na elektri~ni pogon in nekaj
koles, {tiri nova elektri~na kolesa pa bo
ob~ini ob namestitvi polnilne postaje podaril klub Elektra Gorenjske »Reenergija«.
Kolesa bodo v uporabi pri Zavodu za turizem in kulturo, ki naj bi jih vklju~il v svojo
ponudbo in obiskovalcem na primer ponudil mo`nost popotovanja po Poti kulturne dedi{~ine z elektri~nimi kolesi.

Izobra`evanje

Kje nastaja elektrika?
V ~etrtem razredu pri pouku naravoslovja spoznamo nekaj tudi o elektriki. Poznamo jo že vsi, ker nas spremlja že
od malega – pazi, ne dotikaj se,..., brez nje si pa življenje težko predstavljamo. Pomaga nam pri delu in igri. Ogledat
smo si {li, kje nastaja.

Obisk Hidroelektrarne Moste

Ogled son~ne elektrarne

^etrto{olci med ogledom HE Moste.

Na ogledu son~ne elektrarne na Selu.

Ana ^op: Z avtobusom smo se odpeljali v hidroelektrarno Moste. Gospod Franci nas je lepo sprejel, nam povedal nekaj stvari
o njej in nas peljal na ogled. Bilo mi je malo dolgo~asno, saj me
te stvari ne zanimajo zelo.
Vida Leskovar: Najprej nas je popeljal po betonskem rovu do
umirjevalnika vode. Sem voda prite~e iz Zavr{nice. Z varnostnimi
loputami uravnavajo njeno mo~. Spustili smo se po stopnicah
do muzeja, kjer smo videli turbino, umirjevalnik vode in generator. Te stroje so zamenjali, zato so v muzeju.
Jakob Robi~: {li smo 24 m globoko v strojnico. Tam smo videli
tri turbine. Turbine poganja voda. Ena je stala, drugi dve pa sta
poganjali generator. Ogledali smo si tudi vodni zbiralnik. Tu je
voda, ki prite~e iz Zavr{nice. Skozi hrib je napeljan 800 m dolg
betonski tunel, v katerem lahko stoji{.
Ali ste vedeli?
Jez Kav~ke je najve~ji jez v Sloveniji in HE Moste je prva hidroelektrarna na Savi v Sloveniji.

Nina Langus Neme~ek: V ~etrtek, 20. januarja, smo {li k Luku
na Selo pri Žirovnici. Tam smo si ogledali elektrarno na son~ne
celice. [li smo na travnik, kjer so postavljene son~ne celice. Lukov ati Borut nam je razlagal, kako delujejo, koliko stanejo, kako
gre elektrika v hi{o in kje so napeljane cevi. Potem je povedal, da
sta slabi strani son~nih celic slabo vreme in no~. Pokazal nam je
{e son~ne sledilnike. To so son~ne celice, ki sledijo soncu. Videli
smo tudi eno razbito son~no celico. Vse nas je že zeblo, zato
smo {li nazaj v {olo in naprej imeli pouk.
Luka Anderle: Po malici smo si ogledali son~ne elektrarne pri
meni doma. Ko smo pri{li, sem poklical svojega atija, da nam
razkaže in pove, kako to deluje. Razložil nam je, kako se son~na
energija pretvarja v elektri~no energijo. Od blizu smo lahko videli, kako izgleda son~na celica. So{olci in so{olke so lahko tudi
kaj vpra{ali. Potem smo se odpravili nazaj v {olo, tam pa nas je
~akala angle{~ina.

Peto{olci spoznavali obmorski svet
U~enci 5. razreda smo prvi teden v februarju preživeli v
C[OD Burja v Luciji. Dom je v lepem okolju, zraven Forme
vive. Imeli smo lepo pomladansko vreme, zato so skoraj
vse dejavnosti potekale v naravi. Program je bil zelo
zanimiv. Spoznali smo veliko zna~ilnosti in posebnosti
obmorskega sveta.

Utrinki

V sredo smo se s kanuji odpeljali do solin. Veslanje je bilo kar
naporno. Pri solinah smo imeli malico. Po malici smo od{li
v muzej. Spoznal sem nekaj novih živali, ki živijo v solinah:
solinskega rakca, ribo solinarko in belo~elega deževnika.
U~iteljica nam je pokazala solinarsko orodje, ki je iz lesa. Gavero se imenujejo lesene grablje, s katerimi solinarji grabijo
sol na kup. Na leto pridelajo na enem solinarskem polju približno 60 000 ton soli.
Jan ^elesnik, 5. b

Imeli smo se zelo lepo. Ogledali smo si obalo od Bernardina do
Se~oveljskih solin. Sprehodili smo se po Piranu. Tartinijev trg mi
je bil zelo v{e~. Do Pirana smo se peljali z ladjo. V okolici doma
smo spoznali rastlinstvo primorskega sveta. Rožmarin, sivka, žajbelj in lovor so lepo di{ali. Naredili smo di{avno vre~ko, v katero
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Picerija Morena je v oktobru zopet odprla vrata kuhinje.

Nedeljska kosila od 12.00 dalje.
Sobota 5. 3. 2011 od 20.00 dalje
Pustovanje s skupino 24 ur za `ur
Novo v ponudbi!!! Razvoz hrane na dom!

GOSTILNA JEZERSKA HIŠA

Naro~ila na tel. {t.: 04 580 55 66 in 070 267 409

Na golf igri{~u Bled

Vabljeni!!

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

Gsm: 041 762 636
Tel: 04 537 33 05

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

Prodaja koles
in kolesarske
oPreme

sko
n
o
z
e
s
Pred
es -15%
l
o
k
e
j
nižan

z

.si
esenice
j
t
n
i
o
portp
www.s

Sportpoint Jesenice,
Cesta Železarjev 22

Servis koles:
pon-pet 11-19

DOSTAVA HRANE NA DOM
Naro~ilo po telefonu: 04/533 40 80
NOVOST: MALICE
pon. - pet. od 10.00 - 14.00

Nudimo:

kebab solata · kebab pica · gozdna pica (z jur~ki)
·sveže stisnjen pomaran~ni sok
hi{na sladica (kokos-banana)

NOVO

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

NOVO

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

· pizze iz kru{ne pe~i
· ocvrte kalamare · sirove {truklje · lazanjo
· solate (hi{na, me{ana, solata s tuno)
· testenine · zrezke · zelenjavni kro`nik

jedilni list in ostale informacije www.najturizem.si

Žirovnica 14, 4274 Žirovnica
tel.: 04 5801 503
faks: 04 5804 545
gsm: 040 201 929
info�zirovnica.eu
www.zirovnica.eu

Ob~ina @irovnica na sejmu Turizem
in prosti ~as
Na sejmu Alpe Adria, Turizem in prosti ~as, ki je letos
potekal med 27. in 30. januarjem na Gospodarskem
razstavi{~u v Ljubljani, se je prvi~ skupaj predstavilo 16
gorenjskih ob~in. Ob~ina @irovnica je skupaj z Ob~ino Radovljica in Ob~ino Jesenice predstavila ponudbo naravne in kulturne dedi{~ine vasi pod Stolom ve~ kot 16.000
obiskovalcem sejma.
Za Zavod za turizem in kulturo @irovnica je sejem nudil enkratno mo`nost promocije dogodkov v ob~ini
pred in na dan slovenskega
kulturnega praznika, hkrati
pa prilo`nost za navezavo
stikov s sosednjimi ob~inami
in
njihovimi
ponudniki
turisti~nih storitev.
Danes je avtenti~na ponudba skozi atraktivne,
izobra`evalne, rekreativne
vsebine tisto, kar i{~e sodoben turist. Kot ob~ina, locirana v neposredni bli`ini
turisti~nega centra, imamo
izjemne naravne in kulturne danosti za dnevne izlete tistih, ki
si `elijo do`iveti mirno pode`elsko okolje z bogatim kulturnim
izro~ilom.

ZTK @irovnica

vabi na koncert skupine Tantadruj
Tantadrujevci vas bodo popeljali v svet glasbe, poezije in
Pre{erna, organizatorji ve~era
pa bodo poskrbeli za dodatno
ponudbo in prijetno dru`enje
ob koncertu.

^opova hi{a, 18. marec ob 20.00

Rezervacije vstopnic: 040 439 560 in 04 580 15 03

Otro{ko pustovanje
Nedelja, 6. marec,
trg pred Osnovno {olo @irovnica
Ma{kare vabimo, da se ob 14.00 zberejo pred Picerijo Morena in na parkiri{~u na Breznici. Z obeh smeri se boste z
vozovi pripeljali do Osnovne {ole @irovnica, kjer se bo ob
14.15 pri~elo veliko otro{ko pustovanje! Vodil ga bo klovn
Jaka ob nagajanju Pike Nogavi~ke. Pet najizvirnej{ih mask
bo nagrajenih. ^lani DPM @irovnica bodo poskrbeli za krofe,
prav tako bo poskrbljeno za topel napitek.

MAREC 2011

OBVESTILA OB^ANOM

Veliki koncert
policijskega orkestra z
gostjo Alenko Godec
Dvorana pod Stolom, petek 11. marec 2011 ob 19.00

Policijski orkester je bil ustanovljen poleti 1948 na pobudo takratne
slovenske vlade kot reprezentativen pihalni orkester za igranje na
praznovanjih, proslavah, obletnicah, promenadnih in celove~ernih
koncertih.

Godba je nenehno rasla, tako {tevil~no kakor kakovostno, in kmalu
prerasla v simfoni~ni pihalni orkester, ki danes {teje 60 ~lanov. Z
delom vseh ~lanov orkestra in drugih delavcev slovenske policije
ter njegovih privr`encev sta nastala bogata tradicija in sloves
policijskega orkestra kot vrhunske pihalne sestave doma in v tujini.
Solistka Alenka Godec je ena najvidnej{ih slovenskih izvajalk. Sicer
profesorica nem{~ine je leta 1988 s skupino Cafe nastopila na Pop
delavnici, kjer je kot debitantka dobila kar 3 nagrade, kar ni uspelo
{e nikomur. Po tem velikem uspehu je kmalu postala solistka. V
naslednjih letih je izdala ve~ razli~nih plo{~ in zadnji dve sta se
zasidrali na vrhove slovenskih lestvic. Albuma So najlep{e pesmi `e
napisane 1 in 2 nas vra~ata v ~as slovenske popevke.
Glede na repertoar, ki ga pripravljata izvajalca, bomo u`ivali v
glasbi vrhunskih izvajalcev.
Cena vstopnic v predprodaji je 9,00 EUR in na dan prireditve
10,00 EUR. Vstopnice bodo na razpolago od 1. 3. 2011 na
sede`u ZTK @irovnica.

KOLEDAR PRIREDITEV – MAREC 2011
Datum in ura

Kraj

Naziv prireditve

od 3. 3. dalje

Fotogalerija Jaka ^opa

Fotografska razstava Jelke Mihajlovske
@u`elke in zima na Poklju{kem barju

Organizator in informacije

4. 3. ob 19.00

Kulturna dvorana na Breznici

Ob~ni zbor Planinskega dru{tva @irovnica

6. 3. ob 14.00

Trg Pred Osnovno {olo @irovnica

Otro{ko pustovanje

7. 3. ob 17.00

Knji`nica Matije ^opa @irovnica

8. 3. ob 9.00

Pred Elektro Gorenjske

Po nagelj na Valvazor

10. 3. ob 19.00

Knji`nica Matije ^opa @irovnica

Mojca Pav~i~
Postenje ob sokovih, predavanje

11. 3. ob 19.00

Dvorana pod Stolom

Veliki koncert Policijskega orkestra
z gostjo Alenko Godec

12. 3. ob 17.00

Kulturna dvorana na Breznici

Ob~ni zbor ^ebelarske zveze Gorenjske

^Z Gorenjske
Drago Kotnik, 041 842 621

12. 3. ob 19.00

Dvorana pod Stolom

Tretja dr`avna liga odbojka mo{ki - zahod
National @irovnica : ACH Volley 2

TVD Partizan @irovnica
Miran Me`ek, 031 341 229
Matja` Sili~, 041 632 664

14. 3.
16. 00 - 17.30

Knji`nica Matije ^opa @irovnica

Ustvarjalne delavnice za otroke

15. 3. ob 18.00

^opova rojstna hi{a

Predavanje Himalajska odprava in Indija

DU @irovnica
Jana Lavren~i~, 04 580 16 20

17. 3. ob 7.00

Odhod iz AP Rodine do AP Breg

Kopalno turisti~ni izlet v Roga{ko Slatino

DU Žirovnica – turisti~na sekcija
Nata{a Mali 041 765 426
DU Žirovnica 04 580 13 04

18. 3. ob 20.00

^opova rojstna hi{a v @irovnici

Koncert skupine Tantadruj

19. 3. ob 12.00

Jalnova rojstna hi{a na Rodinah

Razstava in poku{ina kruha
Ob 14.00 koncert mo{kega kvinteta
KD dr. F. Pre{eren v cerkvi sv. Klemena

21. 3.
17.00 - 17.45

Knji`nica Matije ^opa @irovnica

Ura pravljic za otroke od 4. leta dalje

22. 3. ob 08.00

^opova rojstna hi{a v @irovnici

Meritve holesterola v krvi

22. 3. ob 8.00

AP @irovnica

Planinski pohod Limbarska gora (773 m)

24. 3.
18.00 - 20.00

Knji`nica Matije ^opa @irovnica

Ustvarjalne delavnice za odrasle

Ob~inska knji`nica Jesenice Knji`nica Matije ^opa @irovnica
04 583 42 14

26. 3. ob 18.30

Farna cerkev na Breznici

Koncert ob materinskem dnevu

Otro{ka pevska skupina Breznica
Anja Lu`nik, 040 533 629

26. 3. ob 18.00

Kulturna dvorana na Breznici

Ob~ni zbor DU @irovnica

26. 3. ob 19.00

Dvorana pod Stolom

Tretja dr`avna liga odbojka mo{ki - zahod
National @irovnica : LOK ^rnu~e

TVD Partizan @irovnica
Miran Me`ek, 031 341 229
Matja` Sili~, 041 632 664

27. 3. ob 18.00

Kulturna dvorana na Breznici

Koncert otro{ke folklorne skupine Breznica
ob materinskem dnevu

KD dr. F. Pre{eren @irovnica – Breznica
Maru{a Stres, 040 555 621

28. 3.
16.00, 17.45

Knji`nica Matije ^opa @irovnica

Ustvarjalne delavnice za otroke od 6. leta
dalje in `rebanje uganke meseca

29. 3. ob 18.00

^opova rojstna hi{a

Predavanje Marka Kova~i~a na temo
»Osamljenost«

31. 3.
18.00 - 20.00

Knji`nica Matije ^opa @irovnica

Ustvarjalne delavnice za odrasle

Fotografsko dru{tvo Jesenice
Franci Jamar, 04 580 21 16
PD @irovnica
Boris Madon, 040 241 737
ZTK @irovnica, DPM @irovnica
04 580 15 03
Ob~inska knji`nica Jesenice -

^arovnik Jole Cole in pustna zabava za otroke Knji`nica Matije ^opa @irovnica
04 583 42 14

DU @irovnica, pohodno-planinska sekcija
Drago Kajdi`, 031 535 799 ali 04 580 14 69
Ob~inska knji`nica Jesenice Knji`nica Matije ^opa @irovnica
04 583 42 14
ZTK @irovnica
04 580 15 03

Ob~inska knji`nica Jesenice Knji`nica Matije ^opa @irovnica
04 583 42 14

ZTK @irovnica
04 580 15 03
KD dr. F. Pre{eren @irovnica – Breznica
Franc Legat, 04 580 15 02
Ob~inska knji`nica Jesenice Knji`nica Matije ^opa @irovnica
04 583 42 14
DU @irovnica in RK @irovnica
Mila Me`ek, 04 580 19 02
Jerca Ti~ar, 04 580 11 54
DU @irovnica, pohodno-planinska sekcija
Drago Kajdi`, 031 535 799 ali 04 580 14 69

DU @irovnica
Edo Kav~i~, 041 867 528

Ob~inska knji`nica Jesenice Knji`nica Matije ^opa @irovnica
04 583 42 14
DU @irovnica
Jana Lavren~i~, 04 580 16 20
Ob~inska knji`nica Jesenice Knji`nica Matije ^opa @irovnica
04 583 42 14

tapetni{tvo
Osvežite svojo garderobno omaro s

50% popustom
na spodnje perilo, kopalke, pižame, hla~ne nogavice, modne
dodatke, {olske copate in

30% popustom
na vse nogavice znamke MILI ter unikatne copate znamke Brodi.

Miran MENCINGER
VSA TAPETNI[KA DELA
• izdelava zaves
• antibakterijske vzmetnice
• izdelava in obnova sede`nih garnitur
• polaganje tekstilnih in
PVC talnih oblog

041 51 83 88
email: miranmen@gmail.com

SAMO V TRGOVINAH MILI V ŽIROVNICI IN LESCAH.

www.mili.si

• Varnost in zdravje pri delu
- prevzem urejanja varnosti in zdravja
pri delu v podjetjih;
- izdelava izjave o varnosti z oceno tveganja;
- izobraževanje: varstvo pri delu in požarna
varnost, delo z nevarnimi snovmi, ...
- pregledi delovne opreme (strojev);
- meritve elektro-instalacij in strelovodov, ...
- meritve mikroklime in osvetljenosti
delovnih mest;
- izdelava navodila za varno delo;
- strokovno svetovanje.
• Požarna varnost
(požarni redi, požarni načrti, evakuacijski načrti)
• Izdelava sodno-izvedeniških mnenj
(sodni izvedenec za področje varstva pri delu)

Marjan Jesenko s.p.
Žirovnica 91, 4274 Žirovnica
041 736 958 • jesenko.marjan@siol.net

POSREDNIŠTVO, DOSTAVA, MONTAŽA IN
POPRAVILA GOSPODINJSKIH APARATOV
POOBLAŠČEVI SERVIS ZA APARATE:

SERVIS PARNIH LIKALNIKOV "MAXI LINDO"
ELEKTROINŠTALACIJE

Izobra`evanje
smo dali sol in posu{ene cvetove sivke. Ogledali smo si galerijo
skulptur na prostem. Imenuje se Forma viva. Obiskali smo vrt
kaktusov, kjer je bil najstarej{i star 55, najvi{ji pa 52 let. Izvedeli
smo, da kaktusi lahko živijo tudi do 700 let.
Matej Zupan~i~, 5. b

Kipu, ki je predstavljal ~love{ko glavo smo pobožali obraz in si
nekaj zaželeli. Želja je morala ostati skrivnost. Ogledali smo si storže iglavcev. Nekateri so bili zelo veliki. Poskusili smo tudi pinjole.
Ugotavljali smo zna~ilnosti cipres, fig, oljk in kakijev. Vsak od nas
je poskusil olivo, figo, sir pomo~en v olj~nem olju in kruh z olivnim
oljem. Meni je bilo vse zelo okusno, le oliva mi ni bila v{e~.
Tara Mohori~, 5. b

Projekt Zdrav življenjski slog

Moje najve~je veselje je na gorah

Na ledeni ploskvi

Se kdaj vpra{ate, kaj nas obdaja. Ko pogledam skozi okno, vidim
lep razgled na Triglav in okoli{ke gore. Najlep{e so pozimi, ko jih
obdaja sneg. ^eprav v gore hodim poleti, mi je v~asih v veselje
iti tudi pozimi. Hodi{ po snegu in uživa{ v zimski idili. Tudi hoditi
poleti v gore ima svoj ~ar. Jaz in moja družina gremo najve~krat
na enodnevni izlet. Vsaj enkrat na leto pa tudi na ve~dnevni izlet
v gore.

Na{a {ola je res {portna {ola, saj smo dobri v {portih kot
so odbojka, atletika, gimnastika, nogomet, "znamo pa
se it" tudi druge panoge. V soboto, 12. februarja, nas je
»Zdrav življenjski slog« vodil v blejsko hokejsko dvorano.

Sedaj pa vam bom opisala na{ dvodnevni izlet na Krn. Na{o pot
smo za~eli iz doline Lepene. Pot do ko~e pri Krnskih jezer je bila
lahka. Raje imam poti po ravnem, a tudi strme poti niso velik
problem. Seveda po uri in pol hoje ugaja po~itek. Ko smo od{li
naprej, smo pri{li do Krnskega jezera. V njem je bilo polno majhnih ribic. Ko smo nadaljevali pot, se je pred nami odprla planota.
Ta je bila polna cvetja. Moja sestra je takoj vzela fotoaparat in
za~ela slikati. Na vsakem izletu naredimo nekaj fotografij, da
se doma, ko slike gledamo, spomnimo, kje smo bili. Ponavadi
imam na gore lep spomin. Moj najhuj{i spomin je, ko sem si na
Stolu v Karavankah zvila gleženj. Ampak kljub zvinu {e naprej
rada hodim v gore, le da sem bolj pazljiva. Naj se vrnem k moji
zgodbi. Po planoti nas je ~akal strm breg. Na žalost je bilo že
popoldne in je sonce mo~no pripekalo. Nikjer pa ni bilo sence.
Tisti dve uri sta se zelo vlekli. Po dveh urah smo pri{li na sedlo.
Kon~no malo ravnine! Kmalu smo zagledali ko~o – Gomi{~kovo
zaveti{~e. Najlep{e je, ko pride{ na svoj zadani cilj. Ne samo v
gorah, ampak tudi na splo{no. Ker je hi{a malo pod vrhom, smo
se povzpeli {e tja. Razgled na dolino je bil ~udovit. Videli smo
vse okoli{ke gore, dolino Lepene, vasi ob So~i,… Seveda je za
spomin sledilo fotografiranje. Zve~er si že utrujen in hitro zaspi{.
Zjutraj pa se prebudi{ v pre~udovitem jutru. ^e si zelo zgoden,
vidi{ tudi son~ni vzhod. Seveda je vsakega lepega enkrat konec.
Sledil je odhod v dolino. Ker smo {li navzdol, je bila pot lažja.
Najlep{e pa je, ko si v dolini in pogleda{ nazaj v goro in si re~e{:
» Uspelo mi je!« To je najlep{i ob~utek v gorah za planinca.

Gorazd Hiti daje navodila svoji ekipi.
Na treningu sta nas sprejela dva trenerja Gorazda, Hiti in Rekelj
in otroke sta razdelila v tri skupine. V prvi so bili hokejisti, ki so
že pravi mojstri drsanja in vihtenja palice. V drugi so bili dobri
drsalci, ki so se prvi~ spopadli s pravim hokejem, tretja skupina
pa je bila rezervirana za za~etnike.
V bližini igri{~a prve skupine je bilo prav nevarno, saj je plo{~ica
kar {vigala. Fantje nimajo nobenih težav na ledu kljub težkemu
kompletu {~itnikov. Tudi na igri{~u druge skupine je bilo pestro.
Tam je med fanti spretno vijugala {e Janja in nasprotni ekipi zabila gol. Najbolj živo pa je bilo pri najmlaj{ih, ki so se u~ili prvih
drsalnih korakov. Res je, da padcev, ki na sre~o niso bili bole~i,
ni manjkalo, nadebudneži pa so imeli tudi nekaj težav, ko so hoteli ujeti trenerja Gorazda. Spretnost in hitrost na ledu sta kljub
letom {e vedno njegovi glavni vrlini.
Vi{ek treninga smo doživeli prav v zadnjem delu, ko so se na{i
hokejisti iz o~i v o~i pomerili z vratarjema Ga{perjem in Žanom.
Skrivala sta se za pravo hokejsko vratarsko ~elado in zelo uspe{no
pobirala skoraj vse plo{~ice, ustreljene proti njunim vratom. Najbolj uspe{en je bil Grega, ki ju je uspel premagati kar dvakrat.
Ne boste verjeli, na koncu smo bili pre{vicani kot profesionalci,
~eprav je zgledalo, da je v dvorani hladno. Dve hokejski urici sta
minili prehitro, tako so menili hokejisti in hokejistke iz Žirovnice,
kar pomeni, da nas ~aka organizacija drugega poglavja.
Ale{ O{ljak
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Izobra`evanje
V avtomobilu se po navadi pogovarjamo in obujamo spomine
na prehojeno pot in doživetja. Doma pa ponovno pogledamo
fotografije. In kaj ugotovim? Da je najlep{e, ~e uresni~i{ zadani
cilj, ~eprav porabi{ veliko truda. Saj poznate pregovor: » Brez
muje se {e ~evelj ne obuje.« V gorah pa se zelo potrudimo, kar
obrodi sadove.

SPOMIN
KO SPOMNIM SE NATE,
KRI NAPOLNI MI SR^NE PREKATE.
SPOMNIM SE TVOJIH LEPIH O^I,
KI GLEDALE SO ME V TEMI.

Veliko ljudi ne vidi lepote v gorah. Mislijo, da je treba le hoditi
in pri tem trpeti. Vendar ni res. Gore nam ponujajo svojo lepoto, le sprejeti jo moramo. Kdor ne hodi v gore, pa tega ne
doživi, kar je po eni strani {koda. Ne vidi{ lepega okolja in ne
ob~uti{ veselja na cilju. Pozabila sem omeniti tudi živali, ki jih
sre~a{. Sama ve~krat vidim kak{no veverico, nekajkrat pa tudi že
gamsa. Najlep{a gozdna žival pa se mi zdi srna. No ja, vse živali
niso tako prijazne, vendar jih je bolj malo in se nas bojijo. Ko
hodim, vedno opazujem okolico in pogosto vidim razli~ne oblike. Seveda se moramo za to zahvaliti materi naravi, da je gore
tako obdarila. Na žalost pa ni vse tako lepo. Nekateri me~ejo
po tleh smeti in druge snovi, ki onesnažujejo okolje. Nekateri se
ozirajo na to, drugi pa ob~udujejo drugo okolico. Sedaj pa se {e
vi vpra{ajte, kaj nas obdaja. Kak{ne se vam zdijo gore? Jaz sem
svoje ob~utke že opisala.

SPOMINJAM SE NAJINIH DNI,
BREZ TEBE ^AS PO^ASI HITI.
IŠ^EM TE VENDAR TE NI
SPOMNIM SE TE IN ME BOLI.
KO MIMO TEBE GREM,
OPAZITI TE NE SMEM
KO SPOMNIM SE NATE,
SRCE MI OBSTANE.
ZDAJ SAMA HITIM,
BREZ TEBE ŽIVIM.
Karmen Zalokar

Ema ^e{ek, 8. razred
Spis je bil februarju nagrajen na literarnem nate~aju
Slovenskega planinskega muzeja.

Nadaljevanje zbiranja hi{nih imen
Ob~ina @irovnica je pristopila k nadaljevanju projekta, ki smo
ga lani uspe{no izvedli v vaseh Breg, Moste, @irovnica, Selo in
Zabreznica in odkrili 147 hi{nih imen. V leto{njem letu zbiramo hi{na imena v naseljih Breznica, Doslov~e, Smoku~, Rodine
in Vrba. Vasi so `e obiskali u~enci O[ @irovnica z mentoricama
Meto in Vanjo. Poleg hi{nih imen so zbirali {e zanimive zgodbe
o doma~ijah. Vsem doma~inom, ki so si vzeli nekaj ~asa za klepet z njimi, se najlep{e zahvaljujejo.
Hi{na imena smo z doma~ini preverili in pregledali na sre~anju
v Kulturni dvorani na Breznici. Z Razvojne agencije Zgornje
Gorenjske smo lastnikom doma~ij `e poslali dopise s soglasji
za monta`o tablic z imeni. Tablice so brezpla~ne in jih bomo
lastnikom dostavili na dom ter na njihovo `eljo tudi namestili na doma~ijo. Z `eljo, da obele`imo ~im ve~ hi{nih imen, lastnike pozivamo, da soglasje oddajo. Za dodatne informacije
nas lahko pokli~ete na 04/581 34 16 ali nam pi{ete na klemen.
klinar�ragor.si.

Projekt »Spoznajmo stara
hi{na imena« poteka v okviru Lokalne akcijske skupine
Gorenjska ko{arica in je sofinanciran s strani Evropske
unije, Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano preko programa Leader ter ob~in
Bled, Bohinj, Gorje, Kranjska Gora, Preddvor in @irovnica.
Klemen Klinar

Se ukvarjate z umetnostjo?
Slikate, oblikujte z glino, izdelujete nakit, pletete,
kva~kate ali kako druga~e spro{~ate svojo umetni{ko
`ilico? Pridru`ite se nam v okviru projekta »Naj umetnost
ne pozna meja«!
Za sodelujo~e v okviru projekta pripravljamo:
Delavnico CorelDraw – izdelaj svojo predstavitveno zlo`enko
Delavnico Postavitev lastne spletne strani
Skupno prodajno razstavo, kjer se boste lahko predstavili s
svojimi deli in za~eli umetni{ko pot prepletati s podjetni{ko

Imate težave z računalnikom?
Mi vam lahko pomagamo.
Popravljamo:

• prenosne računalnike, osnovne plošče, displeje,
• namizne računalnike, strežnike
• tiskalnike, monitorje, telefakse,
• računalniške mreže in internet,
• čistimo računalniške viruse
• instaliramo protivirusni program F-secure
• nadgradnje računalnikov

Rok za prijavo je 10. 4. 2011. Udele`ba v projektu je brezpla~na.
Za ve~ informacij in prijave smo dosegljivi na Razvojni agenciji
Zgornje Gorenjske, Spodnji Plav` 24e, Jesenice, tel. {t.: 04 581
34 17 (Ur{ka @eleznikar), e-naslov: urska.zeleznikar�ragor.si.

Pokličite nas!
Pomagali vam bomo.

Projekt »Naj umetnost ne pozna meja« je financiran s strani
Ob~ine @irovnica.
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Upokojenci

Osebni prazniki
starej{ih ob~anov
Leto se je pri~elo s tremi prijetnimi obiski na{ih
najstarej{ih ob~anov. Da je dobra volja res najbolj{a, se
je bilo mo~ prepri~ali pri vseh slavljencih, ki so v januarju
in februarju praznovali visoki jubilej.

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

@upan Leopold Poga~ar in predstavniki Dru{tva upokojencev
@irovnica, so obiskali gospo
Antonijo Dolenc z Brega, ki
je 16. januarja praznovala zavidljivih 96 let. Gospa Antonija
je pustila vtis prijazne, dobrovoljne in nasmejane `enske.
Do upokojitve je bila prodajalka v takratni trgovini Kalan. Ob prijetnem pogovoru je povedala, da ob lepem vremenu rada hodi
na sprehode po Bregu in da se zelo veseli izletov, ko se s svojimi
doma~imi odpravi na Pokljuko nabirat borovnice. [e vedno skrbno obdeluje svoj vrti~ek in pridela raznovrstno zelenjavo. Da pa je
na teko~em z dogajanji doma in po svetu, zasleduje dnevne novice v ~asopisu in na televiziji. Gospe Antoniji zdravje odli~no slu`i,
saj je pri svojih letih {e zelo vitalna, polna smeha in pozitivne energije. Na obisku je zbranim zaupala nekaj anekdot iz mladih let.

www.stripydent.si

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

Drugi obisk je bil pri gospodu
Vincencu Zupanu s Sela, ki
je 19. januarja praznoval ~astitljiv 97. rojstni dan. Gospod
Vincenc med tednom `ivi pri
h~erki Vandi v Ljubljani, vikende pa pre`ivijo v doma~em
kraju, kamor zelo rad prihaja.
Goste vedno pri~aka z velikim
nasmehom na obrazu. Skupaj s h~erkama Vando in Majdo ter
zetom Markom je stekel prijeten klepet, ki je bil za~injen z obilico smeha. Gospod Vincenc je pri svojih zavidljivih letih odli~nega
zdravja in {e bistre glave. Redno spremlja dnevne novice, najbolj pa
je vesten pri gledanju {porta, zato se takrat ne pusti kaj dosti motiti.

• Izdelava pohištva po meri
- kuhinje, otroške sobe, spalnice, dnevne sobe

Na{a tretja slavljenka je bila
gospa Julijana Rejc iz @irovnice, ki je 3. februarja praznovala svoj 97. rojstni dan.
Skupaj s h~erko Mileno vedno
pripravita prisr~en sprejem.
Gospa Julijana se pri svojih
zavidljivih letih zelo dobro
po~uti in je {e vedno polna smeha in humorja. Prijeten klepet
je popestrila z marsikatero zgodbico iz preteklih let. Povedala je
tudi, da je v mladostnih letih igrala v gledali{~u in vedno rada
spesni lepo pesmico.
Vsi trije slavljenci so zelo radi v dru`bi svojih doma~ih, ki so do
njih zelo skrbni. Dneve pa jim {e posebej popestrijo vnuki in
pravnuki.
Ne smemo pa mimo {e dveh slavljenk, ki sta praznovali. Gospa
Marija Kr`i{nik, ki sicer `ivi v Domu Tisje, v [martnem pri Litiji,
je 13. januarja dopolnila 94 let in Fran~i{ka Klinar z Rodin je
19. februarja praznovala 92. rojstni dan.

• Izdelava opreme za lokale in pisarne
• Izdelava sobnih in vhodnih vrat
staro za novo

• Izdelava balkonskih in stopnišcnih
ograj

Helena ^ade`
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Gasilci / Prejeli smo…

Leto 2010 brez po`ara

Na na{ih zborih pogre{amo krajane, ki nam pomagajo pri na{em delu in
jih vsako leto povabimo. Gasilci skrbimo za po`arno varnost vseh in `elimo svoje delo predstaviti {ir{i javnosti. Na koncu se zahvaljujemo vsem, ki
ste nam pri na{em delu kakorkoli pomagali. Ko pomagate nam, pomagate tudi sebi za bolj{o varnost.
Na pomo~!
Marjan Dobnikar

Gasilci PGD Smoku~ smo imeli v soboto, 8. januarja, ob~ni zbor.
Poleg velikega {tevila ~lanov dru{tva in predstavnikov sosednjih dru{tev
in organizacij je zboru prisostvovalo tudi ve~ povabljenih gostov. Med
njimi je bil `upan Leopold Poga~ar, poveljnik Gasilske zveze Gorenjske
Milan Dubravac, predsednik in poveljnik GZ Jesenice Marjan Dobnikar in
Robert Pre{eren in poveljnik Ob~inskega gasilskega poveljstva @irovnica
Peter Lu`nik.

Novi~ke PGD Zabreznica

Zakon o dru{tvih predpisuje, da morajo vsa dru{tva imeti ob~ni zbor,
ki je najvi{ji organ dru{tva. Na zboru se podajo poro~ila o delu in
finan~nem poslovanju v preteklem letu, sprejme se program dela in
finan~ni plan za naslednje leto in podeli se priznanja, odlikovanja ter
napredovanja zaslu`nim ~lanom.
Tako smo ~lani PGD Smoku~ na zboru potrdili vsa poro~ila o na{em
delu za leto 2010 in sprejeli na~rte za leto 2011. Minulo leto je bilo
uspe{no tudi glede po`arne varnosti, saj nismo imeli nobenega po`ara.
Dvakrat smo de`urali v domu, pripravljeni, da izvozimo, vendar na{e
pomo~i niso potrebovali. Pomagali pa smo pri poplavah v Ljubljani, ko
so zaprosili za {ir{o pomo~.
Za dolgoletno delo v dru{tvu sta dobila priznanje Andrej Grubar za 30
in Toma` Globevnik za 20 let ter za delo v operativi Roman Bo`i~ za 10
let, Andrej Grubar in Miro Gr~ar pa za 20 let. Priznanje Gasilske zveze
III. stopnje je prejela Nina Jalen.

• V decembru 2010 smo se ~lani PGD Zabreznica udele`ili vodenega ogleda Letali{~a Jo`eta Pu~nika in njihovih poklicnih gasilcev. Z
najve~jim zanimanjem smo poslu{ali, kako deluje letali{~e, njihove
podporne slu`be in predvsem gasilci. Pri ogledu so se nam pridru`ilo
tudi trije ~lani DVD Lipika (hrva{ki prostovoljni gasilci), katerim smo
pred leti prodali staro gasilsko cisterno TAM. Izmenjali smo izku{nje,
stkali nove prijateljske vezi ter jim podarili del na{e opreme, ki ni bila
ve~ v uporabi.
• V januarju smo staro potratno pe~ v gasilskem domu nadomestili s
sodobno plinsko, 8. februarja pa s 14-imi gasilci sodelovali pri organizaciji kulturnega praznika.
• Pri{el je tudi ~as za redni ob~ni zbor ~lanov, kjer smo pregledali preteklo delo in si zadali nove naloge za prihodnje delo. Za uspe{no
delovanje dru{tva gre najve~ja zahvala predvsem posluhu ob~anov,
ki nam s svojimi prispevki ob prejemu koledarjev in z nakazili dela
dohodnine za na{o dejavnost pomagajo, da smo dejavni v lokalnem
okolju. Zahvala gre prav tako pripravljenosti celotne ob~inske uprave
za dobro sodelovanje.
Klemen Rev

Ob~ni zbor je bil odli~no organiziran in se je pri~el s kulturnim programom. Nastopili so pevci me{anega zbora dr. France Pre{eren, ki so nas
po~astili z imenitnim petjem, kon~ali pa so ga fantje tria Auf biks, ki so
igrali do zgodnjega jutra.

VOLITVE, VOLILNI SISTEM, DEMOKRACIJA, LJUDSTVO, OBLAST... KAKO JIH POJMUJEMO??
Zadnja dogajanja v svetu in doma prina{ajo nove poglede na demokracijo
in odnose v dru`bah. Obstoje~i vzorci bodo verjetno do`iveli kar nekaj sprememb. Klasi~ni politi~ni subjekti kot ka`e ne prina{ajo zadovoljstva ljudi in
to se v zadnjem obdobju ~uti povsod.
Na lokalnem nivoju na{e ob~ine bi rad spomnil na te`nje, ki so se pojavljale ob ustanovitvi Ob~ine @irovnica. Ne morem pozabiti posmehovanj
in poni`evanj do skupine ljudi (Neodvisne liste za @irovnico), ki so se lotili
politi~nega delovanja z namenom izbolj{ati `ivljenje ob~anov. Ne bi se rad
spu{~al v podrobnosti, kako nenaravna tvorba smo, zdru`ba koristoljubcev,
nesposobnih politi~nih amaterjev in podobno. Napovedovali so nam kratko
dobo delovanja, saj vendar ni normalno, da se nekateri kar grejo nekaj
neodvisnega, ~e pa je ja treba politiko na vi{jih nivojih uganjati!
Rezultati te nenaravne poti neodvisne`ev v na{i ob~ini govorijo druga~e.
Ne bi rad pretirano hvalil materialnih dose`kov, ~eprav niso zanemarljivi.
Bolj bi rad poudaril moralne dose`ke majhne skupnosti, v kateri `ivimo.
V teh nekaj mandatih se je izoblikovalo zelo prijetno in spro{~eno ozra~je
med ljudmi, spo{tljivost do vseh prebivalcev ob~ine ne glede na osebnostne
preference v smislu politi~nih, verskih ali kak{nih drugih prepri~anj. To je v
@irovnici danes dejstvo in nanj smo lahko vsi skupaj ponosni. Ta umirjenost,
spro{~enost in predvsem vrednote po{tenega pristopa k vsem aktivnostim,
nam daje moralno prednost glede na splo{no stanje v {ir{em okolju. Potrditev tega so prav gotovo zadnje lokalne volitve, kjer ste ob~ani izbrali trend
skrbi predvsem za kvaliteto `ivljenja, ne pa za neko prenapeto postavljanje
na eno ali drugo politi~no stran.
[e nekaj razmi{ljanj o demokraciji in volitvah za bolj{e razumevanje. Vladavina ljudstva pomeni, da se pri odlo~anju o skupnih zadevah v neki
skupnosti o tem odlo~ijo vsi. Skozi stoletja se je ta na{a uboga demokracija razvijala na razli~ne na~ine. Danes poznamo obliko, ki ji pravimo
predstavni{ka demokracija. Kako pridemo do nje? Ja, v Ob~ini @irovnica bi
bilo najbolje, ~e bi bili v ob~inskem svetu vsi polnoletni ob~ani ob~ine. To
bi bilo najpopolnej{e, ne pa tudi najbolj racionalno, ker ne bi bilo mogo~e
normalno delati. @e en posameznik bi lahko blokiral delo cele skupnosti (in
v @irovnici bi na{li kak{nega, kaj ne?) Zato se je potrebno odlo~iti in izbrati

ustrezne predstavnike, ki v dolo~enem obdobju izvajajo voljo skupnosti. V
Sloveniji smo po letu 1991 prevzeli splo{ne vzorce iz razvitej{ih demokracij
in dolo~ili {tevilo predstavnikov za predstavni{ke organe v vsaki ob~ini. Pri
ve~jem {tevilu volilnih upravi~encev se uveljavi proporcionalni sistem, pri
manj{ih pa ve~inski. Najbolj{i proporcionalni sistem je izra~unal matematik
D'hont. Gre za dokaj enostaven prera~un dobljenih glasov na {tevilo mandatov, ki jih neka lokalna skupnost ima (v na{i ob~ini 14). Seveda, ~e smo
se odlo~ili za manj predstavni{kih mest kot je volilnih upravi~encev, nekdo
mora odpasti. S tem je glede na volilno udele`bo nekje tudi minimalno
{tevilo glasov, ki je potrebno za zadnji pridobljeni mandat. Ker je sistem
zelo demokrati~en, upo{teva tudi voljo tistih, ki na volitve ne pridejo, izlo~i
pa tudi tiste, ki imajo premalo glasov, da bi predstavljali minimalno {tevilo
volilcev, ki si `elijo da jih zastopajo.
V na{i ob~ini je po tem sistemu obi~ajno potrebno za zadnji 14. mandat v
ob~inskem svetu dobiti od 100 do 130 glasov glede na volilno udele`bo.
Na lanskih volitvah je zadnji mandat tako dobila stranka SD in iz sveta izrinila stranko LDS za 3 glasove. Se pravi stranka SD je dobila 210 glasov in
ima 2 mesti v ob~inskem svetu, stranka LDS pa 102 in nima nobenega. V
tem primeru gre za dokaj izkrivljeno sliko, saj je stranka LDS dobila polovico
toliko glasov kot SD pa nima nobenega svetnika, SD pa ima 2. Tako deluje
proporcionalni sistem in nekje je pa~ mejno podro~je. Druga~e se proporcionalnega sistema ne da narediti. Druga~no sliko bi dal ve~inski sistem,
ki pa bi {e veliko manj poudarjal politi~ne stranke in bi bil pravzaprav za
bolj zdravo in ~isto razmi{ljanje v na{i dru`bi v tem trenutku mogo~e zelo
dober. Kar zamislimo si, da bi na prihodnjih dr`avnozborskih volitvah lahko
kandidirali posamezniki v dolo~enih obmo~jih po ve~inskem sistemu. Koliko mislite, da bi {e ostalo sedanjih politi~nih veljakov v politiki.
Na koncu bi rad {e enkrat izpostavil vse ob~ane Ob~ine @irovnice, ki ste v
vseh mandatih doslej znali izbrati svoje predstavnike po drugih in ne strankarskih kriterijih. Prav to nas v Sloveniji zdaj u~ijo analitiki, kako je treba
izbirati svoje predstavnike po ve~ razli~nih kriterijih in ne samo strankarskih.
Pa naj pridejo na usposabljanje v @irovnico!!
Milan Dubravac
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Iz preteklosti

Ljubljanski knezo[kof dr. Janez Zlatoust Poga^ar
(1811–1884)
Skupaj z dr. Francetom Pre{ernom in ljubljanskim nad{kofom ter Bo`jim slu`abnikom Antonom Vovkom, knezo{kof
dr. Janez Zlatoust Poga~ar sestavlja kulturno-duhovni troj~ek, ki ga je Vrba poklonila slovenskemu narodu.
O~e Janez Poga~ar in mati
Ne`a roj. Primo`i~ sta sprva `ivela na Bledu, nato
pa sta v Vrbi kupila kmetijo Pr' Len~ku, kjer se jima
je 22. januarja 1811 rodil
prvorojenec Janez Zlatoust. Kasneje je dobil {e tri
brate in pet sester. Njegovo nadarjenost sta opazila
rodinski `upnik Franc Salezij Christian in materin
brat, bogoslovec Matej
Primo`i~. Star{em sta svetovala, naj ga po{ljejo v
ljubljanske {ole.

Pr' Len~k v Vrbi. Foto: Bo`o Ropret.

Knezo{kof Anton Alojzij Wolf mu je 27. julija
1834 podelil sv. ma{ni{ko
posve~enje. Nemudoma
Dr. Janez Zlatoust Poga~ar
ga je poslal v Avgu{tinej
opravit visoke bogoslovne
{tudije. Prav v ~asu, ko je Poga~ar pri{el na Dunaj, se je tam
dru`ila skupina t. i. liberalnih katoli~anov, ki so bili vneti za soglasje vere in filozofije. Nanj je naredil odlo~ujo~ vtis spiritual
dr. Alois Schlör, prijateljstvo s knezom in kasnej{im kardinalom
Friedrichom von Schwarzenbergom pa je postalo izrednega pomena za njegovo prihodnost.

Zlatoust je bil dejaven zlasti v prvih letih {kofovanja, ko ga
{e ni mu~ila o~esna bolezen. Skrbel je, da je bil vsak duhovnik, ki ga je nastavil bodisi v {oli ali na `upniji, na pravem mestu. Pomembno je posegel na razli~na podro~ja. Z Ljubljanskim {kofijskim listom je duhov{~ina dobila uradno glasilo. Bil
je prvi pobudnik organiziranega cerkvenega zgodovinopisja.
Poga~ar se je s »pomno`itvijo« `upnij leta 1876 in z ustanovitvijo Duhovskega podpornega dru{tva leta 1877 dejavno zavzel za izbolj{anje gmotnega polo`aja duhovnikov. Postavil je
stroge pogoje za sprejem v bogoslovje in zahtevo po stalnem
izobra`evanju duhovnikov. Z re{evanjem socialne problematike
so bile povezane predvsem redovne skupnosti, na novo pa je
bila ustanovljena Vincencijeva konferenca. Prihod {olskih sester
sv. Fran~i{ka Kristusa Kralja v Repnje je bil nadvse pomemben za
razvoj slovenskega {olstva za dekleta. Zato je podprl tudi ustanovitev dekli{kega zavoda in {ole v [mihelu pri Novem mestu
pod vodstvom sester notredamk. Posebna Poga~arjeva skrb pa
je bila prenova cerkvene glasbe. Za izobra`evanje organistov je
bila ustanovljena orglarska {ola in revija Cerkveni glasbenik.

Leta 1837 je s Poga~arjevim prihodom na ljubljanskem liceju
nastopila nova generacija bogoslovnih profesorjev, ki je pretrgala z jo`efinskim pojmovanjem vzgoje bogoslovcev. V profesorsko obdobje spada tudi Poga~arjev najpomembnej{i projekt
Alojzijevi{~e (1846). Bil je njegov idejni o~e, graditelj, pa tudi
prvi rektor. Pod njegovim vodstvom se v Alojzijevi{~u niso vzgajali le bodo~i duhovniki, ampak tudi svetni izobra`enci in kulturniki. Poga~ar kot ustanovitelj Slovenskega cerkvenega ~asopisa – Zgodnje Danice (1848) velja za utemeljitelja slovenskega
katoli{kega ~asnikarstva. Za nem{ko govore~e vernike je izdajal
nem{ka ~asopisa. Revija Zeit und Ewigkeit je imela zna~aj prve
teolo{ke revije na Slovenskem.

Vseskozi je ohranjal stike z Jur~i~em in Levstikom, kasneje tudi
z Gregor~i~em, ki ga je branil pred Mahni~evo kritiko. Prav Levstikovo delo na jezikoslovnem podro~ju je mo~no podpiral,
saj mu je priskrbel tudi uredni{ko mesto pri pripravi Slovenskonem{kega slovarja. V narodni politiki ni `elel poglabljati prepada med liberalci in konservativci, kajti zanj so bili vsi {e vedno
katoli~ani. Sloga{ka politika pa ni bila v{e~ dolo~enemu krogu
slovenskih izobra`encev in politikov, ker se jim je zdela premalo
na~elna. Zato pomeni Poga~arjeva smrt 25. januarja 1884 prvo
prelomnico v slovenski politi~ni zgodovini.

Poga~ar je obdobje 1837–1859 pre`ivel v senci knezo{kofa Wolfa in bil eden njegovih najpomembnej{ih sodelavcev. Po odhodu
iz Alojzijevi{~a leta 1858 se je te`i{~e njegove dejavnosti preneslo na razli~ne {kofijske slu`be. Upal se je izpostaviti za slovenske interese v {olstvu in politiki, saj je imel tiho privoljenje {kofa
Vidmarja in trdno podporo kardinala Schwarzenberga na dvoru.
Po Vidmarjevi odpovedi vodstvu {kofije leta 1871 se je vnel boj
za mesto ljubljanskega knezo{kofa. Ote`evale so ga zapletene
politi~ne razmere na Kranjskem. Nazadnje je leta 1875 cesar
Franc Jo`ef I. Poga~arja imenoval za ljubljanskega knezo{kofa,
pape` Pij IX. pa ga je potrdil.

Knezo{kof Poga~ar je na teko~e izzive odgovoril na na~in, ki ga
sodobniki o~itno niso razumeli. Da je marsikaj vendarle dobro
postavil, dokazujejo {tevilni njegovi ukrepi in navodila, ki so
pre`iveli v upravni in pastoralni praksi ljubljanske nad{kofije vse
do dana{njih dni.
Matja` Ambro`i~
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Kulturni utrip pod Stolom

Bog mi je oskrbel imenitnega o~eta – Francetovega Franceta
9. februarja je minilo 140 let od rojstva Frana Sale{kega Fin`garja. Pisateljeva rojstna hi{a v Doslov~ah je bila ta dan
dale~ premajhna za vse ljubitelje pisane besede, ki so se udele`ili slovesnosti.
V Zavodu za turizem in kulturo @irovnica so ob obletnici povabili v
goste dramskega igralca Toneta Kuntnerja. S prebiranjem odlomkov iz Fin`garjevih del je obudil spomin na `ivljenje neko~, pisateljev lik pa sta skozi pogovor o`ivila Janez Mulej in Mira Novak,
dolgoletna kustosinja v Dolen~evi kaj`i in odli~na poznavalka Frana
Sale{kega Fin`garja, ki je o manj znanih pisateljevih dejavnostih pripovedovala tudi za Novice.

Bil je igralec, prevajalec, izvrsten predavatelj, urednik, vsestransko vpet v kulturno
delo v krajih svojega slu`bovanja.
Veliko ga je zaposlovala gradnja. S
priro~nikom Mali gradbenik si je pomagal, da je kmetom risal na~rte za stanove
in sirarne v Bohinju, za vodovode in hleve
v Sori, kje je med 1. svetovno vojno vodil regulacijo reke Sore. Med 2. svetovno
vojno uni~eni Murka in @ingarica sta njegova vsem znana gradbena dose`ka.
Njegovo navdu{enje za slovenstvo je
raslo v dija{kem domu, ki ga je vodil
Tomo Zupan. V ~asu, ko je za~el liteFran Sale{ki Fin`gar
rarno ustvarjati, je za~el tudi so{olce,
prijatelje, profesorje in tujce voditi po
krajih Pre{ernovega Krsta pri Savici in v vasi pod Stolom. @e takrat
in vedno kasneje je poudarjal: Breznica je samo ena, nikjer drugje
na Slovenskem se ni na tako majhnem ko{~ku zemlje rodilo toliko
izobra`encev.
Navdu{en za tehniko v spominih pripoveduje, da sta bila s stanovskim kolegom Matjanom prva kolesarja duhovnika v {kofiji.
Po prihodu v Trnovo, Fin`garja leta 1928 sre~amo med ustanovitelji
radia. Nagovoril je poslu{alce v prvi radijski oddaji in tudi potem
pogosto nastopal.
Ponosno vesel je bil, ker je Pre{ernovo rojstno hi{o leta 1939 preuredil v muzej. S tem delom si je upravi~eno pridobil naslov prvi
konservator na Slovenskem. Z zbiranjem denarja za odkup in ureditev hi{e je dal kasnej{im zanesenjakom navdihujo~ zgled, da so
s pomo~jo {olske mladine in kulturnih Slovencev nastajali muzeji v
rojstnih hi{ah na{ih literatov.
Zapisano ni vse, kar je Fin`gar v svojem `ivljenju dobrega napravil
Slovencem. Je pa dovolj za spo{tovanje, ob~udovanje, hvale`nost in
ponos. Dovolj je tudi za povabilo k branju in obisku njegove rojstne
hi{e, v kateri `e 40 let domuje muzej.

Mira Novak pripoveduje …
Ta pesnik, pisatelj in dramatik, ki se je s svojim obse`nim opusom
uvrstil med `lahtne besedne ustvarjalce, je bil nenavadno vsestransko nadarjen, da tudi zanj velja, kar je zapisal o o~etu: Znal je vse.
Za svojega o~eta je pisatelj dejal: Bog mi je oskrbel imenitnega o~eta
– Francetovega Franceta in iz hvale`nosti se je podpisoval Francetovega Franceta France.
V Letih mojega popotovanja in v nekaterih drugih spisih, nam pisatelj pripoveduje o vsem, kar je v svojem dolgem `ivljenju ob svoji
duhovni{ki slu`bi in pisateljevanju po~el. Vse nadarjenosti so se mu
`e v gimnazijskih letih izrazito izoblikovale, zorele pa vse `ivljenje.

pon, tor, ~et, pet: 9.00 - 19.00
sre: 9.00 - 13.00, sob: 8.00 - 12.00

Ur{ka Jerala, s.p.
T 04/5801240

Moste 31a
4274 @irovnica
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Je ta svet le pove^an oder drame Slepci?
Ljudje v kletki. Ljudje, ki se ne vidijo, ki se celo no~ejo
sli{ati. Ljudje, ki izgubljeni modrujejo o re{itvi. Tisti, ki
vidijo in tisti, ki ne vidijo – vsi slepi.
V Gledali{~u slepih in slabovidnih Nasmeh so po desetih letih mirovanja, 19. februarja premierno uprizorili dramo Muricea Meaterlincka Slepci. Osem slepih ujetih v kletko na odru, gledalcu v uro
trajajo~i predstavi odpira o~i o slepoti. O slepoti slepih, ujetih v svetu vide~ih in vide~ih ujetih v slepoti brezosebne potro{ni{ke družbe.
»Ob 90-letnici organizirane skrbi za slepe v Sloveniji se nam je besedilo, o katerem smo razmi{ljali že leta, zdelo kot nala{~, da pokažemo tudi drugo plat zgodbe slepih. Tisto plat, ki ~loveka pripelje
do spoznanja, da se na ulici sre~ujemo ne samo z fizi~no slepimi,
ampak tudi s tistimi, ki sicer gledajo, a ni~ ne vidijo. Žal je usoda –
nenadna smrt igralca - zahtevala, da smo dramo do odra spravili z
zamudo, a Nasmeh je po desetih letih mirovanja oživel in Nasmeh
je tista stvar, ki slepim in slabovidnim omogo~a, da ustvarjajo in
da so. V tem razbitem svetu jim pomaga pokazati, da kljub izgubi vida, premorejo prenekatere sposobnosti in da so samo slepi.«
Tako o predstavi Ivan Mla~nik, igralec in gonilna sila v gledali{~u,
njegovo razmi{ljanje pa dopolni brat Frenk: »Igralci smo pozabili
na to, da smo slepi, da moramo igrat slepe. Mi obvladamo gibanje
v temi in tega ne poudarjamo. Na generalki nas je tako nekdo opozoril, naj vendarle malo nakažemo, da igramo slepe ljudi.«
V ekipi Slepcev se je zbralo osem slepih igralcev in tehni~na ekipa
vide~ih iz vse Slovenije. Predstava je nastajala na Okroglem, v Domu
oddiha Zveze slepih in slabovidnih Slovenije. Mateja Mla~nik,
režiserka: »Dobili smo se enkrat mese~no in skupaj preživeli ves
vikend. Bolj pogosto ni {lo, saj imamo skoraj vsi družine, prihajamo pa iz Idrije, Nove Gorice, Metlike, Kamnika, Sela in Ljubljane. V domu smo si priredili prostor za vaje in tako kot na odru
ozna~ili prizori{~e. Igralcem pri gibanju najve~ pomagajo preproge,
ki ozna~ujejo posamezne dele odra. Vaje so bile pravo doživetje,
nabite s pozitivno energijo, ki nam je pomagala odpirati kletko;
tako tisto simboli~no na odru kot tisto v resni~nem življenju. Igralci
so med {tudijem besedila izhajali tudi iz lastnih izku{enj. Nekateri
med njimi so »ujetost« doživljali že ob preživljanju mladosti v za-

vodih za slepe. S predstavo želimo podirati mit o nemo~nih slepih
ljudeh, ki je {e vedno prisoten med nami in spodbuditi druga~ne,
da stopijo izza ograj.«
Gledali{~e Nasmeh je edino gledali{~e slepih v Sloveniji, predstava Slepci pa tudi v veliko {ir{em merilu ena redkih, v kateri igrajo
le slepi igralci. Odzivi publike po premieri in ponovitvi v brezni{ki
dvorani so pozitivni in navdu{ujo~i za ustvarjalce, pri ~emer Frenk
Mla~nik stvarno sprejema pohvale z besedami: »Jasno, da vide~i ne
bodo kritizirali predstave slepih, nekateri slepi pa so povedali svoje
brez dlake na jeziku!« in dodaja, da so ~lani gledali{~a nekoliko
razo~arani, ker se vabilu na predstavo ni odzval nih~e izmed predstavnikov Ob~ine Žirovnica in ZTK Žirovnica.
Pomembno vlogo pri nastajanju predstave je odigrala tehni~na ekipa, med njimi tehnik in scenograf Klemen Vrabec in kostumografka Martina Vrabec. Strokovno mentorstvo sta nudila Alenka Bole
Vrabec in Tomaž Guben{ek. Pomo~ pri nastajanju predstave so Nasmehu, ki deluje v okviru KD dr. France Pre{eren, nudili v Gledali{~u
Toneta ^ufarja na Jesenicah, finan~no so jo podprla dru{tva slepih,
Zveza slepih in slabovidnih Slovenije in drugi sponzorji.

Zgodba o masa`i

je pozorno poslu{ala, gledala dekli~ine dlani in ~ez ~as rekla: „Mo~ ima{
v svojih rokah. @eli{, da se tvoja gospa bolje po~uti? Svoje `elje prenesi
na njeno telo. Dotik lahko naredi ~ude`e!“ V roke ji je dala stekleni~ko:“
To olje vtri v njeno telo in naj ji bo pri tem prijetno.“
S stekleni~ko se je vrnila domov. Zakurila je ogenj, da je bilo prijetno
toplo, vdova pa ji je dovolila, da ji olje nama`e po hrbtu. Vonj mazila je
zavzel celoten prostor in spremembe so bile kmalu opazne. Maziljenje
sta ve~krat ponovili in vdova je povedala, da se bolje po~uti, da ima
ve~ energije in `eljo, da gre ven na sprehod po soncu. Pogovarjali sta
se, se zbli`ali, si zaupali in `ivljenje za obe je bilo lep{e in prijetnej{e.
Starki se je naposled spremenil izraz, saj je iz`arevala zadovoljstvo nad
`ivljenjem, kar ji je dalo notranjo lepoto. Sosedje so kmalu opazili spremembo in z veseljem jim je povedala recept za bolj{e po~utje. Deklico
so prosili za pomo~ pri svojih te`avah, ko jih je bolel hrbet ali glava, pri
bole~ih nogah ali spe~ih rokah, pri bole~inah zaradi slabe prebave in
podobno. Pomagala jim je, kolikor jim je lahko, najve~ pa so si pomagali
sami s tem, da so prisluhnili svojemu telesu.
Po vseh kulturah sveta so razvili svojevrstno tehniko. Nastale so razli~ne
masa`e, katere po naravni poti laj{ajo bole~ine in spro{~ajo duha. V
dana{njem ~asu lahko naredimo ogromno za preventivno zdravljenje.
Nau~ili smo se razli~nih tehnik protibole~inskih, {portnih, refleksnih in
zvo~nih masa`...
Naredite nekaj zase in si poi{~ite tisto kar vas bo dopolnilo in sprostilo.
Sandra Rebek Ga{per{i~

Foto: Janez Pelko.

Med mnogimi ~lanki o masa`i se lahko zgodi, da se oddaljimo od njenega pravega pomena. Poskusila vam bom pribli`ati bistvo masa`e na
druga~en na~in. Na za~etku moje delovne poti sem naletela na neko
zgodbo, ki mi je ostala v spominu in zapisala sem jo …
Dogajalo se je pred davnimi ~asi.
Mlado dekle je pri{lo slu`it k ovdoveli starki. @ivela je sama. Bila
je bolna in je potrebovala nekoga, da je zanjo skrbel. Deklica je
bila blagega zna~aja, marljiva. Na
starkinem obrazu se je zarisalo
celotno `ivljenje, osamljenost in
nezadovoljstvo. Za vso lepoto
okoli sebe je oslepela, za pohvale
onemela, za prijaznost je oglu{ela in za vso ~utnost je odrevenela. Sedela je v tema~nem kotu sobe kakor da ~aka na minljivost dneva. Z deklico
ni bila zadovoljna, ~eprav je postorila ve~ kot je bilo naro~eno. „ Kaj lahko {e storim za vas, da vam bo lepo?“ jo je tiho in prijazno spra{evala.
Starka pa je nemo gledala predse.
Deklica se je nekega dne odlo~ila, da gre po nasvet k zdravilki. Vstopila
je v prijeten prostor napolnjen z zeli{~i in di{avnicami. Stara zdravilka jo
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Planinarjenje

Pot po mejah Ob~ine @irovnica
3. etapa

Vmesni cilj na drugi etapi na{e poti po mejah ob~ine je bil Dom pri izviru Zavr{nice,
ki ga upravlja doma~e planinsko dru{tvo, ustanovljeno leta 1996. Planinska postojanka
se nahaja na nadmorski vi{ini 1425 m, neposredno ob izviru Zavr{nice v Zelenici. Prvotno je bila to obmejna stra`arnica JLA na Pungartu, zgornjem delu Smoku{ke planine,
zgrajena leta 1952. Z odhodom grani~arjev biv{e jugoslovanske vojske je bil objekt leta
1970 delno obnovljen in preimenovan v »Dom Janeza Rezarja«, ki ga je upravljal {olski
center Iskra iz Kranja. Dom je bil zaprtega tipa in tako se ga je prijelo tudi drugo ime
»Planinski dom Iskra«. Ko ga je PD @irovnica leta 1996 dobilo v najem od Ministrstva
za obrambo RS za dobo 25 let, je bil v zelo slabem stanju. Prostovoljno delo zavzetih
planincev s pomo~jo sponzorjev je v preteklem desetletju domu popolnoma prenovilo
podobo.
@al pa se sedaj nikakor ne najde skupnega jezika z dr`avo za ureditev pravnega statusa
doma in s tem prenosa lastni{tva na dru{tvo ali ob~ino.
Pa pustimo vnemar dolinske probleme in pojdimo raj{i v lep{i planinski svet na na{o
tretjo etapo »Po mejah Ob~ine @irovnica«.
Od doma nas pospremi {e zadnji pogled na Bled in mimo izvira Zavr{nice se napotimo
po lepi stezi v divjo romantiko, kjer nam na levo uhajajo pogledi na nasekane grebene
Vrta~e, na desni pa na pobo~je severne Begunj{~ice.
La`ja pot. Pri spodnji postaji opu{~ene vle~nice se vzpnemo desno ob smu~i{~u, kjer
presekamo markirano pot iz Ljubelja proti Stolu. Levo po njej pridemo v redek gozd
in nadaljujemo pre~enje pod strmimi pobo~ji Na Mo`eh. Po nekaj minutah hoje bodimo pozorni, da ne zgre{imo prehoda na desni strani, ki nas v kratkem vzponu skozi
ru{evnat del mimo velikega balvana pripelje v krnico Suho ru{evje.
Na desni strani steze se vzpenjajo pobo~ja pod grebenom Na Mo`eh – Palec, na levi pa
greben Male glave, ki pelje na Vrta~o. V rahlem vzponu dose`emo @leb (1916 m n/v)
med Palcem in Zelenjakom. Tu lahko pustimo nahrbtnik in krenemo desno navzgor,
pre~imo do plitve grape ter preko nje zagrizemo v strmo pobo~je, ki nas pripelje v bolj
skalnat svet, kjer med naravnimi prehodi poi{~emo pot na greben in tudi `e vrh Palca
(2026 m n/v).
Te`ja pot. Pot ob opu{~eni vle~nici nadaljujemo do konca smu~i{~a in se ob naslednji
vle~nici Triangel vzpnemo do dr`avne meje na sedlo ^ez Pod (1686 m n/v). Tukaj si
moramo nadeti plezalni pas in pripraviti alpinisti~no opremo in varovalno vrv. ^aka
nas pribli`no dva kilometra grebenskega pre~enja ~ez »{tiri Mo`e«, vsaj dva spusta
po vrvi in u`iva{ko plezanje do tretje te`avnostne stopnje. Vseskozi posku{amo slediti gamsji stezici v smeri proti zahodu. Pot poteka ve~ji del po na{i strani, nekaj pa
tudi po avstrijski. Predvsem moramo paziti, da ne zaidemo v ru{evnat svet, druga~e
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pa na poti ni kak{nih orientacijskih te`av.
Ob lepem vremenu nam izpostavljen greben, kot nam ga je zapustila mati narava,
ponuja obilo u`itkov ob pogledih na skalne stolpe, raskave skale, divje krnice pod
nami in naprej do bli`njih dvatiso~akov:
Begunj{~ica, Vrta~a, Zelenjak, Palec,…
Po ^etrtem mo`u je mo`no najti primeren
sestop proti jugu v krnico Suho ru{evje.
Mi pa nadaljujemo po malo la`jem dolgem brezpotnem grebenu do Palca (2026
m n/v), kjer je prvi vi{inski cilj na dana{nji
etapi.
Palec, na{ prvi dvatiso~ak, zapustimo
po poti vzpona (velja tudi za vzpon po
drugi varianti) in se vrnemo na @leb do
nahrbtnika, pre~imo meli{~e po slabo
shojeni stezici levo od na{ega sedla, pod
drugi dvatiso~ak – Zelenjak. Stezica nas
ob pomo~i pozornega opazovanja sicer
slabo vidnih mo`icev pripelje, malo po
zahodnem grebenu, malo pod njim, po
slovenski strani na na{ drugi vrh Zelenjak
(2024 m n/v). Vzpon je na meji plezalnega, kajti roke le nekajkrat uporabimo bolj
za lovljenje ravnote`ja kot zaradi plezanja.
Morda kot zanimivost! Avstrijci Zelenjak
imenujejo Pautz, Palec pa Selenitza.
Tudi iz Zelenjaka, vmesnega vrha med
Palcem in Vrta~o, se moramo po isti poti
spustiti nazaj na meli{~e. Sledi nadaljnje
pre~enje po slabo shojeni stezici, ki smo
jo prej zapustili, k dobro vidni grapi v
vzhodnem delu Vrta~e. Vzhodna grapa,
zaradi oblike imenovana tudi Ipsilon (pazljiv pogled jo prepozna po obliki ~rke Y),
je na{ naslednji izziv.

Krnica Suho ru{evje z Zelenjakom.
Za vzpon po grapi potrebujemo nekaj
alpinisti~nega znanja in alpinisti~no opremo.
Do vstopa v grapo se s potke vzpnemo po
strmem pobo~ju. Z obeh strani nas obdajajo visoki skoki, strmina ne popu{~a,
grapa se vedno bolj o`i. V srednjem delu
se `leb razcepi v desni in levi krak. Za
nadaljevanje poti izberemo la`ji levi del,
kjer nas ~akata dva skoka, ki ju moramo
preplezati. Prvega lahko preplezamo po
desni ali levi strani, drugi pa je kraj{i in
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la`ji. Nad njim se grapa malo polo`i in izstopimo na {krbini blizu
vrha, kjer nas na desni strani »pozdravi« Vrta~a (2181 m n/v) s
svojim zna~ilnim cepinom z jekleno vrvjo.
Tretji osvojeni dvatiso~ak je tudi najvi{ji vrh v tej etapi na{e poti
po mejah ob~ine in drugi najvi{ji vrh Karavank. Privo{~imo si kratek po~itek, saj smo ravno prav odmaknjeni od vi{jega Stola, da
lahko zvi{ka pogledamo na okoli{ke vrhove. Narava je veli~astna,
{e posebej se nas dotakne pogled ~ez severno prepadno steno
v dolino Poden.
Za spust z Vrta~e si izberemo markirano pot po grebenu proti
zahodu. Na nadmorski vi{ini okrog 1950 m dose`emo izpostavljen pomol, kjer zapustimo planinsko pot. Gamsja steza nas
vodi v desno preko ju`nega meli{~a pod stolpi~i, imenovanimi
Grad (2008 m n/v). Grad je osrednji del zahodnega grebena
Vrta~e. Zaradi kru{ljivosti se pre~enju raj{i odre~emo.
Brezpotje nas pripelje do zna~ilne vrta~e Vatelce, okrog katere pridemo na sedlo Bel{~ica (1840 m n/v). Desno od njega
vodi steza pod Sva~ico, zadnji vrh na{e dana{nje ture. Gora
z ju`ne strani ni kaj posebnega. Zato se bomo iz doline te`ko
napotili samo zaradi nje. Ker pa smo `e tukaj, se povzpnemo
nanjo v pi~lih 15 minutah. Sva~ica (1953 m n/v) nas za trud
nagradi s pogledom ~ez njeno zahodno steno na prelepo ozadje
Ma~enske planine s Celov{ko ko~o. Vrnemo se po isti poti nazaj na sedlo Bel{~ica, kjer kon~amo tretjo etapo poti po mejah
Ob~ine @irovnica.
Sledi samo {e sestop po markirani poti iz sedla pod Orlice. Pot
vodi naprej proti Stolu, mi pa zavijemo v krnico V Ko`nah in skozi Zagon do Tin~kove ko~e. Do tukaj se da pripeljati z avtomobilom iz Most po dolini Zavr{nice in je bilo verjetno na{e izhodi{~e
k Domu pri izviru Zavr{nice, kjer smo za~eli 3. etapo.
Dana{nje etapa ne gre podcenjevati. Zahteva zelo dobro fizi~no

pripravljenost, odli~en smisel za orientacijo po brezpotjih in poznavanje alpinisti~ne tehnike. Ve{~i moramo biti plezanja v skali do tretje te`avnostne stopnje in imeti primerno alpinisti~no
opremo. V nasprotnem primeru velja razmisliti o spremstvu vodnika. Turo v slab{ih vremenskih razmerah odsvetujem.
Zanjo bomo porabili 10 – 12 ur hoje. V primeru pre~enja grebena Na Mo`eh pa {e dodatno 3 ure.
Boris Madon

Anatonija TORKAR s.p.,

Begunjska c. 23, 4248 Lesce,
Tel.: 04/531 83 40, fax: 04/531 61 10, gsm: 051 649 793

v letu 2011:

®
Nudimo ve~ vrst mazil, oblog, kapljic, ~ajev in krepil …

Rok Justin: »Naslednjo sezono bom sko~il v Planici!«
Rok Justin, sedemnajstletni smu~arski skakalec z Brega, `anje uspehe v slovenski mladinski reprezentanci.
sem bolj `ivahen, doma so me `eleli zaposliti in mami me je
peljala v Glenco. No, Glence ni izbrala ~isto naklju~no. V na{i
dru`ini so skoki tradicija. Skakal je `e moj ata Anton, ki je bil
tudi dolgoletni predsednik SSK Stol in ati Toni, ki je sedaj vodja tekmovalne ekipe za smu~arske skoke pri Elanu. Prve bolj{e
rezultate sem za~el dosegati na tekmovanjih Pokala Slovenije.
Moj trener v klubu je Sten Baloh, v reprezentanci pa trenutno
Peter Jo{t.

Rok je januarja na
tekmi alpskega pokala v Hinterzartnu prvi~ stopil na
stopni~ke – osvojil
je tretje mesto, potem ko je po prvi seriji celo vodil. Kmalu
zatem je na skakalnici Bauhenk v Kranju postal dr`avni
prvak do 18 let in
osvoji drugo mesto
v konkurenci do 20
let za zmagovalcem
Petrom Prevcem.

Leto{nja sezona je zate prelomna, saj si se pridru`il
slovenski reprezentanci.

Ja, v poletni sezoni sem pri{el v slovensko mladinsko reprezentanco do 20 let. Sedem nas je v tej ekipi: Jaka Hvala, Andra` Pograjc, Jaka Tesovnik, Ga{per Klinec, Urban Su{nik, Jan Dru`ina in
jaz. Sem edini iz na{ega doma~ega skakalnega kluba, kjer sicer
treniram skupaj z Binetom Balohom, Mitjem Robi~em, Urbanom
Dolarjem in ostalimi ~lani SSK Stol.
Poletni treningi so potekali ve~inoma v Kranju. Trenirali smo vsak
dan ali kondicijo ali skoke ali oboje. Pripravljali smo se tudi na
Poljskem in kasneje v Ramsau. Pozimi hodimo najve~ v Kranj,
kjer je umeten sneg in hladilnik v smu~ini, da skakalnica zdr`i
tudi nad ni~lo.

Kdaj si za~el
svojo skakalno
pot?

Alpski pokal, Oberstdorf 2010. Foto:
Katja Harnisch

Moja skakalna pot
se je za~ela leta
1997, ko sem bil
star {tiri leta. Sam
takrat {e nisem vedel, kaj bi rad, a bil

Kaj vse pogojuje dober skok?

Seveda mora{ biti dobro kondicijsko pripravljen, gib~en, imeti
mora{ veliko mo~i. Zelo pomembna je tehnika pri skokih in pa
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to, da ohrani{ mirno glavo, da si spro{~en. Pot do tega ubira
vsak po svoje. Jaz navadno poslu{am glasbo, odpravim se na
tek, dobro se ogrejem…

Na katere uspehe si najbolj ponosen?

Najbolj sem ponosen na dr`avna prvenstva, na katerih sem zmagal in alpski pokal, kjer sem letos osvojil stopni~ke. Veliko mi
pomeni ekipna zmaga na olimpijskih igrah mladih, bolj znanih
kot EYOF leta 2007 na Poljskem in 17. mesto na mladinskem
svetovnem prvenstvu v nordijskem smu~anju letos februarja v
Estoniji. Sko~il sem najbolje od slovenskih tekmovalcev, ekipno
pa smo bili na tem prvenstvu peti.

Pa {ola?

Hodim na Srednjo {olo Jesenice, v 3. letnik. Usklajevanje treningov, tekem, pouka in u~enja je kar zahtevno. V zimskem ~asu
zelo veliko manjkam pri pouku in po kon~ani sezoni me ~aka
levji dele` {olskih obveznosti. Vendar zaenkrat gre. Seveda je
ob vsem tem okrnjeno tudi moje dru`abno `ivljenje, a ~as za
prijatelje si {e vedno vzamem.

Pokal Cocta, Kranj, 19. februar 2011.

Zima skakalcem ni naklonjena
Leto{nja zima najmlaj{im skakalcem Smu~arsko skakalnega
dru{tva Stol @irovnica ni bila naklonjena, saj so na skakalnicah v
Glenci opravili le {tiri dni treninga na za~etku sezone.
Koristili so skakalne objekte v Tr`i~u in Kranju ter v @ireh, kjer
umetno zasne`ujejo skakalnice. Starej{i dve skupini sta trenirali
v Beljaku in Kranju. [tevilne odjuge so motile reden trening, pa
tudi tekmovanja so se odvijala po prirejenem programu brez zadostne priprave. V dru{tvu `e nekaj ~asa razmi{ljamo, da bi tudi
v Glenci umetno zasne`evali skakalnice in si tako ustvarili pogoje
za kvalitetnej{i trening.
V leto{nji sezoni se je najbolj izkazal na{ mladinski reprezentant
Rok Justin, izkazali pa so se tudi na{i najmla{i. O`bej Modrijan
je bil na dr`avnem prvenstvu de~kov do 10 let 5. in Tja{ Grilc
6. Marcel Rep je pri cicibanih zasedel 12. mesto. Dobro so tekmovali tudi Jernej Silvester, Matic Lotri~, Lojze Petek in A`be
Kon~nik pri de~kih do 14 let.
Upamo, da bo zima le zdr`ala {e nekaj tekmovanj, potem pa se
od zimske sezone poslovimo in pri~nemo s pripravami na poletno.
Vabimo vse otroke, ki jih zanimajo smu~arski skoki in si `elijo
skakati na smu~eh, da se nam se pridru`ijo v Dvorani pod Stolom vsako sredo in petek, od 17.30 do 19.00 ure.

Najbolj impresivna skakalnica, kjer si sko~il doslej?

120-metrska skakalnica v Zakopanih. Tam sem sko~il svoj rekord, 136 m. Na na{i velikanki v Planici bom sko~il prihodnje
leto, ko bom imel 18 let. S privoljenjem star{ev lahko sko~i{ tudi
prej, a nima smisla, ker mora{ biti res dobro pripravljen, da skok
uspe.

Je kaj strahu, ko se z vrha zaleti{~a ozre{ navzdol?

Treniramo normalno na 100-metrskih skakalnicah in `e na stodvajsetki se prikrade strah, kaj {ele na velikanki. Sploh, ~e kdaj
vidi{ kak{en padec, ki ni ravno lep. Sam sem si na 8-metrski v
Glenci, ko sem bil {e majhen, zlomil roko in enkrat v Kranju naredil salto, a ni bilo posledic.

Cilji?

Zimske olimpijske igre 2014 v So~iju, novoletna turneja, sko~iti
svetovni rekord in redni nastopi med najbolj{imi na tekmah svetovnega pokala, kar si `eli vsak tekmovalec.

Tradicionalni ka{arski veleslalom

80 let delovanja TVD Partizan
Žirovnica

Kljub ~udni zimi smo se v Partizanu odlo~ili, da je treba
dr`ati stare navade in da je del na{e tradicije tudi veleslalomska tekma. Tokrat smo se za spremembo smu~ali
na Sori{ki planini.
V soboto, 12. februarja, je bil zadnji lep dan v tem obdobju.
Ko sem v sredo in ~etrtek gledal spisek prijavljenih, so me obdajali dvomi, ~e bo sploh pri{lo dovolj tekmovalcev, pa tudi
nekaj prito`b je bilo sli{ati, zakaj da ni spet v Mojstrani. Mirno odgovarjam na take o~itke; ne jemljite tako resno te dirke,
posku{ajmo se zabavati, spoznavajmo nova smu~i{~a, lepo se
imejmo, dru`imo se. Saj nekaj tekmovalne `ilice ima vsak, to
mora biti, ni pa najpomembneje!
Tekma je minila brez problemov, brez huj{ih padcev, odrasli
smo odpeljali celo dva teka. Rezultate in slike si lahko ogledate
na na{i spletni strani http://partizan.zirovnica.si/, pa tudi na Facebooku. Tam tudi redno obve{~am o na{ih dejavnostih.

^lane in prijatelje dru{tva ter vse prijatelje {porta
in rekreacije vabimo na ob~ni zbor TVD Partizana.
Zbor bo potekal v prostorih dru{tva,
v soboto, 2. aprila 2011, ob 19.00.
Ob tej priložnosti bomo proslavili
osemdesetletnico na{ega delovanja,
izvolili novo vodstvo za naslednja {tiri leta
in se poveselili.
Za razvedrilo bo poskrbel
na{ sova{~an Aleksander Mežek.
Vabljeni!

Samo Mekina
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Razglednice s Tenerife
Tenerife – {panski otok vulkanskega izvora sredi Atlantika je
najve~ji izmed sedmih Kanarskih otokov. Zaradi mile oceanske
klime je Tenerife znan kot otok ve~ne pomladi. Pona{a se z nadvse raznoliko pokrajino: prostrane pe{~ene plaže na jugu, prava
pu{~ava v osr~ju otoka in visokogorski severni del z najvi{jim
vrhom Španije – vulkanom Teido. Na Tenerife sva odpotovala
februarja v organizirani skupini desetih popotnikov. Teden dni
smo pokrajino raziskovali predvsem kot pohodniki. Iz mesta nastanitve na južni obali smo se vsak dan odpravili na turo v gorati
del otoka, obiskali mesta ob poti in oto{ke znamenitosti.
Na{ hotel v Playa
de las Americas.
Na recepciji nas je
sprejela Slovenka!
Turizem ponuja
zaposlitev mnogim tujcem, saj le
doma~i delavci ne
zado{~ajo za delovanje najmo~nej{e
panoge na otoku.

Vrh v pogorju Tena, eden izmed treh osvojenih dvatiso~akov.

Zmajevec –
zna~ilno drevo
Kanarskih otokov
v kraju Icod de los
Vinos. Primerek,
visok 16 m in premera 6 m, naj bi
bil star okoli 3000
let. Zmajevo drevo
nima letnic, zato
mu je zato starost
težko dolo~iti.

Relief_90x87_0211_TISK.pdf

2/15/11

Pod belimi ponjavami se skrivajo nasadi banan.

4:32:59 PM

Kipi poglavarjev prvotnih prebivalcev Tenerife Gvan~ev. Posamezna plemena so bila med seboj v stalnih sporih, s skupnimi
mo~mi pa so se borili proti {panskim zavojevalcem, ki so v 15.
stoletju zavladali otoku.
Zlata in Marko Pavlen~
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Kri`anka
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sodobni
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otrobi

otok v
aleutih

portugalski
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filozofska
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los angelis
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neznanka

mesto v
franciji

prekinitev
nose^nosti

tone
konobelj

vnetje @lez

tone
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negativni
dekadi^ni
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ko[arkarski
klub
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samoglasnika

erbij
mekine

naselje pri
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eva ser[en

sredi[^e
vrtenja

latinskoameri[ki
ples

du[ik
^e[ki
skladatelj
afri[ka
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mesto ob
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jezeru
(galilei)

tur[ki
velika[

[vedska
pokrajina

zdravilna
rastlina

mesto
v indiji
*pristani[^e
v j. angliji

omot

rod tropskih
ku[^arjev

ivan no^

orlando
lawrence

povrtnina
slovenska
pokrajina

slovenski
ko[arkarski
trener
(zmago)

plo[^ata
riba
*podgobje

*slovenski
slikar (lanc)

kartica
ameri[ke
letalske
dru@be

aljo[a
ul^ar

martin
ivan^i^

radio
[tudent

aluminij

slo. klarinetist (ernest)
slo. pesnik
in skladetelj
(jo@e)
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biv[i
hokejist
acronija
(tod)
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@ena

vzvi[ena
ilirska
pesem

ozadje v
gledali[^u
jugoslo.
ljud. armada
(orig)
humanitarna
organizacija

romunsko
mo[ko ime

energetski
center v
telesu

prebivalec
tur^ije
¾ aduta

vodna ptica

starej[i
model opla
gora v
karavankah

spredena nit
mad@arski
politik
(gÖncz)

gr[ka ^rka
gr[ki
polotok

britanski
general
(hamilton)
dolg tanek
kos blaga

rusko mesto
slovenski
pesnik
(gruden)

@ensko ime

^astni
naslov v
indiji in
iranu

tone pav^ek

@elezni[ki
voz
zvezna
dr@ava v zda

velik
^lovek

knock out

reka na jugu
norve[ke

levi pritok
pada

rusko mesto
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aonec
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prestolnica
sredozemsko
drevo

miljonti del
milimetra

robert
altman

spencer
tracy

notranjski
biser

glavno
mesto
kazahstana

sibirski
veletok

mila kogej

stuart mill

oscar
storm

kme^ko
orodje

klemen
klemen

boris
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*slovar^ek: pristani[^e v ju@ni angliji: poole; slovenski slikar (lanc): aladin; podgobje: micelj

Sponzor kri`anke je ZTK @irovnica.
Geslo kri`anke po{ljite do petka, 15. aprila 2011, na
naslov Novice Ob~ine @irovnica, @irovnica 60c, 4274
@irovnica.

Geslo prej{nje kri`anke: VSI NA SANKE
Nagrade prejmejo:
1. Zvonka Triplat, @irovnica 109 a
2. Nejc Justin, Breg 123
3. Ga{per Bohinc, Smoku~ 16 a

NAGRADE
1. Majica Dobra dru`ba
2. Zbornik V zavetju Stola in leseno knji`no kazalo
3. Komplet knjig Postoj popotnik, Bi bli`nji sosed …

Nagrad Valvasorjevega doma se lahko poslu`ite v
Valvasorjevem domu.
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gusarji

cirkuška

ROJSTNODNEVNE
ZABAVE

SERVISI ZA VSE ZNAMKE VOZIL

TEMATIKE

CENA od 90 - 150 eur
Vključena hrana, pijača, 2 animatorja...!

pižama party
disko party
Winxice
iskanje skritega zaklada
modna revija
cirkuška
princeskina
olimpijada
gusarska
indijanska
samurajska
thriller party
havaji party...

INFO: 041 602 082, mojklubbled@gmail.com

športno animacijski klub
za otroke in odrasle

Bled
bon za

10% popusta
arty
pižama p AVA 2010
HIT ZAB
Pridružite se nam na facebooku!

na servisu

princesk

ina

kostumi

Sa{a

kozmeti~ni studio

• nega obraza
in telesa
• depilacije
• pedikura
• podalj{evanje in
oblikovanje nohtov
• solarij
• make up
Kavitacija (zmanj{anje obsega) z limfno drenažo

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

NOVI PEUGEOT 508 SW.
Čas zase.

www.peugeot.si

Poraba (kombiniran način vožnje, l/100 km): od 4,4 do 7,3; izpuh CO2 (g/km): od 115 do 169.

Čas je dragocen, zato ga preživite kakovostno. Po zaslugi dovršene tehnologije, kakovostnih materialov, dinamičnega videza
in izvrstnega udobja v vožnji, boste kot lastnik novega Peugeota 508 SW komaj čakali, da sedete vanj.
Pokličite 080 1 508 in se naročite na preizkusno vožnjo novega Peugeota 508 SW.
PEUGEOT

508 SW

AVTO PARTNER d.o.o.
Cesta železarjev 27 - 4270 Jesenice
Tel. 04 583 66 60
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