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Pogovor z @upanom
Danes je dan Zemlje. Kak{na je va{a skrb za okolje?
Kot prebivalec planeta, na{e de`ele in tudi v vlogi funkcije,
ki jo opravljam, se seveda pogosto sre~ujem s problematiko
onesna`evanja. Osebno se v vsakodnevnem ravnanju posku{am
obna{ati ~im bolj ekolo{ko, nisem pa vzor glede mobilnosti.
Ve~ino svojih poti opravim z avtomobilom, a finan~na sredstva
mi zaenkrat ne dopu{~ajo nakup ekolo{ko bolj sprejemljivega
vozila.
V na{i lokalni skupnosti v skrbi za okolje ne izstopamo niti v
pozitivnem niti v negativnem smislu.
Gledano {ir{e nisem ~rnogled. Posledice neprimernega ravnanja
~love{tva se poznajo, a prepri~an sem, da mati zemlja ima lastne
mehanizme, da se ubrani najhuj{ega. Lahko pa, da za na{ rod
to ne bo najbolje.
Aprila ste se udele`ili sre~anja slovenskih nestrankarskih `upanov v Bohinju. Kak{ni so bili razlogi in rezultati
sre~anja?
Razlogov sre~anja, ki se ga je udele`ilo 17 `upanov, je bilo ve~.
Predvsem so tu ve~ne dileme zdru`ljivosti funkcij `upana in poslanca, nezadovoljstvo z volilnim sistemom in nezadovoljstvo z
odnosom dr`avne politike do lokalnih skupnosti. Prav te pa smo
v tem trenutku edini nosilci razvoja v dr`avi. Gradimo ceste, kanalizacijo, {ole, vodimo vrsto drugih projektov … Kaj pa je v tem
trenutku projekt dr`ave, ki bi bil lahko gonilo gospodarstva in
finan~nega toka? Edina zgodba je TE [o{tanj, pa tudi ta je bolj
politi~na bitka kot realnost.
Glede volilnega sistema smo mnenja, da bi morali dr`avne poslance voliti po enakem sistemu kot predsednika republike in
`upane, torej neposredno, mnenja glede zdru`ljivosti funkcij
`upana in poslanca pa so med nami deljena. Sam menim da
bodo o tem najbolje odlo~ili volivci, ki bodo tistim `upanom, ki
so tudi poslanci zaupali {e en mandat – ali pa tudi ne.
Zavedamo se, da bo z na{imi idejami te`ko prodreti na dr`avni
nivo, saj o vseh spremembah zakonodaje odlo~ajo poslanci, ki
pa so ~lani politi~nih strank. Nove politi~ne stranke kljub temu
ne bomo ustanavljali. Sestali se bomo ponovno prihodnji me-

Bojan Luskovec (Elektro Gorenjska), Drago Polak (Savske
elektrarne), Maja Zupan (ZTK) in `upan Leopold Poga~ar ob
otvoritvi elektri~ne polnilnice na Breznici.
sec, da se konkretno dogovorimo, kako pristopiti k predlaganim
spremembam.
V preteklem mesecu ste sodelovali tudi na posvetu gorenjskih `upanov o regijah. Kak{no stali{~e ste zagovarjali?
5. aprila smo se vsi gorenjski `upani sestali s sedaj `e biv{o ministrico za lokalno samoupravo in regionalno politiko Du{o Trobec
Bu~an. Opozorili smo, da je to ra~un brez kr~marja, ~e dr`ava
namerava urediti regije izklju~no po merilu {kofij. V nobenem
primeru ne bomo dopustili regionalizacije brez Gorenjske. Prav
tako smo enotni, da regije ne smejo postati le nov ~len v verigi birokracije. Predstavljam si, da bodo regijski organi prevzeli
dolo~en del pristojnosti ob~in in dolo~en (ve~ji) del pristojnosti
dr`ave. Dokler se torej ne bo reorganizirala dr`avna uprava, tako
dolgo regije ne bodo za`ivele. Mislim, da se bodo dotlej zamenjale vsaj {e tri vlade, na rednih in izrednih volitvah.
Pogovarjala se je Polona Kus

Živel 1. maj!
Pomen praznika dela in mednarodne delavske solidarnosti ni ve~ kar je bil nekdaj in praznovanje ni ve~ tako
množi~no, a tradicija ostaja – kres na predve~er, jutranja
budnica in prvomajski shod.
Po kresovanju na konjeni{ki parceli, so imeli ob~ani Ob~ine
Žirovnica možnost prebuditi se ob budnici Godbe na pihala Lesce in se udeležiti prvomajskega shoda v Zelenici v organizaciji
PD Žirovnica. Ob Domu pri izviru Zavr{nice je zbrane nagovoril
podžupan Ob~ine Žirovnica Izidor Jekovec. Med drugim je dejal:
»Vsi se zavedamo nujnosti sprememb, a pri dejanjih enotnosti
ni ve~. To je razvidno tudi iz sprejemanja pokojninske reforme in
referendumov, ki so nepotrebni in vemo, kako se bodo kon~ali.
V~asih se zdi, da glavni cilj na{ih delavcev in sindikalistov ni delo,
ampak penzija.«
Prvomajska budnica v Zabreznici.
NOVICE OB^INE @IROVNICA
Ustanovitelj in izdajatelj: Ob~ina @irovnica, Breznica 3, 4274 @irovnica. Pravice izdajatelja: Medium d.o.o., @irovnica 60c, 4274 @irovnica. Urednica: Polona Kus.
Tr`enje oglasnega prostora: Miran Dolar. ^asopis izide {estkrat letno v nakladi 1640 izvodov, prejmejo ga vsa gospodinjstva v ob~ini brezpla~no. Naslov uredni{tva:
Novice Ob~ine @irovnica, @irovnica 60c, 4274 @irovnica. Tel.: 04 580 50 20 ali 040 439 560. E-naslov: novice�medium.si. ISSN: 1854-4932. Avtorica osrednje
fotografije na naslovnici: Danica Bernik.
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Aktualno
20. april – dan Zemlje

Kak[na je naŠa skrb za okolje?

Ob dnevu Zemlje so dru{tva in posamezniki sodelovali v ~istilni akciji. Kljub mo`nosti odvoza
vseh vrst odpadkov na ustrezna mesta, {e vedno divja odlagali{~a, a smeti v okolju manj. Na
Breznici odprta polnilnica elektri~nih vozil.

Uspe{no o~istili vasi in okolico
Ne moremo mimo dejstva, da so v na{i ob~ini {e vedno
ljudje, ki so premalo okoljsko osve{~eni ali pa jim zaradi
brezbri`nosti ni dosti mar za lepo in zdravo okolje. [e
vedno se pojavljajo divja odlagali{~a, smeti le`ijo v okolici naselij, ob cestah, poteh in poljih. Zaradi tak{nih se v
ob~ini vsako leto ob dnevu Zemlje izvede ~istilna akcija,
na katero se odzovejo ljudje, ki jim je mar.
Odziv v leto{njem letu je {e posebno pohvalen, saj se je akciji pridru`ilo vseh deset va{kih odborov in 11 dru{tev: Lovska
dru`ina Stol @irovnica, TVD Partizan, Kolesarski klub Zavr{nica,
{portno dru{tvo Ka{arija Team, Planinsko dru{tvo @irovnica, AMD
@irovnica, Dru{tvo prijateljev mladine @irovnica, PGD Zabreznica, PGD Smoku~, ^ebelarsko dru{tvo Antona Jan{e Breznica in
skavti iz stega Pod svobodnim soncem Breznica. Da akcija lahko
ste~e, mora ob~ina zagotoviti vre~ke za smeti, za{~itne rokavice,
odvoz zbranih smeti in zaslu`eno malico za vse udele`ence.
Va{ki odbori so se odlo~ili za ~i{~enje svojih vasi z okolico,
dru{tva pa so ~istila ostala obmo~ja, kot so Pi{kovca na Bregu,
Zavr{nica, Kav~ke in obmo~je proti golf igri{~u.
V nadaljevanju vam predstavljamo nekaj vtisov in mnenj dru{tev
in va{kih odborov.
Lovska dru`ina Stol opa`a, da je odpadkov proti prej{njim
letom bistveno manj.
Planinsko dru{tvo @irovnica, ki je akcijo izvedlo na dveh
obmo~jih, sporo~a, da na poti proti Domu pri izviru Zavr{nice
skoraj niso imeli kaj pobirati. Tudi naklju~ni obiskovalci doma
so jim povedali, da svoje smeti odna{ajo v nahrbtnikih v dolino
in v~asih na poti tudi kaj poberejo. Prav tako so bili pozitivno
presene~eni na obmo~ju od Potokov proti Ajdni in naprej proti
Valvazorjevem domu, saj po poti ni bili odvr`enih smeti, razen
embala`a od bencina, kar pustijo kmetje.
Na Selu je Va{ki odbor Selo sredi polja na{el odlagali{~e z
gradbenim materialom, druga~e pa ve~jih predmetov, razen
plastenk in plo~evink, niso na{li.
Va{ki odbor Zabreznica ugotavlja, da ljudje smeti odlagajo na
istih mestih, in sicer ob `elezni{ki progi od Vrbe proti @irovnici.
Iz Vrbe so nas prostovoljci obvestili, da so se zbrali na parkiri{~u
pod vasjo z nalogo, da bodo obhodili vas in pobrali nesnago,
ki {e kdaj pa kdaj komu pade iz roke kar na tla, ali pa se kdo
celo nameni pospraviti pred doma~im pragom po na~elu »Dale~
od o~i, dale~ od srca« in smeti »pospravil« na obrobje vasi, v
Stagne.
Poziv prostovoljcev iz Vrbe je: »Odslej od nogometa{ev
pri~akujemo ve~ ~uta za okolico, ki jim nudi izbrane u`itke, za
voza~e na vlaku pa si `elimo, da bi namesto »frc« skozi okno,
smeti »zbasali« v torbe in `epe in jih odlo`ili v smetnjake doma.«
Predstavniki ^ebelarskega dru{tva Antona Jan{e Breznica, ki so z gasilci PGD Zabreznica ~istili Pi{kovco, menijo,
da se vidijo rezultati ve~letnih akcij ~i{~enja na{e okolice, saj je
odpadkov, ki ne sodijo v naravo, bistveno manj kot v prvih letih akcije. Opa`ajo tudi, da je na koncu vasi Breg, kjer se cesta
pri~ne spu{~ati v dolino Save, priljubljeno odlagali{~e elektronskih naprav `e ve~ let. Prepri~ani so, da je storilec ves ~as ena in

Najdi{~e sodov v Pi{kovci.
ista oseba. Tega nespametne`a naj bo po{teno sram! Namesto,
da vso kramo s prikolico ali avtomobilom pripelje na Breg, naj
raje zavije proti Jesenicam in odslu`ene naprave odda v zbirnem
centru podjetja Jeko-in d.o.o.
Ob koncu akcije se Ob~ina @irovnica zahvaljuje vsem prostovoljcem, ki so se udele`ili ~istilne akcije, kuhinji Osnovne {ole
@irovnica, Lovskemu domu Stol in Gostilni Trebu{nik, ki so poskrbeli za okusne malice, javnemu komunalnemu podjetju Jeko-in d.o.o. za odvoz odpadkov in tudi vsem neimenovanim
ljudem, ki so s svojimi traktorji pomagali pri odvozu smeti na
zbirna mesta.
Helena ^ade`

Obvestilo o razpisu

Ob~ina @irovnica bo v drugi polovici leta objavila razpis za sofinanciranje projektov u~inkovite rabe energije za stanovanjske
objekte, predvidoma za: obnovo fasade, toplotno izolacijo,
zamenjavo oken, vgradnjo toplotnih ~rpalk za ogrevanje sanitarne vode, ipd. Subvencionirale se bodo investicije, ki bodo
izvedene v letu 2011.
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Dan Zemlje

V Ob~ini @irovnica
spodbujamo zeleno
mobilnost

Nadja Bergant
V skrbi za okolje lo~ujem odpadke in biolo{ke
odpadke kompostiram. V trgovini izberem
izdelek s ~im manj embala`e in uporabljam
ko{aro namesto vre~k za enkratno uporabo.
Doma skrbim za zra~enje in zmerno temperaturo v stanovanju, da je poraba energije
~im manj{a. Nisem pa zelo osve{~ena kar
se ti~e rabe avtomobila. Ve~ bi lahko hodila
pe{. Na{a skrb za okolje je zagotovo ve~ja kot neko~, tudi otroci
so vse bolj osve{~eni, a zagotovo bi se dalo narediti ve~ tako s
strani dr`ave kot posameznikov.

Na Breznici je bila 22. aprila odprta polnilnica za
elektri~na vozila. Sedmo tovrstno polnilnico na Gorenjskem so v uporabo dru`no predale Ob~ina @irovnica,
Elektro Gorenjska in Savske elektrarne.
Za dodatno spodbudo zelene mobilnosti in projekta
»S kolesom potujem, okolje varujem« so v Elektru Gorenjska ob~ini podaril {tiri elektri~na kolesa. Polnjenje
vozil bo brezpla~no.

An`e Ko{ir
Kot ~ebelar `e vse `ivljenje skrbim za to, da
uporabljam naravna za{~itna sredstva pri
zatiranju {kodljivcev, oziroma uporabljam
{kropiva za sadno drevje po predpisih. Predvsem pa pazim na to, da {kropim dve uri po
son~nem zahodu ali dve uri pred son~nim
vzhodom in s tem ne {kodujem ~ebeljemu
zarodu. Menim, da bi bile razmere mnogo
bolj{e, ~e bi bil vsak posameznik toliko ekolo{ko osve{~en, da bi
skrbel za ~isto okolje. Sam lo~ujem odpadke in jih odlagam v za
to pripravljene zabojnike. @al so ti ve~krat polni in potrebno bi
bilo pogostej{e praznjenje.
Franci Zalokar
Sem ekolo{ko osve{~en in `e vse `ivljenje
`ivim v soglasju z naravo, lo~ujem odpadke,
u~im vnuke kako naj ravnajo z odpadki, da ne
me~ejo smeti in plastenk vsevprek … Posameznik lahko veliko stori za na{ planet, {e ve~
pa bi lahko storili veliki onesna`evalci okolja:
vo`nja z avtomobili, velike tovarne, ki gledajo
samo na svoj dobi~ek … Stanje se sicer po~asi
izbolj{uje in prav je tako. Ob~ina @irovnica zgledno skrbi za okolje.

Elektri~ni vozni park.
Polnilnica na parkiri{~u na Breznici je dopolnila mre`o gorenjskih
polnilnic, ki `e delujejo v Kranju, Bohinju, Preddvoru, Kranjski
Gori, na Bledu in na Jezerskem, v Sloveniji pa jih je skupaj okoli 30.
Polnilnica zagotavlja hitro polnjenje dveh vozil hkrati, napajana
je po ustreznem kablu, ki je neposredno priklju~en na transformatorsko postajo in daljinsko nadzorovana. Vrednost postavitve
elektri~ne polnilnice je 3000 EUR, sodelujo~i partnerji pri njeni
postavitvi pa poudarjajo, da je bolj kot investicija pomemben
korak k trajnostnemu razvoju regije in s tem spodbujanje uporabe elektri~nih vozil, ki se napajajo z elektriko iz obnovljivih virov
energije.
Otvoritveno polnjenje je izvedel trenutno edini lastnik elektri~
nega avtomobila v ob~ini Roman Bernard iz Most. Njegov
model {portnega avtomobila Tesla Roadster, letnik 2010, je
eden izmed 250-ih, ki se vozijo po evropskih cestah. Po 20 000
prevo`enih kilometrih je z vozilom zelo zadovoljen: »Vo`nja je
varna, hitra in elegantna, energetski izkoristek motorja pa kar
92-odstoten. Zeleni energiji posve~am veliko pozornosti in jo
s pomo~jo son~nih celic in vetrnih turbin tudi pridobivam. 12urno polnjenje Roadsterjeve baterije zado{~a za 400 km v idealnih pogojih. Za pot do slovenske obale, kamor se najve~krat
peljem, od{tejem 1,5 EUR. Elektri~ni avtomobili so absolutno
avtomobili prihodnosti. Polnilnice bodo dobrodo{le predvsem
pred nakupovalnimi centri, kino dvoranami in podobno, kjer ljudje parkirajo dalj{i ~as.«
Vozilo kot je Tesla Roadster si lahko privo{~ijo le redki, a na trži{~e
prihajajo serijski elektri~ni avtomobili, ki bodo dostopnej{i {ir{emu
krogu kupcev. Na otvoritev polnilnice pa se je svojim elektri~nim
vozilom na dveh kolesih pripeljal Janez Žemlja s Sela. Za

Eva Knez
K varstvu okolja prispevam v prvi vrsti z
lo~evanjem odpadkov doma in v slu`bi. Sem
~lanica Greenpeace-a, v podjetju, kjer sem
zaposlena, pa tudi ~lanica skupine Green
team, kjer se trudimo z razli~nimi akcijami
osve{~ati in opozarjati na probleme povezane z okoljem. Posebno skrb `e od nekdaj
posve~am `ivalim, ki so zelo pomembne za
na{ obstoj. Mogo~e se zdi, da ena oseba ne more spremeniti
sveta, pa vendar lahko en ~lovek veliko pripomore k spreminjanju miselnosti med ljudmi, ki ga obkro`ajo. Vsaka generacija
je bolj osve{~ena na podro~ju okoljevarstva. Menim, da gredo
stvari v pravo smer, vendar pa je potrebno {e veliko narediti.
Mohor Kozmus
Pomagam skrbeti za okolje s tem, da poskrbim za recikliranje odpadkov. Baterije odlagam v ustrezne zabojnike, smeti ne me~em
na tla, udeležil sem se tudi sobotne ~istilne
akcije. V okolju se mi zdijo precej nevarna
{kropiva. Med mojimi vrstniki je kar dovolj
skrbi za ~isto okolje, nekatere pa je potrebno tudi opozarjati na to. Mislim, da se ljudje
zadnja leta bolj posve~amo ~isto~i okolja in prav se mi zdi tako.
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ob rekonstrukciji in pogodbi z dr`avo, si drznem obljubiti, da jo
bomo zgradili sami naknadno. Ob~ina bo pri podjetju Ce Design
{e pred poletjem naro~ila {tudijo umestitve kolesarske steze na
celi trasi ob dr`avni cesti, da bi na{li varianto, kako in kje jo speljati
v ozkih delih vasi, ki jih na relaciji @irovnica–Rodine ni malo. Glede
na veljavne predpise, DRSC skozi naselja kot so na{a ne gradi kolesarskih stez in zelo verjetno bo to naloga ob~ine.«

nakup elektri~nega skuterja se je pred tremi leti
odlo~il zaradi težav s hojo.
»Ta skuter mi pomeni ve~
kot avto. Uporabljam ga
za vsakodnevno vo`njo od
doma do Breznice, @irovnice in drugih vasi, najdlje
pa se peljem do Begunj.
Baterija se polni pet do
{est ur in pri moji porabi
dr`i en teden. Po finan~ni
plati za~etna investicija ni
tako majhna, vozi{ pa se
nato zelo poceni. Za kraj{e
vo`nje v okolici podobno
vozilo priporo~am vsem,
tako starim kot mladim
uporabnikom.«
Janez in Jani @emlja z
V namen pospe{evanja
elektri~nima skuterjema.
zelene mobilnosti in zelenega turizma je ob odprtju polnilnice klub Elektra Gorenjske Reenergija Ob~ini @irovnica podaril {e {tiri elektri~na kolesa, s katerimi bo v prihodnje
svojo ponudbo obogatil Zavod za turizem in kulturo @irovnica.
Obiskovalci si bodo tako za ogled naravnih in kulturnih znamenitosti na{ih vasi lahko najeli elektri~na kolesa in med to~kami
ogleda potovali na okolju prijazen in zdravju koristen na~in.
@upan Leopold Poga~ar se ob uspe{ni izvedbi projekta za sodelovanje zahvaljuje partnerjem Elektru Gorenjska, Savskim elektrarnam in doma~emu podjetju Medium.

ZA kolesarsko stezo
Ali se pridružujete mnenju, da kolesarska steza ob cesti Žirovnica–Begunje je potrebna? Po{ljite svoj glas oz. mnenje o umestitvi kolesarske steze do 27. 6. na uredni{tvo Novic Ob~ine Žirovnica, Žirovnica 60c ali novice�medium.si.

Kaj pa kolesarska steza?

Zakaj praznujemo dan Zemlje?

Vo`nja s kolesom na elektri~ni in {e bolj lastni pogon je zdrava, ~e je tudi varna. Kolesarji na poti po opravkih, rekreativci,
{olarji, otroci, turisti … Kolesarjev je v na{em okolju veliko in ob
spodbujanju zelene mobilnosti, želje po ~istem okolju in zdravem na~inu življenja jih bo iz leta v leto {e ve~. Kaj pa kolesarska steza? O na~rtih glede umestitve kolesarske steze v projekt
rekonstrukcije ceste smo vpra{ali `upana Leopolda Poga~arja.
»Pri prvem delu rekonstrukcije dr`avne ceste in gradnji plo~nika
od `elezni{ke proge do mlekarne v Zabreznici `al enostavno ni
bilo prostora za umestitev kolesarske steze. Zavedam se problema, s katerim se sre~ujejo kolesarji na na{ih cestah, predvsem na
dr`avni cesti @irovnica–Begunje. Kljub na{im prizadevanjem za
postavitev dodatne prometne signalizacije, ki bi opozarjala na
kolesarje, `al DRSC {e ni realizirala ni~esar. V drugem delu rekonstrukcije ceste od Zabreznice do Breznice (kri`i{~e za Vrbo)
bomo posku{ali umestiti {e kolesarsko stezo. V kolikor ne bo {lo

Dan Zemlje je prilo`nost za misel vsakega izmed nas o tem,
koliko dobi od matere Zemlje in koliko ji vrne. Ta bilanca je
pogosto negativna, torej iz narave dobimo veliko, vrnemo pa
ji bolj malo. Podnebne spremembe so eden izmed pokazateljev negativne bilance, vendar `ivimo v ~asu, ko je tehnologija `e tako napredovala, da lahko mnogo zastarelih procesov nadomestimo z novimi, ki imajo manj{i vpliv na okolje.
Kak{en je u~inek, ~e k dolo~enemu projektu pristopimo vsi,
pa nam ka`e lanskoletna ~istilna akcija O~istimo Slovenijo. S
tako mno`i~nim pristopom se napori posameznikom ne le
se{tevajo, ampak kar mno`ijo. Vsak ukrep {teje in vsak izmed
nas ima vpliv.
Mirjam Papler

Zelena mobilnost
`e od

Elektri~na
kolesa

755 €

INFORMACIJE IN PRODAJA:
Medium, @irovnica 60c
tel: 04/580
ve~ na

50 20

www.ekosvet.net
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Dan Zemlje

Zemlja kli~e »SOS«

^e pa si res `elimo nekaj narediti v tej smeri, bomo varovali okolje na vsakem koraku. Poznam primerke, ki se zelooo zavzemajo
za ~isto okolje in zdrave `ivali, potem pa jih vidi{ v trgovini, kako
za ~isto vsak kos zelenjave oziroma sadja posebej uporabijo
novo plasti~no vre~ko. Verjetno pa le niso ekolo{ko ozave{~eni
do te mere, da bi vedeli, da se samo pri izdelavi vre~ke zrak
mo~no onesna`i. Najhuje pa postane, ko vre~ko zavr`emo.
@ivali jo zamenjajo za hrano in ko jedo, jih vre~ka zadu{i in uboga `ivalska `rtev na{e navidez nedol`ne vre~ke za zelenjavo, v
trenutku pogine. Prav zaradi teh vre~k je tudi populacija morskih
`elv mo~no ogro`ena, saj je prozorno plasti~no vre~ko prekleto
te`ko lo~iti od njihove glavne hrane – meduz. Zato naslednji~,
preden boste odtrgali po pet tak{nih vre~k, dobro premislite kaj
s tem povzro~ite – ker nikoli ne veste v katerih ustih se bo zna{la,
katero `ival bo ubila in kak{no breme bo predstavila za okolje.
In prav zaradi teh ekolo{kih problemov, ki so nastali zaradi
umetnih mas, barvil, spojin, vseh vrst elektrarn, industrije, prometa, tovarn in kdo ve zaradi ~esa vse {e, je okolje in varstvo zanj
postalo eden izmed temeljnih in najpomembnej{ih razlogov za
trud, da ohranimo na{o Zemljo ~isto – za `ivali, rastline, nas in
na{e potomce.

Avtor @iga Frelih.
V na{em vsakdanjem `ivljenju le malokdo pomisli, koliko pripomoremo k onesna`evanju, ko mimogrede kupimo ustekleni~eno
vodo ali pa ko se za vsak obisk trgovine, ki je od nas oddaljena
le borih pet minut hoda, usedemo v avto in zapeljemo do tja.
V resnici le eno od tak{nih ali druga~nih dejanj {e ne ogrozi eko
sistema in okolja, ampak ~e pa en milijon ljudi po vsem svetu,
~e ne {e ve~, zlije kakr{no koli zdravilo s prete~enim rokom v
strani{~e oziroma odtok…potem…potem pa nastane eden od
najpomembnej{ih problemov, kar jih je ~love{tvo sploh zmo`no
povzro~iti. Pa pustimo vse »kao pomembne« politi~ne odlo~itve
in probleme! Saj ne re~em, da na njih ni velike odgovornosti, ker ta dejansko je, ampak kaj nam bodo uspe{ne politi~ne
odlo~itve, ~e si bomo zafurali naravne eko sisteme in v kon~ni
fazi s plasti~nimi, strupenimi in vnetljivimi pogruntav{~inami
tudi zastrupili vse teko~e vode.
Da ne govorim o izpu{nih plinih – koliko za ozon {kodljivega
ogljikovega dioksida se na dan spusti v zrak le zaradi ~love{ke
razvajenosti! Avtomobili, skuterji, avtodomi, avtomobili s prikolicami, motorna vozila – vse to v zrak spusti ogromno strupenih
plinov, ki {kodujejo tako naravi kot ljudem. Lahko bi rekli, da mi,
navadni ljudje nismo skoraj ni~ krivi in naj za izpu{ne pline odgovarjajo industrijski proizvajalci. V resnici pa ti proizvajalci `ivijo in obstajajo le zato, ker mi njihove izdelke veselo kupujemo,
uporabljamo in pri tem `e krepko pretiravamo. Ni~ ni narobe s
tem, da imamo doma motorno vozilo, tako ali tako ga potrebujemo, ker verjetno ne bomo do Ljubljane ali pa do slovenskega
morja pe{a~ili. To danes pa~ ni ve~ mogo~e – ~asi se spreminjajo
in par dni hoje bi dana{njim prezaposlenim poslovne`em vzelo veliko preve~ ~asa kot si ga sploh lahko privo{~ijo. Vo`nja z
avtomobilom in ne ve~ s konjem in `ivino je postala nekaj ~isto
normalnega in tega preprosto ne moremo obsoditi, `e zaradi
ekonomskih razlogov. Z lahkoto pa lahko s pravi~nimi obsodbami ozmerjamo ~love~ke, ki po nepotrebnem svinjajo na{o
Zemljo. Koliko je avtomobilov na avtocesti, v katerem se vozi le
ena oseba, kolikokrat se odrasli raje vozijo z avtom, ko bi se tja
brez ve~jih naporov in pa kolesarskih spretnosti lahko pripeljali
s kolesom. Pri tak{nih primerih pa se poka`e, da verjetno ljudje
so ozave{~eni glede onesna`evanja z motornimi izpuhi, vendar
pa tega ne znajo upo{tevati v praksi. Zelo preprosto in brez
najmanj{ega truda je re~i: »Uff, ozonska luknja je postala preve~
velika in sonce bo z UV `arki po`galo Zemljo – jooooj! Storite `e
kaj!« In ~eprav bi to vedel in govoril cel svet, se luknja od tega
praznega besedi~enja ne bi prav ni~ zmanj{ala.

Eva Poklukar, 8. b

Star papir za novo upanje –
dobrodelna papirna akcija
Osnovna {ola @irovnica in skavtski steg Pod svobodnim soncem
Breznica smo se odlo~ili, da se pridru`imo projektu organizacije
Ekologi brez meja z geslom Star papir za novo upanje. Pod tem
geslom so v mesecu aprilu po vsej Sloveniji potekale dobrodelne
okoljevarstvena akcije zbiranja starega papirja.
Sredstva, ki so bila zbrana s pomo~jo starega papirja, bodo {la
na dva naslova – polovica bo namenjena pomo~i potrebnim v
Sloveniji, druga polovica pa za financiranje humanitarnega projekta v Afriki, natan~neje za gradnjo izobra`evalnega centra za
otroke s posebnimi potrebami v dr`avi Malaviju.
Akcija je v Ob~ini @irovnica poteka v petek, 15. aprila. U~enci
in u~enke osnovne {ole ter skavti smo zbirali odpadni papir na
parkiri{~ih na Breznici ter pred Elektrom v Mostah. V ta namen
nam je podjetje Dinos Jesenice brezpla~no pripeljalo zabojnike.
Skupaj smo zbrali 6,5 ton papirja oziroma prispevali 600 evrov
v dobrodelne namene. Najlep{a hvala vsem, ki ste pripeljali svoj
odpadni papir in s tem prispevali kamen~ek v mozaik uspe{no
izpeljane akcije.
Ale{ Jekovec

Grajamo
Grajamo ob~ana iz vasi @irovnica, ki `e dlje ~asa ne
uporablja svojega zabojnika, ampak smeti vsak teden
odlaga v zabojnike svojih sosedov, ki jih ob cesti
pripravijo za odvoz. Menimo, da gre za veliko ignoranco
in sprenevedanje omenjenega ob~ana, saj se nam zdi,
da je tako formalna dol`nost vsakega ob~ana kot (naj
bi bila) tudi moralna norma, da vsaka dru`ina oz. hi{a
uporablja svoj zabojnik, za to tudi pla~a prispevke in ne
odlaga smeti k sosedom.
Absurd je pa tudi v tem, da se isti ljudje omenjajo v
Novicah Ob~ine @irovnica med najbolj vzornimi pri
~i{~enju okolice. Vsekakor podpiramo tovrstno skrb za
okolje, a ne na tak na~in – z dvojno moralo. Vsak naj
najprej poskrbi za svoje smeti.
Zgro`eni sova{~ani
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Sprejet ob~inski prostorski na~rt
Na aprilski seji Ob~inskega sveta Ob~ine @irovnica sprejet Odlok o ob~inskem prostorskem na~rtu. V prostor med
drugim ume{~ena obvoznica Vrba in dom za starej{e ob~ane na Selu. Nezadovoljstvo na Rodinah in v Agrarni skupnosti Smoku~. Sprejet zaklju~ni ra~un za leto 2010.
Ob~inski prostorski na~rt, katerega priprava je terjala {est let priprav in usklajevanj,
je temeljni prostorski akt ob~ine, ki v skladu z dr`avnimi predpisi dolo~a cilje in
izhodi{~a prostorskega razvoja ob~ine, na~rtuje prostorske ureditve in dolo~a pogoje
ume{~anja objektov v prostor. OPN Ob~ine @irovnica med drugim vklju~uje obvoznico Vrba, dom za starej{e ob~ane na Selu, prireditveni prostor na Breznici, rekreacijski
center Zavr{nica in 60 pobud ob~anov za spremembe namembnosti zemlji{~. Od
skupaj 130 vlo`enih pobud so bili ve~inoma zavrnjeni predlogi za spremembo kmetijskih zemlji{~ v gradbena. Odlok je bil osrednja to~ka zadnjih dveh sej ob~inskega
sveta in predmet na trenutke burne razprave.
Prvi obravnavi odloka v marcu je prisostvovala tudi skupina ob~anov CI, ki so tako
`eleli opozoriti na svoje nasprotovanje gradnji ve~stanovanjskih objektov na Rodinah. OPN na spornem zemlji{~u dovoljuje gradnjo trostanovanjskih objektov, saj
po dolo~bi Ministrstva za kulturo zemlji{~e ne sodi v obmo~je naselbinske kulturne
dedi{~ine, v kateri je dovoljena le enodru`inska gradnja. Ostaja pa tudi dejstvo, da
postopek pridobivanja gradbenega dovoljenja za gradnjo ve~stanovanjskih objektov
na Rodinah nima neposredne zveze z novim OPN, saj so se postopki pri~eli po takrat
veljavni zakonodaji.
Na drugi obravnavi odloka v mesecu aprilu sta svetnika SDS k OPN vlo`ila amandmaja, s katerima sta na pobudo CI Rodine in Agrarne skupnosti Smoku~-Rodine
`elela spremeniti posamezne ~lene OPN, tako da bi bila tudi na omenjenem zemlji{~u
na Rodinah mo`na le enostanovanjska gradnja, v Smoku~u pa bi se doslej stavbna
zemlji{~a nad vasjo spremenila v kmetijska. Predlog agrarne skupnosti za spremembo namembnosti v ~asu razgrnitve OPN je bil zavrnjen, ker gre za zemlji{~a na robu
naselja, primerna za dopolnilno gradnjo. V primeru, da bi jih spremenili v kmetijska,
gradnja najbr` ne bi bila nikoli mogo~a, ker Ministrstvo za kmetijstvo posegov v
kmetijska zemlji{~a razumljivo ne odobrava, poleg tega pa je za vsako spremembo
kmetijskega zemlji{~a v stavbno potrebno pridobiti nadomestno kmetijsko zemlji{~e.
Pod`upan Izidor Jekovec je v razpravi opozoril, da v primeru sprejetja amandmajev
OPN »pade«. Ponovno bi morali pripraviti javno razgrnitev, javno obravnavo in pridobiti mnenja soglasodajalcev.
Mnenja svetnikov o postopku nastajanja, vsebini OPN in amandmajih so si bila
nasprotujo~a. Anton Koselj je dejal, da se je OS v letih nastajanja premalo poglabljal
v problematiko dokumenta. Le-ta je dober v delu, ki se nana{a na pobude posameznikov, slabo pa ima izdelano vizijo razvoja ob~ine. Vanja Resman No~ je bila
mnenja, da so imeli vsi mo`nost aktivno sodelovati pri pripravi, veliko dela so vlo`ili
tudi strokovni sodelavci, nesprejetje dokumenta pa bi upo~asnilo razvoj ob~ine, saj
bi zavrlo tudi izvajanje tistih delov, ki so pozitivni.
Vsi sodelujo~i v razpravi so pritrdili, da za razvoj ob~ine ta dokument nujno potrebujemo, a kljub temu se je 5 svetnikov glasovanja o sprejetju OPN vzdr`alo in 8 svetnikov je glasovalo za OPN. Amandmaja nista bila izglasovana, sprejet pa je bil sklep,
da se jeseni pri~ne zbiranje pobud za spremembe OPN.
Ciril Dolar: »OPN re{uje mnogo problemov in interesov ob~anov in drugih subjektov. Ta dokument pa bi bil lahko bolj{i, vendar bi moral biti tudi pristop pri aktivnostih v obdobju njegovega nastajanja malo druga~en. Sam sem v vseh fazah
nastajanja aktivno sodeloval z raznimi vpra{anji, pobudami in predlogi. Prav odnos
do mojih aktivnosti je bil predvsem s krajevno politi~nega stali{~a negativen, zato za
dokument nisem glasoval.«
Jurij Dol`an: »14. aprila je VO Rodine za svetnike organiziral ogled sporne parcele.
Predstavili so nam zgodovino dogodkov, pobude, aktivnosti ter utemeljene argumente, zakaj nasprotujejo na~rtovani gradnji. Iz razgovorov je bilo ~utiti strah, jezo,
razo~aranje in obup, kako se lahko v nekem kraju namerava zgraditi nekaj, ~emur
nasprotuje ve~ina prebivalstva. Va{~ani ne nasprotujejo spremembam, `elijo in prosijo diskusijo in iskanje skupnih re{itev. Povabilu smo se odzvali le {tirje svetniki. Me-
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Ob~inski svet na aprilski seji.
nim, da bi glede OPN morali prisluhniti
prebivalcem Rodin. Glasovanja sem se
vzdr`al, ker niso bili upo{tevani njihovi
argumenti, se pa zavedam, da so v OPN
predlogi, ki so nujno potrebni za razvoj
na{e ob~ine.«
Milo{ Pregl: »V OPN je bilo vsekakor
vlo`enega ogromno truda. Verjetno ga
marsikdo te`ko pri~akuje, marsikdo pa
je tudi razo~aran, ker dolo~eno podro~je
`e prej ni bilo in tudi sedaj ni ustrezno
urejeno. ^e pripadniki nekega naselja in
agrarne skupnosti nasprotujejo taki ureditvi, smo jim dol`ni prisluhniti, zlasti kadar
je ogro`ena kvaliteta njihovega bivanja,
na kar vpliva sla po dobi~ku neodgovornih investitorjev in izvajalcev, da raznih
dobi~karjev niti ne omenjam. Svetnika
SDS nisva glasovala proti OPN, ampak
sva se vzdr`ala glasovanja. Razlog je bil
preprost. Ponudila sva re{itev za prizadete
ob~ane in asociacije v obliki amandmajev.
Na glasovanju so jo podprli le svetniki, ki
pripadajo politi~nim opcijam in tako pokazali, da jim gre za interese vseh ob~anov
(in ne interese kvazi kapitala). Predstavniki
neodvisne liste so amandmaje zavrnili, le
oni pa so glasovali za OPN.«
Leopold Poga~ar: »Rad bi izrazil globoko razo~aranje nad dogodki na zadnjih
dveh sejah, kajti posamezni svetniki so
namenoma ali nenamenoma podlegli
pritiskom CI Rodine. OPN je strate{ki
dokument, pomemben tako za 60
ob~anov, ki so dali pobude za spremembe namembnosti zemlji{~, kot tudi z vidika ob~ine v smislu gradnje obvoznice,
gradnje doma starostnikov, poselitvenega vzorca, skratka razvoja v naj{ir{em
pomenu besede.
Tako kot je v `ivljenju je tudi v politiki;

Delo politi~nih strank
kakr{nokoli odlo~itev sprejme{, vedno je
nekdo prizadet. Sam kot `upan in ve~ina
svetnikov, se zavedamo svoje politi~ne in
moralne odgovornosti, predvsem pa odgovornosti, da moramo ravnati v skladu
z javnim dobrim in javnim interesom, ne
pa zasebnim interesom in interesom posameznikov.
Verjamem, da OPN ni idealen dokument
in da bo izvajanje pokazalo potrebe po
dodatnih spremembah, a svetniki, ki nasprotujejo OPN po eni strani in ga hvalijo po drugi, se niso aktivno vklju~evali v
~asu javne razgrnitve in javne obravnave.
Vsi postopki povezani z OPN so bili vodeni transparentno in v skladu s predpisi.
@al je rok za bistvene spremembe dokumenta zamujen.
@al mi je, da se nekateri skrivajo za drugimi in ne upajo prevzeti odgovornosti.
Dokaz je samo glasovanje: vsi svetniki NLZ
so glasovali za OPN, ostali so se vzdr`ali.
Kot ka`e, se nervoza z dr`avne politike
prena{a tudi na lokalno raven, kar seveda za ob~ino ni dobro. Doslej smo se
odlo~ali v korist kraja in ljudi, zdaj imam
vse mo~nej{i ob~utek, da se o dolo~enih
stvareh iz nekega principa ne glasuje ali
se jim nasprotuje. Zavedam se, da je to
popolnoma legitimna pravica vsakega
posameznega svetnika, zavedam pa se
tudi odlo~itve volivcev na zadnjih volitvah
in o~itki v razpravah, da se `e vnaprej ve,
kako se bo glasovalo, niso na mestu. Sam
in svetniki NLZ odgovarjamo volivcem in
ne politi~nim strankam, kajti prav volivci
so nam namenili 8 svetni{kih mest in meni
funkcijo `upana. Odgovornost `upana in
ve~ine v OS je, da za~rtano delo speljemo
kot smo to predstavili pred volitvami in ob
koncu mandata tudi odgovarjamo za svoje odlo~itve. S polno mero odgovornosti
zagotavljam, da do danes ni bila sprejeta
{e nobena odlo~itev, ki bi bila nezakonita
ali v {kodo kraja, skrbi pa me interes posameznikov, ki posku{ajo vplivati na javno
mnenje.

Zaklju~ni ra~un za leto 2010

je bil na aprilski seji sprejet soglasno.
Ra~un izkazuje 4 350 000 EUR prihodkov in 5 001 000 EUR odhodkov. @upan
je pojasnil, da bodo razliko pokrili iz
prese`ka preteklih let. Konec decembra
2010 je bilo na ob~inskem ra~unu, ob
vseh popla~anih investicijah iz preteklega leta (Dvorana pod Stolom, kanalizacija, ceste, javna razsvetljava, otro{ko
igri{~e Breg itd.) 1,5 mio EUR. Del teh
sredstev se prena{a za na~rtovane investicije v leto{njem letu in del, po oceni
okoli 400.000 eur, za nove projekte.

NSi za prostovoljno ~lanstvo v Kmetijsko
gozdarski zbornici Slovenije
Ob~inski odbor NSi @irovnica se je pridru`il akciji zbiranja podpisov za vlo`itev zakona
za prostovoljno ~lanstvo v KGZS. V treh dneh med 28. in 30. marcem smo pred upravno enoto na Jesenicah zbrali 170 overjenih podpisov. Na obmo~ju celotne Slovenije je
bilo zbranih 5500 podpisov. To zadostuje, da gre zakon v parlamentarno obravnavo.
Namen zbiranja podpisov je bil, da se razbremeni slovenskega kmeta, ki mora obvezno
pla~evati ~lanarino v KGZS. Ve~ina ~lanov zbornice (kmetov) te`ko shaja iz meseca v
mesec, ta priviligirana institucija pa svojim zaposlenim deli bonuse in pla~e, o katerih navadni dr`avljani niti sanjati ne moremo. S tem predlogom `elimo vzpostaviti
u~inkovitej{o obliko povezovanja in predstavljanja kmetov, kmetijskih gozdarskih in
ribi{kih organizacij. Prostovoljno ~lanstvo bo nedvomno pripomoglo k u~inkovitej{emu
in kakovostnej{emu delovanju zbornice predvsem na podro~ju zastopanja interesov
njenih ~lanov. Tisti, ki pla~uje ~lanarino, od institucije pri~akujejo tudi storitve, ki jih
ponujajo podobne zbornice v gospodarstvu. Kmetijsko gozdarska zbornica svojim ~lanom ne ponuja veliko.
Mnogi sploh ne vedo za zbornico in tudi s kmetovanjem nimajo ni~, razen tega, da
so lastniki zemlji{~. Od zemlji{~ se `e pobira davek od katastrskega dohodka, zato ni
potrebno, da se {e dodatno pla~uje ~lanarino za KGZS. Poleg tega je v Ustavi RS v 42.
~lenu zapisano: »Vsakdo ima pravico, da se svobodno zdru`uje z drugim.«
Kak{ne bodo posledice novega zakona? Nova Slovenija s predlogom zakona Kmetijsko gozdarske zbornice NE ukinja! Dosedanje obvezno ~lanstvo se samo prekvalificira
v prostovoljno. Tako zbornica ne bi ostala na za~etku brez ~lanstva, kmetje bi imeli
mo`nost izbire, zbornica pa bo primorana postati bolj u~inkovita. Zakon v prehodnih
dolo~bah predvideva, da kdor ne `eli biti ~lan zbornice, poda pisno odstopno izjavo. Kmetijsko gozdarska zbornica bo kljub prostovoljnemu ~lanstvu {e vedno nudila
svetovalne storitve kmetom, saj ima za to na voljo kar 18 milijonov EUR sredstev iz
prora~una.
Predlog zakona ne posega v statusno obliko in na podro~je javnih pooblastil, ki jih ima
zbornica, ter na delovanje javnih slu`b v zbornici, za katere zagotavlja sredstva za delovanje RS v svojem prora~unu. Za dr`avni prora~un ne bo nobenih finan~nih posledic.
Prav tako spremembe zakona niso v nasprotju z zakonodajo EU.
Nova Slovenija v svojem programu zagovarja prostovoljno ~lanstvo v KGZS. Z na{o
potezo bomo pomagali slovenskemu kmetu.

Pogled na na{o kulturno dedi{~ino
Na tretji seji Ob~inskega sveta Ob~ine
@irovnica sem na pobudo skupine
va{~anov Brega predlagal, da se smerokaz za kolesarsko stezo pred cerkvijo na
Bregu, ki stoji neposredno pred kri`em,
prestavi na ustreznej{e mesto. Pri~akovali
smo pozitivno naravnanost do izpostavljenega problema. Presene~eni pa smo
na naslednji seji ob~inskega sveta dobili
negativni odgovor, ki ga je pripravila ga.
Sa{a Mencinger, univ. dipl. in`. geodezije in podpisal g. `upan, Leopold Poga~ar.
Trdi, da je lokacija postavitve smerokaza Ozna~evalne table pri cerkvi na Bregu.
pred kri`em najbolj primerna na mestu,
kjer trenutno stoji. V odgovoru pojasnjuje {e, da so v okviru republi{ke kulturne dedi{~ine na Bregu varovani samo pogled proti
cerkvi sv. Radigunde, ne pa tudi pogled na kri`, ki stoji ob cesti!? V odgovoru je bilo
tudi slikovno gradivo, ki naj bi potrjevalo to tezo. O~itno med slovenskimi uradniki {e
vedno velja teza, da je treba svoje mnenje zagovarjati do onemoglosti, pa naj stane
kar ho~e. O kak{nem pozitivnem razmi{ljanju ni ne duha ne sluha. O primernosti postavitve smerokaza presodite sami (glej sliko). Torej, dajem ponovno pobudo, da se
smerokaz prestavi na ustreznej{e mesto in odstre pogled na na{o ~udovito kulturno
dedi{~ino.
Jurij Dol`an
jurij.dolzan�gmail.com

Polona Kus
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Potrebna je ve~ja skrb za pridelavo
hrane doma

delovanje ob~inskega sveta in vseh njegovih odborov ter komisij, tako
da so druga~e misle~i samo neprijetni nasprotniki ali razdiralci njene
politi~ne igre (»{pil ferderbarji«). Kot dober primer za zgornje trditve
bi lahko slu`ila dogajanja v Komisiji ob~inskega sveta za mandatna
vpra{anja, volitve in imenovanja. Seveda tudi tukaj Lista z ve~ino 3 proti 2 z lahkoto vedno izbere »nagrajenca« po svoji meri. Ob tem sploh
ne mislimo, da si dosedanji nagrajenci tega ne zaslu`ijo, spo{tujemo
njihove dose`ke in prav je, da so nagrajeni. Mo~no pa nas moti dejstvo,
da nekateri ostali predlogi ob {e tako skrbnih utemeljitvah ne uspejo
dobiti milostne privolitve Neodvisne liste za @irovnico.
Avtor ~lanka se ne zaveda, da je absolutna oblast kot jo ima Lista
lahko tudi breme in ne samo sladka prednost, da kar hitro postane
zaverovana sama vase in v svoje ideje in da se refleksno, tako kot vsaka oblast, boji za izgubo svoje pozicije, vpliva in s tem tudi privilegijev.

Ob~inski odbor Slovenske ljudske stranke @irovnica je v aprilu imel letni ob~ni zbor, ki je bil tokrat tudi volilni. ^lani
stranke smo izvolili novo predsednico OO go. Jo`ico Mali z
Brega. Izvoljeni so tudi novi ~lani Upravnega odbora in Nadzornega odbora. Navzo~i smo pregledali delo v preteklem letu, pri ~emer
smo ve~ji del razprave namenili lokalnim volitvam v letu 2010.
Stranka je izgubila mesto svetnika v Ob~inskem svetu Ob~ine @irovnica. Priznamo, da smo bili razo~arani nad izidom volitev, vendar
volitve so volitve in volivke in volivci so se pa~ odlo~ili kot so se.
Stranka je mogo~e ponudila malo druga~en program s tem, da je
dala poudarek na pridelavi doma~e hrane v povezavi s turizmom
in isto~asnim upo{tevanjem potreb razvoja podjetni{tva in socialne
varnosti ljudi, ki so te potrebni. Kljub rezultatom na volitvah smo v
OO SLS prepri~ani, da bo potrebno v ~asu, ki prihaja, veliko ve~jo
skrb posvetiti pridelavi hrane na doma~em zemlji{~u, zato bomo
tudi v prihodnje zagovarjali racionalnej{o obdelavo kmetijskih zemlji{~, da se ne bodo njive vedno bolj spreminjale v travnike. Tako
kot v preteklosti bo SLS tudi vnaprej zagovarjala rast ob~ine tako
na gospodarskem, kulturnem in socialnem podro~ju. Podpirala bo
zagotavljanje prostorskih mo`nosti za stanovanjsko gradnjo, da ne
bodo mlade generacije iskale svoj `ivljenjski prostor v drugih krajih
zaradi nezmo`nosti gradnje v doma~em okolju.
Slovenska ljudska stranka bo imela 14. maja na Bledu statutarni
kongres pod geslom »Politiki spreminjamo predznak«. Predznak
sedanje vodstvene politike `e mo~no bledi in je pravi ~as, da Slovenska ljudska stranka s svojo nekonfliktno politiko in pokon~no
dr`o pripomore k prepotrebnim spremembam v na{em politi~nem
prostoru.
Statutarni kongres na Bledu je prilika, da se nam pridru`ite vsi Gorenjci in Gorenjke, da se prepri~ate v pozitivni program, ki ga Slovenska ljudska stranka uveljavlja `e ves ~as svojega delovanja.
Lahko nam pi{ete na na{ e-naslov SLS.zirovnica�gmail.com.

Ob~inska organizacija SD @irovnica

V spomin Petru Sitarju
6. aprila smo se na brezni{kem
pokopali{~u, dan pred njegovim devetdesetim rojstnim dnem, poslovili
od tovari{a Petra Sitarja, ~loveka, ki je
v vaseh pod Stolom postoril mnogo
stvari, zato je prav, da se ga spomnimo tudi v ob~inskem glasilu.
Peter Sitar se je rodil 7. aprila 1921 v
Ljubljani. V mladih letih se je ukvarjal z gledali{~em in telovadbo. Kot
zaveden Slovenec je postal aktivist NOB, se zna{el v zaporu v
Begunjah in v letu 1944 postal tudi partizan. @e takrat so bile
vrednote kot je boriti se za svobodo, tovari{tvo in solidarnost
zanj nekaj posebnega.
V letu 1952 se je priselil v @irovnico, za~el ustvarjati dru`ino in dom.
Zaposlen je bil v @elezarni Jesenice in ob delu zaklju~il Metalur{ki delavski tehnikum. Postal je vodja Oddelka za izobra`evanje odraslih.
Peter je najve~ prostega ~asa posvetil kulturi, saj je bil od same
ustanovitve dru{tva DPD Svoboda Breznica njegov predsednik
celih 30 let. Tudi po njegovi zaslugi je v dru{tvu delovala glasbena, pevska in filmska dejavnost. Zasluga Petra je zelo uspe{no
sodelovanje z Delavsko univerzo Jesenice in organizacija in izvedba mnogih zanimivih predavanj. Kot predsednik kulturnega
dru{tva je bil v odboru za odkup in ureditev rojstne hi{e Frana Sale{kega Fin`garja. Bil je tudi podpredsednik Turisti~nega
dru{tva @irovnica.
Z `eno Marijo sta bila zelo uspe{na poverjenika Pre{ernove
dru`be in zaslu`na, da je v na{e domove pri{lo mnogo lepih
knjig. Sodelovanje z osnovno {olo in ravnateljem Marjanom
Jemcem in Jakom ^opom pa je imelo za rezultat, da je nastala
Aleja na{ih slavnih rojakov pred Osnovno {olo @irovnica.
V zadnjem obdobju je bil aktiven na mnogih proslavah in spominskih dnevih v Sloveniji in v zamejstvu. [e posebej se je ~util
odgovornega za ohranjanje vrednot narodno osvobodilnega
boja in prena{anje teh na mlade rodove. Ob tem mu je bila v
veliko podporo dru`ina, predvsem `ena Marija.
Do konca `ivljenja je bil privr`en vrednotam socialne demokracije.
Za vse svoje delo in prizadevanja je prejel ve~ priznanj in nagrad.
Vse napisano, njegova skromnost in po{tenost ter tovari{ki odnos do so~loveka so bili glavni razlogi, da je bil lani predlagan za
najve~je ob~insko priznanje.
Lik ~loveka kakr{en je bil Peter nam bo ostal v zgled in trajen
spomin.

Za OO SLS @irovnica Franc Pfajfar

Ne levo ne desno ... samo da je po
na[e!?

(Volitve, volilni sistem, demokracija, ljudstvo, oblast ...
kako jih pojmujemo?? Novice Ob~ine @irovnica {t. 5)

^lanek Milana Dubravca z zgornjim naslovom nam slika idili~no podobo delovanja ob~inske oblasti v korist ob~anov, kraja in napredka, kjer niso prisotne »preference« glede na politi~no delovanje,
versko ali kak{no drugo prepri~anje in tako dalje.
V ~lanku poleg na{tevanja idile ne more brez nasprotnikov, ki so
mladi Listi za @irovnico nagajali in jo onemogo~ali, ta pa jih je kot
zrela Lista gladko premagala, kar dokazujejo rezultati zadnjih lokalnih volitev. Seveda ob poigravanju s prera~unavanjem prejetih
glasov dveh strank in kasnej{imi dose`enimi sede`i v 14-~lanskem
ob~inskem svetu ne pojasni glavnega fenomena, ki ga je prinesel
obstoje~i volilni sistem, namre~ da je Lista od prejetih 46,09 % glasov v ob~inskem svetu »zasedla« 8 mest, kar seveda pomeni udobno ve~ino pri odlo~anju, ostali pa potem tako ali tako niso ve~ pomembni.
Kar avtor pozablja in zavija v celofan skupnih prizadevanj za dobro in napredek je na~in delovanja Liste, ki je jasno in razumljivo
politi~en, pa kakorkoli je to grda in osovra`ena beseda. Razumeli bi,
da se tega pojma izogiba, ~e se Lista ne bi borila z nasprotniki, vodila volilno kampanjo in s svojo ve~ino v ob~inskem svetu obvladovala
ob~insko politiko ter ji dajala ton in zgled. Ta pa v zadnjem ~asu
`al temelji na dejstvu, da je dobro samo tisto, kar na na{em zelniku zraste. Predloge drugih ~lanov ob~inskega sveta redko upo{teva,
{e bolj redko daje pobude za skupne projekte, saj z ve~ino obvladuje

Ciril ^iro Dolar
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Sprejem ob dnevu civilne
za{~ite

Gasilci kar petkrat na intervenciji
Spomladanski ~as je bil za gasilce obeh dru{tev v ob~ini
delaven kot `e dolgo ne. Poleg rednih del so izvajali redarsko slu`bo in sodelovali v ~istilni akciji ob dnevu Zemlje,
kar petkrat pa so hiteli na intervencijo.
Poro~ata Marjan Dobnikar (PGD Smoku~) in Nino Rejc (PGD
Zabreznica).
Gasilce PGD Smoku~ je 27. februarja v zgodnjih jutranjih urah
zbudil pozivnik in javil, da gori stanovanjska hi{a v Smoku~u.
Na{a prva misel je bila, ali so ljudje na varnem. Gorela je nova,
{e ne vseljena hi{a. Gasilo je 20 gasilcev in v dveh urah ukrotilo
ogenj, ki je uni~il ostre{je in mansardo. V akciji so poleg nas sodelovali tudi gasilci iz Zabreznice in poklicni gasilci z Jesenic. Po
po`aru smo pomagali pospraviti pogori{~e, streho pa smo prekrili z novo ponjavo, katero nam je lansko leto izro~il v uporabo
`upan. Ponjava je zelo uporabna, vendar bi za prekritje celotne
strehe potrebovali {e eno. Smoku{ki gasilci smo intervenirali {e
pri po`arih 23. in 25. aprila, 24. pa smo de`urali v domu.

Ob 1. marcu, dnevu civilne za{~ite, sta `upan Ob~ine @irovnica g. Leopold Poga~ar in novi poveljnik civilne za{~ite
Ob~ine @irovnica g. Marjan Dobnikar pripravila sprejem za
pripadnike civilne za{~ite in druge organe, ki delujejo na
podro~ju za{~ite in re{evanja v ob~ini. Sprejem je potekal v
Osnovni {oli @irovnica, saj je bila osrednja tema predstavitev dejavnosti u~enk in u~encev na podro~ju civilne za{~ite.
Na {oli omenjenim dejavnostim posve~ajo nemalo pozornosti, je
razlo`il ravnatelj Valentin Sodja. Poleg redne evakuacijske vaje v
mesecu oktobru osnovna {ola vsako leto organizira naravoslovno tehni{ki dan v okviru katerega u~enke in u~enci s prakti~nim
delom pridobijo osnovno znanje nudenja prve pomo~i in uporabe gasilnega aparata ter spoznajo razli~ne institucije, organizacije in dru{tva s podro~ja civilne za{~ite. Tako obi{~ejo gasilske
enote v Zabreznici, Smoku~u, na Jesenicah in v Kranju, kjer spoznajo pomen in delo prostovoljnih in poklicnih gasilcev, si ogledajo opremo ter vozila. V Regijskem centru za obve{~anje v Kranju jih zaposleni seznanijo s potekom obve{~anja in z natan~nim
postopanjem ob klicu na telefonsko {tevilko 112.

Kozolec v plamenih.
^lani PGD Zabreznica smo aprila veliko pozornosti namenili delu
z mladimi, ki se pripravljajo na majsko tekmovanje v orientaciji.
20. aprila smo bili obve{~eni o po`aru drevesa v Zabreznici.
Na po`ar smo izvozili s {estimi ~lani, vendar smo na poti dobili
preklic intervencije, ker so na{i poklicni kolegi iz GARS Jesenice
ogenj `e pogasili.
Pono~i 23. aprila smo dobili obvestilo o po`aru kozolca in vikend
hi{ice na polju pod Selom. Na intervenciji je sodelovalo sedem ~lanov. Opoldne istega dne smo dobili obvestilo o po`aru sila`ne bale,
tudi na polju pod Selom. Na intervencijo so od{li trije ~lani.
24. aprila smo bili obve{~eni o po`aru v naravnem okolju. Gorelo je na nedostopnem in strmem pobo~ju Ajdne. Po`ar smo
hitro pogasili s pomo~jo gasilskih metel, naprtnja~a z vodo ter
izpihovalnika. Vso opremo smo morali prinesti na kraj po`ara z
Valvazorjeve strani. Pogorelo je pribli`no 50 m2 trave in podrastja.
25. aprila je zopet zagorelo na nedostopnem in strmem
pobo~ju Ajdne, kak{nih 15 m od po`ara dan poprej. Tokrat je
na povr{ini okoli pol hektara gorelo veliko ve~ trave in podrastja,
zato smo takoj prosili za
pomo~ ~lane PGD Smoku~. Ko potrebujete na{o pomo~,
Zaradi podtalnega po`ara, pokli~ite 112 in povejte:
vetra in zelo suhe podra- - kdo kli~e (ime in priimek)
sti, smo na pomo~ poklicali - kaj se je zgodilo
{e helikopter SV, ki je ga- - kdaj se je nesre~a zgodila
sil z vodo iz jezera v dolini - kje se je nesre~a zgodila
Zavr{nice.
- koliko je ponesre~encev
Razlogi po`arov, ki so sledi- - kak{ne so po{kodbe
li drug drugemu, zaenkrat - kak{en je kraj nesre~e
niso znani.
- kak{no pomo~ potrebujete

Prikaz mobilizacije z vakuumskimi opornicami.
U~enke in u~enci so na sprejemu izvedli prikaz osvojenih ve{~in
in predstavili svoja razmi{ljanja o varstvu pred nesre~ami.
Ob dnevu civilne za{~ite je `upan Leopold Poga~ar predstavil novega poveljnika te dejavnosti v ob~ini, g. Marjana Dobnikarja,
ki je o svoji novi vlogi dejal: »Po kraj{em premisleku sem sprejel
ponudbo g. `upana, da prevzamem vodenje {taba civilne za{~ite
v ob~ini. Ker se `e ve~ kot 20 let kot gasilski funcionar ukvarjam
z za{~ito in re{evanjem, vidim v tem nov izziv. Zaupam tudi ljudem, ki so v {tabu in prepri~an sem, da bomo v slu~aju potrebe
u~inkovito pomagali pomo~i potrebnim.«
Ob zaklju~ku sprejema sta `upan in poveljnik civilne za{~ite ravnatelju izro~ila avtomatski defibrilator. Ravnatelj Valentin Sodja
je bil mnenja, da je darilo glede na to, da se v {oli in Dvorani
pod Stolom pogosto zadr`uje veliko ljudi, zelo smiselno. »Da
avtomatski defibrilator lahko slu`i svojemu namenu je potrebno
nekaj osnovnega znanja, za katerega se je treba nekoliko potruditi, in enostavna dostopnost, za kar bomo poskrbeli v {oli. Defibrilator bo name{~en na lahko dostopnem mestu v podhodu
pred dvorano v ustrezni za{~itni omarici, do namestitve omarice
pa bo naprava shranjena v kabinetu {portne vzgoje.«
Ale{ Jekovec
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Dru[tvo upokojencev @irovnica v koraku s ^asom
dodamo {e tedenska sre~anja, vadbene dneve ter {portna
tekmovanja sekcij, je to ve~ kot 300 dogodkov, na katerih
je sodelovalo okoli 300 aktivnih ~lanov dru{tva. Posebej je
predsednik izpostavil delo 41-ih organizatorjev, ki skrbijo za
dejavnosti dru{tva in delo prizadevnih prostovoljk, ki skozi
celo leto ob razli~nih prilo`nostih obiskujejo in pomagajo
na{im najstarej{im ob~anom na njihovih domovih.
^lani zbora so z navdu{enjem prisluhnili tudi nagovoru `upana g. Leopolda Poga~arja, {e posebej podatku, da je prostor za dom starej{ih ob~anov ume{~en v ob~inski prostorski
na~rt.
Na nadomestnih volitvah ob koncu zborovanja so bili izvoljeni trije novi ~lane upravnega odbora, in sicer predsednika
Zdravko Malnar z Brega, podpredsednik Janez Ferjan iz Vrbe
in ~lan (vodja rekreacije) Matev` ^ema`ar z Rodin.
Svojo vsestranskost in neiz~rpno energijo so upokojenci izkazali tudi v sklepnem dejanju ve~era, saj so se po debelih treh
urah zasedanja vrteli {e v zgodnjih jutranjih urah.

Dru{tvo upokojencev @irovnica je imelo 26. marca
svoj redni letni zbor ~lanov. ^lanstvo dru{tva predstavlja skoraj ~etrtino ob~anov na{e ob~ine, vodilni pa upokojenci niso le v svoji {tevil~nosti, temve~
tudi v vsestranskem udejstvovanju. Med drugim je
bilo DU@ prvo med slovenskimi dru{tvi upokojencev,
ki je izdelalo svojo spletno stran. Na ob~nem zboru
so najzaslu`nej{i ~lani prejeli priznanja, dru{tvo pa je
dobilo tudi novega predsednika. Edvard Kav~i~ se je
namre~ po enajstih letih uspe{nega predsednikovanja
»upokojil«.
Poleg 133-ih ~lanov, so zbor s svojo navzo~nostjo po~astili
`upan Leopold Poga~ar, predsednik Pokrajinske zveze dru{tev
upokojencev Gorenjske Janez [olar in podpredsednik Dru{tva
upokojencev Jesenice Janez Pavel Komel.
Dru{tvo {teje 922 ~lanov, od tega 9 ~astnih ~lanov, kar je
najve~ vse od ustanovitve. V ob~ini je 216 ob~anov, ki so
presegli starost 80 let, v domovih za starej{e pa ima varstvo
18 na{ih ob~anov. Spomin na 26 ~lanov, ki jih je dru{tvo v
lanskem letu izgubilo, so prisotni po~astili z minuto molka.

Edvard Kav~i~ – ~astni predsednik
Dru{tva upokojencev @irovnica
Edvard Kav~i~ se je iz osebnih razlogov odlo~il, da svoj tretji
mandat predsednikovanja pred~asno zaklju~i. V svojem govoru je poudaril, da mu je v zadovoljstvo, da dru{tvo predaja
naslednikom v zelo dobri kondiciji, neobremenjeno in z lepimi mo`nostmi za prihodnost. Vsem sodelavcem se je zahvalil
za korektno sodelovanje, razumevanje in pomo~ pri vodenju
dru{tva, pa tudi za prijateljevanje. ^lani dru{tva so mu za njegov bogat doprinos k razvoju dru{tva podelili naziv »~astni
predsednik Dru{tva upokojencev @irovnica«.

Skupina nagrajenih prostovoljk.

Za prijetno razpolo`enje ve~era je v uvodnem delu poskrbel Pihalni orkester Lesce, v katerem nastopa kar deset
na{ih ob~anov. V nadaljevanju so bila podeljena priznanja
zaslu`nim ~lanom dru{tva, in sicer: bronasta plaketa Petru
Sitarju, srebrna plaketa Jani Lavren~i~, Nata{i Mali, Antonu Justinu in Pavlu Dimitrovu ter zlata plaketa MagdiBredi Justin, Miru Sprin~niku in Francu Vi~arju. Pokrajinska zveza dru{tev upokojencev Gorenjske je z zlato plaketo
nagradila Jerco Ti~ar in skupino 14-tih prostovoljk v zahvalo za izvajanje prostovoljnih dejavnosti v okviru dru{tva
in za nesebi~no pomo~ starej{im ob~anom v okviru projekta
Starej{i za starej{e. Jerca Ti~ar je za svoje prizadevno delo
prejela tudi priznanje Zveze dru{tev upokojencev Slovenije.
Predsednik dru{tva Edvard Kav~i~ je v dolgem in iz~rpnem
poro~ilu orisal bogato delo dru{tva v preteklem letu, saj je
bilo dru{tvo organizator dvajsetih pohodov planinske sekcije, desetih izletov, {estih predavanj, literarnega ve~era,
gledali{ke predstave v Ljubljani, dveh izobra`evalnih te~ajev,
dveh predavanj o socialni problematiki starej{ih, predsilvestrskega ve~era, preizkusa hoje na 2 km v okviru programa Cindi, tradicionalnega turnirja va{kih trojk in ~e k temu

Zdravko Malnar in Edvard Kav~i~.

Edvard Kav~i~ je v enajstletnem obdobju uspe{no vodil
dru{tvo. S svojimi bogatimi izku{njami pri delu z ljudmi, s
sposobnostmi pregovarjanja in dokazovanja ter zbiranjem
finan~nih sredstev je pripomogel, da je dru{tvo izpeljalo
mnogo pomembnih projektov. Skupaj s ~lani upravnega odbora je zasnoval {iroko paleto dejavnosti, ki bogatijo in zagotavljajo kvalitetno `ivljenje starej{ih, posebno pozornost je
posve~al vpra{anjem socialne varnosti starej{ih, aktivno se je
zavzemal za gradnjo doma starostnikov, zasnoval je spletno
12

Upokojenci
tako visoko starost: »Treba je delati, zmerno `iveti in ne se
preve~ sekirati.«

stran dru{tva, logotip in plaketo. Kot dober organizator je bil
dejaven v Medob~inski zvezi dru{tev upokojencev Jesenice,
Kranjska Gora in @irovnica, v Pokrajinski zvezi dru{tev upokojencev Gorenjske in Zvezi dru{tev upokojencev Slovenije.

V mesecu marcu smo ob osebnih praznikih obiskali {e gospoda Jakoba Beravsa iz Smoku~a, ki je 4. marca dopolnil 91 let, in gospo Ivano Rupret iz @irovnice, ki je 26.
marca praznovala 92. rojstni dan. Prav tako 92 let pa bo v
prihodnjih dneh, 14. maja, dopolnila gospa Marija [ebat iz
Smoku~a. ^estitamo!

Zdravko Malnar – novi predsednik
Dru{tva upokojencev @irovnica
Za novega predsednika dru{tva, so upokojenci izvolili
58-letnega Zdravka Malnarja z Brega, po poklicu univerzitetnega diplomiranega pravnika.

Jerca Ti~ar

Kako vidite dosedanje delo DU@?
Najprej bi izkoristil prilo`nost in se {e enkrat zahvalil ~lanicam
in ~lanom Dru{tva upokojencev @irovnica za izkazano zaupanje s tem, da so me izvolili za predsednika. Hvala.
Dru{tvo po mojem mnenju deluje na zavidljivi ravni, kar se
ka`e v aktivnostih znotraj dru{tva, kot tudi v uspe{nem delovanju navzven in povezovanju z drugimi sorodnimi dru{tvi in
zvezami. Zato lahko re~em, da je bilo dosedanje delo dru{tva
uspe{no in upam, da bo tako tudi v naprej.
Katere bodo va{e prioritete pri vodenju DU@?
@e dolgo si ob~ani Ob~ine @irovnica, predvsem pa upokojenci, `elijo dom starej{ih ob~anov. Menim, da tak{en dom ne
sme predstavljati le tako imenovane domske oskrbe. Predstavljati mora skupek kvalitetnih in ljudem dostopnih (tudi
cenovno) storitev od socialnega servisa, pomo~i in nege na
domu do mo`nosti namestitve v domu. Zato me veseli, da
je Ob~ina @irovnica v prostorskem na~rtu, ki je v postopku
sprejemanja, za dom starej{ih ob~anov predvidela zemlji{~e.
Na tem podro~ju se nameravam {e posebej potruditi.
Ste eden izmed "mladih upokojencev", v dru{tvo
prina{ate novo mo~, nove ideje. Kak{ni so na~rti?
Ne bi mogel govoriti o novi mo~i in novih idejah, saj ob
tako aktivnem dru{tvu idej in predlogov izbolj{av ne manjka. Tudi ideja o »medgeneracijskem sredi{~u« ali neki obliki
organiziranega izvajanja dejavnosti in storitev, ki jih tak{no
sredi{~e omogo~a, `e nekaj ~asa obstaja. Upam, da jo bomo
v bodo~nosti, seveda tudi ob primernih prostorskih pogojih,
lahko uresni~ili.

Jeko-in d.o.o. obve{~a

Lo~eno zbiranje odpadkov po
novem sistemu
Odslej bomo na ekolo{kih otokih lahko odlagali vso
odpadno embala`o, ne le plastenk in plo~evink.
Vso odpadno embala`o, tudi tetrapak, jogurtove lon~ke,
plasti~ne vre~ke … bomo odlagali v skupen zabojnik,
lo~eno zbiranje steklene embala`e in papirja pa ostaja
nespremenjeno. Lo~eno zbiranje po novem na~inu se bo
pri~elo v maju 2011, ko bodo tudi zabojniki na ekolo{kih
otokih opremljeni z novimi rumenimi nalepkami.

Spomladanska akcija zbiranja
nevarnih odpadkov
Petek, 20. maj 2011

Parkirni prostor ob cesti Breznica–Vrba: od 12.00 do
14.30
Parkirni prostor v Mostah, pred Elektro @irovnica: od
15.00 do 16.30
Ob~ane prosimo, da nevarne odpadke dostavijo na zbirno
mesto, kjer bo postavljeno vozilo z ADR opremo podjetja Kemis iz Radomelj. Oddajanje nevarnih gospodinjskih odpadkov
je brezpla~no!

Med nevarne odpadke sodijo:

Vojka Legat in Polona Kus

• Laki topila, smole, kiti, kisline, baze
• Odpadna mazalna olja in jedilna olja
• Kemikalije, zdravila, {kropiva
• ^istilna, pralna in kozmeti~na sredstva
• Fluorescentne cevi
• Barve, ~rnila, embala`e iz tiskalnikov
• Prazna, z nevarnimi snovmi onesna`ena embala`a

Osebni prazniki starej{ih ob~anov
25. aprila je 97 let dopolnila gospa Katarina Pintar z Breznice. Predstavniki dru{tva in ob~ine smo ji ~estitali in jo
obdarili na njenem domu.
Prijetno smo poklepetali v dru`bi sina Milana in
snahe Pavle. Katarina je
dobrovoljna gospa, ki z
zanimanjem spremlja dogajanje v doma~em okolju in po svetu. Rada je v
dru`bi, pogosto jo obiskujejo dobri sosedi in ~as
tako hitreje mine. Tudi sin
je pohvalil te odnose med Pavla Pintar v dru`bi `upana.
sosedi. Katarinin recept za

Priklju~itev na javno kanalizacijo
Ob~ane, ki imajo mo`nost priklju~itve objekta na javno kanalizacijo pozivamo, da ukinejo obstoje~e greznice in izvedejo priklju~ek na javno kanalizacijo.
Ob izvedbi priklju~ka je potrebno obstoje~o greznico o~istiti
in ukiniti, v kanalizacijo pa speljati samo odpadne vode. Za
izvedbo priklju~ka je potrebno soglasje za priklju~itev, ki ga na
podlagi vloge izda Jeko-in, d.o.o., Jesenice. Obrazec »Vloga za
izdajo soglasja za priklju~itev na javno vodovodno ali javno kanalizacijsko omre`je« se nahaja na spletni strani www.jeko-in.
si. Za dodatne informacije smo dosegljivi vsak delovni dan od
7. do 15. ure na tel. {t. 04 581 04 80 ali na info�jeko-in.si.
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Po Poti kulturne dedi[^ine s culo in lojtrnikom
»Culo na ramo in pot pod noge!« Tako na ogled kulturne in ~ebelarske dedi{~ine vasi pod Stolom vabijo snovalci
turisti~nega produkta z naslovom V zibelki slovenskega ~ebelarstva in kulture.
~ebelarstva s poku{ino medenih izdelkov in možnostjo nakupa
primerno dopolnjuje ponudbo. Tudi ogled rojstne hi{e Frana S.
Finžgarja je primerno in prijetno dopolnilo na poti. Že dopoldanski del celodnevnega izleta, ki nam je bil predstavljen, je zapolnjen
s pestro vsebino, razli~ne izbire za izletnike v popoldanskem delu
pa bodo zagotovo zadovoljile {e razli~na zanimanja udeležencev
izleta. Promocijsko gradivo daje vse potrebne informacije, ki so,
dopolnjene s slikami, tudi prijetno vabilo. Izvedba izleta – pe{ ali z
vozom – je pa sploh doživetje za udeležence.«
Turisti~ni produkt je predstavljen v zgibanki, ki so jo v ZTK spomladi poslali na ve~ kot tiso~ naslovov potencialnih obiskovalcev.
Cena izleta je 32 evrov na osebo za ve~je in 35 evrov na osebo
za manj{e skupine. Na vpra{anje o zanimanju za novo ponudbo
odgovarja Maja Zupan, direktorica ZTK: »Prve odzive lahko
ocenimo pozitivno. V tem trenutku imamo dokon~no potrjene tri
obiske dru{tev, ducat konkretnih ponudb ostaja {e odprtih.
^ebelarske vsebine so kot dodatna, zeleno, trajnostno naravnana
ponudba zanimive tudi za ponudnike turisti~nih storitev sosednjih
ob~in. Povratne informacije, ki smo jih prejeli s strani turisti~nih
delavcev po promocijskem izletu, bomo upo{tevali pri kreiranju
ponudbe, tako doma~im kot tujim gostom.
Število obiskovalcev, ki jih bo ~ebelarska, kulturna in tehni{ka
dedi{~ina na{e ob~ine pritegnila, je nehvaležno napovedovati.
Prepri~ani pa smo, da nov doživljajski produkt nikogar ne
bo pustil ravnodu{nega. Zadovoljni obiskovalci bodo merilo
uspeha na{e nove ponudbe.
Zavedamo se dejstva, da je danes ogla{evanje »od ust do
ust« v svetu komunikacije in
velike konkurence na trgu vse
Cula z doma~o malico.
pomembnej{i dejavnik.«

Na poti z lojtrnikom.
Pot kulturne dedi{~ine, ki združuje rojstne hi{e petih slavnih mož
v na{ih vaseh, je bila za~rtana in odprta leta 1890, ko so pred {olo
odkrili prvega izmed spomenikov v Aleji slavnih mož, spomenik
Antonu Jan{i. Takrat je na {oli pri~el delovati tudi turisti~ni krožek,
katerega glavni namen je bil vzgoja mladih vodnikov. Le-ti so v
naslednjih letih po Poti popeljali na stotine svojih vrstnikov. Šolska
mladina tudi danes predstavlja levji delež obiskovalcev spominskih
hi{, želja v kraju pa je, da bi z bogato kulturno dedi{~ino privabili
ve~je {tevilo doma~ih in tujih gostov in to ne le ob prazni~nih
dneh. V ta namen so na pobudo Bo{tjana No~a in Mirana Dolarja, pod okriljem Zavoda za turizem in kulturo Žirovnica, svoje
mo~i in ideje združili ~ebelarji, gostinci in konjeniki. Njihova želja
je, ogled na{e naravne in kulturne dedi{~ine ponuditi celovito, na
prijeten in doma~ na~in.
Produkt V zibelki slovenskega ~ebelarstva in kulture poleg ogleda
rojstnih hi{ in Jan{evega ~ebelnjaka vklju~uje tudi ogled živega
~ebelnjaka s prikazom ~ebelarjenja in po želji ogled plemenilne
postaje Kranjska ~ebela v Zavr{nici, tehni{ke dedi{~ine s hidroelektrarnama Moste in Zavr{nica ter predilnico pr' Jo{tan in ~ebelarskega muzeja v Radovljici.
Na pot pa se obiskovalci lahko podajo na ve~ na~inov: pe{, z lojtrnikom ali v primeru slabega vremena z avtobusom. V vsakem primeru jih bodo organizatorji na za~etku poti v ^opovi hi{i opremili
z malico v popotni culi in jim v ~asu kosila postregli z golažem iz
kotla pri konjeni{ki brunarici.
ZTK je 21. aprila priredil promocijski izlet po poti za turisti~ne in
kulturne delavce. Nad doživetjem so bili navdu{eni in prepri~ani,
da je tak{en produkt privla~en tako za doma~e skupine kot na
primer tuje goste, ki si po~itnikovanje na Bledu želijo popestriti z
enodnevnimi izleti.
Za Novice je svoje vtise strnila Ida Gnil{ak, kustosinja ~ebelarskega muzeja v Radovljici: »Bogata dedi{~ina – tako kulturnozgodovinska, arheolo{ka, etnolo{ka kot tehni{ka – kar kli~e po
predstavitvi. Zavod za turizem in kulturo Žirovnica je to dobro
izkoristil s pripravo ponudbe, ki ima tudi primeren in zgovoren
naslov: V zibelki slovenskega ~ebelarstva in kulture. Tudi ~ebelarska dedi{~ina je bogata, {e posebej na Gorenjskem. Ogled rekonstruiranega Jan{evega ~ebelnjaka s predstavitvijo Jan{evega
dela in panjskih kon~nic kot posebnosti slovenskega ~ebelarstva
in slovenske ljudske umetnosti sploh, je tako nepogre{ljiv. Ogled

P. K.

Kosilo iz kotla ob pogledu na Stol.
ZTK bo skupaj z Ob~ino Žirovnica v mesecu juniju pripravil {e en
promocijski izlet V zibelki slovenskega ~ebelarstva in kulture. Svoje
mesto na vozu si lahko posku{ate zagotoviti s pravilno re{itvijo križanke. Izmed gesel, ki bodo prispela na naslov uredni{tva do petka,
24. junija, bomo izžrebali 5 nagrajencev – udeležencev izleta.
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Belokranjska velika no~
na Rodinah
Tradicionalna razstava pirhov na Rodinah je bila to leto
belokranjsko obarvana. Poleg znamenitih pisanic na
ogled tudi druge zna~ilnosti pokrajine.
Janez Mulej se je povezal s turisti~nimi delavci iz Bele Krajine, ki
so se z veseljem odzvali vabilu, pripravili razstavni material in na
otvoritvi razstave 17. aprila prikazali izdelavo belokranjskih pisanic. S seboj so prinesli tudi belokranjsko poga~o za poku{ino in s
pomo~jo li~nega promocijskega gradiva predstavili svojo pokrajino, ki je zanimiva za pohodnike, kolesarje, ljubitelje neokrnjene
narave in tradicije.
Osrednji razstavni eksponat v Jalnovi hi{i so bile seveda pisanke,
pozornost pa so zbujale tudi nekoliko manj znane belokranjske
drsanke. Kadar se predstavlja Bela Krajina, ne moremo mimo
lanu in tako so si tudi obiskovalci Jalnove hi{e lahko ogledali
snopi~e rastline, tradicionalno orodje za predelavo lanu in lanene izdelke.

Velikono~no belokranjsko tiho`itje s {opkom lanu.
Nekoliko druga~e zasnovana razstava je naletela na dober odziv
obiskovalcev, ki je pri lastniku Jalnove hi{e `e zbudil razmi{ljanje o
predstavitvi zna~ilnosti Prekmurja in Gori~kega ob letu osorej …

120 let rojstva Janeza Jalna
Pred stodvajsetimi leti, 26. maja, se je na Rodinah pr' Mežnarjo rodil pisatelj in duhovnik Janez Jalen, avtor povesti Ov~ar Marko, Vozarji, Bobri … Ob tej priložnosti na Rodinah pripravljamo kulturni program.
28. maja ob 19. uri bo v cerkvi sv. Klemena koncert ženskega pevskega zbora Lipa iz Radovljice pod vodstvom Elizabete Dem{ar Zupan in mo{kega pevskega zbora Štinglci iz Borovnice pod vodstvom zborovodkinje Tine Jerman. Na sporedu bo tudi prebiranje Jalnovih del. Skupaj z vami želimo proslaviti izjemen
dogodek. Vabljeni na Rodine!

Velika izbira balkonskih rastlin, zelenjavnih sadik, grmovnic, trajnic,
stebelnih rastlin, ... Pri nas kupljene rastline nasadimo brezpla~no.
Strukturne rastline

Pelargonije

1,10 € do 1,90 €

1,50 € do 1,80 €

Miljon zvon~ki
Br{linke
od 1,00 €

Velika izbira grmovnic

Trajnice

2,00 € do 5,00 €

Paradi`nik (cepljen)
4,00 €

Di{avnice

Nagelj
1,60 €

1,00 € do
4,00 €

Vrtnarija [libar

Zelenjavne sadike
0,15 € do 0,50 €

od ponedeljka do petka, 8 - 20 h
sobote, 8 - 15 h

Dvorska vas 24 a, tel.: 040 652 530, 040 310 714
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Markov s’mn v Vrbi

Zdenko Me`ek 1956 – 2011

V skladu z dosedanjo tradicijo je dru{tvo v sodelovanju z Ob~ino
@irovnica in Zavodom za turizem in kulturo izvedlo prireditvi ob
prazniku svetega Marka v Vrbi, Markov smn. Po starih navadah
se ta dan praznuje ob obletnicah posvetitve doma~e cerkve ali
ob prazni~nem dnevu svetnika, kateremu je cerkev posve~ena.
Ob prazniku so priredili ve~ dogodkov, osrednji pa je bil sejem,
ki je privabljal obiskovalce iz bli`njih in daljnih krajev.

V marcu nas je pretresla `alostna
vest, da smo za vedno izgubili
na{ega zvestega kulturnega soustvarjalca, Zdenka Me`ka, ki je bil
{e posebej zavezan Pre{ernu. Da
zgodovina ni {la v pozabo, nam je
skozi scenarije zapustil vrsto {eg in
navad ljudi iz teh krajev. Nekatere
prireditve, pri katerih je sodeloval,
so postale tradicionalne, sodeloval je pri ustvarjanju vsebinsko in
duhovno bogatej{ega `ivljenja, ki
ga samo ustvarjanje materialnih
dobrin ne more nuditi. Postal je
pomemben ~lan skupine kulturnih ustvarjalcev na{ih krajev in
na{ega ~asa. V to skupino ga uvr{~ajo besedila in scenariji, ki
govorijo o tem, kako so Pre{erna, Jalna in druge do`ivljali njihovi rojaki. Spremljal in sodeloval je pri oblikovanju programskih izhodi{~ in znal prisluhniti razli~nim pogledom. Vedno je
opozarjal in se boril za vidnej{e mesto ljubiteljske kulture in se
zavzemal za vi{je vrednotenje in pomen kulture v na{em `ivljenju. Z odhodom Zdenka v kulturi izgubljamo dobrega sodelavca
in ~lana. Na njegovem mestu nastaja praznina, ki je ni mogo~e
nadomestiti, a ostajajo njegova dela, ki imajo v mozaiku kulture
na{ih krajev pomembno mesto in bodo vidne tudi v prihodnosti.

Stojnice na smnu.

^lani KD dr. France Pre{eren @irovnica-Breznica

Novi~ke iz KD dr. France Pre{eren
Novo vodstvo dru{tva

Na ob~nem zboru 1. aprila so ~lani izvolili novega predsednika
Izvr{nega odbora, saj funkcija dosedanjega predsednika IO KD,
Jo`a Resmana, po protikorupcijskemu zakonu ni zdru`ljiva z njegovo nekdanjo funkcijo ~lana ob~inskega sveta, ker {e ni preteklo
leto dni od prenehanja opravljanja te funkcije. Vodenje dru{tva je
po sklepu ob~nega zbora prevzela Jerneja Stres in tajni{ko mesto
Jelka Leben. Naloge sta prevzeli za eno leto – do volitev 2012, ko
bodo v dru{tvu izbirali novega predsednika in tajnika za {tiriletni
mandat. ^lani so na zboru potrdili poro~ila skupin za leto 2010
in sprejeli plan za leto 2011. Med povabljenimi je bil tudi `upan,
g. Leopold Poga~ar, ki je pohvalil sodelovanje KD na vseh nivojih
v ob~ini, saj skupine sodelujejo na vseh prireditvah.

V soboto, 16. aprila, smo organizirali sre~anje pevskih skupin.
Sodelovali so mo{ka pevska skupina Sosedje pod vodstvom
Toneta [pendova, me{ana pevska skupina Dr. France Pre{eren
z umetni{ko vodjo Ireno Kosma~, mo{ki Kvintet za 5 z Blejske
Dobrave pod vodstvom Bla`a Lavti`arja, `enski pevski zbor Bohinj z zborovodkinjo Cilko Novoselec in gosta ve~era Cita in Jo`e
Gali~. Slednja sta obiskovalce navdu{ila s petjem, igranjem na
orglice in citre. Koncert pred cerkvico svetega Marka je povezovala Maru{a Stres, zbrane pa sta uvodoma pozdravila pod`upan
Izidor Jekovec in `upnik Ciril Berglez. [e vedno se trudimo, da
bi sobotni program obogatili z gosti sosednje Avstrije ali Italije;
mogo~e nam uspe prihodnje leto.
Nedelja je bila semanji dan doma~e in umetnostne obrti s prikazi
oblikovanja in izdelovanja ter prodaje izdelkov. Sodelovalo je 27
razstavljalcev, ki jih je obiskovalcem podrobneje predstavil Mojster Janez. Na prireditvenem prostoru med stojnicami so med
»trgovanjem« nastopili na{i folkloristi in tambura{i.
Lepa in son~na nedelja je v Vrbo privabila mnogo obiskovalcev,
ki so bili s ponudbo in kulturnim programom zadovoljni.
Va{~anom Vrbe se zahvaljujemo za strpnost in razumevanje, ki
ga izkazujejo ob prireditvah v vasi.

Jo`efovo na Rodinah

Jerneja Stres

V soboto, 19. marca, je bila na Rodinah pred rojstno hi{o pisatelja Janeza Jalna poku{ina in razstava Jo`efovega kruha, ki
ga je pripravilo podjetje Pekarstvo in turizem Resman z Zgo{e.
Tradicionalno prireditev s koncertom v cerkvici Sv. Klemena na
Rodinah je izvedel mo{ki kvintet KD dr. France Pre{eren pod
vodstvom Franca Legata z gosti Martino Strasser na klarinetu,
z vodjo Blanko Piotrovsko na violini in `enskim pevskim zborom
Milko [koberne z zborovodkinjo Blanko Piotrovsko.

Materinski dan

Koncert v po~astitev materinskega dne so 27. marca v dvorani
na Breznici pripravili ~lani Otro{ke folklorne skupine Breznica.
Pred polno dvorano se je predstavila pred{olska skupina pod
vodstvom Jaka Srp~i~a, {olska skupina z mentorico Maru{o
Stres, kot gostje pa so nastopile ~lanice kvinteta violin G[ Jesenice pod vodstvom mentorice prof. Natalije Cilen{ek in ~lanice Plesalnice studia Bohinj pod vodstvom koreografinje Slavice
Martinovi~. Program sta povezovala Jaka Srp~i~ in Katja O{tir.
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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

Pokličite nas!
Pomagali vam bomo.

Izobra`evanje

Projekt Biseri zaklju^en z izdajo knjige
V O[ @irovnica so ob zaklju~ku projekta Biseri, v katerem so predstavili cerkvene spomenike v na{i ob~ini, zbirki
knji`ic Naj naj naj dodali {e tretjo – o Biserih.
»Le kaj imajo sku- lovali so likovniki, turisti~ni podmladek, glasbeniki in igralci pod
pnega biser iz {kolj- mentorstvom Lidije Skoporec Knafelj, Mete ^uk, Vanje Zuljan,
ke in dragocenosti, Magde ^e{ek, Slavice Magdi~ in u~iteljev Glasbene {ole Jesenice.
ki se skrivajo za zi- ^isto za konec so se u~enci poglobili v farno cerkev na Breznici,
dovi cerkva v na{i kjer je 8. maja potekala zaklju~na prireditev projekta in predstaob~ini? Prestavimo vitev knji`ice »Biseri Ob~ine @irovnica«. Knji`ica je zbornik zapise za nekaj sto let sov, likovnih izdelkov in fotografskega gradiva, ki so nastajali
nazaj med ljudi, ki ob raziskovanju cerkva. Predstavlja tretjo v zbirki knji`ic Naj naj
so `iveli tod. Kaj jih naj, ki so jih doslej izdali v O[ @irovnica. Prva, z naslovom V
je prevevalo, ko so Pre{ernovem letu, je bila posve~ena 200-letnici rojstva dr. Franse odlo~ili zgraditi ceta Pre{erna (2000) in druga, Po be~elah se vi`ej, je bila izdana
cerkvico na hribu? ob svetovnem kongresu ~ebelarjev v Sloveniji (2003).
Takrat je gradnja
od njih terjala hude Biseri tudi na festivalu Turizmu pomaga
napore. A ustvarjallastna glava
ni nemir in `elja po
Z Biseri so u~enci O[
do`ivljanju lepega
@irovnica sodelovali
sta ljudi `e od nektudi na 25. festivadaj gnala naprej.
lu turisti~nega podOsnovna {ola @irovnica
Gole cerkvene stene
mladka, ki je potekal
je bilo treba okrasiti
pod geslom Imejmo
in prostor zapolniti
se fajn – do`ivite na{
Iz knjige Biseri Ob~ine @irovnica.
z vsebino, ki bi ljukraj. Predstavili so
dem v stiskah poBisere in jih obiskomagala. Prihajali so mojstri, ljudje, ki so vstopali v stavbe, pa
valcem ponudili kot
so ob razko{ju in lepoti pozabili na bole~ino in utrujenost. Prav
turisti~ni produkt. Na
ta lepota, ustvarjanje in do`ivljanje lepega se lahko primerjajo z
regijskem tekmovanju
lepoto bisera.« Tako ob zaklju~ku projekta Biseri razmi{lja ravnamarca v Kranju so pre- Na regijskem tekmovanju v Kranju.
telj {ole Valentin Sodja. Naloge, odkriti in predstaviti bisere na{e
jeli srebrno priznanje
ob~ine, so se u~enci pod vodstvom mentoric lotili pred dvemi
za raziskovalno nalogo in zlato priznanje za turisti~no tr`nico.
leti. Drugo za drugo so raziskali podru`ni~ne cerkve, njihove
Aprila so svoj produkt predstavili tudi na dr`avnem tekmovanju
zna~ilnosti, zna~ilnosti umetnostnih obdobij, mode in arhitektuv Ljubljani.
re. Svoje izsledke so nato predstavili so{olcem ter javnosti, vsaki~
Ve~ o projektu Biseri si lahko ogledate na spletni strani Osnovne
na nekoliko drug, sve` in duhovit na~in. Zbiranje podatkov jih je
{ole @irovnica www.os-zirovnica.org
vodilo k mnogim starej{im va{~anom, `upniku, na ZTK … SodeBiseri Ob~ine Žirovnica

„Solze so kot
biseri,

OB@

Biseri Ob~ine Žirovnica

2011

bole~ina
jih rodi”

Os n o vn a { o la @iro vn i c a

B
O@

P. K.

Bili smo v Londonu …

Karmen in Doroteja v visoki
družbi.

po mestu: podzemna `eleznica ali tube. Ogledali smo si veliko
razli~nih znamenitosti kot so Oxford Street, Big Ben, reka Temza, Buckinghamska pala~a, Tower of London, Tower Bridge,
London Eye, Palace of Westminster, Trafalgar Square, Piccadilly
Circus in tako dalje. Seveda pa je bila verjetno najbolj zanimiva
stvar Madam Tussauds – muzej vo{~enih lutk, saj smo se tam
lahko slikali s slavnimi osebami. Prestra{il pa nas je tudi Dungeon, muzej, ki prika`e {tevilne nasilne in tema~ne zgodovinske
dogodke v komi~nem slogu.
Domov smo od{li v soboto in prispeli v nedeljo zjutraj.

U~enci 9. razreda Osnovne {ole
@irovnica smo v sredo, 23. marca,
ob 14.00 uri od{li na izlet v London. Peljali smo se z avtobusom
preko Avstrije, Nem~ije, Francije,
Anglije do Londona. Iz Francije
do Anglije smo se pribli`no eno
uro in pol peljali s trajektom. Na
njem smo se lahko preoblekli,
umili, si kupili kaj za pojest in
imeli dostop do interneta preko
Wi-Fija. V hotel smo pri{li v ~etrtek okoli 10. ure zjutraj. Na{e
sobe {e niso bile pripravljene in
od{li smo v samo mesto London.
Naslednja dva dni smo spoznavali najhitrej{i na~in potovanja

Besedilo: Medeja Toma`evi~, foto: Katarina Mulej
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MladeFace v akciji – 21. maj 2011

Šolski otro�ki parlament

Ali bodo ra~unalnice
nadomestile otro�ka igri�~a?

»^e bi naredili vse kar smo sposobni, bi bili osupli.«
(Thomas Edison)
MladeFace je akcija slovenske mladine za Slovenijo, katere pobudniki `elimo povezati mlade v Sloveniji in v soboto, 21. maja,
s skupnimi mo~mi izvesti ~im ve~ dobrih del za svoje doma~e
okolje. Pokazati ho~emo, da smo mladi aktivni, kompetentni
in dru`beno odgovorni. V Sloveniji je bilo konec lanskega leta
387.493 mladih v starosti od 15 do 29 let. To je ogromna {tevilka
posameznikov, ogromno pozitivne energije, ki jo `elimo usmeriti
v spremembe. Prebuditi `elimo kolektivni duh v dobi individualizma, ozavestiti javnost o pomenu solidarnosti, o mo~i mladih
in podreti stereotipe o njih, motivirati mlade k ve~ji aktivnosti, k
medgeneracijskem sodelovanju in narediti veliko dobrega!
Vse mlade v Ob~ini @irovnica pozivamo, da se vsak ozre
okoli sebe in se vpra{a, kaj lahko sam ponudi okolici,
ter to 21. maja tudi uresni~i. Z identifikacijo nekaterih pomanjkljivosti, ki jih v na{i ob~ini `elimo odpraviti, smo `e pri~eli.
Potencial v nas je ogromen! Dobro delo naredimo za bli`nje,
mlaj{e od 15 let ali starej{e od 30, lahko se organiziramo in
spremenimo nekaj v svoji bli`nji okolici, kar nas `e dlje ~asa moti.
Nekaj primerov dobrih del: prekopljimo vrt starej{i gospe, posadimo drevesa, organizirajmo koncert v domu upokojencev,
skuhajmo kosilo za brezdomce …
Dobro delo vpi{ite v bazo na portalu www.mladeface.si in se
pridru`ite iniciativi, ki bo letos spreminjala podobo Slovenije.
Pozivamo tudi ob~ino, podjetja, {olo, posameznike, da mladim pomagajo pri izvedbi dobrodelnih aktivnosti z materialom,
orodjem in podobnim. Seznam potreb{~in bo na portalu www.
mladeface.si.

»Ob~ilo ali medij je vsako komunikacijsko sredstvo, na primer knjiga, ~asopis, letak, plakat, v sodobni komunikaciji
pa tudi radio, televizija, medmrežje ... Za ob~ila, ki so dostopna �iroki javnosti, govorimo, da so množi~na ob~ila.«
To je definicija, s katero smo letos decembra pri~eli z delom
otro�kega parlamenta na OŠ Žirovnica. Sodelovanje in razpravljanje parlamenta o tematiki je bilo res kvalitetno. V na�e parlamentarne diskusije so se pogostokrat vklju~evali tudi u~enci, ki
sicer v �olskem parlamentu ne zasedajo. No, saj nekaj podobnega je bilo glede na temo, ki je res aktualna in u~encem zelo
blizu, tudi pri~akovati.
O tem, ali družba in mediji sploh imajo vpliv na oblikovanje
posameznika, nismo kaj dosti diskutirali, saj smo si pri tem vsi
enotni. Ja, definitivno mediji in družba vplivajo na posameznika.
Na sre~anjih smo debatirali predvsem o tem, kak�en vpliv imajo,
kdaj najbolj vplivajo ter kak�ni so pozitivni in negativni vidiki medijev. Pri vsem tem smo izpostavili pomembnost vloge kriti~nega
mi�ljenja pri posameznikih, ko govorimo o ~rpanju informacij iz
razli~nih medijev.

Koordinator akcije MladeFace za Ob~ino @irovnica: Ale{
Jekovec, 040 576 560, ales.jekovec�gmail.com
Zavedamo se, da smo mladi pomemben del na{e dru`be, ki lahko ogromno doprinese Sloveniji. To bomo dokazali 21. maja.
Pokazali bomo svojim mlaj{im in starej{im sokrajanom, da se
lahko zanesejo na nas, saj tudi nam ni vseeno za okolje v katerem `ivimo in za ljudi, s katerimi si delimo na{o ob~ino.

Mladi najve~ uporabljajo Facebook.
Razprave so najve~krat vodili kar u~enci sami, zato tudi ni
presenetljivo, da smo najve~ pozornosti posvetili analizi vloge
ra~unalnika, kot sredstva množi~nega komuniciranja in sledili
raziskavi o rabi socialnih omrežij, ki se je ravno v tem ~asu odvijala na �oli.
Analizirali smo podatke, pridobljene s pomo~jo ankete, ki so jo
re�evali u~enci 7., 8. in 9. razreda. Ugotovili smo, da kar 91,4 %
u~encev uporablja socialna omrežja, najve~krat je to Facebook.
Podatek seveda ni ni~ kaj presenetljiv, kot tudi ne dejstvo, da je
ve~ina u~encev mnenja, da se zaradi tega njihove ocene v �oli
niso poslab�ale in da uporabljajo socialna omrežja, ker je to med
vrstniki popularno. Zaskrbljujo~ pa je odstotek u~encev (22,6 %), ki
so priznali, da so se posledi~no nehali družiti s prijatelji. Pri tem
podatku se je tudi na�e parlamentiranje razplamtelo in za~eli
smo se spra�evati, ali bodo v bodo~e otro�ka igri�~a nadomestile
ra~unalnice!!! Ugotovili smo, da imajo tu najve~jo vlogo star�i in
za njimi �ola, kot vzgojno-izobraževalna ustanova.
Del na�ih razprav in podatke iz raziskave smo marca predstavili
tudi na medob~inskem otro�kem parlamentu na Jesenicah. Tudi
na ostalih �olah v regiji je parlamentiranje teklo v podobno smer
kot pri nas, zato smo pogre�ali možnost razprave kot smo ji
sicer, v nacionalnem parlamentu, pri~a vsak dan.

Ale{ Jekovec

Nesramno lahkotne
hlače
Brez gumbov, brez pasu,
brez zadrge, brez naramnic.
Verjetno najbolj udobna stvar,
ki jo boste kdaj navlekli nase.

Kontakt: Gorazd Ravnik, Breznica
040 515 245

Mentorica otro�kega parlamenta na OŠ Žirovnica, Sa�a Mandeljc
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[olski plesni festival na
O[ @irovnica

Prve kolajne v akrobatiki
Akrobati O[ @irovnica so se marca udele`ili 16. odprtega prvenstva Ren~ v skokih z male pro`ne ponjave in vsi
uspe{no opravili svoj tekmovalni krst.

12. aprila je v Dvorani pod Stolom potekalo podro~no
tekmovanje [olskega plesnega festivala. Tekmovanje je
organiziral Plesni klub Bolero, ki na O[ @irovnica `e vrsto
let skrbi za plesno vzgojo otrok v sklopu interesnih dejavnosti za mlaj{e in izbirnega predmeta ples za starej{e
u~ence.
Tekmovalci so se pomerili v disciplinah plesni pari, posami~ni plesi
in ekipno v plesih hip hop, pop in latino. Okoli 100 sodelujo~ih z
osmih {ol se je pred pri~etkom tekmovalnega dela dru`no ogrelo v ritmu {olske plesne himne, na koncu pa so publiko navdu{ile
tri {olske plesne skupine, med njimi dekleta z doma~e osnovne
{ole, imenovana Party Dancers. Osvojile so nagrado za najbolj{o
koreografijo. U~enci O[ @irovnica so zasedli tudi prva tri mesta
med posamezniki 4. – 6. razred: 1. @an Mark Pre{eren, 2. Lana
Vauhnik, 3. Sa{a Plejo. Med starej{imi posamezniki je 3. mesto
osvojila Karmen Novak.

Akrobatika je zahtevna zvrst gimnastike. Vadba omogo~a otrokom `e v prvem in drugem razredu pridobiti spretnosti, orientacijo, razgibanost vsega
telesa in mo~. Deklice in en de~ek talno
akrobatiko in skoke z male pro`ne ponjave vadijo v dveh skupinah. Za~etniki
so z vadbo pri~eli v tem {olskem letu,
~lani nadaljevalne skupine pa interesno
dejavnost akrobatika obiskujejo `e drugo leto. Za~etniki so tekmovali samo
Marcel Vov~ak
posamezno, starej{e kategorije pa tudi
ekipno. Med petdesetimi deklicami in {tiriindvajsetimi de~ki so
se `irovni{ki tekmovalci zares izkazali. Vsak je sko~il {tiri skoke, vsi so za ~etrti skok izvedli skr~eni salto naprej pri ~emer
sta bila najuspe{nej{a Marcel Vov~ak in Ne`a Kozjek. Oba sta
zasedla peto mesto. Uvrstitve ostalih deklic: 8. Nina Rozman,
20. Helena Tolar, 21. Danaja Stevi~, 30. Ma{a Klinar in 36. Alja
A`man. Alja in Marcel sta najmlaj{a v skupini, obiskujeta prvi razred. Za vzpodbudo so v Ren~ah podelili bronaste kolajne vsem
za~etnikom, ki so za {tiri skoke zbrali ve~ kot petinpetdeset to~k.
To to~kovno mejo je zgre{ila samo Alja.
^etrto{olka Meggie Kalan je nastopila v ekipi TVD Partizan Jesenice v kategoriji mlaj{ih deklic. Za tri skoke je dobila visoke
ocene 9,50 to~ke, pri prvem poljubnem – sklonjeni salto – pa je
naredila napako, dobila oceno 8 to~k in tako med 69-imi tekmovalkami zasedla 26. mesto, ekipa jeseni~ank pa ~etrto.
V aprilu so se tekmovalci pomerili {e na 2. odprtem prvenstvu
Jesenic, kjer je Marcel Vov~ak osvojil 1. mesto v svoji kategoriji in
Ne`a Kozjek 3. mesto.
Leon Mesari~

Lana Vauhnik in @an Mark Pre{eren v akciji.

POLETNE POČITNICE na Bledu

PROGRAM

termin
11.-15. julij in 15. - 19. avgust

7.30 - 8.00 varstvo, prihod otrok v klub
8.00 - 9.00 jutranja rekreacija, športne igre, ples, kreativne delavnice...
cena 132 eur
9.00
malica
Plačilo 132 EUR se lahko izvede v 2h obrokih.
9.30
odhod proti Grajskem kopališču ali bazenu
Prijave in plačilo na recepciji kluba (do 25.6.).
Za določene aktivnosti je potrebno doplačilo 10.00 -12.00 kopanje, igre
glejte program.
12.30
kosilo
2
8
0
14.00
vsak dan različne aktivnosti:
041 60d@2gmail.com
za otroke od 5. leta dalje
• bowling
ble
Počitnice bodo izpeljane ob prijavi
mojklub
minimalno 10 otrok.
• s čolni na otok (rešilni jopiči)
• obisk intergames centra
• rafting (doplačilo 14 eur)
• pustolovski park na Straži + sankanje (doplačilo 16 eur)
• jahanje (doplačilo 8 eur)
Športno animacijski klub za otroke in odrasle na Bledu
15.30
malica
Ljubljanska c. 13a, Bled, 041 602 082, mojklubbled@gmail.com
15.30-16.00 varstvo v klubu

Vsak dan sveže informacije na facebooku! Pridružie se nam!

Ostale aktivnosti: nepozabne rojstnodnevne zabave na prostem ali v klubu, prireditev 10. junija v Festivalni dvorani:
Moj klub se predstavi, varstvo otrok v poletnih mesecih (tudi v tujih jezikih), skupinske vadbe na prostem in v klubu...
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VABILO
Ob~ina Žirovnica
in SPV Ob~ine Žirovnica
v sodelovanju s PP Jesenice,
PPP Kranj, AMD Žirovnica,
Avto {olo B&B
in Zavarovalnico Triglav,
organizirata preventivno akcijo

»TRENING VARNE VOŽNJE«
za voznike koles z motorjem
in program »JUMICAR«
Akcija bo potekala
v soboto, 21. 5. 2011,
med 10.00 in 13.00 uro,
na parkiri{~u pred
Osnovno {olo @irovnica

Izobra`evanje

Leti, leti … mladi planinec!

vili na avtobus, ki je prilagojen za letali{~e, in ta nas je zapeljal
do gasilcev in njihovih avtomobilov. Ti avtomobili so bili tudi
druga~ni, kot jih poznamo. No, sledilo pa je tisto glavno – prav
vsi smo se lahko zapeljali s tem avtomobilom. Za piko na i pa
smo {e »malo« po{kropili naokoli. Z avtobusom smo pot nadaljevali proti »hangarjem«, v katerih so parkirani helikopterji in
prava bojna letala. Najve~jega, policijski helikopter, si na `alost
nismo mogli ogledati, saj so ga re{evalci pripravljali na odhod in
kopilot nam je po nekaj minutah le pomahal v slovo. Ogledali
pa smo si druge helikopterje in prava bojna letala. Na kocu je
ostal {e ~as za skupno fotografiranje in `e smo se z avtobusom
{e zadnji~ zapeljali po letali{~u. Na{ ogled se je kon~al in polni
vtisov smo se odpravili proti domu.

Vsi smo komaj ~akali,
da bo pri{la tista te`ko
pri~akovana sobota, 12.
marca. Takrat nas je namre~ ~akal `e 7. izlet, ki
pa je bil druga~en kot
ostali. »Le kak{en bo?
Ja kam pa gremo? Ali
je presene~enje?« Taka
in druga~na vpra{anja
so se pojavljala, spra
Ogled helikopterja.
{evali pa niso samo
otroci, ampak tudi njihovi star{i. Saj smo potrebovali njihove osebne podatke – za
prestop meje. No, da kon~no povemo, kam smo se odpravili …
{li smo na Letali{~e Jo`a Pu~nika na Brniku. Bilo nas je kar 84.
Najprej smo morali skozi pravi letali{ki »rentgen«, seveda so nas
tam cariniki temeljito pregledali. Vsake toliko ~asa je komu tudi
zapiskalo, a k sre~i ni bilo kaj sumljivega. Potem smo se odpra-

Brigita Mrak in Mojca Hladnik

Uspehi u~encev Glasbene {ole
Jesenice – oddelka @irovnica
Glasbena {ola Jesenice v
oddelku @irovnica izvaja pouk klavirja, kljunaste
flavte, flavte, klarineta, violine, kitare, nauka o glasbi
in od leto{njega {olskega
leta tudi balet. Na{i se redno udele`ujejo regijskih,
dr`avnih in mednarodnih
Polona Toman
tekmovanj na katerih dosegajo zavidljive rezultate.
Harmonikar Vid Kokalj je nastopil na 5. mednarodnem tekmovanju harmonikarjev v Begunjah in dosegel 2. nagrado, srebrno
priznanje. Florjan Kozmus se je udele`il 14. regijskega tekmovanja mladih glasbenikov in v disciplini harmonika prejel zlato
priznanje, tekmovanje je potekalo v Radovljici. Zlato priznanje
mu je omogo~ilo nastop na dr`avnem tekmovanju v Bre`icah,
kjer je dosegel srebrno plaketo. Mentor obeh harmonikarjev je
Jan Ul~nik.
Regijskega tekmovanja se je udele`il tudi Peter Kunstelj in v disciplini trobenta dosegel zlato priznanje in posebno priznanje za
najbolje izvedeno obvezno skladbo. Na dr`avnem tekmovanju v
Novem mestu pa je Peter dosegel zlato plaketo in 2. nagrado,
mentor Franci Richter in korepetitorka Tanja Aha~i~.
Citrarki Polona Toman in Tamara Tur{i~ sta v duu nastopili na 12. dr`avnem citrarskem tekmovanju komornih skupin
v Idriji in pod mentorstvom Doroteje Dol{ak dosegli bronasto
priznanje.
Violinistka Nika Zupan se je udele`ila mednarodnega tekmovanja v Trevisu v Italiji in dosegla 2. nagrado, mentorica Natalija
[imunovi} Cilen{ek ter korepetitorka Elizabeta Dem{ar Zupan.
V Pulju na Hrva{kem pa sta nastopila mlaj{i in starej{i harmonikarski orkester pod mentorstvom Diane [imbera. Oba orkestra
sta vsak v svoji kategoriji dosegla 2. nagrado. Med drugim so v
orkestru nastopili tudi Klemen Krajnik, Florjan Kozmus, Jon
A`man, Vid Kokalj ter Matija Dol`an.

»@ivljenje brez glasbe ne bi
imelo smisla«
Martina Strasser, mlada klarinetistka iz Zabreznice, je
ponovno blestela v mednarodnem merilu, tokrat na VIII.
mednarodnem glasbenem tekmovanju Davorina Jenka v
Beogradu.
Tekmovanje, ki je potekalo od 26. februarja do 6. marca, postaja
iz leta v leto bolj priznano, zato se ga udele`uje zelo veliko {tevilo u~encev, dijakov in
{tudentov iz razli~nih
evropskih in tudi azijskih dr`av.
Martina se je za~ela
pripravljati v decembru
in konec januarja `e
nastopala s svojim programom na internem
nastopu in tudi na avdiciji, ki je bila potrebna za prijavo na tekmovanje. Pri tem sta
ji stala ob strani prof.
Martina Strasser
Zupan, ki jo pou~uje
na KGBL v Ljubljani in korepetitorka prof. Andreja Markun. V
februarju se je pripravljala na tekmovanje s prof. Igorjem Semetom, ki se je tudi z njo odpravil v Beograd, jo spremljal na klavirju
in ji bil tudi sicer v oporo. Martina je na tekmovanju odigrala
Nielsenovo Fantasy in Crusellov Koncert v Es-duru, Op.1, No1,
Allegro. S programom in izvedbo ni navdu{ila samo poslu{alcev,
ampak tudi komisijo. Podelili so ji zlato priznanje, 100 to~k in
celo laureat.
Veselje je bilo temu primerno. Zavedamo pa se, da uspeh ni
mogo~ brez dobrih ljudi, ki ti v nepri~akovanih situacijah
nesebi~no in dobrovoljno prisko~ijo na pomo~. [e dobro, da so
tudi taki na tem svetu!

Martina Valant

MOTORISTI in MOTORISTKE POZOR
Vljudno vabljeni na sre~anje v petek, 20. maja 2011, ob 19.
uri, v Picerijo Morena v @irovnici. Na sporedu bo tudi ogled
filma TT Otok MAN.

Organizacijski odbor

Sonja Legat
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»Vidim se v kak{nem
analiznem laboratoriju …«

se v daljni prihodnosti vidim v kak{nem analiznem laboratoriju,
znanje pa bi rad {iril tudi med otroke.
Ob tej priliki bi se rad zahvali svoji u~iteljici, ge. Nadji Bergant,
ki mi je posredovala odli~ne teoreti~ne osnove in ravnatelju
`irovni{ke {ole mag. Valentinu Sodji, ki me je nau~il prakti~nih
ve{~in. Seveda pa se zahvaljujem tudi mojim mentoricam na tekmovanju, profesoricam Hedi Intihar Sim~i~, Romani Mele, Heleni Prevc ter asistentki Iris Zadnik, ki mi je omogo~ila priprave v
doma~em laboratoriju. Za konec pa {e vsem prijateljem za vso
pomo~ in podporo.

An`e ^ebulj z Rodin je dijak 4. letnika [olskega centra
Ljubljana, Srednje strojne in kemijske {ole, programa
kemijski tehnik. Kemija za An`eta ni le najljub{i {olski
predmet, temve~ tudi predmet raziskovanja v njegovem
prostem ~asu. Jeseni bo Slovenijo zastopal na evropskem
tekmovanju iz znanja kemije.

P. K.

Pred kratkim si se
s svojim znanjem
iz kemije izkazal na
dveh tekmovanjih.
Kak{ne uspehe si
dosegel?
Marca je v [olskem
centru Novo mesto
potekalo 16. dr`avno
tekmovanje kemijskih
tehnikov, na katerem
smo se pomerili dijaki
vseh {tirih slovenskih
kemijskih {ol, Ljubljana, Novo mesto, Celje
in Ru{e. Tekmovanje
je obsegalo pisni del
– teoreti~ni test, ki
je vseboval vsebine
An`e v svojem laboratoriju.
splo{ne in anorganFoto: Ma{a Slatnar.
ske kemije, organske
kemije in kemijskega
ra~unstva ter prakti~ni del, kjer smo iz ~rnega ~aja ekstrahirali
kofein, ga identificirali s tenkoplastno kromatografijo pod UV
svetlobo in nadaljevali z organsko sintezo do produkta kofein salicilata. Na tekmovanju sem osvojil prvo mesto in postal
dr`avni prvak.
19. aprila pa je v [olskem centru Celje potekalo izbirno tekmovanje, na katerem smo se pomerili prvi trije uvr{~eni v lanskem in
prvi trije v leto{njem {olskem letu. To tekmovanje je bilo pisno,
obsegalo je re{evanje ra~unskih problemov iz analizne in organske kemije. Tudi tu sem osvojil prvo mesto, zato bom konec
septembra zastopal Slovenijo na evropskem tekmovanju Grand
Prix Chimique, ki bo potekalo v Avstriji.

Predavanje ameri{kega
profesorja za jeseni{ke dijake
V ~etrtek, 21. 4., je na na{o
{olo, v sklopu tedna ameri{ke
kulture v Sloveniji, pri{el
ameri{ki zgodovinar in profesor na ameri{ki univerzi, doktor Daniel Czitrom.
Dijakom ~etrtih letnikov je
pripravil predavanje o progresivnem obdobju v Ameriki.
Dijakom je predstavil obdobje, težave, in reforme tega
~asa z zanimivim slikovnim
gradivom. Po kon~anem pre- Daniel Czitrom
davanju je profesor privolil v
individualni intervju, kjer je, med drugim, na{e dijake pospremil
z besedami "You have to focus your studying on the things you
like doing. Learning habits are necessary, and school can teach
you that." Dodal je {e "There is much more to live than what you
wear, or what you eat."
Predavanje je organizirala ameri{ka ambasada v Sloveniji.
Rok Pretnar, 3.a
Relief_90x87_0211_TISK.pdf

Te kemija zaposluje le v {oli ali tudi v prostem ~asu?
Oboje, seveda. Poleg {ole eksperimentiram tudi doma v svojem
v lastnem laboratoriju, ki ga imam `e {est let. Imam vse potrebne pripomo~ke za nemoteno, organizirano in varno delo, tako
da lahko tudi nekatere gimnazijce pripravljam za splo{no maturo, tako na teoreti~nem kot tudi prakti~nem podro~ju kemije.
C

M

Y

CM

Kaj te {e posebej zanima?
Analizna kemija. To je podro~je kemije, ki se ukvarja z analizo
vzorcev. Le-ta obsega kvalitativno analizo, katere namen je ugotoviti, kaj se v preiskovanem vzorcu nahaja in kvantitativno analizo, pri ~emer se ugotavlja koli~ino preiskovane snovi v vzorcu.
MY

CY

CMY

K

Tudi tvoj pogled v prihodnost je verjetno kemijsko obarvan?
Tako je. Najprej bi rad dokon~al srednjo {olo z uspe{no opravljeno maturo in se vpisal na Fakulteto za kemijo in kemijsko
tehnologijo. Seveda ho~em ostati na kemijskem podro~ju, zato
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Planinarjenje

Pot po mejah Ob~ine @irovnica
4. etapa

Tretjo etapo na{e poti po mejah Ob~ine @irovnica smo kon~ali na sedlu Bel{~ica (1840 m
n/v), od koder smo sestopili do Tin~kove ko~e (1070 m n/v) in naprej po dolini Zavr{nice
do Most.
Za nadaljevanje v ~etrti etapi se za ogrevanje povzpnemo od Tin~kove ko~e skozi Zagon na sedlo Bel{~ica. Tu se kon~a Stolov SV greben Orlice (doma~e izg. Vorlce) z
Jelen~koma, Celov{ko {pico in Krkotnikom. Za nas pa za~etek grebena in s plezarijo II.
stopnje.
Od sedla nas zahodno navzgor, po dobro prehodnem grebenu, {e vodi ozka stezica,
Greben se kmalu polo`i in zo`i in po dvajsetih minutah smo `e na vzhodnem Jelen~ku.
Sledi plezanje po grebenu. V {krbini med prvim in drugim Jelen~kom so {tirje stolpi.
Prva dva preplezamo po grebenu, zadnja dva pa lahko obidemo po levi, tako da sestopimo 10 m v `leb in potem po slabi uri splezamo na zahodni Jelen~ek. Ta del je
precej podrt in kru{ljiv, zato previdnost ni odve~. Jelen~ka ali Plani{ki {pici (nem{ko tudi
Edelweisspitzen) sta pribli`no enako visoka – 1964 m n/v.
Sestop v naslednjo {krbino, ki lo~i Jelen~ka od Celov{ke {pice, ni zahteven. Sledi plezanje I-II te`avnostne stopnje, za kar smo porabili {e dobre pol ure. Tukaj v {krbino
prideta tako s S kot z J normalna pristopa na Celov{ko {pico (nem{ko Klagenfurter
Spitze) – 2103 m n/v.
Greben med Celov{ko {pico in Krkotnikom nam ponudi kar nekaj grebenskih stolpov. V prvem delu nudi lepo in zanimivo plezanje v dobri skali. Grebenskim stolpom
se umikamo levo, kjer so tudi »mo`ici«. Najte`ja mesta, III. te`avnostne stopnje, nas
~akata na ~etrtem in petem stolpu. Na vrh Krkotnika (2116 m n/v) splezamo lahko levo
pod grebenom v `leb in po njem na vrh ali pa po gladkih skalah, kar je skoraj enako
zahtevno plezanje.
Spust po grebenu proti Stolovi {krbini ne predstavlja ve~jih tehni~nih te`av, je pa
kru{ljivo.
S {krbine lahko nadaljujemo po grebenu ( te`avnost I-II) na vrh Stola ali pa sestopimo
na transverzalo, ki pelje k Pre{ernovi ko~i in na Stol.
Stol, (2236 m n/v), najvi{ji vrh Karavank in seveda na{e ob~ine, od koder vidimo
Sne`nik in Peco, Julijce, pa Dolomite ter Visoke in Nizke Ture, nas vedno znova o~ara.
Sploh, ko pogledamo pod nami {e to podobo raja – Gorenjsko z Bledom. Kdaj drugi~
si bomo privo{~ili {e ve~ tega u`itka, tokrat pa nas ~aka {e en dvatiso~ak in kar dolg
spust v dolino.
Z vrha se po zahodnem grebenu ob zeleno-rde~e-belih markacijah, ki pa kmalu zavijejo
v desno na zavarovano plezalno pot k Celov{ki ko~i, spustimo ob meji po vrhu sleme-

22

na na markirano pot. Zadnji dvatiso~ak,
Poto{ki Stol (tudi @irovni{ki Mali Stol)
– 2024 m n/v, smo osvojili `e z velikim
olaj{anjem, saj sledi le {e sestop. Pa vendar ne pozabimo, da osvojeni vrhovi {e
niso cilj na{e poti. To je {ele polovica.
Sledi zahteven sestop po brezpotju, po
prvem grabnu, mimo Rjavih pe~i in Ksera do Ravni in na Poto{ko planino (1270
m n/v). Tukaj si v koritu s teko~o vodo
privo{~imo prijetno osve`itev pred nadaljevanjem spusta. Gozdna cesta nas pripelje do odcepa za Ajdno in mimo nje za
vasjo Potoki do na{ega cilja v Mostah.

Pogled s Srednjega vrha, levo Stol, v sredini Srednja pe~ in desno greben Vorlce.
Tudi zadnje etape ne smemo podcenjevati. Kot prej{nja zahteva zelo dobro fizi~no
pripravljenost, solidno orientacijsko znanje za hojo po brezpotjih, alpinisti~no
opremo, izku{enost ali pa spremstvo vodnika.
Ture ni priporo~ljivo izvesti v slab{ih
vremenskih razmerah predvsem zaradi
mo`nih orientacijskih te`av v megli in
mokrih skal.
Za ~etrto etapo bomo porabili 8–10 ur
hoje.

Ekipa na poti po mejah Ob~ine @irovnica.
Pohod po mejah ob~ine @irovnica je bil
prvi~ izveden 23. junija 2002. Ekipa je bila
petnajst~lanska, med nami tudi ena `enska, ker brez njih pa~ ne gre. Starostno pa
je bila skupina {e bolj pisana – od 20 let
pa tja preko 60 let.
Izziv ekipe je bil skupinsko prehoditi ~im
bolj to~no mejo Ob~ine @irovnica v eni

Planinarjenje
etapi. Startali smo ob 2. uri 30 min v Kav~kah. Po pribli`nih
izra~unih smo prehodili okrog 40 km in premerili 7000 vi{inskih
metrov.
Planiran ~as je bil 16 ur, porabili pa smo nekaj ve~ kot 14 ur.
Verjamem, da lahko dobro pripravljen posameznik mo~no premakne ta ~as na bolje, izziv je tudi prvi zimski pohod po mejah
ob~ine. Zaenkrat pa naj bo izziv prva ponovitev poti.
Boris Madon

Dom pri izviru Zavr{nice bo
to sezono odprt
S kolesi na obali.

^lani PD @irovnica so na svojem ob~nem zboru 4. marca
med dogodki preteklega leta izpostavili ustanovitev plezalnega odseka in status Doma pri izviru Zavr{nice.
Najve~ aktivnosti v dru{tvu posve~ajo delu s pred{olsko in
osnovno{olsko mladino, izvajajo planinske pohode, skrbijo za
usposabljanje in izpopolnjevanje vodnikov ter tradicionalno prirejajo prvomajski shod ob~anov v Zelenici in pohod na Stol ob
krajevnem prazniku.

Ta `eleznica – Parencana – je Istri prinesla prometno povezanost s svetom. A razmere so kmalu zahtevale njeno ukinitev in
tako je vlak l. 1935 zadnji~ povezal Trst s Pore~em. Trasa, po
kateri je bila `eleznica speljana, je dobro ohranjena. Doma~in je
pred leti predlagal, da bi tukaj o`ivili pot, namenjeno rekreaciji
in oddihu, ki naj se imenuje Pot zdravja in prijateljstva. ^udovito
idejo so uresni~ili. Tukaj smo kolesarili prvi dan na{ega izleta. Od
Vi`inade, preko Motovuna, Livad, Gro`njana do Buj – pribli`no
50 km slikovite vo`nje s postanki na zanimivih krajih, pa dobra
volja in son~en dan, kaj je lep{ega?
Prespali smo v Savudriji, od koder smo se drugi dan namenili
preko Crvenega Vrha mimo Se~ovelj proti Kopru.
Vo`nja med vinogradi, olj~nimi nasadi, solinami, z mnogimi lepimi razgledi je zanimiva. Ko se peljemo mimo @usterne, nas
dodobra prepiha, zato je kombi, ki nas ~aka v Kopru, ve~ kot
dobrodo{el.
Lep spomin nam je ostal, saj smo dva dni u`ivali v istrski naravi in
dru`enju. Rekli smo si, drugo leto spet! Pridru`ite se, zadovoljni
boste.
Boris Madon

Prvomajski shod pri Domu pri izviru Zavr{nice, 1 maj 2011.
Avgusta lani so ustanovili {portno plezalni odsek, ki ima v Dvorani pod Stolom odli~ne pogoje za svoje delovanje. ^lani odseka
so jeseni pristopili k delu s polno paro, saj za {portno plezanje v
kraju vlada veliko zanimanje.
[e vedno nere{eno vpra{anje na dnevnem redu PD pa ostaja
Dom pri izviru Zavr{nice. PD @irovnica je v preteklem letu pridobilo status dru{tva, ki deluje na podro~ju za{~ite in re{evanja,
saj naj bi mu le-to na podlagi dogovora med PZS in MORS
omogo~ilo brezpla~en najem za dobo 20 let, potem pa bi dom
lahko pre{el v trajno last PD. A kot je dejal predsednik dru{tva
An`e Feldin, tudi tokrat re{itve ostajajo le na papirju in planinci
so se odlo~ili, da bodo Dom v za~etku sezone 2011 kljub temu
odprli.
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Tudi letos smo krenili k morju, kajti aprilske temperature so v
Istri za kolesarje prijaznej{e kot na Gorenjskem. Dva kombija,
eden za udele`ence, drugi za kolesa, {e en avto in odpeljemo se
dogodiv{~inam naproti.
Da obnovimo na{o prvo pot, se moramo za trenutek ozreti v
preteklost.
Dale~ nazaj, v za~etku 20. st., je od Trsta do Pore~a vozil vlak.

Sportpoint Jesenice,
Cesta Železarjev 22
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Memorial Zorana Mekine

Konjeniki o~arani nad
Kobilarno Kelebija v Srbiji

Po dvoletnem premoru se je v organizaciji OK @irovnica
in TVD Partizana @irovnica v Dvorani pod Stolom zopet
odvil odbojkarski turnir med vasmi poimenovan Memorial Zorana Mekine.
V preteklosti so se ekipe sre~evale na dveh lokacijah, v TVD Partizanu v @irovnici in v telovadnici O[ @irovnica. Lani pogoji niso
zadostovali za organizacijo turnirja. Potrebno je bilo po~akati na
novo dvorano. Turnir, ki je bil izveden v nedeljo, 3. aprila, je torej
tisti, ki bi moral biti izveden `e lani. V septembru letos pa bo na
vrsti {e tisti pravi leto{nji.
Z novo dvorano so omogo~eni pogoji, da se vse ekipe lahko
pomerijo na isti lokaciji. Tokrat so nastopile ekipe z Breznice,
Brega, Rodin in iz @irovnice.
Pravila tekmovanja so bila taka, da mora v vsaki ekipi nastopiti
vsaj ena `enska. ^e temu pravilu ni zado{~eno, ekipa `e pred
za~etkom izgubi tri to~ke. Kljub temu, da pravila spodbujajo
udele`bo ne`nej{ega spola, je bilo udele`enk malo in ekipa Brega ni uspela pridobiti svoje predstavnice. To se je pokazalo kot
odlo~ilno za kon~ni vrstni red.

Kobilarna Kelebija
^lani Konjeni{kega kluba Stol so aprila organizirali
izlet v Srbijo.
Do zadnjega sede`a poln avtobus izletnikov se je v zgodnjih
jutranjih urah odpravil proti cilju v vojvodinski Kelebiji, ki le`i
le 500 metrov stran od srbsko-mad`arske meje in 11 kilometrov od Subotice.
Na{a prva postaja je bila na Hrva{kem v \akovu. Tam smo
si ogledali najstarej{o kobilarno v Evropi, kjer vzrejajo in za
tekmovanja v dresurnem jahanju pripravljajo konje lipicance.
Kobilarna obstaja `e od leta 1506, z vzrejo lipicancev pa se
ukvarjajo od leta 1806. [tevilo konj se giblje okrog 200.
Po vodenem ogledu kobilarne smo si privo{~ili kosilo, ki so
ga gostitelji res mojstrsko pripravili, in nas ob jedi zabavali z
glasbo.
V ve~ernih urah smo prispeli v Kelebijo. Skoraj brez sape smo
ostali, ko nas je avtobus pripeljal pred prelepo, pravlji~no osvetljeno vilo, katere notranjost ni prav ni~ zaostajala za ble{~e~o
zunanjostjo. Po namestitvi in ve~erji je sledila zabava z izvrstno glasbo. Vsi smo bili o~arani nad srbsko gostoljubnostjo,
ustre`ljivostjo in nad kulinari~nimi sposobnostmi kuharjev, ki
so nam pripravili ve~erjo.
Naslednji dan smo si ogledali Kobilarno Kelebija, kamor so
nas gostitelji prepeljali s konjskimi vpregami. Od leta 1993,
ko so na komaj 2 hektarih zemlje pri~eli z vzrejo lipicancev,
je zrasla s cvetjem in zelenjem obdana kobilarna s sodobno opremljenimi hlevi, prostornimi pa{niki, tekmovalnimi
povr{inami in objekti, zgrajenimi v panonskem stilu. Danes se
kobilarna s 60 lipicanci razprostira na 20 hektarih in je prava
pa{a za o~i.
Na poti proti domov smo si bili edini, da v Kelebiji nismo bili
zadnji~. Da smo spoznali ta ko{~ek sveta, kjer ponosno vzrejajo
konje slovenskega porekla, je zaslu`en na{ ~lan Niko Jakelj, ki
se mu ob tej prilo`nosti za pomo~ pri organizaciji izleta lepo
zahvaljujemo.

Razglasitev rezultatov.
[tiri ekipe so se pomerile vsaka z vsako. Odigranih je bilo {est
tekem. Nivo igre je bil na visoki ravni, pogre{ali smo le nekaj
ve~ starej{ih udele`encev, kajti turnir je namenjen predvsem
dru`enju razli~nih generacij, ki si lahko ob podobnih prilo`nostih
izmenjajo izku{nje iz sedanjih in preteklih odbojkarskih ~asov.
Ekipa Breznice je zabele`ila tri poraze in se uvrstila na tretje mesto. Rodine so se z eno zmago uvrstile na ~etrto. O zmagovalcu
je odlo~ala zadnja tekma med Bregom in @irovnico. Glede na to,
da so Bre`ani `e prej izgubili eno tekmo, so @irovni~ani potrebovali za zmago le en set. V izena~eni tekmi so Bre`ani osvojili prvi
set in tekma {e ni bila odlo~ena. Kot `e re~eno je ekipa Brega
vsak set pri~ela s tremi to~kami zaostanka, kar se je v drugem
setu pokazalo kot odlo~ilno. @irovni~ani so z minimalno razliko
v drugem setu zmagali in si `e pred zaklju~kom tekme priborili
prvo mesto na turnirju.
Kot zanimivost naj navedem, da sta tokrat pri{la najstarej{i in
najmlaj{i udele`enec turnirja iz iste dru`ine. To sta bila Samo in
Mitja Me`narec. Oba sta nastopala v ekipi Brega in tudi Mitja s
{ele enajstimi leti se je med odraslimi dobro zna{el.
Za zmago je ekipa @irovnice prejela prehodni pokal, ki ga bo
poskusila obraniti v septembru.

Majda Knez

Matja` Sili~
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SLAVNOSTNO NA Ob^nem zborU TVD Partizan
^lani in prijatelji dru{tva TVD Partizan @irovnica so se 2. aprila zbrali na ob~nem zboru. Redni program zborovanja,
katerega gost je bil Aleksander Me`ek, so zdru`ili s praznovanjem 80. obletnice ustanovitve Sokolskega dru{tva
@irovnica-Breznica. Ob tej prilo`nosti je TVD Partizan izdal bilten, ki v sliki in besedi povzema delovanje dru{tva od
ustanovitve do danes.
»TVD Partizan @irovnica je danes trdna hi{a, tako kot je njegov
telovadni dom, ki je popolnoma prenovljen in sodoben objekt.
Polno je zaseden z razli~nimi dejavnostmi, ki potekajo vse {tiri
letne ~ase, pod streho in na prostem, bodisi na podro~ju rekreacije za vse ali {porta,« je v omenjenem biltenu zapisal Marko
Bo`i~, predsednik dru{tva v preteklem mandatu. Prostori doma
so res polno zasedeni, saj v obeh telovadnicah redno vadi kar 28
rekreacijskih skupin vseh starosti, v pritli~ju gostuje fitness, vse
uspe{nej{i odbojka{i pa trenirajo tako v telovadnici dru{tva kot
v Dvorani pod Stolom.
Najbolj mno`i~na med dejavnostmi dru{tva je prav gotovo rekreacijska, ki z akcijo Zmigajmo se k {portni aktivnosti vabi {irok
krog ob~anov. V preteklem letu so bili v potegovanju za naslov
»najbolj zmigan Ka{ar oz. Ka{arka najuspe{nej{i: Sara Slamnik in
Tilen Toma`i~ med {olarji ter Julka Mekina in Bo{tjan Modrijan
med odraslimi. Priznanja jim je podelil vodja rekreacijske sekcije
Samo Mekina, ki je ob tem dejal: »V lanskem letu smo izvedli
kar {est tekmovanj. To dokazuje, da akcija `ivi in dosega svoj
namen, to je, da se dru`imo, skrbimo za ustrezno pripravljenost
in svoje sposobnosti preizkusimo z nekaj tekmovalnega duha,
tudi ~e nismo najbolj{i.«
Ob osemdesetletnici od ustanovitve Sokolskega dru{tva @irovnica-Breznica so na ob~nem zboru podelili priznanja ~lanom za
dolgoletno aktivno delo v dru{tvu. Prejeli so jih Ciril Dolar, ki je v
dolgoletnih prizadevanjih za dobrobit TVD-ja postal `e njegova
maskota, Anton Koselj, ki je najbolj zaslu`en za celovito obnovo
doma in skupina rekreativk pod vodstvom Mije Rajgelj, ki brez
prekinitev vadijo `e 38 let.
Uspehi, ki so jih v dru{tvu bele`ili doslej, pa ~lanom narekujejo tudi izzive za prihodnost. O na~rtih je spregovoril Jani Koselj, ki je bil na zboru izvoljen za novega predsednika dru{tva:
»Nivo na{ih prireditev `elimo v sodelovanju z drugimi {portnimi klubi oz. dru{tvi v ob~ini obdr`ati na vsaj tak{ni ravni kot
so sedaj. Veliko pozornosti bomo posve~ali delu z mladimi. V
rekreativna tekmovanja `elimo privabiti {e ve~ ob~anov. Naj
ta tekmovanja postanejo na~in pre`ivljanja prostega ~asa! Z
Rekreacijskim centrom Zavr{nica bomo v sodelovanju z ob~ino

in Zavodom za turizem in kulturo @irovnica pridobili nov kvaliteten prostor za mno`i~no rekreacijo, katerega vsi `e te`ko
pri~akujemo. Ko se bomo naslednji~ takole sestali, vas bo ob
vhodu v dvorano verjetno pri~akal obnovljen klubski prostor, v
katerem se bo mo`no okrep~ati in ob tem prijetno pokramljati
s prijatelji. Na{a `elja je tudi, da ob domu pove~amo {tevilo parkirnih mest, saj le-teh primanjkuje. Kaj pa najmo~nej{a
zvrst igre z `ogo v na{ih vaseh? Na{ cilj je postati stabilen
drugoliga{ki klub, v katerem bodo nastopali predvsem doma~i
igralci in igralke.«
P. K.

Nagrajenka Mija Rajgelj in presednik dru{tva Jani Koselj.

Kako smo za~ele s telovadbo

»5. aprila 1973 je bil ~etrtek. »V TVD bo telovadba,« je zavr{alo
med ljudmi. Razen za veselice in ocenjevanje pustnih mask se
Partizana dotlej ne spomnim. Kraj je potreboval novo rojstvo.
Za~ela se je telovadba za `enske in zato ostaja na{a »tr{ica« Rahela ^op nepozabna, edinstvena.
Ko smo prvi~ pri{le `enske skupaj, nisem imela niti tenisk. Bilo je
zares. Najprej pozdrav – koliko nas je bilo, je zapisano v Rahelinem dnevniku – potem pa en dva, en dva. Razgibalne vaje, poskokci, tek od stene do stene. Drugi~ `e malo ve~, ve~ `ensk, ne
ve~ iste. Vedno bolj zahtevno je postajalo, vedno raje smo hodile. Najprej ogrevanje, nato tudi orodje, krogi, koza, dvovi{inska
bradlja. Za konec pa med dvema ognjema. Kmalu je za zaklju~ek
pri{la odbojka. Ko je dvorano leta 1976 stresel potres, smo mislile, da gre vlak, tako zavzeto smo igrale. Pri{la je {e aerobika. Gospa Nuci Derianijeva nam je v Kranju na{la drese po zni`ani ceni,
da smo bile vse enake. Kapusova Mihela pa je `e od samega
za~etka vedno prinesla na telovadbo vro~ ~aj, na hektolitre ga je
`e skuhala. Odli~nega! Takrat se je na{e {tevilo `e ustalilo, vedno
iste smo hodile. Najbolj smo se veselile za~etka septembra, pohoda na Stol, skupne fotografije nam bodo grele srce do konca
`ivljenja. K telovadbi sem hodila 17 let, zdaj jih ima pa `e 38.«
Julka Mekina

Tudi Aleksander Me`k je bil neko~ aktiven v dru{tvu.
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80 LET OD USTANOVITVE SOKOLSKEGA DRU[TVA
@IROVNICA – BREZNICA
Sokoli

Antonijo Kalan in Mimico Svetina. Zbor so pozdravili tudi starosta `upe iz Kranja Sajovic, starosta jeseni{kega Sokola dr. Obersnel in zastopnik radovlji{kega Sokola Hrovat, poleg teh pa {e
{tevilni zastopniki bli`njih bratskih dru{tev. Po kon~anih volitvah
je `upni starosta predaval o ustroju Sokola, o delu na~elnika in
telovadcev pa `upni na~elnik A`man iz Kranja.

Sokol, s polnim imenom Gimnasti~no dru{tvo Ju`ni Sokol, je bilo
prvo telovadno dru{tvo na Slovenskem, ustanovljeno leta 1863
v Ljubljani. K nam je pri{lo s ^e{ke. Njegova osnovna ideja je
bila dru`enje ob telovadbi, bilo pa je tudi ideolo{ko opredeljeno.
Blizu mu je bila miselnost liberalno usmerjene Narodno napredne stranke. Njegovi ~lani niso smeli biti pripadniki stranke, ki bi
nasprotovala sokolskemu kulturnemu in politi~nemu programu.
Sokolsko delovanje je konec 19. stoletja prera{~alo v narodnoobrambno in demokrati~no gibanje. Spodbujalo je narodno in
kulturno zavest ter vzgajalo k disciplini telesa in duha. V ~asu
Avstro-ogrske monarhije je bilo s svojimi zleti in prireditvami
pomembno narodno gibalo v povezovanju Slovencev proti Avstrijcem.
Z ustanovitvijo ljubljanskega sokolskega dru{tva so se, v razli~nih
~asovnih obdobjih, za~ela ustanavljati dru{tva po vseh slovenskih krajih. Gorenjska in koro{ka sokolska dru{tva so se povezala
v Gorenjsko sokolsko `upo v Kranju (1909 – 1941), ki je bila
ustanovljena z namenom krepiti telovadbo in podpirati v `upi
zdru`ena dru{tva. Prirejala je sestanke, zlete, javne telovadne
nastope, tekmovanja, razprave in skrbela za negovanje telesnih
vaj. Zdru`evala je Telovadno dru{tvo Sokol Bled, Bohinjska Bistrica, Borovlje, Javornik, Jesenice, Kranj, Radovljica, [kofja Loka,
Tr`i~, @elezniki. Leta 1931 pa se ji pridru`i {e Sokolsko dru{tvo
@irovnica Breznica.

Gradnja doma.
Tudi v na{ih vaseh je bila pred 2. svetovno vojno mo~no prisotna
politi~na delitev na liberalce in klerikalce. Slednji so kot protiute` Sokolom, ustanovili svoje dru{tvo Orel. Tako so bili Sokoli
ve~inoma prebivalci t.i. zgornjih vasi - od Zabreznice do Brega,
ki so bile bolj liberalno usmerjene, ~lani Orlov pa prebivalci »spodnjih« klerikalno usmerjenih vasi od Zabreznice do Rodin. V liberalnem Jutru, 27. februarja 1931, je dopisnik takole povabil na
ustanovitev novega dru{tva: »Ustanovni ob~ni zbor Sokola bo 8.
3. ob 15. uri v salonu g. Rudolfa Osvalda. Sokol bo zdru`il v sebi
vse one, ki imajo v sebi ~isto jugoslovansko zavest! Nekaterim je
Sokol hud trn v peti, a na te se ne bomo ozirali!« Ta ideolo{ka
nasprotja so bila povod tudi za nastanek zmerljivk s katerimi so
se ~lani obeh taborov radi zabavali in nikoli ostali dol`ni drug
drugemu pikrih besed.
Sokoli so vpili: »Dvignite ~uki kosmata u{esa, da vas svet Peter
popelje v nebesa!«
Orli pa so jim vra~ali: »Sokoli so opice, ki nosijo rde~e jopice!«

Nostalgija predvojnega obdobja

Prve prireditve in vadbe

Prvo prireditev, na katero so povabili godbo jeseni{kih Sokolov in
brate ter simpatizerje vseh okoli{kih dru{tev, so ~lani pripravili 16.
avgusta 1931 na vrtu Antona Legata, nasproti Osvaldove restavracije. Ker pa jo je onemogo~ilo slabo vreme so jo prestavili na
23. avgust in se zavarovali za primer de`ja s tem, da so »rezervirali« vse prostore v nasproti stoje~i restavraciji. ^astne zaprisege
in nekatera predavanja so bila za ~lane obvezna, poleg veselic
so pripravljali {e druge dru`abne dogodke npr. Miklav`ev ve~er,
tombole, dramske igre,… Na za~etku {e niso imeli svojega vadbenega prostora zato so, kot poro~a ljudsko izro~ilo, ve~krat vadili
na vrtu Antona Legata, zasilna telovadnica – dvorana pa je bila
tudi na Svetinovem skednju (za dana{njo po{to) v @irovnici. Tam
so imeli tudi nekaj skromnega telovadnega orodja: drog in kozo.

^lanska izkaznica.
8. marca 1931 je bil ustanovni ob~ni zbor Sokolskega dru{tva
@irovnica Breznica.
Ob ustanovitvi je dru{tvo {telo `e 90 ~lanov in ~lanic, ki so se
v veliki meri udele`ili tudi ustanovnega ob~nega zbora v salonu restavracije Rudolfa Osvalda na Selu. Zborovanje je vodil v
imenu pripravljalnega odbora upravitelj {ole Egidij [ifrer, ki je
bil predlagan in izvoljen za starosto dru{tva. Izvolili so {e tajnika Josipa Mokorela, blagajnika Mico Murnik, na~elnika Frica
Zalarja, na~elnico Poldi Jegli~, prosvetnico Melito [ivic in odbornike: Ivana Bizjaka, Miha Artlja, Franca Me`ka, Hinka Toma`i~a,
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Iz preteklosti
»Sokolski dom je eden najlep{ih v Sloveniji«

ve~jem mestu. Na pro~elju doma je bila visoka terasa, pod njo
pa vzvi{en prostor, ki bo slu`il tudi kot oder za gledali{ke predstave na prostem. Vhod v dom je bil na vzhodni strani, troje
vrat na severu, pod balkonom, pa je vodilo v telovadnico, ki je
imela tudi svoj balkon. Nad teraso so bila iz strehe izzidana tri
okrogla okna.
Otvoritvena slovesnost je trajala dva dni in so jo po~astili z obiskom {tevilni visoki gostje iz Ljubljane in Kranja, med katerimi je
bil tudi zastopnik sokolskega dru{tva stare{ina, Nj. Veli~anstva
kralja Petra II., gospod polkovnik Brust. Mogo~na povorka skozi
vas s kar 800 udele`enci in prikaz vaj za pra{ki zlet, ki so ga pripravili vsi povabljeni oddelki, nastop kar dveh godb, ki sta igrali
zve~er za zabavo, je prireditvi dodal {e ve~ji pomen in ~lanom
zagon za nadaljnje delo.
»Po otvoritvi doma, smo takoj za~eli z redno vadbo, ki je
vklju~evala proste vaje in vaje na orodju. Vadbo smo imeli dvakrat tedensko v popoldanskem ~asu. Imenovali smo se deca. V
ve~ernih urah so vadili ~lani. Enak razpored vadbe je veljal tudi
za dekleta. Pred vojno, do leta 1940, se je najve~ pozornosti
posve~alo prostim vajam. Vaje so bile enake v vseh dru{tvih Sokola. S temi nau~enimi vajami smo potem vsak mesec, v poletnem ~asu, nastopali na prostem po raznih krajih. Najve~krat
smo nastopili na Jesenicah, Javorniku, Blejski Dobravi in v Gorjah. Na vse nastope smo hodili pe{. Na Dobravo in v Gorje preko
vise~ega mostu v Kav~kah, kjer je sedaj pregrada HE Moste. Po
nastopih smo za nagrado dobili kozarec malinovca, v~asih pa
tudi kak{no `emljo.« (Sre~o [tern)
Gradnja novega doma je v kratkem predvojnem obdobju v veliki
meri zaznamovala `ivljenje in delo Sokolskega dru{tva @irovnica
Breznica. Pri njej so bili udele`eni vsi ~lani dru{tva. Pomagali so
odrasli, ki so po slu`bi prihajali na gradbi{~e in otroci, ki so po
pouku hiteli k novo nastajajo~emu domu. Ko je bil dom postavljen se je za~ela telovadba in nastopi, mladi so se za~eli dru`iti
na enem mestu in takrat je k nam za{la tudi odbojka. Vendar
v tem ~asu le bolj kot sprostitvena dejavnost po obvezni vadbi. Igri{~e je bilo pe{~eno in urejeno po pravilih kar na sredi
telovadi{~a. Prostor okoli pa je bil namenjen vadbi sokolskega
mnogoboja (skok v vi{ino in daljino, tek,…). ^eprav odbojka ni
bila namensko »trenirana« so doma~i odbojkarji odigrali ve~ tekem z bli`njimi ekipami sokolskih dru{tev.
S prihodom italijanskih in nem{kih okupacijskih sil na Gorenjsko
je dru{tveno `ivljenje zamrlo. Nova oblast je prepovedala delovanje dru{tev, njihovo premo`enje pa zaplenila.

Prostorska stiska in nav
du{enje nad telovadbo
je botrovalo zamisli o
gradnji lastne telovadnice in s tem lastnega
doma. Mogo~na ideja,
ki so jo predvojni doma~i
zanesenjaki za~eli ures
ni~evati z veliko mero
volje, navdu{enja in prostovoljnih ur so za~eli
uresni~evati z odkupom
zemlji{~a leta 1935.
Za dom so potrebovali
Otvoritev doma.
500.000 din. Denar so
zbrali z nabiralnimi polami po vaseh, nekaj pa je bilo tudi »mega donatorjev«, npr. Antonija Kalan, trgovka iz @irovnice, je prispevala 65.000 din, Ivan
Bizjak iz Most je prispeval kar 140.000 din,… Na~rt za stavbo je
zrisal stavbenik Viktor Bidovec iz Kranja. Dela so se pri~ela. Veliko doma~inov je opravilo dragoceno {tevilo udarni{kih ur. Najbolj so se pri gradnji izkazali: zidar Stanko Meterc iz Zabreznice,
mizar Jo`e Be{ter s Sela, tesar Janez Mulj iz Studen{~ic in Anton
Legat s Sela, ki je brezpla~no opravil vse potrebne prevoze.
Gradnja doma je bila
dogodek, ki je popestril
vsakodnevno va{ko `ivljenje in marsikdo se ga je
z veseljem spominjal:
»Ko se je za~ela gradnja
Sokolskega doma, pa vse
do otvoritve, ni bilo dneva, da ne bi bil navzo~ pri
tej gradnji in pomagal po
svojih najbolj{ih mo~eh.
[e posebej mi je ostal
v spominu dogodek, ki
se je ponavljal skoraj iz
dneva v dan. Pri prevozu
materiala z navadnimi
vozmi je v~asih kak{en
voz obti~al do polovice
koles v blatu. V tak{nih
situacijah nas je re{ila
Bir~eva kobila Linda. Ko
je konj obti~al z vozom v
Sokoli ob otvoritvi.
blatu, smo ga izpregli, v
voz vpregli Lindo in rekli:
»Linda, hi« in voz je bil `e zunaj. Tudi kritje strehe je bil poseben
dogodek. Vagon s stre{no kritino je stal na `elezni{kem tiru, nasproti Sokolskega doma. Od vagona do strehe Sokolskega doma
je bila postavljena kolona ljudi, najve~ otrok, ki so si stre{no opeko
podajali iz rok v roke na streho doma.« (Sre~o [tern)
Gradnja je potekala tri leta in prve dejavnosti v njem so se za~ele
takoj po otvoritvi, ki je bila slovesno zabele`ena v vsem takratnem liberalnem ~asopisju, Jutru in Slovenskemu narodu. Dom,
ki je od 7. avgusta 1938 naprej, skladno s politi~no klimo v takratni dr`avi, nosil uradno ime »Dom vite{kega kralja Aleksandra I. Zedinitelja«, je bil eden najlep{ih v Sloveniji. Po mnenju
Slovenskega naroda (9. 8. 1938) je poslopje s 16 m dolgo, 9,35 m
{iroko in 7 m visoko dvorano, spodnjimi in zgornjimi prostori,
odrom in sla~ilnicami odgovarjal potrebam mo~nega dru{tva v

Natalija [tular

Sokolski dom leta 1938.

27

Reporta`a

V mirovni misiji na Bli`njem vzhodu

Opazovalnica na Golanu.

Mo{eja Omayade v Damasku.

Slovenska vojska s sodelovanjem v mednarodnih operacijah in
misijah neposredno prispeva h krepitvi mednarodnega miru ter
varnosti v sodobnem, vse bolj povezanem in soodvisnem svetu. Vse operacije in misije, v katerih sodeluje Republika Slovenija, imajo mandat Organizacije zdru`enih narodov, ki je najvi{ji
mednarodni organ, odgovoren za zagotavljanje mednarodnega
miru in varnosti.
Pripadniki Slovenske vojske trenutno delujejo v okviru dveh misij,
v operaciji UNIFIL (United Nations Interim Force in Lebanon) v
Libanonu in operaciji UNTSO (United Nations Truce Supervision
Organization) na Bli`njem vzhodu. Naloge voja{kih opazovalcev
v misiji UNTSO se pravzaprav niso spremenile od njene ustanovitve leta 1948 in danes obsegajo nadzor spo{tovanja mirovnega
sporazuma med Izraelom in Sirijo, nadzor mo~i oboro`enih sil
obeh dr`av, nadzor ju`nega Libanona in prepre~evanje incidentov, ki bi lahko poru{ili premirje med Izraelom in njenimi arabskimi sosedi: Sirijo, Jordanijo, Egiptom in Libanonom.
V operacijo UNTSO sem bil napoten junija lanskega leta. V mirovni operaciji trenutno delujemo trije pripadniki Slovenske vojske, in sicer dva na izraelski in eden na sirski strani Golanskega
vi{avja. Skupno {tevilo voja{kih opazovalcev v misiji UNTSO je
152 in prihajamo iz 24-ih dr`av.

Po nekajdnevnih pripravah v Jeruzalemu sem sredi junija pripotoval v Damask, kjer se nahaja poveljstvo opazovalne skupine
delujo~e na sirski strani Golanskega vi{avja. Najve~ja te`ava ob
prihodu so bile visoke temperature, ki so v avgustu ~ez dan dosegale in ob~asno presegle 50°C, pono~i pa se niso spustile pod
30°C.
Drugi izziv je bil promet, ki se mi je zdel v za~etku zelo kaoti~en.
Tako se na cesti{~e, kjer bi v evropskih razmerah vozili v {tirih
kolonah, tu natla~i po osem ali devet kolon. Promet je teko~ do
prvega kro`i{~a ali zo`enja, potem mora{ prevzeti navade lokalnih voznikov, druga~e ne pride{ nikamor.
Moje delo kot linijski voja{ki opazovalec obsega delo na voja{ki
opazovalnici kot tudi terensko delo. V povpre~ju imam v mesecu
dni trikrat sedemdnevno dol`nost na opazovalnici, ostali dnevi
pa so zapolnjeni z nalogami v poveljstvu v Damasku ali z dnevnimi nalogami na Golanu.
Dol`nost na opazovalnici izmeni~no opravljata dva opazovalca.
Dolo~eno obmo~je opazujemo v vsaki uri po petnajst minut, in
sicer v ~asu od jutranjega svita do mraka. Najve~krat pride do
kr{itev civilnih oseb, predvsem pastirjev, ki pre~kajo nepriznano
mejo z Izraelom.
Pri svojem delu se seveda sre~ujemo tudi z lokalnimi prebivalci.

Rezmejitvena ~rta.

Utrinek iz Damaska.
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po mirni poti, ampak bo prelite {e mnogo krvi, predvsem pa je
vse skupaj povezano z interesi »velikih«.

Iz prve roke lahko potrdim, da so Arabci tradicionalno prijazni in
gostoljubni. Ve~ina ljudi `ivi skromno, saj je povpre~na pla~a za
dr`avnega uradnika okoli $200, dru`ine pa v povpre~ju {tejejo
ve~ kot sedem otrok.
Golanska planota je privla~na tudi za delavce iz drugih delov Sirije, ki z dru`inami `ivijo v {otorskih naseljih. Njihovo priljubljeno
prevozno sredstvo je motor ali mali tovornjak, zato so dva odrasla in dva, trije otroci na motorju ali otroci na odprtem tovornem
delu tovornjaka vsakdanji prizor.
Vsekakor moram omeniti tudi zadnje nemire v Siriji. Prvi poskus
organizacije protivladnih demonstracij preko socialnih omre`ij v
za~etku februarja ni uspel. Do prvega resnega incidenta je pri{lo
v sredini marca, ko so se pri~eli nemiri v mestu Deraa, v ju`nem
delu Sirije. Odtlej se demonstracije vrstijo neprekinjeno. Re`imu
predsednika Ba{arja al Asada nemire zaenkrat uspeva obvladovati, najve~krat tudi z uporabo vojske in posebnih varnostnih sil.
Be`en pregled zgodovinskih dejstev nam pove, da je ve~ina
arabskih dr`av nastala po razpadu osmanskega imperija, potem ko so velike sile, zlasti Britanija in Francija, nepravi~ne meje
za~rtale predvsem v skladu s svojimi interesi. Po mnenju posameznih analitikov je danes arabski svet na zgodovinski prelomnici in kaj lahko se zgodi, da bo na tem obmo~ju nastalo ve~ novih
dr`av. Kot nakazujejo zadnji dogodki, ta prehod ne bo potekal

Bojan Pre{eren

Po~itek po napornem delu.

Prihodnja {tevilka Novic Ob~ine @irovnica bo iz{la v za~etku meseca julija. Prispevke
zbiramo do ponedeljka 27. junija 2011. Po{ljite jih na naslov Medium d.o.o.,
@irovnica 60c ali e-naslov novice�medium.si. 580 50 20, 040 439 560

ŽELJNI ZNANJA?
NA TOČKAH VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA ORGANIZIRAMO:
POTOPISNA PREDAVANJA, STROKOVNA PREDAVANJA, KREATIVNE DELAVNICE,
JEZIKOVNE IN RAČUNALNIŠKE DELAVNICE …

Vse to vam ponujamo BREZPLAČNO!!!
Za več informacij pokličite na Ljudsko univerzo Jesenice, tel. 04 5833 803
ali nam pišite na e-pošto: gordana.trokic@lu-jesenice.net
Dodatne informacije o Centru vseživljenjskega učenja Gorenjska
najdete na portalu:

http://ucenje.cvzu-gorenjske.si

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za šolstvo in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa
razvoja človeških virov za obdobje 2007 - 2013, razvojne prioritete: »Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja«; prednostne usmeritve: »Izboljšanje kakovosti
in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja«.

29

Kri`anka

SESTAVIL: POMLADNI GOVORNIK,
BOŠTJAN
MESEC
RETOR
OVSENEK

DRAGO
TRŠAR

DIVJA
OČE
MAČKA S DVOJČKOV
ČOPKI VRH EZAVA IN
UHLJEV
JAKOBA

VEČ
TRGOVIN
NA ENEM
MESTU

NAPRAVA
ZA MERJENJE HITROSTI VETRA,
VETROMER

MODRO
NEBO
NUDENJE,
DAJANJE
NA VOLJO

AMERIŠKI IGRALEC
(KEVIN, “DIVJA REKA”)

JAP. OPOJNA
PIJAČA
NEM. IGRALKA (NASTASSJA)

PLOVKA,
PLUTAČA
ALFRED
NOBEL
SMUČAR
SLALOMA

TINKARA
KOVAČ
LEV
TOLSTOJ

BOTER
SUKANEC
POSTOJNA
OBŽALOVANJE

NEKDANJI AMERIŠKI
TENISAČ, SOPROG
NEMŠKE TENISAČICE
STEFFI GRAF (ANDRE)

KRAJAN
VEVČ

HRVAŠKI
OTOK V
ZADRSKEM
ARHIPELAGU

SKUPINA
OTOKOV,
OTOČJE

ZOLAJEV
ROMAN
KEMIJSKI
ZNAK ZA
NATRIJ

SKUPINA
PTIC V
LETU

AM. FILM.
KOMIK
MARTIN
BIBLIJSKI
OČAK

LAHKA
KOVINA ZA
LETALSKE
DELE

SVALJEK IZ
KROMPIRJEVEGA
TESTA

ČEBELJA
TVORBA
V PANJU

NACISTIČNA
TAJNA
DRŽAVNA
POLICIJA

NEKDANJI
SLOVENSKI
VESLAČ
KLEMENČIČ
KRASOTICA

BUKOV
PLOD

PALAČINKA
GRŠKI
BOG VOJNE
(IZ ČRK:
RESA)

JEKLENI
KONJIČEK

SANDI
PAVLIN

AMERIŠKI
FILMSKI
IGRALEC
BEATTY

ZID

BOŽJA
TRSTIKA

NEMŠKI
DRŽAVNIK
HONECKER
BRIT. PEVEC
(TOM)
VRSTA
HRASTA
NEM. PRIPOVEDNIK
MAY

DRŽAVA OB
BALTIKU
(TALIN)
SIROTA

NEMŠKA
PISATELJICA
SEIDEL

GALERIJA V
LONDONU

UŽITEN
PEČKAT
SADEŽ
STOŽČASTE
OBLIKE

OTOČJE MED
SEVERNO
IN JUŽNO
AMERIKO

OKRASNI
KAMEN
TEMNO
MODRE
BARVE

NOVICE

SLOG
NAŠA
EKONOMISTKA
PETRIN

AMERIŠKA
IGRALKA
HOLMES
DEJAVNIK,
ČINITELJ

SANDI
ČOLNIK

LINDA
EVANS
DEKLICA IZ
“ČUDEŽNE
DEŽELE”

... PRI
AMERIŠKI
SAVICI
FILMSKI
LUKA V
ZVEZDNIK SEVERNEM
CRUISE
IZRAELU

TRUP
SLOVENSKI
REŽISER
JEMERŠIČ

INDIJANSKI ČOLN
CARLA
BRUNI

RAZVID

TOMAŽ
ŠALAMUN
4. IN 1.
ČRKA

ANTON
CEBEJ

OKOVAN
ČEVELJ

LJUBKA,
MIKAVNA
ŽENSKA

NOGOMETNI
STADION
V RIU DE
JANEIRU

SHARON
STONE

NAŠA
PEVKA
BARUCA

SLOVAR^EK: SAFIR: okrasni kamen, ORATOR: govornik, ANEMOMETER: vetromer, BACON: ameri{ki igralec, ERICH: državnik Honecker

Geslo prej{nje kri`anke: PO POTI KULTURNE DEDI[^INE
Nagrade prejmejo:
1. Matija Ravnik, @irovnica 62c
2. Rozalija Kokalj, Breznica 34
3. Vojko Rev, Selo 26

Geslo kri`anke po{ljite do 31. maja 2011 na naslov
Novice Ob~ine @irovnica, @irovnica 60c, 4274 @irovnica.
NAGRADE

Izlet »V zibelki slovenskega ~ebelarstva in
kulture«

Nagrade ZTK @irovnica lahko dvignete na sede`u
zavoda, @irovnica 14.

Ob~ina @irovnica in ZTK @irovnica bosta pet iz`rebancev popeljela
na ogled znamenitosti ob~ine z lojtrnikom. O datumu izleta vas
bomo obvestili osebno, zato re{itvi pripi{ite telefonsko {tevilko.
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Izdelovanje stavbnega in
notranjega pohištva po meri.

SERVISI ZA VSE ZNAMKE VOZIL

bon za

10% popusta
MITO Mizarstvo Tomaževič

na servisu

Breznica 64, 4274 Žirovnica
Gsm: 040 429 557, E-mail: miha.tomazevic@gmail.com

Spo{tovani ob~ani Ob~ine Žirovnica
V Ob~ini Žirovnica je zgrajeno omrežje zemeljskega plina, s katerim upravlja na{e podjetje. Zemeljski plin je gorivo, ki s produkti
zgorevanja med fosilnimi gorivi dale~ najmanj obremenjuje okolje . V primerjavi s kurilnim oljem in uteko~injenim naftnim plinom
je cenovno ugodnej{i. Poleg tega nam nudi najve~ udobja, možnosti uporabe so zelo velike (ogrevanje, priprava sanitarne tople
vode, kuhanje, pogonsko gorivo v vozilih), ves ~as je na razpolago, naro~anje in skladi{~enje ni potrebno, varnost je z modernimi
napravami in strokovno montažo na visokem nivoju. Zanesljivost oskrbe je zagotovljena z razli~nimi ukrepi, dva dobavna vira v
Slovenijo, za{~ita gospodinjskih odjemalcev, lastna rezerva). Tudi strokovna javnost se strinja, da je zemeljski plin kljub fosilnemu
poreklu gorivo prihodnosti, ki predstavlja most v nizko oglji~no družbo in s katerim je možno dose~i glavne okoljske cilje. Kurilna
sezona je kon~ana in potrebno je razmisliti o na~inu ogrevanja v naslednji sezoni. Plinski priklju~ek vklju~no z izkopom je brezpla~en,
izvajamo jih dvakrat letno, maja in septembra. Zato vse, ki {e nimate plinskega priklju~ka in plina {e ne uporabljate vabimo k izvedbi
priklju~ka. Ve~ informacij o plinu najdete na www.zemeljski-plin.si in na na{i spletni strani www.plinstal.si.

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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