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Javni
Aktualno
razpis

@upan o aktualnem dogajanju pod Stolom
ce dol`ni namestiti na predvideno mesto, a zaenkrat bodo ostale
dvignjene. Omejitev prometa v dolini Zavr{nice, tako v smeri Valvasorja kot Zelenice, je predvidena v obdobju dveh let. O na~inu in
vrsti omejitve bo opravljena {ir{a razprava, h kateri bo povabljena
vsa zainteresirana javnost in stroka. Zavod za gozdove Slovenije, OE
Bled `e izdeluje {tudijo prometa v dolini, na podlagi katere bodo
predlagane mo`ne re{itve. Dostopa vsekakor ne bomo omejevali
lastnikom zemlji{~, upravljalcem objektov, izvajalcem dejavnosti kot
so gozdarji, lovci in drugi, temve~ obiskovalcem. Kon~no odlo~itev
pa bo v vsakem primeru sprejel ob~inski svet v obliki odloka.

V @irovnici: kri`i{~e

V @irovnici bomo {e dolgo stali pred zapornicami, a
kri`i{~e bo odslej varnej{e …
Tako je. Direkcija za ceste RS zadnje tedne preureja kri`i{~e v
@irovnici. Gre za za~asno ureditev do trenutka, ko bo znana trasa
drugega tira `elezni{ke proge. Ob izgradnji le-tega je v @irovnici
predvidena ureditev podvoza in kro`i{~a. Dosedanje kri`i{~e je
bilo nevarno, drugi tir pa je oddaljen najmanj 10 let in z direkcijo
smo se uspeli dogovoriti, da financira za~asno re{itev iz sredstev za odpravljanje ~rnih to~k. Novo kri`i{~e bo bolj pregledno,
imelo bo tri usmerjevalne pasove in otoke, ki bodo predstavljali
zelene povr{ine in jih bomo ustrezno zasadili – enega v obliki
ob~inskega grba.

Na Rodinah: Poldigrad

V bli`ini zemlji{~a na Rodinah, kjer se na~rtuje `e dobro
znana gradnja, se je pred kratkim pojavila tablica z napisom »Poldigrad«.
Na Rodinah je o~itno nekdo, ki se ne strinja z gradnjo in misli,
da je `upan kriv zanjo. A temu ni tako. Ob~ina ni investitor,
storili pa smo celo nasprotno – sledili smo pobudam civilne
iniciative in zmanj{ali mo`nost gradnje s petstanovanjskih na
tristanovanjske objekte. Li~no izdelano usmerjevalno tablo smo
odstranili, saj je bila name{~ena
na drogu javne razsvetljave, kar ni
dovoljeno. Lastnika tablice vabim,
da jo pride iskat v ob~insko stavbo, seveda brez vsakr{ne zamere.
Ob imenu sem se pa nasmehnil –
nikoli si nisem predstavljal, da bo
kdaj kak{en kraj po meni imenovan Poldigrad.

Med po~itnicami …

Vsem ob~ankam in ob~anom
`elim, da si med po~itnicami oddahnejo in spo~ijejo, kajti jesen
v ob~ini ne bo mirna. ^akajo nas
novi projekti, v prvi vrsti gradnja
kanalizacije v Zabreznici, @irovnici,
na Selu in v Mostah. Pre`ivite lepo
in varno poletje!

V Zavr{nici: zapornice

Mnogo ob~anov je vznemirjenih zaradi zapornic, ki so
bile v juniju name{~ene v Zavr{nici, ob vzno`ju ceste proti Valvazorju. Se obeta zapora?
Zapornice so del opreme za parkiri{~e, ki smo jo pridobili s pomo~jo
evropskih sredstev. Glede na pogodbene pogoje smo bili zaporni-

Zapisala Polona Kus
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Dan dr`avnosti

Lipa zelenela je – po dvajsetih letih
Ob lipi na Breznici, posajeni na dan razglasitve samostojnosti Slovenije, je 25. junija potekala
slovesnost v po~astitev dr`avnega praznika.

Sajenje lipe, 25. junij 1991.

Pod lipo, 25. junij 2011.

Lipo, drevo ve~nega `ivljenja in starodavni simbol slovenstva, so
na dan osamosvojitve pred dvajsetimi leti posadili v mnogih slovenskih krajih. Na Breznici sta bila pobudnika tega simboli~nega
dejanja Janez [ebat-Bohinc in nekdanji brezni{ki `upnik Jo`e
Klun. V dveh desetletjih je lipa iz ne`nega drevesca zrasla v
po{teno drevo, ki nas, kot je dejal Janez [ebat, kljub trenutnim
te`avam v dr`avi navdaja z optimizmom. V optimisti~nem duhu
je zbrane ob~ane na slovesnosti nagovoril tudi `upan Ob~ine
@irovnica Leopold Poga~ar: » Veliko bi se dalo govoriti o trenutnem stanju duha in problemih, ki tarejo Slovenijo, a se bom
raje osredoto~il na poziv, da zopet stopimo skupaj in zdru`imo
energijo. Na na{e `ivljenje in na razvoj na{e domovine glejmo
z optimizmom. Vsak po svoji mo~i prispevajmo k temu, da se
bo na{a dr`ava razvijala in da bomo v njej sre~ni in zadovoljni,
podobno kot se vsi skupaj in vsak po svojih mo~eh trudimo za
razvoj in napredek ob~ine.«
Slovesnost se je s pozdravom gasilcev pri~ela ob lipi in nadaljevala v kulturni dvorani s predvajanjem video posnetka zgodovinskega dogodka izpred dvajsetih let – sajenja lipe in dviga
slovenske zastave.

O dogodku je za Novice pripovedoval Marjan Dobnikar:
»[ebat je organiziral smoku{ke in zabrezni{ke gasilce, `upnik
pa je priskrbel lipo. Lipo je pravzaprav `e tri leta prej pripeljal z
Dolenjske in je posajena v kotu pokopali{~a ~akala svoj trenutek.
Vse je bilo dogovorjeno v nekaj dneh, potem ko smo izvedeli, da
bo razgla{ena samostojnost. K akciji smo povabili tudi predstavnike tedanjih strank, a vsi si niso upali pristopiti. Po slovesnosti
nas je v `upni{~u pogostil `upnik, ki je takrat dejal: »^e bomo
disciplinirani in dr`ali skupaj, bo {lo.«
Slovesnost ob dnevu dr`avnosti so v sodelovanju z Ob~ino
@irovnica in Kulturnim dru{tvom dr. France Pre{eren priredili ~lani PGD Smoku~. Gasilci so ob tej prilo`nosti podelili tudi
priznanja GZS svojim ~lanom za neprekinjeno delovanje v 20letnem obdobju samostojne Slovenije. Gasilsko odlikovanje I. stopnje so prejeli Matev` Vidic, Miran Ozebek, Pavel Burja in Vojteh
Rev. Gasilsko odlikovanje - plamenica II. stopnje so prejeli Zdenko Bahun, Sa{o Pintar, Robert Pre{eren, Robi Presterel in Bo{tjan
Trampu{ ter Gasilsko odlikovanje III. stopnje Marjan Dobnikar.
Gasilsko odlikovanje - plamenica III. stopnje je prejel Alojz Mo`e
in odlikovanje za posebne zasluge je prejel Peter Popovi~.

11. junij 2011

nad Doslov{ko planino. Tu smo si
ob dobrodo{lici in pogostitvi Lovske
dru`ine Stol privo{~ili kraj{i po~itek.
Nadalje nas je pot vodila do obele`ja
Julki Jensterle, od tam pa je bil le
{e lu~aj razdalje do @irovni{ke planine, kjer je bila opravljena registracija
pohodnikov in seveda malica. Pot
Pot spomina – logotip.
smo po malo dalj{em premoru nadaljevali do obele`ja Vojku [kolarisu
pod @irovni{ko planino, stopili naprej do Valvasorjevega doma, kjer
je name{~ena spominska plo{~a v spomin ustanovitve Cankarjevega bataljona, in se spustili do Jamovca. Tam smo se poklonili
spominu na pobite in po`gane kurirje in kurirko v kurirski karavli:
Slavka Smoleja, Ivana Knaflja, Franca Zakraj{ka, Mirka Faganela, Ivana Anderla in Ivanko Fink.
^lani PD @irovnica so sve~ko in nagelj odnesli {e do Pre{ernove
ko~e na Stolu, k obele`ju Jo`a Kodra in k spominski plo{~i Jo`a
Pre{erna v Zelenici.

Pot spomina
ZZB za ohranjanje vrednot NOB @irovnica skupaj s PD
@irovnica in Ob~ino @irovnica je v sklopu praznovanja
spominskega dne ob~ine organizirala drugi pohod Po
poti spomina.
Pred pri~etkom pohoda smo pri`gali sve~o in polo`ili nagelj pri
talcih v Mostah in pri spominski plo{~i pod lovskim domom v
Zavr{nici – padlim kurirjem Janezu Zimi, Jo`etu Dolarju in
Francu Debeljaku.
S potjo Po poti spomina smo pri~eli v Zavrhu in se najprej odpravili
do Smoku{kega mostu oziroma do Jezerc in obele`ja enajstim padlim borkam in borcem v ~asu NOB. Pot smo nadaljevali do obele`ja
padlim borcem Leopoldu Jesenku, Francu Kokalu, Petra~u iz
Lesc in neznanemu partizanu s Koro{ke pri Tin~kovi ko~i, kjer
smo krenili mimo plo{~e Dragoljubu Milovanovi}u do lovske ko~e
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Spominski dan

Spominski dan Ob^ine @irovnica –
dan spomina na talce
Borci NOV, svojci `rtev in ob~ani so se 24. junija zbrali na vsakoletni komemoraciji posve~eni
talcem. S komemoracijo ob kipu talca v Mostah obele`ujemo spominski dan Ob~ine @irovnica,
da bi tragi~ni dogodek iz preteklosti ne utonil v pozabo.

Poru{en most junija 1942.

Spominska slovesnost, 24. junij 2011.

»Padlim poka`imo, da njihove `rtve niso bile zaman«, je na komemoraciji dejal `upan Leopold Poga~ar. »V zgodovini smo {li
skozi vzpone in padce, a re{itev smo vedno na{li takrat, ko smo
stopili skupaj z istim ciljem, pa naj je bila to svoboda, lastna
dr`ava ali blaginja in razvoj. Ne dovolimo da nas trenutno stanje
odvra~a od napredka, da nas razlike lo~ujejo. Stopimo skupaj
in korakajmo naprej k razvoju in bolj{emu `ivljenju. Tistim, ki tu
po~ivajo, to dolgujemo.«
Streljanje talcev v Mostah 1. julija leta 1942 je bilo ma{~evalno
dejanje Nemcev po po`igu cestnega in `elezni{kega mostu nekaj dni poprej, 26. junija. Oba mostova sta bila strate{kega pomena za okupatorje vse od za~etka vojne. @elezni{kega so partizani prvi~ poru{ili `e aprila leta 1941. Nemci so pohiteli z zasilno
obnovo in ponovno vzpostavili promet, a nekaj ve~ kot leto dni

po prvem uni~enju je borcem Cankarjevega bataljona ponovno
uspela akcija – tokrat so poru{ili oba mostova. V poduk upornim
ljudem so Nemci iz begunjskih zaporov na mesto po`iga pripeljali 29 talcev in jih ustrelili. Dva izmed mo` sta uspela pobegniti.
Prvega so ponovno ujeli, drugi se je po skoku z mostu teden dni
skrival v globeli in se kasneje pridru`il partizanom na Pokljuki.
Mesto, kjer so talci pokopani, ni znano, nanje pa nas spominja
28 spomenikov pod `elezni{kim mostom v Mostah.
Komemoracijo je kot vsako leto priredila Krajevna organizacija
ZB za vrednote NOV @irovnica, kulturni program je pripravila
Danica Bernik, sodelovali so u~enci O[ @irovnica, Glasbene {ole
Jesenice, mo{ki kvintet KD dr. France Pre{eren, gasilci in Slovenska vojska.
P. K.

Ob postankih pri spominskih obele`jih smo pri`igali sve~o,
polo`ili ro`e in uredili okolico.
Tudi tokratnega pohoda se je udele`ila prijetna skupinica pohodnikov pod odli~nim vodstvom Jo`a Kokalja. Jo`a nam je poleg pripovedovanja o dogajanju v na{ih krajih pred 2. svetovno
vojno, med njo in po njej, veliko povedal tudi o `ivalskem in
rastlinskem svetu pod Stolom. Prav tako nas je sprotno seznanjal
z imeni tega in onega hriba, vrha, gmajne, poti ... pa {e kak{no
`ivljenjsko modrost smo sli{ali!
Za konec pa {e navedek iz knji`ice Franca Legata, Uprli smo se:
»Spominska obele`ja nam pripovedujejo o pomembnih dogodkih iz na{e zgodovine, o borbi za obstoj naroda. Prav je, da
spomin na umrle ostaja z nami, nas SPOMINJA, OPOMINJA in
vodi v lep{o prihodnost.«
KO ZB za vrednote NOB @irovnica

Joža Kokalj na ~elu »~ete«.
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Aktualno

Poslovna cona @irovnica pripravljena za kupce
V Poslovni coni @irovnica je 15. junija potekala otvoritvena slovesnost, s katero so v podjetju RP investicije proslavili zaklju~ek izgradnje komunalne infrastrukture. Poslovno cono @irovnica zaznamujejo dobre
prometne povezave, umestitev v zeleno okolje in konkuren~na cena zemlji{~.
prodajne ali predkupne pogodbe so podpisane s {estimi kupci.
Na razpolago je {e 36 000 m2 zemlji{~ namenjenih za obrtno
in proizvodno dejavnost, 4000 m2 povr{in za trgovsko in dopolnilno storitveno dejavnost ter 11 000 m2 veliko zemlji{~e za
trgovski center. Posamezna zemlji{~a so velikosti od 2000 do
6500 m2, mo`en pa je nakup zemlji{~a brez ali z objektom. Cena
za m2 komunalno opremljenega zemlji{~e je 99 eur + DDV. Kot
je dejala direktorica podjetja RP investicije Simona Fa{mon
Muznik, je med kupci najve~je zanimanja za manj{a zemlji{~a,
veliko pa je povpra{evanje po prostorih nad trgovskim centrom,
ki so predvideni za dopolnilne dejavnosti kot so gostinstvo, frizerstvo, cvetli~arstvo in podobno.
Miha Toma`evi~, obrtnik, Breznica
Odlo~il sem se za nakup zemlji{~a
v poslovni coni v izmeri 2000 m2,
objekt bom postavil v lastni re`iji.
Prostori, kjer imam sedaj mizarsko
delavnico niso na ustreznem mestu, z lokacijo v poslovni coni pa
sem zelo zadovoljen, tu bom svojo
dejavnost tudi raz{iril.

Leopold Poga~ar, Simona Fa{mon Muznik in Andrej Rži{nik,
direktor Protima Rži{nik Perc.
Podjetje RP investicije je z Ob~ino @irovnica v letu 2007 podpisalo pismo o nameri, s katero so se obvezali, da bodo odkupili
zemlji{~a na obmo~ju poslovne cone, jih komunalno opremili
in ponudili kupcem. Izgradnja cone, ki poteka v sodelovanju z
banko Volksbank in Obmo~no obrtno-podjetni{ko zbornico Jesenice, obsega dve fazi. Prva, odprta 15. junija, obsega zemlji{~a
v izmeri 65 000 m2 in druga zemlji{~a v izmeri 15 000 m2.
»Poslovna cona @irovnica za ob~ino pomeni prilo`nost za razvoj.
Ob~ani bodo pri{li do novih in bolj{ih storitev, doma~i obrtniki
in seveda ostali podjetniki bodo dobili prilo`nost za umestitev
svojih dejavnosti in kar je najbolj pomembno – v ob~ini bomo
pridobili kar nekaj novih delovnih mest,« je na otvoritvi dejal
`upan Ob~ine @irovnica Leopold Poga~ar, ki je poudaril tudi,
da je cona zasnovana okolju prijazno: »@elimo biti dokaz, da se
industrijo in obrt lahko razvija tudi zeleno.«

Frenk Gor{ek, izvedbeni direktor
podjetja Saxonia Franke, Tr`i~
Nakup zemlji{~a v PC @irovnica je
racionalen in ekonomsko ustrezen.
Za na{e podjetje, ki je 100 % izvoznik je zelo ustrezna tudi lokacija z
bli`ino avtoceste in mejnega prehoda. Obstoje~o dejavnost, proizvodnjo plasti~nih in kovinskih kosov
za avtomobilsko industrijo, bomo na novi lokaciji {irili. Glede na
velikost objekta in pove~ane kapacitete se bo {tevilo zaposlenih
s 50 po predvidevanjih pove~alo na 80. V primeru nakupa dodatnega zemlji{~a, o ~emer se pogovarjamo, bo ta {tevilka {e ve~ja.
Selitev v nov objekt na~rtujemo maja ali junija prihodnje leto.
P. K.

Ob otvoritvi cone je bil simboli~no zasajen javorjev drevored
- za{~itni znak zelene cone, vabilo kupcem k ureditvi ~im ve~
zelenih povr{in in spodbuda k ekolo{ki osve{~enosti podjetij.
Dejavnosti, ki so predvidene v coni, so trgovina, storitve, razli~ne
vrste obrti, proizvodnja, logistika, distribucija in druge dejavnosti. Doslej je prodanih 30 % vseh razpolo`ljivih zemlji{~, kupo-
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Aktualno
»karavanke�prihodnost.eu« - gospodarjenje
z naravo na obmo~ju Karavank
Obmo~je Karavank ima izjemen naravni potencial, ki vabi k
razvoju gospodarstva in turizma, po drugi strani pa razvoj
pove~uje prometne obremenitve in izkori{~anje gozda in narave, zaradi ~esar nastajajo konflikti med zagovorniki ohranitve neokrnjene narave in razvojem gospodarstva. Cilj projekta
»karavanke�prihodnost.eu« je razvoj omenjenih dejavnosti na
naravi prijazen na~in, seznanjanje prebivalcev o pomenu varovanja okolja in promocija Karavank.
Vodilni partner, Regionalna razvojna agencija Gorenjske (BSC
Kranj), projekt izvaja skupaj z osmimi partnerskimi institucijami
iz Slovenije, med njimi z Ob~ino @irovnica, in {estimi z avstrijske
Koro{ke .
Partnerji so zdru`ili svoja strokovna znanja in se usmerili v izvajanje aktivnosti na podro~ju varovanja narave, upravljanja z
gozdovi, urejanja prometa, ohranjanja travnikov in pa{nikov
ter razvoja naravi prijaznih turisti~nih produktov s podro~ja
pohodni{tva, gorskega kolesarjenja in plezanja. Na Gorenjskem
so poleg izgradnje parkiri{~a v Zavr{nici v Dov`anovi soteski in
Javorni{kem Rovtu postavili za{~itne lesene ograje, v Zelenici
bo v kratkem za~el delovati gorni{ki u~ni center, v pripravi so
tudi pojasnjevalni in ozna~evalni panoji o varovanju narave. Na
Koro{kem je `e zgrajena sodobno urejena umetna plezalna stena za plezanje v zaprtem prostoru, urejena so po~ivali{~a pod
tremi naravnimi plezali{~i in obnovljena je dotrajana oprema
gorsko kolesarske poti ob vzno`ju Pece. Avstrijski partnerji so
zgradili plezalno progo Tur{ka glava v @elezni Kapli, spomladi so
za~eli urejati pohodni{ko u~no pot na Peci, z nakupom in promocijo uporabe e-koles pa so za~eli spodbujati okolju prijazno
vo`njo ter uporabo son~ne energije.
Ve~ o projektu na: www.karavanke.eu

Parkiri{~e v Zavr{nici
odprto
V dolini Zavr{nice je bilo 23. junija odprto novo
parkiri{~e, na katerem je prostora za 46 avtomobilov in dva avtobusa. Parkiri{~e ob jezeru je bilo zgrajeno v sklopu projekta »karavanke�prihodnost.eu«
in predstavlja prvi korak k celostni ureditvi prometa
v dolini.

Dolina Zavr{nice je priljubljena med planinci, kolesarji, sanka~i,
konjeniki in drugimi izletniki. Je tudi prizori{~e organiziranih
{portnih in dru`abnih prireditev v vseh letnih ~asih. Obiskovalci
so seveda dobrodo{li, v Ob~ini @irovnica si jih `elijo {e ve~, hkrati
pa se zavedajo, da je za ohranitev okolja dogajanje in nara{~ajo~
promet v dolini potrebno spraviti v ustrezne okvire in dolo~iti
»pravila igre«.
Parkiri{~e je prvi izmed na~rtovanih korakov k ureditvi doline, kateremu bo sledila raz{iritev ceste od karavle do Lovskega doma
pod Stolom prihodnje leto, v nadaljevanju ureditev rekreacijskega centra Zavr{nica in kasneje {e omejitev prometa v dolini. Cilj
na~rtovanih projektov je izbolj{ati `ivljenjske pogoje prebivalcev
doline, obogatiti turisti~no ponudbo ob~ine in obvarovati naravno okolje.
@upan Leopold Poga~ar: »Vemo, da parkiri{~e v »{picah« ne bo
zadostilo potrebam obiskovalcev, a ve~jega zaradi vodovarstvenih in naravovarstvenih omejitev ni bilo mo~ zgraditi. Vendarle
pa bo parkiri{~e, zgrajeno po vseh predpisih, vsaj nekoliko omejilo neprimerno parkiranje v dolini in zmanj{alo vpliv le-tega na
okolje. Prav tako naj bi na~rtovani rekreacijski center z urejenimi igri{~i in prostori za piknike v prihodnosti omejil nedovoljeno kurjenje ognja, uni~evanje narave in onesna`evanje, kar je
prisotno v okolici jezera.«
Parkiri{~e, vredno 124.084,34 EUR, je bilo financirano iz evropskih sredstev v sklopu projekta »karavanke�prihodnost.eu«
(76.000 EUR) in ob~inskega prora~una. Izvajalec del je bilo Cestno podjetje Kranj, slu`nost za zemlji{~e so odstopile Savske
elektrarne, za pomo~ in sodelovanje se je `upan zahvalil tudi
Agrarni skupnosti @irovnica. Parkiranje na novem parkiri{~u je
brezpla~no.

P. K.

Svetniki o cenah ravnanja z odpadki
Osrednji to~ki zadnje ob~inske seje 30. junija sta bila prvi
rebalans prora~una ter predlog tarifnega sistema in cen
ravnanja z odpadki.
Rebalans, ki so ga svetniki sprejeli, vklju~uje porabo sredstev iz
presežka lanskega leta in zagotavlja sredstva za nove investicije,
med drugim za odkup stanovanjskega objekta na Selu, bolj znanega kot »Osvaldov hlev«. Z odkupom in obnovo poslopja bo v
prihodnjih letih re{en stanovanjski problem obstoje~ih stanovalcev in pridobljena {e tri nova stanovanja.
Ravnanje z odpadki in cene le-tega je bila vro~a tema tako majske kot junijske seje. Nov sistem lo~evanja in uvedba lo~enega
zbiranja biolo{kih odpadkov, ki je s 1. julijem postala zakonsko
obvezna, prina{ata poleg okoljevarstvenih u~inkov tudi vi{je
zneske na položnicah ob~anov. Po novem sistemu se bo cena
za odlaganje in ravnanje z me{animi komunalnimi in biolo{kimi
odpadki izra~unavala glede na prostornino zabojnika. Tako bo s
preudarnim odlaganjem in skrbnim lo~evanjem odpadkov vsak
posameznik lahko vplival na ceno storitve. Na podlagi podrobne predstavitve novosti s strani predstavnikov podjetja Jeko-in, so
svetniki sprejeli predlog pravilnika in cen za ravnanje z odpadki.
Na seji so svetniki med drugim sprejeli tudi spremembo plana dela in rebalans ZTK Žirovnica, ki je tako iz prora~una
pridobil dodatnih 17.000 EUR, in predlog Odloka o obmo~ju
turisti~ne poti »Pot kulturne dedi{~ine«.
P. K.
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Delo politi~nih strank
ZASTAVA V VSAK SLOVENSKI DOM

Mlada Slovenija – podmladek NSi je ob 20. obletnici osamosvojitve Slovenije pripravila akcijo z naslovom »Zastava v vsak slovenski dom«. Po
mestih in vaseh so do prazni~ne sobote ~lani in simpatizerji podmladka
po simboli~ni ceni prodali ali razdelil 5.000 slovenskih zastav. Naslednje
leto se bo akcija ponovila.

POSLEDICE BO NOSIL KMET

V Mladi Sloveniji so se za akcijo odlo~ili, ker so zaskrbljeni nad nizko
narodno zavestjo državljanov. To se kaže zlasti ob državnih praznikih,
ko nekaterih hi{ ne krasijo državne zastave. Prav je, da ima vsak slovenski dom slovensko zastavo in le-ta naj bi ob vseh državnih praznikih
plapolala.
Podmladek NSi je s to akcijo želel ob 20. obletnici osamosvojitve Slovenije krepiti narodno zavest in ponos, ki nam ga Slovencem v teh težkih
politi~nih in gospodarskih razmerah nadvse primanjkuje.

Nova Slovenija je vložila 5.742 podpisov volivcev v parlamentarno proceduro glede Novele zakona, ki odpravlja obvezno ~lanstvo kmetov v
Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije. Obžalujemo odlo~itev poslancev
državnega zbora, ki so s 43 glasovi proti to novelo zavrnili. Del podpisov so prispevali tudi ob~ani Ob~ine Žirovnica za kar se vam najlep{e
zahvaljujemo. Cilj predloga zakona je bil vzpostaviti u~inkovitej{o obliko
povezovanja in predstavljanja interesov kmetov, kmetijskih, gozdarskih
in ribi{kih organizacij. Želeli smo razbremeniti slovenskega kmeta obveznega pla~evanja nesmiselne ~lanarine v zbornici in ljudem ponuditi
možnost svobodne izbire.
Prepri~ani smo, da je prostovoljno ~lanstvo v KGZS pravi korak v smeri,
da zbornica postane bolj u~inkovita in svojim ~lanom ponudi ve~ ugodnosti. Zato smo upravi~eno pri~akovali, da bodo poslanci DZ podprli
predlog Nove Slovenije in naredili nekaj dobrega za kmetijstvo in kmete.
Žal poslanci Slovenske ljudske stranke (SLS), Desusa in koalicijskega
troj~ka prostovoljnega ~lanstva kmetov v zbornici niso podprli, pa~ pa
so podlegli mo~nim kmetijsko - gozdarskim lobijem in glasovali proti
noveli zakona. Posledice te odlo~itve bo nosil slovenski kmet.

Smo pa zgroženi in hkrati razo~arani nad nedostopnostjo slovenskih
zastav v trgovinah. Tudi cena je znatno previsoka. Zato pozivamo vse
prodajalne, da znižajo visoke marže na državne simbole, saj morajo biti
državni simboli dostopni vsakemu državljanu in državljanki.
Dejstvo, da tudi v na{i ob~ini ob praznikih visi zelo malo zastav, da celo
nekateri visoki ob~inski uradniki ne izobesijo zastave, je spodbudilo k
odlo~itvi sokrajana Andreja Tav~arja, da je na{ simbol državnosti namestil visoko na vrh Gosjaka.
Jurij Dolžan
jurij.dolzan�gmail.com

NA REFERENDUM - ZAŠ^ITIMO DRUŽINO

NSi se je pridružila Civilni iniciativi za družino in pravice otrok pri zbiranju podpisov za za~etek postopka za razpis referenduma o družinskem
zakoniku. Nasprotujemo sprejemu spornega družinskega zakonika. V
petih dneh (21. junija) smo zbrali ve~ tiso~ podpisov, skupaj s Civilno
iniciativo pa 32.000 (potrebno jih je bilo 2500!). To je dokaz, da je družinski zakonik v tak{ni obliki, kot ga je sprejel državni zbor in potrdil državni svet, nesprejemljiv za veliko {tevilo državljanov. Vladajo~a koalicija
je s tem prejela jasen signal, da je za Slovence družina velika vrednota,
ki mora ostati nedotakljiva.
Vsem, ki ste oddali svoj podpis se najlep{e zahvaljujemo.
Zbrani podpisi opravi~ujejo dvoletno prizadevanje Nove Slovenije, da se
družinski zakonik ne uveljavi. Napovedujemo, da bomo aktivno sodelovali tudi pri zbiranju 40.000 overovljenih podpisov volivcev na upravnih
enotah za razpis referenduma. V zbiranje se bo vklju~il tudi ob~inski
odbor NSi Žirovnica. O datumu zbiranja boste obve{~eni preko oglasnih
desk po vaseh.

Tista Slovenija je [e vedno tu

Dolga in strma je bila pot, ki je peljala k Slovenski državnosti. Terjala je
žrtve, posuta je bila tako z uspehi kot z velikimi razo~aranji. Na cilj smo
prispeli po odprtem boju za ~lovekove pravice, razcvetu slovenske pomladi in ustanovitvi Demosa. Šele dr. Jože Pu~nik je iz ohlapne koalicije
razpr{enih energij ustvaril politi~no mo~, ki je dosegla demokrati~ne
spremembe. Demokrati~no izvoljena slovenska vlada je bila pogoj za
osamosvojitev. Prej{nja komunisti~na oblast je osamosvojitvi namre~
javno nasprotovala ter preganjala njene pobudnike.
Dvajseti rojstni dan Slovenije praznujemo s ponosom. Spominjamo se
enotnosti Slovenk in Slovencev, ki so združeni presegli in prepre~ili blokade v obliki razorožitve TO ali deklaracije za enostransko razorožitev.
Spominjamo se ~istega veselja, ki je preplavilo Slovenijo, ko smo prvi~
dvignili zastavo slovenske države in prvi~ doživeli pozdrav ~astne enote
Slovenske vojske.
S hvaležnostjo in zadolženostjo se klanjamo spominu vseh, ki so v vro~ih
poletnih dneh leta 1991 padli za domovino in delimo bole~ino njihovih
najdražjih ob nenadomestljivi izgubi.
Spominjamo pa se tudi poti, ki smo jo prehodili kot samostojni in neodvisni. Veliko smo dosegli in na{a zahvala gre vsem, ki so dokazali,
da smo Slovenci ob enakih pogojih kot posamezniki sposobni dose~i
najmanj toliko kot drugi Evropejci.
Zadnja leta se sicer zdi, kot da je na{a življenjska sila poniknila in da so
na{e energije potro{ene. Vidimo, kako je na{a stvarnost v nekak{nem
kr~u, kako du{ijo slovenske ustvarjalne energije in kako na odru ponovno prevladujejo lutke in maske totalitarne, mra~ne preteklosti.
A za prihodnost se moramo zavedati, da obstaja tudi druga~na Slovenija. Tista Slovenija, ki je zmogla ta ~udežni korak pred 20. leti, je {e
vedno tu, zvesta slovenskim in evropskim vrednotam in odlo~ena, da
nikoli ne odneha. Prihaja ~as, hitro prihaja, ko bo ponovno povezala
ustvarjalne energije naroda in ljudi ter dokazala, da SLOVENIJA ZMORE
VE^, VELIKO VE^.
Iskrene ~estitke ob 20. rojstnem dnevu, Slovenija. Imejmo radi svojo
lepo domovino.

MNOŽI^EN OBISK TABORA NSi

Na binko{tno nedeljo, 12. junija, je pri gradu Snežnik v ob~ini Lo{ka
dolina, potekal Tabor Nove Slovenije in praznovanje 20. obletnice osamosvojitve Slovenije. Tabor NSi je eden izmed ve~jih letnih dogodkov
stranke, na katerem se zbere ve~ tiso~ ljudi. Bistvo tabora je druženje ter
s tem krepitev stranke in kr{~anske demokracije. Med udeleženci smo
bili tudi ob~ani – ~lani in ~lanice NSi iz ob~ine Žirovnica. Predsednica
NSi Ljudmila Novak je v svojem nagovoru, glede na trenutno politi~no
situacijo v Sloveniji poudarila, da Nova Slovenija ho~e takoj pred~asne
volitve. Meni, da so politiki razli~ni - obstajajo politiki z vestjo in politiki
brez nje. In Nova Slovenija ponuja politike z vestjo. To je na{a prednost
in prava pot.
Udeleženci smo se strinjali, da je tako kot leta 1990 pri{el ~as, ko potrebujemo veliko odlo~nosti in poguma za re{itev na{e države.

Janez Jan{a
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ZA kolesarsko stezo

Uspe{na preventivna akcija
»Trening varne vo`nje koles z
motorjem«

V majski {tevilki Novic smo bralce pozvali, da oddajo svoj glas
ZA izgradnjo kolesarske steze skozi na{e vasi. V prvem delu obnove ceste od Žirovnice do Zabreznice steza ni bila ume{~ena
v prostor, izgradnja kolesarske steze pa je negotova tudi v
nadaljevanju obnove, saj je država ne bo financirala. Kot nam
je zagotovil župan in kot se zavzemajo tudi ob~inski svetniki,
bo ob~ina storila vse, da bi kolesarsko stezo kljub temu lahko
zgradili. Za podkrepitev prizadevanj objavljamo nekaj mnenj
bralcev Novic o nujnosti izgradnje kolesarske steze v Žirovnici.

Na slovenskih cestah se je v zadnjih letih {tevilo enoslednih motornih vozil pove~alo. Podatki ka`ejo, da je
potrebno tej kategoriji posvetiti ve~jo pozornost, saj se
dele` udele`enih voznikov enoslednih motornih vozil v
prometnih nesre~ah pove~uje.
V ta namen je Ob~ina @irovnica in SPV Ob~ine @irovnica v sodelovanju s Policijsko postajo Jesenice, Postajo prometne policije
Kranj, AMD @irovnica in Zavarovalnico Triglav, `e tretje leto organizirala preventivno akcijo »TRENING VARNE VO@NJE« za voznike koles z motorjem. Za otroke pa je bil pripravljen program
»JUMICAR«
Akcijo se je izvedla v soboto 21. maja 2011, med 10.00 in 13.00
uro, pred Osnovno {olo @irovnica.
Povabili smo vse voznike koles z motorjem, ki so trening opravili na pripravljenem poligonu pod nadzorstvom policijskega
in{truktorja, ki je predstavil namen prakti~nega usposabljanja,
teoreti~ne osnove treninga varne vo`nje ter jih opozoril na pravila vo`nje in nevarnosti, ki pre`ijo na cesti.
Da je preventivna akcija lepo uspela je poleg {tevilnih obiskovalcev poskrbelo tudi lepo vreme, ki je privabilo kar nekaj motoristov in otrok, ki so si `eleli preizkusiti svoje sposobnosti v vo`nji.
Pribli`no 15 voznic in voznikov koles z motorjem si je upalo preizkusiti svoje znanje na pripravljenem poligonu. Nekateri so pod
budnim o~esom policijskega in{truktorja naredili prve korake v
svet varne vo`nje, drugi pa so jih le obnovili. Glede na odziv in
komentarje je bil namen ve~ kot dose`en.
Za osnovno{olce se je ob tej prilo`nosti pripravil program Jumicar, kjer so se otroci lahko na pripravljenem poligonu preizkusili
v spretnostni vo`nji z avtomobil~ki.

Umestitev kolesarske ceste v nadaljevanju rekonstrukcije cest bi
morala biti obveza ob~ine. Na vsak na~in bi izbolj{ala varnost
v cestnem prometu, kajti s kolesom se vozi vse ve~ starej{ih in
otrok. Škoda je le, da ni bila vklju~ena že v rekonstrukcijo ceste
od Žirovnice do Zabreznice.

Janez Ferjan

Kolesarska steza bi bila ve~ kot potrebna. Glede varnosti v prometu pa je sicer osve{~enost na prvem mestu in spo{tovanje vseh
udeležencev v prometu temelj, da zadeva sploh funkcionira.
Bo{tjan Ovsenek

^e ho~emo slediti razvitej{im ob~inam, je kolesarska steza nujno
potrebna. Kolesarskih navdu{encev je vedno ve~ od posameznih
rekreativcev, družinic do velikih skupin. Verjetno pa varnosti
otrok, ki se po na{i cesti "prebijajo" do {ole v ~asu najhuj{e prometne konice, sploh ni potrebno posebej poudarjati.
Bogdan Jemec

Menim, da ni dileme ali kolesarska steza da ali ne, tako kot ni dileme za plo~nik. Oba je potrebno zgraditi povsod, kjer je le mogo~e.
Zdravko Malnar

Tudi v prihodnosti lahko pri~akujemo pove~evanje prometa skozi vasi. Že zdaj so kolesarji izpostavljeni precej{nji nevarnosti,
zato je steza zelo potrebna. ^e se bomo ob~ani bolj množi~no
odlo~ali za uporabo kolesa kot prevoznega sredstva, pa bo tudi
cesta bolj razbremenjena.
Tone Špendov

Že pri rekonstrukciji ceste skozi Žirovnico sem se na sejah
ob~inskega sveta zavzemal za kolesarsko stezo. Žal sem naletel
na gluha u{esa tistih, ki so o tem odlo~ali. Zato bi lahko delno
popravili »napako« pri sedaj na~rtovanih rekonstrukcijah. ~e bo
s tem prepre~ena le ena nezgoda, bo trud in investicija dvojno popla~ana! Vsekakor podpiram idejo, da se kolesarska steza
vklju~i pri bodo~ih rekonstrukcijah, spla~a pa se razmisliti tudi,
da se dogradi k že obnovljenim trasam cest.
Anton Koselj

Spoznavanje prometnih pravil na poligonu.

Mislim, da bi bila kolesarska steza zelo dobrodo{la predvsem
zaradi varnosti in spodbujanja NE-uporabe avtomobilov!

Pridru`ila se nam je mlada skupina, ki je v okviru vseslovenskega
projekta MLADE FACE, skozi svoj program pokazala svoj pogled
na preventivo v cestnem prometu.
Predstavil se je tudi doma~i vulkanizer Jani @emlja, v smislu, kako
pomembne so dobre pnevmatike v vo`nji z enoslednimi vozili.
Na{a `ivljenja so dragocena, zato jih je potrebno varovati. [e
posebej so izpostavljena na cestah, zato je namen preventivnih
akcij, da se opozarja na nevarnosti in previdnost na cesti.

Zora Kos

Že ob nedavni obnovi ceste smo se ob~ani spra{evali, kje bo
potekala kolesarska steza, ki je nujno potrebna. Glede na {tevilo
kolesarjev in na njihovo porast v prometu, kolesarska steza sploh
ne bi smela biti pod vpra{ajem. Najbolj ogroženi pa so otroci, ki
se odpravljajo s kolesi v {olo.
Mija Debevc

Helena ^ade`
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Lo~eno zbiranje embala`e na
ekolo{kih otokih

Medob~inski in{pektorat in redarstvo ob~in Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in @irovnica

RAVNANJE Z ODPADKI V OB^INI
@IROVNICA – OPOZORILO

Podjetje Jeko-In je v mesecu maju v ob~ini prenovilo
ekolo{ke otoke in uvedlo lo~eno zbiranje vse odpadne
embala`e. Lo~eno zbiranje steklene embala`e in papirja
ostaja nespremenjeno.
Na ekolo{kih otokih se odslej nahajata dva zabojnika za lo~eno
zbiranje embala`e, ki sta rumene ali sive barve z rumeno nalepko. Tako lo~eno ne zbiramo le odpadnih plastenk in plo~evink,
pa~ pa vso odpadno embala`o.
Kot nam je povedala ga. Nu{a Jelenc, vodja sektorja komunalnih dejavnosti v podjetju, so se ob~ani hitro navadili na nov sistem
lo~evanja odpadkov na izvoru. Predvsem se to pozna na hitrej{em
polnjenju zabojnikov, zato so v podjetju Jeko-In `e pove~ali pogostost odvoza zabojnikov za lo~eno zbrano embala`o.

po 33.~lenu Zakona o in{pekcijskem nadzoru, ZIN, Uradni list RS, {t. 43/07

Na Medob~inskem in{pektoratu in redarstvu Ob~in
Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in @irovnica, vklju~no
z Ob~ino @irovnico in javnim podjetjem Jeko-In
d.o.o. ugotavljamo, da ravnanje z odpadki, ki nastajajo v gospodinjstvih in odpadki, ki nastajajo v
dolo~eni dejavnosti na obmo~ju Ob~ine @irovnica
velikokrat ni skladno z dolo~ili, ki jih predpisuje
ob~inska zakonodaja, predvsem Odlokom o ravnanju s komunalnimi odpadki v Ob~ini @irovnica.
Tak{na ravnanja po nepotrebnem obremenjujejo
okolje in kazijo podobo kraja.

Kaj sodi v zabojnike za lo~eno zbiranje embala`e?
• Plasti~na embala`a (plastenke pija~, `ivil, pralnih in ~istilnih
sredstev, jogurtove lon~ke, lon~ke od namazov, skute, nakupovalne in gospodinjske vre~ke, ovojne folije, …
• Kovinska embala`a (plo~evinke pija~ in `ivil, kovinske posode `ivil, konzerve,..)
• Sestavljena embala`a (tetrapaki od mleka, sokov, omak,..)

Prebivalce in obiskovalce Ob~ine @irovnica opozarjamo na nekaj
klju~nih ugotovljenih nedovoljenih ravnanj.
1. U
 poraba EKO otokov je namenjena izklju~no in samo zbiranju
lo~enih frakcij odpadkov in zato je na EKO otoke prepovedano odlagati me{ane komunalne odpadke. V zabojnike na EKO
otokih je dovoljeno odlagati le tiste vrste odpadke, ki so navedeni na zabojniku. Prav tako ni dovoljeno odlagati kakr{nihkoli
odpadkov poleg zabojnikov. ^e je zabojnik poln, je potrebno
lo~eno frakcijo odlo`iti na drugem EKO otoku in ne poleg zabojnika. Tisti, ki imate zaradi dejavnosti ali drugih razlogov
pove~ane koli~ine odpadkov, ki sodijo v zabojnike za lo~ene
frakcije odpadkov (papir, karton, steklo …), ste si dol`ni nabaviti lastne zabojnike za zbiranje tovrstnih frakcij odpadkov.

Komunalni
delavci
lo~eno zbrane odpadke pobirajo z
lo~enimi relacijami in
jih odva`ajo na Dinos
d.d. v skladi{~e, ki se
nahaja na Kurilni{ki
ulici na Jesenicah. Na
Dinosu poskrbijo za
sortiranje in oddajo
lo~eno zbranih odpadkov v predelavo.
Tako torej odpadki, ki jih zbiramo na ekolo{kih otokih ne
kon~ajo na odlagali{~u, pa~ pa kot surovina za ponovno
uporabo v industriji.
Nov na~in lo~evanja na EKO otokih predstavlja prvo fazo nadgradnje lo~enega zbiranja odpadkov. Drugo fazo – lo~eno zbiranje
odpadne embala`e in kuhinjskih odpadkov po sistemu »od vrat
do vrat« bodo v podjetju Jeko-In postopoma pri~eli uvajati jeseni.
S tem bomo bralce Novic natan~neje seznanili v prihodnji {tevilki.

2. V
 noben zabojnik, niti v va{ zabojnik za me{ane komunalne
odpadke, ne sodijo gradbeni materiali, kamenje, zemlja, topli
ogorki, pepel, kosovni odpadki, odpadki z vrtov, odpadki v
teko~em stanju, go{~e, usedline, poginule `ivali, drobovina,
ko`e in podobno. Tovrstne odpadke lahko brezpla~no oddate lo~eno v poobla{~enem zbirnem centru javnega podjetja
Jeko-In d.o.o.
3. O
 dpadki nikakor ne sodijo v naravno okolje. V naravno okolje
je prepovedano odlagati tudi zeleni odrez z vrtov, gradbene odpadke, biolo{ke odpadke … Ob tem bi radi opozorili,
da glavno odgovornost za ustrezno ravnanje z odpadki nosi
povzro~itelj (lastnik) odpadkov, se pravi subjekt, ki je te odpadke ustvaril.

Prispevajmo k ~istej{emu okolju – lo~ujmo odpadke!

Grajamo

Hvalimo

voznike motornih koles,
ki brez~utno divjajo po
na{ih gozdovih – ne le po
gozdnih poteh in stezah,
temve~ tudi po gozdnih
brezpotjih. Uni~ujejo in
onesnažujejo naravno
okolje, povzro~ajo {kodo
rastlinstvu, živalstvu in
motijo ostale obiskovalce.

V prazni~nih dneh pogosto
ugotavljamo, da je izkazovanje
narodne zavesti in prazni~nega
razpoloženja z izobe{anjem
zastav, bolj izjema kot pravilo.
Zato izrekamo pohvalo
ob~anu, ki je poskrbel,
da je ob leto{njem dnevu
državnosti, slovenska zastava
plapolala celo z vrha Gosjaka.

Uredni{tvo
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Kam z zelenim odrezom oz. odpadki z vrtov?

Natan~nej{a navodila o ravnanju s posamezno vrsto odpadkov
dobite na podjetju Jeko-In d.o.o., Cesta mar{ala Tita 51, 4270
Jesenice, telefon (04) 581 04 00.

Nikakor ne v zabojnike za komunalne odpadke.
Mo`nosti:
• k ompostiranje na lastnem vrtu, ~esar se lahko poslu`ujejo gospodinjstva na obmo~jih z individualno in pode`elsko poselitvijo,
•b
 rezpla~na oddaja odpadkov v Zbirni Center Jesenice,
•b
 rezpla~en odvoz zelenega odreza (trava, listje, `iva meja) po
naro~ilu na tel. {t. 04 581 04 55. Za veje lahko proti pla~ilu
naro~ite drobilec vej na tel. {t. 031 605 009.

Medob~inski in{pektorat in redarstvo Ob~in Jesenice, Gorje,
Kranjska Gora in @irovnica bo na vsako opa`eno nepravilnost
odreagiral, kar za kr{itelja pomeni, da je poleg odrejene sanacije
odpadkov lahko kaznovan z globo v vi{ini od 200 EUR naprej.
Ukrepali bomo tudi zoper povzro~itelje, ki po nepotrebnem onesna`ujejo okolico EKO otokov, predvsem pa zoper
povzro~itelje, ki kakorkoli onesna`ujejo naravno okolje.

Delovni ~as Zbirnega centra Jesenice na Pre{ernovi ulici:
Ponedeljek: 8.00–17.00
Torek, sreda, ~etrtek in petek: 8.00–15.00
Sobota: 8.00–13.00

Gregor Jarkovi~,
ob~inski in{pektor

Medob~inski in{pektorat in redarstvo ob~in Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in @irovnica

Kako po novem ravnati z va{im izrabljenim vozilom?
podjetje. Globe za nedovoljeno prevzemanje, zbiranje in razstavljanje zna{ajo 1.000 do 15.000 eur.

S pove~anim {tevilom avtomobilov je
vse bolj pere~e tudi vpra{anje, kam z
odslu`enimi vozili. Le-teh v Sloveniji »pridelamo« najmanj 30.000 na leto, a na primeren na~in je recikliranih le 10.000.

Dolo~ila uredbe, ki se nana{ajo na pu{~anje izrabljenih vozil v
naravnem okolju, nedovoljeno razstavljanja in druga nenadzorovana ravnanja so v veljavi od 1. maja letos, nov sistem ravnanja
z izrabljenimi vozili pa se bo zaradi izteka koncesijskih pogodb
za~el izvajati 1. aprila 2012.

Kje so ostala vozila? V jamah, v opu{~enih
stavbah in obmo~jih dale~ od o~i, strugah rek
in potokov ter drugih ~rnih odlagali{~ih odpadkov ...

Na obmo~ju delovanja na{ega in{pektorata smo ugotovili `e ve~
nedovoljenih dejavnosti in dejanj, odkupi ter prevzemanje vozil
pa so postali zelo raz{irjen posel posameznikov in celo podjetij.
Zaradi varovanja na{ega okolja in narave bomo na podlagi nove
uredbe aktivno sodelovali z dr`avno okoljsko in{pekcijo ter pomagali, da bo za izrabljena vozila ustrezno poskrbljeno.

Veliko je tudi »mojstrov«, ki ponudijo nekaj evrov ali uslugo prevoza, da vas re{ijo nadloge. Ti »mojstri« vozilo razstavijo, kovinske dele prodajo zbiralcem in preprodajalcem, nevarne teko~ine,
steklo in plastika pa kon~ajo neznano kje.
28. aprila letos je bila sprejeta Uredba o izrabljenih vozilih
(Ur. list RS {t. 32/2011), ki dolo~a, da mora zadnji imetnik izrabljeno vozilo oddati na zbiralnem mestu ali v obratu za razstavljanje, ki izvaja tudi prevzem izrabljenih vozil. Prevzem izrabljenega vozila je brezpla~en, potrdilo o uni~enju vozila, pa se
mora v skladu z Zakonom o motornih vozilih oddati skupaj z
registrskimi tablicami ob odjavi vozila. Izrabljeno vozilo je prepovedano pustiti v naravnem okolju, ga odvre~i, razstaviti ali z njim
druga~e nenadzorovano ravnati. ^e vozila ne boste dostavili registriranemu prevzemniku, vas bo to lahko stalo najmanj 1.000
eur. Prevzem lahko izvaja le registrirano in za to poobla{~eno

Pozivamo vse, ki se boste zaradi iztro{enosti ali po{kodb vozila
le-temu odpovedali, da ga proti potrdilu oddate poobla{~enim
prevzemnikom in se tako izognete morebitnimi neprijetnostmi,
ki bodo lahko sledile ob najdbi va{ega iztro{enega vozila na neprimernem mestu.
Na na{em obmo~ju in bli`nji okolici sta poobla{~ena prevzemnika trenutno Integral avto prodaja vozil in servisi d.o.o., Jesenice in
Avto Mony d.o.o., Avtoservis, proizvodnja in storitve d.o.o., Lesce.
Gregor Jarkovi~,
ob~inski in{pektor

20%
usta

ko{ za embalažo in
ko{ za organske odpadke

pop

iz 3-slojnega polipropilena, ki ga je mogo~e 100% reciklirati

a
rveg
do p sta
avgu

V ceno ko{a za organske odpadke je v{tet komplet (20) biorazgradljivih vre~k
iz koruznega {kroba. Vre~ko z odpadki enostavno odvržete na hi{ni kompostnik
ali v zabojnik za organske odpadke.

• trpežni • prakti~ni • enostavno ~i{~enje • primerni za vsak dom
kO[ zA EMbALAžO: 29,40 eur -20% = 23,50 eur
kO[ zA ORgAnskE OdpAdkE: 23,90 eur -20% = 19,10 eur

INFORMACIJE IN PRODAJA:
Medium, @irovnica 60c, tel: 04/580 50 20
Ve~ o programu ko{ev LO^UJEM-VAR^UJEM na:

www.ekosvet.net
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Odgovorni turizem

Novi~ke iz PGD Smoku~

Od leta 1950 se je {tevilo mednarodnih turistov, merjenih po {tevilu mednarodnih letov, pove~alo s 25 na 900 milijonov. Poleg
dviga prihodkov na podro~ju turizma se je pove~ala tudi obremenjenost okolja. Kot turisti v dolo~enem kraju pre`ivimo le malo
~asa in pogosto se ne zavedamo, kak{ne posledice pu{~a na{e
bivanje na lokalno okolje in prebivalce.
^e razmi{ljate, kako
imate lahko na okolje,
v katerem pre`ivljate
po~itnice, ~im manj{i
negativni vpliv, je od
govorni turizem pri
merna izbira. Odgo
vorni turizem je nastal
kot kritika masovnemu turizmu. Odgovorni turist spo{tuje lokalne vrednote, svoj denar porabi tako,
da ima korist od njega lokalna skupnost, varuje okolje in ohranja
naravne vire.
Kot odgovorni turist se pred odhodom pozanimajte o ljudeh in navadah kraja kamor potujete. Zmanj{ajte svoj oglji~ni odtis, tako da
namesto letala potujete z vlakom ali pa za letalski polet pla~ajte {e
oglji~no izravnavo. Uporabljajte lokalna prevozna sredstva. Potujte z lokalnimi vodi~i, kar pripomore k razvoju lokalne ekonomije.
Kupujte doma~e izdelke na tr`nici, poskusite lokalne specialitete
in lokalno pija~o. Preno~i{~e rezervirajte v dru`inskem hotelu, ki
mogo~e nima najve~ zvezdic, vendar zaposluje dru`ine iz soseske. Med potovanjem zmanj{ujte koli~ino smeti z uporabo vre~k
za ve~kratno uporabo, lastnimi steklenicami za vodo in podobno.
Kljub temu da je cena va{e sobe neodvisna od va{e porabe vode
in elektri~ne energije, varujte dragocene naravne vire. Ko klime ne
potrebujete, jo ugasnite. Ko kupujete spominke se prepri~ajte, da
kupujete lokalne izdelke in ne spominke ''made in China''. Pazite
tudi, da spominki niso narejeni iz ogro`enih `ivalskih in rastlinskih
vrst, npr. korale, {koljke, slonovina, izdelki iz ko`e, zobovja …
Ko boste na zaslu`enem dopustu premi{ljevali o tem, ali ste odgovorni turist ali ne, pomislite, ali se na dopustu obna{ate tako
kot vi pri~akujete, da se tuji turisti vedejo pri nas.

V za~etku junija smo gasili
po`ar stanovanjske hi{e, tokrat na Selu. Pozivniki so nam
zapeli par minut ~ez polno~ .
Nismo vedeli, kaj nas ~aka, a
k sre~i je bila starej{a hi{a prazna in takoj smo lahko pri~eli
z ga{enjem. Ugotavljamo, da
se podobni dogodki letos poEkipa mladih gasilcev PGD
gosto
dogajajo in sumimo, da
Smoku~.
je na delu nekdo, ki nam ne
privo{~i mirnega spanca.
Pri~ela so se tudi tekmovanja. Mladi gasilci so imeli 21. maja
na Blejski Dobravi tekmovanje v orientaciji. Udele`ile so se ga tri
ekipe s po tremi ~lani in mentor. Poleg njih so iz na{ega dru{tva
sodelovali tudi {tirje sodniki.
^lanice so se 11. junija udele`ile sre~anja ~lanic Gorenjske v Stari
Fu`ini in na tekmovanju dosegle lep rezultat; ena ekipa se je uvrstila na 14. mesto in druga na 26. mesto med 67-imi ekipami.
Marjan Dobnikar

Novi~ke iz PGD Zabreznica
Pomlad in za~etek poletja v PGD Zabreznica delovna - dve intervenciji
– izobra`evanje - gasilska
tekmovanja.
V maju so se na{i ~lani
udele`ili ma{e pri zavetniku gasilcev na Studen~icah
Ekipa veteranov PGD
– Sv. Florijanu, poskrbeli za
Zabreznica.
parkiranje na kolesarski dirki v Zavr{nici, na dnevu varne vo`je pri Osnovni {oli smo predstavili gasilsko vozilo, dva
~lana sta se udele`ila ve~dnevnega usposabljanja za tehni~no
re{evanje v Izobra`evalnem centru za za{~ito in re{evanje na Igu.
Odzvali smo se na dimni{ki po`ar v Valvasorjevem domu z dvema voziloma in 11 ~lani, ki je bil saniran brez materialne {kode,
na orientacijskem tekmovanju Gasilske zveze Jesenice na Blejski
Dobravi so mladinci zasedli 3. mesto, starej{i pionirji 9. mesto in
mlaj{i pionirji 5. mesto.
4. junija smo imeli na Selu pri @irovnici resno intervencijo
po`ara drv ob stanovanjski hi{i. Ogenj se je `e raz{iril na ostre{je.
Predvsem budnemu o~esu ob~ana Ale{a Bernika iz @irovnice gre
zahvala, da smo bili hitro obve{~eni o po`aru. Na kraj dogodka
smo najprej prispeli ~lani PGD Zabreznica z gasilsko tehniko in
izurjenim mo{tvom 11-tih operativcev. S pomo~jo sosednjega
dru{tva PGD Smoku~ in GARS Jesenice smo obvladali po`ar in
prepre~ili ve~jo materialno {kodo.
V Kri`ah pri Tr`i~u je prav tako 4. junija potekalo tekmovanje
veteranov Gorenjske, kjer se je veteranom PGD Zabreznica ob
pomo~i ~lana iz PGD Smoku~ obrestovalo trdo delo na vajah.
Osvojili so odli~no 5. mesto od 28 ekip.
Spremljajte nas tudi na www.facebook.com.

Mirjam Papler

GOSTILNA JEZERSKA HIŠA
Na golf igri{~u Bled

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

Gsm: 041 762 636
Tel: 04 537 33 05

gosttus@gmail.com
www.lake-house-bled.com

Klemen Rev
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Ekipa prve pomo~i civilne za{~ite Ob~ine
Žirovnica na 16. regijskem preverjanju
usposobljenosti ekip prve pomo~i civilne
za{~ite in Rde~ega križa

Sodelujo~e ekipe so bile zelo izena~ene. Vse so prikazale visoko
raven znanja in vnel se je hud boj za to~ke. Na koncu je ekipa
Ob~ine Žirovnica v konkurenci devetih ekip zasedla odli~no 4.
mesto. Prvo mesto je osvojila ekipa iz Kranja, ki se bo v mesecu
oktobru udeležila državnega preverjanja v Brežicah.

Ekipa prve pomo~i civilne
za{~ite Ob~ine Žirovnica v
sestavi Anita Svetina, Helena ^adež, Grega Arnež,
Miha Volk, Matevž Mlinar in Ale{ Jekovec se je
v soboto, 11. junija 2011,
udeležila 16. regijskega
preverjanja usposobljenosti ekip prve pomo~i civilne za{~ite in Rde~ega križa v
Preddvoru.

Župan g. Leopold Poga~ar se je ekipi Ob~ine Žirovnica zahvalil za
njihov trud in jim ~estital za uspeh na tekmovanju.
Ale{ Jekovec

Akcija sterilizacije oz. kastracije
zapu{~enih ma~k
Na obmo~ju Ob~ine @irovnica bo od 4. do 15. julija
2011 potekala akcija, s katero bomo posku{ali s posegom sterilizacije oz. kastracije omejiti nara{~anje {tevila
zapu{~enih ma~k v ob~ini.

Ekipe so pod budnim o~esom strogih ocenjevalcev posku{ale kar
se da hitro, u~inkovito in seveda pravilno oskrbeti po{kodovance
na {tirih delovi{~ih oziroma v {tirih primerih naravnih in drugih nesre~ (potres, nesre~a pri igri, nesre~a s ~olnom in delovna nesre~a v
gozdu). Poleg tega je ta dan v Preddvoru potekal tudi Gorenjski dan
za{~ite in re{evanja. Tako so si lahko ~lani ekip in ostali mimoido~i
na prikaznih to~kah ogledali predstavitve razli~nih organov, enot,
služb in drugih organizacij, ki sodelujejo v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesre~ami (gorski in jamarski re{evalci, podvodni
re{evalci, vodniki re{evalnih psov, gasilci, policija, Rde~i križ, državna enota za odkrivanje, zavarovanje in identifikacijo neeksplodiranih ubojnih sredstev in Regijski center za obve{~anje Kranj).

Ob~ane pozivamo, da v kolikor opazijo zapu{~ene ma~ke, to
sporo~ijo zaveti{~u Perun, 041 666 187 (Brane Pirc). V okolje
bodo vrnjene le zdrave, sterilizirane in kastrirane ma~ke. Vse
lastnike ma~k opozarjamo, da svojih `ivali v tem obdobju ne
pu{~ajo na prostem brez nadzora oz. jim namestijo ovratnice.
Ob~ani imajo v ~asu akcije v veterinarski kliniki za male `ivali dr.
Zlate ^op v Lescah, 20% popust na sterilizacijo oz. kastracijo
KNEZ_oglas_90x132_TISK3.pdf
PM
svojih doma~ih
ma~k. Akcijo financira6/20/11
Ob~ina5:04:40
@irovnica

Razko{je idej
in harmonija bivanja!
Zavese, dekorativne tkanine, talne obloge, blazine, darilni boni
Svetovanje in izmera, šivanje, oblazinjanje, polaganje, montaža

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Vse za celostno opremo bivalnega in poslovnega prostora
na enem mestu!
Salon dekorative Dežman, Izletniška ulica 11, Ribno pri Bledu
T: 04 57 66 111 • M: 041 735 905 • E: salondekorative@gmail.com
Delovni čas: Pon, sre, pet: 12-19 • Tor, čet: 9-16 • Sob: 9-13
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Slovo župnika Cirila
Farani so se zadnjo junijsko nedeljo pri sveti ma{i poslovil od župnika Cirila Brgleza, ki po osmih letih župnikovanja na Breznici odhaja v misijon.
S prihodom g. Cirila Brgleza pred osmimi leti, smo farani kot
ob~ani kmalu za~utili nov sve` veter, tako na pastoralnem kakor
tudi gospodarskem `ivljenju v Brezni{ki `upniji. Skozi svoje delo
in zavzemanja nam je vseskozi dokazoval,da je ~lovek pozitivnega razmi{ljanja, prefinjenega ~uta za ohranjanje zgodovinske
cerkvene dedi{~ine, pozitivnega pristopa do vseh faranov oziroma ob~anov - tudi tistih, ki imajo druga~en svetovni nazor.
Nikoli ni delil ljudi, temve~ je ve~krat govoril, da smo vsi bo`ji
otroci, ter da se moramo med seboj spo{tovati in ljubiti.
Verniki smo z veseljem opazovali porast obiska pri svetih ma{ah,
predvsem otrok in mladine. ^eprav so bile njegove ma{e kratke,
se je v njih znal pribli`ati sodobnemu ~loveku in problemom, ki
jih imamo dana{nji kristjani. Ker je g. Ciril osebnost s treznim
in vedrim pogledom na `ivljenje in na konkretno situacijo tukaj
in zdaj, mu obiskov in pomo~i v `upni{~u ni manjkalo. Veliko
ljudi se je obrnilo nanj po nasvete, saj jim je znal prisluhniti, jim
svetovati ter pomagati.

Ciril Brglez: »Vesel sem, da sem lahko deloval v tej lepi
naravi pod Stolom, pri dobrih ljudeh. Ta kraj mi je v osmih
letih res prirasel k srcu. Sedaj odhajam v misijon na Madagaskar. Sprva za eno leto, ~e se bom privadil, bom ostal dlje.
Upam, da bom ~as, ki mi je {e naklonjen, dobro izkoristil.«

Z ob~inskimi oblastmi je kmalu po prihodu vzpostavil prijateljski
odnos. To se je ~utilo ob poslovilnem govoru na{ega `upana.
Na{i predniki so nam zapustili bogato kulturno in sakralno
dedi{~ino. G. Ciril je bil tisti, ki se je z vso zavzetostjo lotil strokovne obnove le te in kot taka je sedaj izro~ena nam in na{im
potomcem.

Zaradi vsega tega novici o premestitvi v za~etku nismo verjeli. Z
vsakim dnem, ki smo ga do~akali, smo upali, da to preprosto ni
res.Toda slabe novice so se uresni~ile. Pri{el je dan slovesa in na{
Ciril se je {el razdajat drugam.

Tudi, ~e bo spomin na g.Cirila s ~asom nekoliko zbledel, nas bo
obnovljena kulturna in sakralna dedi{~ina opozarjala, da smo
imeli med nami ~loveka, ki je imel rad ljudi pod Stolom in je s
svojim delom ohranil bogato dedi{~ino za na{e potomce.
Nenazadnje je kar veliko zaslug g. Cirila, da smo velikokrat v na{i
sredini imeli prilo`nost poslu{ati dobre in znane pevce kot npr.
Ota Pestnerja.

Ciril - ve~ina nas je ponosnih in veselih, da si bil med nami.
Ponosni in veseli naj bodo tudi prebivalci Madagaskarja, ker si
jih izbral za naslednjo postajo svojega `ivljenja. @elimo ti obilo
zdravja in bo`jega blagoslova na tvoji nadaljnji `ivljenjski poti in
upamo, da se {e kdaj vidimo.
@upnijski pastoralni svet Breznica

Sre~anje s predstavnicami Dru{tva
upokojencev Žirovnica

Osebni prazniki starej{ih ob~anov
V mesecu juniju smo imeli {tiri slavljence, ki so praznovali visoki jubilej.
Župan Leopold Poga~ar in predstavnice Dru{tva upokojencev Žirovnica so jim ~estitali ob osebnem prazniku. Gospa Ema Mesojedec je 14. junija praznovala ~astitljivih
90 let. V nedeljo 19. junija je gospa Ana Medja dopolnila
zavidljivih 94. let, v ~etrtek 23. junija pa gospa Ladislava
Pungartnik svoj 91. rojstni dan. Med slavljenci je bil tudi
gospod Ivan Stare, ki je v nedeljo 25. junija slavil svoj
okrogli jubilej, 90 let.
Vsem skupaj {e enkrat ~estitamo in jim želimo trdnega
zdravja, sre~e in {e veliko veselih dni.

Župan Leopold Poga~ar je skupaj z novim predsednikom dru{tva upokojencev Zdravkom Malnarjem,
sprejel zaupnice, ki v dru{tvu sodelujejo v projektu
"Starej{i za starej{e". V prijetnem ambientu ^opove rojstne
hi{e v Žirovnici je župan izpostavil njihovo pomembno vlogo
pri tem, da starej{i ob~ani, ki potrebujejo pomo~ niso osamljeni in izklju~eni iz socialnega okolja. Prav tako je tekla beseda o sodelovanju ob~ine z dru{tvom in na~rtih povezanih
z domom starostnikov v na{i ob~ini. V spro{~enem vzdu{ju
so si prisotni izmenjali poglede in izku{nje. Dogovorili so se,
da se bodo sre~ali najmanj enkrat letno in se pogovorili o aktualnih zadevah, ki se ti~ejo starej{ih. Župan se je zaupnicam
zahvalil za njihovo nesebi~no delo s cvetli~nim {opkom.

Helena ^adež

Dru{tvo upokojencev @irovnica obve{~a ~lanice in ~lane dru{tva, da bodo v ~asu po~itnic, to je v juliju in avgustu, uradne ure
dru{tvene pisarne ob torkih od 10. do 12. ure. Hvala za razumevanje."
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Varujmo tiste, ki jih imamo radi

Ob^ane iz domov upokojencev
smo popeljali na izlet po ob^ini

V `elji po ve~ji varnosti najmlaj{ih v prometu so v Vulco
servisu Vulkanizerstvo @emlja v Zabreznici, 6. junija gostili
otroke iz vrtcev Radovljica, Lesce Begunje in @irovnica.
V sodelovanju s podjetjem
GOODYEAR iz Kranja se
je urejena vulkanizerska
delavnica to dopoldne
prelevila v risalnico, igralnico in tudi u~ilnico, kjer
so se mal~ki poleg pravilnega vedenja v prometu
navdu{eno u~ili {e krpanja
zra~nic. V vo`nji z avtomobil~ki po poligonu so spoznavali promet
kot ga do`ivljajo pravi vozniki in se urili v vlogi pe{cev. Z otroki se
je o prometu pogovarjal rally voznik Andrej Jereb, policist pa jim je
predstavil svoje vozilo, opremo ter delo.
Ob obisku so v Vulcu ve~ kot {tiristo mal~kov opremili z odsevnimi jopi~i Goodyear, ki prispevajo k ve~ji prepoznavnosti in
varnosti otrok na cesti.

Upokojenke in spremstvo na novem {olskem trgu.

P. K.

Ob vsakoletnih obiskih na{ih ob~anov, ki živijo v domu
upokojencev v Radovljici in na Jesenicah, se je porodila
ideja, da bi jih pripeljali v doma~o ob~ino in jim razkazali
vse novosti, ki so se v zadnjih letih izvedle z investicijami. Sre~anju so se odzvale ob~anke Francka Janeži~, Ana
Medja, Irena Praprotnik in Marija Mali. Po poteh ob~ine
jih je skupaj s predstavnicami Dru{tva upokojencev spremljal Anton Justin, župan Leopold Poga~ar in predsednik
dru{tva Zdravko Malnar pa sta obiskovalcem na postankih
predstavila podrobnej{e informacije vezane na ob~ino in
upokojence. Celo dopoldne nas je spremljalo lepo son~no
vreme, zato smo si za ohladitev privo{~ili sladoled.
Gospe so se z lepimi vtisi in z željo po ~imprej{njem snidenju vrnile nazaj v svoje druge domove.

Fotografsko dru{tvo Jesenice vas vabi na ogled samostojne razstave fotografij ~lana dru{tva Bogdana Briclja, ki bo od
~etrtka 21. julija naprej v fotogaleriji Jaka ^opa na Selu pri
@irovnici. @e ve~krat nagrajeni avtor bo predstavil fotografije
na{ih krajev na razstavi z naslovom "Moj pogled na vasi pod
Stolom". Vabljeni!

• Izkopi vseh vrst
(za ceste, dvori{~a, …)
• priklopi na kanalizacijo
• izdelava gozdnih cest
• prevozi gramoza, zemlje …

Helena ^ade`

Z zama{ki do dvigala za Gala
Na Osnovni {oli Žirovnica u~enci z zbiranjem zama{kom
pomagajo otrokom v stiski.
Zbiranje zama{kov organizira skupina prostovoljcev združenih
pod imenom Never give up. Fantje in dekleta, ve~inoma {portniki, zama{ke zberejo, peljejo v sortirnico in nato ponudijo v
odkup. Cena tone zama{kov je 300 EUR. Izkupi~ek namensko
zbirajo za otroke, ki potrebujejo pomo~ zaradi zdravstvenih težav. Letos spomladi so pri~eli z zbiranjem sredstev za dvigalo,
ki ga v doma~i hi{i potrebuje Gal, de~ek s cerebralno paralizo.
»Majhna stvar – velik odziv«, je dejal teka~ Primož Ga{pirc, ~lan
skupine Never give up, ki je ob koncu {olskega leta pri{el po
zbrane zama{ke v žirovni{ko {olo. »Akcija je dobila tak{ne razsežnosti, da le stežka obvladujemo logistiko. 100 ton zama{kov
potrebnih za dvigalo bomo zbrali v petih mesecih.«
U~enci na{e {ole v akciji sodelujejo že drugo let, to pot so gori
zama{kov pridali tono in pol.

SGS, STORITVE Z GRADBENIMI STROJI
IN PREVOZNIŠTVO ROMAN GORŠI^ s.p.
Selo pri @irovnici 5A, 4274 @irovnica

041 680 170
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Življenju naproti

Nina Sitar
Ob zaklju~ku devetletke sem po eni strani vesela, ker sem {olo uspe{no zaklju~ila,
bliža se mi novo doživetje – srednja {ola,
prav tako pa se veselim po~itka po napornem letu. Po drugi strani pa sem se {ele
po valeti za~ela zavedati, da sem preživela zadnji dan s so{olci, zadnji~ sedela v
klopeh Osnovne {ole Žirovnica in zadnji~
po~ela traparije med odmori. Na{o {olo bi
pohvalila. Veliko sem se nau~ila, seveda tako pa tudi meni ni
bilo v{e~ ocenjevanje in nekatere {olske ure. A brez tega ne gre.
Šolanje bom nadaljevala v Avstriji, na srednji gospodinjski {oli.
Ve~jih na~rtov za prihodnost nimam. Do tja me ~aka {e dolga pot in upam, da se bom, ko bo pri{el pravi trenutek, prav
odlo~ila.

Devetletno osnovno {olanje je 15. junija zaklju~ilo 41
otrok, ki se bodo jeseni podali preko meja doma~ega
okolja, novim zmagam naproti. Ob koncu {olskega leta
smo se pogovarjali z ravnateljem Osnovne {ole @irovnica
Valentinom Sodjo. O prelomnem obdobju v `ivljenju so
za Novice razmi{ljali tudi deveto{olci.

Metod Medja
Ob zaklju~ku devetega razreda in ob
zapu{~anju {ole se po~utim dobro.
Uspe{no sem zaklju~il zadnji razred in
odhajam naprej. V teh letih sem se veliko nau~il. Poleg u~ne snovi so nas u~itelji
nau~ili {e marsikaj drugega in z dodatnim delom smo si mnogi pridobili zelo
koristne izku{nje. Osnovno {olo bom kar
malo pogre{al, saj se je ves trud popla~al
z zaupanjem, ki si ga bom moral na moji naslednji {oli ponovno
prislužiti. Na{a {ola je mogo~e majhna in kot ostale ni popolna,
vendar rada sodeluje pri mnogih nate~ajih, pri katerih smo pogosto uspe{ni. Takih {ol ni veliko. Vpisal sem se v Tehni~ni {olski
center Kranj, smer Tehni~na gimnazija. Zanima me programiranje in izdelava spletnih strani, s tem se nameravam ukvarjati tudi
v prihodnosti.

Valeta, letos prvi~ v novi dvorani
Kaj je najbolj zaznamovalo preteklo {olsko leto?
To leto je gotovo najbolj zaznamovala pridobitev izpred leta dni
– {portna dvorana, zunanje {portne povr{ine in urejena okolica
{ole – parkiri{~a, dovozi in {olski trg z alejo slavnih rojakov. Vse
to nam je skozi celo {olsko leto dajalo zagon prav na {portnem
podro~ju. Tudi zunanji koristniki so pridno izkori{~ali nove možnosti. Dvorana je bila v uporabi vse od jutranjih pa do poznih
ve~ernih ur od petka do sobote, velikokrat tudi v nedeljah in
praznikih. V tem letu smo zaklju~ili s projektom Biseri Ob~ine
Žirovnica. Projekt je bil zaokrožen z izdajo knjižice – vodnika po
podružni~nih cerkvah in sklepnim koncertom v farni cerkvi.

Juta Ga{per{i~
Ob zaklju~ku osnovne {ole imam zelo
me{ane ob~utke. Po eni strani sem zelo
vesela, saj grem v ~isto nov kraj, v novo
{olo, spoznala bom nove prijatelje ... po
drugi strani pa zapu{~am devetletno druženje z prijatelji in devet let vedno istega
ritma življenja. Svojo {olo bi pohvalila, saj
mi je dala veliko osnov. Seveda, kot vsak
~lovek, v {oli vidim tudi kak{no slabost. Na
primer odmori so bili prekratki, preve~ je bilo doma~ih nalog ...
:) Šolanje bom nadaljevala na gimnaziji Nova Gorica, dramskogledali{ka smer. Prav posebnih na~rtov za prihodnost nimam.
Želim pa uspe{no kon~ati {olanje in se ukvarjati z umetnostjo.

Lahko leto ocenite kot uspe{no?
Na {oli se je odvijala vrsta dejavnosti, med najpomembnej{imi
prav gotovo vzgojno in izobraževalno delo, ki smo ga uspe{no
zaklju~ili. Vse u~ence 9. razreda smo poslali v svet drugostopenjskega izobraževanja, ostali pa bodo jeseni napredovali v vi{ji
razred. Tudi na drugih podro~jih smo delo realizirali v skladu s
predvidenim letnim delovnim na~rtom in z veseljem ugotavljam,
da smo leto uspe{no zaklju~ili.
Šolanje je zaklju~ila prva generacija, ki je sedla v klopi
devetletne {ole. Ali nov sistem daje tudi nove rezultate?
Težko je ocenjevati in ugotavljati razlike med {olanjem in rezultati po starih in novih programih. Lahko le re~em, da je bila
to generacija u~encev, ki so bili u~no dobri, bistri, sposobni in
tudi delovni pri nalogah, ki so jih izrazito zanimale. Imam pa
ob~utek, da so se prehitro zadovoljili z doseženim, kar jim ni
omogo~ilo pose~i po najvi{jih rezultatih.

Peter Kunstelj
Ob zapu{~anju žirovni{ke {ole me spreletavajo precej razli~ni ob~utki. Vesel sem,
ker sem bil uspe{en, ker sem odnesel veliko znanja. Žalosti pa me, da se poslavljam
od "najbolj{ega razreda", v katerem smo
bili vsi dobri prijatelji. Bil bi zelo vesel, ~e
bi bili moji novi so{olci podobni prej{njim.
V na{i {oli mi je bil v{e~ sistem sodelovanja med u~itelji in u~enci, da se poslu{a
tudi mlaj{i glas. Seveda pa nobena {ola ni idealna, sploh ne za
u~ence - v vsaki se je treba preve~ u~iti, po~itnice pa so vedno
prekratke. Moja nova {ola je sezidana v Šentvidu pri Ljubljani
in ima uradno ime Škofijska klasi~na gimnazija. S {olanjem bi

Va{e sporo~ilo otrokom na pragu po~itnic …
No, res so po~itnice pred nami. Zaslužili so si jih u~enci in u~itelji,
pa tudi star{i, ki so bili skozi celo leto vpeti v {olsko delo. Naj
bodo po~itnice varne in aktivne. Kjerkoli že, v gorah ali na morju, le ~im manj za ra~unalniki in pred televizorji. Naj po~itni{ki
dnevi vsem omogo~ijo veliko lepih doživetij.
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Razstava Podarjeno srcu

rad izpopolnil splo{no znanje ter pridobil {tiri leta do odlo~itve,
kaj bi rad v življenju bil. Test sposobnosti je pokazal, da bi bilo
najbolje, ~e postanem strojni inženir, kar sem si že neko~ želel, trenutno pa se nagibam h gozdarstvu. Predvsem bi pa rad
(p)ostal prijeten ~lovek, ki vedno dela po{teno do vseh.

Ob 20-letnici samostojne Slovenije je Aleksander Me`ek
ponovno izdal album domoljubne vsebine z naslovom
Podarjeno srcu.
Album je likovno opremil z risbami slovenskih {olarjev, ki so
ustvarjali ob poslu{anju njegove glasbe. V projektu so sodelovali
tudi u~enci Osnovne {ole @irovnica in se tako 2. junija z mentorico Magdo ^e{ek udele`ili odprtja razstave Podarjeno srcu v Art
centru Pionirskega doma v Ljubljani.

Na življenjski prelomnici so se zna{li tudi otroci iz skupine Metulj~ki v žirovni{kem vrtcu, ki bodo 1. septembra
postali prvo{olci. Kaj bodo delali v prvem razredu?

P. K.

Z VLAKOM V @IVALSKI VRT
V soboto, 4. junija
2011, smo se mladi pevci in pevke
Otro{kega pevskega
zbora `upnije Breznica z nekaj okrepitvami odpravili na
zaslu`en izlet.
Z vlakom smo se odpeljali v ljubljanski `ivalski
vrt. Bilo je zanimivo.
Skoraj vsi smo bili tako pogumni, da smo pti~jemu pajku dovolili
sprehod po na{ih rokah. Poleg tega smo se nau~ili, da opicam
ne smemo kazati zob, da tigri ve~ino dneva prespijo oziroma
prele`ijo in da skrbniki `ivali v `ivalskem vrtu trenirajo zato, da se
ne dolgo~asijo, da so bolj krotke in tako veterinarji lahko poskrbijo za njihovo zdravje tudi brez uspaval. Seveda pa je bil najbolj{i
del izleta plezanje, skakanje, raziskovanje igral in sladkanje s sladoledom. Za konec bi se radi zahvalili vsem, ki nas podpirate,
{e posebej pa `upanu in Ob~ini @irovnica, ki nam je z nagrado
omogo~ila to ~udovito pustolov{~ino in nam dala zagona za na{e
delo v prihodnosti.

Nika: P
 isali naloge, ra~unali, hodili k telovadbi, pa
{e igrali se bomo lahko.
Rosa: Na sprehod bomo {li.
Ajda: Zobe si bomo umivali.
Matija: Hodili bomo na plavalni te~aj.
Eva: Lepo bomo risali in jedli zelenjavo.
Ga{per: Imeli bomo tudi glasbila. Jaz bi rad igral
kitaro.
Matija: Vozili se bomo s kolesom.

Anja Lu`nik in pevci

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

Nudimo:
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posladkate se lahko
s toplo gibanico
jedilni list in ostale informacije na

Facebook profilu picerije Plamen~ek

NOVO

Odprto:
Lokal: vsak dan od 10.00 - 23.00 ure, nedelja od 10.00 - 22.00
Kuhinja: pon. - pet. od 10.00 - 22.45
sobota od 11.00 - 22.45, nedelja od 11.00 - 21.45
Razvoz hrane: vsak dan od 13.00 - 22.45

NOVO

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

· pizze iz kru{ne pe~i · ocvrte kalamare · sirove {truklje
· lazanjo · solate (hi{na, me{ana, solata s tuno)
· testenine · zrezke · zelenjavni kro`nik
· osve`ite se lahko s sladoledom,
vro~imi gozd. sade`i, ledeno kavo …
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Na po~itnice v Zavr{nico!

Brihtin dan
V ~etrtek, 9. junija, je v knji`nici Matije ^opa
@irovnica potekal Brihtin dan. To je poseben
dan, ko za otroke vedno pripravimo kaj zanimivega. Letos nas je obiskala grofica in
nam povedala pravljico Zvezdica Zaspanka.

Brihtin dan je hkrati tudi zaklju~ek dejavnosti za otroke, ki se od oktobra do maja
odvijajo v knji`nici. Leto{nje {olsko leto so
bili otroci izredno pridni. Re{evali so uganke
meseca, brali z Brihto, obiskovali ustvarjalne delavnice in ure pravljic. Prav zato smo
jih tudi nagradili z Brihtino diplomo. Brihtin
dan smo zaklju~ili z Brihtolovom. Bil je zares
poseben, saj so vse sre~ke prinesle nagrado.
V knji`nici smo iskreno veseli in zadovoljni, da so dejavnosti za otroke tako dobro
obiskane. [e naprej se bomo trudili in si
prizadevali za pester in zanimiv program.
Sa{ka Martinu~

Po~itni{ke delavnice
v `irovni{ki knji`nici
11.–14. julij
Ra~unalni{ka delavnica, vodi Nina Jamar
18.–21. julij
Ustvarjalna delavnica: Vozlanje uporabnih in okrasnih predmetov, vodi Nata{a
Gorjanc Zima
25.–28. julij
Digitalna fotografija, vodi Iztok No~
1.–4. avgust
Ekolo{ka delavnica, vodi Katarina Plasin
8.–11. avgust
Ustvarjalna delavnica: nari{imo in naslikajmo svojo umetnino, vodi Katarina Plasin
16.–18. avgust
Ustvarjalna delavnica: uporabni in okrasni
predmeti iz narave, vodi Ur{ka Poto~nik
Vse delavnice bodo potekale od 10. do
12. ure v prostorih knji`nice in so namenjene otrokom starim od 8 do 15 let.
Zaradi velikega zanimanja se lahko prijavite na najve~ tri delavnice. V primeru
odpovedi vas vljudno prosimo, da nam to
sporo~ite. Telefon: 04 58 34 214.

Kje pre`iveti teden aktivnih po~itnic v dru`bi vrstnikov? To poletje lahko tudi v dolini Zavr{nice.
Projekt Natura z Jesenic v sodelovanju s Kolesarskim klubom Zavr{nica ob jezeru prireja poletni
in gorskokolesarski tabor za osnovno{olce in
srednje{olce.
Poslanstvo organizacije Projekt Natura je spodbujanje
{porta kot pre`ivljanja prostega ~asa, povezovanje
{porta z naravnim okoljem in zbujanje zanimanja za
dogajanja v naravi. Kot nam je povedal vodja tabora
Aljo{a @nidar, bodo v tem duhu potekali tudi tedenski tabori v Zavr{nici. Poletni s poudarkom na opazovanju narave, ve{~inah pre`ivetja v naravi in {portnih
aktivnostih, med katerimi je tudi vo`nja s kanujem po
jezeru, in MTB tabor s poudarkom na osvajanju in izpopolnjevanju ve{~in gorskega kolesarjenja v sozvo~ju
z naravo.
Tabor s {otori bo postavljen na prireditvenem prostoru v Zavr{nici, obvezna oprema
udele`encev je spalna vre~a, gorska kolesa in ~elade si bo mogo~e tudi izposoditi.
Termina poletnih taborov: 11.–22. 7. in 1.–5. 8. 2011
Termini MTB taborov: 11.–15. 7., 25.–29. 7 in 1.–5. 8. 2011
Ve~ informacij dobite na 041 694 217 in www.projektnatura.si

Tabori – vrhunec skavtskega leta
Brezni{kim skavtinjam in skavtom se obetajo aktivni poletni meseci. Med
razli~nimi dejavnostmi se najbolj veselijo taborov.
Najprej se bo na svoj poletni tabor podala srednja starostna skupina, izvidniki in
vodnice. V juliju bodo deset dni taborili ob re~ici Lahinji v okolici ^rnomlja. Najmlaj{a
starostna veja, vol~i~i in volkuljice bo skupaj s prijatelji iz Dornberka pre`ivela zadnji
julijski teden v Bohinjski Bistrici. Najstarej{a starostna skupina, popotniki in popotnice
pa bo v mesecu avgustu teden dni pre`ivela na potovalnem taboru na Kolpi. Prehodili
in preveslali bodo okoli 75 km dolgo pot ob tej slovenski mejni reki.
Tri na{e skavtinje so se odlo~ile, da se pridru`ijo slovenski odpravi, ki bo v mesecu
avgustu za {tirinajst dni odpotovala na 26. svetovni dan mladih v Madrid. To je
najve~ja prireditev mladih na svetu, kjer se zberejo mladi iz vseh celin. Namen sre~anja
je graditi mostove prijateljstva in upanja med celinami, ljudmi in kulturami. Vrhunec
sre~anja predstavlja sveta ma{a in sre~anje s pape`om Benediktom XVI.
Poletni meseci pa so tudi ~as, ki ga skavtinje in skavti namenimo izobra`evanjem.
[tirje na{i izvidniki in vodnice se bodo udele`ili enotedenskega izobra`evalnega tabora – te~aja za vodnike. Dobro usposobljeni `elimo biti tudi voditelji. Tako se bosta
enotedenske taborne {ole udele`ili ena voditeljica in ena bodo~a voditeljica. Posku{ali
bosta pridobiti ~im ve~ informacij, znanja in ve{~in, ki jima bodo koristili pri nadaljnjem
udejstvovanju pri skavtih.
Brezni{ki skavtinje in skavti na izobra`evalnih taborih to poletje ne bodo le slu{atelji.
Dva voditelja in ena voditeljica bodo na njih sodelovali v vlogi voditeljev.
Skratka, pred brezni{kimi skavti je pestro poletje. V tem zapisu so omenjene le ve~je
stvari, mnoge manj{e pa se spontano pojavijo kar sproti, na primer no~ne kraje zastav.
Te nam bodo pustile nepozabne spomine.
Za prav tako nepozabno prihodnje skavstko leto bomo voditelji `e konec avgusta
pri~eli z na~rtovanjem …
Ale{ Jekovec
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Turizem
DOBRO SODELOVANJE ZAVODA ZA TURIZEM IN KULTURO
ŽIROVNICA S SLOVENSKO TURISTI^NO INFORMACIJSKO
PISARNO NA JAPONSKEM
Kot odziv na vedno ve~je {tevilo japonskih in kitajskih gostov v Sloveniji in z
željo, da se vzpostavi mo~nej{a vez med japonskimi in kitajskimi turisti~nimi
operaterji in slovenskim turizmom je maja 2010 za~ela delovati slovenska
informacijska pisarna v Tokiu.
Porast {tevila japonskih in kitajskih obiskovalcev v zadnjih
letih strmo nara{~a. Azijskim
gostom je na potovanjih
pomembna predvsem lepa,
biotsko raznolika pokrajina, zgodovinske in kulturne
znamenitosti, kulinarika ter
varnost. Masovni turizem izgublja na pomenu, vse bolj
so želene in iskane mikro destinacije z izvirno, avtenti~no
ponudbo, nedale~ stran od
turisti~nih centrov.
Tako ni naklju~je, da je
Snemalna ekipa pri ~ebelnjaku Antona No~a.
Ob~ina Žirovnica z novim
turisti~nim produktom V zibelki slovenskega ~ebelarstva in kulture vzbudila zanimanje Slovenske turisti~ne organizacije. Meseca maja smo s strani vodje informacijske pisarne STO Tokio, Klemena
Zavodnika (doma iz Žirovnice) prejeli dopis in vzpostavili sodelovanje. Predstavitev
bogate ~ebelarske in kulturne dedi{~ine s slikovnim gradivom je prepri~ala tako japonsko TV hi{o BS TBS Tokio kot kitajski pisni medij DEEP, da obi{~eta in ob{irneje
poro~ata o kulturno turisti~nih znamenitostih Ob~ine Žirovnica.
Emi Yamaga, urednica japonske TV oddaje Okna sveta, je bila navdu{ena nad dognanji
in življenjsko zgodbo Antona Jan{e. Po obisku in ogledu Jan{evega ~ebelnjaka na Breznici se je japonska TV hi{a odlo~ila, da pionirja modernega ~ebelarjenja predstavijo v
eni izmed {tirih oddaj, ki jih bodo posneli o Sloveniji.
Glavni urednik kitajskega pisnega medija DEEP in njegova ekipa so nas obiskali v za~etku
junija. V jesenski izdaji priznanega kitajskega turisti~nega informatorja sveta bodo med
drugim poro~ali o prvem u~itelju ~ebelarstva v svetovnem merilu, o ~ebelarski tradiciji
družine No~ ter o najve~jem slovenskem poetu Francetu Pre{ernu, katerega Poezije
so prevedene tudi v kitaj{~ino. In Kitajci so bili nad njegovo pesni{ko nadarjenostjo in
edinstvenostjo navdu{eni …
Ob~ina Žirovnica in ZTK sta 18. junija na izlet V zibelki slovenskega ~ebelarstva in kulture povabila svetnike Ob~ine Žirovnica, ~lane odbora in pet
ob~anov, ki so bili izžrebani kot nagrajenci križanke majske {tevilke Novic.
O izletu pi{e nagrajenka Marija Nov{ak
iz Zabreznice.
»Hodil po zemlji sem na{i in pil nje prelesti
…« (Župan~i~)
No, mi nismo hodili, mi smo se vozili in to
z lojtrnikom na udobnih sedežih. Topot
iskrih konji~ev me je neverjetno pomirjal in
v hipu prestavil v otro{ka leta, ko sem bila
presre~na, ~e me je sosedov ata povabil na
svoj »lajtrbogen« . Doma~ kruh in med za
dobrodo{lico, »ta strden«, medeno žganje za dobro razpoloženje, cula z malico, to je bil prav lep za~etek poti v zibelko ~ebelarstva in kulture.
^eprav sami doma~ini, smo na poti izvedeli marsikaj novega in zgovorna vodi~ka Petra je poskrbela za prijetno razpoloženje. Na koncu smo se pri konjenikih {e po{teno
okrep~ali z ajmohtom in žganci. Naj lojtrnik {e velikokrat veselo vozi!
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Kot je dejal Branko Suhadolnik, ~lan
NO Ob~ine @irovnica: »ZTK naj organizira
~im ve~ takih izletov tudi za na{e ob~ane,
ki smo lahko najbolj{i promotorji za goste
iz drugih sredin, poleg tega pa bi razen
prijetnega druženja zvedeli drobne zanimivosti s poti, ki jih ne poznamo ali pa
smo jih že pozabili.«

V zibelki slovenskega
~ebelarstva in kulture izobraževanje vodnic
V ZTK Žirovnica so spomladi organizirali dodatno izobraževanje lokalnih
vodnic, ki sodelujejo pri vodenju skupin »V zibelki slovenskega ~ebelarstva in kulture.«

Ida Gnil{ak, kustosinja ~ebelarskega
muzeja v radovljici, Vanja Resman No~
in Tina Hiti.
Nov turisti~ni produkt žirovni{ke ob~ine
»V zibelki slovenskega ~ebelarstva in kulture« temelji na ~ebelarskih vsebinah,
zato so vodnice s pomo~jo izku{ene
~ebelarske vodnice Vanje Resman No~,
izpopolnjevale predvsem poznavanje
tega podro~ja. Del izobraževanja je bil
namenjen izpopolnjevanju na podro~ju
tehni{ke dedi{~ine ob~ine. Anton Koselj,
vodja HE Moste, je vodnicam predstavil
HE Zavr{nica, pri Ko{irjevih v Mostah – pr'
Jo{tan, pa so se podrobno seznanile s postopkom obdelave volne v njihovi predilnici. Izobraževanja so se udeležile Jožica
Knavs, Bojana Radani~, Ditka Pintari~, Jerneja Lukan, Nu{a Crnkovi~ in Petra Kržan.
Vse so si licence lokalnih vodi~ev pridobile
že v preteklih letih, v sklopu dodatnega
izobraževanja pa jim je {e ve~ strokovnega posredovala Tina Hiti, nekdanja predavateljica na Vi{ji {oli za gostinstvo in
turizem Bled.
Maja Zupan

Kulturni utrip pod Stolom

Koncert mo{ke pevske skupine Sosedje
Sosedje so po letu dni delovanja 3. junija ob~instvo povabili na svoj prvi
letni koncert. Kot dobri sosedje so gostom pripravili najbolj{e, kar imajo v
shrambi.
K nastopu na koncertu v
brezni{ki dvorani so povabili tudi sosede, me{ani
pevski zbor Lipnica in za
prijetnej{e razpoloženje
{e Pekarno Resman in
Niko Kravanja.
Kdo so Sosedje? Tone
Špendov, umetni{ki vodja: »Smo skupina {estih
pevcev, delujo~a pod
okriljem doma~ega kulturnega dru{tva. Takole
je bilo: Vsi prepevamo v
me{ani pevski skupini dr.
France Pre{eren. V~asih
smo fantje stopili skupaj
in katero pesem urezali sami. To nam je bilo prav v{e~ in tako smo {li kar na svoje,
seveda pa pojemo tudi {e v me{ani zasedbi. Skupina se predstavlja ve~inoma v doma~i
ob~ini, pa tudi kje drugje. Lepo doživetje je predstavljal leto{nji majski nastop na pevskem ve~eru v ~udovitem okolju gradu Turjak, sodelovanje s sosednjimi zbori pa je
že postalo stalnica. Kot najve~ji uspeh v dosedanjem delovanju skupine pa {tejemo
aprilski nastop na obmo~ni reviji odraslih pevskih zborov in malih vokalnih skupin na
Jesenicah. Tam smo od strokovne spremljevalke prejeli povabilo na regijsko revijo, ki
bo oktobra v Trži~u. Še ve~krat vas bomo povabili v goste na koncert. Priti k dobremu
sosedu je vedno lepo. ^e pa si tudi vi želite sre~anja z nami, se bomo z veseljem odzvali
va{emu povabilu.«

Proslavili smo 120
letnico pisatelja
Janeza Jalna
Na Rodinah, v cerkvi sv. Klemena,
smo 28. maja 2011 proslavili 120 let
od dne, ko je prijokal na svet pisatelj,
dramatik in duhovnik Janez Jalen.
Avtorju prelepih povesti se je poklonilo
lepo {tevilo ljubiteljev pisane besede. V kulturnem programu smo se naužili zanimivih
odlomkov iz povesti Ov~ar Marko, glasbe z
ženskim pevskim zborom Lipa iz Radovljice
in mo{kim zborom Štingelc iz Borovnice.
Bralec odlomkov Janez Šebat iz Smoku~a
nam je na svojstven na~in z branjem predstavil obdobje pastirja Marka. Program je
z Jalnovimi hudomu{nimi povezoval Janez
Mulej, pisateljev prane~ak. Da je bilo praznovanje ter program zanimiv, je dokazala
publika z mo~nim aplavzom.
Organizatorji se zahvaljujemo vsem udeležencem slavja, posebno pa pevovodkinjama Elizabeti Dem{ar Zupan in Tini Jerman za ~udovit izbor pesmi.
Družina Mulej

Naj umetnost ne
pozna meja

Ve~er v Dolen~evi kajži
9. februarja smo praznovali 140-letnico Finžgarjevega rojstva in {tiri desetletja muzeja v Doslov~ah. 2. junija smo, kot vsako leto, pisatelja po~astili ob
obletnici smrti. Tokrat je bil ve~er v kajži posve~en Finžgarju – zapisovalcu
ljudskih pravljic.
Uvodni, filmski del je pripravila
@iva Rogelj, novinarka RTV Slovenija z arhivskimi posnetki o Finžgarju akademiku, ki jih hranijo v
Arhivih Slovenije. Sledil je {e filmski zapis o strogih kaznih za neznatne prestopke, ki jih je Finžgarju nalagal vodja dija{kega doma
Tomo Zupan. Diplomsko delo Eke
Vogelnik so bile ilustracije Finžgarjeve ljudske pravljice MakalonMilena Mileva Blažič pripoveduje …
ca. Ustvarila je tudi pravlji~no lepe
lutke zanjo. Filmski odlomki iz lutkovne uprizoritve so bili uvod v pripovedovanje dr. Milene Mileve Blaži~, profesorice
mladinske književnosti na Pedago{ki fakulteti o prastarih koreninah pravljice, o njenem
potovanju iz jutrovih dežel do slovenske razli~ice, ki jo je neko~ sli{al mladi dijak Finžgar
od svojega o~eta in pastirjev v planinah pod Stolom. Zapisal jo je skupaj z vrsto drugih
pravljic. Med drugo svetovno vojno, leta 1944, so {tiri izbrane pravljice iz{le v drobni
knjižici z naslovom Makalonca, ki jo uredil, opremil in ilustriral Jože Ple~nik.
Ve~er je pripravil Zavod za turizem in kulturo Žirovnica.
Mira Novak
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Mozaik Ur{ke A. Poto~nik
V ~opovi hi{i je bila med 21. junijem in
1. julijem na ogled prodajna razstava {tirih umetnic, ki so se pridružile projektu
Razvojne agencije Zgornje Gorenjske Naj
umetnost ne pozna meja.
Razstavljale so Mateja Mla~nik - slike,
Ur{ka A. Poto~nik – mozaike, Majda
Tr~ek - uporabno umetnost za vsak dom
in Vesna Vengar - dekorativne izdelke.
Poleg skupne razstave so v sklopu projekta izdelale tudi svojo spletno stran in
predstavitveno zloženko.

Novice z vasi

Gola`iada pr' Bla`i~

Dokaz, da so kuharji res dobro skuhali – gola`a je zmanjkalo v
dobre pol ure.
Na gola`iadi so svoje kuharske spretnosti preizku{ali Mitja Vrenko, Vilko @urga, Marko Me`an, Urban Kolbel, Dani [kerjanec,
Sre~ko Pav{i~ in Damjan Zde{ar. Organizator, Trgovina in gostilna Bla`i~, je vsakemu podarila oskrbo s pija~o predpasnik,
majico, nagrado, zmagovalec pa je prejel lep pokal.

Za {ankom bifeja Bla`i~ se je
lepega dne vnela globoka debata o pripravi gola`a. Prav
zanimivo je bilo poslu{ati,
kako to mo{ki obvladajo …
Ob vseh nesoglasij in razli~icah
najbolj{ih kuharskih zvija~
je Marko predlagal, da se
najglasnej{i v resnici preizkusijo
in doka`ejo v kuhanju gola`a.
Marko, Vilko in Mitja so kar takoj dolo~ili datum – 15. maj –
in sestavine: 3kg mesa, ~ebula
in za~imbe. Pobral je {e prijave
in lepe majske sobote se je seKuharji - skupinska.
dem odli~nih kuharjev s kuhalnicami pognalo v boj. Po vsej
Ka{ariji je zadi{alo po ~ebuli tistega jutra. [est ur so tekmovalci
tenstali, me{ali, sekljali … nato pa je nastopila strokovna komisija
v sestavi Roman Lipnik, Majda Zupan in Anton Bla`i~. Res so bili
prav vsi gola`i po vrsti odli~ni, a najbolj{i je bil le eden, tisti iz
Lub~ijevega kotli~ka.

B. B.

Selo-Sela-Sele

Selani – enotni v rumenem.
Leto{nja prireditev Sre~anja vasi Selo-Sela-Sele, 15. po vrsti, je potekala v Ra~jem selu pri Trebnjem 25. junija 2011.
Udeležilo se ga je tudi 53 na{ih Selanov. Zbrali smo se zjutraj pred
Gosti{~em Osvald, vsi polni pri~akovanj, da bomo preživeli lep
son~en sobotni dan. Razpoloženi so bili tudi gostitelji. Po sprevodu
in klasi~nem programu sre~anja so ponudili vožnjo z zapravljiv~ki
in pripravili oglede zanimivih turisti~nih to~k – cerkvice sv. Florjana,
ribnika Blato in mini živalskega vrta na Gomili. Za zabavo in ples je
bilo prav tako poskrbljeno in dan je prehitro minil. Veselimo se že
16. sre~anja, ki bo prihodnje leto v Selce pri Ronce v Italiji.
Relief_90x87_0211_TISK.pdf
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Smeha med kotli~ki ni manjkalo …
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Va{ki odbor Selo pri Žirovnici
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Fotografski poet slovenskih gora
Prvi fotografski poskusi

Letos mineva sto let od rojstva znanega planinskega fotografa Jaka ^opa. Ve~ino njegove bogate zapu{~ine hrani
Slovenski planinski muzej, ki je ob tej prilo`nosti pripravil bogato biografsko muzejsko razstavo in monografijo
z izborom njegovih najbolj{ih fotografij iz prej{njih del.
Razstava bo v muzeju na ogled do leto{njega avgusta.

S fotografijo se je sre~al `e v otro{kih letih. Navdu{il ga je o~e, ki
je takrat imel velik lesen fotoaparat s te`kim stojalom in {tirimi
kasetami. S pribli`no desetimi leti je `e posnel prvo fotografijo.
V pionirskih poskusih mu je bil vzornik jeseni{ki fotograf, krajinar Fran Pavlin.
Za prvi motiv si je izbral pokrajino »Plav{ki Rovt s kmetijo in zadaj
na modrem nebu kot sneg svetlo goro (Kukova [pica)«. »Ves v
pri~akovanju sem razvijal plo{~o: po~asi se je prikazala pokrajina, kmetija,.. gore od nikoder. Krivil sem aparat, plo{~o in razvijanje … Niti za ped se nisem uspel pribli`ati mojstru Pavlinu.«
Takrat se je v~lanil v fotoamaterski odsek Turistovskega kluba
Skala na Jesenicah, ki se je ukvarjal z vrhunsko umetni{ko fotografijo in `e po nekaj letih so bili vidni prvi uspehi. Po drugi
svetovni vojni je sodeloval na mnogih razstavah doma in v tujini
in na njih za svoje fotografije prejel razli~na odlikovanja. 3
[e posebej se je njegovo oko izurilo za ~rno-belo fotografijo. Postal je mojster za opazovanje svetlobe in njenih senc. Mojster za
sceno, ki mu jo je postavila narava, njegovo oko pa opazilo. Vse
skupaj se je zapisalo skozi oko kamere na fotografije, ki jih danes lahko ob~udujemo v {estih knjigah: Svet med vrhovi (1962),
Raj pod Triglavom (1968), Viharniki (1970), Kraljestvo Zlatoroga
(1989), Slovenski kozolec (1993) in Trenta in So~a (1996).

Jaka ^op (26. 10.
1911–5. 1. 2002)

izhaja iz {tevilne dru`ine,
ki je `e od nekdaj ob
~udovala planinski svet.
Med najbolj znanimi ~lani
je prav gotovo stric Jo`a,
znani slovenski alpinist in
gorski re{evalec. Tudi o~e
Jakob, dolgoletni gospodar ko~e na Golici in gorski vodnik, je rad u`ival v
neokrnjenem svetu gora.
Mati Ivana je bila lastnica kavarne sredi Jesenic, kar je bil razlog, da
je bil Jaka po osnovni
»izobrazbi« natakar. Po
opravljeni me{~anski {oli
na Jesenicah in gostinski
{oli v Ljubljani se je uril v
Jaka s svojim Nikonom.
znani ljubljanski kavarni
»Zvezda«. Zaradi po{kodbe kolena pa dela natakarja ni mogel
opravljati. Zaposlil se je v jeseni{ki `elezarni, kjer je sedemintrideset let delal v tehni~nem biroju.
^opova kavarna je delovala do konca druge svetovne vojne. Bila
je shajali{~e in zbirali{~e {tevilnih znanih planincev. Tako se je
Jaka `e kot de~ek sre~aval s planinstvom in poslu{al zgodbe z
gora. Ko se je zaposlil, je v sobotah po »{ihtu« zahajal v gore in
se v ponedeljek vra~al domov. Na Triglav se je povzpel ve~ kot
dvestokrat. Posebej mu je bila pri srcu dolina So~e –Trenta, s
katero se je prvi~ sre~al v otro{kih letih skozi pravljico o Zlatorogu. Kot je dejal sam, se je takrat v njem za~ela prebujati `elja
do`ivljati ta divji svet med visokimi gorami.1 Prepotoval in prehodil je vse Alpe in vso Evropo. Odpravil se je celo v Ameriko, »da bi
spoznal kako lepa je moja domovina. Dobro sem si napasel du{o
in o~i, srce pa je ostalo doma.«2

Hi{a Viharnik na Rodinah.

^opov Jakc z Rodin

V sedemdesetih letih 20. stoletja se je skupaj s sestro Polono
preselil na Rodine. V hi{i, ki smo jo poznali pod imenom Viharnik, je imel pre~udovit pogled na Triglav. S svojim delom
in prizadevanji na kulturnem podro~ju se je zapisal v lokalno
zgodovino vasi pod Stolom. Bil je namre~ eden od pobudnikov
postavitve aleje slavnih mo` pred O[ v Zabreznici in priprave vodnika Po poti kulturne dedi{~ine. Aktiven je bil tudi v Turisti~nem
dru{tvu @irovnica, kjer se je zavzemal predvsem za ~isto in lep{e
okolje. V dru{tvu upokojencev je bil zadol`en za organizacijo
in vodenje izletov. Bil je tudi ~lan organizacijskega odbora pri
tradicionalnem vsakoletnem pohodu na Stol. Zelo zanimiva je
njegova nikoli uresni~ena ideja o izgradnji kopali{~a v Rebru
nad Doslov~ami. Prav tako kot za Alejo slavnih mo`, je tudi za
kopali{~e v Doslov~ah skiciral idejne »na~rte« kar sam.

Ambasador na{ih Julijcev

Jaka je zelo dobro poznal vsak ko{~ek na{ega hribovitega sveta.
Zato je bil ve~krat vodnik {tevilnim mladim popotnikom, ki so
imeli o~i odprte za krasote na{ih gora. Zabaval jih je z zgodbicami iz svojih fotografskih podvigov in jim odkrival podrobnosti iz
`ivljenja narave. S predavanji in fotografskimi razstavami je `elel
svoje navdu{enje nad gorami prenesti na ~im ve~ ljudi. S svojo
ljubeznijo do narave in kot stalen gost Julijskih Alp je postal neprekosljiv ambasador na{ih Julijcev, v zadnjih letih `ivljenja pa
tudi z njimi povezanega Triglavskega narodnega parka.
1 G
 ornjesavski muzej Jesenice, Arhiv Triglavska muzejska zbirka
– Slovenski planinski muzej, Osebni fond Jaka ^op, AŠ ^op3
2 Isto

3 Isto
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nepresahlim, svetlookim pripovedovanjem malo manj kot uro~il.
Imeli so ga ves ~as za sebe. [tudentskim frajlicam je bilo imenitno `e to, da sam kolovrati po tolik{nih samotah, saj je za Krnom
bila takrat `e debela zima, on pa jim je hitro postregel z zgodbo,
kako je kak{no leto nazaj celo bo`i~eval v vrhkrnski zimski sobi;
spodaj, kjer je {e kaj smre~ja, si je odrezal smre~ico in jo odnesel
s seboj, sve~o ima tako in tako zmeraj v nahrbtniku – in si je
priredil bo`i~ … Opolno~i je iz svojega brloga zrl dol v furlansko
ni`ino, v ^edad in njegove milijone lu~k. Nisem ga sicer poznal
bogve kako podrobno, toda zdelo se mi je ~isto njemu podobno, kajti v njem ni domovala le lepota, temve~ tudi filozofija.«
Matja` Kmecl
(Matja` Kmecl: Jakec ^op je odpotoval od nas, Planinski vestnik,
2002, {t. 2, str. 36, 37)
Zaradi po{kodbe kolena v mladih letih je imel Jaka »suho
nogo«, vendar ni nikoli omenil, da bi ga {epanje z ravno in trdo
nogo oviralo pri hoji po gorskih brezpotjih. Toda pri sre~anju z
grani~arji na grebenu Mangarta, ko je iskal najprimernej{o to~ko
za najlep{i pogled na goro, bi ga prenapeti varuhi gore skorajda
ustrelili.
Za vsako fotografijo je Jaka dolgo izbiral mesto fotografiranja,
zato je nenehno spreminjal svoj polo`aj. Ve~krat je le`al na trebuhu, ve~krat stal, kadar pa je ~epel, je moral suho nogo kot
negibno oviro poravnati po bregu navzdol. Grani~arji so pod
Mangartom pazili, da ne bi kdo u{el iz takratne Jugoslavije v
Italijo. Sumljiv jim je bil vsak, {e posebej, ~e se je ~udno in nenavadno vedel. Z daljnogledom so opazovali Jaka, kako izginja
v ru{ju, enkrat stoji, drugi~ le`i kot bi se skrival pred njimi. Ko
so prilezli do njega, je Jaka zagledal vanj naperjene pu{ke in
zasli{al sikajo~i ukaz: »Stoj, lezi!« Ustavil se je lahko, za lego
na trebuhu pa je na strmem pobo~ju potreboval svoj ~as, da bi
poravnal tudi suho nogo. Obra~al se je in premetaval, a mu ni
najbolje uspevalo. Grani~arji so mislili, da se spreneveda in igra
nami{ljenega invalida, zato so postali ostrej{i. Zagrozili so mu,
da ga bodo pri pri~i ustrelili, ~e se ne ule`e in da roke nad glavo.
Ko je Jaku kon~no le uspelo, so pristopili z naperjenimi pu{kami
in drezali vanj kot v nevarno zver. Niso verjeli, da je Jaka le fotograf in ne ube`nik. Kot kriminalca so ga odvedli v karavlo, kjer
je bil poveljujo~i oficir nekoliko pametnej{i in je kmalu uvidel, da
Jaka ni nevaren in ni namenjen ~ez mejo.
Janez Bizjak (po Jak~evem pripovedovanju)

^as `etve na Rodinah. Posnetek ima zgodovinsko in etnolo{ko
vrednost.

Najvi{je dr`avno priznanje

Bil je poln idej in vedno pripravljen pomagati. Za svoje aktivnosti
je prejel mnogo priznanj in odlikovanj. Leta 1996 celo najvi{je
dr`avno priznanje »Odlikovanje predsednika republike Slovenije
s ~astnim znakom svobode Republike Slovenije za zasluge na
podro~ju planinske kulture in s tem naravovarstvene zavesti ter
za `ivljenjsko delo na podro~ju slovenske planinske fotografije«.

Zapisan v spomin

Gospod s trdo nogo, nahrbtnikom in palico, vedno pe{ pa se je s
svojo pripovedno, fotografsko in osebno zapu{~ino marsikomu
zapisal v trajen spomin:
»Same hribe slika! Potem ka`e ljudem tiste svoje diapozitive, pa
ga imajo kmalu dosti, ker je to tako, kakor ~e ima kmet ~redo
ovac. On pozna vsako posebej, tebi so pa vse enake. Ljudem,
ki ne poznajo gora, se zdijo samo prve tri slike vrhov zanimive.
@ivljenje in njegovo pestrost mora{ fotografirati; kak{en cvet pa
li{aj na macesnovi veji, `ival, ki se je prikazala, delo na planini,
oblake. Brez oblakov ni ni~. Zaradi njih je pogled z istega mesta
vedno druga~en.« Jo`e Miheli~
(Jo`e Andrej Miheli~: Jaka ^op, Planinski vestnik, 2001, {t. 12,
str. 550)
»Neke pomladi so se na{i {tudentje odpravili na ekskurzijo v
Gregor~i~eve kraje … v nekdanjem planinskem zaveti{~u na Vrsnem so … sre~ali Jaka ^opa in ta jih je s svojim `ubore~im,

»Z Jakom sva se ve~krat sre~avala in ve~krat sem ga kam peljal s
fi~kom. Ve~krat sem se tudi ustavil pri njem na Rodinah. Njegova sestra Pika naju je vedno prijazno pogostila s pi{koti in ~ajem.
Enkrat sem ga peljal iz Zavr{nice in takrat mi je omenil, da `e
dvajset let `eli posneti son~ni zahod z brezami v Zavr{nici in s
konji. Pa mu ne uspe … Jaka je bil enkraten ~lovek, ki si ga lahko
vzljubil in spo{toval.«
Zdenko Me`ek, sova{~an
Natalija [tular

Deset vasi pod Stolom skozi Jakov objektiv.
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Planinarjenje

Finžgarjeva Murka – namig za popoldanski ali družinski izlet
Zato so grabljevke, ~e so tega popotnika
zagledale, hitele takoj zdevat seno v kopice
in so kazale nanj: Hitimo, Hudournik gre!
In prijel se ga je ta pritikljaj, ~isto po nedolžnem, ko ubogi mož ni delal ne dežja ne
groma…« Posebno zgodbe o Hudournikovih živalskih prijateljih bodo za pohodnike zanimive.
Do Zabre{ke planine ni ve~ dale~. V ~asu
pa{ne sezone nas bodo na to opozorili že
kravji zvonci in seveda pogled, ki se nam
odpre proti na{emu Stolu, rajski podobi
Bleda z gradom in Triglavu.

Izlet, ki ga predstavljam, je primeren za sprostitev po napornem dnevu ali
pa za prijetno družinsko turo za vikend. V tem primeru boste potrebovali tri
do {tiri ure.

^e bomo imeli sre~o in bo na planini
»doma« {e prijazni pastir, potem pa si res
težko želimo kaj lep{ega na enem kupu.
Nazaj v dolino vodijo vsaj tri poti. Lahko
gremo od pastirske bajte naravnost ~ez
rob, po strmi stezi levo od rovta do ceste
in po njej v dolino. Ali od bajte v graben
in po zelo strmi gozdni vlaki zopet na cesto in po njej kot v prvem primeru.

Na{e izhodi{~e je v Zavr{nici, kjer lahko parkiramo na lepo urejenem novem parkiri{~u
in se pe{ odpravimo po makadamski cesti v smeri Valvasorjevega doma. Tu pa tam lahko presekamo kak{en ovinek po stari gozdni vlaki, ki pa se žal vse bolj zara{~a. V dobre
pol ure smo na križi{~u, kje se cesta deli na tisto proti Valvasorju in tisto proti Zabre{ki
in Doslov{ki planini. Desno ob potoku se lahko odžejamo, manj{i vikend, stisnjen ob
breg potoka pa nam pomaga pri orientaciji.
Levo ob njem poi{~emo stezico, ki vodi navzgor v prijeten hlad gmajne. Mogo~e se
ob~asno rahlo izgubi, a ker vemo, da se moramo povzpeti samo naravnost navzgor, nam
to ne bo povzro~alo prav nobenih težav. Vmes se spla~a v ~asu sezone pokukati tudi za
kak{no gobo in vzpon do sedla bo minil mimogrede.

Zabre{ka planina.

Tukaj se seveda malo oddahnemo in preverimo »izkupi~ek«. Nadaljujemo levo po izraziti gozdni stezi, ki se kaj kmalu rahlo desno {e malo spusti, preden se dvigne v ne
preve~ dolg vzpon. Za nagrado se, malo preden dosežemo zopet makadamsko cesto
proti Zabre{ki planini, {e celo poravna.

Seveda pa izlet lahko podalj{amo do
Žirovni{ke planine ali celo do Valvasorjevega doma, od koder se po »Rudni poti«
vrnemo na na{e izhodi{~e.

Levo po cesti v petnajstih minutah pridemo do na{ega cilja – Finžgarjeve Murke. Nahaja se levo ob cesti in je primerno ozna~ena. ^e pa smo bili med hojo zami{ljeni, nas
bo ve~ji vikend spodaj desno na gozdni jasi opozoril, da smo na cilju.

Boris Madon

Vzemimo si ~as, malo postojmo in uživajmo v prijetnem hladu.
^e pa je to izlet z otroki, predlagam, da vzamete s seboj Finžgarjevo knjigo Gospod
Hudournik. Ko si boste privo{~ili malico, lahko preberete kak{no zgodbico, ki bo {e
bolj spodbudila otro{ko domi{ljijo.
Pisatelj Finžgar si je hi{ico, ki jo je poimenoval Murka, naredil nekaj let pred drugo
svetovno vojno. Pogosto jo je obiskoval. Marsikaj je doživel na planini in zato se je
»odlo~il, da svojo umetnost spet poizkusi v mladinskih ~rticah« (Zbrano delo 4).Tako
so nastale zgodbe o gospodu Hudourniku - pisatelju Finžgarju.
In zakaj prav Hudournik? Ta vzdevek avtor takole razloži: »Kmetje v dolini so opazovali
moža, kako hodi s krivo palico in oprtnikom po stezi proti planini. In za ~uda. Kadar koli
se je prikazal, se je kar hitro poobla~ilo, za Triglavom zagrmelo – in usula se je ploha…
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Pohodna sekcija Dru{tva upokojencev @irovnica vabi
na planinski pohod na Vi{arje in Kamnitega lovca (2071 m). Pohod bo
12. 7. 2011 z odhodom ob 7.00 z avtobusne postaje Rodine proti @irovnici.
Planinsko dru{tvo @irovnica vabi
na planinski pohod v Logarsko dolino z vzponom na Krofi~no (2083 m).
Pohod bo 23. 7. 2011 z odhodom avtobusa ob 6.00 z avtobusne postaje v
@irovnici. Avtobus bo ustavljal na postajah do Rodin. Za oba pohoda prijave zbira Drago Kajdi`, tel. 031 535
799 ali 04 580 14 69.

Planinarjenje

Najbolj{i smo, ker v
hribe hodimo!
Planinski tabor Zelenica, 4. – 5. junij
Vsi smo tabor komaj ~akali. V soboto
smo se zbrali pri Smoku{kem mostu, se
poslovili od star{ev in odpravili proti cilju,
dobro znanem Domu pri izviru Zavr{nice.
Na poti smo opazili veliko drobnih živalic,
oglasili pa so se tudi na{i želod~ki, zato
smo imeli kratek postanek za {e kako pomembno malico.
V Zelenici nam je gorski re{evalec Primož
prikazal, kako se re{uje s psom, Rok Zalokar, gorski vodnik in {e kaj, pa nam je
pripravil predavanje »Vrtoglava narava«.
Poleg slik in film~kov nam je pokazal tudi
svoje »igra~e« in ne boste verjeli - preizkusili smo se v hoji po ledeniku, ki smo
ga ustvarili kar sredi jedilnice. Rok nam
je pokazal, kako se naveže ledeni{ka
naveza in kako se hodi po ledeniku. To
sploh ni enostavno, ampak nam je kar
{lo, vsaj tako je menil Rok. Med svojimi
»igra~kami« je imel dereze, cepine, ~elado, freeride smu~i in prav posebno obleko za letenje wingsuit. Baje lahko z njo
leti{ kot prava ptica.

Zve~er smo zakurili kres in spekli hrenovke, Andraž pa je spekel {e pala~inke.
Zjutraj smo se odpravili na turo pod bližnjimi vrhovi. Med potjo smo si peli, ogledovali gorsko cvetje in opazovali ~udovite
raznobarvne metulje. Ob povratku h ko~i
smo tam že zagledali na{e mamice in seveda tudi atije, dobili smo {e fenomenalne majice, priznanja in nagrade in se prav
hitro odpravili v dolino, ker se je za~elo
pripravljati slabo vreme.
Zahvaljujemo se vsem, ki so nam pomagali pri izvedbi tabora: Primožu Ravniharju, Klemenu Babi~u, Andražu Vozlju,
Roku Zalokarju in njegovemu prijatelju,
Rudiju Berglju, Metki Vilman, zakoncem
Sinobad, Du{anu Vozlju in Mojci Hladnik.

12. tradicionalni pohod na Stol
Planinsko dru{tvo Žirovnica je 11. junija ob~ane povabilo k vzponu na najvi{ji
vrh na{e ob~ine.
Planinci pohod priredijo vsako leto od
ustanovitve Ob~ine Žirovnica ob spominskem dnevu. Dvanajstega pohoda se je
udeležilo 71 pohodnikov, ki so pri~eli pot
na Žirovni{ki planini. Dan v dopoldanskem
~asu ni ponujal najlep{ih razgledov, zato
pa so pohodniki toliko bolj z veseljem stopili v Pre{ernovo ko~o, kjer je od ranega
jutra s {tampiljko pohoda uradoval Drago.
V ko~i se je poletna sezona pri~ela prav na
Omizje Zabrezni~anov v Pre{ernovi ko~i. dan pohoda, tako sta imela oskrbnika Betka in Leon polno hi{o ljudi {e preden sta jo
uspela dodobra ogreti. Na poti v dolino je bil za pohodnike obvezen {e postanek za
malico; za ene klobasa na Žirovni{ki in za druge Tomotov golaž v Zavr{nici.
Za varnost na pohodu je kot vsako leto skrbela GRS Radovljica, udeleženci pa so prav
tako kot vsako leto ob pla~ilu {tartnine prejeli spominsko majico in bon za malico.
P. K.

Valvasorjev dan
Valvasor, 18. junij 2011
Planinsko dru{tvo Radovljica je organiziralo Valvasorjev dan namenjen sre~anju
~lanov dru{tva, planincev in doma~inov iz vasi pod Stolom. Prireditev je bila
zdru`ena s slovesnostjo ob zaklju~ku posodobitve in prenove doma.
Obnova notranjih prostorov, vgradnja centralnega ogrevanja in izgradnja sodobne
~istilne naprave je potekala v ve~ fazah zadnjih {est let. Z delovno akcijo dru{tvenih
delavcev aprila letos je bila dokon~no urejena tudi celotna okolica doma. Obnovo so
sofinancirali EU, Republika Slovenija in PD Radovljica.
Prisotni gosti in malo{tevilni planinci na prireditvi so se po nagovorih predsednika PD
Francija A`mana, podpredsednika PZS Toneta Tom{eta, radovlji{kega `upana Cirila
Globo~nika in `irovni{kega pod`upana Izidorja Jekovca, zabavali ob zvokih tria Karavanke in gola`u iz Lojzovega kotla.

7. dan [porta, rekreacije in zabave
V soboto, 11. junija, je dru{tvo TVD Partizan @irovnica `e sedmi~ zapored organiziralo dan {porta, rekreacije in zabave. V dopoldanskih urah se je zbralo ve~
kot sto otrok, mladostnikov in odraslih, ki so se v prijetnem okolju prireditvenega prostora v Zavrhu dru`ili, {portno udejstvovali, nato pa tudi okrep~ali.

Brigita Mrak in Maru{a Oblak

Bilo je {porta in zabave.
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Prireditev, ki se je odvijala
od 9. ure dalje, so sooblikovali O[ @irovnica, PD @irovnica, SSK Stol, KK @irovnica
ter ZTK @irovnica. V sklopu
vseslovenske akcije [portne
unije Slovenije Veter v laseh
so se ob~ani @irovnice lahko
pomerili v razli~nih {portih.
Potekal je turnir male odbojke, kjer je nastopilo 5 ekip.
Zmagala je ekipa MTM (Meta
Avsenik, Tja{a ^e{ek, Manja
Vidic) pred ekipo Tolka~ev
(Mitja Me`narec, Alja` Pe-

[port
ljhan, Jan Slak) in ekipo FBI (Jan Oblak,
@iga Brajnik, Dominik No~). Nogometni
navdu{enci so se lahko preizkusili v turnirju mini nogometa. Zbralo se je 8 ekip trojk,
slavili pa so NK Kusurji (Tomas Zavrl, David
Trivi~, Denis Lavri~, Florjan Sokli~), druga je
bila ekipa Ka{arija Team (Bo{tjan Modrijan,
Mitja Madon, \eri Ambro`i~, Sa{o Spasov)
in na 3. mestu so bili Mojstri (Aleksander
Kajgani~, David Zima, Tom @urga, Peter
Kajgani~).
Udele`enci prireditve so lahko preizkusili
svoje ravnote`je s hojo po vrvi oz. traku,
t. i. slackline. Kofler sport je predstavil nordijsko rolkanje oz. skike, to je terensko rolkanje po cestah in brezpotjih, pri katerem
si pomagamo s palicami. Kolesarski klub
@irovnica je postavil poligon, po katerem so
se udele`enci lahko spustili z gorskimi kolesi. Za tiste, ki so bili `e utrujeni, pa so bila
na voljo kolesa na elektri~ni pogon. Odvijale
so se tudi cirku{ke igre (`ongliranje, vrtenje
kro`nikov ipd.), najmlaj{i pa so ve~ino ~asa
pre`iveli na velikem napihljivem toboganu.
V Zavrhu je bil prisoten tudi `irovni{ki
`upan Leopold Poga~ar, ki je dejal, da je
namen prireditve predvsem populariziranje rekreacije in spodbuda k zdravemu slogu `ivljenja, kajti najbolj{a droga je `oga.
V lu~i povezovanja kulture in turizma s
{portom pa je prireditev obiskala tudi direktorica ZTK @irovnica Maja Zupan, ki se
je pripeljala na elektri~nem kolesu z namenom promocije zelene mobilnosti.
Za konec {portnega razgibavanja so se vsi
udele`ili {e prijateljskega teka okoli jezera.
Popoldne smo pre`iveli v prijetnem
dru`enju in predstavi rock bend Arthem
(www.arthemband.com)
Novinarski kro`ek O[ @irovnica
(Maja Ramu{, Hana Mohori~, Teja Mezek)

Karateisti tudi v @irovnici
Na Osnovni {oli @irovnica `e ~etrto leto deluje Karate klub MI-KI. ^lani kluba
dosegajo vidne rezultate na tekmovanjih doma in v gosteh, vendar pa mojstri karateja otrok ne u~ijo samo tekmovalnosti. Star{em pomagajo mladi
rod u~iti tudi o ~asti, pogumu, lepoti ter notranjemu duhu – o tem namre~
u~i karate.
Beseda KARATE nam pove,
da gre za borilno ve{~ino,
ki ne uporablja oro`ja. KARA-TE pomeni 'prazna-roka',
brez oro`ja. Ve{~ina je razvita
kot umetnost samoobrambe. Kon~ni namen ni fizi~na
premo~ in dokazovanje, ampak razvoj uravnote`enosti in
skladnosti med duhovno in
fizi~no mo~jo. U~i nas, kako
povezati du{o s telesom, telo
z du{o.
Tako pogosto sli{an izraz v
sodobnem ~asu 'vse`ivljenjsko
Foto: Mirsad Kova~evi} – Miki
u~enje', obstaja v karateju `e
od vekomaj. V tem majhnem krogu med sabo povezanih ljudi se opazijo nekatera
osnovna `ivljenjska gibanja: otrok se u~i od bolj izku{enega - u~itelja, u~itelj se preko
otrok u~i ohranjanja igrivosti in kar je mogo~e {e najbolj pomembno: u~itelj ne more
u~iti, ne da bi tudi sam napredoval v `ivljenju.
Trenerjem tradicionalnega karateja v klubu MI-KI, mojstrom Mirsadu Kova~i~u - Mikiju,
Luku Bajdi in Uro{u @erovcu, niti s podobo mogo~nih samurajev nekako ne uspe skriti
njihove topline. Na{e otroke u~ijo, naj sledijo na~elom DOJO KUN-a. Mantra, ki jo
redno ponavljajo je:
Karate krepi zna~aj! Karate je pot k iskrenosti! Karate razvija stabilen duh! Karate je
pot, ki u~i spo{tovati! Karate je pot, ki razvija samokontrolo!
V klub MI-KI je v~lanjenih 50 karateistov, starih od 7 do 53 let. Trenirajo dvakrat tedensko v Dvorani pod Stolom. 29. maja se je 21 tekmovalcev udele`ilo 8. dr`avnega
prvenstva v tradicionalnem karateju v [martnem pri Litiji. Tekmovalci Matija Legat in
Kristjan Kajdi` (Kata) ter Aleksander Jovanovi~ in Sara Ravnik (Kihon Ippon Kumite) so
osvojili naslov dr`avni prvak, Aleksander Jovanovi~ in Bor Begu{ (Kata) sta osvojila drugo mesto, Dejan Topi~ in Sara Ravnik (Kata) ter Bor Begu{, Matija Legat in Tja{a Kelbl
(Kihon Ippon Kumite) pa so osvojili tretje mesto.
Marina Ravnik in Franc Legat

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

Judoisti s posebnimi potrebami blesteli v Ravenni

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

Moste 31a
4274 @irovnica

^lani Judo kluba Jesenice so 12. in 13. maja sodelovali
na mednarodnem turnirju v italijanski Ravenni. Vseh
{est tekmovalcev kluba se je domov vrnilo z medaljami, med njimi tudi Melita Komac iz Zabreznice.
Na turnirju je nastopilo 163 tekmovalcev. Jeseni~ani, pod vodstvom trenerja Jaka Kolbla in ob pomo~i Luka Kolbla, so s sijajnimi predstavami in veliko borbenostjo osvojili dve bronasti in {tiri
zlata odli~ja, ekipno pa zasedli osmo mesto med 27-imi ekipami.
Melita Komac in njen klubski kolega Irfet Vukali} sta tako potrdila odli~no formo, katero sta nadgradila {e konec maja na skupinskih pripravah Specialne olimpijade Slovenije v Mariboru. PripraMelita Komac
vljata se namre~ za nastop na svetovnih poletnih igrah Specialne
olimpijade v Atenah, ki bo potekala od od 20. junija do 4. julija.
Dr`ite pesti za na{a judoista, {e posebej za svojo soob~anko, Melito Komac, z rezultati iz
Gr~ije pa se brez dvoma oglasimo v eni od prihodnjih {tevilk.
J.K.
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mandirja karavle pri Valvasorjevem domu, bi naju zagotovo nagnali nazaj
ali pa zvezana odvlekli v dolino…Tako pa smo se le prijetno pogovarjali.
To je bil takrat ponos za dva mlada fanti~a.
Stane je imel seboj ~utarico s sladko ~rno kavo iz je~mena, ki mu jo
je pripravila mama Micka. Do ˝Stedenca˝ sva pol kave že popila in iz
studen~ka je voda hitro nakapala, da je bila ~utarica spet polna. To mi
je ostalo v lepem spominu do danes.
Ko sem kasneje obiskoval ta kraj je bilo vsaki~ bolj zanemarjeno stanje,
voda je izginila. Zdaj sem na{el kup rjaste plo~evine, s katero je nekdo
to pokril. Veliko plastike in rjastih plo~evink ter druge nesnage, sem
izvlekel iz jame in nekaj prinesel v dolino. Težke kamne mi je iz jame
pomagal dvigniti Muhov~ov Janez iz Žirovnice, ki se je vra~al s Stola.
Ker sem nato {e z ve~jo vnemo brskal v globino, sem naletel na težak
kamen. Nad tem bi obupal, ~e ne bi takrat pri{la mimo družina iz Stuttgarta. Bili so radovedni kaj po~nem in sem jim povedal zgodbo in da
imam problem s tem težkim kamnom. O~e se je ponudil v pomo~ in sva
~ez podloženo kamenje prevalila ta težak kamen na povr{je.
Potem sem brskal, brskal v globino pod kamenje in vode je bilo vedno
ve~, veselje pa nepopisno. Voda se je hitro zbistrila in sem se je napil,
dobre, ~iste, hladne…skoraj do {kode.
Namen mojega pohoda je bil dosežen in presežen. Ker sem želel urediti studen~ek v uporabno stanje, sem snel kratko cevko iz grebelce ali
krampi~a, katerega sem prej{nji dan izdelal v ta namen in jo vgradil med
kamne. Podstavil sem kamen, postavil nanj plasti~no posodico, ker ~esa
bolj primernega nisem imel, kamor se nataka voda. Zraven sem naredil
{e »korito« tako, da sem skupaj sestavil kamne in jih obložil z gru{~em.
Voda se je kmalu zbistrila. Zaradi »igre« svetlobe mi je uspela fotografija, na kateri pri odsevu svetlobe od vode, sebe prepoznam.
Zapomnil bom torek 21. junija 2011, ko sem mogo~e otel pozabi eno
od zgodovinskih vrednot v kraju, delo na{ih prednikov, na vi{ini skoraj
2000 m, pred tem, da to zasuje plaz za vedno.
Ob tem {e misel, da me zdaj, ko sem to storil, {e bolj kot prej »vle~e«
na Stol.

V soboto, 14. maja je v dolini Zavr{nice potekalo tekmovanje v gorskokolesarskem krosu za pokal mladih do 17
let, XC Zavr{nica 2011. Za naslove najbolj{ih se je pomerilo 56 fantov in 11 deklet.
Tekmovalci v {estih starostnih kategorijah
so zagrizeno premagovali vzpone, spuste
in korenine na progi speljani okoli jezera
v Zavr{nici. Za najbolj borbene so se izkazali prav najmlaj{i dirkalci v kategoriji do
7 let. Eden izmed de~kov se je vživel tako
mo~no, da je lažje po{kodoval sotekmovalko in si tako prislužil diskvalifikacijo. Tekma
je potekala v organizaciji že preizku{enih
prirediteljev tako državnih kot mednarodnih tekem v gorskem kolesarjenju, ~lanov KK Zavr{nica. V lepi
son~ni soboti so ob progi uživali tudi navija~i in naklju~ni mimoido~i.
Med doma~imi kolesarji so nastopili Ana Langus v kategoriji do 7 let
(3. mesto), Aljaž Žnidar v kategoriji do 11 let (3. mesto) ter Grega
Žvan in Vid ^ufer v kategoriji do 15 let (4. in 5. mesto).
P. K.

18. junija je v avstrijskem Badnu potekalo
svetovno prvenstvo v bodybuildingu in
fitnesu. Tekmovanja, ki ga je organizirala
zveza WFF se je udele`ilo 140 tekmovalcev in tekmovalk iz 24 dr`av. ^lan slovenske reprezentance Janez Resman (na
sredini) je osvojil drugo mesto in srebno
medaljo v svoji kategoriji.

Pod okriljem K'PR' uredil in zapisal Pavel Be{ter
www.volkswagen.si

Balinarski turnir
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v po~astitev državnega praznika in spominskega dne Ob~ine Žirovnica je potekal 18. junija na balini{~u gostilne Osvald. Pomerilo se je {est ekip, prvo mesto je zasedla ekipa Ka{ar v sestavi Vili
Žurga, Sandi Lužnik, Silvo Kapus in Martin Pazlar, 2. mesto ekipa
Selo (Tone Legat, Mirko Strnad, Tone Kobal) in 3. mesto ekipa
Žirovnica (Mara Strnad, Helena Lebar, Slavka Legat).

za 232 EU

POD STOLOM spet voda curlja
»Medstolmi« kot pravimo po doma~e grapi
med Malim in Velikim Stolom v Karavankah,
pri odcepu poti proti Bev{~i, je bila že nekdaj,
ob izviru, zgrajena ˝ka{ca˝. To je rezervoar, v
katerem se nabira voda. Ta ka{ca je iz betona
in je bila pokrita s plo{~o. ^as in vreme sta naredila svoje. Težki kamni, ki so se privalili izpod
vrha Stola, so po{kodovali plo{~o in gru{~ je
zasul ka{co. Studen~ek ali voda, kakor temu
pojavu pravimo, se je »zgubila«.
Prijatelj Balohov Franck iz Žirovnice, mi je pred
dnevi o tem pripovedoval, da je bil z o~etom
že leta 1936 pri tem izviru in da so od tam, z brento nosili vodo v
Pre{ernovo ko~o. Potrdil je mojo trditev, da smo doma~ini temu kraju
rekli ˝pr' Stedenc˝.
Leta 1952 so naju s prijateljem Stanetom grani~arji »spustili« nekega nedeljskega jutra na Stol. Meja z Avstrijo je bila takrat strogo varovana.
Nobenih sredstev za zvezo takrat ni bilo, le s kretnjami in dogovorjenimi
znaki so se grani~arji na daljavo sporazumevali. Že na Ga~i so naju ustavili, pod vrhom Stola pa {e enkrat. ^e ne bi imela ustnega dovoljenja od ko-

232 €
/mesec

Brez pologa

Fiksni
mesečni obrok

Vzdrževanje
vozila

Zimske
pnevmatike

Obvezno
zavarovanje

Popolno
kasko kritje

Podaljšano
jamstvo

Predstavljajte si, da boste brez začetnega pologa kar 5 let brez skrbi vozili
bogato opremljen Polo All inclusive 1.4 63 kW (85 KM). Fiksni strošek 232 €
na mesec* vključuje prav vse: obvezno zavarovanje, popolno kasko kritje,
komplet zimskih pnevmatik, stroške vzdrževanja ter 5-letno jamstvo.
Edini dodatni strošek, ki ga boste imeli, bo plačilo goriva, letno
nadomestilo za uporabo cest in po potrebi nakup vinjete. Pohitite, število
vozil v ponudbi je omejeno.

Emisije CO 2: 139 g/km. Kombinirana poraba goriva: 5,9 l/100 km.
Slika je simbolna. * Vključuje DDV in velja za operativni leasing pri Porsche Leasing SLO d.o.o. za obdobje 60 mesecev in 10.000
prevoženih km/leto. Enkratni strošek obdelave znaša 60 EUR. V primeru, da prevozite 15.000 km/leto, znaša cena mesečnega obroka 249
EUR, za obdobje 60 mesecev. Izračune za druga obdobja in število prevoženih kilometrov preverite na www.vw-allinclusive.si.

VWoglasPoloFLAT_137x198_dealer.indd 1
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INDIJA V SRCU

Škrata v ~evljih
^e je obraz tempelj na{e du{e, kako bi imenovali stopala, ki so
na drugem koncu na{ega telesa? Kak{en odnos imamo do svojih podplatov?

Kako nenavadno se sli{i, ~e re~em, da Indijo ~utim kot svoj drugi
dom. Tako zelo druga~en. Vedno izziven, a hkrati ljube~. Pisana
de`ela popolnih raznolikosti in neverjetne dru`bene solidarnosti, mi je ponovno odprla o~i.
Bo `e dr`alo, kot pravijo, da Indijo vzljubi{ ali pa jo sovra`i{. Njena
intenzivnost vonjav, barv, okusov, zvokov, kultur, religij, podnebnih razmer in ~love{kih odnosov ne dopusti povr{nega do`ivljanja.
Dr`ava z drugo najve~jo populacijo prebivalstva na svetu te v vsakem trenutku drami in pretresa. In Indijci! Kako te`ko je zahodnemu ~loveku razumeti njihova navdu{enja in ~ustvovanja. Upam si
trditi, da Indijci ljubijo mo~neje kot ve~ina ljudi na tem planetu.
Vzljubijo te v trenutku in popolnoma brez pomislekov. Zaradi te
lastnosti jim uspeva, debelemu bilijonu Indijcev, `iveti skupaj, v razumnem miru. Njihov svet je poln zagona in nebrzdanih strasti.
Idealisti~nih vizij ob brezupnih usodah. Sanj o bli{~u in denarju, za
dosego katerih so se nau~ili mojstrsko lagati, se pretepati, nadlegovati, goljufati in podkupovati. Brez ob~utkov krivde, na na~in,
ki jim omogo~a `e v naslednjem trenutku vzpostaviti popolno premirje, s pre{ernim smehom v o~eh. Njihova odprta srca prizanesejo
slehernim ob~utkom nelagodja in odtujenosti. Indijci ne poznajo
vljudnostne distance in nedotakljivega ponosa. Dobesedno se te
takoj dotaknejo, te dose`ejo in zase`ejo z njihovo neustavljivo energijo. Kljub rigidnem kastnem sistemu in sistemu vnaprej dolo~enih
porok, pa ima prav vsako indijsko bitje svoj prostor pod soncem

Sama jih ve~krat imenujem kot dva {krata, ki nas nosita po
razli~nih življenjskih poteh. Delata vsak dan, prena{ata na{o
težo, skrita v udobne ali pretesne ~evlje...
Na podplatih so uporne to~ke, katere se lahko z leti deformirajo. ~e imamo probleme s hrbtenico, kolki ali koleni, se na{a
hoja spremeni, kar pomeni, da je pritisk na stopala druga~en.
Sem lahko uvr{~amo neprimerno obutev in na{a {krata bosta
odreagirala. Koža na utesnjenem delu se odebeli, da bi nudila
za{~ito na{im stopalom. ~ez ~as pa na obremenjenem delu nastane bole~a to~ka, kot na primer oti{~anec ali kurje oko.
Na{a stopala imajo razli~no obliko: egiptovsko stopalo, kateri
ima dalj{i palec. To stopalo je lahko podvrženo valgusu nožnega
palca. Hrustanec sklepa se deformira in pojavijo se izrastki na
kosti, kar je zelo bole~e. Na{ palec pa raste zvito navzven.
Naslednje je kvadratasto stopalo, pri katerem so prvi trije ali {tirje prsti enako dolgi in gr{ko stopalo pri katerem je kazalec dalj{i
od palca.
Pravilna drža, normalno delovanje stopal ter primerna obutev
vplivajo na razvoj normalno oblikovanega podplata.
Deformacije ali premo~ne pritiske lahko ublažimo s posebnimi
vložki in {~itniki.
Pri pedikuri smo zelo pozorni na obliko nohta. Noht nudi za{~ito
na{im prstom. Zaradi nepravilnega kraj{anja, neprave obutve ali
razli~nih obolenj (glivice), pri~ne noht rasti globoko v tkivo in pritiska v obnohtni kanal. V takem primeru moramo noht pravilno
oskrbeti, da ne pride do vnetja. Lahko pritrdimo na samo ploskev
posebno sponko in stranka bo takoj za~utila pritisk na sredini
nohta. Sponka deluje tako, da noht vrne v prvotni položaj.
Zaradi razli~nih dejavnikov ali bolezni pa so lahko nohti zadebeljeni. Zaradi po{kodbe v samem korenu, noht ne raste ve~ pravilno. Potrebno ga je stanj{ati, v primeru glivic, pa odstraniti ~im
ve~ prizadetega nohta. Zaradi za{~ite prsta in samega nohtnega
leži{~a, napravimo umetni noht, ki {e vedno dopu{~a kroženje
kisika pod nohtno ploskvijo. Po tem postopku, bo noht lahko
pravilno rasel.
Posebno pozorni pa moramo biti pri sladkornih bolnikih. Zaradi
bolezni lahko pride do okvare živcev na stopalu, motene prekrvavitve, spremenjene oblike in do omejene gibljivosti sklepov.
Pedikerja je potrebno takoj opozoriti na diabetes, saj tak{nega
stopala ne smemo raniti. Pri rani lahko pride do infekcije. Zaradi
odsotnosti ob~utka za bole~ino, lahko vnetje mo~no napreduje,
preden ga bolnik opazi.

Rajske pla`e Goe

^e povzamem, so stopala na{e zrcalo in nam kažejo kak{en odnos imamo do sebe in svojega telesa. Zato jih negujmo in jim
nudimo najbolj{e, da ne bosta postala nagajiva {krata.
Bliža se pomlad in privo{~imo jim rosno kopel, masažo po makadamski poti. Po tej naravni negi, si noge splaknemo in temeljito obri{emo (posebno med prsti). Noge si potem namažemo
z izbrano kremo. Škrata pa nam bosta z veseljem služila. Opazili
boste, da so va{e noge prijetno tople, da koža na petah ne poka
ve~, ter da dobro po~utje ~utite po celem telesu.
Va{e dobro po~utje se pri~ne pri va{ih stopalih.
Sandra Rebek Ga{per{i~

Otro{ko bera~enje

28

Reporta`a
Vse to pa je za~injeno z meglico tropske vro~ice, dimom kadil, vonjem indijskih me{anic za~imb in visokimi zvoki indijskih popevk,
ki jih predvaja vsak, ki premore mobilni telefon, in se z ostalimi
neprizanesljivimi zvoki spajajo v nadle`en hrup. Svojevrstno so`itje
predstavlja vseprisotnost lepookih krav, ne{tetih pasjih dru`in in
ostalih prosto vandrajo~ih `ivali. Sprva nelagodni so nesrame`ljivi
pogledi indijskih mo` in osupla lepota in bli{~ indijskih `ensk. In
vera. Pre`etost vsakdanjega `ivljenja z neomajnim verovanjem.
To je Indija skozi moje o~i, ki me je nau~ila re~i »da« trenutku.
Opazovati, vendar ne posredovati. Iz tega neupora in neobsojanja pa se rodi mir. In ljubezen.

in mo`nost pre`ivetja. Prepri~ana sem, da ima {e tako nedotakljiv
in la~en Indijec, ve~ mo`nosti za dostojno `ivljenje kot reven zahodnjak. Zaradi ~uta do so~loveka in neomejene ljubezni. Velika
pisana dru`ina. [e bolj boste doumeli nezmo`nost razumevanja
njihovega do`ivljanja ljubezni, ~e povem, da povpre~en Indijec nikoli v `ivljenju ne vidi svoje `ene gole. In da so tradicionalno zakonske zveze dolo~ene v otro{kih oziroma najstni{kih letih. Kako pa
ob~utite dejstvo, da moderni me{~anski najstniki izku{nje v spolnosti nabirajo popolnoma nezavezujo~e, s prijatelji, saj prijatelja v
javnosti lahko objame{, s »fantom« pa ni dovoljeno biti intimen
pred poroko. Ob vseh tak{nih in druga~nih dru`benih zapovedih in
tabujih, pa skoraj ne obstaja Bollywoodski film brez strastne ljubezenske vsebine, ki pa ne razkrije niti dotika, kaj {ele poljuba.
Brez dvoma je moj pogled na Indijo povsem romanti~en. V nasprotnem primeru se najbr` ne bi `e tretji~ vrnila v to misti~no
de`elo. De`elo, kjer skoraj ne poznajo smetnjakov, kjer je lakota
del vsakdana milijonov ljudi in kjer smrt in umiranje nista skrita radovednim o~em tamkaj{njih popotnikov. De`elo, kjer je smrt celo
bolj za`eljena kot `ivljenje in kjer je popolna fizi~na in miselna nedejavnost sadhu-jev (asketskih jogijev oz. potujo~ih menihov) ter
celo stalna omamljenost s ha{i{em slavljena in nagrajena z vsakodnevnimi darovi v obliki hrane in denarja. Kjer si pri~a opravljanju
masovnih »velikih potreb« in kjer si z levo roko bri{ejo riti, z desno
ob glasnem krehanju, riganju in pluvanju nosijo hrano v usto. Si
predstavljate de`elo, kjer je hupanje in »blendanje« v prometu prvo
pravilo in kjer je sre~anje s policajem povsem zabavno, saj se lahko
zabava{ v pravi akcijski igri lovilca, ~e ima{ le v `epu evro ali dva.

Tanja Kramar

Kip najpopularnej{ega hindujskega Boga [ive (Murudeshwar,
Karnataka).

Romarski rituali, vklju~no s pitjem ene nabolj onesna`enih, pa
vendar najbolj svetih rek sveta (Ganges, v ozadju Varanasi).
Pisano dogajanje na obre`ju reke Ganges.

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.
So`itje na indijskem dvori{~u.
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Kri`anka

PREBIVALEC
ZMAGOAVTOR:
DRUGEGA SLOVENSKI
VALKA
BOŠTJAN NAJVEČJEGA KOŠARKAR LEPOTNEGA
OVSENEK
MESTA V
LORBEK
TEKMOSLOVENIJI
VANJA

BODICA

STAROSEEVROPSKA LEC APE- SESTAVNI
ALENKA JEZIKOVNA
NINSKEGA
TETIČKOVIČ SKUPINA POLOTOKA,
DEL
ITALEC

SPODNJA
POVRŠINA
ZAPRTEGA
PROSTORA

PISEC
SPOMINOV,
MEMOAROV
STAROGRŠKI
FILOZOF,
PLATONOV
UČENEC
SUROVINA
ZA IZDELKE
GL. MESTO
IDAHA
V ZDA

ORGANSKO
VEČANJE
PREBIVALEC
MELODIČ- OB BALTIKU
NOST
SRNJI
SAMEC

IVAN
ZORMAN

RAČUNALNIŠKA
NADLOGA

FRANCOSKI
REŽISER
(LUC,
“NIKITA”)
24 UR

NAŠA NEKDANJA
ALPSKA SMUČARKA
(URŠKA)

NAŠA
PEVKA
DREMELJ

MORSKA
VRHNJE
STAREJŠI
RIBA S
OBLAČILO
AVSTRIJSKI SPLOŠČ.
MUSLIMANK
PEVEC
TELESOM,
TELUR
JÜRGENS DRHTULJA

OKRAS
V OBLIKI
NAREZANEGA HRUSTANCA
KULTURNA
RASTLINA
S PODZEMELJSKIM
KORENOM
PIHALNI
INSTRUMENT Z
DVOJNIM
JEZIČKOM

BISTVO V
FILOZOFIJI
EDVIN
FLISER

NAPEV,
MELODIJA
AFRIŠKA
KRAVJA
ANTILOPA
KIKLA
FR. ŠANSONJERKA
(PATRICIA)
DEKLINACIJA

@
MOGOČNA
GORA
AMERIŠKI
REŽISER
HOWARD
OLIVER
ANTAUER

SL. IGRALEC
(MARKO)
KRAJ V
POLJANSKI
DOLINI

HRIB V
POLHOGRAJ
HRIBOVJU
SL. PISEC
(PRIMOŽ)

23. IN 6.
ČRKA
ABECEDE

ŽIGA
SAKSIDA
SLOVENSKI
POLITIK
PODOBNIK

VOJAŠKA
PIVNICA

VELIK,
NEOBDELAN KOS
LESA

GRŠKI
AMERIŠKA MITOLOŠKI
ROCK
LETALEC
LEGENDA SESTAVINA
HENDRIX
NAFTE

KRAJ MED
POREČEM
IN NOVIGRADOM
V ISTRI

PRETVORNIK NAPETOSTI
SREDNJEŠOLEC

PREBIVALEC
POKRAJINE
ANAM V
VIETNAMU

URADNI
SPIS

NOVICE

ANTONIO
VIVALDI
AVTOMOBILSKI
STARTER

PREBIVALEC LOČ
DELEC
NAŠA
NESNAGE SMUČARKA
MAZE
SL. SKLADATELJ
SAVIN
ZAŠČITNI
PREMAZ

STRIC
KITAJSKA
STAROPOSODA ZA JUDOVSKI
KUHANJE
KRALJ

OČE

PETER
TERNOVŠEK
AVTOMOBILSKA
NESREČA

SLOVENSKI
PESNIK
(IVAN)
STANE
UREK

VABILEC

IZOLACIJA

NORVEŠKI
LINGVIST
(IVAR)

TRENUTEK,
HIP

NAŠA
IGRALKA
KOMLJANEC

BIČ S TREMI
JERMENI,
KI IMAJO
NA KONCU
VOZEL

GLAVNO
MESTO
AFRIŠKE
DRŽAVE
GANE

BESSON: francoski režiser, RON: ameriški režiser Howard, ODKLON: deklinacija, KAAS: francoska šansonjerka, BOISE: glavno mesto Idaha

Geslo prej{nje kri`anke: S CULO IN LOJTRNIKOM NA POT.
Nagrado, izlet V zibelki slovenskega ~ebelarstva in kulture,
so prejeli: Ne`a Pernu{, Olga Sonc, Ludvik Ko{elnik,
Jo`a Jalen in Marija Nov{ak.

Geslo kri`anke po{ljite do 31. avgusta 2011 na naslov
Novice Ob~ine @irovnica, @irovnica 60c, 4274 @irovnica.
NAGRADE
1. Enolon~nica v Domu pri izviru Zavr{nice
2. Enolon~nica v Domu pri izviru Zavr{nice
3. Enolon~nica v Domu pri izviru Zavr{nice

Prihodnja {tevilka Novic bo iz{la v
za~etku septembra.

Nagrade podarja Planinsko dru{tvo @irovnica.
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Izvajamo stavbno kleparka in krovska
dela. Ponujamo vam strene sisteme
Prefa in strene kritine Trimo Trebnje.

www.zima-global.net

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

notranje ograje

zunanje ograje s premi~nimi sen~niki

nadstre�ek

notranja ograja v termah

Vojo Jovi~i~ s.p.

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

M: 041 637 612
info�kov.si
www.kov.si

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

Sa{a

kozmeti~ni studio

• nega obraza
in telesa
• depilacije
• pedikura
• podalj{evanje in
oblikovanje nohtov

Imate v kratkem obletnico, rojstni dan,
poro~no slavje, predstavitev v podjetju
in bi radi pripravili odli~no pogostitev?
Restavracija “Ejga” vam z veseljem prisko~i
na pomo~. Za vas organiziramo in pripravimo
pogostitev na va{i željeni lokaciji.

• 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

www.peugeot.si
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že za

OD 23. 5. 2011
DO 31. 7. 2011

15.960 €

ENO LETO BREZPLAČNEGA PRENOSA GLASBE*
iz kataloga Universal Music

* Neizkoriščeni prenosi skladb se ne prenašajo v naslednji mesec. Ponudba velja samo za ﬁzične osebe. Več o ﬁnančni ponudbi pri pooblaščenih prodajalcih Peugeot.

Izkoristite izjemno priložnost ugodnega nakupa peugeota 5008. Ob nakupu med 23. 5. 2011 in 31. 7. 2011 prejmete eno leto
brezplačnega prenosa glasbe iz kataloga Universal Music. Brezplačno boste lahko prenesli 365 skladb po svojem izboru, vsak
mesec 30 skladb in 5 dodatnih skladb v zadnjem mesecu. Pridite v naš salon, izberite peugeot 5008 in naj se zabava prične!
PEUGEOT
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Poraba (kombiniran način vožnje, l/100 km): od 5,1 - 7,4. Izpuh CO2 (g/km): od 134 - 181.
AVTO PARTNER d.o.o.
Cesta železarjev 27 - 4270 Jesenice
Tel. 04 583 66 60
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