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Investitorji 
vabljeni! 

Sa{a

•	 nega	obraza																					
in	telesa

•	 depilacije

•	 pedikura

•	 podalj{evanje	in										
oblikovanje	nohtov

•	 solarij

•	 make	up

Kavitacija	(zmanj{anje	obsega)	z	limfno	drenažo
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kozmeti~ni studio
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Delovni ~as zobne ordinacije:
sreda, petek od 16. - 18. ure ali po naro~ilu

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

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

www.stripydent.si



Javni razpis

3

Upam, da so ob~anke in ob~ani pre`iveli prijeten dopust, do-
bro prenesli vro~inski val in se spo~iti pripravili na jesenski ~as. 
Za tiste, ki imate prvo{olce, je to zagotovo tudi prelomni ~as. 
Prepri~an sem, da so bili novi u~enci v na{i {oli, ki je ena med 
bolj{imi, dobro sprejeti. 

Tudi zaposleni v ob~inski upravi smo si vzeli ~as za zaslu`en od-
dih, a delo kljub temu ni mirovalo. V poletnem ~asu smo prido-
bili vsa potrebna dovoljenja, soglasja, slu`nosti in projekte za 
sistem GORKI, o ~emer smo `e ve~krat govorili. Sistem obsega 
gradnjo kanalizacije v Zabreznici, na Selu, v Mostah, @irovnici in 
obnovo vodovoda, cest in javne razsvetljave.

Pridobili smo vso ustrezno dokumentacijo in objavili razpis za 
izvajalca za gradnjo zbirnega centra. Gradnja centra, za ka-
terega so ob~ine po zakonu dol`ne poskrbeti, se bo pri~ela v 
oktobru in kon~ala predvidoma maja naslednje leto. Investicijo 
vredno 350 000 EUR financiramo sami. Zbirni center bo lociran 
v Poslovni coni @irovnica, pod regionalno cesto. Ob~ani bodo 
imeli tako »na doma~em pragu« mo`nost odlaganja nevar-
nih, kosovnih, vrtnih in vseh vrst ostalih odpadkov, za katere je 
vpra{ljivo, kam z njimi, in ki na `alost pogosto kon~ajo v naravi. 
Do odprtja na{ega zbirnega centra, je ob~anom v ta namen na 
razpolago zbirni center na Jesenicah. 

Projekt {iritve ceste v Zavr{nico je v fazi pridobivanja pro-
jekta za gradbeno dovoljenje in projekta za izvedbo, ~emur 
sledi odkup zemlji{~. Formalnosti glede odkupa bomo opravili 
v zimskem ~asu. Na tem mestu bi se rad zahvalil vsem lastni-
kom zemlji{~, saj niti eden ni izrazil nasprotovanja, temve~ le 
zadovoljstvo nad {iritvijo ceste. Le-ta bo zasnovana tako, da bo 
del vozi{~a ozna~en in rezerviran za kolesarje, ki jih je v dolini 
Zavr{nice vse ve~.
 
Ob~ani so `e seznanjeni z nameravano gradnjo ve~namen
skega objekta na mestu sedanje ob~inske stavbe. Gradbeno do-
voljenje za to je izdano, dokumentacija pripravljena, v ob~inskem 
prora~unu imamo zagotovljen lasten dele` sredstev, a ~akamo `e 
davno napovedan razpis sklada za razvoj pode`elja, kjer imamo 
mo`nost pridobiti sredstva sofinanciranja v vi{ini 40 %. 

V poletnem ~asu je ob~ina odkupila zgradbo na Selu znano kot 
»Osvaldov hlev«. Na tem mestu se v obdobju treh let na~rtuje 
izgradnja novega stanovanjskega objekta, v katerem bodo za-
gotovljena stanovanja sedanjim stanovalcem in pridobljena tri 
ali {tiri nova stanovanja, ki jih bomo oddali ob~anom na podlagi 
razpisa.

V neposredni bli`ini gostilne Osvald smo kupili tudi zemlji{~e, 
kjer bo zraslo otro{ko igri{~e s pump track stezo za kole
sarjenje. Del zemlji{~a za Osvaldom je kupilo Dru{tvo upoko-
jencev @irovnica. Upokojenci bodo tam uredili parkirna mesta in 
seveda obdr`ali svoje balini{~e. Pri ureditvi omenjene steze aktiv-

no sodelujejo ~lani KK Zavr{nica, ki bodo dolo~ena dela opravili 
prostovoljno, za nakup igral pa smo uspeli pridobiti evropska 
sredstva. A tudi tu ne gre brez »zastojev«, saj smo odvisni od 
skupnega naro~ila vseh gorenjskih ob~in, ki so preko razvojne 
agencije BSC uspele pridobiti sredstva za otro{ka igrala. 
 

V ob~ini imamo torej v pripravi ve~ projektov, katerih izvedbena 
faza se bo pri~ela prihodnjo pomlad – kasneje kot smo na~rtovali. 
Pri tem moram izraziti razo~aranje nad u~inkovitostjo oziroma 
a`urnostjo dr`ave. Vsi projekti, ki so sofinancirani z evropski-
mi sredstvi, se odvijajo zelo po~asi. Za projekt GORKI smo `e 
zdavnaj oddali vse potrebno, a na na{a vpra{anja in urgence 
na pristojna ministrstva {e odgovora ni. Zaradi te`av na dr`avni 
ravni se odmika tudi nadaljevanje rekonstrukcije ceste od Za
breznice do Breznice. Ob~ina iz lastnih sredstev zalaga denar 
za dokumentacijo, ker ga dr`ava nima. Pri~akujem in vztrajam 
pri podpisu protokola z Direkcijo RS za ceste, da bo ta projekt 
ostal v na~rtu razvojnih programov dr`ave in da bomo, sicer {ele 
v letu 2013, lahko pri~eli z nadaljevanjem rekonstrukcije.
Zaradi vsega na{tetega bom na naslednji koordinaciji `upanov 
Zgornje Gorenjske predlagal kolegom `upanom, da pristojnim 
resornim ministrom po{ljemo protestno pismo, kjer bomo opi-
sali problem in zahtevali a`uren pristop.

Zapisala Polona Kus

aktualno

@upan Ob^ine @irOvnica: 

»Dr@avnO kOlesje tOgO in neu^inkOvitO«

noVIcE oB^InE @IRoVnIca 
ustanovitelj in izdajatelj: ob~ina @irovnica, Breznica 3, 4274 @irovnica. Pravice izdajatelja: Medium d.o.o., @irovnica 60c, 4274 @irovnica. urednica: Polona kus. 
Tr`enje oglasnega prostora: Miran dolar. ^asopis izide {estkrat letno v nakladi 1640 izvodov, prejmejo ga vsa gospodinjstva v ob~ini brezpla~no. naslov uredni{tva: 
novice ob~ine @irovnica, @irovnica 60c, 4274 @irovnica. Tel.: 04 580 50 20 ali 040 439 560. E-naslov: novice�medium.si. ISSn: 1854-4932. Foto na naslovnici: 
Polona kus.

^lani PGD Zabreznica so avgusta zamenjali streho na ga-
silskem domu. Investicija v vi{ini 19 700 EUR je bila pokrita 
s sredstvi iz ob~inskega prora~una. Gasilcem se je pri delu 
pridru`il tudi `upan.

Razpis za energetsko sanacijo objektov
Opozarjamo, da je do konca septembra {e vedno odprt Raz-
pis za sanacijo objektov (objavljen na spletni strani Ob~ine  
@irovnica). Vabljeni vsi, ki ste v lanskem letu opravili investicije 
in se {e niste prijavili na razpis.
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Prvi september je poseben dan na koledarju. Najmlaj{i že nekaj 
dni prej hodijo spat polni pri~akovanj, malo starej{i se zbujajo z 
vzdihom »spet ta {ola « in misli star{ev se su~ejo okoli usklaje-
vanja urnikov, organizacije prehrane, prevozov in podobno. Na 
žirovni{ki {oli so prvi {olski dan letos pripravili nekoliko druga~e. 

Ravnatelj Osnovne {ole Žirovnica, 
mag. Valentin Sodja: » Prvi {olski dan 
je bil letos res nekoliko druga~en. Spr-
va smo na~rtovali v popoldanskem ~asu 
le sprejem  prvo{olcev, ki morajo priti v 
{olo v spremstvu star{ev. Potem pa smo 
se odlo~ili, da pripravimo prvi {olski dan 
v podobni obliki tudi za ostale u~ence. 
Tako smo po kon~ani predstavitvi pro-
gramov v u~ilnicah, za u~ence v dvorani 

pripravili {e uvodno kulturno prireditev, ki se je je udeležilo tudi 
veliko star{ev. To je bila obenem priložnost, da smo odprli  raz-
stavo Podarjeno srcu, ki je nastala iz likovnih izdelkov u~encev 
ob priliki ponovne izdaje (ob 20. obletnici samostojne Slovenije) 
plo{~e Aleksandra Mežka. Razvoj ideje in nastanek razstave je 
u~encem in prisotnim star{em predstavil kar Aleksander  Mežek 
sam, ki je za konec prireditve u~encem zapel tudi dve pesmi. 
Razstava bo na ogled  v dvorani in na hodnikih {ole {e ves sep-
tember in vabim ob~ane, da si jo pridete ogledat v popoldan-
skem ~asu.

Kot je znano se v {oli sre~ujete s prostorsko stisko. Ali bo 
potrebna {iritev?
Prostorsko je problemati~en predvsem objekt vrtca, ki ne zado-
stuje normativom za tak obseg skupin in gre delno sam program 
nekoliko na {kodo {olskega prostora, kjer na razredni stopnji ~isto 
vse u~ilnice ne ustrezajo normativnim  zahtevam, saj smo u~ence 
prvega razreda, ki so bili do letos v objektu vrtca zgoraj, premestili 
v {olske objekte. Tudi {portna igralnica je  preurejena v obi~ajno 
igralnico. V {oli pa u~enci 3. razreda delajo v manj{i u~ilnici, ki je 

pravzaprav kabinet. Prav zato je župan ime-
noval komisijo, ki bo problematiko prou~ila 
in predlagala re{itve. Tako upravi~eno lahko 
pri~akujemo dodatne {iritve in adaptacije. 
Upam da kmalu!

Ali ste mesto lahko zagotovili vsem 
otrokom, ki so jih star{i vpisali v va{ 
vrtec?
Sprva je kazalo da bodo vse kapacitete vrt-
ca – 157 mest - polno zasedene. Vpis je 
bil tolik{en, da smo zaradi tega poiskali {e 
zadnjo prostorsko možnost  za odprtje {e 
enega dodatnega oddelka. Župan je sprejel 
tudi sklep o pove~anem normativu v vseh 
skupinah in tako smo sprva sprejeli skoraj 
vse otroke iz obmo~ja na{e ob~ine, pa {e 
nekaj jih je ostalo na ~akalni listi. No potem 
so star{i  svoje otroke za~eli izpisovati. Tako 
smo lahko vpisali {e ostale otroke s ~akalne 
liste, tudi tiste iz sosednjih ob~in.  Zanimi-
vo je, da se je zanimanje za vrtec  mo~no 

pove~alo predvsem za najmlaj{e. Doslej smo imeli vsako leto le 
eno skupino najmlaj{ih, 
letos pa jih je kar za tri 
skupine. Trenutno je za-
sedenih 156 mest. 

U~beniki na 
ra~un ministra, 
delovni zvezki 
na ra~un star{ev
Pri~etek {olskega leta 
predstavlja obremenitev 
družinskega prora~una. 
Dobr{en del pri tem 
predstavlja nakup u~be-
nikov in delovnih zvez-
kov. V Sloveniji so vse 
osnovne in srednje 
{ole po zakonu obve-
zne u~encem ponuditi 
u~benike iz u~beni{kega 
sklada. Na OŠ Žirovnica 
se je te možnosti letos 
poslužilo 99 % u~encev; 
ob koncu {olskega leta 
so oddali prijavnico in 
zadnja dva dni v avgu-
stu so v {olski knjižnici 
prevzeli naro~en kup~ek 
knjig. Obrabnino za iz-
posojene u~benike že 
nekaj let v celoti po-
ravnava Ministrstvo za 
{olstvo. Star{em tako 

pri^elO se je nOvO šOlskO letO  
Na Osnovi {oli Žirovnica se je novo {olsko leto pri~elo s skupno prireditvijo za vse u~ence in nji
hove star{e. Šolanje pri~elo 367 u~encev, med njimi 41 prvo{ol~kov. Vrtec polno zaseden. 

[ola, dober dan
obvestila star{em

2011/2012

Anja Gaber{~ek, 9. b

OSNOVNA [OLA @IROVNICA
Zabreznica 4, 4274 @irovnica

tel.: 04/ 5809 150, fax: 04/ 5809 155

Tja{a Jesenko, Lea Lu`nik, 1. b

Katja Mezek. 4. b

Kaja Kristan, 6. a

Alja A`man, 1. a

Jakob Mulej, 1. b

Anja Dolar, 4. b

Vse potrebne informacije o poteku 
dela v {oli, star{i lahko preberejo v 
publikaciji »Šola, dober dan«, ki so jo 
skupaj s {olskim koledarjem prejeli 
vsi u~enci prvi {olski dan. Publikaci-
ja je dostopna tudi na spletni strani 
{ole, http://www.os-zirovnica.org/
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preostane nakup delovnih zvezkov in drugih potreb{~in. Pri iz-
biri delovnih zvezkov in oblikovanju seznama potreb{~in u~itelji 
posku{ajo biti ~im bolj racionalni. Na sezname uvr{~ajo le gradiva, 
ki so pri pouku in za doma~e delo v resnici potrebna, in tako vpliva-
jo na vi{ino stro{kov in težo {olskih torb. Za ve~je {tevilo predmetov 
imajo u~enci u~benike na voljo tudi v razrednih knjižnicah in jim v 
{olo ni treba nositi lastnih. A kot povejo u~itelji, so torbe nemalo-
krat težke tudi zato, ker u~enci ne pripravljajo njihove vsebine po 
urniku, temve~ vsak dan prinesejo vse.   

Tutorji in fazani 
Nekak{en nov za~etek v osnovni {oli je tudi prehod iz petega v 
{esti razred – z razredne na predmetno stopnjo. V {estem razredu 
se u~enci spopadejo z novim na~inom dela, na mestu dosedanje 
razredni~arke se naenkrat zvrsti cela vrsta u~iteljic in u~iteljev, za 
vsako uro je treba najti drug razred … ob vsem tem pa se lahko 
najde {e kdo iz vi{jega razreda, ki uživa v fazaniranju. To je na {oli 
prepovedano, a kot pravi Nina ^uk iz devetega razreda, se kljub 
temu pojavlja. Zato na za~etku {olskega leta devetar~ki pripravijo 
uraden sprejem {esto{olcev na predmetno stopnjo in vsakemu 
dodelijo tutorja. Kak{na je vloga tutorja, pojasnjuje Nina: »Tu-
tor je mlaj{emu u~encu povsod na voljo. Pomaga mu pri iskanju 
ustreznih u~ilnic, daje koristne nasvete, mu pomaga v jedilnici, v 
knjižnici, na avtobusni postaji in podobno. Njegova poglavitna 
naloga pa je, da svojega varovanca ubrani pred morebitnimi po-
skusi fazaniranja.

V vrtcu smeh in jok 
V vrtcu pri Osnovni {oli Žirovnica {olsko leto za~enja kar 8 oddel-
kov. 42 otrok je vklju~enih v 1. starostno obdobje in 115 v drugo. 
Prve dni septembra je bilo v igralnicah videti nasmejane obraze, ki 
so se razveselili snidenja s prijatelji, in tiste objokane, ki so se v no-
vem okolju zna{li brez mamice. »Vstop v vrtec je pomemben do-
godek za vso družino,« razlaga Aleksandra Dono{a, pomo~nica 
ravnatelja za vrtec. »Strokovne delavke se trudimo, da bi se vsi 
otroci po~utili sprejete. Vrtec je pomemben dejavnik socializaci-
je otroka in njegova vzgojna naloga je za prva leta otrokovega 
življenja izjemnega pomena. Otroci bodo preko igre pridobivali 
izku{nje in razvijali sposobnosti, kako uporabiti znanje v življenju.
Dobro in prijetno sodelovanje veliko prispeva k ustreznemu po-
vezovanju družinske in institucionalne vzgoje. V vrtcu pri OŠ Ži-
rovnica namenjamo cel mesec september uvajanju otrok v vrtec. 
Z zaupanjem otroka vzgojiteljici in pomo~nici vzgojiteljice bodo 
star{i naredili bivanje v vrtcu prijetno, sodelovanje z njima pa pri-
pelje do želenega cilja: dobrega po~utja otroka v vrtcu.«

Za dobro po~utje pa je potreben tudi ob~utek varnosti. Ne samo v 
razredu ali igralnici, temve~ predvsem na cesti. Urejen {olski pro-
stor, plo~nik in avtobusna postajali{~a omogo~ata varno gibanje 
vsem udeležencem, seveda ob upo{tevanju cestnih predpisov in 
pravil prometne ureditve {olskega prostora, k ~emur vse star{e, 
uporabnike Dvorane pod Stolom in druge obiskovalce poziva 
vodstvo {ole.

P. K.

prvi~ v {olo …

Nika 
V {olo me je prvi dan pripeljala mami. Gledali 
smo ples. Moja u~iteljica je gospa Sonja. Zelo je 
prijazna, ati in mami pa sta mi kupila najlep{o 
torbo. Poznam že vse ~rke in {tevilke, najbolj se 
veselim naloge.  

Julija 
Prvi dan sta {la z mano v {olo ati in mami in ni~ 
me ni bilo strah. Moji u~iteljici sta Irena in Barba-
ra. Naloge danes {e nismo dobili, ~rke in {tevilke 
pa že poznam. Moji prijateljici v razredu sta Ema 
in Maru{a. 

Žan 
Danes smo risali. Vsak je narisal sebe. Bili smo 
tudi zunaj. Tega {e ne vem, kako je ime moji 
u~iteljici. Šolskih potreb{~in imam polno torbo. 
Poznam že {tevilke do 100 in celo abecedo znam 
napisati. Najbolj mi je bilo v{e~ igranje in kosilo.

Matija
Zelo težko sem ~akal, da bom {el v {olo. Treniram 
nogomet in najbolj se veselim telovadbe. So{olce 
poznam že iz vrtca. Doma smo pripravili torbo, 
zvezke, svin~nike. Pisati in ra~unati že znam, 
nau~il pa sem se tudi zavezati ~evlje. 

Iris
Zelo sem se veselila {ole. Nau~ila se bom brati in 
pisati. Moja torba je oranžna in siva s kužki. Roza 
barve ne maram. Za v {olo moramo nositi rutke, 
da drugi vejo, da hodimo v prvi razred. Jaz bom 
hodila tudi na balet. 

Fazani so se morali izkazat tudi v plesu.

Otroci, ki obiskujejo žirovni{ki vrtec, lahko veliko ~asa preživijo 
ob igri na zraku na lepo urejenih zunanjih povr{inah. 
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Obnovljeno kri`i{~e v @irovnici, ki bo vsekakor prispevalo 
k ve~ji prometni varnosti v ob~ini, predstavlja le za~asno 
re{itev tega odseka. Tudi po obnovi kri`i{~a ostaja neure
jen prehod ~ez `elezni{ko progo, ki je nevaren predvsem 
za pe{ce.

Kri`i{~e v @irovnici je bilo v preteklosti neurejeno in kot tak{no 
nevarno. Posebej ogro`eni so bili pe{ci, ki so si morali svoj prostor 
izboriti kar na cesti{~u. Ker gre za dr`avno cesto, posege vanjo 
na~rtuje in financira dr`ava. Tako je bil prvotno izdelan projekt 
za obnovo, ki je na~rtoval izgradnjo kro`i{~a s podvozom pod 
`elezni{ko progo. Pri obravnavi tega projekta na Direkciji RS za 
ceste se je izkazalo, da izvedba ne bo mogo~a, dokler ne bo zna-
na trasa drugega `elezni{kega tira. Ta pa zanesljivo ne bo znana 
{e deset do petnajst let. Tako je ob~ina od dr`ave zahtevala re-
cenzijo projekta in za~asno re{itev. Z vztrajnim izvajanjem pritiska 
na pristojne dr`avne organe je dosegla, da so pristopili k ureditvi 
kri`i{~a in ga obnovili s sredstvi za odpravljanje ~rnih to~k. Zgradili 
so tri usmerjevalne otoke, plo~nik iz smeri Most in Brega, ob~ina 
pa je poskrbela za hortikulturno ureditev. 

A kot je razlo`il `upan Leopold Poga~ar, zgodbe o kri`i{~u tu {e 
ni konec. Ministrstvo za promet, pod ~igar taktirko je potekala 
obnova, je Direkciji RS za `elezni{ki promet izdalo odlo~bo, da 
mora za pe{ce urediti tudi prehod ~ez `elezni{ko progo. To po-
meni povezati plo~nik, ki se sedaj kon~a pri Madonu v Mostah in 
ponovno pri~ne pred nekdanjo Kalanovo trgovino v @irovnici, ter 
namestiti mini zapornice za pe{ce. Tudi ta poseg je za varnost 
nujno potreben, nerazumno pa je to, da so kri`i{~e uredili, `ele-
znici pa nalo`ili, da mora svoje opraviti {ele do konca leta 2012. 
Leopold Poga~ar: »Ko sem bil o tem obve{~en, sem takoj urgiral 
na Ministrstvu za promet, a premaknil nisem ni~esar. @eleznico so 
le pozvali naj ~im prej pristopi k sanaciji. Z obnovo kri`i{~a sem 
sicer zadovoljen, saj je dr`ava s predlogom rebalansa temeljito 
oklestila sredstva za urejanje cest, mi pa smo vendarle uspeli.«

P. K.

Goodyear Dunlop Sava Tires d. o. o. 
z blagovno znamko Goodyear je v 
sodelovanju z Agencijo za varnost v 
prometu RS izbrala 13 ob~in, v ka-
terih so nadomestili nove prikazo-
valnike hitrosti »Vi vozite«. Komisija 
je ob~ine izbrala glede na izpolnje-
vanje kriterijev navedenih v razpisni 
dokumentaciji, ob tem pa dodatno 
upo{tevala {e stopnjo prometne var-
nosti po regijah.
V ob~ini imamo `e name{~en en la-
sten prikazovalnik hitrosti, ki ga se-
limo na razli~ne lokacije, na podlagi 

`elja va{kih odborov in po lastni presoji. 
@upan Leopold Poga~ar: »Nov prikazovalnik bo (pre)hitre voz-
nike opozarjal na nevarnost neustrezne vo`nje pred {olo. Poleg 
izgradnje plo~nika, avtobusnih postajali{~ in namestitve sistema 
Signflesh je to {e en kamen~ek v mozaiku za ve~jo varnost v 
prometu. Zahvaljujem se skupini Goodyear Dunlop Sava Tires, 
Agenciji za varnost v prometu RS in Janiju @emlji, ki je opozoril 
na razpis.

Omogo~en dostop invalidom
Pri pokopali{~u na Breznici je bila v juliju narejena klan~ina, ki 
omogo~a dostop do zgornjega dela pokopali{~a invalidnim 
osebam. Na te`ave dostopa oseb z omejenim gibanjem do 
pokopali{~a je opozorila ob~anka z Breznice in ob~inska uprava 
je podjetju Jeko-in takoj naro~ila izdelavo klan~ine. 
V nadaljevanju objavljamo pismo, ki ga je na uredni{tvo Novic 
poslala bralka z Breznice.

Spo{tovani,
prosim, ~e lahko v naslednji {tevilki Novic Ob~ine @irovnica ob-
javite zahvalo gospodu `upanu, ker je z zgraditvijo klan~ine za 
invalidske vozi~ke omogo~il dostop na zgornji del pokopali{~a 
na Breznici tudi vsem invalidnim ali kako druga~e prizadetim 
osebam, ki se ne morejo ve~ svobodno gibati. Veseli me, da ima 
posluh za potrebe fizi~no prizadetih ljudi in se zahvaljujem tudi 
za njegovo hitro odzivnost.
Najlep{a hvala v upanju, da se bodo vsi prihodnji objekti gra-
dili z mislijo tudi na tiste, ki jim je gibanje tako ali druga~e 
onemogo~eno ali omejeno.

Z lepimi pozdravi,
Jo`ica Peljhan Koro{ec

Zgodba o kri`i{~u uspeli na razpisu za nov 
prikazovalnik hitrosti

Zasaditev enega izmed usmerjevalnih otokov ponazarja 
ob~inski grb. Izvedba je bila zaupana podjetju Jeko-in, ki skrbi 
za celotno hortikulturno ureditev na{e ob~ine. @upan z izved-
bo na sliki ni bil zadovoljen in naro~il je, da morajo zasaditev 
dopolniti, tako da bo v grbu ve~ zelenja.
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Na podlagi 8. ~lena Odloka o priznanjih Ob~ine @irovnica (Ura-
dni list RS {tev. 93/00, 80/01, 88/01 in UVG, {t. 14/03, 10/05) 
Komisija za mandatna vpra{anja, volitve in imenovanja objavlja 

R A Z P I S
 ZBIRANJA PREDLOGOV ZA PODELITEV 

PRIZNANJ OB^INE @IROVNICA ZA LETO 2011

A. PREDMET RAZPISA
so priznanja ob~ine @irovnica, ki se podeljujejo zaslu`nim 
ob~anom, drugim posameznikom, podjetjem, zavodom, 
dru{tvom in skupinam, zdru`enjem in drugim pravnim osebam. 
Priznanja ob~ine @irovnica so:

1. Naziv ~astni ob~an se podeli ob~anu ob~ine @irovnica, 
dr`avljanu RS ali tujemu dr`avljanu, ki ima posebne zasluge za 
napredek znanosti, umetnosti in kulture ter za druge izjemne 
dose`ke, s katerimi je pomembno in trajno prispeval k ugledu in 
razvoju ob~ine @irovnica doma ali v tujini.

2. Plaketa Ob~ine @irovnica je najvi{je ob~insko priznanje, 
ki se podeli ob~anu ob~ine @irovnica, podjetjem, zavodom, 
dru{tvom ter drugim organizacijam in skupnostim s sede`em 
v ob~ini @irovnica za ve~letne izjemne uspehe na posameznih 
podro~jih dru`benih dejavnosti in gospodarstva, ki so prispevali 
k razvoju in ugledu ob~ine.

3. Nagrada Ob~ine @irovnica se podeli ob~anu ob~ine @irov-
nica, skupini ob~anov ob~ine @irovnica, dru{tvom ter drugim 
organizacijam in skupnostim s sede`em v ob~ini @irovnica za 
enkratne izjemne dose`ke kot spodbudo za nadaljnje strokovno 
delo in aktivnosti na posameznih podro~jih delovanja v zadnjem 
letu.

B. PREDLAGATELJI
Predlagatelji za podelitev priznanj so lahko fizi~ne osebe, pod-
jetja, zavodi, skupnosti, dru{tva ali politi~ne stranke v ob~ini  
@irovnica.

C. VSEBINA PREDLOGA
Pobuda oziroma predlog mora vsebovati:
- ime in priimek predlagatelja 
-  v primeru fizi~ne osebe ime in priimek predlaganega kandidata 

za prejemnika priznanja s podatki: datum rojstva, dr`avljanstvo 
in naslov

-  v primeru pravne osebe naziv in sede` predlaganega kandidata 
za prejemnika priznanja

- vrsto priznanja, ki naj bi ga prejel predlagani kandidat
-  obrazlo`itev predloga ter dokumente, ki potrjujejo dejstva, na-

vedena v obrazlo`itvi.

D. ROK PRIJAVE
Predlogi za podelitev priznanj ob~ine @irovnica morajo prispe-
ti najkasneje do vklju~no 14. 09. 2011, do 15. ure na naslov: 
OB^INA @IROVNICA, BREZNICA 3, 4274 @IROVNICA, s pripisom 
»ZA OB^INSKA PRIZNANJA 2011« - NE ODPIRAJ.

E. OBRAVNAVANJE PREDLOGOV 
Predloge za podelitev priznanj bo najkasneje v 30 dneh po 

prejemu obravnavala Komisija za mandatna vpra{anja, volitve 
in imenovanja, ki bo na podlagi sprejetih predlogov, skladno z 
razpisnimi kriteriji, pripravila dokon~en predlog za odlo~anje na 
ob~inskem svetu skupaj z ustreznimi utemeljitvami.
Prepozno vlo`enih ali nepopolnih predlogov komisija ne bo 
obravnavala.

Breznica: 30. 08. 2011
Vanja Resman No~, univ. dipl. ekon., l. r.

Predsednica Komisije za mandatna vpra{anja, volitve in imenovanja

Vabilo

Razvojna agencija Zgornje Gorenjske v sklopu projekta REGIOLAB 
in v sodelovanju s Slovensko gospodarsko zvezo v Celovcu, 
ob~ino Bek{tanj ter krajevno EL organizira ~ezmejno sre~anje 
podjetnikov z Zgornje Gorenjske in Koro{ke.

Sre~anje bo potekalo v ~etrtek, 22. septembra 2011 v 
kulturnem domu Lo~e, s pri~etkom ob 14. uri. 

Udele`ba na sre~anju je brezpla~na.
Svojo udele`bo obvezno potrdite do petka 16. septembra 2011 
na elektronski naslov dina�ragor.si ali urska.zeleznikar�ragor.si. 
Za sodelujo~e s slovenske strani bomo organizirali brezpla~en 
avtobusni prevoz.

Vabljeni vsi, ki vas zanima izmenjava kontaktov z avstrijskimi 
podjetji, ogled dobrih praks ter dodatne informacije o delovanju 
in poslovanju na avstrijskem tr`i{~u.

Dogodek je organiziran v sklopu projekta REGIOLAB, ki se izvaja 
v okviru OP SI-AT 2007-2013, delno je financiran iz Evropskega 
sklada za regionalni razvoj.

Nova prilo`nost

Vsi vemo, da je na{a dr`ava 
lahko bogata in prijazna vsem 
dr`avljanom. Tudi to vemo, da 
bomo cilj dosegli le, ~e bomo vo-
denje in razpolaganje z danim in 
prislu`enim bogastvom zaupali 
po{tenim in odgovornim ljudem. In te ljudi predlagamo in izbi-
ramo sami. V nadaljevanju imamo pravico in dol`nost zaupati 
svoj glas najbolj{im kandidatom. Torej je prihodnost v na{ih ro-
kah. Neumno je razmi{ljanje, da so vsi ljudje slabi oziroma enaki 
(potem smo tudi sami zani~).

Z izbranimi kandidati postavljamo dr`avo. Soodgovoren za 
slab{e `ivljenje je tisti, ki zaupa svoj glas ~loveku, ki je zaupa-
nje `e zlorabil, neopravi~eno obogatel in {e vedno ponuja svoje 
usluge. Ni~ bolj{i ni tisti, ki se no~e odlo~iti in odlo~anje prepusti 
prvim. 

^as novih prilo`nosti se pribli`uje.

Ob~inski odbor NSi @irovnica

aktualno
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aktualno

lO^enO Zbiranje kuhinjskih ODpaDkOv
V septembru se je v Ob~ini Žirovnica pri~elo izvajati 
sistemati~no lo~eno zbiranje biolo{ko razgradljivih od
padkov, ki je v Sloveniji zakonsko obvezno od 1. julija 
letos. Kako bomo biolo{ke in druge odpadke zbirali in 
odlagali odslej?

Podjetje Jeko-in, izvajalec komunalne dejavnosti v ob~ini, je upo-
rabnikom ponudilo ve~ možnosti. Novosti pri ravnanju z odpad-
ki za bralce Novic podrobneje predstavlja Tamara Hribar, vodja 
ravnanja z odpadki  v javnem podjetju Jeko-in.

Vsi biolo{ko razgradljivi odpadki ne sodijo v en ko{ …

Tako je. Biolo{ko razgradljive odpadke delimo na vrtne odpadke 
ali zeleni odrez in kuhinjske odpadke. 

Zeleni odrez ob~ani lahko odložijo na tri na~ine: kompostirajo, 
pokli~ejo na{o službo in odrez  brezpla~no odpeljemo ali zeleni 
odrez sami pripeljejo v zbirni center na Jesenice. Slednja mo-
žnost bo ob~anom precej olaj{ana z izgradnjo zbirnega centra v 
Žirovnici, predvidoma maja prihodnje leto. 

Za odlaganje kuhinjskih 
odpadkov imajo uporabni-
ki dve možnosti odlaganja: 
kompost ali zabojnik za ku-
hinjske odpadke. V poletnih 
mesecih so vsa gospodinjstva 
v ob~ini prejela vpra{alnik, v 
katerem so se opredelila za 
eno od obeh možnosti. Preje-
li smo 42 naro~il za tovrstne 
zabojnike, od tega 34 za po-
samezna gospodinjstva in 8 
skupnih, kar pomeni, da si bo 
en zabojnik delilo ve~ gospo-
dinjstev. Skupno uporabo za-
bojnika za kuhinjske odpad-
ke zelo priporo~amo, saj je 
najmanj{a velikost zabojnika 

80 l, to pa je za eno gospodinjstvo velika prostornina. Seveda se 
bodo v primeru skupne uporabe delili tudi stro{ki.  

Kako pogost bo odvoz in kako se  bodo izra~unavali 
stro{ki ravnanja s kuhinjskimi odpadki?

Odvoz bomo izvajali tedensko, stro{ki pa se bodo izra~unavali 
glede na velikost zabojnika. Za uporabo 80-litrskega zabojni-
ka bodo uporabniki od{teli 9,7 EUR mese~no, k ~emur mo-
ramo pri{teti {e približno 0,5 EUR za najemnino zabojnika. V 
ve~stanovanjskih zgradbah in v  primeru souporabe se ta znesek 
porazdeli sorazmerno glede na {tevilo družinskih ~lanov. 

Kdaj bodo gospodinjstva opremljena z zabojniki za ku
hinjske odpadke?

Ob ve~stanovanjskih zgradbah v ob~ini – teh je osem – smo jih 
namestili prav danes (1. septembra), ostali bodo dostavljeni do 
konca meseca. Naj povem, da ob~ani lahko kadarkoli spremeni-
jo svojo odlo~itev glede na~ina odlaganja kuhinjskih odpadkov 
ali se s sosedi odlo~ijo za souporabo zabojnika. 

Lo~eno zbiranje kuhinjskih odpadkov po sistemu od vrat 
do vrat bo v nadaljevanju nadgrajeno {e z lo~enim zbira
njem odpadne embalaže od vrat do vrat. Kdaj na~rtujete 
ta korak?

V za~etku oktobra bomo gospodinjstvom ponovno razdelili 
vpra{alnike, v katerih se bodo odlo~ili, ali bodo odpadno em-
balažo {e naprej odlagali na ekolo{kih otokih ali pa bodo imeli 
doma poleg zabojnika za me{ane komunalne odpadke in ku-
hinjske odpadke (~e so izbrali to možnost) {e zabojnik za od-
padno embalažo. Z zbiranjem le-te od vrat do vrat bomo pri~eli 
novembra. S tem bomo tudi razbremenili ekolo{ke otoke, ki jih 
sedaj praznimo dvakrat tedensko. 

Ali bodo ob~ani za odlaganje odpadne embalaže lahko 
uporabili obstoje~e zabojnike?

Tako za me{ane komunalne odpadke kot za odpadno embala-
žo bodo ob~ani lahko uporabljali obstoje~e zabojnike, delavci 
na{ega podjetja jih bodo le opremili z ustreznimi nalepkami. 
Odvoz bomo izvajali izmeni~no: prvi teden me{ane komunalne 
odpadke, drugi teden odpadno embalažo. Predvidevamo, da 
bo {tiri~lanska družina tako potrebovala 120-litrski zabojnik za 
me{ane odpadke in 240-litrski zabojnik za embalažo. V primeru, 
da obstoje~i zabojniki po velikosti ne ustrezajo, svetujemo, da 
zabojnike ustrezne velikosti uporabniki najamejo. Najem zaboj-
nika zna{a glede na velikost od 0,5 do 0,7 EUR in ~e se izkaže, 
da ste izbrali prevelikega oz. premajhnega, ga brez stro{kov lah-
ko zamenjate.

Kako se bo oblikovala cena odvoza me{anih komunalnih 
odpadkov in embalaže z doma~ega dvori{~a?

Zbiranje embalaže od vrat do vrat za na{e podjetje ne pred-
stavlja dodatnih stro{kov, tako bodo uporabniki za to storitev 
pla~ali le ceno najema zabojnika. Cena odvoza me{anih ko-
munalnih odpadkov, ki pokriva en tedenski odvoz  - izmeni~no 
embalaže ali komunalnih odpadkov, odvoz lo~eno zbranih od-
padkov na ekolo{kih otokih, odvoz zelenega odreza in kosovnih 
odpadkov bo fiksna, enota mere pa {tevila oseb v gospodinjstvu. 
Cena deponiranja odpadkov in vse pristojbine, ki so vezane na 

Zabojnik za zbiranje 
kuhinjskih odpadkov

Ekolo{ki otok nasproti pokopali{~a na Breznici kljub 
pogostej{emu odvažanju smeti nemalokrat zgleda takole. 
V podjetju Jeko-in pri~akujejo, da se bo stanje izbolj{alo z 
uvedbo zbiranja embalaže od vrat do vrat. 
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Eko koti~ek

to storitev (okoljska dajatev za obremenjevanje okolja zaradi od-
laganja odpadkov, finan~no jamstvo) pa bo odvisna  od velikosti 
zabojnika. Vsak posameznik tako z doslednim lo~evanjem lahko 
vpliva na koli~ino me{anih odpadkov in tako tudi na ceno stori-
tve. V prihodnje, ko bodo cene za komunalne storitve spro{~ene 
in oblikovane v skladu z veljavnimi predpisi, bo tako vsak ob~an 
lahko vplival tudi na vi{ino zneska na položnici.

Kak{en bo torej znesek na na{i položnici po novem?

Stro{ek ravnanja z odpadki se bo povi{al le tistim gospodinj-
stvom, ki se bodo vklju~ila v odvoz kuhinjskih odpadkov. Stro{ek 

ravnanja s komunalnimi odpadki do nadaljnjega ostaja nespre-
menjen – Vlada RS je konec avgusta z Uredbo zamrznila cene 
komunalnih storitev za obdobje pol leta.

Na odlagali{~a odpadkov sodijo samo tisti odpadki, ki jih ni 
mogo~e reciklirati. Z lo~evanjem zmanj{ujemo koli~ino teh od-
padkov in omogo~amo predelavo posameznih frakcij. Bolj do-
sledni smo pri lo~evanju bolj u~inkovit je sistem, katerega prven-
stveno vodilo seveda niso zakonski predpisi in sankcije, temve~ 
ohranjanje okolja. 

Pogovarjala se je Polona Kus

toplotna izolacija trendisol
Trendisol je kvalitetna toplotna izolacija narejena iz zmle
tega ~asopisnega papirja. Je edina toplotna izolacija, za 
katere proizvodnjo niso potrebne nove surovine iz na
rave. Z zbiranjem ~asopisnega papirja in z njegovo pre
delavo v kon~ni izdelek, izdelava Trendisola predstavlja 
zaklju~en ekolo{ki krog s pozitivnim u~inkom na okolje. 

Z uporabo tovrstne izolacije tako varujemo okolje in zmanj{ujemo 
koli~ino odpadkov. Poleg tega ima Trendisol vse lastnosti narav-
nega materiala in se v osnovi obna{a kot les. Zato je u~inkovit 
tako v poletnem kot v zimskem ~asu. Kot vsi naravni materiali 
tudi Trendisol sprejema in oddaja vlago, vendar se mu s tem ne 
zmanj{uje izolacijska sposobnost. Za razliko od mineralne volne 
se lahko navla`i celo do 40 %, kljub temu pa ne izgublja izolacij-
skih lastnosti, saj se vodna para porazdeli po vsej izolaciji. 

Trendisol se tudi izredno hitro su{i. Ra-
ziskave so pokazale, da skozi netesne sti-
ke parnih zavor prehaja v izolacijo tudi 

tiso~krat ve~ vodne pare kot ka`ejo izra~uni, saj netesnih stikov 
ne moremo predvideti pri izra~unu gradbene fizike. Prese`ek 
vodne pare zmanj{uje izolacijske sposobnosti materialom, ki 
pare ne morejo sprejeti, in hkrati tudi neugodno vpliva na osta-
le vgrajene materiale. Z vgradnjo Trendisol izolacije prepre~imo 
po{kodbe gradbenih konstrukcij ter podalj{ujemo `ivljenjsko 
dobo lesenim konstrukcijam, saj Trendisol uravnava njihovo 
vla`nost. Pri difuzijsko odprti gradnji nam Trendisol omogo~a, 
da vodna para ne potuje samo v eno smer. Z vgradnjo parnih 
ovir dose`emo, da Trendisol uravnava tudi vla`nost v prostoru. 
S tem se izbolj{a mikroklima, kar je {e posebej dobrodo{lo pri 
novej{ih objektih, ki so dosti bolje tesnjeni kot pred ~asom. 

Z vgradnjo Trendisol izolacije dobimo veliko ve~ kot le osnovno 
za{~ito pred mrazom. Proizvaja se s pomo~jo moderne in ener-
getsko var~ne tehnologije na podlagi kanadske licence s strogo 
kontrolo kakovosti. S sodobnim recikla`nim postopkom se to-
plotna izolacija Trendisol izdeluje iz ~asopisnega papirja, kate-
rega osnovna surovina so celulozna vlakna. Osnovno gradivo je 
torej les, odli~ne lastnosti lesa pa poznamo ̀ e tiso~letja. Sortiran 
~asopisni papir se v proizvodnji najprej grobo razre`e in povle~e 
skozi turbino. Med tem postopkom razvlaknjenja se mu doda 
borova sol kot za{~itni konzervans – impregnacija, ki izolacijo 
{~iti pred plesnijo in insekti, v stiku z ognjem pa naredi kristalino, 
ki prepre~uje dotok kisika. S turbinsko tehnologijo tako dobimo 
dalj{a in la`ja vlakna v obliki kosmi~ev. 

Naj gre za novogradnjo ali obnovo, Trendisol je mo`no upo-
rabiti v {tevilnih konstrukcijah: v strehah, stropih, izolacijah 
suhomonta`nih podov, v predelnih stenah, lesenih skeletnih ste-
nah, kot dodatna izolacijo na notranji strani sten iz brun in ma-
sivnih zidov. Izolacija se vgrajuje v razsutem stanju s posebnim 
strojem, ki celulozne kosmi~e po cevi s pomo~jo zra~nega toka 
transportira do `elenega gradbenega elementa. V razsutem sta-
nju je izolacija le toliko ~asa, dokler potuje po cevi. Vgrajena izo-
lacija dobi obliko kompaktne plo{~e po meri prostora, je v enem 
kosu in se tesno prilega vsakr{ni konstrukciji. Sama izvedba je 
enostavna, hitra in ni zdravju {kodljiva. Vpihovanje vr{i izu~en 
in izku{en izvajalec. S tak{nim na~inom vgradnje se izognemo 
odpadku, ki ga imamo pri izolacijah v plo{~ah, poleg tega pa 
izolacije ni potrebno prena{ati po objektu. Tako stroj kot tudi 
izolacija, ki jo vgradimo, se nahajata zunaj objekta, na prostem. 
Trendisol je torej u~inkovita, okolju prijazna izolacija s prepro-
stim na~inom uporabe. 

Luka Ga{per{i~

 •  • 
 •  • 
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lokalno onesna`evanje ozra~ja

V Sobotni prilogi Dela (23. julij 2011) sem zasledil ~lanek Pavla 
Be{tra, v katerem razglablja o ideji Slovenske pisateljske poti.
Ne bom komentiral omenjene ideje, ker je ne poznam dovolj 
dobro. V zvezi s tem je P. Be{tru prav tako v Sobotni prilogi 
(27. avgust 2011) odgovoril predsednik komisije za za{~ito na-
ravne in kulturne dedi{~ine Dru{tva slovenskih pisateljev, ki je 
pobudnik Slovenske pisateljske poti.
Iz ~lanka P. Be{tra je mo~ zaznati nestrpnost in sovražnost do 
»tujega« in »nedoma~inov«, kar je avtorjev prepoznavni slog. 
Tak{no razpoloženje veje iz ve~ine zapisov P. Be{tra, kdo ve od 
kod poklicanega, da sodi o dogodkih, dejanjih in celo zaseb-
nem življenju ljudi. Kot da bi gojil kult nestrpnosti in sovražno-
sti do vsega, kar mu ni pogodu.
A pustimo to. V lokalnem okolju smo tega onesnaževanja 
ozra~ja že vajeni, ~eprav dosega stopnjo, ko bo potrebno 
pri~eti s sanacijo.  

Zmotilo me je nekaj drugega. Pod ~lankom je bil podpis: Pa-
vel Be{ter, predsednik kluba Pre{ernovi rojaki. KLUBA? Osebno 
me beseda klub ne moti, saj se tudi ostali krajani združujemo 
v klubih. Le-te obi~ajno povezujemo s {portnimi dejavnostmi, 
poznamo pa tudi Klub {aljivcev, na primer. Iz nem{~ine pre-
vzeta beseda v nazivu združenja, ki si je kot »posebno nalogo 
zadalo skrb za ohranitev jezika in za pravilno uporabo lepe 
slovenske besede povsod, v uradih in gostilnah, v medijih in 
javnih nastopih«, pa res ne »sede«. 
Mar beseda dru{tvo ljubiteljem kulture, imenovanim Pre{ernovi 
rojaki, ne zveni lep{e in bolj doma~e? Res se zdi nenavadno, da 
P. Be{ter, ki se ima za nekak{nega pastirja slovenske besede in 
lovca na tujke v slovenskem jeziku, poseže prav po izrazu klub, 
ki je na slovenskem prisoten morda zadnjih sto let in bolj kot 
po kleni slovenski besedi di{i po tujem in nedoma~inih.

Miran Dolar

Eko koti~ek / kulturni utrip pod Stolom

Knjiga 
DOBER DAN, 
Triglavski narodni park

novoNaročila in informacije:
Medium d.o.o., Žirovnica 60c, 4274 Žirovnica
e: medium@medium.si, t: 04/580 50 20, f: 04/580 50 25

cena: 35 eur

20% popust: 28 eur

V treh dneh so obnovili pe~, namestili to~kovne snego
love in izvedli beljenje. Dela v vrednosti 14.500 EUR je 
financiralo Ministrstvo za kulturo.

Tako obnova pe~i kot namestitev snegolovov sta bila nujno 
potrebna posega. Skozi razpoke v kru{ni pe~i je namre~ uhajal 
plin, spominjamo pa se tudi zimskih nezgod ob zdrsih snega s 
strehe. Direktorica ZTK Maja Zupan je zadovoljna, da so z vztraj-
nim opozarjanjem in sodelovanjem Zavoda za varstvo kulturne 
dedi{~ine, OE Kranj ter Restavratorskega centra Slovenije v ~asu 
vladne krize uspeli pridobiti sredstva Ministrstva za kulturo, se-
znam nujnih del pa s tem {e ni zaklju~en. Hi{o pesti huda vlaga 
v kletnih prostorih, potrebna je sanacija razpoke na jugozaho-
dnem delu fasade in obnova dotrajanih sanitarnih prostorov. 
Obnova je potekala v poletnem ~asu, med 21. julijem in 16. 
avgustom, ko je obisk najmanj{i in tako izpad prihodka ni bil 
velik. Obiskovalcem, ki so si vendarle `eleli ogledati Pre{ernovo 
rojstno hi{o, pa so svetovali obisk rojstne hi{e Franca Sale{kega 
Fin`garja v Doslov~ah. 

P. K.

v pre{ernovi rojstni hi{i opravljena nujna obnovitvena dela

Sanacija pe~i je bila zaradi uhajanja plina nujno potrebna.
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Me[ana pevska skupina Dr. 
France pre[eren @irOvnica 
ZOpet na tujeM

Pevci me{ane pevske skupine Dr. France Pre{eren @irov
nica z umetni{ko vodjo Ireno Kosma~ smo se udele`ili 7. 
International Johannes  Brahms Choir Festival & Com
petition, ki je potekalo v organizaciji Interkultur, Musica 
Mundi od 6.  10. julija 2011 v nem{kem mestu Werni
gerode. 

Na festival se je prijavilo deset nem{kih zborov, v tekmovalnem 
delu pa smo imeli slovenski predstavniki kar dvaintrideset kon-
kurentov z vsega sveta - Argentine, Belgije, Kitajske, Danske, 
Nem~ije, Gr~ije, Izraela, Kazahstana, Saudske Arabije, Nizozem-
ske, Poljske, Rusije, Vietnama. Doletela nas je tudi posebna ~ast, 
saj je organizator festivala za izvajanje festivalske himne na slo-
vesnosti ob odprtju dolo~il ravno na{o skupino. 
Na prijateljskem koncertu so nas gostili pevci cerkvenega pevske-
ga zbora Kirchenchor Langeln. Poslu{alci so na{ program sprejeli 
z navdu{enjem, pokramljali pa smo tudi v slovenskem jeziku, 
saj smo med prisotnimi naleteli tudi na rojeno {kofjelo~anko, 
ki sedaj `ivi v tistih koncih, Zdenko Kaufman. Dober vtis smo 
naredili tudi na lokalni ~asopis Volksstimme, ki se je o nas kar 
precej razpisal, `upan mesta Wrenigerode Peter Gaffert pa je na 
sprejemu povedal, da ima v Sloveniji prijatelje in da je `e obiskal 
tudi Triglav. 

Obisk festivala smo izkoristili tudi za ogled kulturnih znamenito-
sti, prisluhnili ostalim zborom na tekmovanju, pa tudi sami do-
segli lep uspeh. V kategoriji sakralna glasba nam je mednarodna 
`irija iz Avstrije in Nem~ije namenila srebrno plaketo, v kategoriji 
ljudska pesem pa so nam `irantje iz Nem~ije, Kitajske in Ju`ne 
Afrike podelili zlato plaketo. S slednjo smo si tako pridobili cer-
tifikat, kateri nam naslednjih pet let omogo~a direktno uvrstitev 
v finalno tekmovanje na Svetovnih zborovskih igrah, ki potekajo 
vsaki dve leti in se bodo naslednje leto odvijale v ameri{kem 
Cincinnatiju. Skupni zmagovalec med zmagovalci omenjenega 
festivala vseh kategorij je postal zbor Diocesan Schools Choral 
Society s Kitajske, ki je {tel kar dvaindevetdeset ~lanov. 
Obe plaketi, na kateri smo zelo ponosni, sta sedaj ravno prav{nja 
motivacija za pripravo bo`i~nega koncerta in slavnostnega kon-
certa ob dvajseti obletnici neprekinjenega delovanja na{e sku-
pine. 

Projekt smo uspe{no izvedli ob pomo~i doma~ega kulturnega 
dru{tva, Ob~ine @irovnica, Zavoda za turizem in kulturo @irovni-
ca, podjetja Doka Jesenice in avto kleparstva Robert Marki~ Pod-
brezje, brezpla~en prevoz pa sta omogo~ila Savske elektrarne PE 
Moste in podjetje Pre{a d.o.o. Cerklje.

MPS

brezni{ki folkloristi na festivalu 
v italiji

V italijanskem mestu Friuli je od 7. do 12. julija potekal 
mednarodni festival z naslovom »12° Festival Mondiale del 
Folclore Giovanile«. Na gostovanju je sodelovalo 12 fol
klornih skupin iz razli~nih pokrajin Italije in kar 6 folklor
nih skupin iz Avstrije, Bolgarije, Sardinije, Koreje, Rusije in 
Slovenije. Kot predstavniki slovenske kulture in tradicije so 
se festivala udele`ili ~lani Otro{ke folklorne skupine Brezni
ca z mentorico Maru{o Stres in ob pomo~i Katje, Janine in 
Miha. Pripravili so tri odrske postavitve z naslovi »^'belce«, 
»Godec veselo na svetu `ivi« in »Naj zmaga najbolj{i«. 

Pripoveduje Maru{a Stres, vodja Otro{ke folklorne skupine Bre-
znica: »Pot v Italijo ni bila dolga, saj smo z Breznice v treh urah 
prispeli do hotela Forum Juli in se nastanili v prelepih sobah. Pri 
prvem kosilu nam je postalo jasno, da bomo 4 dni dobro in tudi 
veliko jedli. Vemo, da so Italijani znani po testeninah, zato smo 
vedno za predjed dobili »testenine na 100 na~inov« in {ele nato 
je sledila glavna jed. Na{i `elod~ki so bili res polni. 

Na{ prvi nastop je bil v mestu Arta Terme. Parado sodelujo~ih 
skupin je zmotil de` in po reku »vsak naj se znajde sam« smo 
prevedrili v nekem hotelu ob cesti. Nastopili smo pozno zve~er, 
a plesalci so se kljub temu odli~no odrezali z odrskima posta-
vitvama Naj zmaga najbolj{i in Godec veselo na svetu `ivi. Z 
veseljem smo si ogledali tudi druge skupine, ki so bile druga~ne 
od nas in vsaka po svoje zelo zanimiva.
 
Naslednji dan smo si ogledali staro rimsko mesto Oglej, kjer je 
polno ostankov iz ~asa Rimskega cesarstva. Plesalci so se pov-
zpeli tudi na stolp in prehodili ve~ kot 150 stopnic. Za piko na i 
smo si privo{~ili {e okusen sladoled, ki nas je v vro~ini vsaj malo 
ohladil. Sledile so priprave na nastop; pregled kostumov, ali 
imamo zastavo, pa na{ transparent, pa vse pripomo~ke kot so 
hodulje, vrv, harmonika, violina, ali imajo deklice spletene kitke 
… in ̀ e smo se z avtobusom peljali proti mestu Pordenone. Spet 
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smo se skupine obiskovalcem predstavile v sprevodu po mestnih 
ulicah, tokrat v son~nem, vro~em vremenu. Nastopili smo sredi 
velikega mestnega trga na velikem odru in bilo je res slovesno. 
Plesalci so predstavili dve odrski postavitvi in v soju odrskih lu~i 
{tevilnim gledalcem predstavili na{o, slovensko, natan~neje go-
renjsko kulturo, kostume, plese, godce in lepe nasmehe na{ih 
plesalcev. Za dobro predstavitev smo bili popla~ani s huronskim 
aplavzom publike. 

V nedeljo nas je ~akalo pravo presene~enje. Vodi~ki sta nas po-
peljali do Otoka sonca, kjer smo prosti ~as izkoristili za prijetno 
namakanje v morju. Bilo je odli~no. Zve~er je bil predviden na-
stop v »na{em« mestu, v mestu, kjer smo domovali. Za zadnji 
dan na{ega gostovanja smo pripravili {e 20-minutni nastop in 
se predstavili z vsemi tremi odrskimi postavitvami. Kljub ponov-
ni pozni uri so imeli mladi plesalci {e veliko energije, ki so jo 
~utili tudi gledalci. Sam organizator, g. Alessio Moretto, nam 
je ~estital za odli~no izveden nastop. Od nas je prejel darilo, ki 
ga bo spominjalo na Slovenijo in Otro{ko folklorno skupino Bre-
znica. Zahvalili in obdarili smo tudi na{i vodi~ki, saj sta nam vse 
dni vedno stali ob strani, nam ustregli v vseh `eljah, nas a`urno 
obve{~ali o spremembah in skratka z nami dihali in `iveli te dni 
gostovanja. 

Zadnji ve~er pred odhodom domov je bilo veselo. Brez »pi`ama 
party« ni {lo, kjer so se stkale {e trdnej{e vezi prijateljstva med 
plesalci.

Polni novih izku{enj, poznanstev in do`ivetij smo se zadovolj-
ni odpravili domov. Med potjo smo se {e na hitro ustavili v 
Portoro`u, se {e enkrat ohladili v morju, potem pa res odhiteli 
na{im najbli`jim v objem.

Da tak{ne projekte lahko korektno izvedemo in se v tujini kvalite-
tno predstavimo, se moram ob tej prilo`nosti najlep{e zahvaliti 
doma~emu Kulturnemu dru{tvu dr. France Pre{eren @irovnica 
– Breznica, Ob~ini @irovnica in navsezadnje tudi star{em, kate-
rih otroci pridno nadaljujejo `e zastavljeno delo poustvarjanja 
slovenskega ljudskega izro~ila. Z ohranjanjem in poustvarjanjem 
te dedi{~ine danes, prihodnjim rodovom omogo~amo, da spo-
znavajo na{e korenine.«

Maru{a Stres

vabljeni v knji`nico Matije ^opa 
v @irovnici

Poletne po~itni{ke delavnice so bile v knji`nici Matije ^opa v  
@irovnici zelo dobro obiskane. V juliju je potekala ra~unalni{ka 
delavnica, makrame in digitalna fotografija, v avgustu so otroci 
aktivno pre`ivljali prosti ~as na ekolo{ki delavnici, narisali in na-
slikali svojo umetnino na platno in izdelali uporabne in okrasne 
predmete. Izdelki bodo ves september razstavljeni v knji`nici, 
utrinke z delavnic pa si lahko ogledate v galeriji na naslovu: 
www.knjiznica-jesenice.si 

Z oktobrom spet pri~enjamo 
z dejavnostmi za otroke, in 
sicer z ustvarjalnimi de
lavnicami in urami pra
vljic. Potekale bodo ob 
ponedeljkih. Delavnice so 
brezpla~ne in se jih lahko 
udele`ijo otroci, stari naj-
manj {est let, na ure pravljic 
pa so vabljeni otroci, stari 
najmanj {tiri leta. 

[olarji bodo svoje znanje lahko vsak mesec preizkusili ob novi 
uganki, kvizu, kri`anki. Zadnji ponedeljek v mesecu bomo 
iz`rebali nagrajence, ki bodo prejeli prakti~no nagrado. 
Od za~etka oktobra do konca maja bo `e peti~ potekal pro-
jekt Berem z Brihto, namenjen mladim bralcem. Na oddelku 
za otroke bodo zanje pripravljene knjige, ozna~ene z masko-
to Brihto. Najmlaj{im bralcem bodo z branjem pomagali star{i, 
otroci pa bodo na temo knjige narisali risbico. Ostali udele`enci 
bodo knjige prebrali sami in odgovorili na vpra{alnik. Risbe in 
vpra{alnike bomo shranjevali v knji`nici v mapah udele`encev.
Za odrasle pripravljamo razli~ne prireditve enkrat mese~no, 
vsaki~ ob 19. uri. 20. oktobra bomo gostili Ruth Podgor
nik Re{, ki nam bo predstavila knjigo Na{a pokopali{~a. 
Ustvarjalne delavnice za odrasle bodo predvidoma zadnja dva 
~etrtka v mesecu od 18. do 20. ure.
Prisr~no vabljeni v knji`nico in na prireditve!
        
   Sa{ka Martinu~
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Gsm: 041 762 636
Tel: 04 537 33 05

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

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

porokah in rojstnih dnevih ...

GOSTILNA JEZERSKA HIŠA 
Na golf igri{~u Bled



ur{ka, Miha in mozaiki
Ur{ka in Miha Poto~nik ̀ ivita na Bregu. Pred tremi leti sta 
na koncu vasi kupila majhno hi{ko in jo pri~ela urejati v 
dom – dom oble~en v kamen~ke.

Ona je diplomirana 
ekonomistka in on 
tesar. V Ka{arijo sta 
se preselila z Bleda. 
Oba ustvarjalne nara-
ve, sta se v tem smi-
slu lotila tudi obnove 
hi{e. Miha zidarskih 
in mizarskih del, 
Ur{ka pa je za~ela 

ustvarjati mozaike. »Mozaiki me od nekdaj zanimajo, ko sva 
za~ela urejati hi{o so me pa prav za~arali. Najprej sem se lotila 
sanitarij in potem, `e bolj ve{~a dela, nadaljevala s kopalnico, 
stopni{~em … Kmalu se mi je pri sestavljanju ko{~kov pridru`il 
{e Miha in ugotovila sva, da se odli~no dopolnjujeva. Idejo, ki 
jo jaz za~nem upodabljati, Miha popolnoma v kontekstu spelje 
do konca. 

Miha: »Rada imava mo~ne, tople barve. Uporabljava plo{~ice, 
kamne in kot dodatek steklo. Pri mozaiku pravzaprav ni pra-
vil, vsak razvije svoj stil, z manj{imi ali ve~jimi ko{~ki, {ir{imi ali 
o`jimi fugami. Pazljiv mora{ biti pri pripravi podlage; najla`je 
gre, ~e je ravna, a izziv je ve~ji, ~e je podlaga valovita, zaob-

ljena. Sicer pa je delo nepredvidljivo in zato privla~no. Sestavi{ 
zami{ljen vzorec, a nikoli to~no ne ve{, kaj bo nastalo, ko bo{ 
mozaik {e zafugiral.«
Z mozaiki sta se Ur{ka in Miha prvi~ predstavila na razstavi v 
^opovi hi{i letos junija. Razstava je bila zaklju~ni del projekta 
»Naj umetnost ne pozna meja« pod okriljem RAGOR-ja. Za to 
prilo`nost sta izdelala mozaik z motivom sonca, ki je med obi-
skovalci zbudil veliko zanimanje, sedaj pa je razstavljen v trgovini 
Tapro - Grosist Lesce. Ur{ka: »Sonce je zelo mo~an simbol, ki 
pritegne ljudi. V najinih idejnih na~rtih sedaj nastaja serija ogle-
dal z vklju~enim elementom sonca, v katerih se bova poigrala z 
razli~nimi barvami in materiali.«
Ljubiteljska zaposlitev postaja vse pomembnej{i del njunega 
`ivljenja. V nadstropju hi{e nastaja prava mozai~na delavnica, 
Ur{ka pa se je letos poleti izobra`evala v evropskem centru mo-
zaikov, v italijanski Ravenni. »Sprva sem bila zelo neuka, ni~ ni-
sem vedela o mozaikih. Potem sem se oskrbela z literaturo, se 
navdu{ila nad Gaudijem in Hundertertwasserjem. V Ravenni smo 
se u~ili tol~i kamen, steklo in osnov ob izdelavi kopije izbranega 
mozaika. Prihodnje leto nadaljujem z naslednjim te~ajem!«
Jeseni bosta v Ravenno odpotovala oba. Tam bo namre~ skoraj 
ves oktober in november potekal festival Ravenna Mosaico, na 
katerem se predstavljajo sodobni mojstri te starodavne umetno-
sti z vsega sveta in tega ne `elita zamuditi.
Ve~ o Ur{ki, Mihu in mozaikih na: http://www.rokodelc.si/
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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

Razko{je idej 
in harmonija bivanja!

Zavese, dekorativne tkanine, talne obloge, blazine, darilni boni
svetovanje in izmera, šivanje, oblazinjanje, polaganje, montaža

Vse za celostno opremo bivalnega in poslovnega prostora 
na enem mestu!

S tem oglasom imate pri nakupu ali naročilu 
10% popust! (Velja do 10.10.2011)
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Izobra`evanje

ekipa O[ @irOvnica na svetOvneM 
prvenstvu v pOrtOriku 
Anasco, Portoriko, 28. 6.  12. 7. 2011

Na 1. svetovnem {olskem prvenstvu (ISF) v odbojki na 
mivki, v mestecu Anasco v Portoriku je kot predstavnik 
Slovenije nastopila ekipa treh odbojkaric O[ @irovnica. 

Tekmovanja ISF predstavljajo 
najvi{ji nivo {olskih {portnih 
tekmovanj v svetu. Trener-
ka OK Mladi Jesenice Tanja 
Bo`inovi~ je v ekipo izbrala 
Dorotejo Brgant, Katarino Br-
lec in Nino ^uk. Ali so dekleta 
iz pravega testa, smo najprej 
preverili na oktobrski delovni 
akciji, ko smo skupaj s star{i 
in sorodniki pod Stolom po-
sadili 1200 drevesc in zaslu`ili 
nekaj denarja za projekt. 
Tekmovanje je potekalo na 
pla`i Boqueron, transport do 
pla`e pa v hollywoodskem 
stilu v spremstvu policije. 
Med izobe{enimi zastavami 
smo opazili veliko napako or-
ganizatorjev – nam v ~ast je 

plapolala ruska zastava. Prva tekma je bila obenem »prva ura 
resnice« za na{o ekipo. Predstavljati svojo domovino je zmeraj 
poseben ~ustveni dogodek, ki ga ne pozabi{ nikoli. Nina in Do-
roteja sta v boju z doma~inkami pokazali nekaj obetavnih akcij, 
a tekma se je kon~ala s porazom. @alost in solze smo sprali v 
toplem Karibskem morju.
Proti Franciji smo na igri{~e pospremili Nino in Katarino. Katari-
na se je izkazala z nepredvidljivimi potezami, Nina pa z zaneslji-
vostjo. Prvi niz se je kon~al zelo hitro v na{o korist z rezultatom 
21:12. Apetiti po zmagi so nam porasli do neba. V kak{nem 
~ustvenem stanju smo bili pri rezultatu 16:16 v drugem nizu si 
lahko samo predstavljate, a pet to~k do raja se je spremenilo v 
pekel poraza. Dekleta smo posku{ali potola`iti, da je naslednji 
dan {e ena prilo`nost, ~eprav smo vedeli, da je popravni izpit 
proti odbojkarski velesili Italiji misija nemogo~e. Zasedli smo 7. 
– zadnje mesto na turnirju. 
Uspe{nej{i smo bili ne ve~erni predstavitvi dr`av. Katarina je su-
vereno, seveda v odli~ni angle{~ini, povabila vse udele`ence na 
oder, da zaple{ejo polko. Kvaliteta plesa ni bila na prvem mestu, 
pomembnej{a je bila kvantiteta plesalcev. 
Zadnji dan so nas organizatorji odpeljali na ekskurzijo v pribli`no 
70 km oddaljeno jamo ob reki Camuy. Jama za nas Slovence ni 
bila ni~ posebnega. Morda se ne zavedamo, kako enkratne jame 
imamo pri nas. Zaklju~ek tekmovanja se je odigral po notah 
Michaela Jacksona. Lokalna gledali{ko-plesno-pevska skupina v 
izjemnih kostumih nam je predstavila ven~ek njegovih najbolj{ih 
pevskih in plesnih to~k. 
Na poti domov smo se za pet dni ustavili v New Yorku, kjer smo 
si ogledali vse glavne znamenitosti. 

Nekaj vtisov je zapisala Nina ^uk
Veliko sem se nau~ila o samem {portu, ljudeh po svetu in njiho-
vem na~inu ̀ ivljenja. Portori~ani so zelo odprti, komunikativni in 
nasmejani. Zelo mi je bilo v{e~, da so se zbrali na kupu, pri`gali 
radio in za~eli plesati. Medtem ko smo mi za trening tekmo 

igrali s kitajskimi ekipami, so bili oni v morju, pili Coca colo in 
pivo ter navijali. Italijani so bili izbir~ni glede domovanj. Ker niso 
imela pet zvezdic, so prvo no~ prespali na ko{arkarskem igri{~u. 
V Portoriku imajo ljudje skromne hi{e, pa kljub temu normalno 
`ivijo. Kitajska reprezentanca se mi je zdela simpati~na, ~eprav 
je le eden znal angle{ko. Komunikacija z njimi je bila zahtevna. 
Najbolj so mi bili pri srcu Brazilci. Z njimi v kombiju je bilo vedno 
zabavno, glasno in spro{~eno. Nau~ile smo jih re~i »v{e~ si mi«. 
Besedna zveza se jim je zdela tako dobra, da so nam z njo dvori-
li, ko smo pri{le mimo njihovega domovanja. Ameri~ani so zelo 
potratni in ne reciklirajo odpadkov. 

Za konec bi vam rada povedala {e nekaj. Vedno me je skrbelo 
moje znanje angle{~ine. V {oli jo imam `e nekaj let le prav do-
bro, kljub temu pa sem bila tam med bolj{imi govorci. Dragi 
moji sodr`avljani, generalno gledano smo dobri govorci, le sa-
mozavesti nam primanjkuje. Zato govorite, govorite in {e enkrat 
govorite, saj nikoli ne veste, kaj zaradi ne-zgovornosti lahko za-
mudite. 

Finan~na sredstva so prispevali: Ob~ina @irovnica, Zavod za {port RS Planica, GG Bled, 
Flycom, Milena Legat @irovnica, Gostilna Osvald @irovnica, [portni center Pokljuka, 
Auto M Lesce, Ponca Rate~e, Pizzerija Rustika Bled. Najve~ finan~nih sredstev so pri-
spevali star{i deklet.
Brez pomo~i mnogih, projekta ne bi mogli izpeljati: ravnatelj O[ @irovnica,mag. Valen-
tin Sodja, OK Mladi Jesenice, OK Aquawatt @irovnica, Medium @irovnica, Odklop [kofja 
Loka, [D Gorje, Koala {port, Tolmun Fram pri Mariboru, Zavarovalnica Triglav Jesenice, 
Sitra Bled in drugi. 

Nenad Pilipovi~

Zdrav `ivljenjski slog tudi med 
po~itnicami

V okviru projekta Zdrav `ivljenjski slog se je dogajalo tudi med 
po~itnicami. Ale{ O{ljak, vodja projekta: »Po~itnice smo pri~eli 
s pomo~jo KK Zavr{nica. Trener Aljo{a @nidar nas je vodil po 
poteh in brezpotjih Zavrha. Naslednji dan smo plavali v bazenu 
v Radovljici, s plavanjem pa smo nadaljevali tudi v sredo. Tokrat 
smo obiskali Olimpijski vesla{ki center na Bledu, na{ gostitelj pa 
je bil vesla~ svetovnega slovesa Miha Pirih. Preizkusili smo se v 
dvojnem ~etvercu, sre~ali Iztoka ^opa in Luko [pika, ko pa nam 
je bilo prevro~e, smo sko~ili v toplo jezero. Predzadnji dan smo 
se odpeljali do igri{~a za golf na Bledu in se preizkusili v golfu. 
Tisti, ki jim {e ni bilo dovolj, pa so po~itnice zaklju~ili s pleza-
njem, najprej na umetni steni, nato pa v naravnem plezali{~u v 
Bohinju.
V spro{~enem vzdu{ju so u`ivali vsi, tako otroci kot spremlje-
valci. To nas obvezuje, da aktivne po~itnice ne bodo le »muha 
enoletnica«, zato obljubljamo: »Pripravite se na krompirjeve 
po~itnice 2011, mi smo `e!«

Tekma s Francozinjama

Doroteja, Katarina, Tanja in 
Nina
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Skavti

letovanje v pinei
15. – 25. 7.

V Pinei je v organizaciji ZDPM Jesenice letovalo kar 80 
otrok. @irovni~anom so se pridru`ili {e otroci iz osnovnih 
{ol Koro{ka Bela in Poldeta Stra`i{arja. V DPM smo bili {e 
posebej veseli sodelovanja s TVD Partizan @irovnica pri 
organizaciji {ole odbojke. 

S pripravami na letovanje smo za~eli `e maja. Otroke smo raz-
delili v 9 skupin in vsaki skupini dodelili vodi~a, katerega smo 
predstavili tudi star{em na sestanku pred odhodom na letova-
nje. V urejenem letovi{~u ZDPM Jesenice Pinea pri Novigradu 
nas je pri~akalo prijazno osebje in toplo morje. V naslednjih de-
setih dneh smo se u~ili plavanja, skakanja v vodo, potapljanja, 
igrali odbojko, nogomet, ko{arko in balinali. Izdelovali pa smo 
tudi zapestnice, barvali majice in nohte, se z ladjo odpravili v 
Pore~ ter ve~krat obiskali Novigrad in Maredo. Tako kot vsako 
leto moramo pohvaliti vse otroke za pridnost in ubogljivost, saj 
nismo imeli nobenih te`av z upo{tevanjem navodil in discipli-
no. Da smo res prava kolonija, so potrdili tudi {tevilni gostje iz  
@irovnice, ki so letovali z nami. Nekoliko nam je nagajalo vreme 
in visoki valovi, zato smo se ve~krat kopali v Rakovem zalivu. 
Za sodelovanje in pomo~ pri izvedbi letovanja bi se radi zahvalili 
Ob~ini @irovnica, O[ @irovnica, TVD Partizan @irovnica in neka-
terim donatorjem. Upamo, da se naslednje leto sre~amo v Pinei 
v {e ve~jem {tevilu!

DPM @irovnica

akcija zbiranja divjega kostanja

To jesen DPM @irovnica organizira zbi-
ranje divjega kostanja za osnovno{olce 
in srednje{olce! Zbiranje bo potekalo na 
igri{~u Glenca na Breznici (pod skakalnica-
mi) vsako soboto v septembru in oktobru 
ob 17.00 uri. Vsak kilogram zbranega ko-
stanja je 0,4 EUR. S kostanjem bomo nahra-

nili divjad v Triglavskem narodnem parku. Vabljeni k dru`abnosti 
in koristnemu opravilu obenem!

DPM @irovnica

na svetovnem dnevu mladih v 
Madridu

Svetovni dan mladih je mednarodni shod katoli{ke mla
dine, na katerega vsake dve ali tri leta mlade z vsega sve
ta povabi pape`. V tednu dni se v gostujo~em mestu in 
tudi na drugih lokacij v dr`avi vrstijo festivali, koncerti in 
razli~ne oblike bogoslu`ja. Po svetovnem dnevu mladih v 
Sydneyu leta 2009, je letos avgusta prireditev potekala v 
Madridu. Med dvema milijonoma mladih je bila v [paniji 
tudi skupina brezni{kih skavtov. 

Na{a pot se je za~ela 9. avgusta zjutraj. Skavti iz razli~nih koncev 
Slovenije smo se z dvonadstropnim avtobusom odpeljali proti 
Lurdu, kjer smo si postavili {otore. Ogledali smo si znamenitosti, 
se udele`ili mednarodne ma{e in procesije z lu~kami. Po kratki 
no~i smo se zgodaj zjutraj odpeljali proti [paniji. Prve tri dni smo 
pre`iveli v Almadenu – vasici na jugu [panije. Tam so nas in Po-
ljake sprejeli gostoljubni {panski skavti. Priredili so nam sprejem 
pri `upanu, zabavo na gradu, vro~ino smo preganjali v bazenih. 
Nikoli ne bom pozabila no~nega teka po ulicah (tekmovanje v 
orientaciji), zabavnega ve~era s Poljaki, vodnih iger, {panskega 
benda, ki nas je zabaval na trgu …
V nedeljo smo se odpravili proti Campo de cristana k ma{i, sledil 
je {e koncert in poslovili smo se od {panskih in poljskih prijateljev 
ter od{li svojo pot proti Madridu. Kampirali smo v parku z dru-
gimi skavti. Vsak dan smo si ogledovali znamenitosti, spoznavali 
mladino s celega sveta, u`ivali v norem vzdu{ju na ulicah Madri-
da, oku{ali {pansko kulinariko, raziskovali parke, peli, plesali ...  
Dva tiso~ mladih nas je zastopalo Slovenijo in res smo bili ponosni 
na to.

Najpomembnej{i dogodek je bil na sporedu proti koncu na{ega 
potovanja. Predzadnji dan smo se vsi mladi zbrali na letali{~u 
Quatro Vientos, kjer smo imeli sre~anje in no~no vigilijo s 
pape`om. Tisti ve~er nas je presenetil tudi nepri~akovani vihar. 
Ni nas ustavil, ampak je naredil vse samo {e bolj zanimivo. Dva 
milijona mladih, nepopisna energija in vzdu{je.
Zadnji dan smo si ogledali {e Barcelono in se pred odhodom 
domov osve`ili v morju.
Iz [panije smo se odpeljali polni novih spoznanj in vtisov. Na 
na{i poti slabe volje ni bilo, ob vsaki stvari, ki smo jo do`iveli 
(mogo~e tudi manj prijetni) smo na{li na~in, kako se ob tem 
zabavati. 
Svetovni dan mladih, 14 dni v [paniji ... to je bila res super 
izku{nja, polna do`ivetij, ki jih ne bom nikoli pozabila.

Tamara Kreft

Foto: Mojca Bahun
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Skavti / upokojenci

skavti – vabilo k sodelovanju

Skavti na Breznici delujemo kot steg Pod svobodnim soncem. Le 
malo nam manjka do 20-letnice.
Razdeljeni smo v starostne veje:
•  najmlaj{i, stari od 8 do 11 let so vol~i~i in volkuljice, ki imajo 

vsak teden sre~anja krdela;
•  izvidniki in vodnice {tejejo od 11 do 15 let in imajo tedenska 

sre~anja v svojih vodih ali skupna sre~anja ~ete;
•  popotniki in popotnice, stari od 15 do 21 let, svoje izku{nje 

izmenjujejo na sre~anjih klana.
Starej{i smo voditelji in voditeljice, ki se sre~ujemo kot skvo in 
na~rtujemo program.

Vsako leto se nam pridru`ijo novi najmlaj{i ~lani, ki jih 
tudi letos vabimo medse. Prav tako bomo veseli vsako
gar, ki bi se rad pridru`il voditeljem. 

Delo na~rtujemo ob za~etku {olskega leta. Vsaka veja ima svoj 
program in leto zaklju~i s poletnim taborom. Nekaj dogodkov v 
stegu je skupnih vsem: za~etek leta s prehodi med vejami, papir-
ne akcije, akcija Lu~ miru iz Betlehema, ~istilna akcija, obljube. 
Z veseljem sodelujemo, kjerkoli nas potrebujete, vendar prosi-
mo, da nam to sporo~ite vsaj mesec dni vnaprej. 

@e znani datumi dogodkov v leto{njem letu:
11. 9. 2011 - predstavitev skavtov na travniku pred cerkvijo na 
Breznici ob 11h,
21.–23. 10. 2011 - papirna akcija na parkiri{~u ob cesti Brezni-
ca–Vrba.

Kontaktna oseba: Barbara Polda (051 346 303)

Osebni prazniki starej{ih ob~ank

leta te~ejo kot bi jih gnal vihar 

Na Bregu je 23. julija dopolnila 95 let gospa Ana 
Vol~ini. V son~nem dopoldnevu smo ji vo{~ili pred
stavniki dru{tva in ob~ine. 

Gospa Ana `ivi s h~erko Marijo 
in zetom Milanom. Ob sladkih 
dobrotah smo poklepetali v sen-
ci pod trto. Povedala nam je, da 
ima {tiri vnukinje in devet prav-
nukov, ki jo radi obi{~ejo in raz-
krila skrivnost, da sladice pri njih 
pe~e zet Milan. 
Gospa Ana ima nekoliko te`av z 
zdravjem, a ob na{em obisku je 
bila dobro razpolo`ena in vesela 
pozornosti.

V Mostah je 25. julija dopolnila 91 let gospa Antonija 
Bledi~. Antonija je dobrega zdravja, rada se zaposli z delom 
v vrtu in tudi kuha. V hi{i `ivita skupaj s h~erko Ireno. Ob 
na{em obisku je zanimivo pripovedovala o svojem `ivljenju 
od otro{kih let naprej.

Jerca Ti~ar

RK in Dru{tvo upokojencev @irovnica 

ObvestilO
Preventivne meritve krvnega tlaka, sladkorja in ho
lesterola v ^opovi hi{i bodo v jesenskem ~asu po
tekale:
11. oktobra od 8.00 do 10.00
8. novembra od 8.00 do 10.00
22. novembra od 8.00 do 10.00
Pred meritvami ne zajtrkujte.

gasilski piknik pri bohincu
Dolgoletno sodelovanje z gasilci iz zamejstva je stkalo 
tudi osebna prijateljstva. Tako Janez [ebat, Bohinc iz 
Smoku~a, vsako leto povabi stare in nove gasilske po
veljnike, ki so dolga leta organizirali sre~anja treh de`el 
na piknik pri novem hlevu.
 
Leto{njega sre~anja 19. avgusta so se poleg nekdanjih po-
veljnikov udele`ili tudi poveljnik mesta Beljak, poveljnik Beljak 
okolica in poveljnik [mohorja s svojimi pomo~niki, trije nek-
danji poveljniki iz Kanalske doline in doma~i gasilci z regijskim 
poveljnikom Milanom Dubravcem, predsednikom GZ Jesenice 
Marjanom Dobnikarjem in dolgoletnim funkcionarjem GZS Vi-
lijem Tomatom. Poseben gost sre~anja je bil @irovni{ki `upan 
Leopold Poga~ar, ki je v svojem nagovoru vse lepo pozdravil in 
jim v ob~ini za`elel dobrega po~utja. Poskrbel je celo za vprego, 
s katero so se gostje popeljali na ogled znamenitosti ob~ine.
Za kulturni del piknika je poskrbel kvartet kulturnega dru{tva 
dr. France Pre{eren z nizom narodnih in za zabavni del har-
monikar Janez @ilih iz Hlebc. [ebatovi so postregli z okusnimi 
doma~imi jedmi in sladicami, pri oskrbi s pija~o in organizaciji 
pa je prisko~ila na pomo~ tudi GZ Jesenice. Piknik je potekal v 
veselem vzdu{ju do poznih ve~ernih ur, ko je dru{~ino pregnala 
nevihta. 

slovenski ve~er v Drobollachu ob 
ba{kem jezeru

Nekaj zagnanih gostincev in gasilci iz Drobollacha vsak poletni 
torek priredijo gostinski ples na pokritem prostoru pri gasilskem 
domu. @e tretje leto smo bili smoku{ki gasilci povabljeni, da 
pripravimo slovenski ve~er. Letos smo ga imeli 23. avgusta in 
kot po navadi, je odli~no uspel. Za pravo vzdu{je na ve~eru je 
poskrbel Triglav kvintet Katerman z Avsenikovimi melodijami, ki 
jih ve~ina nem{kih in avstrijskih turistov pojmuje kot doma~o 
glasbo, in folklorna skupina Rudi Jedreti~ iz Ribna. 
Poskrbeli smo tudi za kulinari~no ponudbo. Rezala se je 
Bohin~eva goveja salama, doma~ pr{ut iz Vipave, stregla potica 
iz Strgarjeve pekarne in kruh iz Tomanove doma~e pe~i. K vse-
mu temu se je prav prileglo {e dobro vino iz Toma`i~eve kleti v 
Vipavi. 

Marjan Dobnikar
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Tokrat predlagam kratko 
turo, ki bi jo lahko imeno
vali sprehod, ~e se ne bi 
{lo navkreber. A ni dale~. 
Gre za »Tur{ko jamo«, ki 
se nahaja ob cesti proti 
Valvasorju.
Od parkiri{~a ob akumulacij-
skem jezeru v Zavr{nici kre-
nemo na dana{njo turo kar 
po gozdni cesti v smeri Val-
vasorjevega doma. Na{o pot 
si sicer pri odcepu, kjer pla-
ninsko pot za Valvasor pre~ka 
potok Re~ica, skraj{amo po 
desni. Tam je potekala biv{a 
gozdna vlaka, ki pa so jo žal 
v prvem delu zasuli z navože-
nim odpadnim materialom in 
je težje prehodna. Pa ni~ ne 
de! ~as bo povedal, ali je bilo 
to tudi za nekaj dobro.
Nadaljujemo po zanimivi, ovin-

kasti cesti.  Kmalu pridemo do ostrega levega ovinka, kjer na desni strani ob robu gozda 
poi{~emo izrazito gozdno stezico. Prijeten, za~etni ravni del nas hitro pripelje do kratkega 
strmega vzpona k jami. Od odcepa s ceste ne bomo porabili ve~ kot par minut hoje. 
»Tur{ka jama«, ki jo omenja že J.V. Valvasor, se nahaja pod vrhom hriba Gojzda{nica (864 
m/nv), na njegovi severozahodni strani. Gre za težje dostopno, ve~jo skalno votlino, ki 

je naravno zavarovana. Ima 
dvodelno odprtino, zaprto s 
kamnitim zidom. Zgornja ve~ja 
odprtina je bila neko~ zaprta z 
železnimi kovanimi duri. 
Utrdba je nastala v ~asu 15. 
– 16. stoletja in je služila kot 
varno zato~i{~e predvsem za 
otroke, ženske in starce v ~asu 
tur{kih vpadov (Vir: J. Meterc, 
Prostor `irovni{ke ob~ine v 
srednjem in novem veku, Pre-
teklost v zavetju Stola).
Vrnimo se v sedanjost in se 
povzpnimo {e na skalni po-
mol nad jamo. Od tu si lah-
ko privo{~imo pogled na levi 
breg Save, kjer prehaja Doli-
na v Deželo in naprej prav do 
o~aka Triglava.
Za dostop do jame, predvsem 
zaradi zadnjega kratkega, a 
strmega vzpona priporo~am 
suho vreme. Na družinskem 
izletu je primerno otroke za-
varovati pred zdrsom. Za ce-
lotno turo potrebujete manj 
kot dve urici ~asa in primerno 
obutev. 

Boris Madon

Vhod v jamo

Pogled s skalnega pomola iznad jame

bav[^ica je ZakOn 

V mesecu juliju smo se Maja Jauh, Nik Hla-
de in Maru{a Oblak odpravili na te~aj za 
planinskega vodnika A kategorije pri PZS. 
Na te~aju, ki je trajal polnih 12 dni, smo 
se nau~ili veliko novih stvari. Tako smo 
do dobra spoznali vrvno tehniko, tehniko 
hoje, opremo, nevarnosti, ki pretijo v go-
rah, odgovornosti in {e veliko drugih stva-
ri. Od vseh stvari nam je in bo v spominu 
ostalo bivakiranje, saj ga je popestril de`. 
Najbolj{a stvar pa je bila `i~nica, ki so jo 
za nas pripravili in{truktorji. Noro … 

Na{i soudele`enci so bili fenomenalni 
(z vsemi smo ostali v stiku), in{truktorji 
tudi, Bav{~ica je pa itak vedno zakon! 
Tako smo sedaj postali pripravniki pla-
ninskega vodnika A opraviti moramo {e 5 
pripravni{kih tur v doma~em dru{tvu. Po-
tem bomo vodniki. Radi bi se zahvalili PD 
@irovnica, ki nam je omogo~il udele`bo 
na te~aju in s tem nepozabno izku{njo. 
HVALA!

Maja Jauh, Nik Hlade in Maru{a Oblak

»tur{ka jama« – namig za skok v preteklost

Nik, Maru{a in Maja

[portno plezalni odsek 
PD @irovnica 
z veseljem sporo~a, da je plezalna stena v 
telovadnici na novo opremljena in pripra-
vljena na plezalno sezono. 
Odprtih imamo 10 novih mest, zato k 
vadbi vabimo otroke in mladostnike, sta-
re med 9 in 14 let, ki se `elijo pomeriti 
na veliki `irovni{ki steni in spoznati lepote 
{portnega plezanja. 
Z vodeno vadbo smo `e pri~eli. 
Termini vadbe: 
sreda ob 17.30 in 19.00 
petek ob 17.30
sobota ob 10.00, 11.20 in 12.30.
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v Zelenico na kislo mleko
Pika na i lepi planinski turi je nemalokrat planinska po
stojanka, kjer se pohodnik okrep~a in spo~ije utrujene 
noge. Dom pri izviru Zavr{nice je tak{na pika na i pla
nincem, ki se odlo~ijo za vzpon na Stol, Vrta~o, Palec, 
Begunj{~ico in {e katerega izmed vrhov v okolici. Vrata 
doma so to poletje odprta vse dni v tednu, `e na pragu 
pa pohodnike prijazno sprejmeta novi oskrbnici Sabina 
in Marina.

Z Domom pri izviru 
Zavr{nice v Zelenici upra-
vlja PD @irovnica. ^lani 
dru{tva so nekdanjo 
karavlo JLA v zadnjem 
desetletju temeljito ob-
novili, odprta pa je bila 
doslej le ob sobotah in 
nedeljah po »sistemu 
de`uranja«. Letos spo-
mladi so se `irovni{ki pla-

ninci odlo~ili, da domu poi{~ejo oskrbnika in ga odprejo za vso 
sezono, saj le tako lahko zares slu`i svojemu namenu. 
Sabina in Marina sta z delom pri~eli 23. julija. Kot sta dejali, jima 
za za~etek dobro te~e. Marina: »Doslej {e nisva prejeli kritike. 
Ko~a je zelo lepo urejena in dobro opremljena. Tako midve kot 
obiskovalci u`ivajo v miru na planini in pogledih, ki se ponujajo. 
Tisti, ki prespijo, so navdu{eni nad tu{i, ki so v planinah redkost. 
Med pohodniki je najve~ [tajercev in Dolenjcev, nekaj jih je bilo 
tudi s Hrva{ke. Od tu hodijo na kraj{e in dalj{e ture v okolici, 
`e kar nekaj pa jih je pripomnilo, da so poti slabo ozna~ene. 
Obiskovalci prihajajo ves ~as po malem, te`ko pa bi rekla, da je 
obisk zelo velik. V septembru pri~akujeva dve skupini otrok, ki 
bodo tu pre`iveli {olo v naravi. Takrat bo pa~ `ivahno.«

Zgovorni gospe sta vajeni vsakr{nega dela in povesta, da sta oskr-
bi doma brez te`av kos tudi brez mo{ke roke, sicer pa fantje iz 
planinskega dru{tva mimogrede »priletijo« v planino, ~e je treba.
Obvestili sta jih tudi, da pohodniki ve~krat pripomnijo, kako sla-
bo so ozna~ene poti, ki vodijo na okoli{ke vrhove. Manjka tudi 
bolj natan~en ka`ipot v okolici doma. 
Po ~em pa zadi{i iz kuhinje? Marina: »Danes di{i po ravno 
pe~enem kruhu, {trudelj pa se je `e ohladil. Postre`eva z joto, 
je{prenjem, klobaso, `ganci, {truklji, ajdovimi krapi, a v teh 
vro~ih dneh se bolj kot vse drugo prile`e kislo mleko. 

V toplih, jasnih jesenskih dneh gore in planine vabijo, da se po-
damo v hrib pred zaklju~kom planinske sezone. Dom pri izviru 
Zavr{nice bo stalno odprt do konca septembra in potem zopet 
le ob vikendih. Pohodnike v Zelenico po novem usmerja tudi 
tabla, name{~ena v Zavr{nici pri odcepu za Valvazor.

P. K. in N. D.

sre~anje na sev{ko-Zabre{ki planini

^lani Va{kega odbora Zabreznica in Pa{ne skupnosti Se
loZabreznica smo se letos odlo~ili, da skupaj priredimo 
sre~anje s piknikom na Sel{koZabre{ki planini. Po mnenju 
va{~anov, ki so pri{li na sre~anje, je bila odlo~itev prava.

Pa{na skupnost sre~anje na Zabre{ki sredi avgusta prireja `e tradi-
cionalno, letos pa je obenem va{~ane na planino povabil {e Va{ki 
odbor Zabreznica. ^lane odbora je namre~ `ulil denar, ki ga je 
vsem va{kim odborom na za~etku leto{njega leta namenil `upan. 
Na lepi in urejeni planini se je 14. avgusta zbralo okoli 120 ljudi, 
ki so se prav lepo zabavali. Nekateri so se sprehodili {e do Beton-
ske bajte, nekaj se jih je vzpelo celo na Stol, gobarji pa so se od-
pravili po svojih poteh in se vrnili s kar lepo bero jur~kov. Dru`bo 
na planini je s harmoniko zabaval Miha Kosma~ in nekoliko tudi 
Ton~ek Legat, ki se mu je pridru`il s petjem.
Seveda se je na sre~anju obilno streglo tako s pija~o kot z jeda~o. 
Glavna kuharja sta bila Marko in Brane, posebej pa gre pohvaliti 
gospodinje, ki so napekle vseh vrst sladkih dobrot. 
Na Zabre{ko sta te lepe son~ne nedelje pri{la tudi novi brezni{ki 
`upnik Marjan Lampret in na{ `upan, ki je izrazil veselje, da smo 
se organizatorji vzeli skupaj in pripravili to sre~anje.

VO Zabreznica in Pa{na skupnost Selo-Zabreznica

Sabina in Marina

Dom pri izviru Zavr{nice v Zelenici

Mladinski odsek PD @irovnica 
vabi vse {olarje, dijake, {tudente, 
da se nam pridru`ite!

Enkrat ali ve~krat mese~no bomo organizirali izlete v gore, 
odpravili se bomo na razli~ne pustolov{~ine, ki jim ne bo kon-
ca, po~eli pa bomo {e veliko drugih zanimivih stvari.
Za varnost bomo poskrbeli mi, za dobro vzdu{je pa bomo 
poskrbeli vsi!

Za prijavo nam po{ljite va{e kontaktne podatke 
na e-naslov: mo�planinskodrustvozirovnica.si, 
tako vas bomo o vseh na{ih aktivnostih lahko obve{~ali.
Pridru`ite se nam, saj bo res super!
P.S. Vse na{e aktivnosti bodo tudi objavljene na spletni strani 
PD @irovnica, pod rubriko aktualno.
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N A J BO L J Š A  
KO L E S A R S K A  

T RG O V I N A  
I N  S E R V I S  

V  M E S T U

Odprto: od 11. - 19. ure

www.sportpoint-jesenice.si

Sport point

Cesta železarjev 22

T: 031/449 350

Posezonska totalna razprodaja koles. Popust od 15 do 30 %

Cene koles že od 300 EUR naprej
Vse čelade -25%

Cena kompletnega servisa kolesa le 18 EUR

Znamke koles: 
TREK, CANNONDALE, GARY FISHER
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POSREDNIŠTVO, DOSTAVA, MONTAŽA IN 
POPRAVILA GOSPODINJSKIH APARATOV
POOBLAŠČEVI SERVIS ZA APARATE:

SERVIS PARNIH LIKALNIKOV "MAXI LINDO"

ELEKTROINŠTALACIJE

Jernej Markovc, dijak jeseni{ke gimnazije iz Doslov~, za
dnjih {est let svoj prosti ~as intenzivno posve~a vesla
nju. Trdo delo, resen pristop in veselje do {porta so ga 
leto{nje poletje pripeljali do naslova evropskega prvaka 
v mladinski konkurenci, ki ga je v dvojnem dvojcu osvojil 
s Kopr~anom Janom Kandu~em. Z Jernejem sva se pogo
varjala prav na predve~er otvoritve Svetovnega prven
stva v veslanju na Bledu. 

Pred ~lani Vesla{kega kluba Bled, kjer trenira{, je nedvo
mno velik dogodek in za vami obdobje intenzivnih pri
prav na prvenstvo. 
Prvenstvo je res velik dogodek za klub, ob~ino in dr`avo. Vesla-
nje je tretji najbolj mno`i~en olimpijski {port, kar dokazuje tudi 
rekordna udele`ba na leto{njem prvenstvu, saj je ta trenutek na 
Bledu ve~ kot 1200 vesla~ev z vsega sveta. V klubu so se `e 
leta 2009 za~ela prva dela, najprej z gradnjo in obnovo infra-
strukture. Letos so se intenzivne priprave za~ele v juliju z dopol-
njevanjem zadnjih malenkosti. Za mlaj{e selekcije je bil trening 
organiziran v Bohinju, tako da se je Blejsko jezero "spraznilo" za 
prihajajo~e reprezentance. Mladinci smo med pripravami poma-
gali kot prostovoljci pri urejanju infrastrukture, na razli~na mesta 
smo razporejeni tudi v tekmovalnih dneh. 

Posledica prvenstva je tudi obnova vesla{kega centra in 
ureditev okolice. Kak{ni so sicer pogoji dela v klubu?
Pogoji za treninge v klubu so super. Imamo dobre naravne 

pogoje in opremo. Najbolj{e ~olne seveda uporabljajo ~lani. 
Najmanj{i ~oln – enojec stane od 8 do 10 000 EUR, tako da veli-
ko novih ni, a vsi so zelo dobro ohranjeni. O dobri kondiciji na{ih 
~olnov se v~asih lahko prepri~amo tudi na klubskih tekmah, kjer 
se na primer Nemci, ki so vesla{ka velesila, vozijo v »v starih le-
senih banjah«. Idealno za treninge je seveda tudi na{e jezero, ki 
ima le to pomanjkljivost, da se v eno smer lahko pelje{ samo 2 
kilometra. Pred prvenstvom smo mladinci trenirali v Bohinju, kjer 
je proga dalj{a, ni vetra, valov … Tam so trenirali tudi Portugalci, 
Srbi, Novozelandci, saj so se tako umaknili iz sredi{~a dogajanja 
na Bledu in v miru zaklju~ili svoje priprave.

Veslati si pri~el kot pionir v enojcu in najve~je uspehe 
dosegel v dvojnem dvojcu z Janom Kandu~em. Kako si 
vesla~ najde ustrezen par?
Dvojice najdejo trenerji na podlagi rezultatov iz vesla{kih simu-
latorjev na kopnem, na ergometrih, rezultatov enojcev in tudi 
na podlagi telesnih lastnosti; dobro je, ~e sta vesla~a pribli`no 
enake velikosti, mo~i, hitrosti … Potem poskusi{ skupaj v ~olnu. 
Ni zagotovila, da bo {lo dvema zelo dobrima vesla~ema v enoj-
cu dobro tudi skupaj in obratno. Sam treniram raje v enojcu, 
tekmovati pa mi je ljub{e v ve~jem ~olnu. Slednje je psihi~no 
precej la`je, breme se nekako razporedi na posadko. Z Janom, 
ki je iz Kopra, klubsko trenirava vsak zase, skupaj pa na regatah 
in seveda pred tekmovanji. Pred leto{njim nastopom na mladin-
skem evropskem prvenstvu smo se skupaj s trenerjem Robertom 
Kra{ovcem odlo~ili, da bova trenirala na Bledu, saj je med ve-
slanjem na morju in jezeru velika razlika. Imela sva 15 skupnih 
treningov in potem odpotovala na Poljsko.

… in v kategoriji mladinci 17 in 18 let osvojila prvo mesto 
s prednostjo dveh dol`in ~olna. Stati na najvi{ji stopni~ki 
ob zvokih slovenske himne – tega ne do`ivi vsak. Kak{ni 
so bili ob~utki?
Ob~utke v tistem trenutko bi te`ko opisal. Ko pre~ka{ ciljno ~rto 
globoko v sebi ve{, da si dosegel svoj `ivljenjski cilj, a nekaj ~asa 
ne dojame{ prav dobro, kaj se je sploh zgodilo. Najlep{e sledi 
potem, ko stopi{ iz ~olna in ob glasnih vzklikih navija~ev prejme{ 
medaljo. Takrat spozna{, da to niso ve~ zgolj sanje, temve~ trdo 
prigarana resnica. Resni~no nepozaben dogodek. 

jernej Markovc: »^e trenira{ z veseljem, ni ovir!«

Trenutek zmagoslavja. Jernej in Jan na Poljskem.
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V avgustu sta se ponovno preizkusila na velikem tekmo
vanju, na svetovnem mladinskem prvenstvu v Londonu.
Po lanskem nastopu na ̂ eskem, je bilo to najino drugo svetovno 
mladinsko prvenstvo. Veslala sva v Etonu, na prizori{~u olimpij-
skih iger 2012. Za~ela sva dobro in se z zmagama v kvalifikacijah 
in polfinalu uvrstila v A finale, a potem nama ~oln nikakor ni 
stekel, svoje pa so dodali {e valovi. Zasedla sva 5. mesto med 
24-imi ekipami. 

Kak{en dele` tvojega `ivljenja predstavlja veslanje?
Poleg {ole je veslanje zame vse. Jeseni grem v tretji letnik splo{ne 
gimnazije, imam status {portnika. Usklajevanje {ole in treningov 
ni te`ko, le preudarno je treba ravnati s ~asom, saj je drago-
cenih vsakih 10 minut. Treningi so na sporedu dnevno, med 
pripravami na prvenstva jih je bilo 12 v tednu. Na vodi treniramo 

dokler gre, tudi pri minusu smo ̀ e veslali, v zimskem ~asu sledijo 
suhi treningi. Ob veslanju se gradi{ fizi~no in psihi~no. Ve~krat 
samega sebe `ene{ ~ez mejo. Po velikih naporih si v fizi~nem 
pogledu hitro opomore{, psihi~no pa sam potrebujem precej 
~asa, da pridem k sebi. Po »neuspehu« v Londonu sem bil dva 
tedna psihi~no popolnoma "iz`et", deloma zaradi neuspeha, v 
veliki meri pa zaradi stresa in hudih obremenitev, ki jih do`ivi{ 
skozi prvenstvo. A za to pot sem se odlo~il sam in ~e trenira{ z 
veseljem, ni ovir.

Tvoji na~rti za prihodnost?
Prihodnje leto bom treniral {e v mladinski konkurenci na vso mo~ 
in z najvi{jimi cilji. Evropsko prvenstvo 2012 bo na Bledu in sve-
tovno v Bolgariji. Naprej bom {e videl. V ~etrtem letniku je po-
trebno uskladiti prvenstva in maturo, sledi {tudij ... Prednost v 
prihodnosti dajem {oli. Od {porta se na `alost ne da pre`ivet, 
lahko se tudi po{koduje{ in vse izgubi{ ~ez no~. Vsekakor pa je 
udejstvovanje v {portu nekaj, kar te nau~i discipline in spo{tovanja 
drugih, izbolj{a pa tudi lastno samopodobo. Najpomembnej{e pa 
se mi zdi, da se skozi {port nau~i{ boriti – da se nikoli ne preda{, 
ne glede na to, v kako te`ki situaciji se znajde{.

P. K.

neposredno iz Male 
Zake: Miha pirih 

V ~asu nedavnega svetovnega prvenstva 
je Bled gostil preko 2000 {portnikov in 
njihovih spremljevalcev. Pri organizaci
ji velikega dogodka je tako ali druga~e 
sodelovalo okoli 500 oseb, med njimi 

znano ime slovenskega veslanja, Smoku~an Miha Pirih, 
ki smo ga za nekaj trenutkov uspeli ujeti v Mali Zaki. 
»Z Gorazdom Slivnikom sva odgovorna za potek dogodkov tu, 
v vesla{kem centru. Organizirala sva prostor, dolo~ila mesto ~ol-
nom, prikolicam, usposobila prostovoljce za pomo~, predvsem 
pa sva lahko koristna s svojimi izku{njami z udele`be na {tevilnih 
svetovnih prvenstvih. Odlo~ila sva se, da bodo vsi ~olni shranje-
ni na enem mestu in s tem so vsi tekmovalci zelo zadovoljni. 
Skoncentriranost dogajanja na enem mestu je sploh velika pred-
nost tega prvenstva. Sodelujo~i lahko pridejo na prizori{~e pe{, 
nekateri se vozijo s kolesi, nikomur pa ni treba zgubljati ~asa z 
dalj{imi vo`njami. Najve~ nepredvidenih opravil se pojavlja pri 
delu z invalidskimi posadkami, a to je razumljivo. Organizacija 
te~e brez te`av, zelo dobro sodelujemo z organizacijskim odbo-
rom, zadovoljstvo je vsestransko. Vzdu{je na prvenstvu je sploh 
krasno, odzivi so samo pozitivni – kako tudi ne, ob tak{nem 
vremenu, jezeru, lepem okolju … Vsi tekmovalci bi na Bled po-
novno pri{li tekmovat.«

Na stotine ~olnov v Mali Zaki
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partizan @irovnica vabi!
Pred vrati je jesen in z novim {olskim letom smo v Dru{tvu za te-
lesno vzgojo in rekreacijo Partizan @irovnica pripravili `e znane 
in nove oblike rekreacije za najmlaj{e, {olarje in odrasle.

Rekreacija za pred{olske otroke bo podobno kot prej{nja 
leta organizirana v dveh skupinah, pod vodstvom vaditelja @iga 
Blatnika. Otroci od dveh do {tririh let starosti se bodo razgiba-

vali ob torkih med 17.30 in 18.55, obvezno je spremstvo star{ev.

Malo ve~ji, od {tirih do {estih let, pa bodo imeli svojo urico ob ponedeljkih med 17.30 
in 18.55. Z vadbo pri~nejo oktobra.

Otroci med sedmim in petnajstim le-
tom ste vabljeni, da spoznate osnove 
namiznega tenisa in kasneje tudi 
vadite pod vodstvom Uro{a Vov~aka 
dvakrat tedensko, ob ~etrtkih in petkih 
med 16.00 in 17.25. Za~etek bo 15. 
septembra.

K vadbi odbojke se lahko otroci prijavijo 
v {oli.

Na teni{kih igri{~ih ob dru{tvenem domu bo v soboto, 17. 9., potekal teni{ki 
turnir dvojic. Istega dne si lahko v dvorani Pod Stolom ogledate zanimive odbojkar-
ske tekme {estih odli~nih slovenskih in tujih ekip na pripravljalnem turnirju pred novo 
sezono, v kateri bo na{a ~lanska ekipa igrala v 2. slovenski ligi. Prav zaradi novega 
izziva bo to zimo va{a pomo~ s tribun {e posebej dobrodo{la.

23. septembra ob 16. uri vabimo otroke in odrasle na jesenski kros v Zavr{nici. 
Za mlaj{e bodo proge nekoliko kraj{e, od 10. leta naprej pa bo proga potekala okoli 
jezera v dol`ini enega kilometra. ^asa za trening je {e dovolj!

V oktobru bo tako kot lani v vrtcu in osnovni {oli organizirana Mini olimpijada v 
sodelovanju z Olimpijskim komitejem Slovenije.

Rekreativne skupine, ki vadijo v ve~ernih urah, imajo `e svoje urnike, morda pa se 
bo na{el prost termin {e za koga od vas.

Od 1. do 31. oktobra si v trgovini MILI na Breznici privoščite

   žensko spodnje perilo 

   za 50% ceneje!

Popust Vam obračunamo pri blagajni.

V fitnes centru Sokol vadba `e pote-
ka, ko bodo dnevi kraj{i in hladnej{i, pa 
si tudi tam lahko utrjujete svojo fizi~no 
kondicijo.

Vse informacije o dru{tvu in na{ih aktiv-
nostih lahko dobite tudi na spletni strani 
http://partizan.zirovnica.si/

Vabljeni, da se nam pridru`ite!

Samo Mekina

Otro{ki kolesarski 
izziv v Zavr{nici

Otro{ki kolesarski izziv je seri
ja dogodkov za pred{olske in 
osnovno{olske otroke, kjer se lahko v 
kolesarjenju in spretnostih pomerijo 
v prijateljskem tekmovalnem duhu. 
Dogodki so namenjeni izklju~no re
kreaciji in ne tekmovalcem z licenco.

Program je sestavljen tako, da zdru`uje 
zabavo in rekreacijo in omogo~a otro-
kom in star{em, da spoznajo prednosti 
kolesarjenja kot oblike rekreacije. Ogrodje 
programa so tekme, kjer otroci tekmujejo 
predvsem s seboj in zase. Tak na~in dela 
pripomore k osebnostni rasti in zdravemu 
tekmovalnemu duhu.

Zadnji po~itni{ki dan je OKI, v organizaciji 
KK Zavr{nica in Projekta Natura potekal v 
Zavr{nici. V lepem vremenu in na dobro 
pripravljeni progi se je preizkusilo 20 mla-
dih kolesarjev in kolesark. Preizkusili so se 
v treh starostnih kategorijah in prikazali 
veliko mero vztrajnosti in zdrave tekmo-
valnosti. Na koncu so bili zmagovalci vsi 
in zato so prejeli spominsko medaljo za 
udele`bo na prireditvah OKI. Kot se za 
zaklju~ek spodobi, smo med udele`enci 
iz`rebali gorsko kolo priznanega sloven-
skega proizvajalca Cult. Le to je pre{lo v 
roke mladega kolesarja Luka Langusa iz 
Radovljice.
Naslednji otro{ki kolesarski izziv bo v sre-
do, 14. septembra v Radovljici.

Aljo{a @nidar
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s kolesom po Dolomitih
V Kolesarskem klubu Zavr{nica vrhunec vsakoletne re
kreativne sezone predstavlja tridnevni izlet ob koncu 
po~itnic. 

V {estnajstih letih so ~lani kluba prekolesarili vse slovenske pokra-
jine in zamejstvo. Do izhodi{~ne to~ke kolesarjenja se obi~ajno 
odpeljejo z vlakom, tisti najbolj natrenirani pa s kolesom `e od 
doma. Na pot s karavano gre tudi spremljevalno vozilo – klubski 
kombi s prtljago in prostim sede`em za primer, ~e kdo omaga. 
Trasa leto{njega 17. izleta je vodila ~ez hude klance, a omagal 
ni nih~e. Podali smo se v italijanske Dolomite. Tokrat kolesarji do 
izhodi{~a z avtobusom in kolesa za njimi s tovornjakom. 
[tartali smo v petek, 19. avgusta, v mestecu Dobbiaco. Zlo`ne 
kolesarske steze ob vzno`ju gora je bilo ravno za ogrevanje, 
po desetih kilometrih pa se je za~elo bolj zares. Najprej zme-
ren vzpon do slikovitega jezera Misurina in potem strmina, 
kakr{ne se nadeja{ v Dolomitih. Na{ cilj je bila ko~a Auronzo 
pod znamenitimi vrhovi Tre Cime, na vi{ini 2320 m. Zadovolj-
stvo ob premaganem klancu je bilo dopolnjeno {e s kraj{o po-
hodno etapo v osr~je gora. Doma imamo pribli`no tako visoko 
Pre{ernovo ko~o, gorske kavke in pohodnike. Tu se tare vsega: 
koles, otro{kih vozi~kov, motorjev, avtomobilov, avtodomov, 
avtobusov in seveda pohodnikov ter alpinistov, ki jim okoli{ki 
vrhovi ponujajo vse vrste izzivov.

Mi smo se z vi{in spustili dobrih 1000 m ni`je, v Cortino 
d'Ampezzo. A ni {lo le navzdol – kolesarili smo vendar po de`eli 
gorskih prelazov, ki jih v naslednjih dveh dneh zlepa ni zmanj-
kalo: Passo Tre Croci, Passo Falzarego, Passo Valparola, Passo 
Pordoi, Passo Fedaia … Nekateri bolj, nekateri manj napeti, a 
vsi lepo vijugasto speljani do vrha, kjer se je vedno zna{el tudi 
na{ avtobus s prijaznim {oferjem in dobro zalo`enim hladilni-
kom. Ta hitri fantje in Mateja so ubrali {e prelaz, dva, tri za 
zraven, sicer pa vsak s svojim tempom in veseljem ~ez hribe in 
doline. Kon~ni izkupi~ek je bil okoli 4100 vi{inskih metrov v 180-
ih prevo`enih kilometrih.

V dru{~ini 33-ih kolesarjev je bila ve~ina starih ma~kov, nekaj 
pa tak{nih, ki so se izleta udele`ili prvi~. Kljub uspe{nemu pre-
magovanju vi{incev s pedali, so morali novinci za polnopravno 
~lanstvo v klubu dokazati {e teoreti~no poznavanje situacije. No, 
sobotni krst so vsi uspe{no prestali. 
Preden smo zapustili Italijo smo si privo{~ili {e nekoliko bolj la-
goden vzpon v vi{ave, vo`njo z nihalko tik pod vrh najvi{je gore 
Dolomitov, Marmolade. V toplem son~nem dnevu smo 3300 m 
nad morjem pod nogami mleli sneg in u`ivali v razgledu. 
Organizatorji izleta, Primo`, Marjan, Rolanda in Beti, so si le-
tega odli~no zamislili in tudi izpeljali. Poskrbeli so za natan~ne 
napotke, hladne osve`itve, sladke okrepitve, lepo vreme in do-
bro po~utje vseh kolesarjev, ki so jim po vseh osvojenih prelazih 
doma~i klanci postali »mala malca« :)

P. K.

Skupinska pod skupino Tre Cime

Na prelazu Pordoi

Vztrajno proti vrhu

Osebni  računalniki 

cena z DDV samo
238,58 €

LCD Samsung 22”
154,90 €

mult. tiskalnik Epson
72,00 €

Za dostop do interneta, elektronske pošte, 
pisanje, računanje, pregledovanje slik
Osebni računalnik PCX Exam 94, 
Intel Celeron, 2 GB RAM, trdi disk 500 GB, 
DVD-/+RW, mrežna in zvočna kartica

Priporočamo še nakup Windows.
Popust za  dijake in študente.
Velika izbira druge računalniške opreme!
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V tekmovanju enovpreg in dvovpreg za 
pokal Petre je sodelovalo 12 vpreg. V 
najzahtevnej{i vo`nji sta ~lana KK Stol 
Janez Peternel in Rok Murnik zasedla 2. 
mesto. Prvi~ je v @irovnici potekalo tudi 
tekmovanje v endurancu. V pravilno-
stni kategoriji na 27 km je prvo mesto 
zasedla ~lanica KK Stol Petra [mid in v 
hitrostni kategoriji Helena Okorn, KK Beli 
vranec, ki je svoj nastop pokomentirala v 
pismu `upanu: »Moram vam povedati, 
da tako ~iste ob~ine {e v `ivljenju nisem 
videla. No, vsaj kjer smo tekmovali s ko-
nji. Neverjetno lepo imate urejeno ob~ino 
in lahko bi bili za zgled na{i, grosupeljski. 
Vse pohvale za odli~no prireditev, upam 
da nas boste {e kdaj povabili.« 

veseli dnevi v @irovnici
3. in 4. september

Otro{ko veselje Avtor fotografij s konji: Borut Me`an

Preskakovanje ovir je bilo prava pa{a za 
o~i. Gledalci so si lahko ogledali 18 nasto-
pov za slovenski pokal – zelena liga. 

Na ~ebelarskih veselo-zabavnih igrah se je 
pomerilo 11 ekip iz doma~ih in okoli{kih 
vasi. V hudi pripeki so se najbolj prile-
gle tiste, pri katerih so imeli tekmovalci 
opravka z vodo. Najuspe{nej{i so bili ~lani 
^ebelarskega dru{tva Bohinj.

^uki, Ribi~ Pepe, Bo{tjan No~, otro{ki 
pevski zbor O[ @irovnica in Sivka – lik iz 
novega izobra`evalnega filma za otroke z 
naslovom Kranjska sivka, ki so ga posne-
li na pobudo ^ebelarske zveze Slovenije. 
Film so glasbeno opremili ^uki s pesmijo 
^e ~ebelice. Na veselih dnevih so jo zapeli 
s {olskim zbor~kom pod vodstvom Slavice 
Magdi~.

Na stojnicah se je predstavilo 20 raz-
stavljalcev s ~ebeljimi pridelki in izdelki 
doma~e obrti, med njimi Mateja Fabjan.

Pozdrav fantov iz kuhinje

No~na scena z ansamblom Malibu

@ivahno pred {otorom …

Spo{tovani !

V svojem imenu in imenu ob~ine izre-
kam pohvalo Konjeni{kemu klubu Stol, 
dru{tvu Trim Tim, ̂ ebelarski zvezi Slove-
nije, Konjeni{ki zvezi Slovenije,  voja{nici 
Bohinjska Bela, doma~im gasilcem in 
skavtom za izredno profesionalno iz-
peljavo dvodnevne prireditve in odli~no 
organizacijo VESELIH DNI 2011.

Prosim, ~e se v mojem imenu zahvalite 
vsem va{im ~lanom in prostovoljcem, 
brez katerih ne bi {lo. 

Vesel in ponosen sem, da ste zopet do-
kazali, da znate in zmorete in verjemite 
mi, da je bil ~isti užitek sodelovati z vami.

Hvala {e enkrat in pogumno naprej.

Breznica 5.9.2011

Leopold POGA^AR, ŽUPAN 

Prireditev so organizirali Rekreativno 
{portno dru{tvo Trim tim, KK Stol in ZTK  
@irovnica ob podpori Ob~ine @irovnica.
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Reporta`a

Letos poleti sva se pridru`ila ravno prav »nori« skupini ljudi, ki 
se je odlo~ila, da s starodobnimi avtomobili premaga pot do 
Moskve.
Na pot se je odpravilo 15 ljudi v sedmih avtomobilih. Avtomobili 
so imeli status »oldtimer«, torej so bili starej{i od 25 let. Tudi 
posadke so ve~inoma imele kategorijo starodobnikov. Dru{~ina 
je bila prijetna, potrpe`ljiva, uigrana in odlo~ena, da to pribli`no 
6500 km dolgo pot premaga.
Startali smo 31. julija v Kranjski Gori in preko Sredi{~a ob Dravi, 
kjer je ideja za pot tudi nastala, pod okriljem Dru{tva starodob-
nih vozil in njenega predsednika Franc [krjanc-a, zapustili Slove-
nijo. Pre~kali smo mejo s Hrva{ko in potem prevozili Mad`arsko, 
del Slova{ke, Poljske, Litve in v Latviji zapustili EU ter se zna{li v 
Ruski federaciji.

Tako smo po {tirih dneh pri{li v St. Petersburg.
Med vo`njo do Rusije se je zgodilo in zvrstilo ne{teto predvsem 
lepih, zanimivih trenutkov, dogodkov, postankov, prizorov, ki jih 
je nemogo~e opisati.
Presenetile so nas najprej ceste. Nismo vozili po avtocestah in 
zato je bila potovalno hitrost samo okoli 50 km/h … Ta »brzina« 
pa je omogo~ala opazovanje pokrajine, vasic, ljudi.

Ceste so neskon~ne in ravne, kakor da bi jih potegnili z ravni-
lom. Ni~ ni bilo nenavadnega, ~e je »gospa Garmin-nova« rekla: 
»Vozite 235 km. Po prevo`enih 235 km pa je dala naslednje 
navodilo: »Dr`ite se levo in vozite 130 km«.
Ob cesti se na vsakih nekaj deset, dvajset ali petdeset kilometrov 
pojavi vasica. Vasice sestavljajo lesene, precej vegaste hi{ice. V 
teh hi{icah pa `ivijo ljudje, odmaknjeni lahko tudi dan vo`nje od 
drugih naselij. Prav ti ljudje pa so nam, popolnim tujcem, ponu-
dili svoj skromen dom, delili z nami svoje kosilo, ki je bilo prav 
tako kot njihov dom dale~ od razko{ja, ki smo ga vajeni. Hvala 
za nepozabno popoldne!

St. Petersburg, med prebivalci tudi ljubkovalno »Piter« se je kot 
vemo do leta 1991 imenoval Leningrad. Mesto z ne{tetimi dvor-
ci, parki, mostovi … Pe~at je mestu dal seveda Car Peter Veliki.
Zaradi arhitekturnih dose`kov in umetnih kanalov, ki dopolnjujejo 
rokave reke Neve, je mesto poimenovano tudi »Severne Benetke«. 
Ogleda vredne so carske rezidence v okolici mesta (Peterhof, Lo-
manosov, Tsarskoe selo, Pavlovsk …) V samem mestu pa je poleg 
trdnjave sv. Petra in Pavla z istoimensko cerkvijo, kjer so pokopani 
ruski carji, mogo~e najbolj impozantna carjeva rezidenca – Zimski 
dvorec, kjer je danes muzej Ermita`. Muzej s pregledom ruskega 
slikarstva, katedrala Kristusovega vstajenja, samostan Smolni in 
Marijino gledali{~e, kjer domuje svetovno znan baletni ansambel 
– vse vredno ogleda, a trije dnevi, ki smo jih imeli na voljo, so bili 
prekratki, da bi vse videli.

s starODObnikOM v MOskvO

Prostrane ruske stepe 

Cesta kot bi jo potegnil z ravnilom

Skromni domovi gostoljubnih ljudi

Peterhof
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Pot smo nadaljevali do Moskve, kjer je bil tudi na{ cilj. Sre~ni in 
zadovoljni smo prispeli z na{imi starimi »kripami« na Rde~i trg. 
Povabljeni smo bili tudi na slovensko veleposlani{tvo v Moskvi. 
Prilo`nost, da parkiramo pod slovensko lipo na ko{~ku »sloven-
ske zemlje« sredi Moskve. Prijeten ob~utek!
V Moskvi smo ostali pet dni. Izkoristili smo jih za oglede tega po 
nekaterih podatkih 20-milijonskega mesta. Ogromno mesto, ki 
pa nam, prav zaradi poti do tja, ni dalo vtisa, da je to ogledalo 
»prave Rusije«.
Kljub temu nepozabno lepo. 

Pot domov je potekala brez ve~jih stresov. Za presene~enje je 
poskrbela {ele meja med Rusijo in Latvijo
To mejo smo prestopili po osmih urah ~akanja v koloni vozil la-
tvijskih »{vercarjev« bencina iz Rusije. Vedeti je namre~ treba, da 
v Rusiji stane 1l bencina 0,60 EUR, v Latviji pa je okoli 1,4 EUR. 
Od tega posla imajo o~itno koristi vsi, tudi obmejni uslu`benci 
na obeh straneh, ker mi`ijo na obe o~esi.
Napravili smo samo {e ovinek v glavno mesta Latvije Rigo. 
Dana{nja Riga je `ivahno, razvijajo~e, moderno mesto.

Celotno potovanje je potekalo sre~no, ker nas ni doletela no-
bena, omembe vredna nezgoda. Avtomobili so bili ubogljivi in 
ve~inoma tudi poslu{ni. Samo najin se je malo upiral in kuhal. 
Mogo~e je bila prav zato najina pot {e bolj zanimiva.
Ohranila bova lepe spomine, ne toliko zaradi velikih mest kot 
zaradi poti do njih.

Sa{a in Tine ^erne

Reporta`a

Na Rde~em trgu

Hlajenje …

GENKI Zdravilna kitajska masaža 

Pripravite se na jesen in zimo s preventivno 
terapevtsko masažo po na~elih Tradicionalne 
kitajske medicine in {e pravo~asno prepre~ite 

bole~ine v sklepih in hrbtenici, mi{i~ne zatrdline, 
kr~e in glavobole.

Z izbolj{anim pretokom krvi in življenjske energije
boste bolje pripravljeni na nove delovne izzive. 

Svetujemo tudi o dihalni in telesni vadbi ter
o ustrezni prehrani za zdravo življenje.

Prisr~no vabljeni!
Na voljo so tudi darilni boni.

Mali oglasi

Odpiramo novo rubriko Mali oglasi. Kupujete, pro
dajate, menjate, nudite storitve … ? Morda se sami 
redno vozite na dolo~eni relaciji in i{~ete sopotnika, 
s katerim bi si delili stro{ke vo`nje? Va{ oglas po{ljite 
na naslov Novice Ob~ine @irovnica, Zabreznica 60c 
ali enaslov novice�medium.si do 30. oktobra 2011. 
Malim oglasom bomo namenili omejen prostor na za
dnjih straneh vsake {tevilke Novic.

V Ob~ini @irovnica kupim zazidljivo gradbeno parcelo ali 
starej{o hi{o. Kontakt: 051 608 078, Matic.

Osnovno{olce in{truiram angle{~ino in nudim prilo`nostno 
varstvo otrok na domu. Kontakt: 040 415 178, Jerca. 

Organizirate zabavo? I{~ete popestritev?
Imitator Nejc Ravnihar sem vam na voljo. Možnost tudi 
glasbe v živo. Za ve~ informacij pokli~ite: 040 736 999
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1.   Knjiga »Sfinga – zadnja skrivnost triglavske stene«
2.   Knjiga »Sfinga – zadnja skrivnost triglavske stene«
3.   Knjiga »Sfinga – zadnja skrivnost triglavske stene«

AGENDA: rokovnik, KSERKSES: perzijski kralj, ARNAVTI: Šiptarji, LAMBRETA: vespi podobno motorno kolo, ASTRAHAN: ruska luka 
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ADAMOVA
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NEKDANJI 
AMERIŠKI
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IGRALKA
STARC
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DEJAV-
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ŽABJE
PARJENJE

JACK
NICHOLSON

VEDA O
IRANSKIH
JEZIKIH,

KULTURI IN
LITERATURI

NERAZ-
LOČNO

NAPISANA
ČRKA,
ČAČKA

SL. SKLA-
DATELJ

(LUCIJAN
MARIJA,

1900-1973)

ITALIJAN-
SKA FILM.
IGRALKA

MUTI

SL. PEVKA
(VITA)

UTEŽNA
MERA,
100 kg

RIBA Z 
OSTRIMI
ZOBMI V

AMAZONKI,
PIRAJA

ČEBELI
PODOBNA
ŽUŽELKA
NOETOVA

BARKA

GLAVNO
MESTO
GANE
VENO

TAUFER

SPONA,
VEZ

PREDEL
MESTA

DOLŽINA
IZRAŽENA
V METRIH

LETOVIŠČE
POREŠKE
RIVIERE

AMONIJEV
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RADO
LIKON

PREMIŠLJE-
NOST
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1
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ŽELVA

KRAJ MED 
POREČEM
IN NOVI-
GRADOM

V ISTRI

NALEPKA

INDIJSKI
ASKET

14. GRŠKA
ČRKA

OTOKAR
BREZINA

ENOTA ZA 
ČISTOST 

ZLATA

DIDAKTA SORTA
ŽITA

BOLEČI
IZPUŠČAJI
NA USTNI 
SLUZNICI
POSTAVA

AMERIŠKI
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IGRALEC 
PACINO

VULKAN NA
HAVAJIH
(MAUNA)

REKA SKOZI
FIRENCE

SANDI
KROŠL

SLOVENSKI
PLAVALEC
TAHIROVIČ

AFRIŠKI
NAJEMNI
VOJAK IZ
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MAČINOV

ITALIJAN
NAŠA

SMUČARKA
KOBAL

VESPI
PODOBNO
MOT. KOLO
RIM. DUŠA
UMRLEGA

JANEZ
TRDINA

JED IZ
LIGNJEV

MARK
TWAIN
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TURICA
VIKTOR

SNOJ
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TREBU-
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NAUK O 
POMORSKI 

PLOVBI, 
PLOVSTVO

RUS. LUKA
V DELTI

VOLGE OB
KASPIJSK-
EM JEZERU

SOL ALI 
ESTER 

ŠČAVNE 
KISLINE

NAGRADNA KRI@ANKA

Geslo kri`anke po{ljite do 30. oktobra 2011 na naslov  
Novice Ob~ine @irovnica, @irovnica 60c, 4274 @irovnica.

kri`anka
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Geslo prej{nje kri`anke: DOM PRI IZVIRU ZAVR[NICE
Nagrado – enolon~nico, prejmete v Domu pri izviru 
Zavr{nice. Nagrajenci: Manca Japelj, @irovnica 21a,  
Jani Koselj, @irovnica 6a in Tilka Juvan, @irovnica 4

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



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

Spo{tovani ob~ani Ob~ine Žirovnica

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

notranje ograje notranje stopnice

nadstre�ek

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

Vojo Jovi~i~ s.p.

Cesta železarjev 8
4270 JESENICE

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

M: 041 637 612

info�kov.si
www.kov.si

francoska ograja



www.peugeot.si

PEUGEOT 5008 ŽE
OD

15.575 €

PODAJTE SE NOVIM 
DOŽIVETJEM NAPROTI!

Poraba (kombiniran način vožnje, l/100 km): od 5,1 - 7,9. Izpuh CO2 (g/km): od 134 - 183.
Vse nadaljnje informacije o specifi čni porabi goriva in specifi čnih emisijah CO2 iz novih osebnih vozilih najdete v priročniku o varčni porabi goriva in 
emisijah CO2, ki ga lahko brezplačno pridobite na prodajnem mestu in na www.peugeot.si.

PEUGEOT 5�8

Izberite vsestransko uporabnost, najnovejšo tehnologijo in varnost. Izberite izjemno ugodno Peugeot 
fi nanciranje in se podajte novim doživetjem naproti - z novim peugeotom 5008. Novi peugeot 5008 vam je 
na voljo že od 15.575 €*.

www.peugeot.si

*Cena velja za model 5008 ACCESS 1,6 VTi 120 pri nakupu s pomočjo PEUGEOT FINANCIRANJA.

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

AVTO PARTNER.indd   3 8/29/11   9:13:39 AM

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.


