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Naj bo
iskrivo, igrivo,

ljube~e, ~ute~e.
S soncem objeto,
v vrhovih ujeto.

Pogled brez ostrine,
dlan polna topline.

Naj cvet medi,
naj drevo zeleni.

Sre~no!
Uredni{tvo
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www.zima-global.net

Izvajamo stavbno kleparska in krovska
dela. Ponujamo vam stre�ne sisteme
Prefa in stre�ne kritine Trimo Trebnje.

Vesele bo`i~ne praznike in sre~no novo leto 2012!

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za šolstvo in šport. Operacija se izvaja v okviru 
Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007 - 2013, razvojne prioritete: »Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja«; 
prednostne usmeritve: »Izboljšanje usposobljenosti posameznika za delo in življenje v družbi temelječi na znanju«.

V CENTRU VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA GORENJSKA VAS PRIČAKUJEMO 
TUDI V LETU 2012!

»Izobrazba ni pomnjenje, 
je vedenje, kje poiskati,

kar želiš vedeti,
in je vedenje,

kako uporabiti novo znanje«.
( William Feather)

Izkoristite možnosti brezplačnega:
• informiranja in svetovanja v Svetovalnem središču Gorenjska

•  obiska predavanj in delavnic na Točkah vseživljenjskega učenja

Vsem udeležencem izobraževanja, predavateljem in poslovnim partnerjem 
želimo uspešno in znanja polno leto 2012!

Kolektiv Ljudske univerze Jesenice

Delavska ulica 1, tel. 04 5833 800
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Leopold Poga~ar, `upan 
Ob~ine @irovnica
Ob spremljanju dogodkov v 
dr`avi nas velikokrat zajame 
skrb in nas je strah prihodno-
sti. Stanje na podro~ju ekono-
mije in trga dela ni ro`nato, a 
v zgodovini so si vedno sledili 
vzponi in padci, uspe{ni pa 
smo bili najbolj takrat, ko smo 
znali stopiti skupaj. Na vseh 
nas je, da dru`no posku{amo 
ustvarjati zdravo, pozitivno 
okolje in pri tem pozabimo na 

zamere. Skozi o~i `upana se kvaliteta `ivljenja in stanje duha v 
ob~ini ne merita skozi metre zgrajenih cest, temve~ skozi sode-
lovanje med ljudmi in ustvarjalen duh v skupnosti, za katerega 
menim, da je pozitiven. S pozitivnim gledanjem na `ivljenje in 
razvoj lahko poskrbimo, da se bomo imeli lepo tudi v prihodnje, 
pa ~eprav smo seveda od splo{nega stanja v dr`avi odvisni tudi 
na ob~inskem nivoju. 
@elim si, da bi ljudje prelomnico leta videli kot prilo`nost, da se 
ozrejo vase, stopijo korak naprej, podajo roko tistemu, ki ga v 
preteklem letu niso najraje sre~evali in uresni~ijo osebne na~rte 
ter `elje. Vsem `elim, da bi jim bo`i~ prinesel notranji mir in 
novo leto veliko optimizma, veselja, sre~e in zdravja. 

Alenka Cegnar, zdravnica
Leto, ki je minilo, je povsod 
deklarirano kot krizno leto, 
kar je res. A pri svojem delu 
opa`am, da je slab{i gmotni 
polo`aj v dru`bi pripeljal do 
tega, da ljudje poka`ejo ve~ 
razumevanja do so~loveka, 
da so na{li stare prijatelje, ki 
so postali novi prijatelji, da je 
med nami ve~ solidarnosti. 
V novem letu, ki bo menda {e 
bolj krizno, si `elim, da bi se 
ta »trend« nadaljeval. Da bi se 

ljudje ne zapirali sami vase, temve~ se ozrli tudi na druge, da bi 
pri sosedu ne opazili le novega avta, temve~ tudi njegovo stisko, 
izkazali so~utje in ponudili pomo~.

Marjan Dobnikar, poveljnik ob~inskega {taba civilne 
za{~ite in predsednik GZ Jesenice
Leto{nje leto ocenjujem za uspe{no in kot nepobolj{ljiv optimist 
verjamem, da bo tudi naslednje leto enako. Za na{e delo, ki je 
prostovoljno, imamo vso podporo lokalne oblasti in `upana. Tudi 
pri financiranju zaenkrat ni te`av, je pa res, da kupujemo samo 

najnujnej{o opremo. Najve~jo 
te`avo v prihodnje vidim v 
dr`avni birokraciji, ki na{e 
delo ena~i s profesionalci in 
od nas zahteva vse mogo~e. 
Ob~utek imam, da na~rtno 
deluje proti prostovoljstvu. @e 
sedaj je te`ko pridobiti ~lane, 
ki bi prevzeli odgovorno funk-
cijo, v bodo~e bo pa {e slab{e. 
Vendar, ~e nam bo prizanesla 
narava s katastrofami, nas tudi 
vlada ne bo dotolkla.

Valentin Sodja, ravnatelj 
Osnovne {ole @irovnica
Vesel in miren sem, ~e vidim, 
da so se ujele pozitivne ener-
gije vseh, ki smo udeleženi 
v tako zapletenih procesih 
kot so u~enje, pou~evanje, 
vzgajanje. Takrat se vzpostavi 
medsebojno zaupanje, ki je 
temeljni pogoj za dobro delo 
v vrtcu in {oli. Takrat v vrtcu in 
{oli pridejo do izraza vsakr{ni 
uspehi in rezultati otrok, 
u~encev in u~enk, ki jih dose-

žejo ob prizadevanju njih samih ter njihovih star{ev, vzgojiteljic 
in u~iteljic in u~iteljev.
Želim si torej, da bi na{i otroci, u~enke in u~enci v takem okolju, 
ki je hkrati tudi socialno ob~utljivo in ima posluh za vsakega 
posameznika, lahko razvijali svojo vedoželjnost, ustvarjalnost in 
pridobivali pozitivne izku{nje v medsebojnih odnosih. Vse to ni 
enostavno. V {oli se zavedamo, da je to na{ vsakdanji izziv. Ver-
jamem, da mu bomo kos tudi v letu, ki je pred nami.

Samo Mekina, podpredse-
dnik TVD Partizan @irovni-
ca in vodja sekcije za re-
kreacijo
Na podro~ju {porta in rekre-
acije delujem kot organizator 
in motivator. ^eprav se pri 
tem delu sre~ujem z ve~nim 
pomanjkanjem sredstev in 
birokratskimi ovirami, moje 
izku{nje ka`ejo, da se z dobro 
voljo, primernim odnosom in 
predvsem s predanostjo svo-
jemu delu da veliko dose~i. 

Najbr` tako razmi{ljajo tudi kolegi iz drugih {portnih dru{tev v 

Aktualno

Pogled nazaj in Pogled naPrej

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. Avtor osrednje fotogra-
fije na naslovnici: Boris Madon.

Uvodno stran Novic namenjamo mislim o letu, od katerega se poslavljamo, in pogledu v leto, ki je na pragu. K 
razmi{ljanju smo povabili ljudi, ki se pri svojem delu vsakodnevno sre~ujejo z ob~ani v dobrih in slabih trenutkih, 
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Aktualno

3. december – ob~ini, saj bi sicer `e zdavnaj vrgli pu{ko v koruzo, se posvetili 
svojim zasebnim opravkom in poklicem in svoj prosti ~as raje 
porabili zase kot pa ga razdajali drugim. A ko spremljam mnoge 
na{e odli~ne, celo vrhunske {portnike, ko vidim {tevilne rekrea-
tivce ob raznih urah dneva na vseh koncih Ka{arije, ko zagledam 
iskre v o~eh, kadar nekomu obesim medaljo okoli vratu, vem, da 
je v dana{njem na~inu `ivljenja rekreacija nujna, ker nadome{~a 
nekdanje fizi~no delo, spro{~a duha in povezuje vse bolj odtu-
jene soljudi. Hvala vsem, ki sodelujete v na{ih akcijah, pomaga-
te in nas spodbujate! Zmigajmo se tudi v bo`i~nih praznikih in 
prihajajo~em letu!

Janez Mulej, kulturni de-
lavec
Preteklo leto mi je prineslo ve-
liko lepih trenutkov v dru`ini 
in ljubiteljskega dela v rojstni 
hi{i Janeza Jalna. Ti lepi tre-
nutki odtehtajo marsikaj sla-
bega v na{i prelepi de`eli. Za 
prihodnje leto si `elim, da bi 
nas dr`avna oblast ~im manj 
obremenjevala z nesmisli, lju-
dem zagotovila po{teno delo 
in po{teno pla~ilo. Upam, da 
bo kultura bolj cenjena, saj 

imam ob~utek, da v te`kih gospodarskih razmerah postopoma 
izgublja podporo. Pri svojem delu z mladimi opa`am vse ve~jo 
nepismenost in nepoznavanje kulturnih vrednot. To je lahko 
usodno. Majhen narod kot smo, se brez kulture kaj hitro lahko 
izgubimo v mno`ici ve~jih. Ob novoletnih `eljah apeliram na od-
govorne, da postorijo tisto, kar bo ta tok ustavilo, da ohranimo 
na{ jezik in identiteto.
Seveda si v novem letu `elim tudi veliko razumevanja, zdravja in 
vnu~kov, pa prav vsem obilico lepih trenutkov. 

SPO[TOVANE OB^ANKE IN OB^ANI
ISKRENE ^ESTITKE OB DNEVU 

SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI

Leopold Poga~ar,
`upan

Vsem ob~ankam in ob~anom `elimo 
blagoslovljene bo`i~ne praznike in sre~no 

ter uspe{no novo leto! 

Ob~inski svet, ob~inska uprava in `upan

Ob~ina @irovnica trinajsti~ praznovala svoj pra-
znik. @upan Leopold Poga~ar o dose`kih v minu-
lem letu. Podeljene priznanja Ob~ine @irovnica za 
leto 2011.

Osrednja prireditev ob ob~inskem prazniku, ki je v @irovnici 
posve~en dr. Francetu Pre{ernu, je potekala prav na dan pesni-
kovega rojstva v Dvorani pod Stolom. Zbrane ob~anke, ob~ane, 
`upane nekaterih sosednjih ob~in druge in goste, je kot slavno-
stni govornik nagovoril `upan Leopold Poga~ar. Med drugim 
je dejal: »Ob~inski praznik je tudi prilo`nost, ko se ozremo na-
zaj in pogledamo v prihodnost. Za vse, o ~emer bom govoril, 
bi rad poudaril, da je plod dela in sodelovanja vseh: ob~inske 
uprave, ki se ji na tem mestu zahvaljujem za pridnost in strokov-
nost, ob~inskih svetnikov in odbornikov in tudi vas ob~anov in 
ob~ank, kajti nih~e od nas ni samozadosten in sam sebi namen. 
Seveda so v~asih pogledi razli~ni in prioritete druga~ne, pa ven-
dar na koncu vedno najdemo re{itev, najdemo pravo pot in cilj, 
vse pa v splo{no korist vseh nas, ki tu `ivimo in delamo. Veliko je 
bilo storjenega, {e ve~ pa nas ~aka v prihodnje.«
V nadaljevanju je `upan predstavil dose`ke ob~ine v minulem 
letu in na~rte za prihodnje leto. Med prvimi je izpostavil spre-
jetje ob~inskega prostorskega na~rta in lokalnega energetske-
ga koncepta, izgradnjo parkiri{~a v Zavr{nici, urejeno kri`i{~e v  
@irovnici in gradnjo poslovne cone, pomembnej{i projekti v pri-
hodnosti pa so za~etek gradnje kanalizacije v okviru projekta 
GORKI, za~etek gradnje ve~namenskega objekta na Breznici, {iri-
tev ceste v Zavr{nico in gradnjo otro{kega igri{~a. Kot je {e dejal 
`upan Poga~ar je ob~ina pri izvajanju investicij u~inkovita tudi 
zaradi uspe{nega pridobivanja evropskih in dr`avnih sredstev za 
posamezne projekte.
Uspe{ni na svojih podro~jih delovanja so bili v preteklem letu 
tudi mnogi ob~ani in dru{tva. V skladu z Odlokom o priznanjih 
in nagradah Ob~ine @irovnica vsak posameznik, podjetje, zavod, 
skupnost, dru{tvo ali politi~na stranka lahko predlaga prejemni-
ka naziva ~astni ob~an, plakete ali nagrade Ob~ine @irovnica. 
Pristojna komisija je za leto 2011 prejela pet predlogov za na-
grajence, ki so se po mnenju predlagateljev s svojim delovanjem 
posebej izkazali. Na slovesnosti ob ob~inskem prazniku sta bili 
podeljeni dve plaketi, dve nagradi in tri priznanja, ki jih `upan 
lahko podeli po svoji presoji. 

Plaketo Ob~ine @irovnica za leto 2011 sta prejela

Konjeni{ki klub Stol in [portno 
rekreativno dru{tvo Trim Tim 
za organizacijo prireditve Veseli dnevi v @irovnici
Predlagatelji: svetniki Neodvisne liste za @irovnico 

Konjeni{ki klub Stol in [portno rekreativno dru{tvo Trim Tim Ve-
sele dneve v @irovnici prirejata od leta 2000 z namenom, da bi 
doma~inom in obiskovalcem ponudili prilo`nost za dru`enje v 
prijetnem zabavnem vzdu{ju. V desetletju obstoja so Veseli dne-
vi prerasli zna~aj veselice in postali tradicionalna {portno-kul-
turna prireditev s ~ebelarskim in konjeni{kim tematskim dnem, 
doma~o tr`nico in zabavnim programom za odrasle in otroke. 
Konjeni{ka tekmovanja, zadnje leto tudi za pokal Slovenije, in 
~ebelarske igre privabijo vsako leto ve~ obiskovalcev od blizu in 
dale~, prireditev pa je dele`na tudi velike medijske pozornosti. 
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Praznik Ob~ine @irovnica

PrazniK ob^ine @irovnica

Vesele dneve v @irovnici obe dru{tvi izpeljeta z velikim vlo`kom 
prostovoljnega dela svojih ~lanov in pod pokroviteljstvom 
Ob~ine @irovnica.

Sebastjan Zupan, Konjeni{ki klub Stol: »V enajstih letih 
smo se sodelujo~i pri pripravi Veselih dni dodobra organiza-
cijsko izurili in prireditev tudi vsebinsko pripeljali do oblike, ki 
bo ostala stalnica, vedno pa so seveda dobrodo{le pobude in 
ideje za osve`itev. Glede na odzive ob~anov, je tovrsten na~in 
dru`abnosti v kraju potreben in tako konjeniki kot trimtimovci 
se bomo trudili {e naprej.« 

Plaketo Ob~ine @irovnica za leto 2011 je prejelo

Tvd Partizan @irovnica
za 80 let uspe{nega delovanja
Predlagatelj: Franc Legat

V TVD Partizan @irovnica so letos praznovali 80 let od ustanovi-
tve Sokolskega dru{tva @irovnica - Breznica. V dru{tvu so v tem 
~asu delovale raznovrstne sekcije kot so sekcija za orodno telo-
vadbo, smu~anje, kolesarstvo, skakalni {port, odbojko in druge. 

V zgodovini dru{tva je zapisanih veliko 
zaslu`nih posameznikov, ki so skrbeli, da 
je dru{tvo delovalo, se razvijalo in zgradilo 
svoj dom. Dom, katerega bi lahko vedno 
pisali kar z veliko za~etnico, dom, ki je bil 
zgrajen v samo treh letih in je leta 1938 
zasijal v najlep{em pomenu besede. Dom, 
ki tudi danes pomeni dru`enje, rekreaci-
jo, vzgojo in pomaga ustvarjati mre`o t.i. 
{portne infrastrukture v ob~ini.
Poslanstvo, ki ga TVD Partizan opravlja pri 
razvoju {porta in rekreacije, predvsem pa 
pri vzgoji mladine skozi {port ali, kot pravi 
novej{i slogan »najbolj{a droga je `oga«, 
je hvale vreden in opazen v kraju in ob~ini 
kot celoti.

Jani Koselj, predsednik TVD Partizan: 
»Ponosni smo na prejeto plaketo. Nagra-
da dokazuje, da je bilo dru{tvo v preteklih 
osmih desetletjih na pravi poti in na{a vizi-
ja je, da bi {port, tekmovalni in rekreativni, 

v vaseh pod Stolom uspe{no peljali naprej. @elimo si sodelovanja 
s ~im ve~ dru{tvi in trudili se bomo za mno`i~no obiskane pri-
reditve, ki bodo spodbujale rekreacijo in zdravo `ivljnjeje med 
ob~ani.«

Nagrado Ob~ine @irovnica za leto 2011 je prejelo

gledali{~e slepih in slabovidnih 
nasmeh
ob 15-letnici delovanja
Predlagatelj: Kulturno dru{tvo dr. France Pre{eren @irovnica - 
Breznica

Gledali{~e slepih in slabovidnih Nasmeh se je novembra 1996 
rodilo iz koraj`e tistih, ki v ljudeh vidijo ve~ kot zunanjo lupi-
no, ki si ljudem upajo pribli`ati in jim podati roko. Edinstveno 
gledali{~e pri nas je v slovenski, mnogokrat z zadr`ki napolnjen 
prostor do druga~nosti, vneslo nekak{en nemir. Ob spremljanju 
njihovih predstav ljudje niso ve~ povsem prepri~ani, da je tisto, 
kar so jih nau~ili o ljudeh z roba `ivljenjske ceste, povsem res. 

Sebastjan Zupan, Leopold Poga~ar, Irena Temlin s spremljevalko, Janez Resma, Jani 
Koselj in Bla` Bulovec

Dan {porta rekreacije in zabave v Zavr{nici

Veseli dnevi 2011
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Praznik Ob~ine @irovnica

Po komedijah Dan oddiha, ^astni povabljenec in Nami{ljeni 
zdravnik, ki so jih Nasmehovci v minulih letih odigrali ve~ kot 
tridesetkrat, so februarja letos na Breznici uprizorili simbolno 
dramo Maurica Maeterlincka Slepci, v kateri osem slepih ujetih 
v kletko na odru, gledalcem odpira o~i o slepoti. O slepoti sle-
pih ujetih v svetu vide~ih in vide~ih ujetih v slepoti brezosebne 
potro{ni{ke dru`be.
S predstavo Slepci je gledali{~e Nasmeh prejelo posebno pri-
znanje regijskega selektorja za gledali{ko dejavnost in oktobra 
letos so z njo nastopili na mednarodnem BIT (Blind In Theatre) 
festivalu v Zagrebu.

Irena Temlin, igralka: »Vsi smo res veseli. Vsaka nagrada ima 
te`o, ~e pa v delo vlo`i{ {e za malenkost ve~ truda kot osta-
li, je zadovoljstvo toliko ve~je. Vsi pre{teti koraki na odru so 
popla~ani. Za prihodnje leto na~rtujemo novo predstavo, ki bo 
bolj vesele narave kot Slepci.« 

Nagrado Ob~ine @irovnica za leto 2011 je prejel

janez resman
za uspehe na {portnem podro~ju
Predlagatelji: svetniki Neodvisne liste za @irovnico 

Janez Resman, {tudent `ivilske tehnologije 
na Biotehni{ki fakulteti v Ljubljani, se osem 
let intenzivno ukvarja z bodybuildingom. 
Leta 2008 je pridobil licenco za bodybuilding 
trenerja in leta 2009 {e licenco za osebne-
ga trenerja. Na tekmovanju Trofej Beograda 
leta 2009 je v konkurenci ju`noevropskih 
dr`av zasedel 1. mesto v kategoriji junior in 
na svetovnem prvenstvu zveze IBFA v Rimu, 
prav tako v kategoriji junior, 3. mesto. Svoj 
najve~ji {portni uspeh je dosegel na svetov-
nem prvenstvu zveze WFF universe 2011 v 
Badnu pri Dunaju, kjer je osvojil 2. mesto v 
~lanski kategoriji fitness.

»Nagrade sem vesel. Bodybuilding je pri meni 
trenutno v mirovanju, saj se spopadam z no-
vimi izzivi – s tekmovanjem v dviganju ute`i. V 
{portu vsekakor nameravam vztrajati.« 

@upanovo priznanje je prejel

janez @emlja
za o~iten prispevek k zagotavljanju prometne varnosti v 
ob~ini.

Janez @emlja mlaj{i se je kot lastnik vulkanizerske delavnice in 
uspe{en podjetnik samoiniciativno vklju~il v aktivnosti, ki zago-
tavljajo ve~jo prometno varnost v na{i ob~ini. 
Aktivno sodeluje z Vrtcem pri Osnovni {oli @irovnica, v Svetu za 
preventivo in vzgojo v cestnem prometu Ob~ine @irovnica in v 
Avto moto dru{tvu @irovnica, pri ~emer mu ni `al tako prostega 
~asa kot sponzorskih sredstev.
Posebej velja izpostaviti njegovo sodelovanje in pomo~ ob~ini in 
`upanu pri prijavi na razpis kranjskega podjetja Goodyear Dun-
lop Sava Tires, ki je skupaj z Agencijo za varnost v prometu RS 
razdelil 13 prikazovalnikov hitrosti. Med ob~inami, ki so uspele 
na razpisu, je bila tudi Ob~ina @irovnica. 

»Priznanje mi ne pomeni le nagrade za preteklo, ampak tudi 
spodbuda in obveza za nadaljnje delo. Lanska selitev v nove po-
slovne prostore mi je poleg {iritve dejavnosti odprla tudi nove 
mo`nosti za dodatne aktivnosti. Upam tudi, da je to {ele za~etek 
poti, na kateri nas podpira podjetje Goodyear Dunlop Sava Tires.«

@upanovo priznanje je prejel

nejc jan{a 
za izjemen u~ni uspeh 

Nejc Jan{a je kot dijak Gimnazije 
Jesenice v vseh {tirih letih dose-
gel odli~en u~ni uspeh in gimna-
zijsko {olanje zaklju~il z izrednim 
uspehom na maturi. Dosegel je 
32 to~k od 34 mo`nih in postal 
zlati maturant.
Svoje {olsko znanje je vsa leta 
prizadevno nadgrajeval s so-
delovanjem na tekmovanjih iz 
znanja fizike, matematike, logike 
in kemije. Poglobljeno znanje in 
priznanja, ki jih je prejel za svoje 
udejstvovanje na naravoslovnem 

Priklon na predstavi Slepci

Janez @emlja z najmlaj{imi obiskovalci v delavnici

Janez Resman 
na svetovnem 
prvenstvu v 
avstrijskem 
Badnu, 
junij 2011 Nejc Jan{a
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Ina Kosma~

podro~ju na regijskem in dr`avnem nivoju, so bili pomembna 
spodbuda za izbiro njegove {tudijske smeri – fizike.

»Vesel sem, da v na{i ob~ini na ta na~in spodbujajo mlade na 
podro~ju izobrazbe. Upam, da bodo tako navdu{ili {e prihodnje 
generacije k temu, da se bodo poizku{ale ~im bolj izkazati. 
Moj naslednji korak je {tudij fizike na Fakulteti za matematiko in 
fiziko v Ljubljani. Za naprej pa {e ne vem, kam me bo pot pope-
ljala, odvisno kak{ne prilo`nosti se mi bodo ponudile.«

@upanovo priznanje je prejela

ina Kosma~ 
za izjemen u~ni uspeh 

Ino Kosma~ odlikujejo poziti-
ven odnos do u~enja, znanja 
in dela. Vsa leta {olanja na Gi-
mnaziji Jesenice je zaklju~ila z 
odliko in s tridesetimi osvojenimi 
to~kami na maturi postala zlata 
maturantka. Ina se je v gimna-
ziji izkazala kot avtorica zrelih 
in jezikovno bogatih esejisti~nih 
razmi{ljanj, s svojo razsodnostjo 
je pozitivno vplivala na vzdu{je 
v razredu in bila vedno pripra-
vljena nuditi pomo~ so{olcem in 
u~iteljem.

Uspehi so ji omogo~ili vpis na {tudij farmacije, kjer bo svoje zna-
nje in zanimanja lahko uspe{no nadgrajevala.

»Nagrada mi veliko pomeni, saj je to pohvala za moj vlo`en trud 
in dose`ke na maturi. Ob tej prilo`nosti se iskreno zahvaljujem 
`upanu, mo~no pa me je ganila tudi tako lepa obrazlo`itev na-
grade, ki je zame tudi lep spomin na uspe{en zaklju~ek gimna-
zijskega {olanja.«

Kulturni program, v re`iji Mateje Mla~nik, je pripravilo KD dr. 
France Pre{eren @irovnica - Breznica. Sodelovali so Gledali{~e 
slepih in slabovidnih Nasmeh, Otro{ka folklorna skupina Brezni-
ca, Me{ana pevska skupina Dr. France Pre{eren, Godalni kvar-
tet Podokni~arji in povezovalka Branka Smole. Tehni~na ekipa:  
Klemen Vrabec, Matev` Mlinar in skupina u~encev osnovne {ole.

Otro{ka folklorna skupina Breznica

I{~emo Pre{ernovo podobo

razstava prvih prispelih 
portretov
Zavod za turizem in kulturo @irovnica je v Pre{ernovi roj-
stni hi{i pripravil razstavo prvih Pre{ernovih podob, ki so 
nastale na podlagi nate~aja I{~emo Pre{ernovo podobo.

Vsak obiskovalec Pre{ernove rojstne hi{e je od meseca septem-
bra povabljen, da ustvari podobo pesnika, kot ga vidi in do`ivlja 
sam. V ta namen skupaj z vstopnico prejme predlogo z navodili, 
ki lahko slu`i tudi kot podlaga za portret v poljubni likovni tehni-
ki. 2. decembra so v hi{i razstavili izbor izmed skupno 152-ih del, 
ki so na podlagi nate~aja nastala doslej. Da bi doma~o javnost 
spodbudili k ustvarjanju, so na ZTK predhodno pripravili delav-
nico, v kateri je iskanje Pre{ernove podobe vodila akademska 
kiparka Andrejka ^ufer: »Vodilo delavnice je bilo, naj ustvarjalci 
ne posnemajo predlog, temve~ naslikajo Pre{erna, kot ga nosijo 
v sebi.« Na delavnici so sodelovali odrasli in otroci, med njimi 
u~enci Osnovne {ole @irovnica in Osnovne {ole Antona Toma`a 
Linharta Radovljica.

Podoba Franceta Pre{erna je zavita v tan~ico skrivnosti, saj no-
bena izmed znanih upodobitev ni nastala v ~asu njegovega 
`ivljenja. O tem je na otvoritvi razstave spregovoril umetnostni 
zgodovinar Damir Globo~nik: »Za nobenega izmed Pre{ernovih 
portretov ne moremo re~i, da je avtenti~en. Pesnik se je portreti-
ranju izogibal, vemo pa, da so mu to najmanj dvakrat resno pre-
dlagali. Naslikati ga je `elel njegov prijatelj, slikar Matev` Lan-
gus, potem ko je naslikal `e Primi~evo Julijo. K portretiranju pa 
je Pre{erna nagovarjala tudi Ana Jelov{kova. Njo je pesnik v {ali 
zavrnil, ~e{, kaj ti bo moj portret, saj ima{ mene in moje otroke.« 
Projekt I{~emo Pre{ernovo podobo vodi ZTK @irovnica. Direkto-
rica zavoda Maja Zupan je na prireditvi pozdravila vse prisotne, 
med njimi `upana Leopolda Poga~arja in direktorja galerije Deva 
Puri z Bleda, kjer bodo razstavljeni nekateri izmed portretov. 

Nate~aj bo potekal do konca avgusta prihodnje leto. Prispeli 
portreti bodo sproti postavljeni na ogled na razstavnih panojih 
v Pre{ernovi rojstni hi{i. Po zaklju~ku nate~aja bo posebna ko-
misija naredila izbor del, ki bodo objavljena v knji`ni izdaji in na 
po{tnih znamkah. Vabljeni ko sodelovanju!

P. K.

Avtorica: Metka Kacin Avtorica: Gabi Zima
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Razstava likovnih del v 
osnovni {oli
Na vsakoletni slikarski razstavi so 
~la ni likovne skupine KD dr. France 
Pre{eren razstavili dela s skupno temo 
»Pre{eren«. Kot gost se je s svojimi 
umetninami predstavil Janez Sodja.

Razstavljene slike so plod {estih kolonij, ki 
jih je dru{tvo pripravilo doslej. Za leto{njo 
razstavo so izbrali dela, ki so bila najbolj 
v soglasju s slikarskimi in kiparskimi stva-
ritvami Janeza Sodje z Vrhnike, po rodu 
Zabrezni~ana. Slike gospoda Sodja, upo-
kojenega u~itelja fizike in matematike, 
so ra~unalni{ko obdelane matemati~ne 
strukture, kot je razlo`il sam: »Vsi motivi 
temeljijo na fraktalih, ki jih z razpolo`ljivim 
ra~unalni{kim orodjem razre`em, razte-
gujem, su~em ... dokler ne dobim v{e~ne 
oblike, ki jo potem {e barvno obdelam.« 

Urica poezije z 
Valentinom Cundri~em 
Gost prazni~ne urice poezije v Pre{er-
novi rojstni hi{i 3. decembra je bil 
Valentin Cundri~. 

Jeseni{ki pesnik je eden najbolj plodovi-
tih avtorjev pri nas. Izdal je 115 pesni{kih 
zbirk, ve~inoma v samozalo`bi. Pomem-
ben del njegove poezije predstavljajo sone-
ti spleteni v sonetni venec sonetnih vencev. 
Z gostom, mnogim obiskovalcem ve~era 
tudi osebno poznanim pesnikom, se je 
pogovarjal Jaka Ko{ir. Urico poezije je pri-
pravil Gorenjski muzej Kranj.

rib'~eva doma~ija naprodaj ali ne?
Pre{ernov rojstni dan je v njegovo rojstno hi{o v Vrbi pripeljal ve~ ljubiteljev 
kulture kot druge dni in tudi nekaj vznemirjenja.

Na »ta veseli dan kulture«, kot je 3. december poimenovalo Ministrstvo za kulturo, je ku-
stosinja Mira Novak v Pre{ernovi hi{i sprejela okoli dvesto obiskovalcev. Med prvimi so bili 
teka~i iz Kranja, med opaznej{imi pa kulturniki, ki so se pripeljali s t.i. Zadnjim vlakom za 
kulturo in z namenom, da bi opozorili javnost na zaskrbljujo~ odnos dr`ave do kulture. 
@ivahno pa ni bilo le v hi{i, temve~ tudi pri Pre{ernovem spomeniku. Ob 11. uri se je 
tam kot vsako leto zbrala pre{erna bratov{'na, neformalna skupina, katere gibalo je 
Slavko Me`ek, pobudnik postavitve Pre{ernovega kipa v Vrbi in ustanovitelj Ustanove 
Poti kulturne dedi{~ine. Me`ek je bil kriti~en do ravnanja dr`ave in ob~ine glede razmer 
v Vrbi, predvsem odkupa Rib'~eve doma~ije, ki jo prodaja Janez Arko. »Ker sta Mini-
strstvo za kulturo in Ob~ina @irovnica javnosti `e sporo~ila, da ju ta nakup ne zanima, 
je ~as da prenehamo s prelaganjem odgovornosti na druge. Ustanova Poti kulturne 
dedi{~ine ta hip za~enja vseslovensko akcijo za odkup Rib~evine,« je dejal Me`ek in 
razlo`il, da se, kot mu je znano, za nakup posesti `e zanima tujec. Slovenska javnost, 
predvsem mladina, je v preteklosti `e sodelovala pri odkupu Pre{ernove, Fin`garjeve in 
^opove hi{e in to tradicijo bi lahko nadaljevali tudi v tem primeru. 

Dogajanje pri spomeniku je 
spremljalo manj{e {tevilo pri-
jateljev Pre{erne bratov{'ne in 
novinarjev, s svojega vrta in 
na svoj na~in pa se je vme{al 
tudi gospod Arko in zatrdil, 
da prav Ob~ini @irovnica ali 
Slavku Me`ku posesti nikoli 
ne bo prodal.
Tako 3. decembra. V tednu, ki 
je sledil, pa je zgodba do`ivela 
preobrat. Slavko Me`ek je na-
mre~ javnosti sporo~il, da je 
11. decembra z g. Arkom in 

njegovo partnerico podpisal dogovor, s katerim Ustanova PKD prevzema javno skrbni{tvo 
Rib~evine in izrazil prepri~anje, da bo tako s pravim pristopom, brez razgretih emocij 
mo`no kmalu najti ustrezno re{itev za revitalizirano Rib~evino in obiskovalce Vrbe. Za 
lastnika doma~ije, ki naj bi v nekaj dneh preklicala prodajo le-te, pa bi to pomenilo konec 
nenehnega provociranja, {ikaniranja, in omejevanja osnovnih ~lovekovih pravic. 
Razmere v Vrbi so zgodovinsko pogojene in vse prej kot preproste. Nesoglasja med g. 
Arkom, upravljalci in obiskovalci kulturnih spomenikov v Vrbi, oviran dostop do njih 
ter ogro`anje varnosti kli~ejo po ukrepanju. @upan Ob~ine @irovnica, Leopold Poga~ar 
javno opozarja, da se ob~asno nasilni incidenti dogajajo vse pogosteje, g. Arko pa v za-
dnjem ~asu nadleguje tudi obiskovalce pri cerkvi sv. Marka, spomeniku in na parkiri{~u, 
torej izven ceste, ki med njegovo hi{o in gospodarskim poslopjem vodi do cerkve. To 
se je dogajalo tudi 3. decembra in kon~alo s pridr`anjem g. Arka.
Leopold Poga~ar: Ne morem dopustiti enostranskega posredovanja informacij g. 
Me`ka in spra{ujem se, ~e ta medijska kampanja g. Arka ne bo le bolj vznemirila. Prav 
tako mi je `al, da se g. Me`ek ne obra~a tudi na nas neposredno, temve~ komunicira le 
preko medijev. V tem primeru bi vedel, da Ob~ina @irovnica ima interes za odkup Rib'~eve 
doma~ije, ki ga je tudi izkazala, in da bo v primeru prodaje uveljavljala predkupno pravi-
co na stavbnem zemlji{~u in hi{i, o ~emer je nepremi~ninski posrednik obve{~en.
Z g. Arkom in njegovo partnerico komuniciramo dostojno, nikogar ne {ikaniramo, 
predvsem pa nikogar ne nadlegujemo, vendar ne pridemo do re{itve. G. Arko se z 
ni~emer ne strinja, zahteva le zaporo ceste do cerkve. Pred kratkim smo se sestali 
s predstavniki Ministrstva za kulturo in na doti~ne lastnike zemlji{~ v Vrbi naslovili 
pro{njo, da kratkoro~no uredimo dostop do cerkve po drugi lokaciji, kar je nujno zara-
di zagotavljanja varnosti in miru. Seveda gre za za~asen ukrep do trajnej{e re{itve, kajti 
omenjena pot do cerkvice ostaja javna tudi v naprej. Mir pa `elim, da bi na{li vsi v vasi, 
obiskovalci, g. Arko in ostali va{~ani. 
Pa {e glede dogovora o skrbni{tvu – po~akajmo, da bo podpisan in overjen. Se pa 
spra{ujem, s katero »re{itvijo« problema nas bo g. Me`ek v imenu ustanove presenetil 
naslednji teden.

P. K.

Janez Sodja v dru`bi nekdanjih so{olk

Izba, napolnjena do zadnjega koti~ka

Slavko Me`ek v krogu Pre{erne bratov{'ne, 3. december
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Ve~er z doma~imi pesnicami 
Pesnice Dru{tva upokojencev @irovnica so z literarnim 
ve~erom po~astile spomin na Franceta Pre{erna in pra-
znik Ob~ine @irovnica. 

Med ~lanicami Dru{tva upokojencev @irovnica je lepo {tevilo go-
spa, ki `ivljenje sebi in svojim bli`njim lep{ajo s pisanjem poezije. 
Ljudske pesnice, kot se imenujejo same, svoja dela objavljajo v 
zbornikih in nekatere tudi v samostojnih knji`nih izdajah, prav 
rade pa se predstavijo tudi »v `ivo«. Njihovo sre~anje 29. novem-
bra v ^opovi hi{i je bilo trinajsto po vrsti. Svoje pesmi so prebirale 
Mila Me`ek, Ivanka Poga~ar, Mara Kokalj, Anka Marzidov{ek in 
Marija Smolej. Gost ve~era je bil ~astni ob~an Ob~ine Jesenice, 
pesnik Valentin Cundri~ s soprogo. Obiskovalci so lahko prisluhnili 
tudi pesmim Julijane Rejc, ki pri nekaj manj kot sto letih starosti 
{e vedno ustvarja. 
Literarni ve~er je pripravila kulturna sekcija DU@ pod vodstvom 
Jane Lavren~i~ in ob pomo~i Ferda Kiklja, za glasbeno opremo je 
poskrbel citrar Valentin Kelbl. 

V spomin na Pre{erna pe{ v Vrbo
U~enci Vzgojno-izobra`evalnega zavoda Frana Mil~inskega 
so se 2. decembra trinajsto leto zapored podali na 42 kilo-
metrov dolgo pot od Smlednika do Vrbe.

U~enci zavoda, ki se 
jim zadnja leta pri-
dru`u jejo dijaki Dija-
{kega doma Be`igrad 
in u~enci Vzgojnega 
zavoda Kranj s spre-
mljevalci, na mara-
tonski poti preizku-
sijo svoje mo~i in v 
Vrbi po~astijo spo-
min na Pre{erna. 
Dan se je za 42 po-

hodnikov pri~el ob 5. uri zjutraj s slovensko himno. Prvi posta-
nek so naredili v Kranju, kjer so obiskali Pre{ernovo hi{o in Ga-
lerijo Pre{ernovih nagrajencev, v mestni hi{i pa so jih prijazno 
pogostili z zajtrkom. Po urah hoje je sledil {e odmor za kosilo na 
Brezjah in prihod na cilj ob 5. uri popoldne. 
Tudi v Vrbi so bili dele`ni prijaznega sprejema. Med drugim 
je pohodnike pri~akala gospa Ivanka Smolnikar, potomka 
Pre{ernove sestre Mine, ki je v Pre{ernovi rojstni hi{i neko~ ̀ ivela.

Zgovorna Ivanka Smolnikar med mladimi 
pohodniki

Marija Smolej, Anka Marzidov{ek, Zdravko Malnar, Mila 
Me`ek, Mara Kokalj in Ivanka Poga~ar 

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

UGODNO
ZANESLJIVO

BREZ ^AKANJA

www.stripydent.si

Želimo vam zdravo in sre~no leto 2012.

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

^lovek ~udna je zadeva,
rad naravi je glavar,
ko pa ta zdivja, je reva,
takrat le zase mu je mar.

Glava shramba je za pamet,
glava nam je v okras,
glava ne`na je kot `amet,
~e je polna mehkih las.

Telo je kakor mo~na zgradba,
fasada spredaj, zadaj klet,

~e je lepo, je kot skladba,
dokler ne ka`e preve~ let.

Noge na{o so stojalo,
nosijo nas vsepovsod,
noge `enskam so zrcalo,
pogleda rad jih vsak gospod.

Roke vredne so najve~,
poskrbijo nam za vse,
~e ne opletajo preve~,
v `ivljenju nam kar dobro gre.

Marija Smolej            ^lovek
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Na podlagi Pravilnika o dodelitvi pomo~i za 
ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in 
pode`elja v Ob~ini @irovnica (Ur. l. RS, {t. 122/07) 
in Prora~una Ob~ine @irovnica za leto 2012 (Ur. list 
RS, {t. 107/10), `upan Ob~ine @irovnica objavlja

javni razpis za dodelitev pomo~i za ohra-
njanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in 
pode`elja v ob~ini @irovnica v letu 2012

1. PREDMET JAVNEGA RAZPISA
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovra-
tnih sredstev iz prora~una ob~ine v okvirni vi{ini 
27.500 EUR za namene, ki prispevajo k zagotovi-
tvi ve~je konkuren~nosti in ohranjanje ter ustvarja-
nje delovnih mest v pode`elskem prostoru, ohra-
nitvi kulturne in bivanjske dedi{~ine pode`elskega 
prostora, k spodbuditvi u~inkovitosti in stro-
kovnosti kmetijstva in gozdarstva, k izbolj{anju 
uspe{nosti kmetijskih gospodarstev in k spodbu-
ditvi zavarovanja posevkov, plodov in `ivali.

2. SPLO[NA DOLO^ILA - POGOJI ZA 
UPRAVI^ENCE
•  Pomo~ se lahko dodeli samo upravi~encem, ki 

so opredeljeni v okviru posameznega ukrepa.
•  Upravi~enec predlo`i izjavo, da za iste 

upravi~ene stro{ke in za isti namen ni pridobil 
sredstev oz. ni v postopku pridobivanja sredstev 
iz kateregakoli drugega javnega vira. 

•  Pomo~ se dodeli na podlagi vloge, ki vsebuje 
osnovne podatke o upravi~encu/izvajalcu, po-
datke o nalo`bi/storitvi, ~asovni potek in pred-
videne stro{ke. 

•  Odobrene nalo`be oz. dela ali storitve, ki 
so odobrene z javnim razpisom morajo biti 
zaklju~ene pred zadnjim izpla~ilom zahtevka.

•  ̂ e se upravi~enec ali izvajalec v skladu s pred-
pisi o javnih naro~ilih {teje za naro~nika, mora 
predlo`iti dokazilo, da je bil postopek izbire do-
bavitelja izveden v skladu z Zakonom o javnih 
naro~ilih.

•  Po zaklju~ku investicije mora investicija biti v upo-
rabi za namen, za katerega je upravi~enec prido-
bil sredstva vsaj {e 5 let po izpla~ilu sredstev.

•  Upravi~enec, ki pridobi pomo~ iz tega pravilni-
ka, mora voditi predpisano dokumentacijo, ki 
je dolo~ena z javnim razpisom in pogodbo o 
dodelitvi sredstev in jo mora hraniti {e najmanj 
5 let po zadnjem izpla~ilu sredstev.

•  Upravi~eni prejemnik sredstev ne sme upora-
bljati nalo`be v nasprotju z namenom dodelitve 
sredstev.

•  Upravi~enec, ki je pridobil pomo~ iz tega pravil-
nika, za isto nalo`bo, kot jo je navedel v vlogi, 
ne more kandidirati naslednjih 5 let.

3. UKREPI, PREDMETI PODPORE, UPRAVI^ENCI, 
UPRAVI^ENI STRO[KI, VI[INA POMO^I IN 
VI[INA PRORA^UNSKIH SREDSTEV

UKREP [T. 1.: NALO@BE V KMETIJSKA GOSPO-
DARSTVA ZA PRIMARNO PROIZVODNJO

Predmet podpore: 
1. Posodabljanje kmetijskih gospodarstev z 
`ivinorejsko in rastlinsko proizvodnjo:
•  nalo`be v posodobitev nepremi~nin – hlevov s 

pripadajo~o notranjo opremo (oprema za krmlje-
nje, mol`o in izlo~ke) za prirejo mleka in mesa;

•  nalo`be v posodobitev skladi{~ za krmo s 
pripadajo~o opremo;

•  nakup kmetijske mehanizacije in ra~unalni{ke 
programske opreme; 

•  prva postavitev oz. prestrukturiranje obstoje~ih 
trajnih sadnih nasadov; 

•  nakup in postavitev rastlinjakov in plastenjakov, 
vklju~no s pripadajo~o opremo;

•  nalo`be v prvo postavitev pa{nikov;
•  nalo`be v obnovo namakalnih sistemov, ki so v 

lasti kmetijskih gospodarstev in po nalo`bi za-
gotavljajo vsaj 25 % zmanj{anje porabe vode

•  nalo`be v cestno in ostalo infrastrukturo na 
kmetijskih gospodarstvih, ki niso javne poti ter 
zemlji{~a (dovozne poti do kmetijskega gospo-
darstva v zasebne namene, poljske poti,…).

2. Nalo`be v prilagajanje novo uvedenim 
standardom dobrega po~utja `ivali v `ivino-
rejski proizvodnji skladno s predpisi EU:
•  nalo`be v izgradnjo stoji{~, le`i{~ in boksov s 

pripadajo~o opremo
•  nalo`be v objekte za zavarovanje `ivali, ki `ivi-

jo na prostem, pred neugodnimi vremenskimi 
pogoji

•  nalo`be v elektri~no infrastrukturo
•  nalo`be v prezra~evalni sistem 
•  nalo`be v napajali{~a za `ivino.

Upravi~enci: kmetijska gospodarstva, pravne in 
fizi~ne osebe, ki se ukvarjajo s primarno kmetijsko 
proizvodnjo.

Splo{ni pogoji upravi~enosti za 1 in 2:
•  upravi~enec mora imeti v ~asu oddaje vloge za 

investicijo MID {tevilko ter v uporabi najmanj 
1 ha primerljivih povr{in. Za en ha primerljivih 
povr{in, se po podatkih GERK {tejejo: 1 ha njiv, 
2 ha travnikov oz. ekstenzivnih sadovnjakov, 4 
ha pa{nikov, 0,25 ha planta`nih sadovnjakov 
ali vinogradov, 0,2 ha vrtov, vklju~no z zava-
rovanimi prostori pri pridelavi vrtnin, 8 ha goz-
dov, 5 ha gozdnih planta` ali 6 ha barjanskih 
travnikov ali drugih povr{in.

•  nalo`ba mora ustrezati veterinarsko sanitarnim, 
zdravstveno sanitarnim in okoljevarstvenim 
zahtevam (napisana in podpisana izjava s strani 
upravi~enca o ustreznosti nalo`be)

•  za nalo`bo morajo upravi~enci predlo`iti ustre-
zno dovoljenje za izvedbo investicije (lokacijsko 
informacijo, gradbeno dovoljenje,..) – kjer je to 
potrebno.

•  gradbena dela morajo biti izvedena v skladu s 
predpisi o gradnji objektov, urejanju prostora 
in varstvu okolja.

•  kot zaklju~ek nalo`be se {teje vklju~itev kmetij-
ske mehanizacije ali opreme v objektih v proi-
zvodni proces ali vpis intenzivnih sadovnjakov 
ali nasadov v register, ki ga vodi MKGP.

Specifi~ni pogoji upravi~enosti za 1. Poso-
dabljanje kmetijskih gospodarstev z `ivino-
rejsko in rastlinsko proizvodnjo:
Upravi~enec lahko kandidira za pomo~, ~e gre za 
investicije v:
•  lastno primarno pridelavo kmetijskih proizvo-

dov, ki jih opredeljuje Priloga 1 k Pogodbi in 
spadajo v naslednje sektorje: mleko, meso, 
med, polj{~ine, sadje in zelenjava, okrasne ra-
stline in grmovnice, semena in ostali semenski 
material.

•  reja govedi
•  rejo drobnice na obmo~jih z omejenimi dejav-

niki in je le ta na pa{i vsaj 5 mesecev/leto, ne 
glede na sede` kmetijskega gospodarstva 

•  rejo avtohtonih in tradicionalnih pasem konj.
Upravi~enec mora poleg vloge zahtevane v razpi-
su predlo`iti na~rte ureditve:
•  za posodobitev hleva: tehnolo{ki na~rt ureditve 

hleva s popisom opreme in tehnologije reje,
•  za posodobitev skladi{~: tehnolo{ki na~rt ure-

ditve skladi{~a s popisom del, opreme in teh-
nologijo,

•  za ureditev trajnih nasadov: tehnolo{ki na~rt 
ureditve trajnih sadnih nasadov,

•  za obnovo namakalnih sistemov: na~rt obnove 
s popisom del, opreme in tehni~no specifikaci-
jo, iz katere je razvidno, da taka nalo`ba vodi k 
zmanj{ani porabi vode za 25%;

•  za ureditev pa{nikov: izdelan tehnolo{ki na~rt 
ureditve pa{nika s popisom del, opreme in teh-
nologijo pa{e;

•  za nalo`be v poti (poljske, dovozne,…) in kme-
tijska zemlji{~a na kmetijskih gospodarstvih: 
izdelan tehnolo{ki na~rt ureditve zemlji{~a ali 
dostopov. 

Specifi~ni pogoji upravi~enosti za 2. Nalo`be 
v prilagajanje novo uvedenim standardom v 
`ivinorejski proizvodnji:
•  podpora se lahko dodeli le za izpolnjevanje no-

vih standardov. Po nalo`bi morajo biti standar-
di dose`eni.

•  po zaklju~ku nalo`be v prilaganje dobrega po~utja 
`ivali, upravi~enec predlo`i izjavo o uskladitvi z 
zahtevami standardov (napisana in podpisana iz-
java s strani upravi~enca o ustreznosti).

Upravi~eni stro{ki:
Splo{ni za 1 in 2:
•  gradbena in obrtni{ka dela (ru{itvena, zemelj-

ska dela, zidarska, tesarska, fasaderska, krovska, 
kleparska, kerami~arska, mizarska, pleskarska, 
klju~avni~arska, kamnose{ka, elektroin{talacijska, 
vodovodna in druga in{talaterska dela, ureditev 
zunanje infrastrukture in dodatna dela).

•  pri posameznih gradbenih in obrtni{kih delih se 
upo{tevajo stro{ki dobave gotovih elementov 
(nakup in prevoz), njihova monta`a in stro{ki 
izvedbe del na licu mesta (stro{ki materiala, 
prevoza in opravljenih del).

•  splo{ni upravi~eni stro{ki: honorarji arhitek-
tov, in`enirjev in svetovalcev (strokovnih in 
podjetni{kih), stro{ki za {tudije izvedljivosti, na-
kup patentov in licenc.

Specifi~ni stro{ki za 1. Posodabljanje kmetij-
skih gospodarstev z `ivinorejsko in rastlin-
sko proizvodnjo:
•  nakup in monta`e nove tehnolo{ke opreme (za 

krmljenje, mol`o, ,….)
•  informacijska oprema vklju~no z ra~unalni{kimi 

programi,
•  nakup materiala, opreme in stro{ki novogra-

dnje pomo`nih `ivinorejskih objektov; Pomo~ 
za adaptacijo in rekonstrukcijo gnojnih jam in 
gnoji{~ zaradi izpolnjevanja standarda nitratna 
direktiva ni mogo~a. 

•  nakup nove kmetijske mehanizacije,
•  zemeljska in betonska dela, priprave poti, na-

kup in postavitev mre` in opore za napravo 
trajnih nasadov,

•  nakup in postavitev rastlinjaka in plastenjaka s 
pripadajo~o opremo; oprema za osvetljevanje 
in sen~enje; oprema za zra~enje oziroma ogre-
vanje; oprema za pripravo tal in substratov, 
oprema za setev in sajenje);

•  pri obnovi namakalnih sistemov; stro{ki za na-
kup opreme, ~e taka nalo`ba vodi k zmanj{anju 
prej{nje uporabe vode za najmanj 25%

•  pri urejanju in postavitvi pa{nikov: stro{ki za na-
kup opreme za ograditev pa{nikov z elektri~no 
ograjo in pregraditev pa{nika na pa{ne ~redin-
ke, stro{ki nakupa opreme za ureditev napaja-
li{~ za `ivino; 

•  pri nalo`bah na kmetijskih gospodarstvih (polj-
ske poti, dovozne poti, zemlji{~a): stro{ki od-
stranjevanja skal, zarasti, ravnanja zemlji{~a, 
nasipanja,…;razen drena`nih del.
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Specifi~ni stro{ki za 2. Nalo`be v prilaga-
janje novo uvedenim standardom dobrega 
po~utja `ivali v `ivinorejski proizvodnji:
•  oprema stoji{~, le`i{~, privezov in boksov,
•  elektri~na oprema (svetila, elektri~na instalacija itd.),
•  prezra~evalni sistemi (ventilatorji, prezra~evalni 

kanali, avtomatika za prezra~evalne sisteme, …),
•  dostopi do napajali{~ (napajalni sistemi, …).

Vi{ina pomo~i: 
•  za obmo~ja z omejenimi mo`nostmi za kme-

tijsko dejavnost: do 50% upravi~enih stro{kov,
•  za ostala obmo~ja za kmetijsko dejavnost: do 

40% upravi~enih stro{kov
•  Za nalo`be v podjetja za primarno proizvodnjo 

najvi{ji znesek posameznemu podjetju ne sme 
prese~i 400.000 EUR v katerem koli obdobju 
treh prora~unskih let ali 500.000 EUR, ~e gre 
za podjetje na obmo~jih z omejenimi dejavniki.

Znesek pomo~i: najni`ji znesek dodeljene 
pomo~i zna{a 200 EUR, najvi{ji pa 4.000 EUR.

Okvirna vi{ina prora~unskih sredstev: 10.500 EUR.

UKREP [T. 2: ZAGOTAVLJANJE TEHNI^NE POD-
PORE V PRIMARNEM KMETIJSTVU

Predmet podpore: 
•  izobra`evanje in usposabljanje kmetov v pri-

marni kmetijski pridelavi,
•  svetovalne storitve, 
•  organizacije forumov za izmenjavo znanj med 

gospodarstvi, tekmovanj, razstav in sejmov ter 
sodelovanja na njih,

•  publikacije, kot so katalogi in spleti{~a.

Upravi~enci:
Izvajalci, ki so registrirani za opravljanje dejavno-
sti iz predmetov te podpore.

Splo{ni pogoji upravi~enosti:
•  izvajalec mora zagotoviti, da bo pomo~ dosto-

pna vsem upravi~encem. 
•  ~e je izbrani izvajalec skupina proizvajalcev 

ali druga kmetijska organizacija za vzajemno 
pomo~ mora zagotoviti, da je pomo~ dostopna 
tudi ne~lanom. Prispevek za udele`bo ne~lanov 
se omeji na stro{ke za zagotavljanje storitev. 

•  izvajalec je dol`an po zaklju~enem usposa-
bljanju naro~niku – ob~ini predlo`iti seznam 
upravi~enih udele`encev izobra`evanja in uspo-
sabljanja ali svetovanja z vsemi zakonsko obve-
znimi podatki: udele`enci morajo biti vpisani v 
register kmetijskih gospodarstev ali morajo biti 
njihovi dru`inski ~lani.

Specifi~ni pogoji upravi~enosti:
•  pomo~ se dodeli izvajalcu in ne sme vklju~evati ne-

posrednih pla~il v denarju kon~nim prejemnikom,
•  za predstavitve v publikacijah, kot so katalogi 

ali spleti{~a, mora izvajalec zagotoviti, da ma-
terial na kateremkoli mediju vsebuje dejanske 
podatke o proizvajalcih iz dolo~enega obmo~ja 
ali dejanske podatke o proizvajalcih danega 
proizvoda ter da so informacije in predstavitve 
nevtralne in imajo vsi zadevni proizvajalci enake 
mo`nosti, da se predstavijo.

Upravi~eni stro{ki:
•  usposabljanje in izobra`evanje ter svetovanje 

kmetom v primarni kmetijski pridelavi: 
•  stro{ki organiziranja in izvedbe programov 

usposabljanja in izobra`evanja (prostor, preda-
vatelji, ogla{evanje),

•  stro{ki svetovalnih storitev: honorarji za stori-
tve, ki ne spadajo med trajne ali ob~asne dejav-

nosti niti niso v zvezi z obi~ajnimi operativnimi 
stro{ki podjetja, na primer rutinsko dav~no sve-
tovanje, redne pravne storitve ali ogla{evanje. 

•  organizacije forumov za izmenjavo znanj med 
gospodarstvi, tekmovanj, razstav in sejmov ter 
sodelovanja na njih, stro{ki udele`be in potnih 
stro{kov, najemnine razstavnih prostorov, ma-
terialni stro{ki priprave in dostave izdelkov za 
razstave, ocenjevanja pridelkov, simboli~ne na-
grade, podeljene na tekmovanjih do vrednosti 
250 EUR na nagrado in zmagovalca, stro{ki pu-
blikacij ocenjevanja izdelkov.

•  publikacije: stro{ki priprave in tiska publikacij, 
katalogov in stro{ki oblikovanja in priprave 
spletnih strani.

Vi{ina pomo~i: 
Do 100 % upravi~enih stro{kov v obliki subven-
cioniranih storitev in ne sme vklju~evati neposre-
dnih pla~il v denarju proizvajalcem.

Znesek pomo~i: 
Najni`ji znesek dodeljene pomo~i zna{a 10 EUR, 
najvi{ji pa 250 EUR na udele`enca izobra`evanja 
v koledarskem letu.

Okvirna vi{ina prora~unskih sredstev: 1.000 EUR.

UKREP [T. 3: NALO@BE ZA OPRAVLJANJE DO-
POLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJAH

Predmet podpore:
Podpore bodo dodeljene nalo`bam, ki so potreb-
ne za za~etek opravljanja dopolnilne dejavnosti 
ali za posodobitev in {irjenje `e obstoje~e dopol-
nilne dejavnosti: 
•  predelava kmetijskih pridelkov (mesa, mleka, 

vrtnin, sadja, mlevskih in {krobnih izdelkov, ra-
stlinskih in `ivalskih olj in ma{~ob, pripravljenih 
krmil za `ivali, drugih `ivil, pija~, lesa), medu 
in ~ebeljih izdelkov, zeli{~, gozdnih sade`ev in 
gozdnih sortimentov, 

•  prodaja kmetijskih pridelkov – kmetijskih pri-
delkov z drugih kmetij in izdelkov, ki jih dru-
ga kmetija proizvaja v skladu s predpisi o do-
polnilnih dejavnostih na kmetiji, turizem na 
kmetiji:(gostinska in negostinska dejavnost)

•  dejavnost, povezana s tradicionalnimi znanji na 
kmetiji, storitve oziroma izdelki (npr: oglarstvo, 
tradicionalno krovstvo s slamo, skodlami in 
skriljem, peka v kme~ki pe~i, izdelava drobnih 
galanterijskih izdelkov iz lesa, zbirke, izdelava 
podkev, podkovno kova{tvo, tradicionalni iz-
delki iz zeli{~ in di{avnic);

•  pridobivanje in prodaja energije iz obnovljivih 
virov; storitve s kmetijsko in gozdarsko meha-
nizacijo, opremo, orodji in `ivalmi ter oddaja 
le-teh v najem;

•  izobra`evanje na kmetijah, povezano s kme-
tijsko, gozdarsko in dopolnilno dejavnostjo na 
kmetiji;

•  zbiranje in kompostiranje organskih snovi;
•  druge dopolnilne dejavnosti.

Upravi~enci: kmetijska gospodarstva 

Splo{ni pogoji upravi~enosti:
•  upravi~enci morajo imeti registrirano dopolnil-

no dejavnost, 
•  upravi~enci morajo imeti dovoljenje za opravlja-

nje dejavnosti. ^e le tega {e nimajo, ga morajo 
predlo`iti v 12 mesecih po odobritvi pomo~i,

•  upravi~enec mora imeti v ~asu oddaje vloge 
MID {tevilko ter v uporabi najmanj 1 ha pri-
merljivih povr{in. Za en ha primerljivih povr{in, 
se po podatkih GERK, {tejejo: 1 ha njiv, 2 ha 
travnikov oz. ekstenzivnih sadovnjakov, 4 ha 

pa{nikov, 0,25 ha planta`nih sadovnjakov ali 
vinogradov, 0,2 ha vrtov, vklju~no z zavarova-
nimi prostori pri pridelavi vrtnin, 8 ha gozdov, 
5 ha gozdnih planta` ali 6 ha barjanskih travni-
kov oz drugih povr{in,

•  nalo`ba mora ustrezati veterinarsko sanitarnim, 
zdravstveno sanitarnim in okoljevarstvenim zah-
tevam,

•  upravi~enci morajo imeti ustrezno dovoljenje za 
izvedbo investicije (lokacijsko informacijo, grad-
beno dovoljenje – kjer je to potrebno),

•  gradbena dela morajo biti izvedena v skladu s 
predpisi o gradnji objektov, urejanju prostora 
in varstvu okolja,

•  kot zaklju~ek nalo`be se {teje tehni~ni prevzem 
ali vklju~itev kmetijske mehanizacije ali opreme 
v objektih v proces dela dopolnilne dejavnosti,

•  po zaklju~ku investicije mora investicija biti v upo-
rabi za namen, za katerega je upravi~enec prido-
bil sredstva vsaj {e 5 let po izpla~ilu sredstev,

•  dopolnilno dejavnost, za katero je upravi~enec pri-
dobil sredstva po tem pravilniku mora upravi~enec 
opravljati vsaj {e 5 let po zaklju~eni investiciji.

Specifi~ni pogoji upravi~enosti:
•  za dopolnilno dejavnost predelava `ivil rastlin-

skega izvora morajo lastne surovine predsta-
vljati najmanj 50% koli~ine potrebnih surovin, 
ostale pa izhajati od drugih kmetij.

•  za dopolnilno dejavnost predelava `ivil `ival-
skega izvora morajo pri neposredni prodaji 
kon~nemu potro{niku lastne surovine pred-
stavljati 100% potrebnih surovin, v drugih pri-
merih pa najmanj 50% koli~ine. Za dopolnilno 
dejavnost prodaja pridelkov in izdelkov kmetij 
mora vrednost prodaje lastnih kmetijskih pri-
delkov in izdelkov zna{ati najmanj 30% celotne 
vrednosti prodaje na kmetiji. Za dopolnilno de-
javnost turizem na kmetiji–gostinska dejavnost 
se mora zagotoviti tak{en obseg kmetijske de-
javnosti, ki zagotavlja najmanj 30% vrednosti 
lastnih surovin, pri ~emer se jih do najve~ 30% 
vrednosti surovin lahko dokupi v trgovini, osta-
lo pa od drugih kmetij.

•  za dopolnilno dejavnost predelave medu mora 
kon~ni prejemnik imeti ob ~asu oddaje vloge v 
lasti vsaj 10 ~ebeljih dru`in.

•  za dopolnilno dejavnost predelava gozdnih sor-
timentov in za dopolnilno dejavnost pridobiva-
nje energije iz biomase morajo lastne surovine 
predstavljati najmanj 20% koli~ine potrebnih 
surovin. Pri dopolnilni dejavnosti ribogojstvo 
in predelava sladkovodnih rib mora biti vodno 
zemlji{~e sestavni del kmetije.

Upravi~eni stro{ki:
•  gradbena in obrtni{ka dela (ru{itvena, zemelj-

ska dela, zidarska, tesarska, fasaderska, krovska, 
kleparska, kerami~arska, mizarska, pleskar-
ska, parketarska, klju~avni~arska, kamnose{ka, 
elektroin{talacijska, vodovodna in druga 
in{talaterska dela, ureditev zunanje infrastruktu-
re in dodatna dela). Pri posameznih gradbenih 
in obrtni{kih delih se upo{tevajo stro{ki dobave 
gotovih elementov (nakup in prevoz), njihova 
monta`a in stro{ki izvedbe del na licu mesta 
(stro{ki materiala, prevoza in opravljenih del).

•  splo{ni upravi~eni stro{ki: honorarji arhitektov, in`e-
nirjev in svetovalcev (strokovnih in podjetni{kih), stro-
{ki za {tudije izvedljivosti, nakup patentov in licenc

•  ra~unalni{ka oprema – osebni ra~unalniki in 
ra~unalni{ki programi.

•  oprema, ki je nujno potrebna in neposre-
dno povezana s tehnolo{kim postopkom in 
tr`enjem glede na vrsto dopolnilne dejavnosti.
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Vi{ina pomo~i:
•  za obmo~ja z omejenimi mo`nostmi za kme-

tijsko dejavnost: do 50% upravi~enih stro{kov,
•  pomo~ dodeljena kateremu koli podjetju, ne 

sme presegati 200.000 EUR bruto v katerem 
koli obdobju treh prora~unskih let. 

Znesek pomo~i: Najni`ji znesek dodeljene 
pomo~i zna{a 200 EUR, najvi{ji pa 4.000 EUR.

Okvirna vi{ina prora~unskih sredstev: 5.000 EUR.

UKREP [T. 4: DELOVANJE DRU[TEV IN NJIHO-
VIH ZDRU@ENJ

Predmet podpore:
Sofinanciranje delovanja razli~nih neprofitnih 
oblik sodelovanja kmetov in drugih neprofitnih 
zdru`enj povezanih s kmetijstvom, gozdarstvom 
in razvojem pode`elja.

Upravi~enci:
Dru{tva in njihova zdru`enja.

Splo{ni pogoji upravi~enosti:
•  dru{tva registrirana za delovanje na obmo~ju 

ob~ine ali delujejo na obmo~ju ob~ine,
•  sofinancirajo se izklju~no nepridobitne dejavno-

sti dru{tev,
•  izvajanje izobra`evanj in usposabljanj, katerih 

upravi~enci so nosilci kmetijske dejavnosti, ni 
predmet sofinanciranja.

Specifi~ni pogoji upravi~enosti:
•  odlo~ba o vpisu v register dru{tev 
•  seznam ~lanov dru{tva iz obmo~ja ob~ine.

Upravi~eni stro{ki: 
Materialni stro{ki za delovanje dru{tev.

Vi{ina pomo~i: 
Vi{ina sofinanciranja do 100% upravi~enih stro{kov.

Znesek pomo~i:
Najni`ji znesek dodeljene pomo~i zna{a 100 EUR, 
najvi{ji pa 6.000 EUR na dru{tvo.

Okvirna vi{ina prora~unskih sredstev: 11.000 EUR.

4. RAZPISNA DOKUMENTACIJA
Vloga mora biti predlo`ena na predpisanem pri-
javnem obrazcu, ki mora biti pravilno izpolnjen in 
vsebovati tudi ustrezna dokazila vlagatelja nave-
dena v razpisu. Vzorca pogodbe vlagatelji vlogi 
ne prilagajo.
Razpisna dokumentacija, ki obsega besedilo 
javnega razpisa, obrazce za posamezne ukrepe, 
vzorce pogodb je vlagateljem na voljo na spletni 
strani www.zirovnica.si.
Vse dodatne informacije v zvezi z javnim razpi-
som dobijo zainteresirani na tel. {t. 5809 106.

5. ROKI IN NA^IN ODDAJE VLOG
Vlogo je potrebno poslati po po{ti ali dostaviti 
osebno v zaprti kuverti na naslov: Ob~ina @irov-
nica, Breznica 3, 4274 @irovnica. Rok za oddajo 
vlog je do vklju~no 30. 1. 2012.

Vloga mora biti speta in oddana v zaprti kuverti 
opremljeni z imenom, priimkom in naslovom vla-
gatelja (~e gre za fizi~no osebo), v primeru pravne 
oseba pa z nazivom in naslovom pravne osebe na 
hrbtni strani kuverte. Na sprednji strani kuverte 

mora biti napisan naslednji tekst: »Ne odpiraj 
– Javni razpis - kmetijstvo 2012, ukrep {t. 
_______«.

6. OBRAVNAVA VLOG IN POSTOPEK ODOBRITVE
Pravo~asno prispele in pravilno ozna~ene vloge za 
razpisane namene bo obravnavala komisija, ki jo 
imenuje `upan. O dodelitvi sredstev bo na pre-
dlog komisije odlo~al `upan.

Odpiranje vlog ne bo javno. Prepozno prispe-
le oziroma neustrezno opremljene vloge bodo 
zavr`ene, neutemeljene pa zavrnjene.

Predlagatelja nepopolne vloge komisija v roku 8 
dni od odpiranja vlog pisno pozove na dopolnitev 
vloge. Rok dopolnitve je 8 dni od prejema poziva. 
Vloge, ki jih vlagatelji v roku ne bodo dopolnili, se 
zavr`e, neustrezno dopolnjene vloge pa zavrne.
Upravi~enci bodo o izidu razpisa obve{~eni s skle-
pom najpozneje v roku 45 dni po izteku razpi-
snega roka.
Ob~ina bo s prejemniki sredstev sklenila pogod-
be, v katerih bodo navedeni podrobnej{i pogoji 
kori{~enja sredstev.

7. PRERAZPOREDITEV SREDSTEV
V kolikor je za dolo~en ukrep manj{e {tevilo vlog 
glede na razpolo`ljiva sredstva, se lahko preraz-
poredijo za drug ukrep znotraj okvira javnega 
razpisa.

[tevilka: 330-0003/2011
Datum: 15.12. 2011

Leopold Poga~ar
@UPAN

Na{e podjetje se v tesnem sodelova-
nju z lokalno skupnostjo `e od leta 
2007 vsakodnevno trudi za razvoj 
projekta Poslovna cona @irovnica. 
Leto{nje leto je bilo za poslovno cono pre-
lomno. V juniju smo cono slavnostno od-
prli in vzdol` glavne ceste zasadili javorjev 
drevored. V septembru smo za prvo fazo 
cone pridobili uporabno dovoljenje za ko-
munalno infrastrukturo, v za~etku novem-
bra pa smo skupaj s predstavniki podjetja 
Saxonia-Franke, d.o.o. polo`ili temeljni 
kamen za njihov proizvodno-skladi{~ni 
obrat, ki bo v uporabo predan v drugi 
polovici leta 2012. Poleg prvega industrij-
skega objekta v coni trenutno nastaja tudi 
zbirni center, projekt Ob~ine @irovnica. 
V prihodnjih letih si bomo {e naprej pri-
zadevali za razvoj cone ter gospodarske 
dejavnosti, ki bo v Ob~ini @irovnica pri-
pomogla k dvigu stopnje zaposlenosti in 
`ivljenjskega standarda, zato so na{a vrata 
vedno odprta za nove ideje in sodelovanja. 
@elimo vam mirne praznike ter obilo 
zadovoljstva in osebnih uspehov!

Ekipa podjetja RP investicije d.o.o. 

za ve~jo varnost v 
prometu 

Ob~ina @irovnica in 
podjetje Goodyear 
Dunlop Sava Tires 
sta 29. novembra 
podpisala donator-
sko pogodbo za pri-
kazovalnik hitrosti, 
ki je sicer `e od sep-
tembra name{~en v 
bli`ini {ole v Zabre-
znici in voznike pri-

jazno poziva k prilagojeni hitrosti vo`nje. 
Ob~ina je prikazovalnik na pobudo Janija 
@emlje pridobila na podlagi razpisa ome-
njenega podjetja in Agencije za varnost v 
prometu RS.
Podpis pogodbe je bil dogodek tudi za 
otroke iz `irovni{kega vrtca in {ole, ki so 
jih ob tej prilo`nosti povabili v delavni-
co Vulco servis Vulkanizerstvo @emlja na 
sre~anje z Goodyearovo ambasadorko 
varnosti Alenko Godec. Skupaj so ponovili 
najpomembnej{a izmed pravil obna{anja 
in ravnanja v prometu, pri ~emer so se 
otroci izkazali z odli~nim znanjem.

Obnova strehe na 
`elezni{ki postaji
@elezni{ka postaja v @irovnici je bila zgra-
jena v letu 1942. Zgradili so jo Nemci, 
potem ko je bila stara postaja po`gana 
z namenom, da se okupatorju delno 
onemogo~i uporaba `eleznice. Postaja, v 
nespremenjeni obliki vse od izgradnje, je 
precej zanemarjena, kljub temu da na{a 
ob~ina Slovenske `eleznice na to opozarja.

V mesecu decembru je podjetje za 
vzdr`evanje pri S@ na `elezni{ki postaji v  
@irovnici le zamenjalo okna na desnem 
krilu in v celoti obnovilo streho.

Breda Magda Justin



Delo politi~nih strank / Okoljevarstvo

13

Spo{tovane ob~anke 
in ob~ani

Ob~inski odbor SDS @irovnica 
se iskreno zahvaljuje vsem, ki 
ste na leto{njih pred~asnih 
par lamentarnih volitvah v 
okvi ru na{ega volilnega okra-
ja dali svoj glas za poslanske-
ga kandidata SDS gospoda 
Bogdana Jan{o in z njim za 
stranko SDS. 
Volilni rezultat nas {e bolj 
motivira za nadaljnje priza-
devanje tako na lokalni kot 
dr`avni ravni za ~imprej{nje 
okrevanje gospodarstva, nova 

delovna mesta, za pravno dr`avo in za vrednote po{tenje, 
pravi~nost, solidarnost, spo{tovanje razli~nosti ...

Ob bli`ajo~ih se praznikih vam `elimo blagoslovljen bo`i~, 
ponosno praznovanje dneva samostojnosti, v novem letu 
2012 pa zdravja, sre~e, miru in zadovoljstva.

Slovenija 
v SrcU 

Prvi~ v zgodovini Slovenije se je zgodilo, da je nekdanji parlamen-
tarni stranki uspel povratek v dr`avni zbor. NSi je dobila mo~no 
podporo volivcev, mo~no podporo dobrih ljudi. Iskreno HVALA 
iz vsega srca vsem, ki ste nam s svojim glasom izkazali podporo. 
Skupaj nam je uspelo. NSi je ponovno parlamentarna stranka.
To je dokaz, da nas je veliko, ki nam je mar za prihodnost na{e 
skupne ljube domovine Slovenije. To je tudi pokazatelj, da nas 
je veliko, ki upamo, si `elimo, se trudimo in verjamemo, da v 
Sloveniji {e vedno obstajajo pravi~nost, po{tenost, predvsem pa 
~love~nost in ~lovekovo dostojanstvo. SLOVENIJA smo ljudje, 
SMO MI vsi. Kot posamezniki imamo mo~ oz. imamo mo`nost 
na{o skupno prihodnost za vsaj en del~ek (sebe) spremeniti na 
bolje. Bodimo zvesti sebi, sledimo kr{~ansko demokratskim vre-
dnotam, ki izvirajo iz na{ih globokih zdravih korenin. Prisluhni-
mo prastarim naukom na{ih modrih dedov in babic. Zapustili so 
nam dragoceno dedi{~ino. @e samo ime na{e de`ele je edinstve-
no. V svoji sestavi nosi poseben pomen. Beseda LOVE – LJUBE-
ZEN v njej ni samoumevna. Prav ljubezen do doma~e zemlje je 
najgloblja dedi{~ina – domovina, ki jo nosimo v srcu.

Vsem vo{~imo blagoslovljene 
bo`i~ne praznike. Naj bodo 
odeti v mir in radost. V novo 
leto pa naj nas vodi ljubezni 
polno srce, da bomo znali 
prisluhniti sebi, svojim kore-
ninam in delati to kar je do-
bro in prav.

»… ker v srcu dobro mislimo …« 
 »… Bog nas `ivi!«

Ob~inski odbor Nove Slovenije

lo^eno zbiranje embala@e v 
ob^ini @irovnica

Spo{tovane ob~anke in ob~ane Ob~ine @irovnica obve{~amo, da 
smo v preteklem tednu obiskali vsa gospodinjstva, ki so se na 
podatkih iz ankete vklju~ila v individualni odvoz embala`e. Tako 
smo vsem zainteresiranim gospodinjstvom razdelili bodisi nove 
zabojnike za lo~eno zbiranje embala`e bodisi nove (manj{e) za-
bojnike za zbiranje komunalnih odpadkov ali pa le nalepke za 
ozna~itev zabojnika za lo~eno zbiranje embala`e.

Terminski razpored odvoza odpadkov v Ob~ini @irovnica 
v prihodnje:
-  v tednu od 26. do 30. 12. 2011 – pobiranje komunalnih od-

padkov
-  v tednu od 2. 1. 2012. do 6. 1. 2012 – pobiranje embala`e 

in komunalnih odpadkov 
-  v tednu od 9. 1. 2012 do 13. 1. 2012 – pobiranje komunalnih 

odpadkov
KONEC TEDENSKEGA ODVOZA ODPADKOV, ODSLEJ BO 
ODVOZ KOMUNALNIH ODPADKOV POTEKAL NA 14 DNI!
-  v tednu od 16. 1. 2012 do 20. 1. 2012 – pobiranje embala`e
-  v tednu od 23. 1. 2012 do 27. 1. 2012 – pobiranje komunalnih 

odpadkov
-  v tednu od 30. 1. 2012 do 3. 2. 2012 – pobiranje embala`e
Nadalje sledi izmeni~ni odvoz komunalnih odpadkov in 
embala`e (na 14 dni, na isti dan kot do sedaj pobiranje komu-
nalnih odpadkov). 

Vso embala`o pred oddajo v zabojnike izpraznemo in iztisnemo!

Sre~no 2012 in obilo dobre volje ob lo~evanju odpadkov!

Preobremenjeni eko otoki
@upan Ob~ine @irovnica Leopold Poga~ar obve{~a ob~ane, da 
je komunalnemu podjetju Jeko-in Jesenice poslal pismo, v kate-
rem je izrazil svoje nezadovoljstvo glede stanja ekolo{kih otokov. 
Le-ti so namre~ neurejeni, predvsem pa izstopajo prenapolnjeni 
zabojniki za embala`o. To je nedopustno, saj ob~ane spodbu-
jamo k lo~evanju odpadkov, po drugi strani pa tak{na podoba 
eko otokov ni za vzgled nikomur. @upan je od podjetja Jeko-in 
zahteval, da zadeve takoj sistemsko uredijo.

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

SERVIS PARNIH LIKALNIKOV "MAXI LINDO"

ELEKTROINŠTALACIJE

Vesele božične praznike in srečno novo leto 2012!
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novoletno okra{evanje
V zimskih dneh, ko je svetlega dela dneva ob~utno manj 
kot poleti, novoletne lu~ke po`ivijo na{ vsakdan. Ali se 
kdaj vpra{ate, koliko elektrike porabimo v ta namen? 

@e v lanskem letu so v dru{tvu Planet Zemlja izvedli anketo, v ka-
teri so slovenske ob~ine spra{evali o porabi elektri~ne energije za 
novoletne lu~ke. Anketni vpra{alnik so poslali vsem slovenskim 
ob~inam, nanj pa se je odzvalo slabih 15 % vpra{anih, izmed 
mestnih ob~in le Mestna ob~ina Celje. Ve~ji odziv je bil med 
manj{imi ob~inami. V ve~ini od njih novoletne lu~ke pri`gejo 
v prvem decembrskem tednu in jih ugasnejo v prvi polovici ja-
nuarja. Ve~ kot polovica ob~in ima razsvetljavo pri`gano od 8 
do 10 ur na dan. 75 % ob~in je odgovorilo, da uporabijo manj 
kot 2.500 metrov okraskov (odgovarjale so ob~ine z manj kot 
6.000 prebivalci). Dobrih 60 % ob~in je navedlo porabo manj 
kot 10.000 kW, kar je v primerjavi z Ljubljano, ki je pred dvema 
letoma porabila 26.400 kW, precej manj. 

Ob vseh podatkih je najbolj zanimiva finan~na plat. 65 % ob~in 
za celotno izpeljavo novoletnega okra{evanja, v katerega je 
vklju~en nakup novih okraskov, monta`a in demonta`a, poraba 
elektri~ne energije in morebitne decembrske prireditve, nameni 
manj kot 5.000 evrov, ostale pa manj kot 15.000 evrov. 

V sivih in mrzlih zimskih popoldnevih in no~eh, nam novoletni 
okraski pri~arajo ob~utek prazni~nosti in varnosti. Verjetno se 
tudi zato velika ve~ina ob~anov odlo~a za okrasitev svojih do-
movanj. Najbolj racionalno je, da uporabimo lu~ke, ki porabijo 
manj elektri~ne energije in jih priklju~imo na ''timer'', s katerim 
nadzorujemo ~as delovanja svetle~ih okraskov. K manj{i porabi 
elektri~ne energije v zadnjem ~asu prispeva tudi LED tehnologi-
ja. LED lu~ke se ne segrevajo in imajo zaradi tega dalj{o `ivljenj-
sko dobo, prav tako pa porabijo manj elektri~ne energije kot 
navadne novoletne lu~ke. 

Mirjam Fain

Življenje daje platno, slikamo ga sami! 

Naj bo leto 2012 čim bolj slikovito, 
ustvarjalno, uspešno in srečno!

grajamo

@e od nekdaj me jezi-
jo vozniki, ki svoje je-
klenjake pu{~ajo na 
invalidskih parkirnih 
mestih. V mojem do-
ma ~em kraju je sko-
raj vedno zasedeno 
parkirno mesto na-
menjeno invalidom, 
praviloma z jeklenja-
kom brez invalidske-
ga znaka. 
Pa kaj? Saj so {e ve~je 
neprijetnosti na sve-
tu. Res je. A veliko 
je ljudi, ki resni~no 
potrebujejo ustrezno 
parkirno mesto! Naj 
ga vedno tudi dobijo.

Mateja

 

 

                  

 

               

Hvala, 
zased
Ali pr
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inva

ker ste
dli mest
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o 
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V @irovnici

OBVESTILO

Spremembe in dopolnitve 
Ob~inskega prostorskega na~rta

Ob~ane in vso drugo zainteresirano javnost obve{~amo, 
da bomo v ~asu od 1. januarja 2012 do 31. decem-
bra 2013 na Ob~ini @irovnica sprejemali pisne pobude za 
spremembe in dopolnitve Ob~inskega prostorskega na~rta 
(OPN). Po preteku omenjenega roka bo na podlagi {tevila 
in vrste pobud odlo~eno, ali se pri~ne s postopkom za spre-
membe in dopolnitve OPN ali se bo rok za oddajo pobud 
podalj{al.

V na{i ob~ini novoletnim okraskom, razporejenim po vaseh, 
vsako leto dodamo nekaj novih. Letos je na novo okra{eno 
obnovljeno kri`i{~e v @irovnici in kri`i{~e pri poslovni coni. 
Stro{ek nakupa var~nih LED okraskov je bil 2100 EUR. Kot so 
povedali na ob~ini, v naslednjem letu na~rtujejo okrasitev ce-
ste med Breznico in Vrbo ter nakup manj{ega {tevila dodatnih 
okraskov za vsako vas. Pri izbiri novih okraskov se vsekakor 
odlo~ajo za tiste, ki so okolju prijazni.
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U^enci Pozdravili zajTrK v Šoli
18. novembra je v vseh slovenski vrtcih in {olah potekal projekt Tradicionalni 
slovenski zajtrk. Otroci so ta dan zajtrkovali lokalno pridelano hrano, ki so jo 
darovali kmetje, ~ebelarji ter kmetijska in `ivilska podjetja. Na Osnovni {oli  
@irovnica so v tednu projekta zajtrk u~encem ponudili vsak dan. 

Ideja za Tradicionalni slovenski zajtrk je zrasla iz projekta En dan za zajtrk med slovenskih 
~ebelarjev, ki ga je ^ebelarska zveza Slovenije v sodelovanju s ~ebelarji v vrtcih {irom Slo-
venije izvajala zadnjih pet let. Po besedah pobudnika obeh projektov, predsednika ̂ ZS 
Bo{tjana No~a, je bil pozitiven odziv na »medeni zajtrk« spodbuda za naslednji korak. 
Poleg vrtcev so k sodelovanju povabili {e osnovne {ole, pri izvedbi pa so se ~ebelarjem 
pridru`ili predstavniki kmetijstva in `ivilskih podjetij, ki so skupaj prispevali 18.000 kg 
kruha, 2.600 kg masla, 52.000 l mleka, 3.100 kg medu in 34.000 kg jabolk. 
Za vrtec in osnovno {olo v @irovnici so hrano prispevali Vinko Toman, ^ebe-
larsko dru{tvo Anton Jan{a, Janez [ebat, An`e Legat, Ljubljanske mlekarne 
in Mlinotest.

Pomembno plat projekta predstavlja izobra`evanje in osve{~anje mladih o vlogi zajtr-
ka, prednosti lokalno pridelane hrane, pomenu kmetijstva in ~ebelarstva. V ta namen 
so organizatorji izdali ~asopis »Tradicionalni slovenski zajtrk«, ki ga je prejel vsak slo-
venski {olar, in u~itelje pozvali k pripravi dodatnih aktivnosti. 

Na Osnovi {oli @irovnica so se odlo~ili, da bodo v tednu projekta u~encem od 5. do 9. 
razreda vsak dan ponudili mo`nost zajtrkovanja. Ti u~enci namre~ v {olo prihajajo v 
zgodnjih jutranjih urah, k njihovi malici pa zazvoni {ele ob 10h. Vodja {olske prehra-
ne, Nadja Bergant: »Zajtrk je bil med u~enci odli~no sprejet. @e prvi dan se je med 
7. in 8. uro v jedilnici zvrstilo kar 63 u~encev, do petka pa je to {tevilo naraslo `e na 
87. Zadovoljni so bili tako z izborom hrane, ki je bil vsak dan nekoliko druga~en, kot s 
samopostre`nim na~inom ponudbe. U~ence, ki so prihajali na zajtrk, smo kasneje an-
ketirali in med drugim ugotovili, da kar tretjina med njimi nikoli ne zajtrkuje. V {oli se-
daj razmi{ljamo o redni ponudbi tovrstnega zajtrka, saj je poskusni teden pokazal, da 
bi bil med u~enci dobro sprejet, pripomogel pa bi tudi k izbolj{anju prehranskih navad 
otrok. Na {oli sicer dajemo prednost slovenski in lokalno pridelani hrani. Od doma~ih 
pridelovalcev kupujemo mleko, med (nekaj ga pridelamo sami), nekatere vrste sadja 
in zelenjave. Vedeti pa je treba, da moramo pri izbiri ponudnikov v skladu s sistemom 
javnega naro~anja seveda izbrati najbolj ugodno razmerje med ceno in kvaliteto, kar 
pa vedno ne vodi do slovenskih pridelovalcev.«

Za otroke v vrtcu pri O[ @irovnica zajtrk ni bil novost, bil pa je poseben, saj so se jim pri 
mazanju masla in medu na kruh pridru`ili ravnatelj, `upan, ~ebelar Franc, ki je glavni v 
~ebelarskem dru{tvu, ~ebelar Stanko, ki srbi za {olski ~ebelnjak in @igov ati Bo{tjan, ki 

Samopostre`ni zajtrk v {oli se je zdel imeniten za~etek {olskega dela.

Otroci v skupini @abe so Bo{tjanu No~u 
razlo`ili vse o ~ebelah.

Pri {oli name{~en defibrilator
Osnovna {ola je spomladi prejela v dar 
avtomatski defibrilator, napravo, ki 
nam lahko pomaga pri o`ivljanju. Defi-
brilator smo namestili na vidno mesto 
v prehodu med {olo in Dvorano pod 
Stolom. Napravo v primeru potrebe 
lahko vzamete in po uporabi vrnete na 
svoje mesto. Omarico za napravo so iz-
delali v podjetju Zorica d.o.o., poslov-
na enota Lesce, ki jo vodi g. Boris Kos 
iz Smoku~a, in jo kot donacijo podarili 
{oli. Zahvaljujem se za dobro delo! 

mag. Valentin Sodja, ravnatej

je ob zaklju~ku obiska dejal: »Pri zajtrku je 
bilo iz otro{kih ust sli{ati ogromno znanja 
o ~ebelah, kmetovanju, doma~i hrani, … in 
prav to je tisto, kar smo predlagatelji projek-
ta `eleli. Glede na do`iveto in videno v O[  
@irovnica lahko re~em, da je projekt dosegel 
svoj namen. V svojem imenu in v imenu ̂ ZS 
se vsem sodelujo~im iskreno zahvaljujem, 
predvsem vsem donatorjem hrane in zapo-
slenim v osnovnih {olah in vrtcih.«

Dr`avni priznanji Bo{tjanu No~u 
in ^ebelarski zvezi Slovenije 
Dr`avni svet Republike Slovenije ob dnevu 
prostovoljcev, 5. decembru, podeli pla-
kete najzaslu`nej{im prostovoljcem. Na 
leto{nji slovesni podelitvi, 1. decembra 
v dvorani Dr`avnega sveta, je plaketo za 
najzaslu`nej{e prostovoljce leta 2011 pre-
jel tudi g. Bo{tjan No~, predsednik ^ebe-
larske zveze Slovenije.
Odbor Republike Slovenije za podeli-
tev dr`avnih priznanj pa je za enega od 
{estih prejemnikov nagrad s podro~ja 
prostovoljstva imenoval ^ebelarsko zvezo 
Slovenije kot pobudnico Tradicionalnega 
slovenskega zajtrka.
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o delu {olskega sklada
V ~etrtek, 10. novembra, je bila v ̂ opovi rojstni hi{i predsta-
vitev dela Upravnega odbora {olskega sklada v Osnovni {oli 
@irovnica. Na predstavitvi, ki je bila namenjena ob~inskim 
svetnikom ter {ir{emu krogu podjetnikov v ob~ini, so ~lani 
odbora predstavili potek zbiranja in na~in porabe sredstev 
za {olski sklad ter javnost povabili k sodelovanju. 
[olski sklad je pretekli dve leti vodil predsednik Matja` Skube, 
kot ~lani pa so sodelovali star{i Marko Koblar, Du{an Konte, 
Jani Markelj in Klavdija Rozman ter predstavnice {ole Aleksandra 
Dono{a, Ana Klemenc in Irena Pirc. V svojem mandatu so pri 
delu naleteli na razli~no mero razumevanja, pa tudi na te`ave.

Na~in zbiranja sredstev
Sklad je zbiral sredstva z razli~nimi akcijami. U~enci so v okviru 
tehni~nih dejavnosti izdelovali izdelke in jih prodajali, organizira-
li smo prireditve, sre~elove in dra`be predmetov. Finan~na sred-
stva so zbirali neposredno pri poslovnih partnerjih {ole, obrtni-
kih, poslovne`ih v ob~ini, pri star{ih in z donacijami posameznih 
ob~anov. Tudi izkupi~ek jesenske papirne akcije je bil namenjen 
skladu. Bili so veseli vsakega prispevka, tudi v obliki materialov 
za pouk, izdelkov in opreme ter sadik za {olski vrt. Na ta na~in 
so zbrali 6.800 EUR, kar je za za~etek delovanja zelo lep znesek. 
Vsem, ki ste prispevali, v imenu {ole velja iskrena zahvala!

Namen zbiranja in poraba sredstev 
V skladu s Pravilnikom o organizaciji in delovanju {olskega skla-
da se zbrana sredstva uporabljajo za sofinanciranje nakupa nad-
standardne opreme, ki je potrebna pri izvajanju izobra`evalnih 
programov, izvajanja dejavnosti, za katere iz rednih virov ni za-
dosti sredstev, ter dejavnosti dodatnega programa u~encem iz 
finan~no ogro`enih dru`in.
Tako so bila sredstva ̀ e delno porabljena za sofinanciranje logo-
pedskih obravnav u~encev, ki imajo govorne te`ave, za opremo 
u~ilnice v naravi, hortikulturno zasaditev, za predavatelje pre-
ventivnih programov za u~ence in star{e, za sofinanciranje {ol v 
naravi in ekskurzij posameznim u~encem in podobno. Delovanje 
{olskega sklada je zavezano transparentnosti, zato morajo star{i 
za pridobitev pomo~i predlo`iti vlogo, kjer pa se v~asih zatakne, 
saj to nekaterim ne gre izpod rok.
Kot je razvidno, zbiranje sredstev ni potekalo le s poslanimi 
polo`nicami star{em, temve~ tudi z navedenimi aktivnostmi, 
ki jih bomo v prihodnje na podlagi izku{enj korigirali. Tako 
na~rtujemo dve papirni akciji na leto, v aprilu in v septembru. 
Podobno na~rtujemo zbiranje plo~evink in praznih kartu{. 
Upo{tevali smo tudi predlog star{ev, da bi njihove prispevke zbi-
rali u~enci z razredni~arko pri uri oddel~ne skupnosti. Predlog je 
bil obravnavan in sprejet na sestanku Sveta star{ev ter predsta-
vljen na roditeljskih sestankih. Tako ste v novembru star{i `e lah-
ko prispevali za {olski sklad skladno s tem dogovorom. Iz rezul-
tatov lahko sklepam, da ste povabilo sprejeli z naklonjenostjo.

Ob razmi{ljanju o pomenu {olskega sklada in namenih, za ka-
tere se sredstva porabijo, si ne morem kaj, da ne bi razmi{ljal {e 
naprej o
-  tem, kako na ta na~in nehote razvijamo medsebojno solidar-

nost, ko nekdo, ki se lahko odpove dolo~enim sredstvom, s 
tem precej olaj{a skrbi drugemu, ki ima te`ave;

-  nujnem ozave{~anju u~encev, da je socialno povezano in ure-
jeno okolje neprimerno bolj spodbudno za razvoj posameznika 
kot razslojenost, kjer vsak zase neguje svojo pomembnost in 
samozadostnost;

-  tem, kako so se posamezniki, ki so bili povabljeni na predsta-

vitev, odzvali. Od osemdeset povabljenih so se odzvali le {tirje;
-  tem, kak{no je sprejemanje in dojemanje pobud {ole, da bi 

ta delovala v optimalnih pogojih dela za u~ence, da bi bili vsi 
u~enci lahko dele`ni vseh programov, ki jih izvajamo;

-  tem kako prav je, da odrasli s svojim zgledom vzgajamo mlade, 
da jim poka`emo, da nam ni vseeno za te`ave drugih, da je 
meja med »biti brez te`av« in med »imeti te`ave« zelo krhka, 
da se lahko zelo hitro znajdemo na drugi strani;

-  tem, da vzgajamo pozitiven odnos do okolja, ki nam je dalo dobro 
temeljno izobrazbo in omogo~ilo pridobiti kar nekaj pomembnih 
spretnosti in navad, da ~utimo dol`nost, da nekaj vrnemo. 

Kon~no smo vsi vpeti v ta prostor in ni vseeno, kak{no {olo ima-
mo, kaj ta {ola daje in kaj u~enci iz nje odnesejo ob zaklju~ku 
{olanja. Zato je {e kako pomembno, da pozitiven odnos do {ole, 
do znanja, do socialno prijaznega okolja in drugih vrednot pri-
vzgajamo tudi u~encem, svojim otrokom. 
Ob koncu, ko `e razmi{ljam, kdo bodo novi ~lani upravnega 
odbora, se vsem ~lanom in ~lanicam, ki so v preteklem mandatu 
delali odli~no, zahvaljujem za vzorno opravljeno delo.

mag. Valentin SODJA, ravnatelj

vo{~ilo
Ko se leto izteka, je ~as za pre-
mislek o obdobju, ki je za nami. 
Veseli in zadovoljni smo, ko ugo-
tovimo, da nas vse tisto, kar smo 
opravili dobro, ni utrujalo, ~eprav 
je bilo morda te`ko in zahtevno. 
Dajalo nam je mo~ in energijo 
za nove izzive in nas brez stra-
hu in dvomov gnalo proti novim 
prilo`nostim. 
Tako nam tudi vse dose`eno na 
podro~ju vzgojnega in izobra ̀ e-

valnega dela v tem letu vliva zaupanje vase, da se nalog, ki so 
pred nami ne bojimo. Z dobro voljo se jih bomo lotili. 
Spo{tovani ob~ani in star{i, za novo leto vam `elimo sr~nosti 
in zagnanosti pri opravljanju pomembnih nalog, ki ~akajo na 
vas, da jih opravite dobro. Bodite zdravi! Naj vas na poti skozi 
dneve prihajajo~ega leta zapeljejo optimizem, dobrovoljnost, 
odprtost za lepoto in veselje!

Zaposleni v Osnovni {oli @irovnica

Imate težave z računalnikom?
Mi vam lahko pomagamo.

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

Sre~no 2012
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dobrodelni koncert pevskih zborov z gosti
9. december, Dvorana pod Stolom

Z o~mi sem hitro po-
iskala svoj oblo`eni, 
modri stol, se obrni-
la in se ~im bolj pre-
vidno in neopazno 
sku{ala »parkirati« 
na svoje dodeljeno 
mesto. S pogledom 
sem o{vrknila pev-
ske kolegice @enske 
vokalne skupine vrt-
ca in O[ @irovnica 
na levi strani, nato 
pa na desni {e Slavi-

co Magdi~, pravzaprav odgovorno za na{e nocoj{nje pretegovanje glasilk, ki je {e zadnji-
krat globoko zavzdihnila. Je, kar je. Zdaj gre zares.
Tara in Sara sta pri~eli s svojim pozdravom, ko sem se skozi soj svetlobe reflektorjev 
prvi~ zazrla proti tribuni. Zaradi ble{~anja nisem podrobno razlo~ila obrazov, tribuna 
pa je bila zapolnjena do zadnjega sede`a. Mislim, da so enako opazili tudi otroci 
Otro{kega in mladinskega pevskega zbora O[ @irovnica, saj so se pri~eli nemirno prese-
dati na svojih sede`ih. Nekaj deklic se je zaskrbljeno obrnilo nazaj. Opogumljajo~e sem 
se jim sku{ala nasmehniti, pa je ena od njih dodala: »U~iteljica, saj bo. Saj ste vadili.«
Ja, pa oni tudi. So peli kot slav~ki. Nikjer ni bilo ~utiti treme, ki je {e pred desetimi mi-
nutami v garderobah iz njih kar puhala. Odli~no so odpeli svoje pesmi. Tudi tisto te`ko, 
ki sta jo z glasbeno spremljavo »opremila« Ma{a in Marko Hribernik. ^e oni zmorejo, 
potem bomo tudi mi. Pa je {lo. Tudi u~encem Glasbene {ole Jesenice, Me{ani pevski 
skupini dr. France Pre{ern @irovnica, Mo{kemu pevskemu zboru Triglav, Me{anemu 
pevskemu zboru Anton Toma` Linhart Radovljica, mezzosopranistki Zdenki Gorenc in 
Ma{i ter Marku Hriberniku. In to odli~no. ^e pa nam je kak{na nota u{la, jo je zakrila 
ubrana spremljava Metke na klavirju in Roka na kitari. 
Mislim, da smo vsi po zaslugi Mete ^uk in Magde ^e{ek v prazni~no okrasitev odeti 
dvorani u`ivali v eno in pol urnem koncertu. Kljub svetlobi `arometov je bilo na koncu 
zaznati ponos otrok, zadovoljstvo v o~eh nastopajo~ih in olaj{anje na obrazu Slavice. 
[e kak{en nasme{ek je bilo opaziti.
Najlep{a hvala vsem: tistim, ki ste peli, tistim, ki ste poslu{ali in vsem tistim, ki ste ka-
korkoli prispevali, da smo se lahko skupaj tako lepo imeli. 
Posebno pa hvala vsem, ki ste s svojimi prispevki v {olski sklad omogo~ili otrokom nova 
znanja in do`ivetja.
Sede~i na modrih stolih ali pa na tribuni, se vidimo naslednje leto. Sre~no!
          

Meta Zupan

Prazni~ni december v Vrtcu pri O[ @irovnica
Mesec december smo v vrtcu pri~eli z novo-
letnimi delavnicami za star{e. Tovrstnega 
sre~anja se star{i udele`ijo v velikem {tevilu. Z 
roko v roki skupaj okrasimo na{ vrtec. Ustvar-
jali smo v prijetnem vzdu{ju in pletli vezi med 
vrtcem in dru`ino. Otroci so spoznavali, da si 
ljudje v dru`bi pomagamo in sodelujemo, ter s 
tem prispevamo k dobremu po~utju in udobju. 
Strokovne delavke v vrtcu tudi v dopoldanskem 
~asu ustvarimo prazni~no vzdu{je s prepeva-
njem pesmic o zimi in dedku Mrazu, branjem 

prazni~nih pravljic, ustvarjanjem in pisanjem vo{~ilnic, ustvarjanjem izdelkov iz naravne-
ga materiala, sejanjem bo`i~nega `ita, peko pi{kotov. Obiskali pa nas bodo tudi dijaki 3. 
letnika Srednje {ole Jesenice, smer pred{olska vzgoja s predstavo babica Zima z gozdnimi 
`ivalmi, Teater za vse s predstavo Medvedka na snegu ter dedek Mraz z darili.

Sandra Dono{a

Mladinski pevski zbor z dirigentko Slavico Magdi~

Otrok – policist za en dan
Namen projekta Otrok – policist za 
en dan, ki po vsej Sloveniji poteka od 
leta 2008, je mladim predstaviti delo 
in poslanstvo policistov v dru`bi. Ne-
kaj u~encev 6. razreda O[ @irovnica 
je tako 12. decembra obiskalo Poli-
cijsko postajo na Jesenicah. 

Poro~a {esto{olec Sven Pre{eren 
Jensterle. Zjutraj ob 8.30 nas je policist 
Zoran Plejo odpeljal na policijsko postajo 
na Jesenicah. Tam nam je skupaj z u~enci 
Pre`ihovega Voranca predstavil oro`je in 
opremo, ki jih uporabljajo pri hudih ka-
znivih dejanjih (ropi, tatvine, umori ipd.) 
in povedal, kako izzovejo postopek odkri-
vanja prstnih sledi.
Odpravili smo se dalje proti meji na{e 
severne dr`ave Avstrije. Tam smo si ogle-
dali prostore upravne enote in pogledali 
kako preverijo potni list. Od{li smo tudi v 
policijski kombi, kjer nam je gospod po-
kazal, kako preverijo osebe. Kasneje smo 
se sre~ali z dreserjem psov. Psi imajo zelo 
posebno vlogo v policiji. Zavohajo lahko 
droge ali eksploziva. Naredili smo celo 
malo preiskavo. Policist je skril drogo in 
pes jo je seveda po kratkem iskanju na{el.
Za spomin na obisk policijske postaje smo 
dobili: ~epico, majico, kresni~ko, svetle~i 
trak in kemi~ni svin~nik.
Tako je bilo tega zabavnega in sme{nega 
dne konec. Kar dobra izku{nja za tiste, ki 
tega ne vejo. In ne pozabite, bodite pridni!

Prvo{ol~ki o praznikih …

Miklav` in Bo`i~ek dasta na darila list-
ke z imeni, da se ne zame{ajo. Maru{a

Za novo leto odpremo {ampanjec. 
Ma{a

Gremo nekam in jemo hot-dog. Liza

Ko ati odpre {ampanjec, odnese 
zama{ek. Matija

V{e~ mi je, ko mami prinese adventni 
koledar. An`e

Miklav`u nastavimo pi{kote. @an

[est policistov za en dan in dva prava
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Pisatelj ivan Sivec v 
knji`nici matija ^opa 
Decembra je knji`nico obiskal Ivan Sivec. 
S seboj je pripeljal tudi priljubljeno pev-
ko popevk in narodno-zabavne glasbe 
Ivanko Kra{evec Pre{ern. Predstavila sta 
knjigo Najine poti, ki govori o zakoncih 
Pre{ern, o njuni glasbeni in slikarski poti. 
Pre{ernova sta dolga leta pre`ivela v Mo-
stah pri @irovnici. 

Vse obiskovalce knji`nice tudi v novem 
letu vabimo k branju in obisku na{ih 
prireditev! V januarju med drugim ne 
zamudite potopisnega predavanja Katje 
Pretnar o Indiji in v februarju domoznan-
skega ve~era s Francem Legatom, ki bo 
predstavil svojo knjigo, posve~eno premi-
nulemu arheologu iz Zabreznice, z naslo-
vom Zbrano delo Janeza Meterca.

Sa{ka Martinu~

zimske po~itnice z 
dPm in Praska~em
V DPM @irovnica bomo skupaj z O[  
@irovnica za otroke od 4. do 9. ra-
zreda pripravili delavnice zgodnjega 
u~enja ra~unalni{kega programira-
nja. S pomo~ jo programa Scratch – pra-
ska~ se bodo otroci nau~ili programiranja 
in izdelave ~isto prave ra~unalni{ke igrice. 
Program je izdelala zelo znana univerza 
MIT v Massachusettsu in je pravi hit pri 
za~etnem u~enju programiranja. Ve~ o 
programu si lahko ogledate na internetni 
strani http://scratch.mit.edu/. Delavni-
ce bodo potekale od torka, 27. 12., do 
~etrtka, 29. 12., v ra~unalni{ki u~ilnici v 
`irovni{ki osnovni {oli od 9.00 do 12.00 
ure. Cena delavnic za ~lane DPM @irovnica 
zna{a 5 EUR, za ne~lane pa 10 EUR. Prija-
vite se lahko pri Edi Drmota. Pohitite, saj 
je {tevilo mest omejeno. 

Smu~anje 
V primeru ugodnih sne`nih razmer 
bomo za osnovno{olce vsako soboto 
organizirali dopoldansko smu~anje v 
Kranjski Gori. Ve~ informacij o vseh 
aktivnostih lahko dobite pri Brigiti 
Mrak po telefonu 031 485 459 ali na 
facebook strani DPM @irovnica.

Zbiranje kostanja
Jeseni smo prvi~ zbirali kostanj za krmlje-
nje `ivali in ga zbrali kar 600 kg. Pohvala 
za otroke, ki bodo nagrado dobili prav v 
prednovoletnem ~asu. Za pomo~ in de-
narno nadomestilo se zahvaljujemo Trigla-
vskemu narodnemu parku. Naslednje leto 
bomo nadaljevali in sku{ali organizirati 
zbiranje {e kak{nega jesenskega sade`a.

DPM @irovnica

bo`i~no novoletni 
koncert glasbene {ole 
jesenice, oddelek  
@irovnica
V ~etrtek, 8. decembra, je Glasbena 
{ola Jesenice po dolgoletnem pre-
moru ponovno pripravila glasbeno-
novoletno vo{~ilo v dvorani na Bre-
znici. Na odru se je predstavilo kar 
128 u~encev. 

V solisti~nih in komornih zasedbah so na-
stopili u~enci oddelka @irovnica, pridru`ile 
pa so se jim {e orkestrske zasedbe in sku-
pina za sodobni ples. Kot solisti so se 
nam predstavili: citrarka Polona Toman, 
kitarista Nina Arne` in Alja` Bori~, klari-
netistka Sara Strasser, trobenta~a Jakob 
Robi~ in Vid Debelak, harmonikar Vid 
Kokalj, pianista Demetry Pre`elj in Jaka 
Dol`an Luke`i~ ter pevka Anja Blatnik. V 
komornih zasedbah so nastopili: duo har-
monik Florjan Kozmus in An`e Toman, v 
Dunajski kavarni je nastopila violinistka 
Lucija ^op ter balerine Ma{a Su{nik, Ne`a 
Jan in Liza Zalokar, bo`i~no pesem sta 
nam na kljunastih flavtah zaigrali Mya M. 
Pre{eren in Manja Mekina, v triu flavta so 
se predstavile Helena Tolar, Ur{ka Baloh 
in Julija Bergelj. Jingle Bells so nam zai-
grali: violinistke Lana Mla~nik, Lea Lu`nik, 
Ne`a Jan, kitaristka Nina Arne` ter tubist 
Nik Bergelj. V Hresta~u P. I. ^ajkovskega 
je nastopila komorna zasedba godal: vi-
olinistke Nika in Ema Zupan, Julija in Iza 
Arn{ek, Matej Zupan~i~, Tinkara Jan, Lu-
cija ^op, na violon~elu Bor Begu{, flavtist-
ki Ema Konte in Nina Kranjc, trobenta~a 
Jakob Robi~ in Vid Debelak ter celoten 
oddelek baleta iz @irovnice. Sledila je sku-
pina za sodobni ples ter kar trije orkestri: 
mlaj{i harmonikarski orkester, godalni or-
kester ter pihalni orkester. Z obiskom nas 
je po~astil tudi `upan gospod Leopold 
Poga~ar. ^estitke vsem nastopajo~im ter 
u~iteljem oddelka @irovnica za prekrasno 
vo{~ilo. Hvala tudi obiskovalcem, ki so 
napolnili dvorano in z aplavzi nagrajevali 
nastopajo~e.

Martina Valant

Bralni namig
arto Paasilinna: o~arljivi skupinski samomor
Tokrat se finski pisatelj A. Passilinna, sicer znan po svojih humoristi~nih romanih, loteva 
sila resne teme. Samomora. Propadli direktor ne vidi ve~ smisla v `ivljenju, zato se odlo~i 
za samomor. Koraj`no zakoraka proti seniku, kjer kani storiti zadnje dejanje, pa tam naj-
de drugega samomorilca, ki si ravno ovija zanko okrog vratu. Mo`aka se spoprijateljita in 
prideta do zaklju~ka, da je ljudi, ki so izgubili voljo do ̀ ivljenja najbr` {e veliko… Dogodki 
so opisani z zna~ilnim Paasilinnovim humorjem, ki nam utegne popestriti prazni~ne dni. 
Pa samomor? Knjiga je pravzaprav hvalnica `ivljenju.

Bojana Radani~

Ivanka Kra{evec Pre{eren in Ivan Sivec

»A sreča ni v glavi in ne v daljavi ,
ne v žepu ali pod palcem zaklad .
Sreča je , če se delo dobro opravi

in če imaš koga rad .«

                                                            (Tone Pavček)

Srečno in uspešno 2012 vam želimo
zaposleni Občinske knjižnice Jesenice.

»A sre~a ni v glavi in ne v daljavi,
ne v žepu ali pod palcem zaklad.
Sre~a je, ~e se delo dobro opravi

in ~e ima{ koga rad.«
(Tone Pav~ek)

Sre~no in uspe{no 2012 vam želimo
zaposleni Ob~inske knjižnice Jesenice.
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Kulturni utrip pod Stolom

Priznanje Kulturnemu dru{tvu 
dr. France Pre{eren
Kulturno dru{tvo nastopa kot nosilec tistih prireditev, ki 
so {ir{ega pomena v ob~ini, regiji in v sodelovanju z za-
mejstvom. V letu 2011 so skupine izvedle ves na~rtovan 
program. 

KD je tako v preteklem letu organiziralo slikarsko kolonijo in dve 
razstavi, osrednjo prireditev za kulturni praznik v Vrbi, razstavo 
in poku{ino »Jo`efovega kruha« na Rodinah, Markov smn', so-
delovalo pri pripravi prireditve ob dnevu dr`avnosti in nazadnje 
pripravilo prireditev ob ob~inskem prazniku. 
Na{e skupine so se uspe{no predstavile tudi na mednarodnih festi-
valih; me{ana pevska skupina »Dr. France Pre{eren« na zborovskem 
tekmovanju v Nem~iji, Ka{arji na folklornem tekmovanju v Tur~iji, 
Otro{ka folklorna skupina »Breznica« na festivalu v Italiji, gledali{~e 
slepih in slabovidnih »Nasmeh« na BIT festivalu v Zagrebu, mo{ki 
kvintet pa ohranja pevske vezi v Nem~iji in na Koro{kem.
Da je na{e delo odmevno, pri~a tudi odlo~ba o podelitvi sta-
tusa dru{tva v javnem interesu na podro~ju kulture, ki 
smo jo nedavno prejeli od Ministrstva za kulturo. Iz utemelji-
tve: »Dru{tvo svoj namen in cilje uresni~uje z nastopi folklornih 
skupin, koncerti, gostovanji, s spodbujanjem medkulturnega 
sodelovanja. Izvaja kulturno vzgojo mladih, deluje na podro~ju 
uprizoritvenih umetnosti, se predstavlja tudi z gledali{~em slepih 
in slabovidnih, se povezuje s turizmom, prispeva k promociji in 
ohranjanju ljubiteljske tradicionalne glasbene, plesne, obla~ilne 
kulturne dedi{~ine svojega obmo~ja in s svojim delovanjem pri-
speva k dostopnosti kulturnih dobrin, kar je v skladu s cilji reso-
lucije o Nacionalnem programu za kulturo 2008–2011.«
Ta odlo~ba nam je v ponos, hkrati pa tudi obveznost za naprej. 
V letu 2012 se veselimo sodelovanja z Ob~ino @irovnica, Zavo-
dom za kulturo in turizem @irovnica in vsemi dru{tvi, ki delujejo 
na na{em podro~ju.

Za konec naj vas v torek, 27. decembra ob 18.30 pova-
bimo {e na tradicionalni bo`i~ni koncert Me{ane pevske 
skupine Dr. France Pre{eren, ki bo v `upnijski cerkvi na 
Breznici. Kot gostje bodo nastopili Franc Kompare na 
trobenti, operna pevka Nina Kompare Volasko in na ci-
trah Toma` Plahutnik.  

»Na pragu novega leta
naj vam ~as nakloni;
spoznati prave ljudi,

storiti prave re~i,
 ubrati prave poti
in v sebi in drugih

najti le dobre sledi.«

VESEL BO@I^ IN SRE^NO V LETU 2012
vam `elimo ~lani KD dr. France Pre{eren @irovnica - Breznica

razstava jaslic in vezenja v rojstni 
hi{i janeza jalna na rodinah
Na bo`i~ni dan, 25. decembra ob 11. uri, bomo odprli 
razstavo glinenih jaslic avtorice Ane Koren~ iz [martnega 
pod [marno goro. 

Vezenje, ki bo ~ar jaslic {e obo-
gatilo, prihaja iz doma~ega 
okolja, iz Smoku~a. Razstavlja-
la bo Marija [ebat - Bohin~eva 
mama. 
Do 15. januarja si boste v Jal-
novi hi{i tako lahko ogledali bogato zbirko jaslic, ki nam bo z 
bogato zapu{~ino ro~nega vezenja obudila spomin na mojstro-
vine na{ih prednikov. Svoje jaslice boste ob tej prilo`nosti lahko 
polep{ali s figurami izdelovalca Marjana Fabijanija. 
Vabljeni tudi na koncert bo`i~nih in koledni{kih pesmi v cerkvi 
sv. Klemena na Rodinah. Natopil bo `enski pevski zbor Lipa iz 
Radovljice in mo{ki pevski zbor [tinglci iz Borovnice. Koncert bo 
8. januarja 2012, ob 16. uri. 

Vsem ob~anom `elimo obilo zdravja, sre~e in blaginje ob 
bo`i~u ter v prihajajo~em letu.

Dru`ina Mulej - Me`narjevi

Praznovanje 120-letnice rojstva pisatelja 
Janeza Jalna zaklju~ili s simpozijem na Brezjah
12. novembra so pod okriljem Mednarodne marijanske 
pape{ke akademije v Fran~i{kanskem centru Slovenije po-
tekali pogovori o `ivljenju in delu pisatelja Janeza Jalna.
Gostitelj in organizator pater dr. Leopold Gr~ar je k sodelovanju 
povabil ve~ zanimivih poznavalcev in razpravljalcev, uvodni go-
vornik p. dr. Silvin Krajnc, rektor in gvardijan, pa je med ~astni-
mi gosti lahko pozdravil apostolskega nuncija nad{kofa Monsi-
gnorja Juliusza Janusza, radovlji{kega `upana Cirila Globo~nika, 
provinciala patra Staneta Zoreta. 
Prvi sem na govorni{ki prostor pristopil sam ter predstavil pisa-
telja kot ~loveka, duhovnika, pisatelja, hudomu{ne`a ter lovca in 
alpinista. Veliko je bilo povedati, saj je bilo pisateljevo `ivljenje 
zanimivo in pestro. Profesor dr. Miran Hladnik, slavist in kritik, 
nas je seznanil z Jalnovim mestom v slovenski literaturi. Mnogo 
neznanih dejstev je bilo povedanih, morda tudi to, da je bil pi-
satelj eden najbolj branih klasikov na slovenskem. Profesorica, 
slavistka Marjeta @ebovec, nam je v svoji razpravi predstavila 
pisateljevo literarno delo ter tematiko, ki jo je opisoval v svo-
jih delih: dru`ina, kme~ka idila, planinstvo, vojna, lovstvo, itd. Z 
razpravo je nadaljeval prof. France Pibernik z raz~lembo povesti 
Ov~ar Marko in Vozarji. Razpravo je zaklju~ila prof. dr. Marija 
Stanonik. Za temo si je izbrala "Marija pomagaj" v literaturi Ja-
neza Jalna. Zelo prefinjeno in strokovno nam je predstavila kaj 
pomeni lik Marije v pisateljevi literaturi. 
Za glasbeno popestritev na simpoziju je poskrbela pianistka 
mag. Vlasta Viktorija Rus. Pogovor med obiskovalci in razpra-
vljalci je bil zanimiv, saj je bilo sli{ati mnogo novih podrobnosti 
o pisatelju. Pozno popoldan smo simpozij sve~ano zaklju~ili z 
`eljo, da bi bilo potrebno ve~ storiti za bralno kulturo in ohra-
njanje jezika, saj obstaja bojazen, da nas globalizacija pogoltne 
v svoje `relo.

Janez Mulej, prane~ak pisatelja Janeza Jalna

Me{ana pevska skupina dr. France Pre{eren na leto{nji prire-
ditvi ob ob~inskem prazniku
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marjan lampret: 
»Povem brez dlake na jeziku«
V brezni{ko `upnijo je avgusta pri{el na delo gospod 
Marjan Lampret. Bo`i~ni ~as se je zdel prava prilo`nost, 
da novega `upnika predstavimo bralcem Novic.

Gospod Lampret je doma v [entvidu pri Sti~ni. @e v otro{kih letih 
so nanj s svojim delovanjem naredili vtis menihi iz sti{kega sa-
mostana. Kasneje je razmi{ljal o {tudiju medicine, a se naposled 
odlo~il za bogoslovje. Posve~en je bil leta 1990. Najprej je enajst 
let `upnikoval v Ko~evju, naslednjih deset v [martnem pri Litiji, 
zadnje {tiri mesece spoznava brezni{ko faro in farane …

Kak{en vtis o kraju in ljudeh ste si ustvarili doslej?
@upnija je v primerjavi z mojo prej{njo bolj liberalna, tu je ve~ 
svobodomiselnosti. Z liberalnim duhom pa je vse v redu, do-
kler tako kot svojo svobodo, spo{tuje tudi svobodo drugega. V 
[martnem sem bil navajen, da vsi, ki hodijo v {olo, hodijo tudi 
k verouku. Tu se {tevilo prepolovi. [e bolj so od verske vzgoje 
distancirani star{i. Glede tega v `upniji manjka zdrave tradicije, 
manjka pripravljenosti za sodelovanje, da bi skupaj obvarovali 
otroke odvisnosti od drog, poskrbeli, da bi postali samostojni, 
razmi{ljujo~i ljudje, da bi ji svet ne posesal preve~ vase. Star{i 
pridejo v velikem {tevilu, ko je pred vrati obhajilo ali birma, kar 
ka`e, da smo zakramentalisti~ni kristjani in to ni najbolje za pri-
hodnost. Izjemno in zgledno tu na Breznici pa je delovanje skav-
tov, ki mu zlepa ne najde{ primere v slovenskem prostoru. 
Sicer sem se zna{el med ljudmi, ki so mi precej podobni – brez 
dlake na jeziku. Povem, kar me `uli, na glas, neposredno, v~asih 
nehote `aljivo. Sli{al sem: »Spoznali boste, da se za trdo go-
renjsko skorjo skriva ne`no srce.« Dr`i in to vzamem v zakup, a 
pri~akujem, da bo sprejeta tudi moja trda skorja, za katero se 
skriva razumno srce. To gre pa nekoliko te`je. Po dveh mesecih 
bivanja na Breznici, sem sprejel ve~ pripomb, klicev, pisem in 
osebnih obiskov kot v prej{nji fari v desetih letih.

Tak{en odziv pripisujete va{emu neposrednemu na~inu 
komuniciranja?
Ljudje mislijo, da mora{ biti kot `upnik bolj pozoren, obziren in 
potrpe`ljiv do kogarkoli. Vse to vedno izkazujem v odnosu do 
malih, zatiranih, potrebnih pomo~i. Z ljudmi, ki se imajo celo za 
nekaj ve~ od drugih, pa kot re~eno – brez dlake na jeziku. Takrat 
je treba re~i bobu bob in popu pop. Jezi me, ker se odnos do 
cerkve {e vedno oblikuje skozi denar. »Od kod cerkvi in `upniku 
denar,« se ljudje radi spra{ujejo. Cerkvi se krivi~no podtika boga-

stvo. Kar se nabere v nedeljo v pu{~ici, komaj zado{~a za pla~ilo 
komunalnih storitev, mi pa moramo poskrbeti za ogrevanje treh 
cerkva. Nismo si nalili ~istega vina in povedali, kako je z denarjem. 

Se vam zdi, da je to faranom trn v peti?
Ja, tudi. Najraje vidijo, da se o denarju ne govori in tudi ne prosja~i. 
Kakor da bi mi za sebe prosja~ili. Župniki smo hvaležni svojim fa-
ranom, ki vidijo, ali se župnik trudi za dobro župnije. ^eprav ne 
prejemamo pla~e ne s strani države ne s strani Cerkve, gmotno 
nismo prikraj{ani zato, ker za nas skrbijo župljani. Prepri~an sem, 
da na Breznici ni in tudi v prihodnje ne bo druga~e.

Kaj ste si zadali za glavni cilj delovanja v `upniji?
Tisto, kar je bistvo mojega duhovnega poslanstva. Ne obnavlja-
nje zidovja, razen nujno potrebnih posegov. Moja prva naloga 
je, da posku{am otroke pri verouku spodbujati, naj bojo dobri, 
po{teni kristjani in dr`avljani. Zato sam pou~ujem verouk v {estih 
razredih od skupaj devetih. Udele`ujem se mladinskih verou~nih 
sre~anj, pri katerih pomaga tudi sestra Polona, sodelujem s skavti 
in zakonskima skupinama. Moja skrb je dobro delovanje 13-~lan-
ska odbora Karitas. Posku{am biti po malo prisoten povsod, tako 
lahko vidim, kje je najbolj potrebno prisko~iti na pomo~; morda 
zakoncema, najstniku, ki je v sporu s »ta starimi«, nekomu, ki se 
bori z odvisnostjo … Ne slepim se, da tega tukaj ni in Bog ne daj, 
da bi bilo `e vse zastrupljeno. ^e deluje{, je manj verjetnosti, da 
bi se to zgodilo, ~e so posamezniki prepu{~eni sami sebi, pa je 
nevarnost, da jih tok poplitvenega sveta pogoltne, toliko ve~ja.

Kak{no je sodelovanje `upnije z in{titucijami v kraju?
^lovek bi si ga `elel ve~. Pri{el sem na novo in nekako se mi 
zdi, da je bonton tak{en, da ~lovek pride k meni, mi izre~e 
dobrodo{lico, poka`e, da sem za`elen in da `eli sodelovati. Po-
nudbo za sodelovanje sem dobil od ZTK in ob~ine. Ravnatelja, 
o katerem sli{im samo dobre stvari, pa kanim kmalu obiskati 
sam. Sicer tu ne vidim nobenih ovir, `ivimo v istem kraju, `eli-
mo dobro ljudem, razvoju kraja. V cerkvenem in izvencerkvenem 
obmo~ju – pri sodelovanju ni meja, meje so samo v miselnosti.

Ko sva se po telefonu dogovarjala za ta pogovor, ste bili 
ravno na poti s Stola. Pogosto zaidete v gore?
Bolj poredko. Nikoli nisem bil hud {portnik. A ~lovek mora ohra-
njati telesno kondicijo, druga~e je v nevarnosti njegova duhovna 
kondicija. Sploh `upniki, ki nimamo urejenega gospodinjstva in 
pogosto neredno prehrano. 

Kuhate?
Dvakrat, trikrat tedensko se kolegi iz sosednjih far dobimo v Rado-
vljici. Tamkaj{nji ̀ upnik ima gospodinjo, ki pripravi kosilo. Enkrat v 
tednu pa sam poskrbim, da se tudi kulinari~na kondicija ohranja. 

Za konec {e va{a bo`i~na poslanica bralcem.
Predvsem `elim vsem ob~ankam in ob~anom, ljudem dobre vo-
lje, da bi bili pogumni {e naprej, da se ne bi vdajali apatiji. Da 
bi tako lahko z bo`jo pomo~jo in dinamitom naredili {e veliko 
dobrega. Dinamit, veste, pomeni v gr{~ini mo~ duha, mo~ od 
zgoraj, ki nam pove, kaj nam je storiti. V~asih smo kot posame-
zniki preslabotni, ko stopimo skupaj, pa je mo~ velika. 
Ljudem, ki so mi zaupani kot `upljani in ostalim bralcem Novic, 
v novem letu `elim ve~ solidarnosti med seboj, med starimi in 
mladimi, bolnimi in zdravimi. Tistim, ki verjamemo, `elim ve-
liko bo`jega blagoslova in navdihov. Tistim, ki manj verjamejo 
v Boga in bolj v kozmi~no mo~ ali pozitivno energijo, pa `elim 
obilo le-te. 

Pogovarjala se je Polona Kus
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Turisti~na sekcija Dru{tva upokojencev @irovnica 
vsako leto pripravi osem izletov. Na na{ih popoto-
vanjih spoznavamo geografske zna~ilnosti, zgodo-
vino in kulturno dedi{~ino na{e Slovenije, pokuka-
mo pa tudi v zamejstvo. 

V decembru smo se odpravili v na{e glavno mesto. Ogle-
dali smo si staro Ljubljano in dodobra za~utili prazni~ni 
utrip. Obiskali smo tudi Hi{o eksperimentov in po dolgih 
letih kot u~enci sedli v u~ilnico. Prav lepo je bilo opazovati, 
s kak{no zavzetostjo so udele`enci izleta sledili navodilom 
in delali razli~ne fizikalne poizkuse. In kak{no naklju~je! 
Ko smo odhajali, smo se ob vhodnih vratih Hi{e sre~ali z 
na{imi deveto{olci. O~e je sre~al h~erko, u~iteljico mate-
matike, babice in dedki svoje vnuke...

V dru`abnem delu smo se preizkusili v bowlingu in kasne-
je nazdravili novemu letu. Osnovno{olci so pod vodstvom 
gospe Mete ^uk poslikali kozar~ke in jih aran`irali z li~no 
izdelanimi sne`enimi mo`mi ter nam tako za novo leto 
podarili del~ek svoje ustvarjalnosti. Veseli bomo, ~e bomo 
v zahvalo prihodnje leto sodelovali pri kak{nem izmed {ol-
skih programov .

Vabimo vas, da se nam prihodnje leto pridru`ite. Z vsake-
ga izleta se boste vrnili bogatej{i, saj so zasnovani tako, 
da se vedno kaj novega nau~imo, da se povezujemo in 
dru`imo. 

Turisti~ne izlete pripravlja vodja sekcije Nata{a Mali, pri 
delu pa ji pomaga Danica Bernik.

Danica Bernik

Ponovno Sedli v [olSKe KloPi

Pri uri vonjologije

Upokojenci – pohodniki tudi na [pik
Pohodniki Dru{tva upokojencev @irovnica smo po-
nosni na vse prehojene poti in osvojene vrhove. Pa 
ne samo to, v skoraj dveh desetletjih smo spozna-
li ogromno zanimivih krajev, njih znamenitosti in 
zna~ilnosti v Sloveniji in sosednjih de`elah. 

V preteklem letu smo na~rtovali 22 pohodov. Zadnji, po-
hod po na{i okolici, je {e pred nami, vse ostale poti smo 
uspe{no prehodili. Udele`ba je bilo vedno dobra in tudi 
vreme nam je zagodlo le na povratku z Lovren{kih jezer, 
a planinci smo pripravljeni na vse in v nahrbtniku nosimo 
malico, ~aj, topla obla~ila, pelerine, de`nike, predvsem pa 
dobro voljo.

Vsako leto se lotimo enega zahtevnej{ega vzpona na 
dvatiso~ak. Letos je bil to 2472 m visok [pik, ki {e za 
mlaj{e planince ni od muh. Lepega septembrskega dne 
nas je 20 krenilo iz Krnice proti vrhu. Hodili smo po~asi 
in priznati je treba, da je bila tura za nekatere res kar pre-
huda. Po devetih urah hoje smo bili ob pivu in kavi vsi 
skupaj in vsak zase ponosni na osvojen vrh. [e dolgo se 

bomo spominjali vzpona 
na [pik, posebno tisti, ki 
so bili na gori prvi~ in kot 
so rekli, tudi zadnji~. 

Med na{imi ostalimi cilji 
naj omenim {e Sne`nik, 
kjer nas je maja pri~akal 
sneg in Pa{ki Kozjak, kjer 
je bilo novembra prav to-
plo. Na povratku z Limbar-
ske gore smo si ogledali 
grad Tu{tanj in prisluhnili petju v poro~ni sobi, na pohodu 
v neznano pa so mi pohodniki brali misli, saj so kar trije 
“zadeli” Kri`no goro. Prav na pohodu v neznano je navad, 
da vsak predlaga tri ture za prihodnje leto. Programa mi 
tako res ni te`ko sestaviti.

Upokojence vabim, da se nam pridru`ijo na na{ih poho-
dih. Poskrbeli bomo, da boste spoznali nove zanimive kra-
je, gore in ljudi ter se v prijetni dru`bi razgibali, naklepe-
tali, poveselili ... 

       Drago Kajdi`

lu~ miru iz betlehema sveti za vse
Lu~ miru iz Betlehema je mednarodna dobrodelna akcija, katere 
namen se je skozi vsa ta leta velikokrat zabrisal. Pozabili smo, da ni 
bistvo sam plamen, pomembne so misli in dobra dela, ki jih pre-
damo z njim. Zato se na vas obra~amo z `eljo, da se pobotamo z 
mlaj{im bratom, so{olcem, sodelavcem, o~etom, sosedom. Predaj-
mo jim plamen in z njim mir. Naj sveti za vse, ne glede na starost, 
vero, izobrazbo. 

Z akcijo Lu~ miru pomagamo posameznikom ali dobrodelni usta-
novi. Letos ̀ elimo z zbranim denarjem pomagati mlademu invalidu 
Urbanu iz Dobrepolja, ki je ostal brez obeh nog. Svoj prispevek 
boste lahko oddali pri sprejemu Lu~i miru na Breznici, v petek, 23. 
decembra, ob 19. uri. Takrat bomo skavti delili plamen in ga po 
ma{i ponesli tudi na podru`nice. Do bo`i~a ga boste lahko dobili 
pri klju~arjih.
Brezni{ki skavtinje in skavti vam ob koncu ̀ elimo naj Lu~ miru iz Be-
tlehema osvetljuje va{e poti v bo`i~nih dneh in skozi vse leto 2012!
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[estdeset let skupnega `ivljenja
Zofka in Dorko Zupan, Vrbanov~eva iz Zabreznice 
sta 1. decembra praznovala diamantno poroko. 

Zofka in Dorko sta se 
spoznala na ohceti v 
Doslov~ah. Ona je ta-
krat {tela 18 in on 20 
let. »Pet fletnih let sem 
se nato hodil `enit v 
Zapu`e. Pe{, s kolesom, 
tudi s smu~mi. Potem 
sva se vzela, ~eprav so 

doma temu nasprotovali, ker je bil med dru`inama star 
spor,« pripoveduje Dorko, Zofka pa se spominja: »Vse 
sorte je bilo, predvsem pa delo. Gradila sva hi{o, denarja 
nobenega, doma kmetija, mo` je hodil v slu`bo, pa {e na 
Stol je nosil. Prvo Pre{ernovo ko~o je oskrboval.« 
V zakonu sta se jima rodila dva otroka, danes se Zofka in 
Dorko veselita {tirih vnukov in {estih pravnukov. »Malo sva 
mislila, da bo pri ta mladih {e kak{en«, pravita oba, »ene 
dva pravnuka nama manjkata. Sicer pa sedaj `iviva kot v 
hotelu. Otroci poskrbijo za vse. Od nekdaj se dobro razu-
memo – saj veste, s hi{o je treba dr`at.« 
»A kak{en je recept? Traparije nama niso {le po glavi, pa 
sva lepo ~edno skup ostala.« 

P. K.

minilo je pol stoletja
Pred 50-imi leti smo u~enci rojeni leta 1946 zapusti-
li osnovno {olo. Pot nas je vodila k osvajanju znanja 
na srednje {ole in k uresni~evanju ciljev v poklicnih 
{olah. Prvi~ smo se zbrali ob dvajseti obletnici, po-
tem pa vsakih pet let.

Na{e sre~anje ob tako visokem jubileju je potekalo neko-
liko druga~e. Najprej smo obiskali cerkvico sv. Kancijana 
na Selu in se po Rebru sprehodili do {ole, ki smo jo pred 
toliko leti zapustili. Ravnatelj mag. Valentin Sodja nam je 
na kratko povedal nekaj o u~nih uspehih ter o prenovi {ole 
in nas nato z veseljem popeljal po prostorih, tudi v »na{o 
risalnico«, v kateri smo domovali v 8. razredu. Bili smo 
presene~eni, kako lepa je {ola z novimi u~ilnicami, {por-
tno dvorano, kuhinjo, vrtcem, igri{~i in urejeno okolico. 
Ko smo jo mi zapustili, je bila stara {ele tri leta. Takrat smo 
telovadili kar v spodnjem hodniku. Zelo smo hvale`ni vod-

stvu {ole in ob~ini za tako lepo stavbo, v kateri se, upamo, 
tudi otroci dobro po~utijo. 
Na{e sre~anje smo zaklju~ili v gosti{~u Osvald, kjer smo 
obujali spomine na {olske dni {e pozno v no~ in si obljubi-
li, da se ponovno sre~amo prej kot ~ez pet let.

        Anica Polajnar in Marija Mekina

obiski in sre~anja s starej{imi 
ob~ani

V prazni~nem ~asu smo predstavniki DU@ in Ob~ine @irov-
nica pripravili ve~ sre~anj s starej{imi ob~ani. 
14. decembra smo obiskali na{e ob~anke in ob~ane v 
Domu dr. Franceta Berglja in Domu dr. Janka Benedika. 
Prijetno smo poklepetali, jim za`eleli dobrega po~utja in 
jih obdarili. 
15. decembra je Ob~ina @irovnica v sodelovanju z DU@ 
pripravila sre~anje starej{ih ob~ank in ob~anov v gosti{~u 
Osvald. Sre~anja se je udele`ilo 49 povabljenih. Pozdravila 
sta jih tako na{ `upan Leopold Poga~ar kot predsednik 
dru{tva Zdravko Malnar. Za prijetno vzdu{je je na citre za-
igral Valentin Kelbl.

visok jubilej antona lakote
V Ob~ini je obi~aj, da 
izka`emo posebno po-
zornost najstarej{im ob~a-
nom. Tako smo `u pan 
Leopold Poga~ar in pred-
stavniki Dru{tva upoko-
jencev 15. decembra 
obiskali najstarej{ega 

mo{kega v ob~ini, gospoda Antona Lakoto iz Zabreznice, 
ki je dopolnil zavidljivih 95 let. Slavljenec nas je pri~akal 
s svojimi doma~imi, ki so pripravili zelo prijazen sprejem. 
Ob visokem jubileju smo mu iskreno ~estitali in mu za`eleli 
trdnega zdravja. Izvedeli smo, da bo v decembru prazno-
vala tudi njegova soproga Julka, ki bo dopolnila 89 let, 
na `ivljenjski poti pa sta skupaj `e 66 let. Za njuno dobro 
po~utje skrbita sinova Jo`e in Marjan z dru`inama, dneve 

Sre~anje z upokojenci pri Osvaldu
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pa jima posebej polep{ajo vnuki in pravnukinji. Poleg dela 
v @elezarni Jesenice je bil g. Lakota vseskozi zelo aktiven 
kot ob~inski odbornik v Ob~ini Jesenice, Krajevni skupno-
sti @irovnica, v nekaterih dru{tvih in pri prostovoljnih akci-
jah. Mnogi se spominjajo letovanj, ki jih je organiziral. V 
mladih letih je bil g. Anton aktiven ~lan takratnega Sokol-
skega dru{tva. 
Spomnim se njegove izjave na otvoritvi fitnesa dru{tva 
TVD Partizan leta 2009: »^e ho~ete do mojih let priti, je 
najbolj{a fiskultura!« Naj nam bo nasvet Antona Lakota v 
poduk, da je {portna aktivnost zelo pomembna za kako-
vost `ivljenja. 

Helena ^ade`

^ebelarji ocenjujejo preteklo leto
Konec leta je pred durmi in ~lani ^ebelarskega dru{tva 
Antona Jan{e Breznica se spra{ujemo, ali nam je prineslo 
tisto, kar smo pri~akovali in v kolik{ni meri smo postorili, 
kar smo si zadali.

V prvi vrsti se ~ebelar vpra{a, ~e je ~ebelje dru`ine pripravil za 
prezimovanje dobro, da bo spomladi ~im manj izgub. Ta pri-
prava je bila odvisna od poletnega ter zimskega zdravljena in 
od mo~i posamezne dru`ine. Mo~na in {tevil~na dru`ina pa je 
odraz ~ebelarjevega dela od priprave ~ebel na zimovanje do 
zaklju~ka to~enja medu. ^e smo dobro skrbeli zanje, nam povr-
nejo z medom in po koli~ini medu lahko ocenimo leto. 
^ebelarji v vlogi ~lanov dru{tva pa ocenjujemo in pregledujemo 
opravljeno delo v dru{tvu. Re~emo lahko, da dru{tvo uresni~uje 
zadane naloge, med katerimi bi izpostavil dve: seznanjanje ~lanov 
s priporo~ili Javne svetovalne slu`be v ~ebelarstvu pri ^ebelarski 
zvezi Slovenije in izvajanje izobra`evanja tako v organizaciji ^ebe-
larske zveze Slovenije kot tudi v lastni organizaciji. Redno mese~no 
sestajanje nam omogo~a teko~o izmenjavo mnenj in obve{~anje 
o delu ^ebelarske zveze Gorenjske in ^ebelarske zveze Slovenije. 
Tudi letos smo se ~ebelarji na{ega dru{tva vklju~ili v tradicional-
ni medeni zajtrk v vrtcu in {oli. Vrtcu smo podarili deset kozarcev 
medu, osem pa smo jih namenili vrtcem v ve~jih slovenskih mestih.
^ebelarji se sestajamo v brunarici pri Jan{evem ~ebelnjaku. Upo-
rabo prostorov nam omogo~ata ^ebelarska zveza Gorenjske in 
Ob~ina @irovnica, za kar se obema zahvaljujemo in sodelovanje 
pri~akujemo tudi v prihodnje. 
^ebelarsko dru{tvo Antona Jan{a Breznica `eli 
vsem vesele bo`i~ne praznike in sre~no, zdravo in 
medeno Novo leto!

      Franc Pfajfar, predsednik dru{tva

vozniki Pgd zabreznica na te~aju 
varne vo`nje
Sedem na{ih voznikov se je odpravilo na Vransko, in sicer na po-
sebni enodnevni te~aj za voznike tovornih vozil na poligonu var-
ne vo`nje AMZS. V za~etku seveda najprej neizogibni teoreti~ni 
del, nato pa dva sklopa triurne vo`nje po poligonu. Pridobljene 
izku{nje nam bodo nedvomno v pomo~ pri nadaljnjem delu v 
dru{tvu. Le z izobra`evanjem in izpopolnjevanjem bomo lahko 
vedno bolj{i in bolje pripravljeni.

Druge novi~ke
V za~etku novembra smo se `e sestali na seji upravnega odbora 
in planirali delo v letu 2012 na izobra`evalnem in tekmovalnem 
podro~ju. 
Imeli smo dve intervenciji, od tega eno la`no, ki je v nedeljo ob 
{esti uri zjutraj aktivirala sedem gasilcev. Druga je bil dimni{ki 
po`ar na Selu, ki smo ga uspe{no obvladali. 
Zaklju~en je bil pregled hidrantov. Pregledanih je bilo 168 hi-
drantov v celotni ob~ini. Seznam hidrantov, lokacije ter uporab-
nost si lahko ogledate na na{i Facebook strani: www.facebook.
com/pgdzabreznica
V prazni~nem decembru smo si ~lani PGD Zabreznica ogledali 
Gasilsko brigado v Ljubljani in v ve~ernem dru`enju s prijatelji iz 
hrva{kega PGD – DVD Lipik nazdravili prihajajo~emu novemu letu.
PGD Zabreznica v letu 2012 vo{~i vsem podporni-
kom in ob~anom Ob~ine @irovnica sre~no, zdravo, 
veselo ter predvsem varno leto 2012.

Klemen Rev

gasilci v preteklem letu
Gasilci ob koncu leta ugotavljamo, da nam je narava pri-
zanesla in ni pokazala, ~esa vsega je sposobna. 
Po`arov smo imeli ve~, najhuj{i je bil konec februarja v Smoku~u. 
Imamo tudi ve~ pozivov, kjer se pozneje ugotovi, da izvoz ni bil 
potreben. Najve~krat gre za kurjenje v gozdu, ker lastnik, ki ~isti, 
tega ne sporo~i na 112. 
Gasilci sodelujemo tudi na vseh prireditvah, a ne kot nastopajo~i, 
temve~ v vlogi redarjev. Prisotni smo na proslavah, pogrebih in 
komemoracijah. Skratka, vpeti smo v `ivljenje na vseh podro~jih. 
Statistika nam pove, da smo imeli gasilci Gasilske zveze Jesenice 
v letu 2011 preko 370 intervencij. Seveda jih ima najve~ poklic-
na enota GARS, vendar jim prostovoljci velikokrat pomagamo. 
Imamo tihe alarme in ve~ina krajanov ne ve, da imamo delo in 
nas mogo~e vidijo le, ko vozimo z modrimi lu~mi.
V za~etku prihodnjega leta bosta imeli obe dru{tvi ob~ni zbor. 
PGD Smoku~ 14. januarja in PGD Zabreznica 18. februarja. Na 
zborih si `elimo ve~jega {tevila ob~anov, ki jih bomo z veseljem 
seznanili z na{im delom in na~rti. 
Sre~no in uspe{no novo leto 2012 ter vesele bo`i~ne 
praznike vam `elimo gasilci PGD Smoku~! 

Marjan Dobnikar

Vse to~ke so bile opravljene na spolzkem terenu.

^lani ^D na izletu v Vipavski dolini
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Julijana Rejc, ^'bularjeva iz @irovnice
Tisti ~as, ko sem bila jaz mlada, je bilo vse zelo verno in dostoj-
no. Doma sem bila v @irovnici, pr ^'bularju. Bila sem najmlaj{a 
od desetih otrok. Denarja ni bilo, vse smo naredili z rokami in 
»kopulo«. »Kmeti~ dela, dela od jutra do ve~era, 
v jeseni je vpra{aj, ima od truda kaj,«
 sem zapisala v neki pesmi. A bilo je lepo. Med ljudmi je bilo 
veliko prijateljstva. 
Za bo`i~ je mama v kru{ni pe~i spekla potico, jaslice smo nare-
dili, odprli vsaka vrata v hi{i in vse prostore po`egnali, tudi hlev 
in `ivino. Najbolj lepo pa je bilo iti k polno~nici. Hodili smo v 
skupinah in fantje so nosili bakle. To je bil dru`aben dogodek.

V @irovnici je bilo druga~e takrat zelo `ivahno. Rekli so, da je @irovnica »mali Trst«. Pr' 
Gros je bila kavarna, pri Trebu{niku, reklo se je Pr' Mulej, je bilo vedno zabave {e in {e, 
trgovine pa ni bilo nikjer drugje v fari kot v @irovnici. Za novo leto je bila v dvorani, v 
sokolskem domu, veselica, kjer se je pelo in plesalo. S stropa je visel venec in plesalke 
so tekmovale med seboj, katera ga bo snela. Plesalec je moral pa potem za to pla~at. 

Francka Legat, Kodrasova mama s Sela 
Doma sem iz Vrbe, pr' Pre{ernu. Pri devetnajstih sem pri{la 
na Selo, h Kodras. V starih ~asih, ko sem bila {e otrok, je bila 
najve~ja {ara za Miklav`a. Zve~er smo pripravili peharje in vanje 
dali listke z imeni. Zjutraj je ata `e navsezgodaj klical, koliko da 
je Miklav` prinesel. V peharju pa so bile obi~ajno fige, v~asih 
pomaran~e, pa mogo~e kaj za v {olo. 
Parkelni so pa hodili `e par dni prej po vaseh. A bolj kot otro-
kom so nagajali puncam. Katero izmed deklet so vzeli in jo 
h koritu peljali, da bi jo noter vrgli. Enkrat so eno, ki je nekje 
slu`ila, res v vodo namo~ili.
Kasneje smo na Miklav`a hodili v dvorano na Breznici. Tam je 

Miklav` s parkelni in angeli pri{el na oder in k sebi klical otroke, za katere so star{i prej 
pripravili darila. 
Za bo`i~ smo naredili jaslice, dreve{~ka pa ni bilo povsod. Spomnim se, da so ga imeli 
v Vrbi, pr' Ropret. Od podna do stropa je bil velik, doma~i dekleti sta jerbas pi{kotov 
gor obesli, pa {e lu~ke so na{timal. 
Za novo leto so bile kje veselice, a {e na misel mi ni pri{lo, da bi lahko {la. Za punce so 
se v~asih doma bolj bali. 

Janez [ebat, Bohin~ov iz 
Smoku~a
Miklav` je bil svoje ~ase Kaj`nek iz Smoku~a, 
parkelj pa Rmanov Polda. Kasneje, ko sem 
sam odrasel, sva od hi{e do hi{e hodila z 
Mirkom Paplerjem z Breznice. Jaz sem bil 
Miklav`, on pa parkelj, ker je bil bolj ro-
bat. [la sva, kamor so naju poklicali. Otroci 
se tega {e danes spomnijo, pa so vsi stari 
~ez 50 let. Parklne sva imela v spremstvu, 
angel~kov pa ne, ker sva {la rada tudi v go-
stilno.

SveT miKlav@ veliK PrneS, veliK zadgej
Kako so bo`i~ in novo leto praznovali v ~asih, ko so bile otroci na{e babice? Kaj je prinesel Miklav`? Po ~em je zadi{alo v hi{i?

Sv. Miklav` na razglednici iz leta 1904

K polno~nici …Razglednica, poslana leta 1933 
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V ve~erih pred Miklav`em se je rado zgodilo, da je zunaj ~etna za-
ropotala, kmalu zatem so vrata za{kripala, otroci smo pa po vogalih 
leteli. V hi{o so nato pri priprtih vratih prileteli orehi, krhlji, kak{en 
pi{kot. Miklav` nam je vedno prinesel, v~asih tudi ~e{minovo palico. 
Oble~ena je bila v rde~ krep papir, bodice so pa ven gledale. 
Leta 1948 je Tine Mulej iz Begunj z enega svojih smu~arskih 
tekmovanj po svetu, prinesel kulije. Prvi~ sem videl tak{no pi-
salo in tako se mi ga je ljubilo, da sem Miklav`u pisal, naj mi 
prinese pero z umetno maso. Res je bil v peharju, a v {oli ga ni-
sem smel uporabljati. Pisat smo smeli le s svin~nikom ali tinto.
Tako je bilo {e nekaj let po vojni, potem so tovrstne obi~aje 

prepovedali. Prepovedano je bilo tudi zvonjenje za bo`i~ni ve~er. A oblasti so malce 
nerodno zapisale, da je dovoljeno zvoniti »po dve minuti«. Tako smo zvonili dve minu-
ti, prekinili, pa spet dve minuti … [estdesetega leta smo zaradi kaljenja no~nega miru 
z zvonjenjem pla~ali po{teno kazen. 

Jelka Koselj, Vrba
Miklav` je bil za otroke najve~ji praznik. [e najbolj vznemirljivo je 
bilo pri~akovanje. Kle~ali smo in molili: »Svet Miklav` velik prnes, 
velik zadgej (vrzi).«
Parkelnov smo se po{teno bali, enkrat sem se v ki{to za kolm 
skrila, ko je ro`ljalo okoli hi{e. Zjutraj pa je di{alo po medenjakih 
in v peharju se je na{la pun~ka iz cunj, posteljica za pun~ko, 
medvedek iz ov~je ko`e … Vse je bilo doma~e izdelave. Tudi 
odraslim je prinesel kak{no klobaso, pi{kote, ~okolado. V~asih je 
Miklav` tudi v hi{o pri{el, [ebatov Janez se je oblekel.
Za bo`i~ je moral biti vsak doma. Zelo neprimerno je bilo, ~e je 
kdo pri{el na obisk, kaj {ele, da bi se fant pri{el `enit. Na mizi 

je bila potica in `elod~ek s ka{o. Danka, kot smo rekli `elod~ku, je bila na mizi tudi za 
novo leto. Vo{~it smo {li 1. januarja. Takrat je bilo delo opravljeno, za kolinami pospra-
vljeno, ljudje so se umirili, `enske so vzele v roke pletenje in tudi posedele.

Skrivnosti prazni~ne potice
Honova dekleta z Rodin od nekdaj slovijo kot dobre kuharice in mojstrice 
peke. V kuhinji gospe Mile, ene izmed {tirih sester v dru`ini, se je v dneh 
okoli Miklav`a miza {ibila od dobrot …
Res je, pri nas se je vedno dobro in veliko peklo. Moja mama je `e davno tega pekla 
torte in pi{kote za ohceti in druge prilo`nosti. Tega smo se nau~ile vse {tiri punce pri 
hi{i in na{e h~ere in vnukinje prav tako nadaljujejo tradicijo. 

Za bo`i~ je na{a mama spekla potico v 
velikem kova~u in v kru{ni pe~i. Na sveti 
ve~er jo je narezala, potem pa zavila v rju-
ho in »skrila« v {pajzo. Dovolj jo je moralo 
biti vse do svetih treh kraljev. 
Jaz potico spe~em v pe~ici in v plehu. Vse 
sestavine zve~er prinesem v kuhinjo, da se 
navzamejo prave toplote. Pa niso le prave 
sestavine tisto, kar {teje. Tudi volja mora 
biti prava in najbolje je, da si sam. ^e vse 
to ni kot mora biti, `e hitro pod rokami 
za~uti{, da se testo ne dela prav, da ni prav 
voljno. 
Nadeva se obi~ajno lotim {e preden za-
mesim, saj je dobro, da nekaj ~asa stoji. 
Tako se sestavine dobro prepojijo. Orehe 
vedno sama zmeljem in nikoli z elektri~no 
napravo. Imam {tiridest let staro ro~no 
ma{ino, ki najbolje opravi svoje delo. 
Orehom dodam malo kave in nobenih 
di{avnic. Tako okus in vonj orehov res pri-
deta do izraza. Nekaj sve`ih zmletih ore-
hov prihranim, da jih kasneje lahko posu-
jem po nadevu, ~e je premoker. 
Testo zvaljam na pomokanem prtu in 
nama`em z nadevom. Nadeva mora biti 
za malenkost manj kot je debelo testo. 
Zvijem z roko, ne s pomo~jo prta. Tako 
se izognem luknjam, poleg tega pa mora 
testo ~utiti toplino rok. 
Potico na{pikam, tudi to je ukrep zoper 
luknje, in pustim vzhajati v kuhinji, pa ne 
kje pri pe~i. Vzhajana mora biti dovolj, 
sicer se rado zgodi, da med peko po~i. 
Preden peka~ potisnem v pe~ico, potico 
prema`em z jajcem in ko je pe~ena z ma-
slom, da skorja ni preve~ trda. 

Sestavine za potico
Kva{eno testo
800 g moke
200 g masla
3 dcl mleka
5–6 rumenjaki
50 g sladkorja
par `lic ruma
1 `li~ka soli

Orehov nadev
800 g orehov
100 g masla
200 g sladkorja
1 jajce
2 `lici drobtin
1/2 `li~ke kave
rum

Kvasec: 4–5 `lic mleka, kocka kvasa, 
malo sladkorja

Zapisala Polona Kus. Besedilo na str. 24 in 25 
namerno ni popravljeno v skladu s pravopisom.Mila Ga{perin
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Slap – namig za be`en obisk mokrega 
koti~ka v zavr{nici 
Tokrat ne gremo k jezeru, a prav tako k vodi ali pa k ledeni skali; to je odvisno 
od tega, ob kak{ni temperaturi se bomo odpravili na pot.

Vabim vas na kraj v na{i bli`ini, ki mu doma~ini pripisujemo zanimivo dogajanje. Pra-
vimo mu namre~: »Kjer hudi~ babo pere«. Zakaj prav hudi~ in zakaj babo – vse to me 
zelo zanima. A zaman sem poizvedoval, od kod to ime.
Izhodi{~e je parkiri{~e ob jezeru v Zavr{nici. Krenemo po cesti proti Zelenici in po par 
sto metrih, tik pred prvim mosti~kom, ki pre~ka potok, zavijemo levo v gozd. Dobrih 
sto metrov gozdne poti {e ne zado{~a za ogrevanje. A zdaj moramo zaviti {e enkrat 
levo in strmo zagristi v breg. Nekaj manj kot sto vi{inskih metrov gremo naravnost 
navzgor, potem pa `e zasledimo stezico na desni, ki nas v rahlem pre~enju pripelje 
prav pod slap.

» Pustolovci« pa bodo mogo~e raj{i izbra-
li brezpotje. Takoj ~ez mosti~ek zavijemo 
k spomeniku Dragoljubu Milovanovi~u 
in mimo njega do struge hudournika. 
Ob njegovi desni strani si utiramo pot 
navzgor in vmes za poku{ino `e lahko 
ob~udujemo majhne slapi~e, kjer si voda 
preko ve~jih skal utira pot proti jezeru. Ker 
breg ob hudourniku postaja vedno bolj 
strm, ga moramo sem pa tja tudi pre~iti, 
ali pa kar po njem nadaljevati do na{ega 
cilja.
Za obe varianti poti se ne bomo zamudi-
li ve~ kot dobre ~etrt ure. Za povratek je 
primernej{i prvi opis poti. 
Obisk slapu je ob ustrezni obutvi prime-
ren za vsakogar. V res pravi, mrzli zimi se 
po njem da tudi splezati, za kar pa so po-
trebna `e alpinisti~ne izku{nje. 
Vedno pa je v tem koti~ku lepo in skrivno-
stno. Morda pa kdo od bralcev zna raz-
vozlati to skrivnost, zakaj pravzaprav tam 
hudi~ babo pere …

        Boris Madon

Ob su{i

Pobeljene skale proti Stolu

Zimska pravljica

Vo{~ilo! 

Nocoj di{i po ~asu! 
Kaj pa sploh je ~as?

^as je kot sneg, 
ki tiho naletava, 

kot novoletni baloni, 
ki padajo mimo nas…

 
(po Ray Bredburrny-u)

@elimo vam dovolj ~asa in energije 
za odkrivanje sveta okrog vas

PD @irovnica

zimski pohod na zelenico
Tretji vikend v decembru PD @irovnica `e tradicionalno pripravi zaklju~ek se-
zone v Domu pri izviru Zavr{nice.

Tudi letos je bilo tako. Sobotno 
jutro v dolini je bilo bolj turobno. 
^eprav smo `e sredi decembra in 
smo po zadnjih vremenskih napo-
vedih pri~akovali vsaj malo zimske 
idile, se `elja ni uresni~ila. Vendar 
vreme ni bilo nikoli izgovor za 
najbolj zveste obiskovalce na{ega 
doma. Zelenica je bila kot vedno, 
nekaj posebnega. Pri~akala nas je 
odeta v zimska obla~ila in proti 
poldnevu je tudi vreme popustilo 
in nam namenilo nekaj son~nih 
`arkov. 
Leto{nje povabilo na pohod je bilo 
{e posebno zanimivo, ker je dru{tvo 

vsakega pohodnika nagradilo z malico. Malo smo se bali, da nam bo zaradi navala zmanj-
kalo hrane. A zastonj malica ni odtehtala in bojazen je bila odve~. Zgleda, da tudi tista o 
pregovorni »vohrniji« Gorenjcev ne dr`i ve~. Toda ko~a je vseeno pokala po {ivih. Dogajanje 
so popestrili ~lani alpinisti~nega odseka iz Radovljica. Zadnje lu~i so uga{ale {ele proti jutru. 
Pa ob letu osorej nasvidenje na ponovnem dru`enju ob koncu leta!

Boris Madon
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Prva »odprta« sezona doma pri 
izviru zavr{nice
V PD @irovnica so letos poskrbeli, da je bil Dom pri izviru 
Zavr{nice odprt vso poletno sezono.

Projekt je zahteval veliko »papirologije«. Dom je bilo pred od-
prtjem potrebno urediti tako, da je zado{~eno vsem zakonskim 
predpisom. Podpisali smo pogodbo o izvajanju ra~unovodskih 
storitev z ra~unovodskim servisom. Usmerjevalna tabla v Zavr{nici 
in aktivnosti na podro~ju reklamiranja bodo {e pove~ale prepo-
znavnost Doma pri izviru Zavr{nice.     Imeli smo sre~no roko 
pri izbiri oskrbnika. Sabina in Marina, na{i oskrbnici, po splo{ni 
oceni zelo dobro opravljata svoje delo. V finan~nem pogledu 
dru{tvo po zaklju~ku sezone ni ni~ izgubilo, obogatilo pa se je 
predvsem z izku{njami. »@iv« dom vsekakor predstavlja dodatno 
ponudbo v ob~ini. Na~rtujemo in si `elimo, da bi bil v letu 2012 
dom lahko na voljo `e od 1. maja dalje.

An`e Feldin, predsednik PD

Polfinale dr`avnega prvenstva v 
dvorani pod Stolom
V Dvorani pod Stolom je 7. decembra potekalo polfinale 
tekmovanja za dr`avno prvenstvo v akrobatiki. Tekmova-
nje, v organizaciji Osnovne {ole @irovnica se je udele`ilo 
222 tekmovalcev iz Prekmurja, ptujske regije, Koro{ke, 
ljubljanske regije in Gorenjske. 

V @irovnici vadba akrobatike poteka v okviru interesnih dejav-
nosti {ele drugo leto. Za tekmo smo uspeli pripraviti dve ekipi. 
Lanske za~etnice Meggie Kalan, Sara @van, Ne`a Kozjek, Neva 
Baloh in Helena Tolar so tekmovale v kategoriji mlaj{ih deklic in 
ekipno zasedle 11. mesto med {estnajstimi ekipami. Najmlaj{e 
deklice, ki so pri~ele vaditi akrobatiko oktobra letos, so za las 
zgre{ile bron in osvojile 4. mesto. To so bile Alja A`man, Nika 
Vre~ko, Maru{a Jenkole, Hana Vov~ak in Hana Vrhovnik. V tej 
skupini so zmagale Jeseni~anke, u~enke O[ T. ^ufarja. Na{ edini 
de~ek Marcel Vov~ak je osvojil 5. mesto med najmlaj{imi.
Kolajne in pokale so najbolj{im akrobatom podelili vrhunski 
{portniki: Viktor Krevsel, Luka in Jan [pik ter Miha Pirih. Med 
sodniki pa je bil tudi reprezentant Alen Dimic, odli~en telovadec 
na drogu.

Priprava tekmova-
nja je bil zahteven 
in obse`en zalogaj, 
{e posebno spri~o 
dejstva, da so imeli 
organizatorji le {est 
dni ~asa. U~iteljski 
tim in sodelujo~i 
u~en ci, so svoje 
naloge opravili za 
''pet'', kot re~emo 
po {olsko. Motor 

priprav sta bila Ale{ O{ljak in Matja` Sili~, za pripravo dvo-
rane je skrbel Matev` Mlinar, grafi~no opremo je brezhibno 
pripravila Meta ^uk in ob ra~unalniku za izra~un rezultatov 
sta garali Suzana Jenko in Tanja Kalan, ki sta jo zaradi napake 
v programu morali ubrati kar ''pe{''. 
Tekmo sta vodili u~enki Nina ^uk in Teja Mezek ob skrbnem 
mentorskem vodenju Veronike Baka~, za glasbene vlo`ke pa je 
poskrbel {olski ''DJ'' Grega Slatnar in `irovni{ki oddelek Glasbe-
ne {ole Jesenice. Vsem, tudi {olski kuhinji, je treba ~estitati za 
odli~no opravljeno delo.

    Leon Mesari~, trener

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

• Izdelava opreme za lokale in pisarne

• Izdelava sobnih in vhodnih vrat 
staro za novo

• Izdelava balkonskih in stopnišcnih ograj

Vsem na{im strankam želimo 
Vesele Boži~ne praznike in Sre~no 2012.
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Kolesarski klub zavr{nica kmalu 
polnoleten
Kolesarski klub Zavr{nica bo v prihajajo~em letu prazno-
val svojo polnoletnost. 

Pred sedemnajstimi leti, 
ko smo gorsko kolesarska 
tekmovanja lahko gledali 
zgolj na tujih televizijskih 
programih, so doma~e 
{portne du{e `e prire-
dile prvo tekmo v dolini 
Zavr{nice ter pri~ele z 
vzgojo mladih kolesarjev. 
Veliko je bilo otrok, ki 
so si `eleli malo druga~e 
poganjati svoje kolo in 
se dru`iti z vrstniki po 
okoli{kih hribih. Nekateri 
so vzeli {port za zabavo, 
drugi zelo tekmovalno in 
se danes borijo za nastop 
na Olimpijskih igrah v 
Londonu.
Kolesarska disciplina je 
razmeroma mlada, vendar 

zelo atraktivna in prav to je razlog, da nam ni zmanjkalo energije 
in {e vedno pogumno korakamo svojo pot. Skozi vsa leta nam je 
poleg prostovoljnega dela nudila oporo tudi ob~ina in pomagala 
pri realizaciji na{ega programa. V bodo~e se zelo veselimo novega 
vadbenega poligona, ki nam ga prinese pomlad, ter sponzorskih 
koles za najmlaj{e s kolesarske trgovine A2U iz Kranja.
Takrat bomo ponovno povabili mlade kolesarje medse, jih 
nau~ili varne vo`nje in kak{ne vragolije na kolesu. Trenutno se 
nam lahko pridru`ite na treningih v telovadnici in na sobotnih 
pohodih v naravi, ki jih vodi na{ trener Aljo{a, ki se ogla{a na 
{tevilki 041 694 217.
Zdravo, sre~no in uspe{no ter polno lepih trenut-
kov vam `elimo v letu 2012! 

1. mesto za plesalke blejskega 
plesnega studia 
Plesalke BPS so 10. decembra na svetovnem prvenstvu modernih 
tekmovalnih plesov v mestu Mikolajki na Poljskem, v kategoriji jazz 
mladinke, osvojile 1. mesto. V skupini sedmih deklet je nastopila 
tudi osmo{olka Maja Poga~ar iz Smoku~a, ki svoj prosti ~as inten-
zivno posve~a plesu ̀ e od svojega 3. leta. Vstop na svetovno prven-
stvo si je skupina prislu`ile z zmago na dr`avnem tekmovanju junija 
v Ljubljani. BPS se Ob~ini @irovnica zahvaljuje za finan~no pomo~.
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Tekmovalec Grega @van v akciji

Plesalke Eva Antloga, Ines ^erne, Valentina Zornik, Nika 
Fister, Alisa Dolar Bratu{a, Klavdija Koren in Maja Poga~ar 
trenirajo pod vodstvom Nine Ogrin. Naslov prvakinj jim je 
prinesla to~ka Palladio.

Naslednja {tevilka Novic bo iz{la 
v za~etku marca. Posameznike in 
organizacije vabimo, da uredni{tvu 
posredujejo informacije o svojem 
delovanju, zanimivostih v okolici 
ter prispevke ali predloge za 
rubrike Hvalimo/Grajamo, Mnenja 
bralcev in Mali oglasi. 

Kontaktni podatki: 
Medium d.o.o.,  
@irovnica 60c,  
4274 @irovnica,  

e-naslov: 
novice�medium.si,  

tel.:  04 580 50 20 
040 439 560

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

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

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

telefon: 04/580 17 45 

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

petek od 8. - 14. ure

Nega obraza

z metodo Cholley

VESELE BO@I^NE 
PRAZNIKE IN SRE^NO 

NOVO LETO 2012!
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Pred zaklju~kom leta smo v Partizanu organizirali {e eno 
rekreativno tekmovanje v plavanju. Na radovlji{kem bazenu 
se je zbralo 17 otrok in 7 odraslih tekmovalcev, pa {e nekaj gle-
dalcev za povrh. Najprej sta nam ~lana jeseni{kega potaplja{kega 
dru{tva Marjan in Katja na kratko razlo`ila osnove potapljanja s 
potaplja{ko opremo, nato pa smo se v bazenu pomerili v plava-
nju. Po posami~nih nastopih smo zbrali {e {tiri {tafete 4x50 m, 
tako da je bilo dogajanje bolj pestro. V dodatnem programu, 
ki ga je organiziral gospod Ale{ O{ljak iz O[ v okviru programa 
Zdrav `ivljenjski slog, sta potaplja~a omogo~ila vsakemu, da se 
je lahko potopil v bazen s potaplja{ko opremo in tako ob~util 
polno svobodo podvodnega gibanja. V drugem delu bazena je 
potekala vaterpolska tekma. Rezultate in slike si lahko ogledate 
na na{i spletni strani http://partizan.zirovnica.si/

Na{i odbojkarji uspe{no nadaljujejo sezono. Mlaj{i de~ki so 
osvojili prvo mesto na turnirju v @irovnici in nadaljujejo tekmova-
nje v veji zmagovalcev. Mlaj{e deklice so na turnirju v Radovljici 
osvojile 2. mesto in tudi nadaljujejo v veji zmagovalcev. Starej{e 
deklice so v kvalifikacijah ostale brez zmage in nadaljujejo tek-
movanje v B ligi. Kadeti in kadetinje so v kvalifikacijah oboji za-
sedli 4. mesto in nadaljujejo s tekmovanjem v B ligi. Mo{ki so 

v 2. dol v predzadnjem kolu jesenskega dela zabele`ili zmago 
in se povzpeli na 4. mesto v 2. ligi. @enska ekipa pa je z dvema 
zmagama na osmem mestu v tretji slovenski ligi. O razultatih in 
terminih tekem lahko ve~ preberete na spletni strani www.od-
bojka.si. Vabljeni tudi k ogledu tekem v doma~i dvorani, koledar 
je objavljen v obvestilih ZTK in na na{i spletni strani.

Tudi na{ teptalec ~aka prvi sneg, da poka`e svoje sposobnosti. 
Zahvaljujem se vsem, ki ste pomagali pri nabavi in obnovi stroja.

V telovadnici dru{tvenega doma je {e nekaj prostih terminov za 
rekreativne skupine, seznam je objavljen na spletni strani, cena 
celoletnega najema pa je ugodna.

V dru{tvu i{~emo upravljalca teni{kih igri{~ za naslednjo 
sezono z mo`nostjo anga`iranja za nedolo~en ~as. Za informa-
cije se obrnite na predsednika dru{tva Janija Koselja. Upravljalcu 
ponujamo tudi mo`nost najema gostinskega lokala, ki ga bomo 
v domu uredili ob teni{kem igri{~u v naslednjem letu.

Vsem ljubiteljem {porta in rekreacije `elimo prijetne praz-
ni~ne dni in veliko {portnih u`itkov v prihajajo~em letu!

Samo Mekina

Kaveljci

Marko Pavlen~ in Jani Poga~ar, mojstra za teptalnik

Kratko predprazni~no poro~ilo iz Tvd Partizan @irovnica

Ponudba:
Petkovi jukebox družabni ve~eri

Sobotne zabave z dj-i
Novoletna VIP zabava s pri~etkom ob 20.00 uri

SFINGA CLUB
Odprto petek, sobota in prazniki 

od 22.00 do 05.00
od 25.12. 2011 do 1. 1. 2012 

odprto vsak dan

Naj bo leto 2012 prijetno, uspe{no in zadovoljno!
Let the good vibes get a lot stronger!

TRGOVINA ZA ŠPORTNO KONJENIŠTVO
vse za konje, jaha~e in hleve

ŽIROVNICA, pri Pizzeriji Morena

ODPRTO PON–PET, 14.00–17.00
telefon  041 754 520

NOVO-NOVO-NOVO

Ob novem letu vam želimo, da bi na{li sre~o tam, 
kjer jo i{~ete in najbolj potrebujete!



nagrade PriSPeva valvaSorjev dom
1.   Kme~ka pojedina za dve osebi
2.   Dve enolon~nici 
3.   Enolon~nica

NAGRADNA KRI@ANKA

Geslo kri`anke po{ljite do 31. januarja 2012 na naslov  
Novice Ob~ine @irovnica, @irovnica 60c, 4274 @irovnica.

Kri`anka

30

Geslo prej{nje kri`anke: SLOVENSKI PLANINSKI MUZEJ
Nagrado, vstopnice za Slovenski planinski muzej, prejmejo: 
• Domen Kova~i~, Moste 8a
• Irena @van, Rodine 40
• Bruno @erjav, Moste 66
Nagrado lahko dvignete v Slovenskem planinskem muzeju.

LAAS: nem{ki filozof, DNIKA: plitva kotanja, EPIZODA: vsak zaklju~en del nadaljevanke, KAVERNA: zakloni{~e pred artilerijo, ZEV: hiat 
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Vesele bo‘i~ne praznike ter zdravo in veselo leto 2012!

V leto{njem letu smo z izgradnjo plinovoda v novozgrajeni poslovni coni raz{irili plinovodno omrežje za slab kilometer. Poleg tega smo zgradili 
tudi 13 novih plinskih priklju~kov. Tako sedaj v celotni Ob~ini Žirovnica uporablja zemeljski plin ( ZP ) 412 uporabnikov in sicer za potrebe 
ogrevanja prostorov, sanitarne vode ter kuhanje.
V tem letu je plinovodno omrežje obratovalo zanesljivo in varno brez zaustavitve sistema, kar nam je cilj tudi v prihodnje.
ZP je za razliko od uteko~injenega naftnega plina (jeklenke in cisterne) lažji od zraka, kar je iz varnostnega stali{~a velika prednost. Ob 
morebitnem uhajanju se kaj hitro porazgubi. Dokazane zaloge ZP v svetu precej preka{ajo ocenjene zaloge nafte.
Pri vsakem izgorevanju fosilnih goriv prihaja tudi do okolju {kodljivih produktov, kot so žveplov dioksid, du{ikovi oksidi, saje, ogljikov monoksid. 
Emisije teh strupenih snovi so pri ZP neprimerljivo manj{e, nekajkrat do nekaj stokrat in jih najdemo le v sledovih. Poskusite si predstavljati 
uporabo kurilnega olja ali premoga za kuhanje v va{i kuhinji brez odvoda dimnih plinov, z ZP pa to ves ~as po~nemo brez {kode za zdravje.
Ob prihajajo~ih praznikih, pa želimo vsem ob~anom obilo sre~e, zdravja ter miru.

Modro je imeti zemeljski plin!

Žemlja Janez ml. s.p.
Zabreznica 20a, 4274 Žirovnica

GSM: 041 641 197
Tel.: 04 580 21 74

VESELE BO@I^NE PRAZNIKE IN SRE^NO NOVO LETO 2012!

Izdelovanje stavbnega in 
notranjega pohištva po meri. 

MITO Mizarstvo Tomaževič
Breznica 64, 4274 Žirovnica

Gsm: 040 429 557, E-mail: miha.tomazevic@gmail.com

Vesele bo`i~ne praznike in sre~no novo leto 2012!



Želimo vam vesel boži~ in veliko prijetnih pogledov v letu 2012.

Sa{a

•	 nega	obraza																						
in	telesa

•	 depilacije

•	 pedikura

•	 podalj{evanje	in										
oblikovanje	nohtov

•	 solarij

•	 make	up

Patan	d.o.o	
Zabreznica	53b,		4274	Žirovnica

Tel.:	04/580	50	31,		gsm:	031/	610	910

kozmeti~ni studio

Bodite	sre~ni,	zdravi	in	veseli	
v	novem	letu	2012!

Bli`a se najlep{i ~as v letu. ^as, ko se spominjamo preteklosti 
in pri~akujemo prihodnost. ^as, ko se `elja po sre~i, zdravju in uspehu seli iz srca 

v srce. Naj se Vam uresni~ijo sanje, udejanjijo `elje in izpolnijo pri~akovanja. 
Želimo vam zdravo in sre~no leto 2012.

“Ejga” nudi svojim gostom vse potrebno za poslovna ali zasebna sre~anja.
Ve~jim družbam ponujamo novo dvorano za 50 do 70 oseb.

Dvorana je primerna za:
• zaklju~ene družbe do 70 oseb
•  seminarje, poslovne sestanke, 

predavanja
•  praznovanja obletnic, rojstnih 

dni in drugih praznikov
• prednovoletne zabave,...

Valvasorjev dom  pod Stolom (1181m)

Nudimo vam kosila in ve~erje po predhodnem naro~ilu  
do 40 oseb ter poskrbimo tudi za glasbo.

Nudimo vam prostor za seminarje ali izobraževanja  
opremljen s sodobno tehni~no opremo.

Po va{em praznovanju vam ni potrebno skrbeti za odhod  
v dolino, saj lahko prespite pri nas. Imamo 40 postelj v 11  
sobah. V primeru zabave imate 50% popust na no~itve.

Vsak vikend ve~ razli~nih slovenskih jedi »na žlico«.

Dobrodo{li 
in vabljeni 

vse dni v letu!

VALVASORJEV DOM JE ODPRT VSE DNI V LETU.
Vse informacije dobite v samem domu ali na tel: .
Podjetje MEM-2003, d.o.o., novi najemnik in upravnik Valvasorjevevega 
doma vas vabi, da jih obi{~ete.

info:     e po{ta: valvasorjev.dom�gmail.com 
fcb nick name: Valvasorjev Dom

031 37 47 47

031 37 47 47

Sre~n
o 2012


