
Javni razpis

1

NOVICE OB^INE @IROVNICA

www.zirovnica.si

MAREC 2012
Leto VII

 ALI BI SE PRE[EREN DANES DOBRO PO^UTIL?
 ALENKA PAVLI^ – DR@AVNA POSLANKA
 PEVCI PO DU[I IN SRCU
 POZDRAV Z MADAGASKARJA

[TEVILKA 1



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
Vabljeni v
trgovino Mili

Sprejemamo obla~ila v                                                                                                                           
kemi~no ~i{~enje.

Bliža se materinski dan…
Presenetite najbolj{o mami na svetu s 
prisr~nim napisom na nogavicah!

na Breznici 1

Nudimo raznovrstna
{iviljska popravila.

-60%
`enske hla~ne

nogavice

www.zima-global.net

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



Javni razpis

3

Ob~ina @irovnica je bila v za~etku februarja dele`na veli-
ke medijske pozornosti tako zaradi kulturnega praznika 
kot spora v Vrbi. Kak{no je trenutno stanje glede dosto-
pa do cerkve? 
Rad bi izpostavil dejstvo, da dogajanje povezano z oviranim 
dostopom do cerkve v Vrbi, ki so ga v tednu pred kulturnim 
praznikom mediji s pridom izkoristili za populisti~no poro~anje, 
ni vplivalo na prazni~no razpolo`enje v ob~ini @irovnica. Tako 
osrednja prireditev 8. februarja kot ostale so potekale na nivoju, 
ki priti~e kulturnemu prazniku, za kar se vsem sodelujo~im iskre-
no zahvaljujem. 
Zgodba okoli dostopa do cerkve {e vedno ni zaklju~ena. Ostaja 
dilema, ali prestaviti dostopno cesto ali ne. Marca se bomo se-
stali s predstavniki Ministrstva za kulturo in preu~ili, ~e je glede 
na zahteve ZVKD cesto sploh mo`no prestaviti. Kot `upanu mi 
ostaja tudi dilema, ali je to potrebno. Zakaj? Ker ne gre samo 
za dva prebivalca Vrbe, temve~ za vse prebivalce in obiskoval-
ce Vrbe. Po tej cesti imajo dostop do svojih parcel tudi drugi 
lastniki zemlji{~, {tevilo obiskovalcev pa upada. Po drugi strani 
pa bi zaradi zagotavljanja varnosti radi pozabili na to, kdo ima 
prav, pozabili na dejstvo, da je to javna cesta, in storili korak 
naprej k ustrezni re{itvi. Ali bo cesta prestavljena, si ne upam 
napovedati. Najprej je treba pretehtati strokovna stali{~a in pri 
tem upo{tevat zahteve ZVKD, saj gre za spomenik dr`avnega 
pomena, do katerega dostop mora biti zagotovljen. Na kratki 
rok smo se z lastniki doti~nih zemlji{~ dogovorili, da bi lahko 
Zavod za turizem in kulturo najavljene skupine vodil do cerkve 
od transformatorja nasproti Flisa. Poudarjam, da tu ne gre za 
prestavitev ceste, temve~ le za za~asno re{itev za organizirane 
skupine. Obstoje~a cesta seveda v tem trenutku ostaja javna pot.

Za~enja se gradbena sezona. Kak{nih posegov se ob~ani 
lahko nadejamo v spomladanskem ~asu?
Najprej naj se dotaknem motene oskrbe z vodo. Rad bi pou-
daril, da govorice, ki se {irijo med ljudmi, ne dr`ijo; vodohran v 
Smoku~u je namre~ namenjen javni oskrbi z vodo in ne po`arni 
vodi, prav tako na (ne)zadostno koli~ino vode nimajo nobenega 
vpliva male HE v Zavr{nici. Problem je izklju~no v pomanjkanju 
vode zaradi su{e. Po celodnevni uporabi tako pade pritisk, da 
vi{je le`e~i prebivalci ostanejo brez vode. Jeko-in se trudi najti 
dodatne vire, krizo do naslednjega de`evja pa la`je prebrodi-
mo s skrajno racionalizacijo porabe vode, k ~emur pozivam vse 
ob~ane. 
Zimski ~as smo na ob~ini sicer izkoristili za pripravo projektov, 
ki se bodo realizirali v prihajajo~ih mesecih. Naposled smo tudi 
s strani dr`ave dobili informacijo, da lahko v roku meseca ali 
dveh pri~akujemo zeleno lu~ za ~rpanje kohezijskih sredstev v 
vi{ini dveh milijonov za izgradnjo kanalizacijskega sistema. 
Tako bomo v leto{njem letu pri~eli z izgradnjo povezovalnega 
kanala med Vrbo in poslovno cono in z izgradnjo kanalizacije v 
Zabreznici. V prihodnji treh letih bomo z izgradnjo, ki vklju~uje 
obnovo ceste, vodovoda in ureditev javne razsvetljave, postopno 
nadaljevali na Selu, v Mostah in @irovnici. 
Konec poletja se bodo pri~ela dela za raz{iritev ceste v dolino 
Zavr{nice. Trenutno potekajo odkupi zemlji{~. Z lastniki smo se 
sestali `e v lanskem letu in od vseh dobili na~elen pristanek, a 
trije se sedaj ne strinjajo z odkupno ceno in spro`iti bomo morali 
postopek razlastitve. 
Gradnja zbirnega centra v poslovni coni poteka po na~rtih. 
Resda v zimskem ~asu delavcev na gradbi{~u ni bilo, varila pa 
se je kovinska konstrukcija za streho. Kot je na~rtovano, bomo 
ob~ani `e v maju lahko pri~eli z oddajanjem odpadkov v novem 
zbirnem centru. 
Konec avgusta bomo pri~eli z ru{itvijo ob~inske stavbe, na mestu 
katere bo zrasel nov ve~namenski objekt. Ob~inska uprava bo 
leto dni »gostovala« v osnovni {oli ali v prostorih Elektra Gorenj-
ska; odvisno od stro{kov najema. Ravno v teh dneh smo oddali 
vlogo za sofinanciranje gradnje na razpis Ministrstva za kmetij-
stvo, gozdarstvo in prehrano »Razvoj pode`elja«, ki predvideva 
306.812,00 EUR sofinanciranja. Izgledi za uspeh so dobri. 
Ne moremo tudi mimo tega, da bomo predvidoma konec leta 
gradili otro{ko igri{~e na Selu skupaj s pump track stezo za kole-
sarje. Tudi tu smo bili uspe{ni na razpisu »Svet inovativnih igral 
2011« in imamo mo`nost pridobiti sredstva v vi{ini 50 % vre-
dnosti nakupa in vgradnje igral ter ograje okoli igri{~a.
Na koncu naj povem {e, da bomo letos pri~eli s pripravo doku-
mentacije za ve~ projektov, in sicer pripravo OPPN (ob~inskega 
podrobnega prostorskega na~rta) za obvoznico Vrba in doma 
starostnikov oz. druge primerne oblike institucionalnega varstva 
starej{ih ter projekt sanacije objekta Selo 15, t. i. Osvaldovega 
hleva, kjer bomo obnovili ob~inska stanovanja. 

Aktualno

@upan Ob~ine @irovnica:

»Dobro pripravljena Dokumentacija 
je pogoj za uspeh projektov«
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Dr`avna poslanka Alenka Pavli~, za~asni minister za kulturo 
Bo{tjan @ek{, `upan Leopold Poga~ar in Elda Viler na osrednji 
prireditvi ob kulturnem prazniku v Vrbi
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Aktualno

Na razpis Ministrstva za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano se je v sode-
lovanju z ob~ino prijavil tudi Zavod 
za turizem in kulturo @irovnica. Kaj je 
predmet prijave v tem primeru?
S prijavo na razpis MKGP »Ohranjanje in 
izbolj{evanje dedi{~ine pode`elja« `elimo 
pridobiti sredstva za ureditev tematske 
poti »Pot kulturne dedi{~ine @irovnica«. 
ZTK je v sodelovanju z ob~ino in zuna-
njimi sodelavci pripravil vso potrebno 
projektno dokumentacijo ter pridobil 
kulturno varstvena in okoljevarstvena so-
glasja. Kljub zelo kratkemu prijavnemu 
roku je delavcem ZTK in vsem ostalim 
sodelujo~im z marljivim delom uspelo 
pravo~asno pripraviti zahtevno prijavo. Tu 
imamo mo`nost pridobiti sredstva v vi{ini 
63.988,65 EUR, razliko do 99.980,12, 
EUR, pa bomo, v kolikor bo to potrdil 
ob~inski svet pri rebalansu 2012, krili iz 
ob~inskega prora~una, in sicer 15.366,00 
EUR v 2012 in 20.625,47 EUR v 2013.

Vsekakor je res, da se nam terminski 
na~rti zaradi dolgotrajnih postopkov, 
spreminjanja pravil, volitev, imenovanja 
novih ministrov itd. v~asih zavle~ejo. Po-
membno pa je, da imamo na ob~ini pri-
pravljeno vso ustrezno dokumentacijo in 
to je zagotovilo, da pri svojih na~rtih tudi 
uspemo.

Zapisala Polona Kus

Sektor oskrbe z vodo

obvestilo ob~anom 
ob~ine @irovnica 
Obve{~amo ob~ane ob~ine Jese-
nice in ob~ine @irovnica, da zaradi 
pomanjkanja pitne vode lahko v 
vi{je le`e~ih legah v popoldanskih 
in ve~ernih urah prihaja do mo-
tene oskrbe s pitno vodo. Zato je 
izdan ukrep prepovedi pranja av-
tomobilov, prav tako je prepoveda-
na kakr{na koli raba pitne vode iz 
javnega omre`ja, ki ni namenjena 
oskrbi s pitno vodo. Ukrep velja do 
preklica. Hvala za razumevanje.

Na kulturni praznik v Vrbi okoli tiso~ obiskovalcev. Slavnostni govornik prof. 
dr. Ernest Petri~ kriti~no o stanju duha med Slovenci. Pestra ponudba na Poti 
kulturne dedi{~ine.

»V veliko ~ast in veselje mi je, da lahko spregovorim na tem ~udovitem mestu in ob 
spominu na eno najpomembnej{ih osebnosti v zgodovini slovenskega naroda,« je na 
osrednji slovesnosti 8. februarja v Vrbi svoj slavnostni govor za~el prof. dr. Ernest 
Petri~, predsednik Ustavnega sodi{~a Republike Slovenije in v nadaljevanju kriti~no 
spregovoril o dana{nji dru`bi: »Kot pravnik in svetovljan Pre{eren ni mogel uspeti v 
tedanji provincialni malome{~anski dru`bi. Kako pa bi se duh, kakr{en je bil Pre{eren 
– svobodomiseln, nepohlepen za denar, ozrt v Evropo, s {irokim znanjem, po~util na 
slovenskem danes? Nisem prepri~an, da bi danes lahko uspel. Bi se po~util dobro v 
dru`bi prepirljivcev, nesposobnih videti in dojeti skupnih koristi naroda, preslepljenih z 
zlobo in starimi zamerami, z veliko negativne energije in premalo humanizma, s pre-
malo ~love{ke empatije. Dvomim, da bi uspel v dru`bi pohlepno zadrtih, zazrtih v svet 
materialnih dobrin. Danes bi verjetno ne bil uspe{en, ~e ne bi imel terenskega vozila, 
jahte, vile, vseh tistih puhlih simbolov ugleda v sedanji slovenski, {e vedno preve~ pro-
vincialni dru`bi. Sedanji krizni ~as nas morda vendarle vodi k razmisleku, kako naprej. 
Kriza ni le prora~unski problem. Premiki k dru`bi, ki ne bo ve~ dolina {entflorjanska, se 
morajo zgoditi predvsem v glavah ljudi, narekujejo ve~ odgovornosti vsakega od nas za 
tisto, kar mu je zaupano, predvsem pa odgovornosti in zavesti o skupnem.« Svoj govor 
je dr. Petri~ sklenil z lokalno tematiko. Dejal je, da bo prihodnje leto na mesto, kjer 
se je rodil Pre{eren, sku{al pripeljati vseh osem ustavnih sodnikov, a le pod pogojem, 
da tistega nerodnega spora, ki je majhen in nepotreben, v Vrbi ve~ ne bo. S svojimi 
besedami je po`el odobravanje med poslu{alci, ki jih je s kratkim nagovorom pozdravil 
tudi `upan Ob~ine @irovnica Leopold Poga~ar. V kulturnem programu slovesnosti so 
nastopili pevci me{ane pevske skupine Dr. France Pre{eren in Elda Viler.

O Vrbi in aktualni problematiki v vasi so v dneh pred praznikom poro~ali {tevilni sloven-
ski mediji, kar prej kot miri, buri duhove, a praznik je minil mirno v zadovoljstvo obisko-
valcev in organizatorjev prireditve. Kot vsako leto so spomin na pesnika s svojim priho-
dom poleg ostalih gostov po~astili veterani vojne za Slovenijo, pohodniki in teka~i. Okoli 
250 pohodnikov se je `e zjutraj odpravilo na Pot kulturne dedi{~ine in tako obiskalo vse 
rojstne hi{e in ~ebelnjak peterice slavnih mo`. Letos drugi~ so ob pla~ilu {tartnine pot 
lahko prehodili v spremstvu vodnika, zbirali ̀ ige v pohodni{ke izkaznice in se na postan-
kih okrep~ali s ~ajem, medico, medenjaki in ka{o s suhimi ~e{pljami, ki je v velikem loncu 
brbotala pod gankom Jalnove rojstne hi{e na Rodinah. Maja Zupan, direktorica ZTK  
@irovnica, organizatorja pohoda: »Na pohodu po Poti kulturne dedi{~ine smo letos uve-

ali bi se pre[eren v Dana[nji            Dru@bi Dobro po^util?

Na osrednji prireditvi v Vrbi, 8. februar 2012

@upan Leopold Poga~ar 
vsem ob~ankam ~estita 

ob materinskem 
dnevu in dnevu 

`ena.
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Aktualno

ali bi se pre[eren v Dana[nji            Dru@bi Dobro po^util?

dli nekaj novosti. Tako so bile na{e vodni-
ce bolje prepoznavne v enotnih obla~ilih, 
v Pre{ernovi hi{i je delovalo premi~no 
po{tno okence in pri Jan{evem ~ebelnja-
ku so se predstavljali doma~i ~ebelarji, ki 
so pripravili privla~no poku{ino medenih 
izdelkov. Da pohodniki, ki nas obi{~ejo 
ve~krat, vedno lahko sli{ijo kaj novega, so 
se vodnice pri razlagah tokrat osredoto~ile 
na dve temi, in sicer 100-letnico brezni{ke 
pridige Toma Zupana in na 50-letnico 
Fin`garjeve smrti. Po lanski izku{nji smo 
se pripravili na ve~je {tevilo pohodnikov, 
a nizke temperature so o~itno marsikoga 
odvrnile od udele`be.« 

Zavod za turizem in kulturo @irovnica se 
zahvaljuje vsem skupinam in posamezni-
kom, ki so na kakr{enkoli na~in pomagali 
pri izvedbi pohoda in prireditve v Vrbi ob 
slovenskem kulturnem prazniku.

Ka{a s suhimi ~e{pljami na Rodinah

Na po{tnem okencu v Pre{ernovi 
rojstni hi{i so obiskovalci lahko oddali 
razglednico opremljeno s Fin`garjevo 
znamko in `igom, ki je bil v uporabi 
samo ob tej prilo`nosti. 

Poleg dogodkov 8. februarja, je bil kultur-
ni praznik v ob~ini obele`en z vrsto spre-
mljevalnih, `e tradicionalnih prireditev. V 
nedeljo, 5. februarja so v Pre{ernovi roj-
stni hi{i svojo poezijo predstavile doma~e 
pesnice v dru`bi pevske skupine Sosedje 
in prav tako v nedeljo so planinci priredili 
Pre{ernov pohod na Stol. V kraju sta bili na 
ogled dve likovni razstavi: v Osnovni {oli  
@irovnica razstava slik slikarske kolonije z 
naslovom Pre{ernove sledi na son~ni stra-
ni Alp pod okriljem KD dr. France Pre{eren 
in v fotogaleriji Jaka ^opa na Selu likov-
na dela u~encev Osnovne {ole @irovnica 
z naslovom Jaz in ti. 9. februarja je ZTK  
@irovnica v Fin`garjevi rojstni hi{i pripravil 
pravlji~ni ve~er za odrasle z Anjo [tefan.

P. K.

pre{ernov smuk
Leto{nji pohod na Stol, posve~en spo-
minu na Franceta Pre{erna je bil `e mali 
jubilej, saj je bil peti po vrsti. Vreme pa 
se na to ni prav ni~ oziralo. Izreden mraz 
(preko –20 stopinj) in orkanski veter 
sta v nedeljo, 5. februarja, marsikomu 
prepre~ila udele`bo. Vseeno pa smo se 
najbolj vztrajni odpravili gor. Tokrat smo 
`al spet morali pustiti smu~i doma, saj 
smuka v takih razmerah in ob zelo borni 
sne`ni odeji ne bi bila prav ni~ prijetna. 
Vreme nam je dopustilo le toliko, da smo 
na vrhu Stola, kot veleva obi~aj, zapeli 
Zdravljico, nadaljnji kulturni program pa 
smo prihranili za prihodnje leto. Upamo, 
da bodo razmere ugodnej{e in da se nam 
boste lahko pridru`ili tudi ostali ~astilci 
kulture in gora.

Tone [pendov

hrana za du{o

9. februarja je minilo 141 let od roj-
stva Franca Sale{kega Fin`garja. Ob 
tej prilo`nosti je ZTK @irovnica priredil 
sre~anje s pravlji~arko Anjo [tefan.
Sre~anje s pravlji~arko, pesnico, pripovedo-
valko, etnologinjo in slavistko Anjo [tefan   
v Doslov~ah je bilo ~udovito. Simpati~na 
umetnica je spro{~eno z nami delila ko{~ek 
svojega poslanstva, ki ga opravlja z velikim 
`arom – zapi{e pravljice in pripovedke, ki 
so zaradi svoje sporo~ilne mo~i pre`ivele 
rodove in so del korenin iz katerih raste-
mo, se oblikujemo, nas vzgajajo, svarijo, 
bodrijo. Enkrat s ~ude`no zgodbo o hre-
penenju po najgloblji ljubezni, za katero 
junak zastavi vse, drugi~ nas junaki kruto in 
stra{ljivo izzovejo s prekr{ki, ki jih zagre{ijo 
in se re{ijo po~asi preko vztrajnega napo-
ra pokore, spet druge zgodbe govorijo o 
pogumu dati–izgubiti, biti dober, trpeti in 
dose~i veli~astno ter zaslu`eno pla~ilo, ki 
ne pride takoj in sproti. 
Poslu{alci v Dolen~evi kaj`i smo bili tiho 
kot mi{ke, zgodbe so se nas dotaknile 
ne`no, a mo~no. ^utili smo se v varnih 
rokah mojstrice, ki ve, kam nas pelje in 
sledili bi ji »na konec sveta«. 
Ko nam je Anja odkrivala poti do zgodb, 
poti do njihovih pripovedovalcev, smo 
vzporedno odkrivali pot vsakega `ivljenja. 
@ivljenje ni re`irana igra, ki jo lahko igra{ 
danes druga~e kot v~eraj. @ivljenje je ve-
dno ista pot, prehojena z nahrbtnikom, 
v katerega ti je dano vse, kar rabi{ in v 
katerega zbira{ dobro in slabo. Tvoja pot, 
polna nalog, ki jih ne more namesto tebe 
opraviti nih~e drug. Le ti ima{ vse potreb-
no znanje, opremo, pogum in le po svoji 
poti u`iva{ tudi sre~o in pride{ na vreden 
cilj. Tvoja najdragocenej{a popotnica je 
svoboda. Pogoj, da bo{ lahko hodil. In 
hkrati kdaj sladka sku{njava, ki ti ponu-
ja nagrado pred koncem, zaslu`ek pred 
delom in te sku{a zavesti s poti, ustaviti, 
obrniti, zapeljati. Svoboda – tvoj zaklad 
in sku{njava; merilo tvoje zrelosti, kaj na 
vsakem koraku izbira{. To~no ve{, kaj je 
prav izbrati. Pa bo{?

Barbara Kunstelj

Razstava v osnovni {oli
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Aktualno

@upani zgornje gorenjske na 
sre~anju v @irovnici

Ob~ina @irovnica je februarja gostila `upane ob~in Zgor-
nje Gorenjske na redni mese~ni koordinaciji. 

@upani so 2. februarja v 
^opovi hi{i najve~ pozornosti 
posvetili dimnikarski slu`bi, 
saj vlada splo{no nezado-
voljstvo z dr`avnimi konce-
sionarji za dimnikarstvo. Po 
besedah `irovni{kega `upa-
na Leopolda Poga~arja le-ti 
svoje slu`be ne izvajajo, kot 
bi jo morali in prihaja do 
nepotrebnega podvajanja 
stro{kov. Uradni serviser na 

primer pregleda va{o kurilno napravo, a njegovo potrdilo za di-
mnikarje ni verodostojno; pregled opravijo {e enkrat in ga se-
veda tudi zara~unajo. @upani so sklenili, da javnost obvestijo o 
svojem nestrinjanju in predlagajo spremembo zakonodaje, tako 
da bojo koncesije za dimnikarstvo zopet podeljevale ob~ine, saj 
imajo v tem primeru nad izvajanjem ve~ji nadzor. O problema-
tiki bodo marca razpravljali {e vsi gorenjski `upani na svetu re-
gije in nato z enotnim mnenjem poskusili dose~i spremembo na 
dr`avnem nivoju. 
@upani Zgornje Gorenjske so se nedavno sestali tudi z dr`avno 
poslanko, ob~anko ob~ine @irovnica, Alenko Pavli~. Poslanko so 
seznanili s splo{nim stanjem v ob~inah in s posameznimi proble-
mi. Poprosili so jo, da v okviru svojih pristojnosti zastopa interese 
Zgornje Gorenjske in izrazili upanje, da se bo glas prebivalcev te 
regije tudi preko nje sli{al v Dr`avnem zboru – saj navsezadnje 
so poslanci predstavniki ljudstva. 

ob~inska uprava na usposabljanju

Dne 19. januarja 2012 je 
bilo skladno s predpisi, 
ki urejajo podro~je var-
stva pri delu, organizirano 
izobra`evanje za ob~insko 
upravo s podro~ja po`arne 
varnosti. Predavanju Ma-
ksa Vre~ka iz Begunj, ki je 
poobla{~en za to podro~je, 
je sledil {e prakti~ni pre-

izkus ga{enja z gasilniki, in sicer vnetljivih teko~in. Kljub temu 
da je ob~inska uprava majhna, saj jo sestavlja le sedem zapo-
slenih, mora biti usposobljena za prve ukrepe pri odkrivanju, 
obve{~anju in ga{enju za~etnih po`arov.

Copatki za novorojen~ke

Predstavnice kro`ka ro~nih del pri Dru{tvu 
upokojencev @irovnica so predlagale, da bi 
ob~ina vsakemu novorojen~ku poleg denar-
nega prispevka podarila tudi ro~no spletene 
copatke. V ob~ini @irovnica se na leto rodi 
od 40 do 55 otrok. Gospa Francka Smolej z 
Breznice, ki plete copatke, bo poseben par 
izdelala za vsakega, ki se bo rodil odslej. 

@upan Leopold Poga~ar je z veseljem sprejel prijazno pobudo 
~lanic kro`ka in se jim zahvalil za pripravljenost, da brezpla~no 
zagotovijo copatke vsakemu novorojen~ku v ob~ini.

10. redna seja ob~inskega 
sveta ob~ine @irovnica
@irovni{ke svetnice in svetniki so na prvi leto{nji seji 26. 
januarja obravnavali trinajst to~k dnevnega reda, med 
njimi Pravilnik o izrednih socialnih pomo~eh in Stano-
vanjski program Ob~ine @irovnica 2012–2016 z usmeri-
tvami do 2020.

Sprejeti Pravilnik o izrednih socialnih pomo~eh dolo~a 
upravi~ence do izredne socialne pomo~i, pogoje, vi{ino in po-
stopek razdeljevanja. V letu 2011 je bilo za socialno pomo~ v 
ob~inskem prora~unu namenjenih 1500 EUR, za pomo~ pa je 
zaprosilo {est upravi~encev. Glede na vse slab{i gmotni polo`aj 
v dr`avi so svetniki za leto 2012 socialni pomo~i namenili 6000 
EUR. Do pomo~i v vi{ini 260 EUR so upravi~eni materialno 
ogro`eni ob~ani, izjemoma tudi tujci, izpla~uje pa se v funk-
cionalni obliki, to je s pla~ilom ra~unov za nujne `ivljenjske 
potreb{~ine. Pravico do pomo~i prosilec uveljavlja s pisno vlogo 
na Ob~ini @irovnica. 

Stanovanjski program Ob~ine @irovnica 2012–2016 z 
usmeritvami do 2020 dolo~a stanovanjsko politiko ob~ine 
s ciljem, da bi vsem ob~anom omogo~ili pot do primernega 
stanovanja. Ena izmed nalog ob~ine na tem podro~ju je pri-
dobivanje in obnova neprofitnih stanovanj. Ob~ina @irovnica 
trenutno razpolaga s sedmimi neprofitnimi najemnimi stanova-
nji v Zabreznici, prav tako sedmimi na Selu in tremi v Mostah. 
Povpre~na starost teh stanovanj je 53 let, povpra{evanje po njih 
pa sorazmerno majhno; letno se javita eden ali dva prosilca. 
A glede na socialno-ekonomske razmere se pri~akuje pove~an 
trend povpra{evanja po tovrstnih stanovanjih. Zato je ob~ina 
pri rebalansu prora~una za leto 2011 zagotovila sredstva za 
odkup in tudi `e odkupila ve~stanovanjski objekt Selo 15. V 
objektu je bilo nekdaj sedem t. i. socialnih stanovanj. Danes sta 
funkcionalni dve, ostala pa uni~ena. Ob~ina namerava objekt 
obnoviti in v njem urediti {est razli~no velikih neprofitnih naje-
mnih stanovanj. 
V obdobju do leta 2016 je na~rtovana tudi obnova objektov 
Zabreznica 5 in Moste 78, kjer bo potrebno ustrezno toplo-

Toma` Tom Mencinger, Leopold 
Poga~ar in Ciril Globo~nik

Selo 15, t. i. Osvaldov hlev
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tno izolirati fasadi in streho, zamenjati dotrajana okna, pre-
veriti na~in ogrevanja in tako poskrbeti za zmanj{ano porabo 
energije. 
V kolikor se bo izkazalo, da {tevilo neprofitnih stanovanj tudi po 
obnovi objekta Selo 15 ne bo zado{~alo potrebam po stanova-
njih, bo ob~ina dolgoro~no (do leta 2020) predvidela gradnjo 
objektov z neprofitnimi stanovanji na obmo~ju Moste pod Aj-
dno – sever, vendar na na~in, da gradnja ne bo odstopala od 
oblike in velikosti ostalih individualnih objektov (dvostanovanjski 
dvoj~ki, morda vrstne hi{e ali trostanovanjski objekti v dovolje-
nem tlorisu stanovanjskih hi{).
Na januarski seji so svetniki sprejeli tudi Program dela Ob~inskega 
sveta Ob~ine @irovnica za leto 2012, obravnavali Poro~ilo Nad-
zornega odbora o nadzoru projekta Gorki in se seznanili s po-
tekom projekta Slow tourism, z re{evanjem problematike v Vrbi 
in smernicam za pripravo dr`avnega prostorskega na~rta za 
novo progo Ljubljana–Kranj–Jesenice–dr`avna meja z navezavo 
letali{~a Jo`eta Pu~nika.

P. K.

tatjana mulej – nova ~lanica 
ob~inskega sveta 
Januarski seji ob~inskega sveta je prvi~ prisostvovala 
Tatjana Mulej, svetnica SDS, ki je v svetu nadomestila 
Milo{a Pregla. Le-ta je odstopil iz osebnih razlogov. 

Tatjana Mulej o svoji viziji dela 
v vlogi svetnice:
Delo ob~inskega sveta spre-
mljam `e vrsto let, saj v veliki 
meri vpliva na kvaliteto biva-
nja vseh prebivalcev ob~ine. 
Moj na~in `ivljenja je absolu-
tno spo{tovanje vrednot kot 
so po{tenost, resnicoljubnost, 
prijaznost, prijateljstvo, sprava 
in v skladu s tem nameravam 
delovati. 
Prizadevala si bom za skr b-
nej{e gospodarjenje s prosto-

rom, kmetijskimi povr{inami, enakomeren razvoj vseh vasi pod 
Stolom, ohranjanje podobe va{kih naselij in varovanje kulturne 
dedi{~ine.
Z ustreznim odnosom in subvencioniranjem programov razvoja 
pode`elja in upravljanjem z naravnimi viri lahko dose`emo velik 
del samooskrbe v energiji in pridelovanju hrane.
@e kot ~lanica va{kega odbora sem pogre{ala in opozarjala na 
bolj{o povezanost in sodelovanje ob~inske uprave z lokalnim 
prebivalstvom. Menim, da se izra`ena volja ljudi ne upo{teva v 
zadostni meri in prav v to smer bodo usmerjena moja prizade-
vanja, saj ob~ine in ob~anov ne menjamo, menjamo le izvoljene.
Pohvalno se ka`e napredek v turizmu in s podobnim tempom je 
potrebno nadaljevati.
Ve~ina starej{e populacije v ob~ini ne uporablja sodobne komu-
nikacijske tehnologije in tako ni sproti obve{~ena o dogajanju v 
ob~ini. @elim, da bi se za bolj{o obve{~enost vse seje ob~inskega 
sveta v celoti snemale in predvajale na televiziji. Tako bi tudi sve-
tniki in njihova prizadevanja postali bolj prepoznavni.
Za konec naj dodam, da bom podpirala vse predloge, za katere 
bom presodila, da so v dobrobit vseh ob~ank in ob~anov ter 
bom kriti~na do tistih, ki to ne bodo.

alenka pavli~ – dr`avna poslanka

Alenka Pavli~ iz Most je bila na decembrskih volitvah iz-
voljena za poslanko v Dr`avnem zboru Republike Slove-
nije. Gospa Pavli~, sicer Jeseni~anka, se je v ob~ino @irov-
nica preselila pred tremi leti. Na volitvah je uspela kot 
~lanica Pozitivne Slovenije in je edina dr`avna poslanka 
iz sedmih ob~in Zgornje Gorenjske. Po poklicu in`enirka 
elektrotehnike in ekonomistka je bila pred zasedbo po-
slanskega mesta ve~ deset let zaposlena v podjetju In-
tereuropa, marsikdo pa jo pozna kot nekdanjo aktivno 
odbojkarico.

[e igrate odbojko?
Ob~asno, zgolj za rekreacijo, sicer pa si ve~krat ogledam katero 
od tekem v Dvorani pod Stolom, kjer sre~ujem znane obraze. 
Veliko pa kolesarim. Okolje tu je ~udovito in kolesarska steza 
prepotrebna. Zanjo takoj pristavim svoj glas.

Va{ega obraza doslej v politiki nismo sre~evali. Zakaj sedaj?
Spodbudile so me nemogo~e razmere v gospodarstvu, {e naj-
bolj polo`aj dr`avnih podjetij, ki so se zna{la na robu prepada. 
S svojim delom, s svojim glasom in zgledom mogo~e lahko kaj 
naredim za podjetja in zaposlene. V opoziciji imam mo`nosti za 
to resda manj{e, a v stranki smo si enotni, da bomo vse dobre 
predloge podpirali in tiste, ki niso v skupno dobro, spremljali 
kriti~no. Glavni impulz za moj vstop v politiko pa je pri{el od Zo-
rana Jankovi}a, ki me je navdu{il kot uspe{en gospodarstvenik. 

Kak{no je vzdu{je v Dr`avnem zboru po vseh preobratih, 
ki smo jim lahko sledili?
Vzdu{je v parlamentu je odraz stanja med ljudmi. Zelo veliko je 
razo~aranih. Je napetost. A kolegi, ki so poslanci `e iz prej{njega 
sklica pravijo, da se je klima zelo spremenila. Od 90-ih poslan-
cev nas je kar 55 novih, ki prina{amo druga~no energijo, nismo 
rutinirani in ne spu{~amo se v grob, v~asih nesramen na~in ko-
municiranja. Ve~ vljudnosti pa je med klopmi prav gotov tudi 
zaradi velikega dele`a `ensk, 33 nas je sedaj, ki razmere nekako 
zmeh~amo. 

Var~evalni ukrepi, zategovanje pasov, rezi so stalnica 
dnevnih novic. Kje za~eti po va{em mnenju? Pri kulturi?
S pripojitvijo Ministrstva za kulturo se nikakor ne strinjam. V 
dobi amerikanizacije in globalizacije so ~asi te`ki tudi za slo-

Tatjana Mulej na seji OS

Alenka Pavli~ in prof. dr. Ernest Petri~ 8. februarja v Vrbi
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venski jezik, ki dr`i pokonci kulturo in narod. Dvomim, da bo 
»superminister« kulturi lahko naklonil enako koli~ino ljubezni 
kot jo je prej pristojni minister za kulturo. Smo na pragu te`kih 
~asov in veliki rezi bodo potrebni, a najprej v dr`avnem sektorju, 
pri mno`ici agencij, uradov in odborov, ki so sami sebi namen.

Kaj je podro~je va{ega intenzivnej{ega delovanja?
Infrastruktura, predvsem projekt GORKI, ceste in odpiranje de-
lovnih mest – na na{em koncu {e posebej na podro~ju turizma. 
Uspela sem se vklju~iti v Odbor za gospodarstvo in Odbor za 
kmetijstvo, gozdarstvo, prehrano in okolje. Svoje pobude seveda 
lahko posredujem na kateremkoli podro~ju, zelo pomembno pa 
je, kako so predstavljene. Z lokalnimi problemi se na primer ne 
more{ prijaviti k razpravi. Ministru za infrastrukturo sem zastavi-
la vpra{anje glede druge cevi oz. obnove karavan{kega predora 
in pri tem izpostavila pomen nemotenega pretoka ljudi in blaga, 

ker je to najkraj{a pot iz Evrope na Balkan. Z opozarjanjem na 
te`ave lokalnega prebivalstva zaradi zastojev pred tunelom, ne 
bi pri{la do besede. Tega na~ina razpravljanja se {e u~im in tru-
dim, da bi bila kot poslanka lahko ~im bolj u~inkovita.

Poslanci ste pristojni tudi za sprejemanje in posredova-
nje pobud dr`avljanov. Kako vas lahko kontaktirajo?
Z veseljem sporo~am vsem bralcem, da sem konec februarja od-
prla svojo poslansko pisarno na Jesenicah, v nekdanjemu hotelu 
Korotan, kjer bom dosegljiva vsak ponedeljek, dve uri v dopol-
danskem in dve uri v popoldanskem ~asu. Vabim vsakogar, ki 
`eli izraziti svoje pozitivno ali negativno mnenje, dati pobudo, 
zastaviti vpra{anje ali se posvetovati, da me osebno kontaktira. 
Dosegljiva pa sem seveda tudi po po{ti ali telefonu. 

Pogovarjala se je Polona Kus

Na podlagi 3. ~lena Odloka o prora~unu Ob~ine @irovnica za leto 2012 
(Ur. list RS, {t. 107/10), Pravilnika o dodeljevanju dr`avnih pomo~i za 
spodbujanje razvoja gospodarstva v ob~ini @irovnica (Ur. list RS, {t. 
42/10) ter na podlagi soglasja Ministrstva za finance, Sektorja za spre-
mljanje dr`avnih pomo~i ({t. priglasitve: M001-5880076-2012) Ob~ina 
@irovnica objavlja

JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV POMO^I ZA SPODBUJANJE RA-
ZVOJA GOSPODARSTVA V OB^INI @IROVNICA V LETU 2012

I. Predmet javnega razpisa:
Predmet javnega razpisa je dodelitev pomo~i za spodbujanje nalo`b v 
gospodarstvo in s tem zagotoviti ve~je mo`nosti za gospodarski razvoj 
ob~ine.
Splo{na dolo~ila in pogoji: so dolo~eni v Pravilniku o dodeljevanju 
dr`avnih pomo~i za spodbujanje razvoja gospodarstva v Ob~ini @irovni-
ca (Ur. list RS, {t. 42/10)
Ukrep: spodbujanje nalo`b v gospodarstvo
Predmet: subvencija obrestne mere
Upravi~enci:
- samostojni podjetniki posamezniki,
-  mikro, male in srednje velike gospodarske dru`be, ki so registrirane po 

Zakonu o gospodarskih dru`bah.
Upravi~enec mora imeti sede` dru`be in lokacijo nalo`be na obmo~ju 
ob~ine @irovnica.
Pogoji:
-  pomo~ se dodeli le v primeru, kadar le-ta predstavlja spodbudo za iz-

vedbo projekta oz. je ta spodbuda za izvedbo projekta nujno potrebna
Upravi~eni stro{ki:
- stro{ki nakupa zemlji{~
- stro{ki komunalnega in infrastrukturnega opremljanja zemlji{~
- stro{ki gradnje in nakupa objektov
- stro{ki nakupa strojev in opreme
- stro{ki izdelave projektne in investicijske dokumentacije.
Vi{ina razpisane posojilne kvote in posojilni pogoji: Vi{ina razpi-
sane posojilne kvote zna{a 308.800 EUR.
Posojila se plasirajo preko Gorenjske banke d.d. Kranj, s katero ima 
Ob~ina @irovnica sklenjeno Pogodbo o poslovnem sodelovanju pri sub-
vencioniranju obrestne mere pri kreditiranju malega gospodarstva v 
Ob~ini @irovnica v letu 2012.
Posojilni pogoji:

-  znesek posojila: najve~ 60.000 EUR, odvisno od poso-
jilne sposobnosti prosilca in mo`nosti 
zavarovanja posojila

- odpla~ilna doba: do 5 let (60 mesecev)
- na~in revalorizacije: brez
- obrestna mera: 3 mese~ni EURIBOR + 1,00 %
- na~in pla~ila obresti: mese~no
- na~in vra~anja posojila: mese~no

- zavarovanje posojila: vse oblike, ki nudijo zadostno jamstvo 
za banko. Obliko zavarovanja dolo~i 
banka.

- stro{ki odobritve posojila: 0,5% od zneska posojila, minimalno 
100,00 EUR

- stro{ki vodenja posojila: brez 
-  poslovno sodelovanje prosilca z Gorenjsko banko d.d. ni pogoj za 

pridobitev posojila
Vi{ina subvencije obrestne mere ne sme presegati 5% vrednosti 
nalo`be.

Vloga in dodatne informacije:
Prosilci lahko dvignejo potrebno razpisno dokumentacijo in pridobijo 
dodatne informacije osebno na sede`u poslovne enote Gorenjske banke 
d.d. Kranj, PE Jesenice, C. M. Tita 8, 4270 Jesenice, tel 04 583 26 81.

Rok za oddajo vlog:
Rok za oddajo popolnih vlog je do porabe sredstev, vendar najpozneje 
do 3.12.2012. Vloge zbira banka na sede`u enote banke na Jesenicah, 
C. M. Tita 8, 4270 Jesenice.

Sklenitev posojilne pogodbe in na~in kori{~enja sredstev
Na osnovi predlo`enih vlog, sprejema sklepa banke o odobritvi posojila 
in pozitivnega soglasja ob~ine, bodo prosilci sklenili z banko posojilno 
pogodbo.
Po podpisu pogodbe in ureditvi zavarovanja bo banka izvedla kori{~enje 
posojila skladno z upravi~en~evo investicijsko dokumentacijo. 

Ostalo
V primeru, da prosilec kljub pisni zahtevi banke, ne bo v 15 dneh dopol-
nil zahtevane dokumentacije s strani banke, bo banka {tela, da prosilec 
za posojilo ni zaprosil.

Datum: 7. 8. 2012 Leopold Poga~ar
[tevilka: 302-0002/2012 @UPAN
  

Obvestilo

Ob~ina @irovnica obve{~a, da bodo predvidoma konec marca na 
spletni strani www.zirovnica.si objavljeni naslednji javni razpisi 
za leto 2012:

•  razpis za sofinanciranje programov humanitarnih in invalid-
skih organizacij,

• razpis za sofinanciranje kulturnih projektov in
• razpis za sofinanciranje po~itni{kih programov.
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predreferendumsko razmi{ljanje

@elel sem napisati ~lanek o tem, kaj 
ob~inski odbor NSi razmi{lja o pre-
dlogu dru`inskega zakonika. Pri iska-
nju referenc sem naletel na zelo nam 

sli~no razmi{ljanje Sa{e Einsiedler. @elim ga deliti z vami. 

»Kot o marsi~em sem tudi o istospolnih partnerjih v razli~nih 
`ivljenjskih obdobjih razmi{ljala razli~no. Pred dvajsetimi leti ve~, 
ko {e nisem imela otrok in dru`ine, sem ob vpra{anjih o porokah 
in posvojitvah otrok istospolnih ljudi zamahnila z roko. Pa naj se 
poro~ijo, pa naj imajo otroke. Potem sem za~ela delati na radiu in 
televiziji. Moji najbolj{i prijatelji so bili vedno homoseksualci. In v 
medijskem okolju je bila izbira vedno zelo, zelo velika.
Potem pa sem si ustvarila dru`ino. In kmalu z dvema majhnima 
otrokoma ostala sama. S pun~ko in fantom. Oba sta me opazovala, 
me ~utila, bila sem jima vzornica in trudila sem se biti o~e in mati 
v eni osebi. Pa se je zgodilo, da je hotel sin, star dve, tri leta, naj 
mu nalakiram nohte. Kot je to videl po~eti mene. Uau, fant naj bi 
gledal o~eta, kako se brije, ne pa mamo, kako se li{pa … In sva {la k 
mojemu o~etu na u~no uro britja in mo{kih pogovorov.
Takrat sem za~ela razmi{ljati… O~e in mama sta celota, ki mora biti 
oz. naj bi bila prisotna v `ivljenju otrok. Dva pola, dve dimenziji. Le 
tako lahko otrok zraste v ~loveka, ki je »nepo{kodovan«. In moja 
otroka sta bila na dobri poti, da ju zaznamujem za vse `ivljenje. 
Pa sem se trudila na vse mo`ne na~ine, brala strokovne in manj 
strokovne knjige o tem, ju obsipavala z ljubeznijo, tudi zaradi sla-
be vesti … Takrat so za~eli prihajati v moje `ivljenje ljudje, ki so 
odra{~ali brez enega od star{ev. Prijetni, pametni, zreli ljudje. A pod 
krinko sama ranjenost, zavr`enost, ob~utek osamljenosti. »O~e nas 
je zapustil,« je bil najpogostej{i stavek. »Nisem si mislila, da lahko 
{e zdaj, ko je `e nekaj let pokojni, tako vpliva name. [e vedno sem 
jezna nanj in ga hkrati pogre{am.« Vse `ivljenje samo neizpolnjeno 
hrepenenje, iskanje pravega partnerja, razveze, obup. In posledica? 
Otroci, ki ne ~utijo varnosti, brez trdnih temeljev lika o~eta in mate-
re, zmedenost, strah in skrb, da jih bosta star{a zapustila, v odraslih 
letih pa ponavljanje vzorca star{ev. In krog je sklenjen. Kot bi mi 
nekdo hotel pokazati, da sama ne bom zmogla. Vsaj ne tako, kot 
bi si `elela. In za svojega otroka si pa~ `eli{ vse najbolj{e, mar ne?!
In potem razmi{ljam naprej. ^e smo tako globoko ranjeni in priza-
deti vsi odrasli in otroci iz zvez, ki so »naravne«, kaj {ele … Ne bom 
napisala, ker bo to verjetno sovra`ni govor. In zato sem proti temu, 
da imata dve `enski otroka. In sem proti temu, da imata otroka dva 
mo{ka. Pa naj bosta {e tako ljube~a, skrbna, pozorna.
A tudi ~e nekaj obstaja in je mno`i~no, ne pomeni, da je norma. V 
razmislek pa {e tale misel doktorja, psihologa in profesorja Christia-
na Goste~nika: »V poznej{ih odnosih bo otrok, ki je bil zanemarjen 
ali celo zavr`en, ponovno nezavedno {e z ve~jo silovitostjo iskal ljudi 
in odnose, v katerih bo spet do`ivel podobna ob~utja zanemarjeno-
sti in zavr`enosti …«
Vsi odrasli smo nekak{ni ranjenci. I{~emo tisti najbolj prvinski odnos 
z materjo ali o~etom, da bi se zacelili, pa padamo v {e huj{e stiske. 
In tak{ni vzgajamo otroke.
Ne glede na to, da se mnogi istospolno usmerjeni ne strinjajo s tem, 
da je imeti mo`a oziroma `eno in dru`ino odlo~itev, je na~in `ivlje-
nja vendarle nekak{na odlo~itev. ^eprav znotraj lastnih omejitev.
Ljubezen je lepa ne glede na to, komu je namenjena. Ima pa tudi 
ljubezen svoj temni del. Ljubezen, ki je sebi~na, ljubezen, ki je 
ru{ilna, ljubezen, ki boli. Zelo boli, lahko za vse `ivljenje!« 
Citat je zaradi omejenosti s prostorom skraj{an. Vir: http://heliopo-
lis.si/blog/08072009/sovrazni-govor/

Na referendumu 25. marca bomo glasovali PROTI predlogu 
dru`inskega zakonika. Podpiramo bolj{e re{itve.

Jurij Dol`an, OO NSi

Dopolnilne dejavnosti na kmetiji

Z dopolnilno dejavnostjo na kmetijah so se ukvarjali `e na{i 
predniki. V za~etku le za lastne potrebe, pozneje tudi za trg, 
da so izbolj{ali socialni polo`aj. Tako so se iz razli~nih dejav-
nosti postopoma razvili samostojni poklici ali obrt kot npr. 
mlekar, sirar, kolarstvo, tesarstvo …
Dopolnilne dejavnosti imajo velik pomen za razvoj pode`elja. Vsaka 
dejavnost, ki pripomore h krepitvi ekonomskega polo`aja kmetij, 
zagotavlja tudi njihov obstoj, ohranjanje kmetijske pridelave in tudi 
kulturne krajine. Dopolnilne dejavnosti se razvijajo ves ~as, v zadnjih 
letih je zanimanje zanje vse ve~je. 
Kaj je dopolnilna dejavnost?
Dopolnilna dejavnost je s kmetijstvom oziroma gozdarstvom po-
vezana dejavnost, ki se opravlja na kmetiji in omogo~a bolj{o rabo 
njenih proizvodnih zmogljivosti ter delovne sile ~lanov kmetije. 
Na kmetiji se lahko opravljajo dopolnilne dejavnosti:
1.  predelava primarnih kmetijskih pridelkov (predelava mleka, mesa, 

sadja), gozdnih sortimentov, zeli{~,
2.  predelava medu, cvetnega prahu, mati~nega mle~ka, propolisa, 

voska,
3.  prodaja: kmetijskih pridelkov z drugih kmetij in izdelkov, ki jih dru-

ga kmetija proizvaja v skladu s predpisi o dopolnilnih dejavnostih 
na kmetiji in drugje proizvedeni izdelki iz lastnih surovin,

4.  turizem na kmetiji (gostinska dejavnost in negostinska dejavnost),
5.  dejavnosti povezane s tradicionalnimi znanji na kmetiji (npr. 

oglarstvo, tradicionalno krovstvo s slamo, skodlami, peka v 
kme~ki pe~i,…),

6.  proizvodnja in prodaja energije iz obnovljivih virov,
7.  storitve s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo, opremo,orodji ter 

oddaja le-teh v najem,
8.  izobra`evanje, povezano s kmetijsko, gozdarsko in dopolnilno 

dejavnostjo na kmetiji,
9. zbiranje in kompostiranje organskih snovi,
10. ribogojstvo in predelava sladkovodnih rib,
11.  aran`iranje, izdelava in prodaja vencev, {opkov ipd. iz na kmetiji 

pridelanega cvetja in travni{kih ter gozdnih rastlin.
Pogoji za opravljanje dopolnilne dejavnosti
Eden od pogojev je, da mora kmetija imeti v lasti vsaj 1 ha ali v zaku-
pu najmanj 5 ha primerljivih povr{in. Po podatkih iz zemlji{kega ka-
tastra se za omenjeno {teje: 1 ha njiv, 2 ha travnikov, 4 ha pa{nikov, 
0,25 ha planta`nih sadovnjakov ali vinogradov oziroma hmelji{~, 
0,2 ha vrtov, 8 ha gozdov, 5 ha gozdnih planta` in 6 ha barjanskih 
travnikov oziroma drugih povr{in. Omenjeno velja do sprejetja nove 
uredbe o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnilne dejav-
nosti, ki je v pripravi. Po sprejetju nove uredbe se bodo upo{tevali 
podatki o grafi~ni enoti rabe zemlji{~a (GERK).
Nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji je lahko ~lan kmeti-
je, ki se ukvarja s kmetijsko dejavnostjo. Kot ~lani kmetije se {te-
jejo fizi~ne osebe, ki so ~lani gospodinjstva po predpisih o prijavi 
prebivali{~a in so starej{i od 15 let.
Dopolnilne dejavnosti na kmetiji se, ~eprav so povezane s kmetij-
sko proizvodnjo, v okviru dav~ne zakonodaje ne obravnavajo kot 
kmetijstvo, pa~ pa kot pridobitna dejavnost. Dohodki kmetov, ki so 
nosilci dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, so obdav~eni z davkom od 
dohodkov iz dejavnosti, ki je eden tistih dohodkov, ki so ob koncu 
leta obdav~eni tudi z dohodnino.
Vidimo, da je mo`nosti za dodaten zaslu`ek na kmetiji veliko. Ra-
zvoj dopolnilne dejavnosti na kmetiji je lahko re{itev za izbolj{anje 
`ivljenjskega standarda in socialne varnosti kme~ke dru`ine.
Vse, ki vas omenjene dejavnosti podrobneje zanimajo, se za infor-
macije lahko obrnete na kmetijsko svetovalno slu`bo.

KGZ Kranj, enota Lesce
Svetovalka za kme~ko dru`ino in dopolnilne dejavnosti

Ana Beden dipl. in`. zootehnike
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program 20. tedna 
obrti in podjetni{tva

15. 3. 2012 ob 15. uri 
Otvoritev jubilejnega 20. tedna obrti in podjetni{tva s 
kulturnim programom na prireditvenem prostoru pred 
Kolpernom na Stari Savi na Jesenicah 
V Kolpernu bo odprta razstava izdelkov in storitev ~lanov zbor-
nice od 15. do 19. 3. 2012 od 9. do 18. ure

16. 3. 2012 ob 14. uri 
Poslovno sre~anje na temo Poslovne prilo`nosti v Avstriji 
v Osnovni {oli Pre`ihovega Voranca Jesenice 
Sodelujejo: dav~ni svetovalec mag. Johan Picej, Koro{ka razvoj-
na agencija, Zveza bank Celovec
Predstavljene bodo mo`nosti, ki jih v Avstriji nudi Koro{ka male-
mu gospodarstvu in novim podjetnikom. 
Kotizacije ni. Zaradi omejenega {tevila udele`encev, je udele`ba 
mo`na izklju~no na podlagi prijave na el. po{to: vilma.hribar�ozs.si 

17. 3. 2012 ob 19. uri 
Ve~er dalmatinske glasbe s klapo Burin s Cresa v 
Dvorani pod Stolom 
Nakup vstopnic po 8 EUR v tajni{tvu OOZ Jesenice, Cesta 
`elezarjev 2, Jesenice in v ^opovi hi{i v @irovnici od 8. do 
14. ure od ponedeljka do petka. 

19. 3. 2012 ob 16. uri 
Zaklju~ek prireditve Vabljeni!

vabilo na podjetni{ko kavico
Razvojna agencija Zgornje Gorenjske vabi k udele`bi na prvem 
sklopu podjetni{kih delavnic.

Kako najti primeren kader v dana{njem tekmovalnem okolju 
13. 3. 2012 ob 16.00 v prostorih Ragor-ja, izvajalka Ines Berginc

Ustanovitev podjetja - pripravljanje poslovnega na~rta, 
ostale podjetni{ke dejavnosti
22. 3. 2011 ob 16.00 v prostorih Ragor-ja, izvajalka Ines Berginc 

Pridobivanje sponzorskih sredstev iz gospodarstva
27. 3. 2011 ob 16.00 v prostorih Ragor-ja, izvajalec Bla` Branc

V ~asu delavnic boste lahko pridobili informacije o postopku regi-
stracije s.p. ali d.o.o. ter o splo{nih aktivnostih VEM to~ke RAGOR. 
Udele`ba je brezpla~na, delavnice sofinancirajo ob~ine Kranjska 
Gora, Jesenice, Gorje, @irovnica in Bohinj. Prijavo potrdite na 
04/581-34-00 ali hermina.biscevic�ragor.si. Prijave sprejemamo 
do zapolnitve prostih mest. 

Hermina Bi{~evi}

Energetsko obvestilo
V Uradnem listu RS {t. 109/ 2011 EKO SKLAD objavlja dva razpi-
sa za nepovratne finan~ne spodbude ob~anom za nove nalo`be 
rabe obnovljivih virov energije in ve~je energijske u~inkovitosti 
stanovanjskih (razpis 12SUB-OB12) in ve~stanovanjskih (razpis 
13SUB-OB12) stavb. Vlogi mora biti prilo`en veljavni originalni 
predra~un, kar pomeni, da investicija {e ni za~eta.Vi{ina nepo-
vratnih sredstev je do 25%.
Razpisa, podobna lanskim, sta odprta do objave zaklju~ka v 
Uradnem listu RS, vendar najkasneje do 31. 12. 2012. Dodatne 
informacije se lahko dobijo v energetsko svetovalnih pisarnah ali 
po tel. 04 574 3287.

      Energetski svetovalec Andrej Svetina

poslovna cona @irovnica – {e ena 
»izmed« ali morda tista z dejansko 
dodano vrednostjo?

Navkljub teritorialni majhnosti Slovenije v dr`avi najdemo 
zavidljivo {tevilo obmo~ij, ki jih lahko umestimo med t. i. 
poslovne cone. [tevilka je pred ~asom prerasla dvakratnik 
{tevila slovenskih ob~in, ki `e samo po sebi ni majhno. Vse-
kakor je, dandanes {e bolj kot kdaj koli prej, smiselnost ra-
zvoja vedno novih poslovnih con pod velikim vpra{ajem.

Odlo~itev o izgradnji PC @irovnica je bila sprejeta v letu 2007. Go-
spodarska rast je bila takrat na vi{ku, povpra{evanje doma~ih in 
tujih podjetij, predvsem avstrijskih in nem{kih, po lokacijah za in-
vesticije visoko, odrejenega prostora za razvoj proizvodnih in tran-
sportnih dejavnosti na obmo~ju Jesenic in {ir{e okolice pa prakti~no 
nobenega. 
V nadaljnjih letih je podjetje RP investicije d.o.o. odkupilo slabih 
9 ha zemlji{~ in investiralo v komunalno infrastrukturo. Danes je 
skoraj 7,5 ha zemlji{~ v PC @irovnica pripravljenih za gradnjo. Toda 
stanje na trgu je obrnjeno – gospodarske rasti ni, doma~a podjetja 
se bojujejo za pre`ivetje, tuji investitorji so redki, na obmo~ju Jese-
nic pa se odpira obse`na ponudba industrijskih lokacij. Ne bere se 
prav obetavno, vendar v podjetju RP investicije d.o.o. razmi{ljajo 
optimisti~no. »Kupcem ponujamo v regiji konkuren~no ceno  
99 EUR/m2, v katero je `e v celoti vklju~en komunalni prispevek in 
pla~ilo spremembe namembnosti, mo`nost odloga pla~ila do 30 % 
nakupne cene, pomo~ pri pridobivanju kreditnih sredstev in preko 
sestrskega podjetja Protim R`i{nik Perc d.o.o. tudi celovito skrb za 
vsebinsko in finan~no optimiziran potek investicije,« je primerljive 
prednosti PC @irovnica na{tela direktorica podjetja RP investicije 
d.o.o., Sabina Fa{mon Muznik. 
Primer dobre prakse je vsekakor tudi izgradnja industrijskega objek-
ta za podjetje Saxonia-Franke, d.o.o., v obsegu 5.000 m2. Pridoblje-
no uporabno dovoljenje za komunalno infrastrukturo, funkcional-
na pro`nost prodajalca pri zagotovitvi optimalne lokacije v coni in 
zaokro`ena celota storitev podjetja Protim R`i{nik Perc d.o.o. je in-
vestitorju omogo~ila terminski plan, v katerem od nakupa zemlji{~a 
do vselitve v kompleksen industrijski objekt ne bo preteklo ve~ kot 
leto in pol. 
»Celovitost storitev zagotavljata investitorjem neposredno strokov-
no, tehni~no, ~asovno in finan~no kontrolo nad projektom. Z vo-
denjem koordinacije izvedbe omogo~amo realizacijo projekta brez 
generalnega izvajalca. Za investitorja vzpostavljamo neposredne 
pogodbene odnose s posameznimi izvajalci, kar postaja vedno bolj 
za`elen in danes edini smiselni na~in gradnje,« je koncept pristopa k 
projektu razlo`il direktor podjetja Protim R`i{nik Perc d.o.o., Andrej 
R`i{nik. 
Projekt dokon~anja razvoja Poslovne cone @irovnica je torej projekt 
na dolgi rok, ki se z inovativnimi pristopi in skrbjo za investitorja 
spopada z razmerami na trgu, pri tem pa ustvarja dodano vrednost, 
ki bo za lokalno skupnost in gospodarstvo v {ir{i regiji vidna takrat, 
ko se bo v coni za~ela gradnja na zadnji gradbeni parceli.

Ekipa RP investicije
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FEBRUAR
P T S
6 7 8
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27 28 29

JUNIJ
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4 5 6
11 12 13
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25 26 27

SEPTEMBER
P T S
3 4 5
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NOVEMBER
P T S
5 6 7
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26 27 28
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P T S
2 3 4
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1 2 3
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28 29 30

DECEMBER
P T S ^
3 4 5

10 11 12
17 18 19
24 25 26 27
31

koledar individualnega odvoza odpadkov v ob~ini @irovnica 2012

 Odvoz me{anih komunalnih odpadkov
Ponedeljek: Rodine, Smoku~, Vrba, Doslov~e, Breznica od {t. 1 do 8a in od 13 do 28c
Torek: Breznica nad pokopali{~em, Zabreznica, Selo, @irovnica od {t. 1 dalje, razen od {t. 60 do 82
Sreda: @irovnica od {t. 60 do 82, Breg, Moste, Zavr{nica

 Odvoz embala`e
Ponedeljek: Rodine, Smoku~, Vrba, Doslov~e, Breznica, Zabreznica
Sreda: Selo, @irovnica, Moste, Breg

Akcija zbiranja nevarnih odpadkov iz gospodinjstev: 19. 5. in 20. 10. 2012
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MY

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

UGODNO
ZANESLJIVO

BREZ ^AKANJA

www.stripydent.si

Delovni ~as zobne ordinacije:
sreda, petek od 16. - 18. ure ali po naro~ilu

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

Informacije in naro~anje po tel.:
580 12 59, Samo Mekina
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o^istimo slovenijo 2012 – 24. 3. 

24. marca bo ponovno potekala vseslovenska ~istilna 
akcija O~istimo Slovenijo. Tokrat je akcija del svetovne 
pobude, saj bodo koordinirane ~istilne akcije med 24. 
marcem in 25. septembrom potekale v dr`avah po celem 
svetu. 

Cilj globalne ~istilne akcije je povezati 300 milijonov prosto-
voljcev v vsaj 100 dr`avah sveta (priprave trenutno potekajo v 
83 dr`avah), ki bodo o~istili na milijone ton smeti in pomagali 
ustvariti svetovni register divjih odlagali{~. Cilj slovenske akcije je 
povezati 250.000 prostovoljcev, vsak izmed sodelujo~ih pa naj 
bi zbral eno 120-litrsko vre~o z odpadki. 
V okviru projekta `e poteka kartiranje divjih odlagali{~ in razli~ne 
ozave{~evalne akcije na temo odpadkov kot so Eko izziv – 14 
dni striktnega lo~evanja odpadkov, Ekokaravana – potujo~a 
ozave{~evalne akcija, katere namen je predstavili projekt O~istimo 
Slovenijo in ljudem pribli`ati dobre prakse na podro~ju ekologije 
in okoljskega ozave{~anja, Modna revija 3RE – modna revija reci-
kliranih obla~il, ki je potekala 7. marca na ^opovi ulici v Ljubljani.

o^istimo @irovnico 2012 – 22. 4. 

V ob~ini @irovnica bomo v spomladanskem ~asu dru`no 
poskrbeli za ~i{~enje na{ega okolja, a ~istilna akcija bo 
potekala 22. aprila, ob svetovnem dnevu Zemlje, in ne v 
sklopu akcije O~istimo Slovenijo. 

Kot so nam razlo`ili na ob~ini, sami lahko izvedemo akcijo bolje in 
ceneje. Sodelovanje v tej vseslovenski akciji leta 2010 je terjalo ko-
pico sestankov, koordiniranj in birokracije, poleg tega so organi-
zatorji preferirali dobavitelje za{~itne opreme in vre~k ter promo-
virali posameznike. Tokrat ni ni~ druga~e, zato bo ob~ina ~i{~enje 
izpeljala v lastni re`iji: k sodelovanju bo pozvala vsa dru{tva in 
va{ke odbore, se z njimi dogovorila za mesta ~i{~enja in obvesti-
la komunalno slu`bo, kje in kdaj naj pobere nabrane smeti. Na 
ob~ini bodo poskrbeli tudi za vre~ke, rokavice in malico. 

V na{i ob~ini vsakoletne ~istilne akcije potekajo `e desetletje, 
zato bo tudi leto{nja potekala na `e ustaljen in preverjen na~in, 
k u~inkovitosti akcije pa vsi skupaj najve~ lahko pripomoremo z 
vsakodnevno skrbjo za na{e okolje. 

Mirjam Fain

Var~evanje z energijo je 
var~evanje z denarjem 
Gorenjske ob~ine se odlo~ajo za spremljanje porabe energi-
je v javnih stavbah in v ta namen uvajajo energetsko knjigo-
vodstvo s pomo~jo ra~unalni{ke podpore. Gre za pomem-
ben korak, saj je to pravi pristop k var~evanju z energijo.
Lokalna energetska agencija Gorenjske (LEAG) je v leto{njem letu 
pri~ela z uvajanjem energetskega knjigovodstva v osnovne {ole, 
sledili bodo vrtci in nato {e drugi objekti, katerih lastniki so ob~ine.
»Energetsko knjigovodstvo je prva stopnja izvajanja energetskega 
mened`menta ob~in. S spremljanjem porabe toplote, elektrike, 
vode in odpadkov ugotavljamo, koliko stro{kov nastane pri upra-
vljanju javnih stavb na ravni posamezne ob~ine. S primerjavami 
med podobnimi {olami tako lahko hitro ugotovimo, kje so po-
trebni dodatni ukrepi za prihranke,« pravi projektni vodja Metod 

Ivan~i~. Po uvedbi programa za 
energetsko knjigovodstvo bo sledil 
pregled objektov, ki se bodo izka-
zali za energetsko potratne, nato 
pa bo LEAG vodstvu in odgovornim 
osebam na ob~ini podal ukrepe za 
izbolj{anje. Preko ra~unalni{kega 
sistema se bo spremljal napredek 
in po potrebi uvajale izbolj{ave (re-
gulacije osvetlitve, ogrevanja, nujna 
popravila in drugi mo`ni ukrepi).
V ob~ini @irovnica uvajanje ener-
getskega knjigovodstva, poleg sub-
vencioniranja investicij v ukrepe za 
u~inkovito rabo energije, predstavlja 
del Lokalnega energetskega koncep-
ta. V lanskem letu so ga pri~eli izva-
jati v osnovni {oli, naslednja pa bo na 
vrsti knji`nica. LEAG bo v {oli izvedel 
tudi izobra`evanje, saj je mlade po-
trebno nau~iti var~evanja z energijo 
in predvsem pravila: Najbolj var~na 
naprava je ugasnjena naprava.

Anton Poga~nik

Pi{kovca, 16. januar 2012

•	 ayurvedska	masaža
•	 selektivna	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

... iz zime v pomlad 
s popolno nego ...
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pevci po Du[i in srcu
Me{ana pevska skupina Dr. France Pre{eren je januarja pra-
znovala 20. rojstni dan. Obletnico so obele`ili s koncertom 
z naslovom Prijatelji, ostanimo prijatelji. S svojim petjem 
so {e enkrat navdu{ili ob~instvo v Dvorani pod Stolom. 

Prva vaja me{ane 
pevske skupine Dr. 
France Pre{eren je 
bila 16. januarja 
1992 v Osnovni 
{oli @irovnica, kjer 
pevci vadijo {e 
danes. Vseh dvaj-
set let v skupini 
vztrajajo trije: Jer-
neja Stres, Tone 
[pendov in Irena 
Kosma~. Irena, 
prejemnica Gallu-
sove listine, je vsa 

leta tudi umetni{ki vodja skupine. Pevski program »Pre{ernovcev« je 
sprva obsegal priredbe slovenskih narodnih pesmi in se z leti raz{irili 
tudi na umetno glasbo. Posebno sve`ino so mu v zadnjem obdo-
bju dale priredbe znanih skladb iz sveta zabavne glasbe, posebno 
mesto med vsemi na repertoarju pa ima {e vedno tista prva: »Prve 
ljubezni ne pozabi{ nikoli, prve skladbe pa prav tako ne ... vseh 20 
let je z nami koro{ka ljudska S'm se rajtov `eniti,« pravi Irena.
Kaj si {tejete za najve~ji uspeh? 
Jerneja: »Zame je velik uspeh, da sem ~lanica tako uspe{ne sku-
pine vse od za~etka. Uspeh so gostovanja po svetu, kjer smo 
z na{im petjem predstavljali tako sebe kot ob~ino in ne naza-
dnje Slovenijo. Od leta 2002 smo tekmovali devetkrat v Rusiji, 
na ^e{kem, v Nem~iji, Bratislavi, Avstriji, Italiji in na Kitajskem. 
Uspeh so tudi priznanja, med njimi dvakratno `upanovo prizna-
nje in nagrada Ob~ine @irovnica.
Irena: »V najlep{em spominu mi je ostalo zlato priznanje z 
na{ega prvega mednarodnega tekmovanja v Pragi, najve~jo vre-
dnost pa imata obe bronasti medalji s svetovnih zborovskih iger 
v Bremnu in Xiamenu.
Stane Pisek: »Mislim, da je najve~ji uspeh to, da vztrajamo kot 
skupina. Petje je na~in `ivljenja, tako kot je vlaganje skrajnih 
telesnih naporov v {portu. Lahko re~em, da pojemo z du{o in 
potem je vse ostalo v `ivljenju la`je prilagajati. 
Jerneja: »Okoli 1500 vaj in 560 nastopov ... tega ne bi zmogli, 

~e ne bi bili pevci po du{i in srcu. Da petje ne pozna meja, pa 
vedo tudi `e na{i doma~i. Lahko se jim samo zahvalimo za vso 
potrpe`ljivost, pomo~, razumevanje in podporo.
Glede na polno dvorano in zadovoljne obraze ob jubilej-
nem koncertu, vam ob~instva {e ne bo zmanjkalo. Na~rti? 
Jerneja: »Ja, ~e recesija ne bo {e huj{a in nam bodo dosedanji 
podporniki stali ob strani, se bo dalo {e marsikaj iztisniti iz na{ih 
grl. V letu 2012 najprej na~rtujemo tekmovanje v [paniji, nato 
bo`i~ni koncert na Breznici … Na sobotnem jubilejnem koncertu 
pa smo u`ivali tudi sami. Peli smo skoraj brez treme. 
Za uspe{no izveden koncert se ob tej prilo`nosti zahvaljujemo 
`upanu g. Leopoldu Poga~arju, KD dr. France Pre{eren, O[  
@irovnica, g. Valentinu Sodji, PT Resman Zgo{a, Jo`u in Jan-
ku Hausmanu, Vojku Ukmarju, Maji Zorec, JSKD RS OI Jese-
nice, tiskarni Medium, modni oblikovalki mag. Karmen Klo-
basa, cvetli~arni Zvon~ek-S, moderatorki Branki Smole, Tomu 
Pavlen~u, Matev`u Mlinarju in deveto{olcem, Janezu [ebatu 
in Franciju [olarju. Zahvaljujemo se tudi za vse pisne in ustne 
~estitke ob na{em jubileju.

P. K.

Zapu{~ina Janeza 
Meterca zbrana v knjigi
Del obse`ne zapu{~ine arheologa Janeza 
Meterca je februarja iz{el v knji`ni obliki. 
^lanke, ki so bili v preteklosti `e objavljeni 
v razli~nih strokovnih in poljudnih revijah 
ter zbornikih, je zbral in uredil Franc Le-
gat. Obse`no delo vsebuje podroben opis 
preteklosti na{ih vasi in drugih obmo~ij 
Zgornje Gorenjske, arheolo{ke najdbe, ra-

zvoj metalur{ke dejavnosti in dogodka iz druge svetovne vojne. 
Knjiga, opremljena s fotografskim gradivom in akvareli Pavla 
Smoleja, je iz{la v samozalo`bi in ob podpori doma~ih podjetij, 
dru{tev in Ob~ine @irovnica. 
Meter~eva zapu{~ina poleg pisnega gradiva obsega tudi bogato 
materialno zbirko – predmete, ki jih je Janez Meterc zavzeto 
zbiral in dokumentiral vse `ivljenje. Njegovi dedi~i `elijo, da bi 
tudi ta del neko~ postal dostopen javnosti, vendarle je za to 
potrebno najti ustrezen prostor. 

Irena Kosma~, Jerneja Stres, Tone [pendov, 
Stane Lu`nik, Niko Bernard, Darja Kolenc, 
Alenka Markovc, Stane Stres, Sa{a in Stane 
Pisek, Marcel Federl in Anita Svetina z 
`upanom

Dedi{~ina 
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uspehi mladih glasbenikov

Florjan in Vid uspe{na na 6. mednarodnem tekmovanju 
harmonikarjev za nagrado Avsenik
U~enci Glasbene {ole Jesenice so se letos drugi~ udele`ili tek-
movanja za nagrado Avsenik. Nastopila sta harmonikar Florjan 
Kozmus, ki je v A kategoriji disciplina klavirska harmonika dose-
gel 2. nagrado. Vid Kokalj je tekmoval v C kategoriji disciplina 
klavirska harmonika in dosegel 3. nagrado. Oba u~enca pou~uje 
Jan Ul~nik. Florjan in Vid redno nastopata na nastopih v {oli kot 
tudi izven nje. Prav tako sta nepogre{ljiva ~lana Harmonikarske-
ga orkestra Glasbene {ole Jesenice. 

U~enci Glasbene {ole Jesenice – oddelek @irovnica, 
uspe{ni na 15. regijskem tekmovanju
Regijsko tekmovanje mladih glasbenikov je potekalo od 13. do 
15. februarja v [kofji Loki in Kranju. Tekmovalne discipline so 
bile: violina, viola, violon~elo, kitara, harfa, orgle, citre in ko-
morne skupine s pihali. Kitarist Alja` Bori~ je tekmoval v 1. c 
kategoriji pod mentorstvom Simona Krajn~ana Fojkarja in 
dosegel srebrno priznanje. V disciplini citre je v 1. c kategoriji 
nastopila Polona Toman pod mentorstvom Ur{ke Prapro-
tnik Zupan in dosegla zlato priznanje. V disciplini violina pa je 
nastopila Nika Zupan in v 1. b kategoriji prejela zlato prizna-
nje z najve~ to~kami v svoji kategoriji ter igrala na zaklju~nem 
koncertu nagrajencev tekmovanja. Nikina mentorica je Natalija 
[imnunovi~ Cilen{ek, ob klavirju jo je spremljala Nada Ko-
mneni}. Polona in Nika bosta nastopili na dr`avnem tekmova-
nju, ki se pri~ne 12. marca.

Popravek

V decemberski {tevilki je bil na delu tiskarski {krat, 
ki je pod portret avtorice Sandre Ga{per{i~ zapi-
sal ime Metka Kacin. Obema se opravi~ujemo.

Uredni{tvo

banD arthem na poti k »plati«

[tirje gorenjski fantje, Bine Baloh, @iga Bric, @iga Koselj in Luka 
Podobnik so leta 2008 ustanovili band Arthem, ki smo ga do 
danes videli na {tevilnih nastopih. Pogovarjali smo se z basistom 
in vokalistom banda Binetom.  

Kako je sploh pri{lo do pobude za ustanovitev banda?
Pobudo sta dala Luka in @iga. Za~etki so bili predvsem nere-
sni in zabavni. Nih~e od nas nima narejene niti glasbene {ole. 
Bilo nam je dolg~as in prosti ~as smo pre`iveli s preigravanjem 
najljub{ih komadov, »`uranjem, zajebancijami ...« [ele s ~asom 
smo postali resnej{i in si zadali cilj – nastopiti. Prvi nastopi so bili 
res super. Po vsej verjetnosti smo bili zani~, pa vendar smo zelo 
u`ivali v igranju pred publiko. Imeli smo se »zakon«.

Na~rtujete izid albuma?
To je trenutno na{ glavni cilj – pisanje avtorskih komadov in 
snemanje plate. Pesmi imamo `e dovolj, `al pa se soo~amo s 
finan~nimi te`avami. No, ~e nam uspe lahko pri~akujete pred-
vsem zanimivo in druga~o glasbo, tako balade kot bolj "te`ke" 
komade. V{e~ vam bo!   

Kateri od nastopov se vam je najbolj vtisnil v spomin?
Najbolj se nam je vtisnil v spomin prav nastop na Jesenicah. Sku-
paj s skupino SideProject smo lani, 23. decembra, organizirali 
koncert Odmev 2011. Organizacija, ki je bila popolnoma v ro-
kah ~lanov nastopajo~ih bandov, je bila odli~na, reklama je bila 
res super in tudi koncert je uspel. Najve~ pa {teje to, da smo 
dobili pozitivne kritike iz doma~ega ob~instva.

Na katerem nate~aju ste bili doslej najbolj uspe{ni?
Med najbolj uspe{ne nate~aje {tejemo Slo Rock TV nate~aj, kjer 
smo zmagali in si s tem pridobili snemanje videospota. Prav tako 
pa smo ponosni na tretje mesto na nate~aju top-up.si. Sicer nam 
ti festivali v {ir{em smislu niso prav pove~ali prepoznavnosti, se 
je pa le-ta pove~ala v doma~i okolici.  

^e bi lahko izbiral, bi se »na stara leta« raje ukvarjal z 
glasbo ali s poklicem, za katerega se izobra`uje{?
^e bi lahko izbral, se ne bi le na stara leta ukvarjal z glasbo, 
ampak kar takoj sedaj. A se zavedam, da se z glasbo v Sloveniji 
oziroma na splo{no te`ko pre`ivi{, kar je tudi razlog, da vsi pri-
dno {tudiramo.

Kak{ni so va{i na~rti za prihodnost?
V bli`nji prihodnosti se nam obeta snemanje dveh spotov za 
avtorska komada, ki smo ju ravnokar posneli, nato pa upamo, 
da kmalu sledi prva plata in ~im ve~ koncertov seveda. 

Ve~ o bandu Arthem najdete na FB in www.arthemband.com. 

Nina Radman

Izobra`evanje

Florjan Kozmus

Nada Kamneni}, Natalija Cilen{ek, Nika Zupan, Polona To-
man in Ur{ka Praprotnik

Band Arthem

Vid Kokalj
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Izobra`evanje

Ga{enje na Jesenicah
Foto: Nejc Klinar

[esto{olci u`ivali na pokljuki

Leto{njo zimsko {olo v naravi so u~enci treh {estih razredov 
Osnovne {ole @irovnica pre`iveli na Pokljuki, natan~neje na Ru-
dnem polju, saj smo bili nastanjeni v novem hotelu Center v 
[portnem centru Triglav. Na~rtovali smo {olo smu~anja, vendar 
so nas ustavile (ne)zimske razmere. Le-te so nas prisilile, da smo 
{olo alpskega smu~anja zamenjali s tekom na smu~eh. U~enke 
in u~enci so se preizkusili v klasi~ni in drsalni tehniki ter tudi 
v skokih na smu~eh. Zadnji dan smo se odpravili na pohod s 
teka{kimi smu~mi na Planino Javornik. Vsi skupaj smo bili tako 
uspe{ni, da bo {ola teka na smu~eh postala tradicionalna vsebi-
na zimske {ole v naravi.

Ale{ O{ljak

Bilo je ponedeljkovo dopoldne. Z avtobusom smo se odpeljali na 
Pokljuko. V hotelu smo se namestili in od{li na kosilo. Vsak dan 
smo imeli pet obrokov. Vsak dan smo tudi tekli na smu~eh, ra-
zen v sredo, ko smo hodili s krpljami, v ~etrtek pa smo streljali z 
biatlonsko zra~no pu{ko. V popoldanskem ~asu smo imeli pouk, 
zve~er pa nam tudi ni bilo dolg~as: {li smo na pohod z baklami, 
se sankali in se u~ili uporabljati `olno. To je naprava, s katero 
gorski re{evalci i{~ejo ljudi, ki jih je zasul plaz. V ~etrtek zve~er 
smo imeli predstavitev sob in ples. V petek po kosilu smo se 
odpeljali domov. V {oli v naravi smo se, mislim da, vsi zabavali.

Manja Mekina, 6. b

vpis otrok v vrtec 
pri o[ @irovnica
za {olsko leto 2012/2013

Vpisovanje otrok za {olsko leto 2012/2013, za sprejem 1. sep-
tembra 2012 bo potekalo v prostoru {olske svetovalne delavke 
v O[ @irovnica v
• ponedeljek, 12. marca 2012 od 8. do 17. ure in
• torek, 13. marca 2012 od 8. do 14. ure.

Otroke bomo vpisovali v:
• dnevni program za otroke do 3 let,
• dnevni program za otroke od 3 let dalje,
• cicibanove urice za 3 in 4 letne otroke.

S seboj prinesite EM[O in dav~no {tevilko dru`inskih ~lanov.

Vljudno vabljeni!

novi~ke iz pgD zabreznica 

V zadnjem obdobju smo 
gasilci opravljali vzdr`evalna 
dela v gasilskem domu: izo-
lirali smo centralne cevi, na 
gasilski cisterni GVC 24/50 
smo namestili kamero za 
vzvratno vo`njo ter v obe 
vozili namestili GPS z vsta-
vljeno pozicijo vseh hidran-
tov v ob~ini @irovnica in 
vnosom vseh poti in cest, ki 

so preozke za dostop s cisterno. V gasilski dom smo namestili 
nov ra~unalnik, ki bo izbolj{al pregled nad delovanjem dru{tva 
ter ~lanov in pripomogel k izobra`evanju. [tirje na{i ~lani so se 
udele`ili dvodnevnega te~aja iz tehni~nega re{evanja na Igu, de-
vet gasilcev pa je prisostvovalo pri predavanju iz ga{enja son~nih 
elektrarn, kar je ob vedno ve~jem pojavu le-teh zelo aktualno. 
Gasilci smo sodelovali tudi pri zapori ceste na {tefanovo in ob 
kulturnem prazniku in dvanajsterico na{e mladine za dobro in 
uspe{no opravljeno tekmovanje v letu 2011 peljali v kino.
Na pustno soboto smo imeli redni letni ob~ni zbor, ki smo ga 
dopolnili z organizacijo pustovanja v dvorani na Breznici. 
Februarja smo bili pozvani h ga{enju po`ara na stanovanjsko-
-poslovnem objektu na Jesenicah. ^eprav je bilo med tednom 
zjutraj, se ga je udele`ilo sedem operativnih gasilcev.
Zapisano v {tevilkah, obseg prostovoljnega dela na{ih ~lanov 
v dveh mesecih prese`e 500 ur, kar nas gotovo uvr{~a med 
najaktivnje{a dru{tva v ob~ini. 

Klemen Rev

Jani @emlja – Goodyear ambasador varnosti

Skrb za varnost v prome-
tu je ena temeljnih prioritet 
koncerna Goodyear po vsem 
svetu. V Sloveniji so pred tre-
mi leti za~eli {iriti projekt Za 
varnost otrok, ki so ga v lan-
skem letu nadgradili in prei-
menovali v Goodyear amba-
sador varnosti. Projektu so 
se pridru`ili posamezni vul-
kanizerski servisi, ki so vsak 
na svoj na~in v svoji okolici 
prispevali k pove~anju varno-
sti v cestnem prometu. Med 

vsemi aktivnimi partnerji je komisija januarja letos izbrala novega 
Goodyear ambsadorja varnosti. Ta laskavi naziv si je prislu`il Jani 
@emlja iz Vulkanizerstva @emlja iz @irovnice, ki je v svoji lokalni 
skupnosti in tudi {ir{e z lastnim zgledom, osebno integriteto in 
globokim ob~utkom odgovornosti najbolj aktivno deloval v smeri 
izbolj{anja prometne varnosti. ^astni naziv sta mu 19. januarja 
podelila Goodyearova ambasadorka varnosti Alenka Godec in di-
rektor Goodyear Dunlop Sava Tires Toma` Lani{ek. 

Knji`nica Matije ^opa @irovnica
vabi na predavanje

OTROCI NA[I NAJVE^JI U^ITELJI,
ki bo v ~etrtek, 15. marca 2012, ob 19.00

v prostorih knji`nice.
Predaval bo mag. Andrej Debeljak.

Ambasadorja varnosti Jani  
@emlja in Alenka Godec
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Upokojenci

zimske {portne igre upokojencev 

@irovni{ki upokojenci smo se 16. februarja udele`ili 
zimskih {portnih iger v organizaciji PZDU Gorenjske 
na Sori{ki planini. S svojimi kolegi iz 22-ih dru{tev 
smo se pomerili v veleslalomu in teku na smu~eh. 

V teku na smu~eh so tekmovali trije na{i ~lani, dva sta se 
zelo dobro uvrstila; Stanislav Rakar je v kategoriji A (sta-
rost do 65 let) dosegel 3. mesto in Franc Zalokar v katego-
riji D (starost nad 75 let) prav tako 3. mesto.
Po veleslalomski strmini se je spustilo osem @irovni~anov, a 
nismo bili tako uspe{ni. Pihal je namre~ zelo mo~an veter v 
sunkih, zaradi katerega je bilo tekmovanje ote`ko~eno in 
moteno.
Ekipno je zmagala ekipa DU [kofja Loka, mi pa smo do-
segli 10. mesto. Bilo nam je `al za ~lane, ki so se prijavili 
na igre, a se jih predvsem zaradi zdravstvenih te`av niso 
mogli udele`iti. Skoraj zagotovo bi dosegli {e kak{no do-
bro uvrstitev, saj sta doma ostala na{a lanska najbolj{a 
tekmovalca Fran~i{ka Legat in Martin Pazlar.

Matev` ^ema`ar

O delu DU@ v letu 2011 in prihodnjih na~rtih 
DU@ je leto 2011 zaklju~ilo uspe{no, saj je uresni~ilo vse ci-
lje, zastavljene v programu dela. Dru{tvo, ki ima 575 ~lanic 
in 347 ~lanov, bo tudi v leto{njem letu aktivno nadaljevalo 
z ustaljenimi aktivnostmi v vseh sekcijah.
V preteklem obdobju smo precej ~asa namenili odkupu 
parcele v velikosti 500 m2, na kateri se nahaja del obeh 
dru{tvenih balini{~. Parcelo smo morali s preostalim de-
lom zemlji{~a vrniti v denacionalizacijskem postopku. Od-
kup je nujno potreben za neovirano izvajanje dejavnosti 
dru{tva in za zagotavljanje parkirnih mest pri gosti{~u.
Upokojenci si bomo seveda {e vnaprej prizadevali za 
aktivno vklju~evanje in sodelovanje z vsemi dejavniki 
dru`benega in politi~nega `ivljenja, tako v okviru na{e 
ob~ine kot izven nje, z namenom uresni~evanja namena 
in ciljev na{ega dru{tva.

Na koncu naj ne pozabim na ~astitljivo – 60. obletnico 
delovanja Dru{tva upokojencev @irovnica, ki jo bomo pri-
merno obele`ili z osrednjo prireditvijo 26. maja 2012 v 
Dvorani pod Stolom.

Zdravko Malnar, predsednik DU@

visoki `ivljenjski jubileji
V mesecu januarju smo 
z `upanom Leopoldom 
Poga~arjem in predstavniki 
DU@ obiskali gospo Anto-
nijo Dolenc z Brega, ki 
je 16. januarja praznova-
la svojih ~astitljivih 97 let. 
Gospa Antonija je zelo pri-
jetna `enska in je {e vedno 

polna pozitivnega elana pospremljenega z obilo smeha. 
Ob lepem vremenu najraje pomaga obdelovati vrt pred 
hi{o. Redno spremlja dnevne novice, da je seznanjena z 
vsemi dogodki. Za bolj{e po~utje gospe Antonije zelo lepo 
skrbi h~erka Sonja z mo`em. Najbolj pa ji zaigra srce, ko 
sta ob njej obe h~erki, vsi vnuki in pravnuki. 

V sredo, 3. februarja, je go-
spa Julijana Rejc iz @irov-
nice praznovala svoj 98. 
rojstni dan. Obiskali smo jo 
na njenem domu. Skupaj s 
h~erko Mileno sta nam pri-
pravili lepo dobrodo{lico. 
Gospe Julijani smo izrekli 
iskrene ~estitke ob njenem 

osebnem prazniku in ji za`eleli predvsem veliko zdravja. 
Navdu{ena je nad pozornostjo, ki jo ob~ina in dru{tvo 
upokojencev namenjata starej{im ljudem. Gospa Julijana 
je {e zelo bistre glave, vedno polna humorja in pozitivne 
energije. [e vedno si vzame ~as, da napi{e lepo pesmico. 
Zelo rada je v dru`bi svojih vnukov in pravnukov, ki ji {e 
posebej polep{ajo dneve. 
Obema slavljenkama `elimo {e naprej trdnega zdravja ter 
prijetne trenutke v krogu doma~ih. 

Na Rodinah je 19. februarja dopolnila 93 let gospa 
Fran~i{ka Klinar. Ob rojstnem dnevu sta jo obiskali in ji 
vo{~ili zaupnica dru{tva upokojencev Anica Kermc in Jerca 
Ti~ar. Gospa Jerca bo z zaupnicami iz doti~nih vasi obiskala 
tudi gospoda Jakoba Beravsa iz Smoku~a, ki bo 4. mar-
ca dopolnil 92 let in gospoda Ivana Rupreta iz @irovnice, 
ki bo 26. marca dopolnil 93 let.

Zahvala
Udele`enci sre~anja za starej{e ob~ane 15. decembra v 
gosti{~u Osvald, se najlep{e zahvaljujemo `upanu Leo-
poldu Poga~arju, predsedniku DU@ Zdravku Malnarju in 
vsem, ki ste pomagali pri organizaciji sre~anja. Hvala za 
prijetno dru`enje in izkazano pozornost.  

V imenu vseh udele`encev Marija Kokalj

Franc Zalokar pred startom, ob njem Marjan Bernik
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Dru{tvo pode`elskih `ensk 
pod golico in stolom
Dru{tvo pode`elskih `ensk pod Golico in Stolom je ime-
lo 12. sve~ana 2012 redni letni ob~ni zbor v @irovnici. 
Dru{tvo samostojno deluje 15 let, prej smo bile 20 let del 
DP@ od Rate~ do Rodin.

V dru{tvu je 92 ~lanic, 
od osnovno{olke do 
prababic. Povezuje nas 
prijateljstvo, dru`imo se 
ob ro~nih delih, se iz o-
bra`ujemo, spoznava-
mo zaklade tradicije, 
po tujemo po Sloveniji ali 
se dru`imo z novimi pri-
jatelji za Karavankami.
Na ob~nem zboru smo 

pregledale dejavnosti preteklega leta in se ponovno pre{tele – 
vsako leto nas je ve~.
Pozimi je skupina neutrudnih `ena v gasilskem domu Smoku~ 
ustvarjala ~udovite motive z nitjo. Svoje izdelke so predstavile 
na razstavi, ki je bila na dan ob~nega zbora v prostorih gostilne 
Trebu{nik. Razstavljeni so bili pleteni, klekljani, kva~kani, vezeni 
in drugi izdelki, od prtov do {alov, ki ka`ejo, da imamo v svojih 
vrstah prave mojstrice doma~e obrti. 
Kot vsako leto nam je obisk obale dal pomladni zagon, Logarska 
dolina pa nas je o~arala jeseni. Na razstavi "Dobrote slovenskih 
kmetij" smo spoznavale, kaj ustvarjajo drugod po pode`elju. 
Obiskale smo doma~o obrtno delavnico pletenin v Halozah. Pri-
jazna obrtnica nam je zaupala, da je za njene ~udovite izdelke 
zelo pomembna dobra, doma~a volna, ki jo kupuje tudi v pre-
dilnici v Mostah. Ob svetovnem dnevu kmetic (15. oktobra) smo 
se v @eleznikih sre~ale s ~lanicami sorodnih dru{tev z Gorenjske. 
Vse o zdravilnih rastlinah smo izvedele `e januarja, decembra pa 
smo se u~ile peke pi{kotov in se z njimi posladkale v BC Naklo.
Da na zboru nismo le klepetale in modrovale, so nam program 
popestrili ~lanica Polona na citrah in Kranjski furmani.
Vse ni za vsakogar, zato je paleto dejavnosti potrebno vsako leto 
spreminjati in dopolnjevati. Na~rtujemo nove, zanimive dejav-
nosti v tem letu, o katerih bodo ~lanice pravo~asno obve{~ene.
Zahvala vsem, ki ste z nami pri na{ih dejavnostih in tistim, ki 
po~akate, da se vrnemo domov z novimi vtisi, ki nam lep{ajo 
dni. Zahvaljujejo se PGD Smoku~ za prostor v gasilskem domu, 
kjer potekajo na{e delavnice ro~nih del. Zahvaljujemo se tudi 
Gostilni Trebu{nik, ki `e tradicionalno poskrbi za prostor in 
postre`bo na ob~nem zboru. 

Meri Razinger, predsednica 

Obvestilo
RK @irovnica in DU@ organizirata 

preventivne meritve krvnega tlaka, krvnega 
sladkorja in holesterola 
Meritve bodo potekale v ^opovi hi{i v @irovnici 13. marca 
in 27. marca od 8. 00 do 10.00. Prosimo, da pred meri-
tvami ne zajtrkujete.

Vabljeni!

ob~ni zbor zb za vrednote nob 
ob~ine @irovnica

V petek, 24. februarja je imelo Zdru`enje borcev (ZB) za 
vrednote narodnoosvobodilnega boja (NOB) ob~ine @irov-
nica svoj redni isto~asno pa tudi volilni ob~ni zbor. Namen 
organizacije, ki kot dru{tvo deluje po Zakonu o dru{tvih, 
je predvsem ohranjati vrednote NOB. 

Trenutno je v organizacijo vklju~enih 110 ~lanov, predvsem 
starej{ih. Ena izmed nalog, ki smo si jih zastavili za v prihodnje, 
je tudi pridobivanje novih, mlaj{ih ~lanov v na{e vrste. Seveda se 
med ljudmi dostikrat postavlja vpra{anje, zakaj ta organizacija 
{e danes, ko pa je `ivih partizanov in borcev NOB vedno manj, 
mlaj{e pa s tem ne bi ve~ obremenjevali? Med ostalimi hotenji in 
vrednotami kot so solidarnost, pravi~nost in tovari{tvo gre tudi 
za to, da si sku{amo v in preko na{ih organizacij prizadevati za 
objektivno zgodovinsko podobo narodno osvobodilnega boja.
V leto{njem letu mineva 70 let od partizanske akcije v Mostah – 
poru{itve cestnega in `elezni{kega mostu, zato imamo namen 
to obletnico primerno po~astiti. Izdali bomo knji`ico in poleg 
komemoracije ob spominskem dnevu Ob~ine @irovnica pripravili 
slikarsko razstavo o dogodkih izpred sedemdesetih let.
Na ob~nem zboru smo se tudi dogovorili, da bomo pri~eli s 
celovito obnovo partizanskega tabora pod znanim imenom 
»Titova vas«, tako da bi le-ta postal spomenik in pomnik pol-
pretekle zgodovine. Povezali smo se `e z Zavodom za kultur-
no dedi{~ino v Kranju, ki bi nam pri tem strokovno pomagal. 
Upamo, da bomo letos uspeli urediti po{kodovano dostopno 
stezo od Smoku{kega mostu v Zavrhu do partizanskega tabora 
in postavili dve informacijski tabli.
Izvolili smo tudi novo vodstvo na{e organizacije. Nova predse-
dnica je Majda Gri~ar, podpredsednik Bo`o Jane`i~, tajnica Zora 
Kos, blagajni~arka Francka Jenkole in ~lani odbora: Jo`e Kokalj, 
Ivan [kantar, Veronika Osredkar, [tefka Vozelj, Ciril ^iro Dolar, 
Branko Sitar in Majda Olaj.
Na zaklju~ku ob~nega zbora smo se dosedanji predsednici An-
gelci Vlasti Vidic zahvalili za njeno dolgoletno aktivno delo v na{i 
organizaciji s {opkom ro` in jo imenovali za ~astno predsednico 
na{e organizacije.

Majda Gri~ar

Dosedanja predsednica Vlasta Vidic, nova predsednica Majda 
Gri~ar, obmo~ni predsednik Bratko [krlj in na{ `upan Leopold 
Poga~ar na ob~nem zboru ZB za vrednote NOB @irovnica
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Planinarjenje

po planinah – namig za spro{~ujo~o 
spomladansko turo 

Spodbuda naj nam bo verz iz slovenske na-
rodne pesmi. V tem ~asu pastirja verjetno ne 
bomo sre~ali, vse ostalo bo pa kar dr`alo. K 
temu je najve~ pripomogla leto{nja blaga 
zima, vsaj kar se snega ti~e. Saj se nas je v tem 

na{em koncu v velikem krogu ognila. Torej, pohitimo! Izkoristimo ponujene tople po-
mladne dneve in se odpravimo. 
Parkiri{~e ob akumulacijskem jezeru v Zavr{nici bo tudi tokrat na{e izhodi{~e za zani-
mivo kro`no turo. 
Za ogrevanje nas pot lepo popelje ob jezeru do @ingarice in ob spremljavi {umenja 
potoka Zavr{nice do prve planine na na{i turi. 
Planina na @agi na Jezercih pod Srednjim vrhom spada pod Smoku{ko planino na 
Zelenici, pogosto jo poimenujejo kar Spodnja Smoku{ka planina. Planina {e `ivi. Ven-
dar se pastirsko `ivljenje za~ne {ele v mesecu juniju. V tem ~asu bomo pa zato la`je 
oprezali za prvim pomladanskim cvetjem in se v miru nastavili pomladnim `arkov pred 
pastirskim stanom.

Po kraj{em po~itku se bomo z lahkoto povzpeli do Tin~kove ko~e. Tukaj se obrnemo 
v levo, skoraj za 180 stopinj, in v gozdu poi{~emo markirano stezo, ki nas bo vodila 
naprej po planinah, proti Valvasorjevemu domu. Stezica nas po robu pobo~ja pripelje 
na vi{ino okrog 1200 m, po kateri bo potekala na{a pot. Sedaj se `e odpre prvi pogled 
v dolino. Pod nami kot na dlani le`i spodnja Smoku{ka planina z vodnim zajetjem 
na Jezercih in nad njim Begunj{~ica. 
Nagrajeni smo {e s kratkim spustom, ob vzno`ju katerega se dr`imo desno po gozdni 
vlaki. A le za kratek ~as. Steza mimogrede skrene v levo med grmi~evje, kjer se v pri-
mernem letnem ~asu lahko posladkamo z malinami.
Na{a pot nas ne vodi naravnost na naslednjo planino, ampak malo nad njo. Zato 
moramo biti pozorni, da je ne zgre{imo. Sicer pa nas obisk Doslov{ke planine ne bo 
zamudil ve~ kot ~etrt ure.
Doslov{ka planina le`i `e na pobo~ju Stola . @al danes ne `ivi ve~ in se vse bolj 
zara{~a. Gorska krajina s tem izgublja svojo kulturno dedi{~ino, skupaj z njo pa tudi 
mi sami.
Prijetno pot proti naslednji planini si vedno lahko popestrimo z opazovanjem okolice, 
prisluhnemo gozdu, pogledamo za kak{no gobo. Ker pa tudi ni posebno obljudena, 
nas lahko mimogrede potopi v na{e misli. Tako skoraj nevede po mehki gozdni stezi 
malo gori, malo doli prispemo na naslednji cilj.

Zabre{ka planina je ena najlep{ih v 
tem na{em gorenjskem koncu. Saj ponu-
ja razko{ne razglede od Stola pa tja do 
na{ega o~aka Triglava. Da pa sploh ne 
omenjam `e kar »ki~astega« pogleda na 
Blejsko jezero z oto~kom in gradom nad 
njim. Planina ne samo da `ivi, kot re~emo 
radi dandanes, ko marsikaj propada, ker 
se pa~ ni~ ne izpla~a. Planina se odli~no 
vzdr`uje in razvija. Lahko bi bila pomem-
ben dejavnik v okviru prvobitne turisti~ne 
ponudbe na{e ob~ine. Nazaj k naravi! Z 
lastnimi mo~mi.
@irovni{ka planina je le za dober streljaj 
oddaljena od Zabre{ke, pa prav toliko od 
Valvasorjevega doma.
Zadnja to~ka na na{i turi. Tudi ta planina 
`ivi in se razvija. In v ~asu pa{e se je prav 
prijetno povzpeti vsaj do teh zadnjih dveh 
planin. Saj »razko{ja«, kot je pogled na 
govedo, razposajene `rebi~ke in konje na 
pa{i, ne vidi{ prav vsakdan in kjerkoli. Pri-
vilegija, ki ga imamo, se pravzaprav sploh 
ne zavedamo. Nanj nas najve~krat morajo 
opozoriti `al prav tujci. 
Sledi samo {e sestop po najkraj{i poti na 
izhodi{~e v Zavr{nico.
Za omenjeno turo bomo potrebovali 4 
do 5 ur zmerne hoje. Lahko jo obhodi-
mo tudi v nasprotni smeri, ~eprav bolj 
priporo~am opisano, ker poteka od le-
pega k najlep{emu. Tura je primerna in 
priporo~ljiva prav za vse ljubitelje hoje v 
naravi od zgodnje pomladi do pozne jese-
ni. Seveda si jo lahko prikrojimo po na{ih 
zmo`nostih s tem, da si jo skraj{amo s 
pomo~jo dveh avtomobilov, kar pa mi-
slim, da pravi ljubitelji ne bodo izkoristili. 
Ve~ o nekdanjem pastirskem ̀ ivljenju pod 
Stolom lahko preberete iz doma~e pove-
sti enega izmed na{ih velikih mo`. V mi-
slih imam Jalnovega Ov~arja Marka. 

        
Boris Madon

Na planin'cah sonce sije, 
ko dolin'ce {e megla krije. 
Pastir pa prav': juhe, juhe! 
na planin'cah lu{tno je. 

Pogled z Zabre{ke planine

mali oglas

V ob~ini @irovnica najamem stanovanje. 
Kontakt: 031 57 99 12 (Elena)
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[port

zima v partizanu

Kljub zeleni zimi nam je 11. februarja uspelo organizirati tradi-
cionalne va{ke tekme v veleslalomu. V Mojstrani se je v mr-
zlem sobotnem dopoldnevu med veleslalomskimi vratci pomerilo 
82 tekmovalcev, najmlaj{i je imel 4 leta, najstarej{i pa 75. Veseli 
me, da so bili tekmovalci zastopani v prav vseh starostnih kate-
gorijah. Tekma je potekala brez zapletov, {e bolj veselo pa je bilo 
dru`enje udele`encev ob ~aju in doma~i zaski. Zahvaljujem se tudi 
leto{njemu sponzorju zimskih dejavnosti Aquawattu @irovnica, ki 
nam omogo~a solidno izvedbo tekmovanj. Rezultate in slike lah-
ko pogledate na FB in http://partizan.zirovnica.si/

Na{i vozniki sne`nega teptalca Jani Bohinc, Sandi An`i~, Miha 
Baloh in Marko Pavlen~ so februarja uspe{no opravili usposablja-
nje v Kranjski Gori in obljubljajo urejene sanka{ke in teka{ke pro-
ge ... prihodnje leto. 

V dru{tvu pozivamo vse, ki jih zanima usposabljanje za vodite-
lja {portne rekreacije, naj se javijo na elektronski naslov zmi-
gajmose@gmail.com ali meni osebno. V okviru projekta Zdravo 
dru{tvo pod okriljem [portne unije Slovenije, ki se mu prav zdaj 
priklju~ujemo, nameravamo spet obuditi nekaj vodenih rekreacij 
za razli~ne starostne skupine. Usposabljanje bo potekalo na Fa-
kulteti za {port, termin pa {e ni to~no znan.

Tudi odbojkarice in odbojkarji nadaljujejo s tekmovanjem. 
Ekipa ~lanic Aquawatt @irovnica je po slabem za~etku v jesen-
skem delu tekmovanja v nadaljevanju dosegla dve zmagi in le 
en poraz. Premagale so tudi vodilno ekipo v 3. DOL zahod, Hit 
Nova Gorica II. Trenutno zasedajo 8. mesto z 11 to~kami in jim 
do 6. mesta manjka le ena zmaga. Malo slab{e so spomladanski 
del tekmovanja za~eli ~lani National @irovnice, ki so v {tirih tek-
mah zabele`ili 3 poraze in le eno zmago. Trenutno zasedajo 6. 
mesto v 2. DOL. Naslednji tekmi, ki ju ekipi ~lanic in ~lanov igrata 
doma, bosta 10. 3. v Dvorani pod Stolom ob 17:00 in 19:00 uri. 
Vabljeni k spodbujanju na{ih odbojkarjev!

V mlaj{ih selekcijah je tekmovanje v najve~jem zamahu. Kadeti 
imajo v skupini C »B« lige pred zadnjim krogom mo`nost, da 
osvojijo 1. mesto v skupini. Kadetinje pa so po 3. krogih v »B« 
ligi na zadnjem mestu. 11. 3. ob 10.00 jih ~aka predzadnji krog 
v doma~i dvorani. Pridite navijat za prvo zmago kadetinj.

Starej{e deklice in de~ki prav tako nadaljujejo s tekmovanjem v 
»B« ligah. De~ki so po treh krogih {e brez poraza, 4. 3. ob 10.00 
pa se bodo predstavili v Dvorani pod Stolom. 

V mali odbojki deklice in de~ki nadaljujejo tekmovanje v repasa`ih. 
V mini odbojki so se tako deklice kot de~ki uvrstili v 3. krog re-
dnega dela tekmovanja. O kon~nih uvrstitvah pa ve~ naslednji~.

Samo Mekina

Velika nagrada Evrope v {portnem sankanju

V Nem~iji (Unterammergau) je od 10. do 12. februarja 
letos potekala Velika nagrada v {portnem sankanju, ki 
predstavlja vrhunec sezone v {portnem sankanju. Slo-
venske barve je zastopal tudi Klemen Rev.

Tekmovanja, ki pote-
ka po pravilih Avstrijske 
sanka{ke zveze za {por-
tno sankanje na naravnih 
progah, se udele`ujejo 
najbolj{i tekmovalci iz 
Avstrije, Italije, [vice in 
Nem~ije. Proge so enake 
progam za tekmovalno 
sankanje, dose`ene hitro-

sti pa presegajo 70 km/h. Leto{nja proga je bila dolga 1.100 
metrov s povpre~nim naklonom 15 % in velja za eno najhitrej{ih 
naravnih sanka{kih prog. 
Letos prvi~ se je tekmovanja udele`ilo tudi pet tekmovalcev iz Slo-
venije, med njimi Klemen Rev iz @irovnice. Po dobro prevo`enem 
prvem delu proge s konkuren~nimi vmesnimi ~asi se je njegova 
pot zaradi padca in polomljenih sani `al kon~ala `e na treningu. 
Klemen Rev (kategorija ~lani) trenutno brani lanskoletno skupno 
zmago na tekmovanjih za pokal Slovenije, ki potekajo na progi 
Drauh na Sori{ki planini. 

pomlajeno vodstvo kk zavr{nica 

^lani KK Zavr{nica so na svojem ob~nem zboru izvolili novo 
vodstvo. Vodenje kluba s skoraj dvajsetletno tradicijo so 
prevzeli mladi ~lani, ki so `e napovedali nekaj novosti.

Kot je dejal novi pred-
sednik Miha Ben~ina, je 
osnovni namen kluba se-
veda vzgajanje mladih ko-
lesarjev in tako so `e jese-
ni izvedli intenzivno akcijo 
pridobivanja novih ~lanov 
doma in v okoli{kih krajih, 
ki jo bodo v spomladan-
skem ~asu ponovili. Klub 
ima trenutno 12 tekmo-
valcev v kategoriji cross 
country in tri v downhillu, 

v prihodnosti pa `elijo z vodenimi kolesarskimi izleti spodbujati 
tudi rekreativno in ne le tekmovalno kolesarjenje med otroki. 
Kot novost bo vodeno kolesarjenje v prihajajo~i sezoni organizira-
no tudi za odrasle rekreativce. Predvidoma enkrat tedensko se bo 
lahko vsak kolesar pridru`il bodisi cestni bodisi gorsko kolesarski 
rekreativni turi. Obve{~anje bo potekalo preko prenovljene spletne 
strani, kjer boste na{li tudi vse podatke o klubu in aktualne novice. 
Privla~no pridobitev, predvsem za mlaj{e kolesarje, bo predsta-
vljala pump track steza namenjena urjenju v kolesarskih ve{~inah. 
Izgradnja steze je na~rtovana v drugi polovici leta skupaj z izgra-
dnjo novega otro{kega igri{~a za gosti{~em Osvald na Selu. 
Stalnica v delovanju KK Zavr{nica ostaja organizacija tekme za 
slovenski pokal v Zavr{nici (letos 9. junija) in tridnevni kolesarski 
izlet konec avgusta. Trasa leto{njega izleta bo udele`ence vodila 
po hribih in dolinah sosednje Italije. 

P. K.

Novo vodstvo KK Zavr{nica: Miha 
[olar, Miha Ben~ina, Tadej Vovk, 
Luka Dolar, Aljo{a @nidar, Mirjam 
Fain in Jure Pre{eren
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Center Linea Snella LESCE

Tel.: 04 531 50 49, e-mail: lesce@lineasnella.si

Prisluhnite svojemu telesu in koncno naredite
nekaj za nekoga, ki ga imate najraje - ZASE

Centri Linea Snella so del mednarodne verige centrov za
hujšanje in oblikovanje telesa. V Sloveniji imajo trenutno

in s svojo lastno metodo že
pri preoblikovanju postave. Po zaključeni terapiji

kar vseh rednih obiskovalk ne samo doseže,
temveč tudi .

, na Železniški ulici 5, deluje dobro
leto in pol, in že se lahko pohvalijo z izjemnimi rezultati svojih
strank. Od odprtja do danes so naše SUPERŽENSKE skupno
izgubile kar 2957 cm po celem telesu, lažje pa so za skupno
nekaj več kot 700 kg.
Naši aduti so zdrava prehrana, aktivna ciljno usmerjena
telovadba in pasivne terapije za izboljšanje tonusa kože in
nego telesa. V poslanici ob svetovnem dnevu gibanja je
Svetovna zdravstvena organizacija leta 2009 zapisala, da sta
zdrava prehrana in redna zadostna telesna dejavnost ključna
dejavnika za izboljševanje in ohranjanje zdravja skozi vse
življenje. In to je točno to kar počnemo mi.

Vsi vemo da prekomerna teža in nezadovoljstvo z obliko
lastnega telesa vplivata tudi na zmožnost spopadanja z
vsakodnevnimi izzivi. Tako vplivata tudi na čustveno plat, saj
poznate tisto, tolažba s slabo hrano, ki nas za kratek čas
spravi v dobro voljo, dolgoročno pa nam naredi ogromno
škode. V Linea Snelli tako skrbimo za ravnovesje strank na
fizičnem in psihičnem nivoju.

14
poslovalnic 12 let pomagajo
ženskam

98,9 odstotkov
preseže zastavljene cilje

Center Linea Snella Lesce

Vodja centra Linea Snella Lesce, Danijela Poličar:
Vsaki posameznici osebno prilagodimo program; nekatere

želijo izgubljati centimetre in kilograme, druge bi zgolj

oblikovale svoje telo, tretje se soočajo s trdovratnim

celulitom in se ga želijo znebiti. Vsaka nova stranka je za nas

edinstvena, saj ima osebno prilagojen program, ki ga spiše

njena osebna terapevtka, ki je odgovorna za njo skozi

program. Na 5 obiskov stranki merimo izgubljene centimetre,

opazujemo tonus kože, in tako nadzorujemo izgled telesa

navzven. Enkrat mesečno pa tudi izvajamo impedančno

analizo sestave telesa, kar pomeni da nadzorujemo tudi telo

od znotraj. Ključno je da stranka izgublja maščobni del in

pridobiva mišice, to je edino pravilno hujšanje. Poleg tega

strankam svetujemo zdravo prehrano in jim pregledujemo

jedilnike, ki jih morajo redno nositi v pregled. Zdrava

prehrana je temelj našega programa in dejansko edina

pravilna prehrana, ki zagotavlja zdravo telo in duha.

Vsaka stranka je izziv zase –

preobremenjene mamice z nakopičenimi kilogrami,

zaposlene poslovne ženske, ki morajo vedno izgledati

čudovito in biti polne energije, starejše gospe, ki so celo

življenje delale za druge in so končno začele delati tudi nekaj

zase, in tudi mlade gospodične, ki trpijo za posledicami

nezdravega življenjskega sloga – to so naše superženske, ki

imajo skupen cilj – biti zadovoljne same s sabo in za vedno

živeti v zdravem telesu.

Terapevtka Nataša Rozman:

Prijavite se na prvi brezplačni pregled

lesce@lineasnella.si
04 531 50 49 Železniški ulici 5,
nasproti železniške postaje v Lescah

Ponosni smo na naše stranke in jih občudujemo iz dneva v
dan, kako z močno voljo in osredotočenostjo dosegajo
zastavljene cilje. Nepopisen občutek je, ko že na prvih
meritvah odštejemo tudi več kot 10 centimetrov obsega po
celem telesu. Tudi terapevtke v centru se zdravo
prehranjujemo in smo telesno aktivne, zato tudi iz lastnih
izkušenj zelo dobro poznamo vaje, ki jih stranke izvajajo,
poleg tega pa vedno iščemo nove smernice v zdravi prehrani
in telovadbi, saj je vsaka naša stranka drugačna in
edinstvena.

, ki je za vas
popolnoma neobvezujoč. Prijavite se lahko na

, nas pokličete na telefonsko številko
ali pa nas osebno obiščite na

.

ri vpisu v redni program v
mesecu marcu vam podarimo

P

4 x anticelulitni body wrapping
+ 4 x presso terapija

4 x naravni peeling
+ 4 x presso terapija

ali
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pust pust krivih ust …

Ma{kare so preganjale zimo 
vse pustne dni … V soboto 
zve~er in {e v zgodnjih jutranjih 
urah se je rajalo v dvorani na 
Breznici, za kar so poskrbeli ga-
silci PGD Zabreznica. V nedeljo 
so se male in velike ma{kare na 
{olskem trgu zabavale s klovnom 
Jako in Piko Nogavi~ko ter gosti-
le s krofi. Otro{ko pustovanje so 
pripravili ZTK @irovnica, DPM in 
O[ @irovnica. Na pustni torek so 

ma{kare prina{ale sre~o od vrat do vrat in tiste najmanj{e, ki 
hodijo v vrtec, so potrkale tudi na vrata Ob~ine @irovnica.

pozDrav z maDagaskarja

Pozdrav bralcem Novic po{ilja župnik Ciril, ki od lanske-
ga poletja deluje v slovenskem misijonu Matanga na Ma-
dagaskarju. Med nedavnim obiskom v Sloveniji se je po-
mudil tudi v Žirovnici in strnil nekaj vtisov iz misijona …

Mantaga leži na JV delu otoka, sredi džungle ob Indijskem oce-
anu. Od glavnega mesta Antananarivo, kjer pristanemo z leta-
lom, do na{ega cilja, kjer so razmere na otoku najtežje, potre-
bujemo dva dni. Zadnjih 100 km je vožnja po ilovnatem, v~asih 
poplavljenem terenu, mogo~a le s terenskimi vozili. Na{ misijon 
obsega obmo~je z 80 000 prebivalci – Ante{aki. To so preprosti 
ljudje, ki imajo vero v nadnaravno in živijo po zakonih narave. 
Družine imajo po deset otrok, zjutraj, opoldan in zve~er jejo riž. 
Otroci obiskujejo {olo, v misijonu je dispanzer, v katerem se me-
njajo ekipe zdravnikov iz Slovenije, Izidor Gro{elj, vodja misijo-
na, pa je za zagotavljanje reda ustanovil tudi policijsko postajo. 
Ante{aki govorijo malga{~ino, ki je za nas zelo zahteven jezik. 
Doslej sem se nau~il toliko, da lahko ma{ujem v malga{kem je-
ziku. Dvakrat sem zbolel za malarijo, a sem si v obeh primerih 
hitro opomogel. Tu se sem se vživel, odprlo se mi je novo ob-
zorje in moja želja je, da bi ostal v misijonu, dokler mi bo zdravje 
to dopu{~alo. 

V Mantagi je lani tri mesece kot ~lan humanitarno-medicinske 
odprave delal tudi Miha Ga{perin, zdravnik iz Begunj. Miha je  
uredni{tvu prijazno posredoval priložene fotografije in pripisal:  
»Cirila cel dan obkrožajo otroci. Z njim se vozijo v avtomobilu in 
ska~ejo po njem. Življenje brez toplega tu{a, telefona, televizije, 
interneta in hipermarketa ~ez cesto mu je pisano na kožo.« 

Imate težave z računalnikom?
Mi vam lahko pomagamo.

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

Pokličite nas!
Pomagali vam bomo.



NAGRADE PRISPEVA 
 vrtnarija [libar Dvorska vas
1.   15 sadik br{ljank 
2.   10 sadik br{ljank 
3.   5 sadik pelargonij

NAGRADNA KRI@ANKA

Geslo kri`anke po{ljite do 15. aprila 2012 na naslov  
Novice ob~ine @irovnica, @irovnica 60c, 4274 @irovnica.

Kri`anka

22

Geslo prej{nje kri`anke:  
VALVASORJEV DOM ODPRT VSE DNI V LETU
Nagrade prejmejo: 
• Leskovec Zdenka, Moste 27b
• Angelca Poga~ar, Smoku~ 16a
• Milena Resman, Rodine 58
Nagrade prejmete v Valvasorjevem domu.

EATON: ameriški slikar, EOL: grški bog vetrov, MOKRIN: naša pesnica, ARETHA: pevka Franklin, GRBAC: naša igralka, RAID: dolg letalski napad

SESTAVIL:
BOŠTJAN
OVSENEK

RAZMERJE
MED

SVAKI

PRODAJA
ČASOPISOV
PO ULICAH
IN KIOSKIH

AMERIŠKI 
IZUMITELJ
THOMAS

....
EDISON

KATJA
FAŠINK

AMERIŠKA 
ČRNSKA 
PEVKA 

FRANKLIN

NAREČNO 
IME ZA 

ČRNKASTO 
KRAVO

NAZIV ZVONČK-
LJANJE

ALENKA
TETIČKOVIČ

SKAKALKA

VOLFRA-
MOVA
RUDA

GERMANSKI
MITOLOŠKI

STVOR
(IZ ČRK:

VAL)

PARADIŽ,
RAJ

RANO-
CELNIK

NEKDANJI
ITALIJANSKI

SMUKAČ
(MICHAEL)

STARO-
GRŠKA

MESTNA
DRŽAVA

GUSTAV
MAHLER

SIGNALNA
NAPRAVA

TINE 
OREL

ŽELEZNIŠKA
KOMPOZI-

CIJA

ANDREJ
HIENG

SKUPEK
ENAKIH

CELIC

POŽELENJE
DOLG

LETALSKI
NAPAD

NOVICE SEME, 
TROS

AMERIŠKI 
SLIKAR

(WYATT)

ORODJE ZA 
STRGANJE; 
TUDI IME
ZA PILO
RAŠPO

DROBNA
ČEBULA
TERENEC
ZNAMKE

DACIA

ŽELATINA
IZ RDEČIH

ALG
(IZ ČRK:
AGRA)

STROJ ALI
NAPRAVA 

ZA SESANJE 
TEKOČIN

NAPEV,
MELODIJA;

TUDI
OZRAČJE

REKA SKOZI
INNSBRUCK
SL. POLITI-

ČARKA
POTOČNIK

ANTON
DERMOTA

ŽE UMRLI
AMERIŠKI
FILMSKI
IGRALEC
SWAYZE

25. IN 23.
ČRKA

ABECEDE
NADA

SEVŠEK

PRIZNANJE
PORAZA

NAŠA
PESNICA

(VIDA)

ŽITNE 
LUSKINE, 
MEKINE

BRIT. MA-
NEKENKA

CAMPBELL
JAP. NABIR.

BISEROV

VODA V
TRDEM
STANJU

ALB. POLIT-
IK (RAMIZ)

TROBILO
PASTIRJEV 
IN LOVCEV

GR. JUNAK
PRED TROJO

NAŠA
IGRALKA
(MAJDA)

ČISTI
VINSKI
CVET

ČLOVEK Z
VELIKIMI

OČMI
FINŽGAR-
JEVA IGRA

SLANO 
PECIVO 

V OBLIKI 
OSMICE

KAZEN 
ENAKA 
HUDO-

DELSTVU

BESEDNA
UGANKA, 
PREME-
TANKA

AVSTRAL-
SKO DREVO

LIONEL
MESSI

NOVICE NOETOVA
BARKA

4. IN 18.
ČRKA

ZDRAVILNA
TRAVNIŠKA
RASTLINA

SL. NOGO-
METAŠ
BIRSA

OSTRINA
KOSE

RIBJE
JAJČECE

AMERIŠKI
IGRALEC

NICHOLSON

PRIPAD-
NICA 

ARABCEV

KRUSTUSO-
VA MATI

GRŠKI BOG
VETROV

EVA
LONGORIA
KAMNITA
GMOTA,
SKALA

ROGER
MOORE

NAJVIŠJE
GORSTVO
EVROPE
NIKOLAJ

KOPERNIK

NAŠA
IGRALKA

IVANIČ
LUTECIJ

14. GRŠKA
ČRKA

VINKO
OŠLAK

ZDRAVNIK
SPECIALIST
ZA RAKAVA
OBOLENJA

SLOVENSKI 
PESNIK 

PREŽELJ

ČETRI 
RIMSKI
KRALJ

MARCIJ

ZDRAVILO
V OBLIKI

KROGLICE

MUSLI-
MANSKO

SVETO
PISMO



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

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

Izdelovanje stavbnega in 
notranjega pohištva po meri. 

MITO Mizarstvo Tomaževič
Breznica 64, 4274 Žirovnica

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

Sistem omrežja zemeljskega plina v Ob~ini Žirovnica je v letu 2011 obratoval brez posebnosti. Napovedanih ali nenapovedanih 
prekinitev zemeljskega plina ni bilo, tako da so bili vsi odjemalci ves ~as nemoteno oskrbovani z zemeljskim plinom.
Leto 2011 je bilo relativno toplo in distribucija plina je bila za okoli 10% manj{a kot v predhodnem letu.
V letu 2011 je cena zemeljskega plina skladno s trendi na svetovnem trži{~u vztrajno rasla, kljub temu pa je ogrevanje z zemeljskim 
plinom bistveno cenej{e od ogrevanja s kurilnim oljem ali uteko~injenim naftnim plinom..

Ve~ informacij o plinu najdete na www.zemeljski-plin.si in na na{i spletni strani www.plinstal.si. 

Plinovodno omrežje v Ob~ini Žirovnica v letu 2011



Imate v kratkem obletnico, rojstni dan, poro~no slavje,  
predstavitev v podjetju in bi radi pripravili odli~no pogostitev?

Restavracija “Ejga” vam z veseljem prisko~i na pomo~. 
Za vas organiziramo in pripravimo pogostitev na va{i željeni lokaciji.

“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,...

Ob nakupu peugeota 308, 3008 ali 5008 zdaj trikrat prihranite. Vsi trije modeli so opremljeni z visoko tehnološkimi 
Peugeot motorji. Poleg tega vam ob nakupu peugeota 308, 3008 ali 5008 podarimo prihranek do 5.600 evrov*, zraven pa 
dodamo še varčevalni bonus v višini do 1.000 evrov*. Ob nakupu s pomočjo Peugeot fi nanciranja prejmete še 3-letno 
podaljšano garancijo Optiway oz. do 60.000 prevoženih kilometrov.

www.peugeot.si

PEUGEOT
PRIHRANEK3X

do 5.600 €* PRIHRANKA1X

do 1.000 €* BONUSA1X

VARČNI MOTORJI1X

PEUGEOT 308 & 3�8 & 5�8

   Ponudba velja od 1. januarja do 30. aprila 2012. *Prihranek do 5.600 EUR velja za model peugeot 5008 Allure 2,0 HDi. Bonus do 1000 EUR velja za vse izvedenke modela peugeot 5008.

Poraba goriva (kombiniran način vožnje, l/100 km): 4,0 - 7,8, izpuh CO2 (g/km): 104 - 181. Podrobnejše informacije o porabi goriva in emisijah 
CO2 novih osebnih vozil Peugeot najdete v priročniku o varčni porabi goriva in emisijah CO2, ki ga lahko brezplačno pridobite na prodajnem mestu in na www.peugeot.si.

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

AVTO PARTNER.indd   1 1/4/12   9:02:24 PM

Navadno
steklo

OPTIFOG
steklo

N O V O !

tel: 04 531 89 34 - Lesce, Železni{ka cesta 7  
tel: 04 586 24 16 - Jesenice, C. Mar{ala Tita 50

OKULISTI^NA AMBULANTA BERCE
J e s e N i c e  •  l e s c e

OptifOg 
stekla

Nova 
tehnologija

proti 
rosenju


