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Javni
razpis
@upan Ob~ine @irovnica:

»Pomanjkanju vode [e ni konca«
meja, je vseslovenska akcija potekala zadnji~, mi pa bomo to po~eli
tudi v prihodnje. Sam sem ~istil okolico Breznice in obiskal tudi
nekatere sosednje vasi. Na terenu je bilo preko 450 ob~anov, kar
pomeni 10 % prebivalcev v ob~ini, ki so ~istili za drugimi. Prepri~an
sem namre~, da tisti, ki pridejo ~istiti, sami ne onesna`ujejo okolja. Koli~ine zbranih smeti ka`ejo na zmanj{evanje nedovoljenega odmetavanja, {e vedno pa so posamezniki, ki poskrbijo za
»presene~enja« in Pi{kovca {e vedno ostaja kriti~na to~ka. Vsem
udele`encem akcije se zahvaljujem za sodelovanje. Povem naj {e,
da smo vsem medijem, ki so nas zelo bombardirali v ~asu nesodelovanja v vseslovenski akciji, poslali poro~ilo o na{i akciji in projektu
Ekocvenk, a odziva ni bilo, razen prispevka v Gorenjskem glasu.

V ob~ini se v pomladnem ~asu soo~amo s pomanjkanjem
vode. Kak{no je stanje danes in kako ka`e z oskrbo z
vodo v prihodnje?
Pomanjkanje {e traja, a ob upo{tevanju var~evalnih ukrepov lahko
zagotavljamo nemoteno oskrbo. Marsikdo misli, da je zadnji de`
re{il zadrego, a temu ni tako. Re{il nas je meteorolo{ke su{e, za
same zaloge pitne vode pa je bilo padavin premalo, sploh z ozirom
na prihajajo~e poletne mesece. Miselnost, da je pri nas vode neomejeno, enostavno ne dr`i. Da bi se pomanjkanju vode v prihodnje
izognili, smo od podjetja Jeko-in, ki pri nas opravlja slu`bo vodooskrbe, zahtevali pripravo treh projektov. Prvi je raz{iritev zajetja
3 v Zavr{nici, drugi je prevezava z radovlji{kim vodovodom, ki se
napaja iz Radovne, in tretji projekt je obnova nekdanjega zajetja
na Rodinah, ki bi ga uporabljali kot rezervni vodni vir.
Na{teti ukrepi bodo izbolj{ali oskrbo z vodo v ob~ini, a dokler
ne bodo izvedeni, bo potrebno var~evanje. Ugotavljamo, da se
ob~ani problematike zavedajo. Kot ka`ejo podatki, v @irovnici v
nasprotju z jeseni{ko ob~ino, znamo var~evati. Prejeli smo ve~
opozoril ob~anov, da nekateri ne upo{tevajo ukrepov, v ve~ini
primerov pa se je izkazalo, da je {lo za porabo vode iz doma~ih
zalog in ne iz javnega vodovoda. V zadnjem ~asu se je namre~
ob~utno pove~alo {tevilo doma~ih rezervoarjev za de`evnico.
Vsem ob~anom se zahvaljujem za var~no ravnanje z vodo in obenem opozarjam, da je skrb za vodo na{a skupna odgovornost. Da
bi ljudi spodbudili k razmisleku, koliko vode porabimo po nepotrebnem in kje se da privar~evati, smo v sodelovanju s podjetjem
Medium izvedli akcijo Ekocvenk. Vsako gospodinjstvo bo tako z
Novicami prejelo hranilnik imenovan Ekocvenk, saj je var~evanje z
vodo obenem tudi var~evanje v dru`inskem prora~unu.

Ob~anom bo ustrezno odlaganje odpadkov olaj{al zbirni
center v Poslovni coni @irovnica. Kdaj bo odprl svoja vrata?
Zbirni center bo predvidoma pri~el delovati v juniju. Mo`nost odlaganja vseh vrst odpadkov ne bo dodaten stro{ek za ob~ane in
ra~unam, da res ne bo ve~ odmetavanja v naravo. Na~rtujemo,
da bo center sprva odprt trikrat tedensko, tako v dopoldanskem
kot popoldanskem ~asu in ob sobotah. ^e se bo izkazalo, da so
potrebe druga~ne, jim bomo delovni ~as prilagodili. Po za~etku
obratovanja centra, v sodelovanju z represivnimi organi ne bomo
ve~ le opozarjali, temve~ zahtevali dosledno sankcioniranje vseh, ki
jih bodo odkrili pri onesna`evanju okolja.
Ponovno so zapele lopate v kri`i{~u v @irovnici. Ali to pomeni, da bo naposled urejen tudi prehod ~ez `eleznico?
Problem dr`avnih investicij je velik problem. Lahko povem, da
tedensko pritiskamo na Direkcijo RS za ceste glede nadaljevanja
obnove ceste skozi na{e vasi in obljubim, da ne bomo odnehali.
Vztrajali smo tudi pri dokon~anju kri`i{~a v @irovnici, kjer je kri`anje
cestnega in `elezni{kega prometa ne samo nevarno, temve~ tudi
mote~e v smislu preto~nosti. Tako sedaj Slovenske `eleznice pripravljajo infrastrukturo za ustrezno preureditev signalizacije in
zapornic, nato bo Direkcija uredila {e teh nekaj metrov ceste in
plo~nik na prehodu. Dinamika del res ni hitra, se pa premika.

Ob dnevu Zemlje je v ob~ini potekala ~istilna akcija. Va{a
odlo~itev, da ob~ina ne bo sodelovala v vseslovenski akciji
O~istimo Slovenijo, temve~ ~i{~enje izvedla v lastni re`iji, je
dvignila precej prahu v medijih. Kak{en je epilog?
Odzivi medijev na nesodelovanje ob~ine @irovnica v tej akciji so bili
razli~ni, glede na odzive ob~anov in udele`bo v na{i ~istilni akciji
pa menim, da so ve~inoma podpirali odlo~itev, da tradicionalno
o~istimo okolico. Navsezadnje, kot so napovedali Ekologi brez

@ivimo v obdobju zategovanja pasov, za nami je velika
stavka, praznik dela. Razmi{ljanje `upana ob aktualnih
temah?
Stavka se v na{i ob~ini ni bistveno poznala, najbolj so jo ob~utili
otroci oz. star{i otrok iz vrtca, ki pa so kljub stavki imeli mo`nost
pripeljati otroke v varstvo. Vse, kar se dogaja v dr`avi, pri ljudeh
vzbuja razli~na mi{ljenja in ob~utke. Jaz sem in ostajam optimist.
Na podro~ju javnih financ so ukrepi potrebni, a vsi, ki jih je vlada predlagala, niso najbolj na mestu in pravi~ni. Predvsem pa
pogre{am ukrepe na prihodkovni strani prora~una. @al vlada v isti
ko{ me~e vso javno upravo. Birokratov je zagotovo preve~, mislim pa, da predvsem v raznih vladnih slu`bah in na ministrstvih.
Prepri~an sem, da bodo sindikati in ostali pogajalci dosegli modre
odlo~itve, ki bodo izbolj{ale javno finan~no stanje.
V prazniku dela je zdru`ena simbolika vseh pravic, ki so si jih delavci
v preteklosti izborili. Leto{nji je bil {e posebej prilo`nost za razmislek,
kako naprej. A bil je tudi prilo`nost, ko ljudje pozabijo na te`ave, se
dru`ijo in poveselijo – v na{i ob~ini ob kresu in sre~anju v Zelenici.

@upan se je pri ~i{~enju okolice pridru`il ~lanom Va{kega
odbora Breznica.

Zapisala Polona Kus
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prvomajski shod ob^anov v Zelenici
Ob~ani ob~ine @irovnica se 1. maja tradicionalno zberejo pri Domu pri izviru Zavr{nice v Zelenici. Na predve~er praznika so po vaseh zagoreli kresovi, dan pa se je za~el s prav tako tradicionalno prvomajsko budnico.
V ponedeljek zve~er so kresove pri`gali v Smoku~u, na Rodinah, pri Valvasorjevemu domu, tisti najve~ji pa je bil kres »pri
konjenikih« ob Cesarski cesti. Kresovanje v organizaciji KK
Stol in Ob~ine @irovnica je privabilo {tevilne obiskovalce vseh
generacij. K veselemu razpolo`enju so svoje pridali ~lani skupine
Kdor ma cajt. Najbolj vztrajni so se sukali na plesi{~u {e v zgodnjih jutranjih urah, ne dolgo preden so se po vasi razlegli zvoki
prvomajske budnice.
^lani godbe na pihala Lesce so svojim prvomajskim poslanstvom
pri~eli ob petih zjutraj v Lescah. Ko so ob pol osmi uri iz Smoku~a
prispeli v Zabreznico, so imeli za seboj `e nekaj kora~nic in postankov. Va{~ani so jih pri~akali na dvori{~u pri Jekovcu ob mizi,
oblo`eni z okrep~ili vseh vrst. »Budnica spada k praznovanju 1.
maja. Zberemo se spontano, brez posebnih dogovarjanj. [tirinajst let negujemo to tradicijo in vsako leto nas je ve~. Ne samo
Zabrezni~anov, pridejo tudi iz drugih vasi, vsak s kak{no dobroto
za prijetnej{e razpolo`enje,« povejo zbrani in gospa Ivanka {e
prida: »1. maj je zame vedno bil praznik in bo ostal, tako kot
8. marec. Nekdo je neko~ dejal, da ima vsak svetnik svoj god
in tako naj ima tudi delo svoj praznik. Vsaj ta naj nam ostane.«
Po obvezni Golici in nekaj udarni{kih melodijah, ki marsikomu
obudijo spomine na mlada leta, se okrep~ajo {e godbeniki in
nadaljujejo pot v @irovnico. Od ranega jutra do zaklju~nega nastopa na [obcu naredijo 28 postankov in na predzadnjem v Kamni Gorici uprizorijo {e tradicionalni krst tistih ~lanov godbe, ki
so prvi~ sodelovali v budnici. Mnogi izmed poslu{alcev budnice
pa se podajo na prvomajski shod v Zelenico.
»Mislim, da toliko ljudi {e ni bilo tu v vseh 16 letih, odkar organiziramo shod,« je pred Domom pri izviru Zavr{nice v svojem nagovoru zbranim dejal predsednik Planinskega dru{tva
@irovnica, An`e Feldin. Vsa leta je stalnica sre~anja v Zelenici za
praznik dela nastop pevcev me{ane pevske skupine Dr. France
Pre{eren. Njihova Alenka povezuje program, k prepevanju priljubljenih vi` pa so povabljeni vsi prisotni. Prav tako stalnica v
Zelenici je slavnostni govornik, pod`upan Ob~ine @irovnica Izidor Jekovec, ki je med drugim dejal: »Moj lanski govor na tem
mestu so mnogi ozna~ili za pesimisti~en, a ~e danes pogledam
polo`aj v dr`avi, se stvari niso obrnile na bolje. Le to se je spremenilo, da tisti, ki so bili lani proti, so letos za, in tisti, ki so
bili v preteklosti za reforme, sedaj kolebajo. Vendar so reforme
in var~evanje potrebni. Stvari se ne bodo spremenile same od
sebe. A zakaj tako te`ko sprejmemo odlo~itve? Tudi zato, ker
slabo zaupamo izvoljenim. Imamo ekonomske te`ave in te`ave
z moralo, vodilni ljudje pa nam dajejo vse prej kot dober zgled.
Vsi vemo, da ni lepo vohuniti za sodelavci, se vpisati na fakulteto
s ponarejenim spri~evalom in ne izpolnjevati svojih obveznosti.
Vendar – dana{nji dan ni namenjen re{evanju teh problemov.
Naj bo namenjen praznovanju, dru`enju in dobri volji,« je svoj
govor zaklju~il pod`upan in ~isto na koncu pridal {e verze Toneta Pav~ka: So dnevi, so leta in so pomladi, ko se imamo preprosto radi, so trenutki, ko je treba na novo za~eti in so ljudje, ki jih
je treba preprosto objeti!
Vsakodnevne te`ave, var~evalni ukrepi, pomanjkanje morale
med nami … Vse skupaj tega dne v Zelenici v resnici ni zmoglo
preglasiti prijetnega prvomajskega razpolo`enja, dru`abnosti in
u`itkov, ki jih ponuja na{a lepa narava.
P. K.
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Svetniki o zaklju~nem ra~unu
za leto 2011

drugim prost odtok vode na njihovo zemlji{~e, ~e se jim s tem
ne povzro~a {koda." Po mojem mnenju je tak{na predlagana
ureditev absolutno nedopustna oz. v dolo~enih primerih mo`na
samo na podlagi pogodbe z lastnikom zemlji{~a in ob~ino za
slu`nost ali primerno od{kodnino. Tu nastane vpra{anje varstva
okolja, saj so odto~ne vode onesna`ene z olji, solmi, peskom itd.

Svetnice in svetniki Ob~inskega sveta Ob~ine @irovnica
so se 29. marca sestali na 11. redni seji. Med osrednjimi
to~kami je bila obravnava zaklju~nega ra~una prora~una
Ob~ine @irovnica za leto 2011.

Pri 4. to~ki omenjenega odloka je govora o finan~nih posledicah, ki jih za Ob~ino @irovnica v primerjavi z do sedaj veljavnim
Odlokom o ob~inskih cestah, ne bo. Res dr`i, da ni negativnih
posledic, so pa pozitivne, saj se kazni – globe z novim odlokom
zvi{ujejo v ve~ini primerov za 100 %, in sicer s 1000 EUR na
2000 in z 200 EUR v nekaterih primerih celo na 500. Vse globe
so prihodek prora~una Ob~ine @irovnica.

Zaklju~ni ra~un komentira `upan Leopold Poga~ar: »Z zaklju~nim
ra~unom smo po eni strani zadovoljni, saj izkazuje ostanek
sredstev v letu 2011, in sicer v vi{ini 1 050 000 evrov, skupaj z
ostankom iz prej{njih let pa preko dva milijona in pol. Po drugi strani pa bi bilo zadovoljstvo ve~je, ~e bi bilo tega ostanka
manj, saj gre na ra~un neizvedenih investicij. Pri tem moram
poudariti, da so bile vse investicije v pristojnosti ob~ine izvedene,
zavlekle pa so se tiste, kjer ~akamo soglasja dr`avnih organov,
predvsem ministrstev. Te investicije, med njimi gradnja kanalizacije in otro{kega igri{~a na Selu, se bodo izvajale v leto{njem in
prihodnjem letu. Ob~inski svet bo na svoji majski seji obravnaval
rebalans prora~una, s katerim bomo preostanek sredstev razporedili in prilagodili dinamiko izvajanja investicij dejanskemu
stanju. Prav pred kratkim je bil `e objavljen razpis za gradnjo
kanalizacije, vredne tri milijone evrov. Dva milijona bomo ~rpali
iz kohezijskih sredstev, preostanek, namenjen obnovi vodovoda,
namestitvi javne razsvetljave in preplastitvi cest, pa iz ob~inskega
prora~una.

Moje pisanje je dobronamerno, ker sem prepri~ana, da ob~ani
niso seznanjeni z vsemi ureditvami in posledicami, ki jih prina{a
novi odlok o cestah. Zato bi morala biti obravnava javna,
mo`nost sodelovanja naj bi imela {ir{a javnost. Tako bi se prihranila slaba volja in jeza ljudi pri kasnej{em izvajanju odloka.
Ne glede na veljavnost starega ali novega Odloka o ob~inskih
cestah, se dogajajo tudi anomalije. Na cesti – javni poti, ki pelje
skozi vas Rodine, stojita znaka, ki dovoljujeta osno obremenitev
7,5 t (kar pomeni tovornjak s 30 tonami nosilnosti, ~e ima 4
osi). Ozna~ba izhaja iz Poro~ila {t. P 1250/08J, ki ga je Ob~ina
@irovnica naro~ila leta 2008 prav za obremenitev vozi{~a na Rodinah. Tak{na nosilnost je primerna za obremenitev avtocest in
ne javnih poti. V tem primeru je bila izvedena samo stati~na
obremenitev, ne pa tudi dinami~na, ki povzro~a ve~je po{kodbe
vozi{~a, a to je `e druga zgodba.

Na 11. seji so `irovni{ki svetniki med drugim v prvi obravnavi potrdili predlog Odloka o ob~inskih cestah, predlog Odloka o ustanovitvi Razvojnega sveta gorenjske regije in v skraj{anem postopku predlog Odloka o obmo~jih predkupne pravice v ob~ini
@irovnica. Potrdili so tudi cene obdelave me{anih komunalnih
odpadkov in imenovanje nadomestne ~lanice Va{kega odbora
Rodine. Dosedanjo ~lanico Tatjano Mulej bo tako za preostanek
mandata nadomestila Vanja Zuljan.
V drugem delu seje so se svetniki seznanili s problematiko oskrbe z vodo, s Programom dela ZTK @irovnica, ki ga je predstavila
direktorica zavoda Maja Zupan, in z Letnim poro~ilom O[ @irovnica, o katerem je poro~al ravnatelj Valentin Sodja.

Svetnica OS Ob~ine @irovnica
Tatjana Mulej

NSi o aktualnih temah
Na zadnjih sejah ob~inskega sveta
smo obravnavali nekaj zanimivih tem.
Ve~ o dogajanju na sejah je dostopno
vsem preko zapisnikov in gradiv objavljenih na internetni strani Ob~ine
@irovnica. V slede~em ~lanku o aktualnih
temah podajam strnjena razmi{ljanja ter
stali{~a NSi.

Sprejem Odloka o ob~inskih cestah
Najprej bi se zahvalila vsem udele`encem
~istilne akcije 21. aprila, ker ste s svojo
udele`bo pripomogli k lep{emu videzu
na{e ob~ine.
V Ob~inskem svetu Ob~ine @irovnica
imam najkraj{i sta`, vendar bi rada, da se
dolo~ene zadeve urejajo na bolj prijazen
in demokrati~en na~in. Na 11. seji OS se je
sprejemal predlog Odloka o ob~inskih cestah v 1. obravnavi. Ker odlok zadeva prav vse prebivalce ob~ine
@irovnica, bi pri~akovala, da je dolo~en ~as v javni obravnavi,
da se ob~ani seznanijo z njim in predlagajo dolo~ene re{itve.
Pojasnjeno mi je bilo, da je odlok potreben celovite prenove zaradi uskladitve z zakonodajo. Vse lepo in prav. Ob~ina @irovnica
je Odlok o ob~inskih cestah sprejela `e leta 2009 in novi je res
nekoliko kraj{i na ra~un veljavnega Zakona o cestah.

Gradnja nove `elezni{ke proge
Ministrstvo za okolje in prostor je v novembru lanskega leta z
javnim naznanilom obvestilo javnost o objavi pobude za gradnjo
nove elektrificirane `elezni{ke proge na relaciji Ljubljana–Kranj–
Jesenice z navezavo na letali{~e Jo`eta Pu~nika. Ministrstvo je
pripravilo ve~ razli~ic tras, kar je razvidno iz spodnjega zemljevida. Na januarski seji ob~inskega sveta smo v vednost to informacijo prejeli tudi svetniki. Glede na to, da {ir{a javnost s temi
predlogi {e ni bila seznanjena, je namen tega prispevka seznaniti
ob~ane.
Sam se zavzemam, da se nova `elezni{ka proga gradi v okviru
`e obstoje~e infrastrukture. Torej, da se, kjer je to mogo~e, ~im
bolj zdru`i s potekom avtoceste ali `e obstoje~e `elezni{ke proge. Menim, da je varianta C3, ki predvideva predor pod Rebrom
za vasmi na relaciji med Begunjami in @irovnico, zaradi vodnih
virov na tem obmo~ju popolnoma nesprejemljiva. Nova trasa
predvideva dve progi, ki bi omogo~ali hitrosti do 160 km/h.
Posledi~no to pomeni tudi manj `elezni{kih postaj. Obstoje~a

@e na seji Odbora za prostor, varstvo okolja in gospodarsko infrastrukturo sem poleg nekaterih pobud opozorila na 33. ~len
predloga Odloka o ob~inskih cestah (1. obravnava), ki govori:
"Lastniki nepremi~nin ob ob~inskih cestah morajo dopustiti med
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Predstavniki Cresa in Malega
Lo{inja na obisku v @irovnici

`elezni{ka infrastruktura se v okviru stare trase ne sme ukiniti,
saj je za ob~ane pomembna z vidika lokalnega prometa, obenem pa prispeva k razvoju kraja in zmanj{uje odvisnost od cestne infrastrukture. Menim celo, da bi bilo nasprotno, obstoje~o
`elezni{ko postajo v @irovnici potrebno preurediti in modernizirati, da bi nudila ve~je {tevilo parkirnih mest in urejeno kolesarnico, kar je `e bila ena izmed mojih pobud na ob~inskem svetu.
Pomembnej{o vlogo bi morala odigrati tudi na podro~ju turizma z moderno informacijsko to~ko, podobno kot jo trenutno
gradijo na `elezni{ki postaji v Kranju.
V NSi podpiramo premi{ljeno ravnanje s prostorom, ki nam je
{e na voljo. Glede na trenutno stanje vsekakor potrebujemo
hitrej{o `eleznico in dva tira. Vo`nja od @irovnice do Ljubljane,
ki obi~ajno zaradi kri`anj traja ve~ kot eno uro, je za dana{nji
~as skrajno zastarela, saj se na tem podro~ju od leta 1870 (vir:
Wikipedia), ko je bila zgrajena, ni prav dosti spremenila. Razvoj
in potrebe lokalnega prebivalstva bo potrebno smiselno zdru`iti.
Na to temo bo v prihodnosti {e odprta javna razprava.
Ve~ gradiva lahko najdete na arhivskih spletnih straneh Ministrstva za okolje in prostor.

V sklopu prireditev 20. tedna obrti in podjetni{tva, ki
ga je v marcu organizirala Obmo~na obrtno-podjetni{ka
zbornica Jesenice, so Gorenjsko obiskali predstavniki
obrtnikov, turisti~nih delavcev in `upana mest Cres in
Mali Lo{inj.

Klapa Burin v Dvorani pod Stolom
To je bil prvi uradni obisk hrva{ke delegacije potem ko sta OOZ
Jesenice in Udru`enje obrtnika Cres-Mali Lo{inj lani decembra
podpisala listino o pobratenju. V `elji po uspe{nem povezovanju
so gostitelji gostom predstavili delovanje obrtne zbornice, lokalnih skupnosti in turisti~ne zanimivosti gorenjskih ob~in. V soboto,
17. marca, so se predstavniki z obeh otokov mudili v @irovnici,
kjer jih je sprejel `upan Leopold Poga~ar. Gostje so z zanimanjem
spremljali predstavitev ob~ine v ^opovi hi{i, pripravili so jim tudi
degustacijo medenih pija~ in jih z lojtrnikom popeljali po Poti kulturne dedi{~ine. Kot je dejal `upan Poga~ar sta obe strani izkazali interes za sodelovanje ne samo kar se ti~e gospodarstva in
podjetni{tva, temve~ tudi za povezovanje ob~in. Vsi trije `upani so
sklenili na~elen dogovor, da se {e sre~ajo in posku{ajo nadgraditi
sodelovanje na kulturnem podro~ju. Slednje se je pri~elo `e isti
ve~er s koncertom klape Burin v Dvorani pod Stolom. Za popolno
dalmatinsko vzdu{je je poleg klape s Cresa poskrbel {e kuharski
mojster Adrijano Nikoli} z Lo{inja, ki si je tega dne sposodil {olsko
kuhinjo in postregel z odli~nimi morskimi specialitetami.

Vir: Ministrstvo za okolje in prostor, dr`avni prostorski na~rti,
javne razgrnitve in seznanitve
Doma~a, zdrava prehrana v {oli
Na 11. seji smo svetniki obravnavali letno poro~ilo ravnatelja
Osnovne {ole @irovnica. V ob{irnem poro~ilu je bilo predstavljeno,
da se velika pozornost v zadnjih letih daje prehranjevalnim navadam {olarjev, kakovostni hrani, ve~jemu {tevilu obrokov. Po tem
je na{a {ola zaslovela po celotni Sloveniji in postala zgled urejene prehrane. Presene~a pa problematika nakupa sve`e zelenjave
ali ozimnice od doma~ih pridelovalcev, kmetov. [ola namre~ od
doma~inov ni mogla kupiti doma pridelane zelenjave, saj je ni
nih~e prodajal. Z `eljo, da bi se kdo od doma~inov opogumil in
ponudil trgu svoje pridelke, v ob~inskem odboru NSi pozdravljamo skrb in napore ravnatelja za zdravo in kakovostno prehrano.

Na Jesenicah odprta poslanska pisarna
Dr`avna poslanka Alenka
Pavli~ je konec februarja
na Jesenicah odprla svojo
poslansko pisarno. Edina
predstavnica v dr`avnem
zboru z obmo~ja Zgornje
Gorenjske je dr`avljanom
na voljo za posredovanje informacij ter spreAlenka Pavli~ in Zoran Jankovi~ ob
jemanje vpra{anj in pootvoritvi poslanske pisarne
bud vsak ponedeljek od
10.00 do 12.00 in od 16.00 do 18.00. Pisarna se nahaja v nekdanjem hotelu Korotan, na Cesti mar{ala Tita 29. Svojo pobudo ali
vpra{anje lahko oddate tudi v nabiralnik pred pisarno ali posredujete po e-po{ti na naslov alenka.pavlic�dz-rs.si.

Oskrba z vodo
V preteklih mesecih smo ob~utili problematiko oskrbe z vodo na
lastni ko`i. Pomladansko de`evje je stanje vodostajev sicer popravilo, nedavna situacija pa je bila predvsem dober pokazatelj
stanja vodovodnega omre`ja in ravnanja z vodo. V medijih ste ob
tem lahko zasledili informacijo, da je `elezarna Acroni za svoje
industrijske potrebe zmanj{ala porabo vode na pro{njo podjetja
JEKO-IN, da smo ob~ani ob ve~erih imeli zadostno oskrbo s pitno
vodo. Kako to, da se za industrijske namene uporablja ~isto, kakovostno, pitno vodo in ne reciklirane, kot to `e leta po~no ve~ja
evropska mesta? Bi bilo to mogo~e dose~i tudi pri nas?
Jurij Dol`an
Ob~inski svetnik NSi
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Policija svetuje

Slovenska vojska v ob~ini @irovnica

Zavarujmo svojo lastnino

Uprava za obrambo Kranj je v ^opovi hi{i v @irovnici
pripravila seznanitev voja{kih obveznikov z delovanjem
Slovenske vojske in o mo`nostih vklju~evanja. V ob~ini
@irovnica je letos v voja{ko evidenco vpisanih 23 fantov.

Policisti Policijske postaje Jesenice so v zadnjem obdobju obravnavali ve~ kaznivih dejanj tatvin iz odklenjenih gara` in stanovanjskih objektov in vlomov v osebna vozila ter tatvine le-teh. Pri
raziskovanju tovrstnih kaznivih dejanj so ugotovili, da so storilci najve~krat izvr{ili tatvine iz odprtih ter odklenjenih objektov,
vlomili pa so v vozila, v katerih so v notranjosti opazili torbice,
denarnice in podobno. Iz notranjosti objektov so si protipravno
prilastili najve~krat tehni~ne predmete in druge vredne predmete, na katere so naleteli v prostorih, zato svetujejo:
-K
 lju~ev stanovanjskih hi{, avtomobilskih klju~ev in drugih predmetov ne pu{~ajte na okenskih policah, koritih za ro`e ali pod
predpra`niki. Taka dejanja so vaba za tatove; varneje bodo
shranjeni pri vas v `epu, pa ~eprav zapu{~ate objekt le za kratek ~as.
-K
 o zapu{~ate stanovanje, prostore podjetja ali delovno mesto,
zaprite vsa okna in vrata ter obvezno zaklenite za seboj.
- Klju~avnico opremite z ustreznim varnostnim {~itom.
-^
 e objekt varujete s tehni~nimi sredstvi, le-te vklju~ite pred
va{im odhodom.
- P red vhodnimi vrati naj bo po mo`nosti vedno ustrezna razsvetljava.
-V
 vozilih ne pu{~ajte klju~ev, prav tako na sede`ih ne pu{~ajte
torbic, denarnic in drugih predmetov, ki so vaba za storilce
kaznivih dejanj.

Prvi slovenski naborniki so slu`ili voja{ki rok `e davnega 1991 leta.
Obvezno slu`enje voja{kega roka pa je veljalo do leta 2003. Po
tem obdobju se po dolo~ilih Zakona o voja{ki dol`nosti, ne glede
na opustitev izvajanja dolo~enih sestavin voja{ke dol`nosti v miru,
vodi voja{ka evidenca. Tako na Gorenjskem pristojni organ, Uprava za obrambo Kranj, vsako leto vse voja{ke obveznike, kar pomeni fante stare 18 let, povabi na seznanitev z voja{ko dol`nostjo.
Leto{nje leto je na obmo~ju Gorenjske vpisanih v voja{ko evidenco
ve~ kot 1050 fantov, ki so ali pa bodo v leto{njem letu dopolnili
18 let, od tega v ob~ini @irovnica 23. Sre~anje z njimi smo izvedli
4. aprila 2012. @upan Leopold Poga~ar nam je v ta namen prijazno ponudil prostor v ^opovi hi{i.
Odziv na povabilo je bil izjemen, saj so se vsi vabljeni razen
enega, ki pa se je predhodno opravi~il, seznanitve z dol`nostmi
in s pravicami voja{kega obveznika udele`ili. V uvodu je svoje ob~ane pozdravil in tudi nagovoril `upan, gospod Leopold
Poga~ar, ki je med drugim poudaril pomen obrambe na{e domovine in domoljubno noto.
V drugem delu seznanitve so fantje spoznali Slovensko vojsko
in vse mo`nosti sodelovanja z njo. Predstavljen je bil zanimiv in
dinami~en poklic vojaka in mo`nost zaposlitve v Slovenski vojski,
mo`nost prostovoljnega slu`enja voja{kega roka, vklju~itev v pogodbeno rezervo in pridobitev {tipendije Slovenske vojske. Predstavili smo jim tudi voja{ki tabor Mors in mladi ter jih povabili na
dneve odprtih vrat voja{nic, ki bodo v mesecu maju.
Tiste, ki `elijo ve~ informacij, smo povabili na Upravo za obrambo
v Kranju ali na ogled na{e spletne strani www.postanivojak.si, lahko pa nas pokli~ejo na brezpla~no telefonsko {tevilo 080 13 22.
V preddverju ^opove hi{e je del opreme in oboro`itve Slovenske vojske predstavil 132. gorski bataljon iz voja{nice Bohinjska
Bela. Fantje so si opremo in oboro`itev z zanimanjem ogledali.
Najbolj so bili navdu{eni nad opremo bojevnika 21. stoletja in
avtomatsko pu{ko F 2000 S.
Dogodek je s svojo prisotnostjo obogatil vrhunski {portnik, pripadnik Slovenske vojske, vesla~ Toma` Pirih. Toma` je kot vrhunski {portnik zaposlen v [portni enoti Slovenske vojske. Mladim je
predstavil svoje ugodnosti in obveznosti, ki jih ima kot pripadnik
Slovenske vojske. Fantje so z zanimanjem prisluhnili pripovedi o
njegovi {portni karieri in dose`enih uspehih.

^e v bli`ini svojega doma opazite sumljive osebe, ki se nenavadno obna{ajo, ali celo `e posku{ajo vlomiti v objekt, o tem
takoj obvestite policiste na 113 in si poskusite zapomniti ~im ve~
podrobnosti o osebi ali osebah, o vozilu s katerim so se pripeljali, o smeri odhoda ali druge morebitne okoli{~ine, ki bi lahko
pripomogle policistom k u~inkoviti raziskavi.
Vsega ne moremo odpraviti s kaznijo. Kazen je izhod, s katero
prepre~ujemo nevarno ravnanje, dolgoro~na re{itev pa je ustvarjanje tak{nih razmer, da bo vlomov v objekte ~im manj. Treba je
odkriti vzroke tak{nega ravnanja in jih odpraviti v svojem domu
in okolju.
Ljudski rek pravi: "Od vseh nesre~ najla`je prena{amo tujo," vendar pazite – tudi vam se lahko zgodi, zato ukrepajte pravo~asno,
zavarujte sebe in svoj dom.

Besedilo in foto stotnica Inge Kemperle in {tabni vodnik Jani Vidic
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^istilna akcija ob dnevu Zemlje v ob^ini @irovnica
»Na{ modri planet je najbolj ~udovito mo`no naravno okolje. Njegovo `ivljenje je na{e `ivljenje, njegova prihodnost
je na{a prihodnost,« je zapisal Dalaj Lama.
Ob~ina je zagotovila vre~ke za smeti, za{~itne rokavice in malico za udele`ence akcije. Vse zbrane odpadke je odpeljalo javno
podjetje Jeko-in.
Po posredovanih podatkih je v ~istilni akciji sodelovalo ve~ kot
450 prostovoljcev, ki so skupaj nabrali ve~ kot 20 kubi~nih metrov odpadkov. Podatek dokazuje, da se kljub na videz ~isti
ob~ini, v naravi {e vedno skriva veliko smeti.
V Pi{kovci, kjer so ~istili policisti, gasilci, ~ebelarji in ~lani kolesarskega kluba se je odkrilo ve~ plati{~, televizor, plo~evina in
drugo.
Pri vseh va{kih odborih je bila udele`ba ve~ja kot prej{nja leta.
[e posebno je izstopal VO Smoku~, kjer se je na akcijo odzvalo
zavidljivih 45 prostovoljcev. V sklopu akcije so uredili tudi ve~ let
zasuto va{ko korito iz leta 1859.
^lani DPM @irovnica so uredili Glenco in okolico, dru{tvo Ka{arija
Team pa je po~istilo nogometno igri{~e z okolico. ^ista je tudi
Zavr{nica, saj je TVD Partizan o~istil pot od za~etka jezera do Jezerc, Lovska dru`ina Stol pa cesto do Valvazorja, okolico Tur{ke
jame, Rudno pot in okolico ter Rep{e in okolico. Ugotavljajo, da
se pohodniki v naravi obna{ajo vzorno, saj je smeti vsako leto
manj.
^lani Planinskega dru{tva @irovnica so pobirali smeti v dveh
skupinah. Ena je o~istila pot od Most proti Potokom, na Ajdno
in proti Valvazorjevemu domu. Najve~ je bilo odvr`enih {katlic
cigaret, plo~evink in plastenk. Na Ajdni so v glavnem objektu
pometli listje. Pod Valvazorjevim domom so naleteli na staro,
`e zaraslo odlagali{~e doma. Druga skupina je pobirala smeti
po dolini Zavr{nice od Jezerc do Doma pri izviru Zavr{nice. Ker
je pot bolj obiskana, se to pozna tudi na odvr`eni embala`i.
Menijo, da vsi planinci in pohodniki niso tako osve{~eni, da bi
embala`o od malice odnesli v nahrbtniku ali odpeljali domov.
Ob~ina @irovnica se zahvaljuje vsem posameznikom in skupinam, ki so se udele`ili ~istilne akcije, kuhinji Osnovne {ole
@irovnica in Lovskemu domu Stol, ki sta za na{e prostovoljce pripravila zaslu`ene malice, Darkotu in Toma`u za takoj{en odvoz
odpadkov z dolo~enih mest ter javnemu komunalnemu podjetju
Jeko-in d.o.o. za odvoz vseh odpadkov.

Zavr{nica
Da bi na{ planet ohranili lep in zdrav, je potrebna okoljska
osve{~enost ljudi, ki znajo skrbeti za ~isto in urejeno okolje. [e
vedno se najdejo tisti, ki brezbri`no odlagajo smeti v na{o lepo
naravo, ali pa te le`ijo ob cesti in v okolici naselij. V ta namen
Ob~ina @irovnica ob dnevu Zemlje organizira ~istilno akcijo, na
katero se je leto{nje leto odzvalo vseh deset va{kih odborov in
deset dru{tev: Lovska dru`ina Stol @irovnica, Planinsko dru{tvo
@irovnica, TVD Partizan, Kolesarski klub Zavr{nica, Dru{tvo prijateljev mladine @irovnica, [portno dru{tvo Ka{arija Team, ^ebelarsko dru{tvo Antona Jan{e Breznica, PGD Zabreznica, PGD
Smoku~ in skavti iz stega Pod svobodnim soncem Breznica, ki
so se akciji pridru`ili z organiziranjem papirne akcije. Sodelovali
so tudi u~enci Osnovne {ole @irovnica, ki so bili zadol`eni za
~i{~enje okolice {ole, {olske poti in Rebra. Letos so se ~istilni akciji prostovoljno pridru`ili tudi policisti Policijske postaje Jesenice
in ~lani stranke SDS, OO @irovnica.

Helena ^ade`

V Eko koti~ku mar~evske {tevilke Novic je bil objavljen prispevek
O~istimo Slovenijo 2012 – O~istimo @irovnico 2012, v katerem
smo pisali o vseslovenski akciji O~istimo Slovenijo in odlo~itvi
Ob~ine @irovnica, da ~i{~enja okolja ne bo izvedla v sklopu vseslovenske akcije 24. marca, temve~ v lastni organizaciji ob dnevu
Zemlje. Na naslov uredni{tva smo kot odgovor na prispevek prejeli pismo Petre Matos, vodje projekta O~istimo Slovenijo. Pismo,
naslovljeno na `upana Ob~ine @irovnica in avtorico omenjenega
~lanka Mirjam Fain, objavljamo v nadaljevanju.

Spo{tovani gospod `upan in gospa Fajn,
ko prebiram va{e dojemanje vseslovenske akcije O~istimo Slovenijo
2012 (Novice ob~ine @irovnica, marec 2012) postanem `alostna.
Ka`e na to, da ste `e davno izgubilo vero v svet, vero v to, da dejansko lahko nekdo dela nekaj dobronamerno, preprosto zato, ker
verjame, da bo s tem nekaj prispeval. In ne za slavo in samopromocijo, kot vi to imenujete. @alostna sem, da ne zmorete videti

Smoku~ani so ob ~istilni akciji uredili ve~ let zasuto korito iz
leta 1859.
Va{ki odbori so ~istili svojo vas z okolico, dru{tva in druge
skupine pa so se odlo~ile za druga obmo~ja, kot so Pi{kovca,
Zavr{nica in obmo~je ob `elezni{ki progi.
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Var~na raba vode velja kadarkoli

Pomanjkanje vode je v preteklih mesecih v @irovnici predstavljalo pere~ problem. Vodni viri, ki napajajo na{ vodovod, so zaradi su{e tako reko~ presahnili, kar so ob~utili predvsem prebivalci vi{je le`e~ih obmo~ij, vse do prvih
dni maja pa je veljal ukrep prepovedi pranja avtomobilov, dvori{~ in zalivanja vrtov. O na{ih vodnih virih in ukrepih za ~im bolj{o oskrbo z vodo v
prihodnje smo se pogovarjali z Andrejem Kecmanom, vodjo sektorja oskrbe
z vodo v podjetju Jeko-in.

Vodni viri v ob~ini @irovnica
dobrega v stotinah prostovoljcev, ki `e pol
leta iskreno pripravljamo projekt - da bi bila
Slovenija ~ista, ljudje bolj ozave{~eni in da bi
odlo~evalci sprejeli odlo~itve, ki bodo prispevale k temu, da bo taka tudi ostala. Verjamem, da bo tudi njih va{e pisanje prizadelo,
~eprav se zavedamo, da v njem ni kan~ka
resnice.
@al mi je tudi, da bodo prijavljeni prebivalci va{e ob~ine poslani na ~i{~enje v eno
od va{ih sosednjih ob~in. Otroci bi si `eleli
s svojimi star{i ~istiti svet. Akcija je namre~
del svetovne pobude, World Cleanup 2012.
Svet se zdru`uje, ob~ina @irovnica pa zaradi nezuapljivosti ljudi, kot ste vi, izstopa.
@alostno.
Pravite, da je va{a vsakoletna akcija cenej{a.
Cena va{ih vsakoletnih je ni`ja le toliko, kolikor je manj ljudi in zato manj pobranih odpadkov. ^e je to va{ interes, je razumljivo,
da je cena va{e akcije ni`ja, verjamem pa,
da bi denar, ki ga boste namenili za majice,
bolje uporabili, ~e bi ga preusmerili za odvoz
ve~jih koli~in pobranih odpadkov. Tovrstnih
majic namre~ po navadi ljudje ne nosijo.
Glede ponudbe vre~k in na{ega preferiranja
posameznih proizvajalcev. Od proizvajalcev
ne dobimo niti centa, in to lahko doka`emo.
Zbrali smo najbolj{e ponudbe in vam jih poslali. ^e vi kje dobite bolj{e, nas o tem prosim obvestite, saj jih bomo z veseljem posredovali tudi drugim ob~inam.
Zavedamo se pomembnosti akcij, ki jih izvajate `e desetletja in nismo pritiskali, da
jo letos izvedete kako druga~e kot ponavadi. Gre le za to, da s povezovanjem lahko dose`emo mnogo ve~. Z vse slovensko
medijsko kampanjo ljudi ozave{~amo in
obve{~amo, kdaj bo akcija potekala. Verjamem, da vseslovenska promocija ne bi {kodila va{i ob~ini. Uspeh akcije predlanskim je
bil prav v tem, da smo stopili skupaj. Ljudje
smo pokazali, da potrebujemo projekte, ki
nas bodo povezali, nam dali ob~utek, da
zdru`eni dejansko lahko nekaj spremenimo,
da smo skupaj mo~ni.
@elimo vam ~isto ob~ino in vse dobro,
Petra Matos in ekipa O~istimo Slovenijo 2012

Trenuno stanje vodnih virov je sicer pod lanskimi izdatnostmi, a zadovoljivo. Ob~ina
@irovnica se napaja iz dveh glavnih vodnih virov: z Ajdne, kjer sta dve zajetji in iz doline
Zavr{nice, kjer sta prav tako dve zajetji. Zajetje 3 v Zavr{nici je provizori~no zajetje, ki
je bilo narejeno v ~asu su{e leta 2006. Tudi vodo iz tega zajetja `e ves ~as vklju~ujemo
v oskrbo, a dejstvo je, da ga je potrebno ustrezno urediti, tudi v skladu z zahtevami
in{pekcije. Su{a je prizadevanja na tem podro~ju spodbudila, tako je `e v izdelavi projekt za ureditev zajetja 3 in obenem zajetja dodatnih dveh izvirov, ki se nahajata na
tem obmo~ju. S tem bomo pridobili vsaj 1000 m3 vode dnevno ve~, kar je pomembna
koli~ina. Iz zajetja Ajdna je na primer dnevna poraba med 700 in 800 m3,enaka je
poraba iz vodohrana Smoku~ .
K nemoteni oskrbi bo v prihodnosti pripomogla tudi povezava `irovni{kega vodovoda
z Radovljico, ki bo izvedena v bli`nji prihodnosti. Ta vir bi aktivirali v kriznih trenutkih,
kadar bi v smoku{kem vodohranu zmanjkalo vode.
Poleg omenjenih glavnih virov so v ob~ini {e rezervne vodni vir, in sicer v @irovnici,
na Rodinah in na Selu. Ti viri niso stabilni, voda ni vedno ustrezna in predstavljajo res
skrajne rezerve za oskrbo.
Omenjeni ukrepi naj bi v prihodnje zagotavljali nemoteno oskrbo, seveda pa tega
ne moremo z gotovostjo trditi. Potrebno je skrbeti tudi za ustrezno infrastrukturo, ki
prepre~uje izgube v omre`ju. V ob~ni @irovnica se vodovodno omre`je obnavlja obenem z gradnjo kanalizacije, kar je zagotovo korak k bolj{i oskrbi. Na Jesenicah smo v
~asu su{e na{li nekaj pomembnih okvar, jih sanirali in s tem ob~utno izbolj{ali stanje na
obmo~ju Jesenic in @irovnice, saj smo povezani v skupen sistem. Ob~utno pa je svojo
porabo po na{em posredovanju zmanj{al Acroni, ki je zelo velik porabnik pitne vode.
V primerjavi z januarjem je do danes porabo prepolovil.
Z razumevanjem so se na pomanjkanje vode odzivali tudi ob~ani. Potem ko smo skupaj z Ob~ino @irovnica izvedli {ir{o akcijo obve{~anja in pozvali k var~evanju, se je to
poznalo pri porabi. Var~na raba pa velja kadarkoli – ne glede na stanje vodnih virov.
Konec koncev se odra`a tudi na {tevcih, menim pa, da je cena vode pri nas prenizka.
Zapisala Polona Kus

EKOCVENK - Prihranimo pri vodi in denarju
Ob dnevu Zemlje, 22. aprilu, smo se na ob~ini @irovnica odlo~ili, da bomo letos
poleg varovanja okolja pred smetmi in s tem povezane ~istilne akcije, posebno
pozornost namenili var~evanju z vodo.
Glede na aktualno pomanjkanje vode in t. i. hidrolo{ko su{o smo mnenja, da bo spodbuda k var~evanju z vodo dobrodo{la in koristna za vse nas.
Z izvajanjem ukrepov za manj{o porabo pitne vode zni`ujemo tudi stro{ke, ki niso
zanemarljivi, in tako var~ujemo dvojno.
Zato smo skupaj s podjetjem Medium iz @irovnice pripravili hranilnik, ki je izdelan iz
recikliranega papirja. Poimenovali smo ga »Ekocvenk« in nanj napisali nekaj dejstev o
var~evanju z vodo.
Namen Ekocvenka je, da bi ob~ani razliko denarja, ki bi ga
privar~evali z manj{o porabo pitne vode, shranjevali in uporabili za druge namene.
Na spodnji povezavi si lahko izra~unate va{o porabo vode:
http://izobrazevanje.lutra.si/izracunaj-si-porabo-vode.html
Za dovoljenje za uporabo povezave se zahvaljujemo In{titutu
za ohranjanje naravne dedi{~ine LUTRA.
Hranilnik bodo prejela vsa gospodinjstva v ob~ini @irovnica skupaj z majsko {tevilko
Novic ob~ine @irovnica.
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Gasilci na delu zaradi su{e

Spomladanska akcija zbiranja
nevarnih odpadkov

Zima je gasilcem prizanesla z nesre~ami, zato pa so
morali marca in del aprila vsak dan de`urati na terenu.
Zaradi su{e je bila namre~ razgla{ena velika po`arna
ogro`enost in prepoved kurjenja v naravi.

bo potekala
v soboto, 19. maja 2012
po naslednjem razporedu:
- parkirni prostor ob cesti Breznica–Vrba:
od 09.00 do 10.30
- parkirni prostor v Mostah pred Elektro @irovnica:
od 11.00 do 12.30

Marjan Dobnikar, predsednik GZ Jesenice: »Opozarjali smo
kr{itelje in moram povedati, da so vsi upo{tevali na{a navodila.
Kaj se zgodi ob neupo{tevanju navodil, smo videli 26. marca v
gozdu pod Javorni{kim Rovtom, kjer je velik po`ar gasilo preko
70 gasilcev ob pomo~i helikopterja. Gasili so par dni in potem
do prvega de`ja vsak dan de`urali v gozdu. ^lani na{ih dveh
dru{tev, PGD Zabreznica in PGD Smoku~, nismo bili klicani na
pomo~, smo pa morali biti v pripravljenosti, ~e bi se kaj naredilo
v ~asu, ko so bili jeseni{ki gasilci na terenu«.
Gasilci so v spomladanskem ~asu pri~eli z izobra`evanji in izvedli
te~aj za strojnike, na katerem so se te~ajniki usposobili za delo
z motornimi ~rpalkami. Pred vrati pa je tudi sezona tekmovanj.
Prvo, mladinska orientacija, bo na sporedu `e 19. maja na Hru{ici.

Ob~ane prosimo, da nevarne odpadke dostavijo na navedeni
zbirni mesti, kjer bo postavljeno vozilo z ADR opremo podjetja
Kemis iz Radomelj. Oddajanje nevarnih gospodinjskih odpadkov
v akcijo je za ob~ane ob~ine @irovnica brezpla~no!
Kaj so nevarni odpadki ?
To so odpadki, ki imajo nevarne lastnosti in so zato zdravju {kodljivi.
Med nevarne odpadke sodijo:
- laki topila, smole, kiti, kisline, baze
- odpadna mazalna olja in jedilna olja
- kemikalije, zdravila, {kropiva
- ~istilna, pralna in kozmeti~na sredstva
- fluorescentne cevi
- barve, ~rnila, embala`e iz tiskalnikov
- prazna, z nevarnimi snovmi onesna`ena embala`a
KNEZ_3oglas_TISK.pdf

Iz PGD Zabreznica poro~a Klemen Rev:
Pri ~etrtek v mesecu imamo v dru{tvu rezerviran za operativna
sre~anja. Tako smo v marcu opravili ozna~evanje opreme in barvanje cevi, sestavili in namestili smo tudi ~ajno kuhinjo v domu.
V za~etku meseca smo se s {estimi gasilci odzvali na travni{ki
po`ar pod Ajdno, po nalogu `upana Ob~ine @irovnica pa smo
dnevno opravljali pregled po`arnega okoli{a in po potrebi seznanjali ob~ane s prepovedjo kurjenja ter z opozarjali na var~no
ravnanje z vodo. V za~etku aprila smo prisko~ili na pomo~ pri
ga{enju hleva v Hra{ah, kjer smo nudilo oskrbo z vodo iz avtocisterne.
Udele`ili smo se ob~nega zbora Gasilske zveze Jesenice, opravili po`arno stra`o in poskrbeli za parkiranje ob koncertih Tanje
@agar in dalmatinske klape v Dvorani pod Stolom. Ravno tako
smo prisko~ili na pomo~ pri organizaciji dr`avnega kviza Mladi
in kmetijstvo v ob~ini ter seveda sodelovali na prvomajskem kresovanju na parceli KK Stol.
V sklopu izobra`evanja smo se poleg te~aja za strojnike udele`ili
nadaljevalnega dvodnevnega te~aja ga{enja notranjih po`arov
na Igu. Na Rogli so letos potekali tradicionalni »Stev~ijevi dnevi«, kjer je na dvodnevnem seminarju nova znanja pridobivalo
pet na{ih ~lanov. Skupina triindvajsetih se je odpravila {e na Primorsko, kjer smo si ogledali poklicno gasilsko brigado Koper ter
spoznali lokalne specialitete Krasa.
Skrb za okolje je vsakodnevna naloga gasilcev, na{o okoljsko
ozave{~enost pa smo izkazali tudi z mo~no udele`bo na ~istilni
akciji ob Dnevu zemlje.
C
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»Ponosni, da smo mladi s podeželja«
Prireditveni prostor KK Stol je bil v soboto, 28. aprila, prizori{~e državnega kviza Mladi in kmetijstvo, katerega so se
udeležile ekipe dru{tev podeželske mladine iz vse Slovenije.
reditev potekala na Gorenjskem, so se morali tekmovalci dvanajstih ekip izkazati tudi v poznavanju Triglavskega narodnega
parka. Najbolje se je odrezala ekipa DPM Sveti Jurij ob Š~avnici
v sestavi treh deklet, ki so tako poskrbela, da bo kviz prihodnje
leto potekal v njihovem kraju. Na Gorenjskem delujejo tri dru{tva
podeželske mladine, in sicer zgornjesavsko (lanski zmagovalci),
kranjsko-trži{ko in {kofjelo{ko, najmo~nej{e pa je ~lanstvo na
Dolenjskem in Štajerskem.
Pred kvizom je v dvorani na Breznici potekala okrogla miza z naslovom Spodbude mladim v novem programskem obdobju, v kateri so sodelovali predstavniki mladih kmetov in države.
Na ra~un slednje so padale tudi kritike, kot je za Novice dejal
predsednik ZSPM Rok Roblek, pa se v prihodnosti mladih
kmetov vendarle kažejo svetle to~ke, saj se ljudje vse bolj zavedajo pomena pridelave hrane in samooskrbe, popu{~a pa tudi
miselnost, da je vse tuje bolj{e od doma~ega.
»U~i se, da ti ne bo treba doma delati,« so rekli v~asih. Danes
naj velja: »Pojdimo v {ole, bodimo izobraženi, bodimo kmetje!«
S to mislijo je Rok Roblek sklenil okroglo mizo, sre~anje mladih
slovenskega podeželja pa se je zaklju~ilo s prav živahno veselico
z ansamblom Modrijani.

^lani Dru{tva podeželske mladine Zgornjesavske doline
»Ponosni, da smo mladi s podeželja, « je bilo mo~ prebrati na
majicah ~lanov Zveze slovenske podeželske mladine, ki je organizator vsakoletnega kviza Mladi in kmetijstvo. Teme leto{njega
so bile zadružni{tvo, konjereja in zdrava prehrana, ker pa je pri-

P. K.

Moja ljubezen so konji
Rok Murnik z Brega v vrstah podeželske mladine edini zastopa barve na{ih vasi. Prijazen in nasmejan mladeni~ je
{tudent in kmetovalec, predvsem pa velik ljubitelj konj.
Rok je ~lan Dru{tva podeželske mladine Zgornjesavske doline, ki
ima sedež v Srednjem vrhu nad Martuljkom. Skupaj s Cenetom
^ernetom in Maticom Berdenom so na gorenjskem regijskem
tekmovanju Mladi in kmetijstvo, ki je potekalo marca v Trsteniku, osvojili prvo mesto in se uvrstili na državno tekmovanje v
@irovnici. Rok se je tako že veselil nastopa na doma~em terenu, a
njegove na~rte je prekrižala bolezen in tiste sobote se je namesto
na prizori{~u kviza zna{el v bolnici. Rok pripoveduje: »Res sem
imel smolo. V ekipi me je zamenjal Luka Novak z Jesenic. Vsak
od nas se je bolj poglobljeno pripravljal na eno temo, jaz sem si
seveda izbral konjerejo. Življenje v na{em dru{tvu je sicer precej
živahno in družabno – zato sem se tej dru{~ini tudi pridružil. Udeležujemo se prireditev po vsej Sloveniji in se povezujemo. Organiziramo pomo~ pri razli~nih delih, kot je na primer pogozdovanje,
pomemben del delovanja dru{tev podeželske mladine pa je izobraževanje in informiranje. Pa {e tole je pomembno – povsod nas
spremljata dobra in volja in vsaj ena harmonika.«
Rok {tudira urejanje podeželja in krajine v Biotehni{kem centru
v Strahinju, dela v trgovini Doma~ija Globoko in skupaj s starim
atom gospodari na doma~i kmetiji. »Imamo manj{o kmetijo; približno 6 hektarov obdelovalne zemlje, 15 hektarov gozda in vse
živo živali: konje, krave, pra{i~a, fazane, pi{~ance … Pridelamo
za svoje potrebe, ostalo prodamo. Doma~i pridelki, meso in zelenjava, grejo brez težav v promet. Ljudje vse bolj gledajo, kak{no
hrano jejo, kako in kje je pridelana. Sam v kmetovanju uživam,
ne razmi{ljam pa o {iritvi. Moj cilj je zaposlitev in kmetovanje kot
dopolnilna dejavnost.«
Kmetovanje s poudarkom na konjereji? (Smeh) »Ja, konji so pa
od otro{tva moja posebna ljubezen. Najve~ ~asa preživim z njimi. Imam tri, dva slovenske hladnokrvne pasme in ameri{kega

kasa~a. Žirovnica je super okoli{ za ježo in tudi {tevilo jahalnih
konj v ob~ini je v zadnjem obdobju zelo naraslo. Okoli 130 jih
imamo, najve~ križancev. Podati se s konjem po poljih, po vodi,
po planinah – to je nekaj najlep{ega. Vsako leto se pridružim konjenici Konjeni{kega kluba Stol, {e ve~krat pa si kraj{o ali dalj{o
konjenico naredim kar sam. Zelo navdu{ena nad konji je tudi
moja mlaj{a sestra Manca, ki me spremlja na vseh prireditvah, kjer
so konji. Poleg KK Stol sem tudi ~lan Združenja rejcev konj slovenske hladnokrvne pasme in tekmujem v vožnji vpreg kot sovoznik
Janeza Peternela iz Globokega pri Vzrejni hi{i lipicancev Barbana.
Tekmujeva v treh disciplinah: v dresurni vožnji, spretnostni vožnji
in maratonu. Osrednja tekma poteka vsako leto oktobra v Lipici.
Lansko leto sva imela nove konje in nisva bila preve~ uspe{na, leto
poprej pa sva osvojila naslov državnega prvaka v maratonu.
Kako vidi{ svojo prihodnost?
Moje `elje za prihodnost so dokon~ati {olo in dobiti dobro službo, ki mi bo dovoljevala, da bom {e naprej imel ~as za svoje živali.
Ker pa ~as hitro mineva je moja želja za prihodnost tudi ta, da si
s punco ustvariva družino.
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Upokojenci / ^ebelarji

60 let Dru{tva upokojencev
@irovnica

^estitali smo
25. aprila je ~astitljivih 98 let dopolnila gospa Katarina
Pintar. Obiskali smo
jo na njenem domu
na Breznici. Za njen
visok jubilej smo ji
~estitali in jo obdarovali `upan Leopold
Poga~ar, predsednik
DU@ Zdravko Malnar,
Helena ^ade` ter zaupnici Ivanka Ko~ila in Jerca Ti~ar. V
dru`bi slavljenke, njenega sina Milana in snahe Pavle smo
prijetno poklepetali. Gospa Katarina z zanimanjem spremlja novice iz doma~ega okolja in sveta. Zdravje ji {e kar
slu`i, pridejo pa tudi ob~asne te`ave, nam pove. ^as ji
pomagajo kraj{ati prijazne sosede, ki jo ~ez dan pogosto
obi{~ejo, za kar se jim gospa Katarina iskreno zahvaljuje.

V letu 2012 Dru{tvo upokojencev @irovnica praznuje 60-letnico svoje obstoja. To ~astitljivo obletnico
bodo v dru{tvu obele`ili z izdajo zbornika in z osrednjo prireditvijo, ki bo 26. maja 2012 ob 19.00 uri v
Dvorani pod Stolom.
^lanstvo DU@ je imelo sicer 24. marca redni letni ob~ni zbor. Obravnavali in soglasno potrdili so poro~ila
DRU[TVO UPOKOJENCEV
@IROVNICA
predsednika dru{tva in vodij sekcij,
1952 - 2012
letno poro~ilo ter poro~ilo nadzornega odbora. Sprejeli so program dela
dru{tva ter finan~ni na~rt. Soglasno
so tudi potrdili predlagan sklep upravnega odbora o odkupu zemlji{~a za
gosti{~em Osvald, sprejeli dopolnitve
Naslovnica
zbornika
in spremembe pravil dru{tva ter izvedli nadomestne volitve v upravni ter
nadzorni odbor in v ~astno razsodi{~e.

V mesecu maju bova z zaupnico obiskali {e gospo
Regino Mati~ s Sela, ki bo konec meseca praznovala 90
let. ^estitamo!

Zdravko Malnar

Jerca Ti~ar

15. in 16. junij – dneva odprtih vrat pri ^ebelarjih
Slovenski ~ebelarji `elimo ljudem prikazati svojo dejavnost in njen pomen tudi na druga~en na~in, na
na~in »odprtih vrat«. @irovni{ki ~ebelarji, zdru`eni v ^ebelarskem dru{tvu Antona Jan{e Breznica, tako
vabimo vse ob~anke in ob~ane, posebno pa mlade, da se nam v petek, 15. junija, pridru`ijo v svetu kranjske sivke.
^ebelarska zveza Slovenije, Javna svetovalna slu`ba v
~ebelarstvu in ~ebelarska dru{tva po Sloveniji `e ve~ let
ozave{~amo prebivalce Slovenije o pomenu ~ebelarstva
kot pomembnemu dejavniku pri opra{evanju rastlin, predvsem pri opra{evanju tistih rastlin, ki nam zagotavljajo preskrbo s hrano. Te`ko si predstavljamo naravo brez ~ebel,
{e te`je pa si predstavljamo na{e `ivljenje brez mo`nosti
naravne pridelave hrane. Poznana je misel, da brez ~ebel
tudi `ivljenja ni.
Vrata bomo odprli 15. junija v dveh ~ebelnjakih na{ih ~lanov
in 16. junija v kulturnem domu na Breznici. Obiskovalci si

bodo lahko ogledali na~in ~ebelarjenja z A@ panji in nakladnimi LR panji, s pomo~jo ~ebelarskega orodja in opreme
bomo prikazali ~ebelarjenje v panju in ~ebelnjaku, vas seznanili s postopkom pridelave medu, propolisa in cvetnega
prahu. Razstavili bomo orodje in ~ebelarske pripomo~ke, ki
so jih uporabljali na{i o~etje in dedki. A ne boste se mudili
le pri ogledovanju, pripravili bomo tudi poku{ino in prodajo
medenih pridelkov in medenih izdelkov.
Za jasno predstavitev, zakaj so ~ebele tako nenadomestljive pri ohranjanju narave in biotske pestrosti na{ega okolja, bomo pripravili strokovni predavanji, namenjeni {ir{i
populaciji.
Ogled ~ebelnjakov bo gotovo zanimiv za tiste, ki bodo
`eleli zdru`iti nova spoznanja o ~ebelarstvu s prijetnim izletom na smoku{ko polje ali v dolino Save, v Pi{kovco.
20. maja bo minilo 278 let od rojstva Antona Jan{e,
na{ega rojaka, od katerega se je u~il ves ~ebelarski svet in
na katerega smo Slovenci, posebno ob~ani na{e ob~ine,
lahko ponosni. Na ~ebelarskem dnevu odprtih vrat se
bomo spomnili tudi tega pomembnega mo`a.
Vse ob~anke in ob~ane vabimo na predstavitev na{e dejavnosti. ^ebelarji se bomo potrudili, da vam ~im ve~
poka`emo in tudi ponudimo ob prijetnem ~ebelarskem
klepetu. Vsem obiskovalcem `e sedaj kli~emo »Naj medi!«
Franc Pfajfar
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MARKOV SMN V VRBI
Zadnja nedelja v aprilu je v Vrbi žegnanjska nedelja, saj
25. aprila goduje sv. Mark, zavetnik vasi. Žegnanje je bilo
nekdaj va{ki praznik ob katerem so se zbrali sorodniki in
prijatelji. Ta dan se je kuhalo, cvrlo in veselilo. Žegnanjske nedelje pa so bile tudi dan, ko so v vas pri{li trgovci,
postavili {tante in razstavili svojo robo.
Vrbenske gospodinje verjetno {e vedno poskrbijo, da je na sv.
Marka na mizi ve~ dobrot kot navadno, za {tante pa poskrbijo
vsakoletni organizatorji Markovga smna, KD dr. France Pre{eren
v sodelovanju z Ob~ino Žirovnica in Zavodom za turizem in kulturo. Jerneja Stres, KD dr. France Pre{eren: Letos je prireditev, ki je v preteklih letih obsegala tudi nastope pevskih zborov,
izjemoma potekala samo v nedeljo, 29. aprila. Lepo vreme je
v Vrbo privabilo veliko obiskovalcev, ki so bili s ponudbo {e
posebej zadovoljni. Med ponudniki na sejmu smo dosledno
upo{tevali kriterije, da se lahko predstavijo le ustvarjalci doma~e
obrti, umetnostne obrti, zeli{~arji, ~ebelarji in dopolnilne dejavnosti kmetij. Po ma{i, ki je bila v cerkvi sv. Marka, je sledila otvoritev s pozdravnimi besedami župana g. Leopolda Poga~arja in
predstavitev stojnic, ki jo je vodil vsem znani mojster Janez. Ob
14. uri so si obiskovalci lahko ogledali {e nastop obeh doma~ih
otro{kih folklornih skupin pod vodstvom Jaka Srp~i~a in Maru{e
Stres, v goste pa smo povabili tudi tambura{e Iskraemeco iz
Kranja.

Mojster Janez in najmlaj{i ~lani folklorne skupine Breznica z zasluženo malico po nastopu.
Petra Kržan, Komatarjeva s Sela, je na stojnici ponujala svoje ~aj~ke
v li~ni doma izdelani
embalaži. »Rožce nabiram sama po na{ih
karavan{kih planinah,
strogo nad 1000 metri nadmorske vi{ine.
Doma jih posu{im in
shranim v reciklirano
embalažo. Imam ~aje
iz posameznih rastlin,
na primer metin in lipov ~aj, pa tudi nekaj
zelo dobrih me{anic
po receptu moje stare
mame.

Marjan Vodnik, arhitekt iz Domžal, je redni
razstavljalec na Markovem smnu. Ob svoji
stojnici rezlja, opazuje
in pripoveduje: »Delam iz razli~nih vrst
lesa – fige, mandlja,
oreha … Nastajajo~a
podoba zmaja in device tule je iz lipe, ki
je rasla na Blejskem
otoku. Posekali so jo,
ker se je su{ila. Svojih
kipov ne prodajam.
Delam za svojo du{o,
predvsem pa `elim z
vsakim kipom ohraniti
spomin na drevo.

Sveta ma{a pri sv. Marku v lepem nedeljskem jutru.

Rezbarji, pletarji, lon~arji, zeli{~arji, oljkarji, peki …

P. K.
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Poku{ina Jo`efovega
kruha na Rodinah

Knji`nica Matije ^opa Po dveh desetletjih
vabi
ponovno Fin`garjeva
Veriga
Ob 150. obletnici smrti Franca Sale{kega
Fin`garja smo se v Kulturnem dru{tvu
dr. France Pre{eren @irovnica - Breznica
odlo~ili, da obudimo dramsko skupino
Julke Dol`an. Kot pred dvaindvajsetimi
leti, ko je skupina za~enjala svojo pot,
bomo uprizorili Fin`garjevo dramsko delo
Veriga, v re`iji Mateje Mla~nik.

Na dvori{~u rojstne hi{e pisatelja Janeza Jalna je soboto, 24. marca, potekala
poku{ina Jo`efovega kruha, pospremljena s koncertom v rodinski cerkvi.
Prireditev pri Jalnu na Jo`efovo je bila `e
deseta po vrsti. V sodelovanju z Mulejevimi jo organizira Mo{ki kvintet KD dr.
France Pre{eren. ^lani kvinteta so tudi
uvodoma zapeli, na koncertu v cerkvi sv.
Klemena pa so poleg njih nastopili gostje
iz tujine; instrumentalna skupina LOHHOF iz Nem~ije in Obirski `enski oktet.
Ob~instvu, predvsem mamicam ob materinskem dnevu, so zapeli {e ~lani otro{kega
cerkvenega zbora z Breznice pod vodstvom Anje Lu`nik.
Po koncertu se je pred Jalnovo hi{o nadaljevala poku{ina razli~nih vrst kruha iz
pekarne Resman in pridelkov, ki so jih pripravili ~lani zadruge Sava Lesce. Organizatorji so bili zadovoljni tako s potekom
prireditve kot z obiskom, vsem podpornikom pa se iskreno zahvaljujejo za pomo~.

V knji`nici Matije ^opa se z majem iztekajo dejavnosti za odrasle in otroke, ki se
bodo zopet nadaljevale v jesenskem ~asu.
Pretekla dva meseca je bila v knji`nici na
ogled razstava izdelkov, ki so nastali v delavnicah za odrasle pod vodstvom Nata{e
Gorjanc Zima. Pred poletnimi po~itnicami
obiskovalce vabijo {e na predavanje Jelke
Stopar Metelko z naslovom Lon~nice v
na{ih bivalnih prostorih (17. maj ob 19h)
in Brihtino popoldne (4. junij ob 17h) z
lutkovno predstavo Moj de`nik je lahko balon. Vabljeni k obisku prireditev in
po~itni{kemu branju!

Velikono~na razstava

Vriga leta 1990, re`ija Mateja Mla~nik
Premierna uprizoritev Verige bo na sam
dan Fin`garjeve smrti, v soboto, 2. junija
2012, ob mraku pred Fin`garjevo rojstno
hi{o v Doslov~ah. Najbolj nau~akani si boste lahko predstavo ogledali `e prej, saj
bo v petek, 1. junija v kulturnem domu na
Breznici javna generalka. Predstavo bomo
ponovili v nedeljo, 3. junija, prav tako v
kulturnem domu na Breznici. Vstopnice
za predstave so v predprodaji na sede`u
Zavoda za turizem in kulturo @irovnica.
Dramska skupina Julke Dol`an

Materinski dan na
Breznici

Franc Legat

Bralni namig
Bernhard Schlink:

Bralec

Cankarjeva zalo`ba, 2000
Zgodba govori o skrivni ljubezni med
mladeni~em Michaelom, ki ima rosnih
petnajst let in precej starej{o Hanno. Dogaja se po drugi svetovni vojni v Nem~iji.
Ljubimca se sestajata v Hanninem stanovanju, kjer Michael Hanni bere gr{ke klasike in druga literarna dela. Nekega dne pa
se za Hanno izgubi vsaka sled. Ponovno
se sre~ata, ko je Michael {tudent prava,
Hanna pa … Zgodba je polna presenetljivih obratov in bralca dr`i v napetosti do
konca. Po knji`ni predlogi je bil posnet
film z istim naslovom.
Bojana Radani~

Na vsakoletni velikono~ni razstavi v Jalnovi rojstni hi{i na Rodinah je bilo poleg
pirhov razli~nih avtorjev na ogled tudi
vezenje Marije Ga{per{i~ iz Dobrega Polja ter Minke Zupan~i~ iz Gorij. V lanskem
letu so Mulejevi predstavili velikono~no
tradicijo, zna~ilno za Belo krajino, tokrat
pa so k razstavi zna~ilnih izdelkov povabili
Prekmurce, natan~neje turisti~ni dru{tvi iz
Fokovcev in Prosenjakovcev. Tako je bilo v
Jalnovi hi{i mo~ videti tudi prekmurske remenke. Razstava je bila kot vedno dobra
obiskana.
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V petek, 23. marca, se je v doma~i
dvorani na Breznici vse vrtelo okoli mam. Otro{ka folklorna skupina
Breznica je v ~ast materinskega dne
organizirala koncert z naslovom
»Mama je ena sama«.
Na odru sta se predstavili pred{olska in
{olska folklorna skupina Breznica, vsaka
je zaplesala po dve odrski postavitvi z naslovi: Dva potepuha, Naj zmaga najbolj{i,
Veselje hitro mine, Vsaka izguba hitro
izgine in Mlinarjeva h~erkica. Za bolj pester program smo v goste povabili mlade
plesalke iz {portno-animacijskega kluba
»Moj klub«, ki so zaplesale ob prepevanju
Naje Varl iz Glasbenega studia Osminka.
V prav poseben svet slovenske ljudske
pesmi in glasbil iz celega sveta sta goste
popeljala Mateja Gorjup in Samo Kutin,

Izobra`evanje

Mesto zaljubljencev se nam je zapisalo
v srce
@irovni{ki osnovno{olci smo se za podalj{an konec tedna, ko se je marca
prestavila ura, odpravili na {tiridnevno ekskurzijo v Pariz. Kar 33 osmo{olcev
in deveto{olcev se nas je odlo~ilo, da razi{~emo najbolj romanti~no mesto.

ki sta zapela, zaplesala in k tem spodbudila tudi publiko. Ob koncu se je seveda
zasli{ala vsem znana pesem Mamica je
kakor zarja in vsi nastopajo~i so podarili
svojim mamicam ro`ico. Verjamem, da se
je utrnila marsikatera solzica in na{e poslanstvo je bilo izpolnjeno – zahvalili smo
se na{im mamam preprosto zato, ker so.

Steklena piramid pred Louvrom

Maru{a Stres

Martina Strasser je
nanizala {e en uspeh
Na 9. mednarodnem tekmovanju
Davorina Jenka za pianiste, pihalce,
trobilce in komorne zasedbe marca v
Beogradu, je Martina Strasser prejela
absolutno {tevilo to~k in postala dobitnica laureata.
Mlada klarinetistka iz Zabreznice je v
spremstvu korepetitorke prof. Andreja
Markun tako ponovila svoj lanski uspeh
iz Beograda, ko je prav tako prejela prvo
nagrado. Martina drugo leto obiskuje
Konzervatorij za glasbo in balet v Ljubljani. Kot pravi sama, ima posebno sre~o, saj
je postala u~enka najbolj{ega slovenskega
klarinetista, rednega preofesorja na Akademiji za glasbo, Jo`eta Kotarja. Ure pri
njem so ji v veliko veselje in tudi v zabavo.
Trenutno Martina pripravlja recital, ki ga
bo v juniju izvedla za doma~e ob~instvo.
Vljudno vabljeni!

Disneyland
^eprav smo `e »veliki fantje in dekleta«,
smo si prvi dan dali du{ka v Disneylandu.
Cel dan smo imeli na razpolago, da se
brez zavor dru`imo s pravlji~nimi junaki in
preizkusimo vlakce smrti. Ker pa zabava
ni bil na{ edini cilj, smo si zve~er ogledali
{e najmogo~nej{i pari{ki muzej, ki hrani
okoli 35 000 razstavnih eksponatov, ki si
jih je mo~ ogledati na dobrih 60 000 m2.
Tako je, Louvre je bil na{a pika na i prvega
dne, kjer smo si osupli ogledali da Vincijevo Mona Lizo in med ostalimi umetninami poiskali tudi nekaj tistih, o katerih smo
se u~ili in na katere smo bili opozorjeni s
strani u~iteljic spremljevalk. Da bi po~asi
pogledali vse razstavljene predmete, je
bilo premalo ~asa; da je v nas vzbudil zanimanje, da ga bomo {li kdaj na lastno
pest raziskovat, pa zagotovo dovolj.

Skupinska z Eifflom

Pri baziliki Sacré Coeur

Naslednji dan smo imeli na dnevnem redu vse glavne znamenitosti Pariza - slavolok
zmage, Napoleonovo grobnico, Trocadero, galerijo LaFayette, parfumerijo Fragonard,
kjer so nam predstavili postopek izdelave parfuma; Latinsko ~etrt, Notre Dame, Shakespearovo knjigarno, La Defence (moderno ~etrt Pariza); Montmartre, kjer smo si
ogledali Sacre Coeur oz. Belo golobico ter ozke ulice, polne umetnikov, karikaturistov
… Ve~er smo zaklju~ili na najprepoznavnej{i znamenitosti Pariza – Eifflovem stolpu.
Sre~a je bila na na{i strani – veter nam je prizanesel, gne~i smo se izognili, no~ni pogled z 276 metrov pa je popla~al hojo navzdol, saj smo jo zaradi prevelike gne~e ucvrli
z druge eta`e kar pe{ po 719 stopnicah.
V nedeljo dopoldne je sledila le {e panoramska vo`nja z ladjico po Seni, ko smo {e
zadnji~ poprijeli za fotoaparate. Nato pa pot domov, ki je bila polna smeha, zanimivih
iger in tudi u~enja, saj so nas nekaj ur po prihodu `e ~akale {olske obveznosti. Vrnili
smo se utrujeni, a polni lepih vtisov, ki nas vabijo nazaj.
@irovni{ki osnovno{olci
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DRŽAVNI OSNOVNO[OLSKI DEBATNI TURNIR V @IROVNICI
Osnovna {ola Žirovnica, 14. april 2012
Vse preve~krat – ko ljudem razlagam o na{ih debatnih dosežkih – naletim na odziv: »Oh – haha, debata, kaj,« se jim razjasni
obraz, »vem ja, tud mi smo svoje cajte debatiral, hehe, dana{nja
mladina pa verjetno debatira po telefonu pa po tistem va{em
fejsbuku ane, hehe, debaterji pa dosežki ja …«
Zato naj za za~etek seznanim {ir{e ljudstvo, kaj debata sploh je.
Da bi lažje razumeli ta ko~ljivi pojem, moramo najprej pogledati,
kaj debata ni. DEBATA NI:
I. pogovor z star{i in prijatelji med kosilom;
II. chattanje prek Facebooka ali Skypa;
III. debatiranje med poukom ali odmorom;
IV. razpravljanje s sosedo o stalnem problemu: vremenu.
SSKJ definira debato takole: izmenjava mnenj v razgovoru, razpravljanje. Debata kot projekt organizacije Za in Proti – zavoda
za kulturo dialoga pa je celoleten sklop turnirjev, ki se izvajajo
na razli~nih {olah po vsej Sloveniji. Od oktobra do aprila se tekmovanja kar vrstijo, vrhunec debatnega leta pa je seveda kon~ni
turnir, na katerem se dolo~i državne osnovno{olske prvake. Letos je imela ~ast organizirati to prireditev prav na{a O{ Žirovnica.
V soboto, 14. aprila se je v veliki telovadnici Dvorane pod Stolom uradno za~el omenjeni projekt. Dogodka se je udeležilo 25
ekip in 75 tekmovalcev. Med njimi je Žirovnica imela {tiri odli~ne
ekipe doma~ih favoritk: ekipa Apple Team (Simona Stoilkova,
Tja{a Kelbl in Lucija ~op), Top 3 (Manja Pintari~, Neža Kranjc
in Tamara Žibrek), 3 goflje (Mojca Žumer, Ema Zupan in Tja{a
^e{ek) in E&EMs (Ema ^e{ek, Eva Poklukar in Ema Siko{ek) – vse
pod mentorstvom Mete Re{ek.
Izvajali so se trije debatni krogi; v prvem krogu smo debatirali na
trditev »Nuklearne elektrarne bi morali zapreti«, v drugem »Jejmo lokalno pridelano hrano« in v tretjem–impromptu– krogu na
temo »Plasti~ne vre~ke bi morali prepovedati«. Po vseh treh debatah in okusnem kosilu je sledila razglasitev finalnih dveh ekip
z najve~jim {tevilom zbranih to~k, ki se dobijo na podlagi ovrednotenja vsakega posameznega govorca v vsaki posamezni ekipi posebej – te to~ke se se{tejejo in dobimo skupno {tevilo to~k
ekipe, ki jih je le-ta nabrala ~ez vse tri »pogajalne« kroge. Vidite,
tudi pri debati je priporo~ljivo osnovno znanje matematike.
Ko smo vsi napeto ~akali, kdo bo sre~než, ki bo naslednjo uro
sedel na finalnem odru in debatiral za vso ~ast in slavo, kar je

Ema Siko{ek, Eva Poklukar in Ema ^e{ek - dr`avne prvakinje
debata premore, je pomo~nik direktorice, Peter, rekel: »V finalu
se bosta pomerili ekipaaa … Psiha-fun-club in ekipa E&EMs.«
Uau, od samega {oka smo kot v transu spakirale prtljago listov
na velike mize in se spra{evale, ~e bomo kos fenom Psihe kluba.
Debatirali smo na temo lokalno pridelane hrane, sodilo pa nam
je pet sodnic mentoric. Po koncu krvave bitke so sledile kratke
reklame, nato pa razglasitev in podelitev privla~nih nagrad. Brrrrrr, najprej govorci. Med nagrajeno deseterico sodijo naslednje
u~enke: 6. mesto je osvojila sodebaterka Ema ^e{ek, 4. mesto
je zasedla njena sestra Tja{a ^e{ek, laskavo drugo mesto med
najbolj{imi govorci pripada Emi Siko{ek, moja malenkost Eva pa
je osvojila naziv najbolj{e govorke v državi.
Kot ekipa so se izkazale punce Apple Team-a, osvojile so 4. mesto, po finalni debati pa se je zbor sodnic odlo~il, da 1. ekipno
mesto pripada E&EMs ekipi. Lahko si predstavljate, da je bilo
slavje nepopisno. Fant, zmagale smo!
Za nekaj debaterk je bil to zadnji turnir, kar pomeni, da ne bomo
ve~ tekmovale na osnovno{olskih, temve~ le {e na srednje{olskih
debatah. A situacija ni brezizhodna, saj imamo na sre~o {e kvalitetni podmladek iz nižjih razredov, ki bo nadomestil na{e in
dosegel {e slaj{e uspehe.
Zbogom!
Eva Poklukar, 9. b

Pevski zbor uspe{en na
Javorniku in v Bratislavi

vodstvom zborovodkinje Stanke Mencinger in Mladinski pevski
zbor O[ @irovnica pod vodstvom Slavice Magdi~. Mladinski zbor
`irovni{ke {ole je v priprave vlo`il res veliko truda, saj so pevci
med prvomajskimi po~itnicami nastopili {e na mednarodnem festivalu mladinskih pevskih zborov v Bratislavi. Ve~ o gostovanju
na Slova{kem pa prihodnji~.
Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Ob~ine @irovnica
vabi na preventivno akcijo

»Trening varne vo`nje« za voznike koles
z motorjem in na predstavitev
programa »Jumicar«

12. aprila je v na Slovenskem Javorniku potekala obmo~na revija
otro{kih in mladinskih pevskih zborov z naslovom »Poj z menoj«.
Predstavilo se je osem zborov, od tega {tirje otro{ki, trije mladinski in en gimnazijski zbor. Strokovna spremljevalka revije, gospa
Andreja Martinjak, je za udele`bo na regijskem sre~anju izbrala otro{ki pevski zbor Solzice z O[ Pre`ihovega Voranca pod

Akcija bo potekala v soboto, 2. junija 2012, med 10.00 in
14.00 uro na parkiri{~u pred Osnovno {olo @irovnica
Vabljeni vsi vozniki koles z motorjem, ki se lahko pripeljejo tudi
s svojimi mopedi in skuterji, u~enci razredne stopnje in otroci,
ki obiskujejo vrtec.
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Junaki na{ega ~asa: kdo so in
zakaj?

U~ilnica na prostem dobila streho
V lanskem {olskem letu so na {olskem vrtu pri Osnovni {oli
@irovnica uredili u~ilnico na prostem. U~ilnico v jesenskem in
pomladnem ~asu uporabljajo otroci iz vrtca in u~enci od 1. do 9.
razreda pri razli~nih dejavnostih. Konec marca je u~ilnica dobila
{e streho. Streha, narejena iz skodel, omogo~a uporabo u~ilnice
tudi v zgodnej{ih urah, ker {~iti mize in klopi pred vlago, hkrati
pa je tudi u~inkovita za{~ita pred son~no pripeko. Ob u~ilnici je
`e lansko pomlad zacvetel zeli{~ni vrt, posadili so sadna drevesa,
v leto{nji pomadi pa so zasadili {e zelenjavni vrt. Za vse skupaj
skrbijo u~enci, vzgojiteljice, u~iteljice in hi{nik. Spomladanski
pogled na {olski vrt pa je {e posebej polep{ala mno`ica tulipanov, ki so jih posadili otroci iz vrtca.
U~ilnica na prostem se je delno financirala iz sredstev {olskega
sklada.

Pravlji~ni junaki se borijo z zmaji in re{ujejo zale princeske. Resni~ni junaki pa pogumno pomagajo ljudem v
stiski. Kdo so torej junaki?
Odgovor na to vpra{anje smo s predstavniki {olskega otro{kega
parlamenta O[ @irovnica iskali na sre~anjih in razli~nih delavnicah tekom {olskega leta. Ker so se mnenja u~encev o tem, kdo
je junak zelo razlikovala, smo razlago besede poiskali v Slovarju
slovenskega knji`nega jezika. Strinjali smo se, da ima prav vsak
svojega junaka in nadalje dolo~ali lastnosti, zaradi katerih nekoga sploh ozna~imo za junaka. Tudi na tem podro~ju je do izraza
pri{la razli~nost stali{~ u~encev, kar pa se za pravo parlamentiranje pravzaprav spodobi. Junaki so torej bodisi prijazni, mo~ni,
pogumni, pametni ali pa skromni, vztrajni, pravi~ni … Ugotovili
smo, da je oseba, ki je za nekoga junak, pogosto tudi njegov
vzor. @eleli smo {ir{i vpogled v to tematiko, zato smo na {olo povabili predstavnico organizacije Amnesty International, ki nam je
predstavila nekaj vzornikov z vidika ~lovekovih pravic. U~enci so
na delavnici zares aktivno sodelovali in na{teli kar nekaj primerov
svojih vzornikov. Pri izboru so si seveda postavili svoja merila in
tako na seznamu njihovih “junakov” ni bilo npr. politikov, saj
imajo o njih slabo mnenje. Delavnico smo zaklju~ili s predstavitvijo dolo~enih problemov oz. izzivov, ki jih u~enci lahko zaznajo
v na{i o`ji in {ir{i okolici in z vklju~evanjem v njihovo re{evanje
tudi sami postanejo junaki.
Prav posebnega projekta smo se lotili za predstavitev {ole na
med{olskem parlamentu v Kranjski Gori. Posneli in izdelali smo
videoreporta`o, v kateri smo prikazali, kaj o junakih menijo otroci in u~itelji.
U~enci so bili vse leto za delo v okviru {olskega parlamenta zelo
motivirani in pri tem pokazali tudi svoje znanje in ve{~ine, ki sicer,
pri rednem {olskem delu, ne »prikukajo tako pogosto na plan«.

Letovanje za `irovni{ke otroke
Pinea 2012, 26. 7.–7. 8.
DPM @irovnica tudi letos or- Cenik
ganizira letovanje za otroke Otroci
ob~ine @irovnica v letovi{~u
ZDPM Jesenice v Pinei pri
pred{olski
Novigradu. Letovanje bo potekalo od ~etrtka, 26. julija, {olski do 12 let
do torka, 7. avgusta 2012. od 12 do 15 let
Prijavijo se lahko otroci iz vrt- srednje{olci
ca, osnovne {ole in srednjih odrasli
{ol. @irovni~ani bomo letovali PP s kosilom
skupaj z u~enci O[ Koro{ka PP z ve~erjo
Bela in O[ Poldeta Stra`i{arja
No~itev + zajtrk
Jesenice. Program letovanja
No~itev
bo podoben kot vsa dosedanja leta z nekaterimi novost- Zajtrk
mi. Organizirali bomo vadbo Ve~erja
za odbojkarje, na~rtujemo Kosilo
tudi kolesarski maraton iz Prevoz: 25,00
@irovnice do Pinee. Otrokom
se obi~ajno pridru`i nekaj
na{ih krajanov – verjamemo,
da se jih bo letos za letovanje
v Pinei odlo~ilo {e ve~. Vse dodatne informacije in prijavnice
dobite pri Brigiti Mrak v vrtcu
pri Osnovni {oli @irovnica in
na telefonu 031 485 459.

Ema ^e{ek, Nina [tular, Adriana [u~ur in Janja Tav~ar so
svoje glinene junake izdelale tudi iz gline.

Kdo in zakaj so junaki za najmlaj{e in najstnike?
Spiderman, ker spu{~a mre`o.
Re{evalci in gasilci, ker pogasijo po`ar.
Batman, ker je najmo~nej{i.
Einstein, ker je pameten in se zgledujem po njem.
Aram Ha~aturjan, ker je napisal tako dober violinski koncert.
Selena Gomez, ker dobro poje.
Sa{a Jalen,
mentorica {olskega otro{kega parlamenta
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Dnevna
cena
17,00
22,00
23,00
27,50
35,00
29,00
24,50
20,00
15,00
5,00
6,00
10,00

Planinarjenje

Lovska, lovska je ta … – namig za
pre~enje plazov v Stolu
Stol! Hi{na gora Žirovnice. »V mogo~nih, z dolgimi žlebovi razbrazdanih strmalih se spu{~a proti gorenjski deželi.« (Po Stanku Klinarju). Posodili smo ga
celo za kuliso razglednice Bleda. Pa ga poznamo dovolj?

Betonska bajta
so namre~ {e nedavno nazaj oskrbovali
Pre{ernovo ko~o s pomo~jo konj. Smo na
Okroglici, pol ure nad Zabre{ko planino.
Na prijetni klopci pred hi{ko smo si sedaj
že zaslužili malo dalj{i po~itek, malico in
nekaj razvajanja na soncu.

^e ne, vas tokrat vabim, da razi{~emo njegov osrednji del, kjer bomo ob lepem vremenu uživali ob pogledih na deželo. ^e bomo imeli malo sre~e, nas bo pozdravil {e
kak{en gams ali kar cel trop. Velja pa opozorilo, naj bomo pozorni do »pravih prebivalcev Stola«.
Nenaden pojav ali hiter gib in hrup pla{ijo živali, tako divje kot doma~e. Zato bodimo
strpni in živalim dajmo priložnost, da se umaknejo.

Skozi gozdnat predel Veliki ~rtež se steza proti Zabre{kemu plazu in naprej po gozdu
proti Okroglici za~ne rahlo vzpenjati, pa le za dobrih 100 m/nv.
Iz gozda pridemo na manj{o jaso, kjer že zagledamo lepo obnovljeno, skoraj pravlji~no
hi{ico. Betonska bajta, v~asih manj{e zaveti{~e z dvema pogradoma, {tedilnikom in
vodo. Mimo poteka druga markirana pot na Stol, imenovana tudi konjska. Po njej
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Za opisano turo boste potrebovali 4–5
ur prijetne hoje. Potrebujete le primerno
obutev in ve{~ korak za hojo po nezahtevnem brezpotju.
Boris Madon

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

Pot proti Valvasorjevemu domu poznamo doma~ini verjetno že bolj kot svoj žep. Tudi
za opis poti naprej proti najvi{jemu vrhu ob~ine ne gre izgubljati besed, saj lahko sledimo markacijam. Na nadmorski vi{ini okrog 1500 m/nv pa že moramo postati pozorni,
kajti tu se na{a pot odcepi v desno na stezo proti {irokemu plazu.
Tam na odcepu po navadi »~akajo« tudi polena za dobro kondicijsko pripravljene in
osve{~ene. Marsikdo si breme naloži na nahrbtnik in tako velikodu{no pripomore, da
je v Pre{ernovi ko~i na Stolu bolj toplo.
Do tukaj bomo iz Zavr{nice potrebovali slabi dve uri, od Valvasorja pa temu primerno
manj, torej eno uro zmerne hoje.
Sedaj sledi tisti najbolj prijeten del poti. Nad Ga~ami, pod Njivicami, bomo pre~kali
{e dva manj{a plazova in preko Malega ~rteža pri{li do {irokega plazu. Pod nami se
ob~asno pokažejo planine, hoja ni prenaporna, saj se vseskozi gibljemo na približno
isti vi{ini. Uživajmo malo divjine in se pustimo presenetiti. A ne pozabimo na varen
korak. Pri pre~kanju plazov moramo biti pozorni tudi na dogajanje nad nami.

Tokrat ne bo težko nadaljevati. Saj sledi
samo {e prijeten spust po markirani poti
do križi{~a steza nad Zabre{ko planino.
Tu se lahko odlo~imo za zgornjo pot preko Stare planine, mimo Julke, nad Kotlom
in Žirovni{ko planino do Valvasorja ali po
spodnji poti mimo Zabre{ke in Žirovni{ke
planine prav tako do Valvasorja. Lahko
zaidete tudi na kak{no vmesno stezico,
pa ne bo ni~ narobe. Saj prav vse vodijo
v isto smer.

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

Moste 31a
4274 @irovnica

Planinarjenje

Kolesarski izlet PD Žirovnica

Grajamo

V tretje gre rado. In vsako leto nas je ve~. Tokrat smo se odpravili na Kras in ga v dveh dneh dodobra prekolesarili (Kobdilj,
Gorjansko, Pliskovica, Skopo …), si ogledali marsikatero znamenitost, ob~udovali naravo, pokrpali kak{no zra~nico in poskusili
kulinari~ne posebnosti.

Flourescentni napis,
ki se je pojavil na
ovinku, kjer se
pot k Tur{ki jami
odcepi s ceste, ki
pelje na Valvasor,
sodi morda na zid
z grafiti, res pa ne v
planine. Res je tudi,
da je usmerjevalna
tabla za Tur{ko
jamo name{~ena v
kri`i{~u v Zavr{nici, potem pa naj se znajde vsak po svoje. Enotni
ka`ipoti na vseh poteh v okolici bi bili vsekakor dobrodo{li.
Uredni{tvo

Mali planinci spoznavali okolico
^lani planinskega krožka v žirovni{kem vrtcu so
na svojem zadnjem izletu
spoznavali okoli{ke vasi.
Izpred {ole so se po kolovozni poti odpravili proti Vrbi.
Prvi postanek so naredili
pod va{ko lipo in si nekoliko
odpo~ili kar na kamnih. Od
zunaj in znotraj so si ogledali Pre{ernovo rojstno hi{o
in kratko prisluhnili gospe
Miri. Pot so mimo cerkvice
sv. Marka nadaljevali proti
Doslov~am. Pri Vazarjevemu
kužnemu znamenju je napo~il
~as za najlep{i del izleta – malico, za katero so bili na poti nazaj
proti {oli olaj{ani nahrbtniki. Otroci, to pot jih je bilo na pohodu
22, se vedno z veseljem odpravijo na izlet. Planinski krožek v
vrtcu vodi mentorica Brigita Mrak, ki se je kot predstavnica PD
Žirovnica v aprilu udeležila sre~anja vodnikov in mentorjev Gorenjske v Škofji Loki. Udeleženci sre~anja so si izmenjali vodni{ke
izku{nje in se povzpeli na Ljubelj.

Osmice so tukaj {e dandanes zakon. Na Kras je osmica pri{la s
habsbur{kim cesarstvom. Ta pravica se je ohranila {e kasneje v ~asu
vladavine cesarice Marije Terezije in cesarja Franca Jožefa II. Takrat
je bil izdan tudi dekret, ki je dovoljeval vinogradnikom osemdnevni
rok za to~enje vina. Osmice ob vinu ponujajo tudi kra{ke dobrote,
prepoznamo pa jih po lesenem kažipotu in br{ljanovi vejici, ki ostane sveža ravno osem dni.
Mi smo seveda na{li tako vejico in ji sledili. Preživeli smo zanimiv
ve~er ob druženju, dobri hrani in tudi terana se nismo branili.
Tako, da nam drugi dan tudi klanci niso pri{li do živega.
Naslednje leto pa kam drugam. Vabljeni!
Madon Boris

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

Planinske postojanke kmalu odprte
PD @irovnica vabi na
uradno otvoritev sezone v Domu pri izviru
Zavr{nice, ki bo 2.
junija. V maju bo dom
odprt ob vikendih, od
petka popoldne do nedelje, od 2. junija do
konca septembra pa
vse dni v tednu.

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

PD Javornik-Koro{ka
Bela obve{~a, da bodo
Pre{ernovo ko~o na
Stolu odprli 2. junija.
Vabljeni na najvi{ji vrh
v ob~ini!

SERVIS PARNIH LIKALNIKOV "MAXI LINDO"
ELEKTROINŠTALACIJE
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Pajki in pajkovke v Dvorani pod Stolom
Ko smo 25. marca premaknili uro na poletni ~as, so se
v Dvorani pod Stolom namno`ile kolonije pajkov, ki so
medsebojno tekmovale, kdo ima najhitrej{e predstavnike in predstavnice. V dvorani pri Osnovni {oli @irovnica
je namre~ potekala tekma v te`avnostnem plezanju v Zahodni ligi, imenovana Zlati pajek. Organizator tekme je
bil [portno plezalni odsek @irovnica, ki je bil na tekmi
zastopan tudi s 17 plezalkami in plezalci.
Med 270 tekmovalci se je od `irovni{kih najbolje uvrstil Vid
Po`ek, ki je tekmoval med mlaj{imi cicibani in si je priplezal
6. mesto. V najmlaj{i kategoriji se je pri dekletih pomerila le
Nika Valentar, ki je bila 38. Med starej{imi cicibankami je bila
najbolj{a Meggie Kalan, ki je zasedla 9. mesto v konkurenci 37
tekmovalk. Starej{i cicibanki Ne`a Kozjek in Pia Justin sta bili
26. in 28. Med kadeti se je najbolje odrezal Matic Oblak s 13.
mestom, med starej{imi de~ki pa Jernej Leskovar s 15. mestom.
V slednji kategoriji sta Ga{per Anderle in Rok Lu`nik zasedla 19.
mesto, enako uvrstitev pa si je priplezal tudi Miha @agar med
starej{imi cicibani. V tej starostni kategoriji so nastopili {e trije
na{i plezalci, ki so bili Toma` Pirc (29.), Luka Debenjak (32.) in
Oskar Vov~ak (38.). Sara Ravnik je bila izmed 39 mlaj{ih deklic
21., v isti kategoriji pa so bile Sara Strasser 24., Ajda Po`ek 27.
in Tara Mohori~ 28.
^estitke vsem plezalkam in plezalcem, pa tudi organizatorjem
– [portno plezalnemu odseku @irovnica, ki so prvi~ organizirali
tekmovanje in se izkazali tudi s spremljevalnim programom. V
malo telovadnico so napotili vse, ki so se hoteli spro{~ati s pokanjem balonov. Ker je bila nedelja namenjena materam, pa so
poskrbeli tudi za ustvarjalno delavnico, na kateri so izdelovali
vo{~ilnice in ro`ice. Tisti tekmovalci in obiskovalci, ki so prekipevali od energije, so jo lahko spro{~ali na blazinah za razgibavanje ter trampolinu, s pomo~jo katerega so pogumni izvedli
marsikateri akrobatski skok.
Zadovoljni organizatorji se zahvaljujejo ne le sponzorjem, ampak tudi star{em, ki so jim organizacijo prvega takega dogodka
mo~no olaj{ali.
Relief_90x87_0211_TISK.pdf

2/15/11

@ivahno na vseh prizori{~ih v dvorani

Novinarski kro`ek
@irovnica
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Pajek in pajkovka v steni
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Za Jureta 2012

Uspeh Meggie in Marcela

Zavod za {port Jesenice je letos drugi~ priredil kolesarski izlet v spomin na Jureta Robi~a. 14. aprila se je okoli
60 kolesarjev podalo na pot iz Podmežakle do Kranjske
Gore, med njimi tudi ~lani KK Zavr{nica.

31. marca je v Ljubljani potekala zadnja leto{nja tekma
v skokih z male pro`ne ponjave. Odprto prvenstvo v organizaciji [D Sokol Be`igrad je bilo obenem tretja kvalifikacijska tekma za pokal Slovenije. Tekmovanja so se
udele`ili tudi `irovni{ki akrobati.
V kategoriji za~etnikov so med
60 tekmovalci nastopile Alja
A`man (6. mesto), Hana Vov~ak
(9. mesto), Lea Lu`nik (24. mesto) in Vita Pivec (39. mesto).
Med cicibani je odli~no 5. mesto
med 38 tekmovalci osvojil Marcel Vov~ak. V mo~ni ekipni konkurenci je 3. mesto osvojila ekipa
TVD Partizan Jesenice, v kateri sta
nastopili tudi `irovni~anki Meggie
Kalan in Sara @van. Posami~no
se je najuspe{nej{a med na{imi
akrobatkami Meggie Kalan,
Meggie Kalan
kljub spodrsljaju pri iztegnjenem
saltu, uvrstila v finalno tekmo za
pokal Slovenije in osvojila 5. mesto. Na vseh treh kvalifikacijskih
tekmah je Meggie zbrala 59 to~k, kar ji je prineslo kon~no 3.
mesto v PS. To je izreden uspeh, saj se je vrinila med tekmovalke
[D FLIP Piran, ki so `e nekaj let nepremagljive .

Postanek pri spominskem obeležju v Gozd Martuljku. Obeležje
ozna~uje ime kolesarske steze od Jesenic do Kranjske Gore –
Kolesarska steza Jureta Robi~a.
Gaber [orn, Zavod za {port Jesenice: »Datum spominskega
kolesarjenja ni naklju~en, saj bi Jure bi v teh dneh praznoval svoj
47. rojstni dan. Njegov prispevek k promociji kolesarstva in Slovenije v svetu je neizmeren, zato je tak{na prireditev {e najmanj
kar lahko storimo njemu v ~ast. Organizatorji in Juretovi prijatelji
se trudimo, da to ne bo tonilo v pozabo, bil je velik ~lovek. Vreme nam letos ni bilo najbolj naklonjeno, zato je bila udeležba
nekoliko slab{a, a kljub temu presenetljivo velika. Pri{lo je veliko
Juretovih prijateljev ter vrhunskih kolesarjev, med njimi Grega
Bole in Marko Baloh. Ni bilo malo tistih, ki so se s kolesom na
{tart pripeljali kar iz Ljubljane.«
Namesto {tartnine so organizatorji zbrali 443 EUR prispevkov,
ki jih bodo namenili za izgradnjo spominskega obeležja Jure
Robi~. Vsak udeleženec je prejel spominsko silikonsko zapestnico, pozdravili pa so jih jeseni{ki župan Tomaž Tom Mencinger,
direktor dirke okoli Slovenije Andrej Berginc, predstavnik slovenske vojske Simon Zupan~i~ in kasneje na poti {e kranjskogorski
podžupan Jože Župan~i~. [tartni znak je dal Juretov starej{i sin
Nal. Izlet se je zaklju~il pri Juretovem grobu s prižiganjem sve~.

Leon Mesari~

Center Linea Snella LESCE

Ali verjamete,
da je lahko takšna tudi notranjost vašega prenosnika?

SPOMLADANSKA AKCIJA - FIT DO POLETJA

10 x UZ kavitacija
10 x vibracijska vadba
5 x grelna blazina
5 x presso (limfna drenaža)

Če vam računalnik dela počasi, blokira, se greje, potem
je zagotovo potreben čiščenja prahu ali virusov.

Ugodna ponudba

za čiščenje prenosnega računalnika in
protivirusni pregled! Samo 45€!

Odstranjevanje najdenih virusov in drugih škodljivih programov zaračunamo posebej.
Nudimo vam še: čiščenje procesorjev in ventilatorjev, popravila osnovnih plošč,
menjavo žarnic v displejih, menjavo diskov, presnemavanje podatkov, čiščenje virusov

trebuh

500 EUR

Pokličite nas!
Pomagali vam bomo.

350 EUR

stegna + zadnjica

750 EUR

530 EUR

informacije na: 04 531 50 49

Center LS Lesce, Železniška ul. 5, e-mail: lesce@lineasnella.si
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Pomlad v Partizanu @irovnica

Mladinke so izpadle v 1. krogu tekmovanja, mladinci pa so osvojili 5.–8. mesto na dr`avni ravni.
Prav tako so kon~ana kadetska tekmovanja. Kadeti so osvojili
1. mesto v B ligi skupina »C« in skupno zasedli 12.–16. mesto,
kadetinje pa so bile 5. v B ligi skupina »B«.
Pri starej{ih deklicah so igralke doma~ega Aquawatt @irovnica
zasedle 32.– 39. mesto, starej{i de~ki pa prav tako kot kadeti
12.–16. mesto. Tako kot kadeti so tudi oni zmagali v B ligi skupina »B« brez izgubljene tekme.

Pomlad kot pomlad; saj ne ve{ ve~, kje si. Po vseh
leto{njih vremenskih peripetijah je kon~no tu, de`ela je
ozelenela in zvabila na plano tudi {portnike in rekreativce, torej tudi ~lane Partizana.

^lani TVD Partizan na ~istilni akciji
30. marca smo se zbrali na ob~nem zboru v dru{tveni
telovadnici. Posebej problemati~nih tem letos na sre~o nismo
obravnavali, potrdili smo zmerno ambiciozen program dela, ki je
primeren na{im finan~nim zmo`nostim. Za uresni~itev bo potrebno precej prostovoljnega dela, a nas veseli, da se ~lani, pa tudi zunanji sodelavci radi odzovejo na pro{nje vodstva po sodelovanju.
Na zboru je bilo veliko gostov iz dru`benega `ivljenja ob~ine, saj
`elimo s povezovanjem delati dobro za ves kraj. Imeniten za~etek
pa nam je priredila na{a gimnasti~na sekcija pod vodstvom g.
Leona Mesari~a, ki je prikazala svoje znanje in dokazala, da je
vredna dobrih rezultatov, s katerimi nas razveseljujejo na tekmah.
Program Zdravo dru{tvo, ki ga izvajamo v sodelovanju s
[portno unijo Slovenije, nam daje usmeritve za delo z razli~nimi
starostnimi skupinami. Enkrat nam je ponagajalo slabo vreme,
zato vas vabim, da se udele`ite testa hoje na 2 kilometra, ki
bo v petek, 11. maja 2012, ob 16. uri, na prireditvenem
prostoru v Zavrhu.
Naslednji dan, 12. maja 2012, ob 9. uri, pa bo na igri{~u
pred osnovno {olo potekal Cooperjev test, torej tek na
12 minut. Vabljeni, da pod strokovnim nadzorom preverite
svojo fizi~no pripravljenost v obliki, ki vam ustreza.
5. maja je potekal v ^opovi hi{i posvet Dejavno staranje,
ki ga je za gorenjska {portna dru{tva pripravila [portna unija.
Na{a dru{tvo se je spet pokazalo kot dober organizator, ob~ina
in `upan pa kot prijazen sponzor. Menim, da s takimi dejavnostmi lahko dobro predstavljamo na{ kraj in s tem privabljamo potencialne {portno rekreacijske prireditve, posebej po dokon~ni
ureditvi Zavrha.
Tradicionalni Dan {porta, rekreacije in zabave bo 9. junija
v Zavrhu. Od 9. do 12. ure bo potekal Veter v laseh, prireditev,
ki jo pripravljamo predvsem za mlade, ki jih s tem `elimo odvrniti od {kodljivih razvad in jim omogo~iti zdravo pre`ivljanje
prostega ~asa. Vabljeni!
Na teni{kih igri{~ih pred domom se je `e pri~ela sezona,
vabljeni k igranju.
Iz prej{nje {tevilke Novic pa mi je ostala {e obljuba, da
vam predstavim dokon~ne odbojkarske uvrstitve.
Tekmovanja so v ve~ini kategorij zaklju~ena. Mo{ka ~lanska ekipa
National @irovnica je v 2. DOL zasedla 7. mesto, `enska ~lanska
ekipa Aquawatt @irovnica pa prav tako 7. mesto v 3. DOL zahod.

Ekipa mini odbojke
Pri mali in mini odbojki tekmovanje {e ni zaklju~eno. De~ki v mali
odbojki se bodo borili za kon~no 13. mesto. Deklice pri mini
odbojki ~akata {e dva turnirja, kjer se bodo borile za kon~no 9.
mesto, de~ki v mini odbojki pa za kon~no 5. mesto.
Samo Mekina

TEL.: +38640366020
E-MAIL: INFO@MOJSTER-MIHA.SI
DELOVNI ČAS: PON-PET 9 - 12h 13 - 19h
SOB 9 - 12h

razstavni salon na Jesenicah
Cesta železarjev 20, 4270 Jesenice

Damjan [koda s.p. / gsm: 041 776 738 / e-mail: damjan.skoda�gmail.com
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Konjeni{tvo

Z izleta po Srbiji

Orientalski ples za nego telesa in duha

^lani konjeni{kega kluba Stol smo se kot `e leto poprej
ponovno odpravili na dvodnevni izlet v Srbijo. Lani smo
obiskali severni del Srbije – Vojvodino, letos pa nas je pot
vodila v okolico Beograda.

Orientalski ples, ki izhaja iz de`el bli`njega in srednjega vzhoda je s svojo ~arobnostjo osvojil ves svet. Vadba
tega plesa je namenjena telesni in du{evni sprostitvi, primeren pa je za `enske vseh starosti.
Veliko
medeni~nih
in
trebu{nih gibov izvira {e iz
prastarih obrednih obi~ajev
za pomo~ pri rojevanu, za
zabavo in sprostitev, v religiozne namene ter terapijo. Orientalski ples ne pozna telesnih omejitev, ker
ga lahko ple{ejo pripadnice
vseh starostnih skupin in tudi razli~nih postav, saj pri tem plesu
vsako telo velja za nekaj posebnega in ~udovitega. Neguje predvsem notranje organe telesa, pomaga pri krepitvi in oblikovanju
mi{ic, porabi ma{~ob ter izbolj{a dr`o celega telesa.
Orientalski ples pomaga predvsem pri bolj{em ob~utenju telesa,
zaradi ~esar mu znamo bolje prisluhniti, nas sprosti in napolnjuje z `ivljenjsko energijo, nam dviguje samozavest in na{i `enski
energiji dovoli priti na povr{je, da za`ari v vsej svoji lepoti. Gre za
odraz na{e notranjosti in zunanjosti skozi gibanje, poleg tega pa
nas povezuje z materijo, da ne odplujemo predale~ iz fizi~nega
sveta in obenem z duhovnim, da ne pozabimo na na{o notranjost in njeno veli~ino.

Na{a prva postaja je bila Ergela Ljubi~evo blizu Po`arevca. Tako
imenovana oaza miru in ti{ine je ena najstarej{ih kobilarn v Srbiji. Leta 1853 jo je ustanovil knez Milo{ Obrenovi}, ki je na
pa{nikih poleg Morave vzgajal najbolj{e konje. Ime Ljubi~evo je
dobila po njegovi `eni kneginji Ljubici, ki je na posestvu pre`ivela
veliko svojega ~asa. Leta 1860 je kobilarno knez Milo{ poklonil
dr`avi Srbiji. Kljub temu, da so kobilarno skozi zgodovino prizadele vojne in krize, je pre`ivela in se danes pona{a z najbolj{imi
polnokrvnimi konji, ki jih vzrejajo in pripravljajo za galopske dirke, kjer dosegajo vrhunske rezultate.
Na{ naslednji postanek, kjer smo tudi preno~ili, je bila mala srbska vasica Gu~a.

Aleksandra Mohori~, vaditeljica

Skupinska v Gu~i
Gu~a, ki {teje 2000 prebivalcev, vsako leto postane prizori{~e
najve~jega trobenta{kega festivala na svetu. Takrat vasica z
okolico gosti ve~ sto tiso~ obiskovalcev z vsega sveta. Mlado
in staro podle`e ritmu in zvokom trobent. Pravijo jim ~ude`ni
instrumenti, ki preglasijo razprtije, zgladijo razlike in ohladijo
vro~o kri. Prijetna namestitev v lepo urejenih objektih, slastna
tradicionalna srbska kuhinja, velikono~ni zajtrk, ki smo ga bili
dele`ni, in prijazni ljudje, ki so nas gostili, nam bodo za vedno
ostali v lepem spominu.
Pred povratkom domov smo se ustavili v [abcu, kjer se na Hipodromu [abac na velikono~no nedeljo pri~ne sezona dirk. V
mno`ici, ki je {tela tri do {tiri tiso~ gledalcev, smo si ogledali
galopske dirke na 1200 in 1350 metrov dolgih stezah.
Hipodrom se razprostira na 27 hektarih. Tam se vsak dan na
dirke pripravlja do 80 polnokrvnih angle{kih konj. Dirke si letno
ogleda nad 20 000 obiskovalcev. Na hipodromu bodo letos v 12
tekmovalnih dneh priredili 61 dirk, na katerih bo sodelovalo ve~
sto konjev – galoperjev.
Zaradi dol`ine poti, ki smo jo morali prepotovati z avtobusom,
je marsikatera ogleda vredna znamenitost ali zanimivost na na{i
poti tokrat ostala neobiskana. Do takrat, ko se bomo na naslednjem izletu odpravili proti novim ciljem, nas bodo spremljali
vtisi s poti in spomini na prijetne urice, ki smo jih pre`iveli skupaj.

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

UGODNO
ZANESLJIVO
BREZ ^AKANJA

Majda Knez, Konjeni{ki klub Stol

23

Reporta`a

Pe[ na morje

li, kje to~no bomo spali, smo seveda zapakirali {e {otora, spalke
in pripadajo~o opremo.

Enkrat sm mislu da sm bil zmatran, pa nism bil.
Pri{el je dan odhoda. Prvi del poti do Radovljice smo prehodili
ob železni{ki progi, nato pa naprej ~ez Fuksovo brv proti Kropi,
kjer je bil prvi na~rtovani postanek in okrep~ilo. Od Maticovega
o~eta smo dobili zelo koristne napotke, kako najlažje do Jamnika, prvi del poti pa nas je pospremil tudi vodi~ (hvala mali bratec). Pod vrhom so se že kazali prvi žulji, zato je sledila pavza za
prvo pomo~ in preizkus rezervnih obuval. Pot smo nadaljevali
~ez hrib in nato v dolino do Selc. Na vrsti je bil prvi dalj{i postanek, saj smo bili od poti in žgo~ega sonca že kar utrujeni
in potrebni po~itka. Sledil je vzpon ~ez Golico in nato po grebenu do Starega vrha in ^etene Ravni, kjer smo se odlo~ili, da
bomo preno~ili prvi dan. Kljub temu da ima relativno majhna
vasica kar tri turisti~ne kmetije, smo imeli precej težav pri iskanju
preno~i{~a. Dve sta bili popolnoma zasedeni, tretja pa je bila
zaprta. Ko smo povedali, kdo smo in kam gremo, je prijazna
gospodarica samo za nas pripravila sobe, »ta mlada« pa nam je
hitro pripravila odli~no ve~erjo.

Bli`njica do ^rnega Kala
»Saj bencin ni tako drag. A ste že sli{ali za vlak? Tudi na {top se
da do morja. A ne bi {li vsaj s kolesom?« so bili odzivi, ko smo
zbirali ekipo za na{o avanturo. Gremo pa sami! Za ~as odhoda
si res nismo razbijali glave, saj so bili letos prazniki okoli prvega
maja idealno razporejeni za na{ podvig. Odlo~itev je padla! Gremo v petek, 27. aprila, ob 6.00, {tarta vsak izpred doma~ih vrat.
Dogovorili smo se, da pot razdelimo na etape. Vsak ~lan je odgovoren za svojo. Sprva smo planirali, da bomo pot prehodili v
treh dneh, a smo kmalu ugotovili, da je to za nas neuresni~ljivo,
zato smo avanturo podalj{ali za en dan. Izbrali smo najkraj{o
pot glede na kilometre, a ta ni bila niti najhitrej{a niti najlažja.
Zdaj vemo, da je bolje poslu{ati nasvete tistih, ki so podobne
poti že prehodili, kot se preve~ samozavestno zagnati v prve hribe v ravni ~rti. K sre~i smo to ugotovili že prvi dan in nato sproti
popravljali na~rtovano pot, po posvetu z doma~ini. Metoda se je
izkazala za odli~no, saj smo prehodili prelepe poti, katerih sami
niti slu~ajno ne bi na{li. Prihranjen pa nam je bil tudi marsikateri
klanec.
Zadnje dni pred odhodom smo med pripravljanjem opreme
ugotovili, da bodo nahrbtniki vse prej kot lahki. Ker nismo vede-

Od leve proti desne Matic, Grega, @iga, Matej
Ob jutranji kavi smo z gospodarjem družine za~rtali pot. Vodila nas je skozi gozdove, naprej preko hribov do Gorenje vasi.
Odlo~ili smo se, da uberemo lažjo, a bolj prometno pot do Žirov
in naprej do Medvedjega Brda. Pri~akala nas je odli~na ve~erja,
ker pa kmetija nima urejenih preno~i{~, so nam dovolili prespati
v jedilnici. Prebudil nas je vonj kave in sveže pe~enega kruha.
Kmalu smo polni mo~i nadaljevali na{o avanturo. Šli smo preko
Hotedr{~ice in Bukovja do Predjame, kjer smo si pod Erazmovim
gradom privo{~ili kosilo. V nadaljevanju smo že v prvem križi{~u
zgre{ili, tako smo se zna{li v slepi ulici sredi gozda. Ker se pa~
ne spodobi, da bi po isti poti hodili nazaj, smo nadaljevali po
brezpotju. Odlo~itev se je izkazala za precej adrenalinsko, saj

Kam?
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Kljub bole~inam in utrujenosti je bila to zagotovo nepozabna
dogodiv{~ina, ki jo je ob svojem ~asu potrebno ponoviti.
Zahvalo dolgujemo {e podporni ekipi, ki nam je od doma preko
ra~unalnika in telefonov organizirala preno~i{~a, ter dajala napotke in izra~une kilometrov za naprej.

smo kmalu na{li iztrebke, ki so bili najverjetneje medvedovi. S
pomo~jo GPS-a, ki ga je Matej ves ~as skrival v nahrbtniku, smo
hitro dolo~ili svoj položaj in na{li cesto. Dnevni cilj je bilo Razdrto pod Nanosom in malo pred mrakom smo ga tudi dosegli.
Preno~ili smo v hostlu.
Zjutraj se je Matic zaradi po{kodbe gležnja odlo~il, da poti ne
bo nadaljeval, zato smo žalostni pot nadaljevali le trije. Vodila
nas je preko Senože~ do Diva~e, Kozine in ^rnega Kala. Ve~ji del
smo prehodili ob stari primorski magistralki. Pred ^rnim Kalom
smo na{li ~udovito bližnjico, ki nas je pripeljala pod grad ^rni
Kal, kjer smo poleg ~udovitega razgleda tudi prvi~ uzrli morje.
Polni samozavesti smo nadaljevali pot mimo Rižane do Bertokov
proti na{emu kon~nemu cilju – Kopru. Pred Bertoki nas je ujela
tema in pot smo nadaljevali ob soju {tevilnih kresov. Vse prej
kot v pomo~ nam je bil rahlo opit doma~in, ki nas je s prave
poti usmeril na avtocesto, in nam s tem pot podalj{al za nekaj
kilometrov. Zadnji – nepotrebni – kilometri so se zdeli dalj{i kot
celotna pot, Koper ni in ni hotel priti bližje, a z malo trme in
stisnjenimi zobmi smo le dosegli cilj. Zadnja naloga je bila ugotoviti, ali je morje {e vedno slano. Matej nas je kot poznavalec
Kopra vodil zadnje metre proti obali. Seveda tudi tokrat nismo
na{li prave poti in smo prehodili {e dodaten kilometer ali dva
vzporedno z obalo, nakar smo KON^NO PRIŠLI DO MORJA!
Moramo priznati, da smo vsi po malem podcenjevali zahtevnost
poti in brez mo~ne volje vseh {tirih ne bi dosegli zadanega cilja.

Tam v daljavi je morje. Na cilju je bilo za nami 170 km
prehojene poti
Pohodniki: Matej Kramar, Grega Frlic, Matic Mežek in Žiga Fain

Prihodnja {tevilka Novic ob~ine @irovnica bo iz{la v za~etku meseca julija. Vabimo vas k sodelovanju v rubrikah
Mnenja bralcev, Hvalimo/Grajamo in Mali oglasi. Prispevke zbiramo do konca junija 2012. Po{ljite jih na naslov
Medium d.o.o., @irovnica 60c ali e-naslov novice�medium.si.
580 50 20, 040 439 560

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

notranje ograje

ograje

nadstre�ek

balkonske ograje

Vojo Jovi~i~ s.p.

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

M: 041 637 612
info�kov.si
www.kov.si

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

25

Kri`anka

SESTAVIL:
BOŠTJAN
OVSENEK

ZNAMKA
FRANSLOVENSKI
COSKIH KANTAVTOR PREDEL
AVTOMO- S KOROŠKE LJUBLJANJE
BILOV

NICK
NOLTE

DESPERACIJA,
OBUPANJE

IZMENA

NADAV,
PREDUJEM

ŠVEDSKA
FILMSKA
DIVA

RAVNINA

GLAVNO
MESTO
ŠKOTSKE
JUŽNOAMERIŠKI
RASTLINSKI
STRUP,
KURARE

MANJ
KOT
ENA
STARORIMSKI
PESNIK

ANTONIO
STRADIVARI

ERMIN
ŠILJAK
NORDIJSKI
PEVEC IN
PESNIK

PAUL
NEWMAN
SORTA
JABOLK

KRVNI
DELIKT
ZAŠČITA
PRED
SONCEM

ZAČETEK
PREBAVNEGA TRAKTA
SL. DIRIG.
(ANTON)
AMERIŠKA
PISATELJICA NIN

NOVICE

ŠPORTNA
NAPRAVA
V PLANICI

BOLEČI,
AMERIŠKA BELKASTI
ČRNSKA IZPUŠČAJI ZAPOREDNI
ČRKI V
PEVKA
NA USTNI
ABECEDI
(r.1939)
SLUZNICI

NASLOV
TURŠKIH
DOSTOJANSTVENIKOV

JAMA
GLINA,
ILOVICA
JEMENSKA
LUKA
HOL. SLIKAR
VAN DER
NEER

ŠPORTNI
OBJEKT

LANENO
PREDIVO
JUŽNOAFR.
DRŽAVNIK
MANDELA
HLADNA
STEPA
BREZNOGI
VALJASTI
PLAZILEC

BOLJŠI
KROMPIR
ROGLJIČASTE
OBLIKE
DEL
STATEV

STAR
SLOVAN

PESEM
GRŠKA
MITOLOŠKA
ČAROVNICA
ROBERT
KRANJEC

FR. ŠANSONJERKA
(PATRICIA)
ALENKA
TETIČKOVIČ

NADA
SEVŠEK

DOGOVORJENA
MERSKA
KOLIČINA
ŽIVAL ZA
JAHANJE

POTOMKA
KELTOV

MALOPRIDNEŽ

KLOBUK
IZ ZAJČJE
DLAKE
TROPSKO
DREVO

NEMŠKA
LUKA OB
BALTIKU
GEORGE
ADE

ETIKA,
MORALA

REŽISER
FILMA
“VESNA”
(FRANTIŠEK)

RIMSKA
PRESKRBA
Z ŽITOM
LIRSKA
HVALNICA

SOVJETSKI
DRŽAVNIK
(MIHAIL)
JURE
NATEK

ZVRST
GLASBE
MITJA
OKORN

PREBIVALKE
TRETJEGA
NAJVEČJEGA
MESTA V
SLOVENIJI
MOJZESOV
BRAT

DRŽAVA OB
TAJSKI
TRAVA
DRUGE
KOŠNJE

UPORABNOST
KRAJ PRI
KRANJU
(ASF.BAZA)

OSNI
KLIN,
OSNIK

JUŽNOAMERIŠKI
INDIJANEC

BRANE
IVANC
ALKALOID
IZ VOLČJE
ČEŠNJE

BRITANSKA
IGRALKA
WINSLET
KRILO

PRISTAŠI
SEKTE
ADAMITOV
SLOVENSKI
POPEVKAR
PLESTENJAK

PAUL
ANKA

BIBLIJSKI
OČAK

OSNE: del statev, SKALD: staronordijski pesnik in pevec, NANUT: naš dirigent, KAAS: francoska šansonjerka, ANONA: rimska preskrba z žitom

Geslo prej{nje kri`anke:
V VRTNARIJI [LIBAR AKCIJA V APRILU
Nagrade prejmejo:
• Anita Kastelic, Brag 52
• Julijana Klinar, Zabreznica 7g
• Irena @van, Rodine 40
Nagrade prejmete v Vrtnariji [libar.

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

TRI PRAKTI^NE NAGRADE PRISPEVA
SLOVENSKA VOJSKA
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PLINSKI PRIKLJU^KI
Plinske priklju~ke izvajamo dvakrat letno. Prispevka za priklju~itev na plinovod ni.
Tokratno akcijo bomo izvedli konec maja oziroma v za~etku junija.
Vsi ki želite, da se vam izvede priklju~ek na plinovod se prijavite Petri Pavlov~i~ (581 02 19).
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“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,...

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.

