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Na 12. redni seji ob~inskega sveta je tekla precej zanimi-
va razprava pri sprejemanju rebalansa prora~una Ob~ine 
@irovnica za leto 2012. 

Najprej nekaj dejstev o samem rebalansu. Prora~un za leto 2012 
je ob~inski svet sprejel na svoji 2. seji dne 23. 12. 2010. Ra-
zloga za rebalans prora~una 2012 sta predvsem dva: vklju~itev 
sredstev na ra~unu po zaklju~nem ra~unu 2011 v prora~un leta 
2012 in uskladitev veljavnega NRP (na~rta razvojnih programov) 
2012–2015, kjer se terminsko in vrednostno prilagajajo nekateri 
projekti. Glede na realizacijo v letu 2011 in zadnje izra~une pre-
jete s strani MF je ustrezno usklajen prihodkovni del prora~una 
(ne predvideva se ve~ zadol`evanja), odhodkovni del prora~una 
pa se je usklajeval glede na dinamiko investicijskega dela in na 
teko~em delu predvsem na mestih, kjer so se pojavile nove ali 
vi{je potrebe po prora~unskih izdatkih. V bistvu se pove~ujejo 
investicijski odhodki, kot `e samo ime pove, bodo namenjeni in-
vestiranju v komunalno infrastrukturo, ceste, javno razsvetljavo, 
otro{ka igri{~a itd.
V predlogu rebalansa prora~una so tako na~rtovani prihod-
ki v vi{ini 4.435.790 EUR, odhodki v vi{ini 6.616.698 EUR in 
primanjkljaj v vi{ini 2.180.908 EUR, ki se bo kril iz sredstev na 
ra~unih.
V letu 2012 se ne bo potrebno zadol`iti za 445.000 EUR, kot je 
bilo na~rtovano v veljavnem prora~unu. [e ve~, sredstva v vi{ini 
385.748 EUR ostajajo nerazporejena in se bodo razporedila s 
prora~unom za leto 2013 za potrebe investicijskih vlaganj. 
Zaradi kompliciranih in nerazumno dolgih postopkov pri prido-
bivanju sredstev sofinanciranja, razpisov in okoli{~in na katere 
ob~inska uprava in `upan niso imeli direktnega vpliva, se bodo 
dolo~ene investicije pri~ele izvajati {ele v drugi polovici leto{njega 
leta. Naj izpostavimo najve~je: gradnja kanalizacijskega sistema v 
Zabreznici, Selu pri @irovnici, @irovnici in delu Most z obnovo vo-
dovoda, javne razsvetljave in cest, gradnja ceste v Zavr{nico, gra-
dnja otro{kega igri{~a na Selu, gradnja ve~namenskega objekta 
na Breznici. Zaradi tega je bilo potrebno prilagoditi financiranje 
investicij tudi terminsko (prenosi sredstev …). Kljub velikim in-

vesticijskim izdatkom, ki so namenjeni novim pridobitvam, ki 
bodo pripomogli k {e bolj kvalitetnemu `ivljenju vseh nas, se 
sredstva za ostale dejavnosti ({port, kultura, {olstvo, dru{tvene 
dejavnosti …) niso zmanj{evala, nasprotno – na nekaterih se-
gmentih smo jih celo pove~ali.
Za rebalans prora~una 2012 ni prispel noben druga~en pre-
dlog/amandma s strani ob~inskih svetnikov. Pripomb, razen ne-
kaj splo{nih s strani svetnice SDS, da je premalo seznanjena z 
dokumenti, ki so podlaga za planiranje NRP in s tem sredstev, 
da ni videla osnovnih dokumentov, ki so podlaga za uvrstitev v 
prora~un oz. rebalans, ni bilo. Svetnici sem pojasnil, da jih lahko 
vidi na ob~ini, da se razvoj ni za~el {ele z njenim prihodom v 
ob~inski svet in da je bil prora~un, ki ga rebalansiramo sprejet 
preden je postala nadomestna svetnica. Kljub navedenim dej-
stvom o investicijah svetnika SDS in svetnik NSi rebalansa niso 
podprli, vsi ostali svetniki NL@, SD in DESUS pa so ga podprli in s 
tem omogo~ili izvedbo vseh na~rtovanih investicij in financiranje 
ostalih dejavnosti (kultura, sociala, {port …). To je {e en do-
kaz, da nekateri nasprotujejo po sistemu »kar tako«, saj po dru-
gi strani niso dali niti enega predloga za spremembo investicij, 
vi{ine financiranja posameznih dejavnosti ali dinamike izvajanja 
projektov.
Ob koncu tokratne uvodne besede, na pragu po~itnic, vsem 
ob~ankam in ob~anom `elim, da pre`ivijo lepo, son~no, dolgo 
poletje, da si naberejo mo~i za manj tople mesece in da se jeseni 
vsi skupaj spo~iti spoprimemo z novimi izzivi.

Slovesnost pri lipi
25. junija Slovenija praznuje rojstni dan. Tega dne leta 
1991 je slovenska skup{~ina razglasila Temeljno listino 
o samostojnosti in neodvisnosti Slovenije. V po~astitev 
dneva dr`avnosti in spomin na dogodke izpred dveh 
desetletij je ob lipi na Breznici potekala vsakoletna 
sve~anost. 

Na{i predniki so lipe sadili na krajih, ki so ozna~evala kri`i{~a poti, 
po~ivali{~a, studence s pitno vodo. Tudi marsikatera doma~ija je 
imela lipo na dvori{~u, na vasi je bil prostor ob lipi namenjen 

Aktualno

@upan Ob~ine @irovnica 
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Aktualno

sre~evanju va{~anov, pogovorom, odlo~anju. Lipa na Breznici 
je bila posajena prav na dan razglasitve samostojne Slovenije. 
Pobudo za dejanje je dal `upnik Klun, k izvedbi je pristopila ta-
kratna krajevna skupnost, smoku{ki in zabrezni{ki gasilci, neka-
tera dru{tva in krajani. »Lipa je tako lep in `iv spomin na rojstvo 
na{e dr`ave, ki nam v teh ~asih nudi ne le zavetje, ampak pred-
vsem navdih za nadaljnjo ustvarjalno pot,« je dejal Janez [ebat, 
eden od glavnih akterjev takratnega dogajanja in povezovalec 
sre~anja pod lipo ob dnevu dr`avnosti. Na{e nadaljnje poti se je 
v svojem govoru dotaknil tudi `upan Ob~ine @irovnica Leopold 
Poga~ar: »@al se ob tem prazniku vedno znova in znova odpirajo 
razna nasprotja, druga~ni pogledi in razli~ne interpretacije do-
godkov in zgodovine, ki nas je pripeljala do svoje dr`ave. @elim 
in upam, da se vse to ne bo prena{alo na lokalno raven in da se v 
razprtijah ne bomo zgledovali po dr`avnem nivoju. Tako kot ste 
takrat tu na tem mestu zasadili lipo, lokalno in ~e lahko re~em 
nekako intimno, pa vendar dru`no, tako je tudi danes na{a na-
loga, da storimo vse, da bo ta lipa rastla in se razvijala, zelenela 
in se stegovala kvi{ku, k soncu in nebu in da bo tako rasla in se 
razvijala tudi na{a dr`ava.« 
Sre~anje je pripravilo Kulturno dru{tvo dr. France Pre{eren @irov-
nica-Breznica, glasbeni program je izvedla skupina Sosedje.

P. K.

Ogled deponije Mala Me`akla

30. maja je ̀ upan Le-
opold Poga~ar pova-
bil ob~inske svet nike 
in ob~in sko upravo 
na ogled deponije 
Mala Me`akla. Na-
men ogledaje bil se-
znanitev svetnikov z ak-
tivnostmi na podro~ju 
odlaganja in ravnanja 

z odpadki. Na deponiji so nas prijazno sprejeli direktor javnega 
podjetja Jeko-in g. Ivan Ho~evar, vodja sektorja komunale ga. 
Tamara Hribar in direktor komunalne direkcije Ob~ine Jesenice 
g. Marko Markelj. Seznanili smo se s stanjem na deponiji, na~rti 
glede {iritve oziroma prilagoditve ter zvedeli nekaj o sistemu rav-
nanja z odpadki. Svetnice in svetniki so dobili odgovore na svoja 
vpra{anja in ocenili smo, da je bil ogled koristen. Za prevoz se 
`upan zahvaljuje TVD Partizanu in O[ @irovnici.

Obvestilo o razpisu za  
energetsko sanacijo objektov

Obve{~amo vas, da bo javni razpis za dodelitev finan~nih 
sredstev investicijskim ukrepom za u~inkovito rabo energi-
je in izrabo obnovljivih virov energije v gospodinjstvih na 
obmo~ju ob~ine @irovnica za investicije, izvedene v letu 
2011, objavljen predvidoma v mesecu avgustu 2012. Raz-
pis bo objavljen v mese~nem informatorju, na oglasni de-
ski Ob~ine @irovnica in na spletni strani Ob~ine @irovnica.

[ivala je deklica zvezdo, Na juri{, Po~iva jezero v tihoti 
… je 29. junija odmevalo pod `elezni{kim mostom v Mo-
stah. Spominski dan Ob~ine @irovnica je minil posebno 
slovesno, saj je od odmevne partizanske akcije po`iga 
mostov 27. junija 1942 in krutega poboja talcev nekaj dni 
pozneje, minilo 70 let. V po~astitev spomina na dogo-
dek in `rtve je Zdru`enje borcev za vrednote NOB ob~ine  
@irovnica pripravilo komemoracijo, fotografsko razstavo 
in izdalo knjigo. 

Spominu na ustreljene talce so se na vsakoletni spominski slove-
snosti poklonili svojci, doma~ini, borci in gostje, med njimi Ale-
ksander Vali~ - Muki, udele`enec akcije Cankarjevega bataljona 
junija 1942. Padlim so posvetili minuto molka in h kipu talca 
polo`ili spominski venec.
»Zadnjih 70 let ni zabrisalo sledi, ki so ostale tu v Mostah. Ob~ina, 
kot institucija, neguje tradicijo spomina na te dogodke, kljub temu 
pa `elim poudariti, da brez du{e in srca, ki ga borci, doma~ini in 
svojci padlih vlagajo v ohranitev spomina na te tragi~ne dogodke, 
ta spomin in ta kraj ne bi bila tako ohranjena in tolikokrat omenje-
na. Na{a skupna odgovornost je, da 70 let po tem, brez vredno-
stnih sodb in potvarjanja dejstev, `ivimo in delamo tako, da bi bili 
ustreljeni junaki ponosni na nas in da to prena{amo tudi na na{e 
zanamce,« je v pozdravnem govoru na komemoraciji dejal ̀ upan 
Ob~ine @irovnica Leopold Poga~ar.
Aktualnega potvarjanja zgodovine se je dotaknil tudi slavnostni 
govornik Slavko Gr~ar, podpredsednik ZZB za vrednote 
NOB Slovenije: »NOB je bila veliko dejanje slovenskega naroda 
za narodni obstoj in svobodo, pla~ano s {tevilnimi `rtvami. Veli-
ka ve~ina dr`avljanov izra`a spo{tovanje do te preteklosti, nanjo 
pa o~itno pozablja oziroma jo `eli prevrednotiti skrajna desnica 
na ~elu s sedanjo vlado. To se je izkazalo z odpovedjo dr`avne 
proslave ob 27. aprilu, {e bolj pa sedaj ob prazniku dr`avnosti. 
Nova dr`ava ni nastala le z akcijami leta 91, ki jih v na{i organi-
zaciji visoko cenimo, temve~ tudi z mnogimi dejanji pred tem. 
Klanjam se spominu na vse, ki so pripomogli, da danes `ivimo v 

Nagelj za vsakega izmed talcev
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Spominski dan

[ivala je deklica zvezdO …
svobodni dr`avi, ki je kakr{na je – na{a je in nih~e nima pravice 
da si jo prisvaja zase in svoje interese.«
Spomine na dogodke iz ~asa 2. svetovne vojne so v kulturnem 
programu na komemoraciji obudili Aleksander Vali~ in Domen 
Vali~ z recitacijami, ~lani dramske skupine O[ @irovnica z imeni-
tno povezovalko programa Taro Mohori~ in pesmi skupine The 
Pou{ters ter doma~ega mo{kega kvinteta. Slovesnost so zasno-
vali Barbara Troha, Bo`o Jane`i~ in ~lani ZB za vrednote NOB  
@irovnica.

Ob 70. obletnici knjiga in razstava

Po`ig mostov v Mostah je naslov knji`ice avtorice Natalija 
[tular, ki prina{a natan~en opis po`iga obeh mostov, okoli{~in 
in povra~ilnega ukrepa Nemcev. Knjiga, ki jo je izdalo Zdru`enje 
borcev za vrednote NOB ob~ine @irovnica, je bogato opremljena 
z dokumentarnimi fotografijami iz fototeke Gornjesavskega mu-
zeja Jesenice in zasebne zbirke Janu{a [ivica. Pregled dogodkov 
v Mostah so avtorji pripravili tudi v strnjeni obliki na razstavnih 
panojih. Razstavo si lahko ogledate vsak delovni dan v juliju in 
avgustu v ^opovi hi{i, med 8. in 11. ter 12. in 15. uro.

Ob spominskem dnevu na Stol in 
po poti spomina

Morda je katerega pohodnika {tevilka trinajst zaradi 
vra`everja odvrnila od pohoda. Kdo bi vedel? Vendar to-
kratna »trinajstica« je bila za planince sre~na.
Jutro, na predzadnjo junijsko soboto je napovedovalo lep dan 
in temu primerno veliko {tevilo pohodnikov. In res! »Pisarna« na  
@irovni{ki planini je imela `e pred {esto uro, ko naj bi se uradno 
za~el pohod, polne roke dela. Vpisalo se je preko sto pohodni-
kov, ki so se udele`ili trinajstega tradicionalnega ob~inskega 
pohoda ob spominskem dnevu Ob~ine @irovnica na najvi{ji vrh 
ob~ine. Po obisku in organizaciji ga bomo zapisali med bolj 
mno`i~ne in uspele prireditve v okviru PD @irovnica. Zaklju~ek 
za vse udele`ence se je v prijetnem okolju planine, ob zaslu`eni 
malici in klepetu, kar prehitro prevesil v popoldne. 
Tako o leto{njem pohodu ~lan PD @irovnica Boris Madon. Vzpo-
redno s pohodom na Stol pa je v sodelovanju PD in OO ZB za 

ohranjanje vrednot NOB @irovnica, 23. junija potekal tudi pohod 
po Poti spomina. Poro~a Bo`o Jane`i~.
Na Pot spomina se je ~eta pogumnih pohodnikov letos odpravila 
tretji~. Dan smo pri~eli z obiskom obele`ja talcem v Mostah in 
nasproti Lovskega doma v Zavrhu. Kot pri vseh smo o~istili spo-
minsko plo{~o in njeno okolico, polo`ili nagelj in pri`gali sve~o.
Vreme je dr`alo z nami, pohodniki pa smo bili polni energije 
in odlo~ili smo se za nekoliko dalj{o verzijo poti. S parkiri{~a v 
Zavrhu smo se najprej odpravili do obele`ja ob Smoku{kem mo-
stu, nadaljevali do spominskih plo{~ pri Jagerskih bajtah, preko 
Doslov{ke planine do obele`ja Julki Jensterle nad Zabre{ko pla-
nino. Sledil je postanek in malica na @irovni{ki planini ter prije-
tno sre~anje in pogovor z na{im Jo`etom, ki je `e sam poskrbel 
za urejeni obele`ji Julke Jensterle in Vojka [kolarisa. Nagelj smo 
polo`ili tudi k spominskim plo{~am na Valvasorjevemu domu. 
Pot smo nadaljevali do Jamovca, kjer je v spomin petih pobitih in 
v [u{ter{i~evi ko~i po`ganih kurirjev in ene kurirke, postavljena 
plo{~a z napisi njihovih imen. Prijetno utrujeni in polni spomi-
nov na te`ka, vendar juna{ka leta, smo leto{njo Pot spomina 
sklenili tam, kjer smo jo zjutraj pri~eli – ob jezeru v Zavrhu. Za 
obisk in ureditev obele`ij na Stolu in v Zelenici so poskrbeli ~lani 
PD @irovnica, za kar se jim ob tej prilo`nosti {e enkrat najlep{e 
zahvaljujemo.

Razstava o po`igu mostov ob komemoraciji v Mostah. V juliju 
in avgustu bo razstava na ogled v ^opovi rojstni hi{i.

Vpis pohodnikov na @irovni{ki planini

Postanek pri spominskem obele`ju padlim kurirjem
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Delo politi~nih strank

predlog Odloka o ob~inskih cestah 
Na 12. redni seji ob~inskega sveta je bil na dnevnem redu predlog 
Odloka o ob~inskih cestah v 2. obravnavi. Svetni{ka skupina SDS (2 
~lana) je imela na dolo~ene ~lene odloka `e pri prvemu branju pri-
pombe in dopolnila. Dveh pripomb predlagatelj odloka ni upo{teval 
in ju ni vklju~il v drugo obravnavo. Zato sva svetnika v skladu s 75. 
~lenom Poslovnika ob~inskega sveta O@ predlagala amandma k 3. 
to~ki dnevnega reda predloga Odloka o ob~inskih cestah v drugi 
obravnavi. Amandma je posegal v 32. ~len (prepovedi ogro`anja 
ob~inske ceste in prometa na njej) in v 41. ~len (kazenske dolo~be).
V 32. ~lenu se nama je zdela sporna prepoved: »- obra~ati na ce-
sti traktorje, pluge ter druge kmetijske stroje«. Posledi~no bi bilo 
odve~no besedilo v 41. ~lenu, ki govori o kazenskih dolo~bah, da 
se obra~anje na ob~inskih cesti s traktorji, plugi in drugimi kmetij-
skimi stroji kaznuje z globo, in sicer s polovi~no globo 2000 EUR se 
kaznuje pravna oseba ali podjetnik posameznik, s polovi~no globo 
500 EUR se kaznuje njegova odgovorna oseba in s polovi~no globo 
200 EUR se kaznuje posameznik, ~e stori prekr{ek.
Najin amandma sva utemeljila z naslednjo obrazlo`itvijo.
Ker ob~ina @irovnica predstavlja pode`elje s kmetijstvom meniva, da s 
to prepovedjo ote`imo delo na{im kmetom. Dejstvo je, da v ve~ini pri-
merov zaradi razdrobljenosti parcel kmetje pri opravljanju svojega dela 
velikokrat nimajo druge mo`nosti, kot da svoje traktorje s priklju~ki 
ob~asno obra~ajo na ob~inskih cestah, seveda ob upo{tevanju 
vseh pravil in oznak tako, da s svojim po~etjem ne ogro`ajo drugih 
udele`encev v prometu. Obdelovanje kmetijskih povr{in pa ni samo 
oranje, temve~ tudi ko{nja, ki pa se nemalokrat odvija do roba cesti{~a. 
Navsezadnje ob~inske ceste niso samo asfaltirane, ampak tudi neas-
faltirane povr{ine, na katerih pa v ve~ini primerov ni veliko prometa.
Najin predlog amandmaja s tremi glasovi za in dvema vzdr`anima 
ni bil sprejet.

 Slovenska demokratska stranka, OO @irovnica

O rebalansu …
Na 12. ob~inski seji 24. maja 2012 smo sprejemali rebalans prora~una 
za leto 2012. Koalicijski svetniki so rebalans brez pripomb podprli, 
sama pa nisem bila zadovoljna s pomanjkljivo obrazlo`itvijo pove~anja 
investicijskih odhodkov za 836.066 EUR, vklju~enih v NRP (na~rt ra-
zvojnih programov). Ker iz obrazlo`itev v gradivu in moja vpra{anja na 
seji nisem dobila pravega odgovora, sem 30. 5. pisno prosila `upana 
za dokumentacijo, vendar je do 27. 6. {e nisem prejela. Prilagam pi-
smo `upanu, v katerem ga prosim za manjkajo~e dokumente.

Spo{tovani g. `upan
Na 12. ob~inski seji smo svetniki sprejemali rebalans prora~una za 
leto 2012. V razpravi sem `elela, da se to~ka prelo`i na naslednjo 
sejo in sicer z namenom, da bi svetniki dobili informacijo za la`je 
odlo~anje pri investicijskih odhodkih v rebalansu, ki se pove~ujejo za 
836.066 EUR po posameznih projektih v NRP.
Pri nekaterih investicijah se sredstva prena{ajo iz leta 2011 in prosim 
za pojasnilo, koliko sredstev za
isti namen ni bilo porabljenih v letu 2011 in se prena{ajo v leto 
2012, koliko gre za nove projekte in koliko za projekte, katerim se 
investicijska vrednost spreminja po NRP, ki je bil osnova za sprejem 
prora~una za leto 2011 in 2012.
Za nove projekte v NRP prosim za predstavitev investicijskih dokumen-
tov (DIIP-e) , ki ste jih sprejeli na podlagi 8. ~lena odloka o prora~unu, 
na podlagi katerih ste investicije vklju~ili v NRP. Za ostale (starej{e) pro-
jekte, katerih vrednost se v rebalansu spreminja, prosim za konkretne 
obrazlo`itve razlogov za pove~anje, za projekte, katerih vrednost se 
spreminja za ve~ kot 30 % pa prosim za informacijo, na katerih sejah 
jih je ob~inski svet predhodno potrdil na podlagi 8. ~lena odloka .
Prosim, da zapro{ene dokumente po{ljete v pisni obliki po e-po{ti.

S spo{tovanjem in lep dan,
ob~inska svetnica Tatjana Mulej

@irovni~ani na taboru nSi v 
Ormo`u

V Ormo`u je v nedeljo, 10. junija, potekal tradicionalni tabor 
Nove Slovenije. Udele`ilo se ga je okrog 4000 ~lanov in simpa-
tizerjev stranke iz vse Slovenije, od tega en avtobus iz @irovnice 
in Radovljice. Svoje delo v zadnjem letu so predstavili poslanci: 
mag. Matej Tonin, Iva Dimic, Jo`ef Horvat, Janez Vasle, ministra 
Ljudmila Novak in Ale{ Hojs ter podpredsedniki stranke. 
Predsednica NSi je v svojem govoru povedala, da smo ob vsem 
zategovanju pasu v NSi lahko zadovoljni. Bili smo prvi zagovor-
niki dru`inske politike, bistveno smo pripomogli k temu, da se 
sredstva za varstvo otrok v vrtcih in pri porodni{kih dopustih 
niso tako drasti~no zmanj{ala. Poudarila je, da se v NSi zaveda-
mo, da je potrebno racionalizirati javno porabo in tro{iti toliko, 
kot pridelamo, kot zmore dr`avna blagajna: »Preve~krat se na-
mre~ dogaja, da gledamo na probleme preko svojega `epa in 
premalo preko zmo`nosti pla~nikov in dolgoro~nih ukrepov, ki 
bodo privedli do pravih ciljev.« V zaklju~ku: »NSi bo v vladi in 
parlamentu {e naprej delovala konstruktivno in povezovalno, saj 
se zaveda svoje odgovornosti.« 
Gost tabora je bil dr. Milan Zver, kandidat za predsednika Slo-
venije: »Pred vami stojim kot skupen kandidat. Ponosen sem na 
to. Svoje kandidature ne razumem zgolj kot strankarske. @elim 
biti in zato si bom prizadeval, da me bodo ljudje videli kot kan-
didata vseh tistih, ki vidijo v samostojni slovenski dr`avi najve~ji 
zgodovinski dose`ek slovenskega naroda. Preteklost nas dolo~a, 
a moramo spo{tovati resnico in poudarjati tisto, kar nas pove-
zuje. Tisti, ki niso imeli vizije, so nas zaposlovali s preteklostjo, 
in nas namesto da bi nas povezovali, raje delili na na{e in va{e, 
na rde~e in bele, na prvo in drugorazredne. Toda moja in na{a 
skupna kandidatura ne izhaja iz preteklosti, izhaja iz prepri~anja 
o pomenu skupne prihodnosti. Kot predsednik dr`ave bom 
ustvarjal pogoje, da nas bo prihodnost bolj zdru`evala, kot nas 
je preteklost lo~evala. Dejal je {e: »Oblast, ki ni do vseh ena-
ko prijazna in pozorna, ni ne demokrati~na ne ljudska. Ho~em, 
da je Slovenija za vse njene sinove in h~ere prijazna domovina. 
Ho~em, da smo vsi prvorazredni! Vsak ~lovek, vsak od nas, je 
pomemben. Ob~utek pripadnosti je temeljna potreba in krepost 
~loveka, zato je najpomembnej{a naloga predsednika vra~anje 
du{e slovenski dr`avi!«
Tabor so spremljali turisti~ni ogledi muzeja, obisk vinske kleti ter 
vo`nja s turisti~nim vlakcem. Za {e bolj veselo vzdu{je so poskr-
beli glasbeniki. Udele`enci tabora smo v ob~ini Ormo` pre`iveli 
~udovit dan.

Jurij Dol`an,
predsednik OO NSi @irovnica
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Odprli zbirni center @irOvnica

V sredo, 27. junija je bil v Poslovni coni @irovnica odprt 
novozgrajeni zbirni center, namenjen lo~enemu zbira-
nju posameznih vrst komunalnih odpadkov iz gospo-
dinjstev. Pri~akovati je, da bo odslej sleherni odpadni 
predmet na{el pot v ustrezen zabojnik in ne v Pi{kovco, 
Zavr{nico …

Ureditev zbirnega centra je zakonska obveza vsake ob~ine pri 
ravnanju z odpadki. Po uvedbi ekolo{kih otokov in lo~enega zbi-
ranja odpadkov od vrat do vrat, je nov zbirni center zadnja v vrsti 
pridobitev, ki omogo~ajo enostavno in ustrezno odlaganje od-
padkov. »Center je namenjen ob~anom, da bodo lahko brez do-
datnih stro{kov odlagali vse vrste odpadkov, ki sodijo izklju~no 
v ta zbirni center in nikakor v naravno in bivalno okolje, kot se 
je to na `alost v~asih dogajalo do sedaj,« je ob otvoritvi dejal 
`upan Ob~ine @irovnica Leopold Poga~ar. Vrednost projekta je 
400 000 EUR, od tega je 240 000 EUR prispevala ob~ina iz svo-
jega prora~una in razliko dr`ava v skladu z Zakonom o financi-
ranju ob~in. Zemlji{~e v izmeri 1757 m2 je na ob~ino brezpla~no 
preneslo podjetje RP Investicije. Z Zbirnim centom @irovnica 
bo upravljalo podjetje Jeko-in, izvajalec javne slu`be ravnanja 
z odpadki v na{i ob~ini, ki je sodelovalo tudi pri opremljanju 
centra. V podjetju Jeko-in so prepri~ani, da se bodo dobri rezul-
tati lo~enega zbiranja odpadkov v ob~ini @irovnica s pri~etkom 
delovanja zbirnega centra {e izbolj{ali in seveda vabijo ob~ane k 
uporabi nove mo`nosti odlaganja odpadkov. 
Ob~ani ob~ine @irovnica bodo odpadke v zbirnem centru odda-
jali brezpla~no, predlo`iti bo potrebno le polo`nico za pla~ilo 
komunalnih storitev. V centru vas bo usmerjal in nudil pomo~ 
pri odlaganju ve~jih oz. te`jih kosov pristojni delavec Jeko-ina. 
Koli~ina oddanih odpadkov je omejena le pri gradbenem mate-
rialu, ki ga lahko pripeljete najve~ za eno avtomobilsko prikolico.

Zbirni center @irovnica je odprt:

-  ob ponedeljkih:  
od 8.00 do 13.00

-  ob sredah:  
od 14.00 do 19.00

-  ob sobotah:  
od 8.00 do 14.00

Zbirni center @irovnica je namenjen lo~enemu 
zbiranju naslednjih frakcij:

- papir in lepenka
- ravno steklo, steklena embala`a
- plastika in embala`a
- odpadki iz kovin
- les
- tekstil in obutev
- jedilna olja in ma{~obe
- barve, lepila, ~rnila in smole 
- detergenti in zdravila
- baterije in akumulatorji
- elektri~na in elektronska oprema
- kosovni odpadki 
- zeleni odrez

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

Poslovna skupina R`i{nik Perc se je 
uvrstila med nacionalne finaliste v izboru 
za European Business Awards 2012/13
Na izboru za European Business Awards, ki `e od leta 
2007 nagrajuje najbolj inovativna podjetja v Evropi, se je 
skupina R`i{nik Perc iz [en~urja uvrstila med nacionalne 
finaliste v kategoriji za podjetje leta. 
Evropsko poslovno priznanje je namenjeno spodbujanju odli~nosti, 
najbolj{ih praks in inovacij v evropski poslovni skupnosti. V skladu 
s {ir{imi cilji EU odbor za podelitev nagrade spremlja reprezenta-
tivna podjetja v razli~nih evropskih dr`avah in najbolj{a povabi k 
tekmovanju. Neodvisna `irija presti`nih ekonomistov, akademikov, 
poslovne`ev, politikov in publicistov vsako leto oceni prijave ve~ kot 
200 podjetij in finalistom desetih kategorij podeli priznanje ^astni 
trak (Ruban d' Honneur).
Skupino R`i{nik Perc sta leta 1991 ustanovila Andrej R`i{nik in An-
drej Perc kot biro za arhitekturno in grafi~no oblikovanje. Dejavnost 
podjetja se je hitro {irila in prerasla v poslovno skupino. Danes njena 
podjetja zaposlujejo ve~ kot 100 strokovnjakov, ki letno ustvarijo 
nad 10 milijonov prometa na svetovalnih in strokovnih storitvah 
s podro~ja projektiranja, tr`enja in informatike. Skupina je v letu 
2011 ustvarila 47.537 EUR dodane vrednosti na zaposlenega. Nji-
hov skupni imenovalec je namre~ poslovna filozofija, ki temelji na 
transparentnih medsebojnih odnosih, strokovnosti in znanju.
Poleg mati~ne dru`be R`i{nik Perc, skupino sestavljajo tri stori-
tvena podjetja, Protim R`i{nik Perc arhitekti in in`enirji, Creatim 
R`i{nik Perc tr`ne komunikacije in Infotim R`i{nik Perc informa-
cijski sistemi ter razvojno podjetje RP investicije, poznano pred-
vsem po razvoju poslovnih con, med njimi tudi Poslovne cone  
@irovnica.

Zbirni center @irovnica, prvi dokon~an objekt v Poslovni coni 
@irovnica

Proizvodno poslovni objekt podjetja Saxonia–Franke v Poslovni 
coni @irovnica bo predvidoma pri~el delovati `e v leto{njem letu.
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Upravljavec javnih vodovodov v ob~ini @irovnica (JEKO-IN, javno 
komunalno podjetje d.o.o.) je kot vsako leto tudi v letu 2011 
vr{il nadzor nad zdravstveno ustreznostjo pitne vode in njeno 
skladnostjo s predpisi (dolo~ili Pravilnika o pitni vodi Ur. l. RS, {t. 
19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09). Prebivalci ob~ine @irovnica se 
ve~inoma s pitno vodo oskrbujejo iz dveh vodovodnih sistemov in 
sicer Zavr{nica (s pitno vodo oskrbuje @irovnico, Selo, Breznico, 
Zabreznico, Doslov~e, Vrbo, Smoku~ in Rodine) ter Ajdna (s pitno 
vodo oskrbuje Moste in Breg). Za vire pitne vode iz obeh sistemov 
je zna~ilno, da jih zaradi stabilne mikrobiolo{ke slike in (zaenkrat) 
odsotnosti kemijskih onesna`eval ni potrebno dezinficirati (klori-
rati), filtrirati ipd.! voda v gospodinjstva te~e naravna, brez dodat-
ka kemikalij! Zdravstvena ustreznost pitne vode in njena skladnost 
s predpisi (zgoraj omenjenim Pravilnikom) se potrjuje na na~in, da 
se mese~no odvzema vzorce pitne vode bodisi v objektih za oskr-
bo z vodo, iz primarnega oz. sekundarnega cevovoda, kakor tudi 
pri kon~nih porabnikih na internem vodovodnem omre`ju. Nad-
zor z vzor~enjem se izvaja v obliki interne kontrole (izvaja notranja 
slu`ba JEKO-IN-a) in dr`avnega monitoringa (v obliki vzor~enja 
izvajajo Zavod za zdravstveno varstvo Kranj (ZZV) in In{titut za 
varovanje zdravja RS). Vsi odvzeti vzorci (tako internega nadzora 
kakor dr`avnega monitoringa) se preiskujejo v poobla{~enih la-
boratorijih ZZV Kranj in Maribor. V letu 2011 in prvi polovici leta 
2012 je bilo na obmo~ju ob~ine @irovnica iz javnih vodovodov 
odvzetih 98 vzorcev pitne vode za potrebe mikrobiolo{kih prei-
skav in kemijskih analiz (2011 skupno 69 vzorcev; od januarja do 
konca junija 2012 skupno 29 vzorcev).

Z namenom ohranjanja visokega standarda oskrbe s pitno vodo 
(mi{ljeno distribucijo pitne vode visoke – kakovosti brez dodat-
ka »kemije«) se v sklopu notranje kontrole upravljavca mese~no 
izvajajo tudi pregledi zaledij vodnih virov, meritve parametrov 
v pitni vodi, ki so pomembni za oceno ustreznosti, preventiv-
na ~i{~enja in dezinfekcije objektov za oskrbo z vodo in delov 
cevovodov, opravljajo mikrobiolo{ka hitra testiranja vzorcev … 
Vrednosti posameznih kemijskih parametrov in izvidi odvzetih 
vzorcev so podani v tabeli:

Pogosta vpra{anja v zvezi s pitno vodo
Bela voda
Bela obarvanost je najve~krat fizikalen pojav {tevilnih mikroskop-
sko majhnih oz. nekoliko ve~jih zra~nih mehur~kov, ki nastanejo 
kot posledica raztapljanja zraka v vodi, ki je pod pritiskom. Ob 
iztekanju vode iz pipe se ta pritisk sprosti, kar povzro~i delno 
izlo~anje v vodi raztopljenega zraka. Torej navidezna bela obar-
vanost vode, ki jo nato~imo v prozoren kozarec, ni posledica 
prekomerne vsebnosti klora v vodi.
Zdravstvena ustreznost pitne vode
Zdravstveno ustrezna pitna voda je tak{na voda, ki ne vsebuje mi-
kroorganizmov (bakterij, virusov), parazitov in njihovih razvojnih 
oblik ter ne vsebuje snovi (mi{ljeno kemijskih) v tak{nem {tevilu in 
koncentracijah, ki lahko predstavljajo nevarnost za zdravje ljudi.
Trdota vode
Ttrdoto vode povzro~ajo kalcijeve in magnezijeve soli v vodi. 
skupna trdota predstavlja vsoto karbonatne in nekarbonatne tr-
dote. Kot karbonatno trdoto ozna~ujemo prisotnost kalcijevih in 
magnezijevih ionov, nekarbonatno trdoto pa predstavljajo ioni 
kalcija in magnezija, ki v vodi tvorijo kloride, sulfate in nitrate (v 
obliki soli). Trdoto vode najpogosteje izra`amo v nem{kih trdo-
tnih stopinjah (10N = 10 mg kalcijevega oksida na liter vode).

Ob~ani si lahko vse informacije v zvezi s pitno vodo iz javnih vo-
dovodov (vklju~no z vsemi izvidi odvzetih vzorcev, ki jih mese~no 
dopolnjujemo) ogledajo na spletni strani www.jeko-in/oskrbaz-
vodo/kvalitetavode.

Roman Toma{, dipl. san. in`.
       JEKO-IN Jesenice, Sektor oskrbe z vodo

Informacija o zdravstveni ustreznosti pitne vode in njeni skladnosti 
s predpisi iz javnih vodovodov v ob~ini @irovnica v letu 2011 in prvi 
polovici leta 2012

OB^INA @IROVNICA

VODOVOD PRIPRAVA 
VODE

Kemijski parametri Izvidi vzorcev

Trdota
(0N)

Nitrat
(50mg/l)

Nitrit
(0,50 
mg/l)

Amonij
(0,50 
mg/l)

Sulfat
(250 
mg/l

TOC
(4mg/l

Klorid
(250 
mg/l

Izda-
tnost
(v l/s)

Odvzeti vzorci v 
letu 2011
Ustrezni/Neu-
strezni

ZAVR[NICA NE 5-6 do 2,3 <0,004 <0,02 2,8 0,36 <2,5 69 - 104 37 2**

AJDNA NE 6-8 do 2,1 <0,004 <0,02 3,2 0,50 <2,5 12 - 30 29 1**

Legenda:
*Vrednosti v oklepajih v zgornji tabeli pomenijo maksimalne dovoljene koncentracije (MDK) potencialnih kemijskih onesna`eval v 
pitni vodi, podani z zgoraj navedenim Pravilnikom o pitni vodi (velja za nitrat, nitrit, amonij, sulfat, TOC in klorid).
**Neustrezni vzorci so bili odvzeti za potrebe mikrobiolo{kih preiskav – izolativne vrednosti v vodi neza`eljenih bakterij so bile v 
najni`jih vrednostih (zdravje odjemalcev v nobenem primeru ni bilo ogro`eno), samo v enem neustreznem vzorcu v javnem objektu 
sta bili izolirani 2 bakteriji vrsta Escherichia coli.
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trendisol – okolju prijazna 
toplotna izolacija
Objekti in stanovanja obremenjujejo okolje na ve~ mo`nih 
na~inov. Tudi gradnja se mora vklju~iti v naravno kro`enje, da 
na dolgi rok ne povzro~a ekolo{ke {kode. Na podro~ju toplo-
tnih izolacij z ekolo{kega vidika obstajajo velike razlike med 
posameznimi izolacijami. Za proizvodnjo in recikla`o nekaterih 
je potrebno veliko energije, kar pove~uje obremenitev okolja. 
V ekolo{ko osve{~enih dr`avah je izdelava toplotne izolacije iz 
celuloznih vlaken zelo pomembna, saj je narejena iz starega, 
odpadnega ~asopisnega papirja, poraba energije pri predelavi 
pa je minimalna. Poleg tega pri predelavi ni nobenih odpadkov 
ter {kodljivih vplivov na zemljo in podtalnico, ni spro{~anja stru-
penih plinov, elektri~en in elektrostati~en vpliv na okolje pa sta 
nevtralna. V nasprotju z nekaterimi proizvajalci ostalih izolacij, 
proizvajalcem celulozne izolacije, katere proizvodnja ne obre-
menjuje okolja, ni potrebno pla~evati ekolo{kega davka. Celulo-
zna izolacija je ekonomi~na alternativa drugim izolacijskim ma-
terialom, saj jo lahko ponovno uporabimo na drugem objektu. 
To pomeni, da lahko `e vgrajen material posesamo iz starega 
objekta in ga ponovno vgradimo v nov objekt po istem postop-
ku – z vpihovanjem. Tako nam celulozna izolacija ne predsta-
vlja nobenih te`av pri odstranjevanju odpadkov, pri adaptacijah 
in ru{enjih in pri problemu odlaganja na deponijo. Prijazna je 
tudi do ~loveka, ker ne dra`i ko`e, daje volnen, mehak in topel 
ob~utek, ni toksi~na niti agresivna. Celulozna toplotna izolacija, 
ki je na tr`i{~u vodilna med naravnimi izolacijami, ima zaradi 
na{tetih ekolo{kih dejstev oznako "simpati~ne" izolacije. 
Poraba toplotnih izolacij bo nara{~ala tudi v prihodnje. Razlogov 
zato je ve~:
•  Vedno ostrej{i predpisi dr`ave o toplotni izolaciji (U-vrednost). 

Eden glavnih razlogov je zmanj{anje emisije CO2. Izbolj{ana 
toplotna prehodnost vodi k zmanj{anju porabe energije do 
dveh tretjin.

•  Samo 22 % objektov v Sloveniji ustreza predpisom za minimal-
no toplotno za{~ito, zato bodo potrebe po izolaciji ogromne.

•  Pove~uje se cena energije in njena dav~na obremenitev. Slo-
vensko gospodinjstvo 60 % vse porabljene energije porabi za 
ogrevanje.

•  Ekolo{ka ozave{~enost ljudi ni ve~ skoncentrirana samo na 
manj{o skupino ekologov. Celulozni izolaciji v prid govori 
potreba uporabnikov po zdravem in ekolo{ko neopore~nem 
izdelku.

•  Ve~ji pomen ugodja bivanja: mikro klima v prostoru, ve~ja 
vrednost zgradbe zaradi manj{ih stro{kov ogrevanja, 
podalj{evanje `ivljenjske dobe objekta, socialno priznanje in 
sprejemljivost, spoznanja o za{~iti okolja.

•  Recikliranje gradbenih materialov bo pridobivalo na pomenu.
Trendisol je naravna celulozna toplotna izolacija, narejena iz 
zmletega ~asopisnega ali belega papirja, kateremu je dodana 
borova sol. Ta v stiku z ognjem naredi kristalino, ki prepre~uje 
dotok kisika ter tako zavira gorenje. Borova sol je tudi naravni 
konzervans, zato je Trendisol izolacija odporna na plesni in in-
sekte. V kolikor v izolacijo zaide mi{ ali polh, mu le ta posrka 
telesno vlago in ga tako dehidrira. Izolacija je v razsutem stanju 
in se vgrajuje po cevi s pomo~jo stroja. Vgrajena izolacija dobi 
obliko plo{~e, ki se tesno prilega vsaki konstrukciji. Ker je glavna 
surovina Trendisol izolacije les, dobro u~inkuje tudi v poletnem 
~asu, kar se ka`e v tem, da v mansardnih stanovanjih ne potre-
bujete ve~ potratnih klimatskih naprav. V kombinaciji z EKO NA-
TUR parno oviro pa vam uravnava tudi mikro klimo v prostoru. 

 •  • 
 •  • 

Vseslovenska humanitarna akcija 
"Peljimo jih na morje 2012"
Rde~i kri` Slovenije letos `e peto leto zapored organizira 
vseslovensko humanitarno akcijo Peljimo jih na morje, 
namenjeno zbiranju prostovoljnih finan~nih prispevkov 
za brezpla~no letovanje otrok in starostnikov iz socialno 
ogro`enih sredin.
Z izvedenimi akcijami v letih 2008–2011 je Rde~i kri` uspel zbrati 
skupaj 647.854 EUR in tako omogo~il tedensko letovanje na De-
belem Rti~u in v Punatu na Krku 1.811 otrokom in 480 starej{im 
iz vse Slovenije. RKS se pri izvajanju akcije povezuje s centri za 
socialno delo, socialnimi slu`bami na {olah, drugimi strokovni-
mi slu`bami in prostovoljci. Cilj leto{nje akcije, ki poteka od 16. 
maja do 30. septembra, je zbrati sredstva in na morje odpeljati 
vsaj 500 otrok in 100 starej{ih. Pro{nja za prostovoljne prispevke 
je bila poslana na 32.000 naslovov fizi~nih in pravnih oseb iz 
zbirke podatkov RKS. Akcija je podprta z razli~nimi aktivnostmi 
obmo~nih zdru`enj RK, podpirajo pa jo tudi Telekom in Simobil 
z brezpla~nimi SMS storitvami, ve~ina bank in Po{ta Slovenije, ki 

za prostovoljne prispevke ne obra~unavajo provizije, ter mediji z 
brezpla~nim ogla{evanjem.
Darovalci lahko prispevajo z UPN obrazcem na ra~un {tevilka 
03100 1234567891, sklic 937030, po{ljejo SMS z besedo MORJE 
na {tevilko 1919 in prispevajo 1,00 EUR, po{ljejo SMS z besedo 
MORJE5 na {tevilko 1919 in prispevajo 5,00 EUR ali pokli~ejo na 
brezpla~no {tevilko 090 933 088 in prispevajo 1,25 EUR. Vsem da-
rovalcem se Rdeci kri` Slovenije vnaprej zahvaljuje za dobrosr~nost 
in podporo, v imenu vseh, ki jih bomo peljali na morje.
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Va{~ani Vrbe so se 13. junija v ^opovi hi{i sestali s pred-
stavniki Zavoda za varstvo kulturne dedi{~ine, Ministr-
stva za izobra`evanje, znanost, kulturo in {port ter pred-
stavniki Ob~ine @irovnica. Edina to~ka dnevnega reda je 
bila dostopna pot do cerkvice sv. Marka.

Zbor va{~anov je sklical ̀ upan Ob~ine @irovnica Leopold Poga~ar 
z namenom, da bi pridobil mnenja vseh prisotnih, predvsem pa 
va{~anov glede znane problematike in re{itve dostopa do cerkvi-
ce sv. Marka v Vrbi. 
Po mnenju kranjske enote Zavoda za varstvo kulturne dedi{~ine 
Slovenije je obstoje~a pot, ki `e od nekdaj slu`i za dostop do 
cerkve in sosednjih polj, najbolj naravna in edina sprejemljiva 
z vidika varovanja kulturne dedi{~ine vasi. Za stroko dopustna 
nadomestna re{itev bi bil edinole dostop do cerkve iz smeri Flisa, 
ki bi sledil obstoje~i meji med parcelami. Vzpostavljanje novih 
poti kjerkoli drugje bi {kodovalo doslej dobro ohranjeni krajini 
in strukturi vasi. 
Va{~ani so imeli ob predlagani varianti nadomestne poti ve~ po-
mislekov. Opozorili so, da gre v tem primeru v resnici za zasebna 
zemlji{~a treh va{~anov, na pove~ano {tevilo pe{cev na cesti sko-
zi vso vas (predvsem otrok), na dejstvo, da ne gre le za re{evanje 
problema obiskovalcev, temve~ tudi doma~inov, ki v vasi `ivijo 
in delajo, dostopajo do svojih polj in so prav tako izpostavljeni 
neprijetnim dogodkom. Vrbnani so bili mnenja, da nikakr{na 
nadomestna pot ne bo prinesla miru v Vrbo, poleg tega pa bi 
ne bilo prav, da se vsa vas ukloni ravnanju – izsiljevanju dveh. 
Med razpravo je bilo sli{ati tudi odlo~no nasprotovanje delo-
vanju Slavka Me`ka v Vrbi, ki od lanskega decembra zastopa 
interese Janeza Arka in Tanje Pangerc. Me`ek se zbora va{~anov 
ni udele`il, lastnika Rib~eve doma~ije pa sta pri{la le za kratek 
~as, pojasnila, da zbor bojkotirata in da se bodo zadeve re{evale 
na sodi{~u. 
V ^opovi hi{i se je zbralo okoli dvajset va{~anov Vrbe, ki so si bili 
v sklepnem delu zbora enotni, da se problematika dostopa do 
cerkvice sv. Marka in na polja za va{~ane in obiskovalce re{uje 
po obstoje~i va{ki poti. 

Kako naprej?
Damjana Pe~nik, generalna direktorica Direktorata za kulturno 
dedi{~ino na Ministrstvu za izobra`evanje, znanost, kulturo in 
{port: »Z dogodki v Vrbi se dnevno soo~amo tako na ministrstvu 
kot na ob~ini, ko nas prestra{eni obiskovalci seznanjajo z napa-

di, ki se dogajajo. Dana{nja razparava je bila namenjen temu, da 
posku{amo oblast iz Ljubljane, stroka in lokalna skupnost najti 
re{itev, ki bi jo podprli vsi. Stroka je predstavila svoja stali{~a, 
videli smo, da je v bistvu obstoje~a va{ka pot edina mo`na, pot 
do dokon~ne re{itve pa ne bo lahka.«

Leopold Poga~ar, `upan Ob~ine @irovnica: »Problematika v 
Vrbi se ti~e vseh va{~anov, zato sem mnenja, da o zadevi ne mo-
rem odlo~ati sam, moral sem sli{ati tudi njihovo mnenje. Te`ko 
re~em, da sem ob izidu tega zbora vesel, saj se problem ni re{il, 
bojim se, da bo celo ve~ji. Dejstvo je, da ZVKD ni ponudil ustre-
zne alternative, razen da se pot do cerkve umesti po zasebnih 
zemlji{~ih iz smeri Flisa. In dejstvo je, da se Vrbnani s tem niso 
strinjali kot tudi ne s tem, da jih Slavko Me`ek v imenu Arka 
posiljuje s svojimi odlo~itvami. Pri~akoval sem, da bo po sistemu 
»bolje imeti mir kot prav« padla odlo~itev o prestavitvi poti, a 
to se sedaj ne bo zgodilo. V teku je `e nekaj ~asa geodetska 
odmera. V skladu z odlo~bo geodetske uprave bomo vzpostavili 
ob~inske meje in jih ustrezno ozna~ili. To je pravzaprav po{teno 
tudi do drugih ob~anov. V zadnjih letih se je ob gradnji kanali-
zacije in drugih delih urejalo mnogo mej, pri ~emer so se morali 
posamezniki umakniti na svojo mejo oz. odkupiti zemlji{~e, ~e 
je bilo to mogo~e. Arko ima uzurpiran del zemlji{~a, ki je javno 
dobro v ob~inski lasti. Za del tega mu bomo ponudili mo`nost 
odkupa, z drugega dela pa se bo glede na {irino izmerjene ceste 
moral umakniti. Naj povem {e, da smo pred nekaj dnevi prejeli 
odlo~bo sodi{~a v zvezi z na{o to`bo zoper Arka za prepoved 
vznemirjanja. Sodi{~e je presodilo v korist ob~ine in izdalo sklep 
o prepovedi vznemirjanja obiskovalcev, Arku pa nalo`ilo pla~ilo 
stro{kov postopka.«

Lipa ogro`ena
Sosed va{ke lipe v Vrbi opozarja na njeno slabo stanje in 
poziva pristojne k ukrepanju.

»Zemlji{~a okoli 
lipe je vse manj,« 
pravi Nenad Ribi~, 
ki `ivi v neposre-
dni bli`ini lipe. 
»Izrablja se `e 
leta. Neza{~iteno 
zemljo, ki jo lipa 
vendar potrebu-
je za svojo rast, 
odna{a de`, izpo-

stavljena je kolesom avtomobilov in tudi obiskovalcem. [e po-
sebno opazen poseg pa je bil narejen ob gradnji kanalizacije 
v Vrbi. Takrat so zelenico okoli lipe z vseh treh strani po{teno 
okrnili na ra~un ceste.
^e ho~emo lipo re{iti, meni gospod Ribi~, ji moramo vrniti vsaj 
nekaj zemlje (promet bo zaradi tega {e vedno mogo~) in jo za-
varovati z ustreznim opornim zidom. Tudi kamni nimajo ve~ 
prave podlage, slej ali prej se bo kateri prevalil. K ogledu stanja 
in ukrepanju je `e ve~krat povabil ZVKD iz Kranja ter obvestil 
`upana in direktorico ZTK @irovnica v upanju, da bi pristopili k 
re{evanju problema. »Veliko je lip, ki so manj znane kot na{a, 
a je za njih lep{e poskrbljeno kot za na{o, ki je simbol vasi in 
spomenik dr`avnega pomena.« 

P. K.

vrbnani za obstoje~o pot do cerkvice sv. marka

Zbrani va{~ani Vrbe glasovali za ohranitev obstoje~e poti 
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Dru{tvo upokojencev @irovnica je bilo 
ustanovljeno leta 1952, pred tem 
pa je pet let delovalo kot neke vrste 
podru`nica Dru{tva upokojencev Ra-
dovljica. Ob ustanovitvi je dru{tvo 
{telo dva ~lana, danes pa z 938 ~lani 
predstavlja naj{tevil~nej{e in tudi eno 
najaktivnej{ih zdru`enj v ob~ini. Kot 
je na osrednji slovesnosti dejal pred-
sednik DU@ Zdravko Malnar, so si 
v dru{tvu ves ~as prizadevali za izvaja-
nje dejavnosti v taki obliki in vsebini, 
da bi lahko vsak izmed ~lanov na{el 
kaj zase in tako spodbujali medseboj-
no dru`enje in sodelovanje na {por-
tnem, rekreacijskem, kulturnem in 
izobra`evalnem podro~ju, na izletih 
in pohodih. »[e posebej nas veseli«, 
je nadaljeval predsednik Malnar, »da 
se bolj in bolj povezujemo na social-
nem podro~ju,kjer se prepletata skrb 
za ob~ane, stare nad 80 let in pro-
jekt Starej{i za starej{e, v katerega 
smo vklju~eni `e od leta 2004, torej 
`e od samega za~etka. Delo na tem 
podro~ju opravljajo na{e prostovolj-
ke, ki so isto~asno tudi zaupnice. Iz-
vajanje te dejavnosti bi bilo brez nji-
hove topline in razumevanja za stiske 
soljudi zelo te`ko.«
V dru{tvu veliko naporov vlagajo v za-

SlOveSnO Ob [eStdeSetletnici dru[tva upOkOjencev @irOvnica

Dru{tvo upokojencev @irovnica v leto{njem letu praznuje 60 let svojega obstoja. Pomemben jubilej so 
~lani dru{tva obele`ili 26. maja s slovesno prireditvijo v Dvorani pod Stolom, ki je bila pospremljena z 
razstavo ro~nih del in fotografij ~lanov ter izdajo zbornika o delu dru{tva v letih 1952–2012.

Zdravko Malnar, predsednik Dru{tva 
upokojencev @irovnica

Ljudske pesnice dru{tva Anka Marzidov{ek, Mara Kokalj, Marija Smolej, Lara Neme{ 
in Ivanka Poga~ar. Lara je prebrala pesem svoje prababice, na{e najstarej{e ob~anke 
Julijane Rejc.

gotavljanje materialnih pogojev za svoje delovanje. Tako so v lanskem letu za 
ureditev parkirnih mest in balini{~a ponovno odkupili del zemlji{~a pri gosti{~u 
Osvald, ki so ga v preteklosti izgubili z denacionalizacijo. Najve~ja `elja ~lanov 
dru{tva pa je `e dolga leta dom za starej{e ob~ane, ki bi zagotavljal vse oblike 
varstva in pomo~i od dnevnega centra, institucionalnega varstva ter varstva, 
nege in pomo~i na domu. Kot je znano je ob~ina v svojem prostorskem na~rtu 
`e zagotovila zemlji{~e za dom starostnikov (za Zdravstveno postajo Selo) in 
upokojenci upajo, da bodo naslednji koraki na poti do doma storjeni v bli`nji 
prihodnosti.
Zbrane v dvorani pod Stolom je nagovorila tudi predsednica Zveze dru{tev 
upokojencev Slovenije dr. Mateja Ko`uh Novak, ki je po`ela aplavz z 
mislijo: »Vse, kar po~nemo v dru{tvih upokojencev, je namenjeno temu, da 
ostanemo ~im bolj zdravi, da ~im manj hodimo k zdravniku in potrebujemo 
~im manj zdravil. Tak{ni tudi najmanj stanemo dr`avo, le da na{a dr`ava tega 
{e ni spoznala.«
Poleg {tevilnih ~lanic in ~lanov dru{tva so se slovesnosti udele`ili mnogi gostje, 
med njimi `upan Ob~ine @irovnica Leopold Poga~ar, ravnatelj Osnovne {ole  
@irovnica mag. Valentin Sodja, ~astni predsednik DU@ Edvard Kav~i~, predse-
dnik Pokrajinske zveze dru{tev upokojencev Gorenjske g. Janez Su{nik, pod-
predsednik Medob~inske zveze upokojencev Kranjska Gora-Jesenice-@irovnica 
g. Boris Bregant, predstavniki organizacij in dru{tev iz doma~e ter sosednjih 
ob~in in gostje iz pobratenega Dru{tva upokojencev [alek iz Velenja.
60-letnica dru{tva je bila tudi prilo`nost za podelitev priznanj. Tako je 
ga. Mateja Ko`uh Novak v imenu Zveze dru{tev upokojencev Slovenije Dru{tvu 
upokojencev @irovnica podelila zlato plaketo za uspe{no delo in tajnici Vojki 
Legat priznanje za dolgoletno delo na mestu tajnice dru{tva. Priznanja pa je 
podelil tudi predsednik Dru{tva upokojencev @irovnica Zdravko Malnar, in sicer 
`upanu Leopoldu Poga~arju za tvorno sodelovanje in neprecenljiv prispe-
vek k razvoju in prepoznavnosti dru{tva, Osnovni {oli @irovnica za dragocen 
prispevek na podro~ju medgeneracijskega povezovanja in pomo~ pri pripra-
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vi prireditev in drugih dogodkov za 
starej{e in gospe Heleni ^ade` za 
nesebi~no pomo~ pri organizaciji so-
cialnih programov za starej{e ob~ane.
Prvi zbornik o delovanju dru{tva so 
`irovni{ki upokojenci izdali `e leta 
2004. Gradivo zanj je zbral in uredil 
Franc Legat, ki je v sodelovanju s ~lani 
dru{tva zasnoval tudi zbornik, izdan 
ob leto{njem jubileju. V knji`ici je 
na 50-ih straneh povzeta zgodovina 
dru{tva, delovanje posameznih sekcij 
in pomembnej{i dogodki s poudar-
kom na zadnjih desetih letih. 

Vojki Legat priznanje Zveze 
dru{tev upokojencev Slovenije 

Vojka Legat je priznanje prejela za 
dolgoletno delo na mestu tajnice. 
»Tajnica DU@ sem enajst let, ki so 
minila kot bi mignil. Dela je precej 
ve~ kot le pisanje zapisnikov, a ~e ga 
opravlja{ z veseljem, ni te`av. Veliko 
ljudi se zvrsti v na{i pisarni. Mnogi ta-
koj ob upokojitvi menijo, da {e niso za 
v na{e vrste. Potrebno jim je razlo`iti, 
kaj vse se dogaja v dru{tvu, predstavi-
ti ugodnosti, jih pritegniti. Slej ali prej 
se ve~inoma vsi vpi{ejo med ~lane in 
se potem tudi udele`ujejo aktivnosti. 
Dokler bom v dru{tvu u`ivala, bom 
vztrajala, potem odneham.«

V kulturnem programu osrednje slo-
vesnosti ob 60-letnici DU@, ki jo je 
pripravila Danica Bernik, so nastopa-
li Otro{ka folklorna skupina Breznica 
in Me{ana pevska skupina dr. France 
Pre{eren, u~enke in u~enci Osnovne 
{ole @irovnica ter Glasbene {ole Jese-
nice – oddelek @irovnica, ljudske pe-
snice dru{tva, citrar Tine Kelbl in Lara 

Vojka Legat in Mateja Ko`uh Novak

Neme{. Program so popestrile fotografije Len~ke Justin, Matev`a ^ema`arja, 
Janeza Ferjana, Arneja Halversona in Helene ̂ ade`, na prireditvi je fotografirala 
Polona Kus. Ra~unalni{ke predstavitve je izdelal Janez Ferjan, program pa je po-
vezovala ga. Branka Smole. Dru{tvo upokojencev @irovnica se zahvaljuje vsem 
sodelujo~im in nastopajo~im pri pripravi in izvedbi praznovanja 60-letnice. 

»ljudje smo, dr`imo eden z drugim«

Dru{tvo upokojencev bi ne bilo tako `ivo 
in u~inkovito brez posameznikov, ki si pri-
zadevajo na svojih podro~jih in svoj zanos 
{irijo med ostale ~lane. Ena tak{nih je Jer-
ca Ti~ar, vodja sekcije za starej{e ob~ane. 

Gospa Jerca je sekcijo za starej{e ob~ane pre-
vzela leta 2000. Naloga sekcije, v kateri poleg 
vodje delujejo po ena ali dve zaupnici iz vsake 
vasi, je skrb za ob~ane in ob~anke starej{e od 

80 let. Spremljajo po~utje najstarej{ih med nami tako na njihovih domovih kot 
v domovih za ostarele in posredujejo, kadar je potrebno prisko~iti na pomo~. 
Jer~ina prijetna naloga pa je skrb, da vsak starostnik, ne glede na ~lanstvo v 
dru{tvu, od dopolnjenih 80 let prejme ~estitko za rojstni dan, tisti od 90. leta 
naprej pa so dele`ni tudi obiska. Jerca pripoveduje: »Z zaupnico iz doti~ne 
vasi obi{~eva slavljenca s skromnim darilom, pri ob~anih, ki praznujejo 95 let 
in ve~, pa se nama pridru`ijo {e na{ predsednik, `upan in gospodi~na Helena 
z ob~ine. Ljudem to veliko pomeni. Vedno so veseli pozornosti in tudi sama 
dobim pozitivno energijo, ko vidim, koliko volje imajo pri svojih letih. Gospo 
Cecilijo Pristov, [mitovo mamo iz Vrbe, sem obiskovala kar 12 let – od njenega 
90. do 103. leta. Pri njej nikoli ni zmanjkalo tem za pogovor. Trenutno imamo 
v ob~ini 6 ljudi starej{ih od 95 let, tistih, ki jih {tejejo 80 in ve~ pa je 239. To 
{tevilo se vsako leto pove~uje, bolj trdnega zdravja in tudi bistrega duha pa 
moram re~i, da so `enske.« Podatke o delovanju svoje sekcije Jerca vsa leta 
vestno bele`i v zajeten notesnik, ki mu pravi »moje sveto pismo«. Z ljubeznijo 
polista tudi po albumu s fotografijami z obiskov, postane ob tem in onem in 
prav ob vsakem se ji utrne prijeten spomin. »Ljudje smo, dr`imo eden z dru-
gim. Ni pomembno, kaj je kdo bil. Sodelujmo in v na{i dru`bi bo veliko lep{e. 
Naj pa povem, da je v na{em dru{tvu vzdu{je zelo prijetno.«

^lani DU@ se zahvaljujejo donatorjem, ki so omogo~ili program praznovanja: 
Ob~ina @irovnica; Savske elektrarne, HE Moste; Igor ^arni, Elektroinstalacije 
Breznica s.p.; Zdravka Bla`i~, Trgovina in gostinstvo Gregor Moste s.p.; Ale{ 
Bernik, Napisi Bernik @irovnica s.p.; Ciril Dolar Aquawatt @irovnica, podjetje 
za proizvodnjo elektri~ne energije d.o.o.; AT – Primo`i~ Kranj d.o.o., Tho-
mas Pre{eren, Exacta normalije Moste d.o.o.; Integral avto Jesenice d.o.o.; 
Gospodarsko pravna pisarna Jakelj Radovljica; Jelka Leben Breznica s.p.; 
Drago Kobal, Avtoelektrika in monta`a Selo s.p.; Florjan Krek, Hotel Krek 
Lesce; Miran Dolar, Medium d.o.o. @irovnica; Milo{ Mo`ina, Elektroservis 
Smoku~ s.p.; Stanislava Jenko, Gosti{~e Osvald Selo s.p.; Ivan Ozmec, Inke 
transport Breznica s.p.; Mirko Rebolj, KPR d.o.o. Moste; Samo Mekina, Stri-
pydent Moste d.o.o.; Sussane Ipavec, Animacije na podro~ju konjeni{tva 
in turisti~no vodenje Breg s.p.; Tus trade Zgornje Jezersko d.o.o.; @ito Go-
renjka Lesce; Ur{ka Jerala, Frizerski salon Ur{ka Moste s.p.; Vojko Rudolf, 
Vodami Breg d.o.o.; Janez @emlja, Vulkanizerstvo @emlja Zabreznica s.p.; 
Cvetli~arna Zvon~ek - S Jesenice d.o.o., Vilko @urga, Gostilna Ka{ar @irovni-
ca s.p. in Jo`e Fabjan.
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pa {e to …

Lepo smo praznovali 60-letnico doma~ega upokojenske-
ga dru{tva in ob tej priliki je zagledal dan tudi zbornik 
dru{tva. [e isti dan, ko so ga zaupnice razdelile po vaseh, 
sem dobil pet klicev in urgenc, kaj mu manjka in koga smo 
pozabili. Pripombe sem vzel resno {ele po ustnih pripom-
bah dveh prijateljev na cesti. Tako sem se odlo~il za kratek 
opis, kako je zbornik nastal. 
^e se spomnim knji`ice ob 50-letnici, takrat ni bilo toliko 
pripomb, ~eprav sem sam `elel nekaj podatkov bolj pou-
dariti. Letos, ob novem letu so me naprosili za podobno 
publikacijo. Obljubil sem celotno predlogo brezpla~no 
in jo v mesecu in pol tudi naredil. Tej osnovi so manj-
kali {e podatki zadnjih desetih let in ustrezna zamenjava 

slik. Sam sem zbral ve~ino slik in pesmi, ki so v zborniku. 
Dokumentacijo sem oddal v pisanje, ob tem je bilo nekaj 
pripomb, a smo se dogovorili, da popravke naredimo sku-
paj, za kar me bodo poklicali. Zaradi termina tega sre~anja 
sem se v naslednjem mesecu in pol {tirikrat oglasil v pi-
sarni DU@, a klica za sre~anje ni bilo. Tik pred praznikom 
pa sem v tiskarni Medium zvedel, da je `e vse natisnjeno. 
No, tako sta pri meni ostali prva in zadnja stran in nekaj 
pomembnih slik. Ugotovil sem, da je izpadlo tudi nekaj 
pesmi in prapori z vsemi zaslugami starej{ih sodelavcev, 
ki so dru{tvo postavljali. Ne bom se poglabljal, kdo je to 
naredil in zakaj, ~eprav mi je rahlo nerodno pred biv{imi 
aktivisti. Kdo ve, komu to koristi. 
Lep pozdrav in zdravi ostanite,

Franc Legat

Obiskali smo slavljenko ano medja
Gospa Ana Medja iz @irovnice je 19. junija prazno-
vala ~astitljivi 95. rojstni dan. Kot je v navadi, so jo 
obiskali in ji vo{~ili `upan Leopold Poga~ar in pred-
stavniki DU@.

Gospa Ana zadnja 
leta `ivi v Domu 
dr. Janka Benedi-
ka, kjer je zelo ak-
tivna pri pletenju 
in kva~kanju. Ob 
vsakem obisku nas 
obdari z lepimi iz-
delki. Ob njenem 
prazniku so gospo 
pripeljali v doma~i 

kraj, kjer je veselo praznovala v krogu svojih doma~ih. Iz 
Avstralije sta pri{li tudi njena h~i Darja in vnukinja Nadja z 
dru`ino. V Avstraliji z dru`ino `ivi {e vnukinja Julija, sin Ja-
nez pa v doma~i @irovnici. Gospa Ana ima {e vnuke Nejko, 
Cirila, An`eta in Ano in kar 12 pravnukov in pravnukinj. V 
mladih letih je delala kot varu{ka otrok, nato kot proda-
jalka v trafiki v @irovnici. Poleg svojega dela je pomagala 
tudi v vrtnariji Fonzija Kali{nika. Gospe Ani Medja {e enkrat 
iskreno ~estitamo in ji `elimo veliko veselih dni.

Helena ^ade`
 

praznovali so …
V Mostah je 14. junija dopolnila 91 let gospa Ema Meso-
jedec. Obiskali sva jo z zaupnico Olgo Verbi~ in ji vo{~ili 
za visok `ivljenjski jubilej.

Prav tako v Mostah je 22. junija dopolnil 90 let gospod 
Alojzij Anderle. Tudi gospoda Alojzija sva obiskali z zau-
pnico Olgo Verbi~ in mu vo{~ili za rojstni dan.

Na Breznici je 22. junija dopolnila 90 let na{a gospa Vida 
Rojc. Obiskali sva jo in ji vo{~ili z zaupnico Branko ^ade`. 
Sre~a in zdravje sta bisera dva, naj vas v `ivljenju {e spre-
mljata oba.

Jerca Ti~ar

kako je minilo 80 let

V juliju je praznovala 80 let Mal~i [tern iz @irovnice, 
dolgoletna u~iteljica na `irovni{ki osnovni {oli. 

»Mal~i pripada po-
vojni generaciji mla-
dinskih brigad, na lju-
bljanskem u~itelji{~u 
je maturirala leta 
1951. Mlado, ko-
maj devetnajstletno 
u~iteljico so poslali 
pou~evat najprej v 
dolenjske gri~e, kjer 
je takoj postala pred-
metna u~iteljica, {te-

vilo otrok v dopoldanski in popoldanski izmeni je krepko 
presegalo {tevilko 30. ^edno violinistko v mokrono{kem 
orkestru je vzel »za svojo« tamkaj{nji revirni gozdar in jo 
odpeljal na Gorenjsko,« o svoji mami pripoveduje h~i Ta-
nja Kr`i{nik in Mal~i nadaljuje: »Ob vsakodnevnem delu 
me je oblikovala trda {ola ̀ ivljenja z vsemi problemi, uspe-
hi, priznanji, z razo~aranji. Sre~o sem imela, da sem delala 
s ~udovitimi ljudmi: s Katro, z Marjanom, s Tonetom, pa 
vsi ostali iz zbornice so bili tovari{i v pravem pomenu be-
sede. Res sem izbrala pravi poklic, saj sem svoje u~ence 
imela neizmerno rada, vsakega posebej.« 
U~enci [ternove Mal~i so `e davno odrasli, a mlade`i okoli 
nje se ne manjka, saj ima poleg {tirih pravnukinj `e celo 
kopico pravnukov. Dru`ina Mal~i pomeni najve~, vsako 
leto znova pa se veseli tudi Pirana. 
Ob svojem jubileju je Mal~i zapisala: »V {koljki `ivljenja 
modro je morje, `e 80 let jadram ~ez njegovo obzorje. 
Zato bi rada, dokler je {e dan, z vami priplula v varen pri-
stan!« Naj bo {e dolgo dan! Umirjen, nasmejan, zvedav, 
kri~av … 

P.K.

Mal~i z u~enci ob obisku Franceta 
Bevka v {oli leta 1962 
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Ob 50-letnici Fin`garjeve smrti
Fran Sale{ki Fin`gar je slovenski literarni klasik. To pomeni, da 
pripada doma~i leposlovni eliti, saj je klasikov, ki jih prepo-
znamo po tem, da imajo svoj kompletni opus v zbirki Zbrana 
dela slovenskih pesnikov in pisateljev, komaj nekaj ve~ kot 30. 
Fin`garjev opus obsega 15 debelih knjig, ki na polici zasede-
jo nekako pol metra. Na vago jih, kot je to s knjigami po~el 
jepr{ki u~itelj, nisem dajal, lahko pa brez tega povem, da za 
branje niso prete`ke niti zate`ene, kot je v~asih kak{no sodobno 
literarno delo, vsebujejo pa {e kako tehtno sporo~ilo. Fin`gar 
ni pristajal na oznako katoli{ki pisatelj, vendar ni odve~ poda-
tek, da so bili duhovniki poleg njega med klasiki le {e Vodnik, 
A{kerc in Gregor~i~. Kako se je Fin`garju uspelo prebiti v slo-
venski literarni panteon? Preprosto: z dobrim pisanjem. Znal je 
najti mo~ne in eti~no ob~utljive teme (npr. ljubezen dveh revnih 
in predzakonskih spolnih odnosov v Dekli An~ki, motiv starega 
snubca v Belem `eninu, trpljenje ljudi med prvo svetovno vojno) 
in znal jih je popisati tako, da je bilo razumljivo in v{e~ bralcem 
in je obenem pote{ilo sitne literarne kritike. Kritike je prepri~al 
z modernisti~nim slogom, sicer pa je glavnina njegovega opu-
sa `anrska in ljudskoprosvetna (veliko je objavljal v katoli{ki 
dru`inski reviji Dom in svet in pri Mohorjevi dru`bi) in realisti~na 
v naj{ir{em pomenu te besede. 
Le redkim je najbr` poznano, da ima Fin`gar pisateljski poklic 
zapisan `e v imenu. Tista kratica S. za nenavadno srednje ime 

Sale{ki sporo~a, na katerega od okrog 60 svetih Fran~i{kov, ko-
likor se jih sprehaja po nebesih, je bil kr{~en na{ pisatelj. Njegov 
patron sveti Fran~i{ek Sale{ki, ki se je rodil na francoskem gradu 
Sales, je zavetnik pisateljev! ^e kaj damo na to, se nam ne zdi 
ni~ ~udno, da se je Fin`gar odlo~il za pisateljsko pot! Obenem 
je bil Fran~i{ek Sale{ki zgled neverjetne krotkosti in ljubezni do 
bli`njega, kar se je o~itno prijelo tudi Frana Fin`garja. Bil je pri-
sta{ Krekovega kr{~anskega socialnega gibanja in je v duhu Kre-
kovih idej leta 1904 napisal svoj prvi roman Iz novega sveta, ki 
je tudi prvi slovenski delavski roman. Pripovedoval je o `elezar-
skem {trajku na Jesenicah in je zdaj, v ~asu {trajkov, ponovno 
aktualen. Fin`gar je konflikt med delodajalci in delavci re{il `e 
za tiste ~ase naivno preprosto, vendar prisr~no: s poroko h~erke 
tovarnarja z delavskim zdravnikom, ki je na strani stavkajo~ih; 
vpra{anje je, kako bi bil uspe{en Fin`garjev recept za pomirjanje 
socialnih nasprotij danes; domnevam, da h~erke direktorjev niso 
prav lahko dosegljive in {e zmanjkati jih utegne prehitro. 
Fin`gar je bil organizatorski talent, bil je vsestransko socialno in 
kulturno dejaven in neizmerno delaven: Hinko Smrekar ga je na 
karikaturah prikazal, kako orje in pi{e obenem. Vodil je odkup 
Pre{ernove rojstne hi{e in bil zaslu`en za pre`ivetje Mohorjeve 
dru`be v te`kih ~asih, lotil se je celo zidave elektrarne. Bil je 
eden tistih ljudi, ki jim `ivljenjski cilj ni lo~evanje duhov, ampak 
popravljanje dru`benih napak in pomirjanje napetosti med lju-
dmi, zato se je pogosto zna{el v vlogi mediatorja. Popu{~anja 

»Kako lahko ob jubileju najlep{e po~astimo spomin na pisate-
lja Fin`garja? Tako, da ugasnemo radio, ugasnemo televizijo, 
pri`gemo lu~ v kotu, vzamemo v roke katero od njegovih knjig 
in jo lepo v miru in z u`itkom preberemo,« je misel Miha Nagli~a 
posredoval slavnostni govornik na osrednji prireditvi ob obletnici 
Miran Hladnik, profesor za slovensko knji`evnost na Filozofski 
fakulteti v Ljubljani. Na slovesnosti, ki je zaradi slabega vreme-
na namesto v Doslov~ah potekala v dvorani na Breznici prav 2. 
junija, so nastopili ustvarjalci iz razli~nih slovenskih krajev, pove-
zanih s Fin`garjevim delovanjem – orgli~arji in folkloristi iz Sore, 
mladi s [kofljice, dramska skupina O[ @irovnica in improviza-

torji KUD-a Impromobile iz Ljubljane. O Fin`garjevi Makalonci 
je spregovorila literarna zgodovinarka dr. Milena Bla`i~, o nje-
govem prijateljevanju z arhitektom Ple~nikom trnovski `upnik 
Tone Kompare in o pravljici Ka~ja kraljica Nata{a Koko{inek iz 
Ob~inske knji`nice Jesenice. Obiskovalce je nagovoril tudi `upan 
Leopold Poga~ar, program pa se je nadaljeval z uprizoritvijo 
Fin`garjeve Verige.
Brezni{ka dvorana je bila premajhna za vse, ki so si predsta-
vo Gledali{~a Julke Dol`an `eleli ogledati. Ustvarjalci predstave 
so ob~instvo navdu{ili tako na premieri kot na ponovitvi nasle-
dnji ve~er, {e bolj do`ivete izvedbe pa se lahko nadejamo na 
prizori{~u pred Fin`garjevo rojstno hi{o ob naslednji prilo`nosti. 
Tokrat je izvedbo na prostem prepre~il de`.
Fin`garjeva rojstna hi{a je bila prizori{~e kulturnega dogodka `e 
na predve~er obletnice, ko je v kaj`i potekala predstavitev knji-
ge o Fin`garju Mohor in Korotan. Knjigo, ki opisuje Fin`garja 
predvsem kot dolgoletnega urednika Mohorjeve, je predstavil 

avtor Iztok Ilich, 
ve~er pa je s spo-
mini obogatil etno-
log Janez Bogataj, 
Fin`garjev prane~ak. 
Bogataj je s pisate-
ljem pre`ivel svoja 
mlada leta, ~esar se 
spominja tudi v filmu 
Zapu{~ina strica Jurja, 
ki ga je ob 50-letnici 
posnela slovenska 
televizija. Film je na-
stajal v lanskem letu 

minilO 50 let Od Smrti Franca Sale[kega Fin@garja
Franc Sale{ki Fin`gar je v visoki starosti 91 let umrl 2. junija 1962 v Ljubljani. Spomin na delo in `ivljenje velikega 
rojaka so v @irovnici po~astili z vrsto prireditev v organizaciji Zavoda za turizem in kulturo in Ob~ine @irovnica.

Pred Fin`garjevo rojstno hi{o na predve~er obletnice. 
Foto: Janez Bogataj

Prizor iz Fin`garjevih mladih dni v 
izvedbi Dramske skupine O[ @irovnica 
na osrednji slovesnosti, ki jo je pove-
zovala @iva Rogelj, novinarka RTV 
Slovenije
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ni poznal le tedaj, ko je {lo za svobodo, zato se je med drugo 
svetovno vojno za razliko od ve~ine ljubljanske duhov{~ine, ki 
je {la v kolaboracijo z okupatorjem, opredelil za Osvobodilno 
fronto, pa~ v skladu z vodilom, ki ga je zapisal tudi v roman Pod 
svobodnim soncem, da je bolje umreti kot izgubiti svobodo. 
Zgodovinski roman Pod svobodnim soncem je Fin`garjevo naj-
bolj poznano delo. Vzgajalo je nacionalni ponos, nagovarjalo 
za slogo med ju`nimi Slovani in mobiliziralo proti nacionalnim 
sovra`nikom. Zgodbe se spomnimo {e iz osnovne {ole: mladec 
Iztok gre v slu`bo v Bizanc, sredi{~e vzhodnega dela rimskega 
imperija, da se bo priu~il u~inkovitim vojnim tehnikam in im-
perij porazil z njegovim lastnim oro`jem. Poskusimo sporo~ilo 
romana aktualizirati, tako kot so to po~eli hvale`ni bralci v vseh 
kriti~nih zgodovinskih trenutkih po izidu: Bizanc bi bil danes kaj 
drugega kot Bruselj, Iztok pa Slovenec, ki Evropo razume kot 
pretnjo slovenski samobitnosti in gre tja s figo v `epu in z name-
nom po~rpati ~im ve~ evropskih sredstev. Ko se Evropa znajde v 
krizi, ji obrne hrbet in se vrne nazaj v podalpsko plemensko idilo 
in samozadostnost. Priznati si moramo, da roman ni najbolj{a 
reklama za evropske prosvetljenske cilje, ki terjajo sodelovanje, 
zavzetost in zanesljivost pri gradnji perspektivnej{ih modelov 
pre`ivetja, takih modelov, ki presegajo kolektivni egoizem t. i. 
nacionalnega interesa. Na sre~o Fin`garjeva literarna slava ni 
odvisna od tega romana, ki zaradi ~rno-bele odslikave sveta ne 
spada v literaturo za odrasle, ampak za mladino. Gotovo pa 

nam pride spet prav v nasle-
dnji vojni.
[e beseda o Fin`garju kot 
Gorenjcu. Tako kot Pre{eren 
in mnogi drugi je moral `e z 
devetimi leti od doma v {ole. 
Slu`boval je v razli~nih krajih 
po Sloveniji, na Gorenjskem 
v Bohinju, na Jesenicah, na 
Jo{tu in v Sori, najdlje v Lju-
bljani. V vseh krajih, kjer je 
slu`boval, je pustil mo~no 
sled in povsod se ga spo-
minjajo s kipi, spominskimi 
plo{~ami in poimenovanjem 
ulic in in{titucij. Na svoj roj-
stni kraj in na gore nad njim 
je bil kljub mnogim selitvam 
mo~no navezan. V zrelih letih si je na Zabre{ki planini pod Stolom 
postavil ko~o Murko in v njej pisal mladinske zgodbe o gospodu 
Hudourniku, v Doslov~e je umestil svojo prvo dalj{o povest Goz-
darjev sin (1893) in tudi njegova zadnja knjiga, kme~ka povest 
Gosta~ Matev` {estdeset let pozneje (1954) se dogaja tu. Zato 
verjamem, da ga imajo najbolj za svojega lahko prav Doslov~ani.

Miran Hladnik

in vklju~uje prizore, posnete v Doslov~ah, Vrbi in na Zabre{ki 
planini. Premierno je bil predvajan 27. maja na TVS 1.
Med prireditvami ob obletnici Fin`garjeve smrti naj omenimo {e 
razstavo likovnih del z naslovom Ka~ja dolina, ki je bila v maju in 
juniju na ogled v pisateljevi rojstni hi{i in prvi tek Pod svobodnim 
soncem, o ~emer podrobneje poro~amo na straneh ZTK. Tako 
imenovano Fin`garjevo leto bodo septembra obele`ili tudi v Lut-
kovnem gledali{~u Ljubljana s predstavo Makalonca. 

veriga
Ob 50. obletnici smrti Franca sale{kega Fin`garja je o`ivelo 
v kraju nekdaj dobro znano Gledali{~e Julke Dol`an. 
Gledali{~niki so se odlo~ili, da po dvajsetih letih ponovno 
uprizorijo svojo prvo predstavo – Fin`garjevo Verigo.

Gledali{~e Julke Dol`an je bilo ustanovljeno v poznih osemde-
setih prej{njega stoletja. Igrali so doma~e komedije, pripravljali 
[kratovanja za otroke in prirejali razli~ne prireditve. V devetde-
setih je bilo gledali{~e {e kako `ivo, nato je njegovo delovanje 

zastalo za celo desetletje. V Fin`garjevem letu je vzniknila ideja o 
obnovitvi prve predstave, ki so jo postavili na oder. Verigo je leta 
1990 zre`irala Mateja Mla~nik in tudi tokrat so bile glavne niti 
v Matejinih rokah. Za za~etek je precej naporov vlo`ila v iskanje 
igralcev: »K projektu so bili povabljeni vsi igralci iz prve zasedbe, 
nekaj se jih je tudi odzvalo. Andrej Tav~ar in Bo`o Jane`i~ sta 
zelo dobro zaigrala soseda, ki se skregata za prazen ni~ v po-
dobi »oguljene `lajdre«, Bernarda Papler in Marija Lah pa njuni 
`eni. Mlada dva, zaljubljena, sta bila Eva Teran in Primo` Ko{ir. 
Dedka je upodobil Jo`e Fabjan in vnu~ka najve~ji zvezdici Klara 
Selan Papler in Marko Tolar. Aleno, deklo je odigrala Marjeta 
Bor{tnik in biri~a Marjan Potokar. Soseda sta delo Jo`eta Resma-
na in Ale{a Jekovca, uvozili pa smo snuba~a Bolte`arja, ki ga je 
uprizoril Domen Zupanc. 
Prvotni predlogi Verige smo naredili nekaj ~rt, bistvo in sporo~ilo 
Fin`garja pa smo ohranili. Pripravljali smo se od novega leta. 
Ve~ji del scene so nam posodili v Gledali{~u Toneta ^ufarja Je-
senice, pobarvala jo je na{a {epetalka Tanja Lu`nik. Kostume je 
predlagala, jih izbrala in zbrala Mal~i Mo`ina. Spadajo sicer v 
obdobje malo preden je Fin`gar napisal Verigo, vendar so vsi 
taki, kot so jih nosili takrat (mogo~e le malo bolj beli, saj se 
nismo ~isto do ~rte dr`ali starih obi~ajev in smo jih oprali s pral-
nimi stroji:). Tudi pri rekvizitih in pri~eskah smo pazili, da je vse 
tako, kot pred 100 in ve~ leti. Lu~ in zvok sta delo Uro{a Jen-
koleta ob pomo~i Klemena Vrabca. Glasbeno podlago so nam 
odstopili v Folklorni skupini Triglav. Na{lo se je tudi nekaj spon-
zorjev in ljudi, ki so nam prisluhnili: Zobna protetika Mekina, 
Vulkanizerstvo @emlja in PT Resman Zgo{a.
Odzivi, ki so pri{li do nas so navdu{ujo~i. Lepo je, ko za trud, 
ki ga vlaga{, sli{i{ lepe kritike. Vesela sem tudi, da nismo v ~em 
zelo »kiksnili«, kar se v~asih lahko zgodi, ~eprav se trudi{. No, ~e 
smo, pa nas opozorite in bomo naslednji~ bolj{i.«

Ponovitev predstave Veriga
Doslov~e, Fin`garjeva rojstna hi{a
8. september 2012, ob mraku

P. K. 

Ob koncu premierne predstave na Breznici

Fin`gar pred Murko
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janez jalen in triglavske strmine

Janez Jalen, poznan 
po povestih, ~rticah in 
dramah, je leta 1932 
v svoj literarni opus 
uvrstil tudi scenarij 
za celove~erni film, 
ki je bil posnet {e is-
tega leta. Triglavske 
strmine so bile za Kra-
ljestvom Zlatoroga 
(1931) drugi slovenski 
nemi celove~erni film. 
Kot pove `e ime Trigla-
vske strmine se zgodba 
su~e okoli gora, katerim 
je glavni junak predan 
bolj kot svojemu de-
kletu, kar povzro~i za-
plet… V filmu re`iserja 
Ferda Delaka, ki ga odli-

kujejo drzni plezalni prizori v Triglavski severni steni in idili~ni 
prizori iz kme~kega `ivljenja v Gornjesavski dolini, so poglavi-
tno vlogo odigrali skala{i, med njimi Jo`a ^op, Uro{ Zupan~i~ 
in Miha Poto~nik. Janez Jalen, tudi sam skala{, je pri snemanju 
sodeloval z re`iserjem z nasveti. 
V originalu nemi film je ohranjen fragmentarno. Leta 1963 je 
Milka Badjura iz ohranjenega materiala film ponovno zmontirala. 
Mendnapise so nadomestili z zvo~nimi komentarji in film opremili 
z glasbo Bojana Adami~a. Letos je minilo 80 let od nastanka fil-
ma Triglavske strmine. Na Rodinah so obletnico obele`ili 16. junija 
s koncertom v cerkvi sv. Klemena. Mulejevi, ki skrbijo za Jalnovo 
zapu{~ino, so v goste povabili ̀ enski pevski zbor Lipa iz Radovljice, 
mo{ka vokalno skupina VOX Posavci in me{ani zbor iz Krope. Po-
seben ve~er so s predvajanjem Triglavskih strmin obletnici posvetili 
tudi v Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani, 18. maja. 

Vabljeni na ogled razstave ro~nih del vezilj izpod Stola 
ob prazniku sv. Ane. Razstava bo na ogled v Jalnovi roj-
stni hi{i na Rodinah, od 24. do 29. julija.

akcija v titovi vasi

Pred dnevom mladosti in ob 70. obletnici po`iga mostu 
in streljanja talcev v Mostah, smo se v soboto, 19. maja 
2012, zbrali ~lani, simpatizerji in podmladek OO ZB za 
vrednote NOB @irovnica z namenom, da uredimo dostop 
do Titove vasi v Zavrhu in jo hkrati tudi o~istimo. 

Na na{o Titovo vas se je neupravi~eno kar malo pozabilo. Ma-
lokdo {e zna najti pot do nje. Prav tako malo jih je, ki vedo, 
da je to zimsko partizansko tabori{~e, poimenovano Titova vas, 
zgradil 1. bataljon Kokr{kega odreda ob koncu leta 1944. V vasi 
je bilo 11 barak, ki so bile postavljene in razvr{~ene v krogu. 
Sredi tega je bil drog, na katerega so vsak dan obe{ali slovensko 
partizansko zastavo. Poveljstvo v vasi je uvedlo zgledno voja{ko, 
politi~no in kulturno `ivljenje. Rezultati tega pa so se kazali v 
izvedenih akcijah, kulturni ustvarjalnosti in v povezavi ter sode-
lovanju z lokalnim prebivalstvom. Prav tako pa ni nepomemben 
podatek, da so bili mlaj{i borci 1. bataljona Kokr{kega odreda 
ve~inoma doma~ini iz krajev pod Stolom. Tudi zaradi tega, ali pa 
prav zato, nameravamo z aktivnostmi v Titovi vasi nadaljevati.
Lep dan smo si popestrili {e z obiskom Tur{ke jame. Ob obisku 
le-te, smo se prepustili ob~utkom in mislim, ki so nas popeljali v 
~as tur{kih vpadov. Ja, ja, na{a zgodovina ni dolgo~asna. Dale~ 
od tega …

OO ZB za ohranjanje vrednote NOB @irovnica

Pri Per{manu v Podpeci nad @elezno Kaplo
V nedeljo, 24. junija se je delegacija OO ZB za vrednote 
NOB @irovnica odzvala vabilu Zveze koro{kih partizanov 
in prijateljev protifa{isti~nega odpora in Dru{tva Per{man 
z avstrijske Koro{ke na 30-letnico muzeja in slavnostno 
otvoritev nove razstave v Per{manovi doma~iji v Podpeci 
nad @elezno Kaplo.
Kaj se je pravzaprav zgodilo v samotah gozdnatega Lobnika?
Le slaba dva tedna pred koncem druge svetovne vojne se je zgo-
dil strahoten pokol nad Per{manovo dru`ino v Podpeci, kjer je 
nacisti~na tolpa umorila enajst ~lanov te dru`ine. Morijo sta ob 
hitri pomo~i in kljub te`kim ranam pre`ivela le dva otroka. Pokol 
sodi med najbolj travmati~ne vojne dogodke med Slovenci na 
Koro{kem. O strahotnem zlo~inu pri~a ~rna marmorna plo{~a, 
vzidana v pro~elje obnovljene Per{manove hi{e. 
Dokaz, da se antifa{izem v Avstriji vse bolj razvija, je mno`i~en 
obisk slovesno odprtega prenovljenega in za zdaj edinega mu-
zeja odporni{kega gibanja zoper nacizem v sosednji dr`avi. 
Obiskovalci sve~anosti so na gorsko kmetijo pod Peco pri{li iz 
Avstrije, Slovenije, hrva{ke Istre, dr. Efim Efimovi~ Korolev pa je 
pri{el celo iz Moskve kot predstavnik Komiteja ruskih veteranov.
Poslanici komemoraciji sta poslala predsednik Republike Slove-
nije dr. Danilo Türk in predsednik Republike Avstrije dr. Heinz 
Fischer. Slavnostna govornika na prireditvi sta bila Zoran Janko-
vi}, `upan Mestne ob~ine Ljubljana in mag. Manfred Wirtitsch, 
vodja Oddelka za politi~no izobrazbo pri ministrstvu za pouk.

OO ZB za vrednote NOB @irovnica

Bralni namig 
evald Flisar: mogo~e nikoli
Litera 2007
Zgodba pripoveduje o 13-letni Miljani Samec, ki ima zaradi 
nesre~e govorno motnjo, afazijo. Miljana, h~i zelo mlade ma-
tere in veliko starej{ega novinarja, pi{e dnevnik, ki ga sprva ne-
koliko te`je beremo, saj je poln pravopisnih napak. Vendar se 
na slog privadimo in kmalu ne moti ve~. Z zanimanjem sledimo 
dogajanju, zgodba je resni~no dobra, ~isto v Flisarjevem slogu. 
Miljano mu~i ob~utek krivde … ne more in ne more se spomniti 
ali je ona mater pahnila preko balkona ali jo je pahnil o~e ali pa 
je mati sama sko~ila v globino.
Za poku{ino {e del~ek iz dnevnika: »Sem sklenla napisat Zgodbo 
svoj `ivlejna. En od zdrvnikov, dr. Marko, on me zdravi se mu 
re~e logo Ped, on pravi naj po~akm se mi stajnje zbolj{a, nardim 
perve~ dost napak. Aampak, stajnje se mi lahk {e posalb{a! In 
jaz morm napisat kaj se dogaja, morm! ^e ne pi{m sprot mam 
ob~utk se Ni~ ne dogaja, in me ni!«

Bojana Radani~
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V Osnovni {oli Žirovnica smo zaklju~ili {e eno {olsko leto. V vrtec je bilo vpi-
sanih 150 otrok, v {oli pa 374 u~encev in u~enk v 19 oddelkih. Veliko se je 
dogajalo skozi celo {olsko leto, preve~ da bi se dalo vse opisati na omejenem 
prostoru. Vseeno je prav, da vas, spo{tovane bralke in bralci, seznanim z 
nekaterimi poudarki tega leta.

Delo v vrtcu z najmlaj{imi je vedno navdu{ujo~e. Hiter razvoj tako na fizi~nem kot 
intelektualnem podro~ju pripomore, da smo domala vsak dan lahko presene~eni nad 
rezultati, ki nam jih pokažejo. Razvoj pa ni samo hiter,  je tudi zelo razli~en, zelo 
individualen in se odraža v zelo pestrih potrebah teh otrok, na katere smo se v vrtcu 
tudi odzivali in jih po najbolj{ih mo~eh sku{ali zadovoljevati. Zlasti smo bili pozorni na 
težave, ki jih vzgojiteljice druga~e opažajo kot star{i. Nanje smo opozarjali tudi star{e 
in skupaj z njimi želeli dose~i, da bi  primanjkljaje zlasti na podro~ju govornega izraža-
nja posku{ali odpraviti {e pred vstopom v {olo. Analiza je pokazala, da ima kar 35 % 
otrok pred vstopom v {olo bolj ali manj resne govorne motnje, ki v nadaljevanju lahko 
pomenijo resno oviro za uspe{en {tart v {oli. 
U~ni uspeh je že kar standardno zelo dober. Le nekaj u~encev in u~enk ni doseglo 
zahtevanega znanja, ki je pogoj za napredovanje. Kljub temu pa u~itelji le nismo pov-
sem zadovoljni z doseženim. Preve~krat smo se sre~evali s problematiko kvalitete znanj 
in spretnosti za katere menimo, da so pomembne in predstavljajo temelj za solidno 
nadgrajevanje tistih vsebin, ki jih bodo u~enci uporabljali bodisi v vi{jem razredu ali v 
srednjih {olah. Tako je preve~ kampanjskega u~enja, ki je pogosto skoraj edini na~in 
u~enja. V pristajanje na to nas silijo po eni strani normativne ureditve in razni »popust-
ki«, ki jih izsilijo u~enci, pogosto tudi star{i. Tako je znanje nepopolno, povr{no, u~enci 
pa so z njim zelo hitro zadovoljni. To je pomembno zlasti pri temeljnih znanjih kot 
so osnovne matemati~ne operacije, branje, pisanje, govorno izražanje. Kvaliteta vseh 
teh spretnosti je klju~na za obvladovanje drugih podro~ij, ki zahtevajo razumevanje 
sporo~il, navodil, sprejemanje logi~nih zaklju~kov. Interna raziskava je pokazala, da je 
bralna pismenost pri u~encih in u~enkah {ibka, da se v primerjavi s preteklimi obdobji 
slab{a. Pomena vsega tega se v {oli dobro zavedamo, o tem smo se pogovarjali s star{i 
in jih sku{ali pridobiti za podporo in sodelovanje. To je klju~no, ~e ho~emo trend na 
tem podro~ju v prihodnje spremeniti. To je izziv za naslednje {olsko leto.
Mnogi u~enci so sodelovali na razno raznih tekmovanjih v znanju in dobili bronasta  
in srebrna priznanja, ena u~enka pa tudi zlato Cankarjevo priznanje  za znanje sloven-
skega jezika. Izrazito dejaven je bil mladinski pevski zbor, ki je na mednarodnem 
tekmovanju v Bratislavi dosegel bronasto priznanje, na medob~inskem tekmovanju pa 
so dobili vstopnico za sodelovanje na državnem tekmovanju pevskih zborov. Dram-
sko recitatorska skupina je sodelovala skupaj s pevskimi zbori na {tevilnih {olskih 
in izven {olskih prireditvah, za zaklju~ek pa pripravila {e uprizoritev gledali{ke pred-

Ravnatelj Osnovne {ole @irovnica mag. Valentin Sodja 

Ob kOncu [OlSkega leta
stave Obtoženi volk. Debaterske ekipe  
so bila uspe{ne na državnem tekmovanju, 
u~enci turisti~nega podmladka so na 
državnem tekmovanju dobili zlato prizna-
nje za projekt France po na{e.
Športno podro~je  se je z novimi po-
goji, na katere smo se dodobra navadili, 
lepo uveljavilo z nekaj novimi dejavnost-
mi. Tako so poleg standardnih odbojke 
in ko{arke zaživele in se dodobra ume-
stile v življenje in delo {ole dejavnosti 
kot so karate, {portno plezanje, {portna 
gimnastika pa tudi plesne dejavnosti in 
balet. Vesel sem prizadevanja u~iteljev in 
u~iteljic, ki spodbujajo u~ence  k tekmo-
vanju za NAJ {portnika in NAJ {portnico 
ter {e za NAJ {portni razred, pa tudi akcij  
v okviru projekta Zdrav življenjski slog, v 
okviru katerega je bila izvedena vrsta de-
javnosti v ~asu po~itnic in sobot. Tudi {ol-
skega teka se je udeležila ve~ina u~encev 
in u~enk predmetne stopnje. Zanimivo je, 
da smo ob preverjanju plavanja ugotovi-
li zastoj. U~enci so slabi plavalci, nimajo 
mo~i za dalj{e razdalje, slabi so v tehniki 
plavanja. Ugotavljamo, da bazenska oko-
lja ne spodbujajo takih tehnik in spretno-
sti, s katerimi bi lahko preplavali dalj{e 
razdalje.

Na vzgojnem podro~ju bi si želeli ve~ 
odgovornosti na strani u~encev, ve~ od-
govornosti za dano besedo in zlasti ve~ 
ob~utljivosti za težave svojih so{olcev. 
Treba jih je znova in znova spodbujati 
in jim pomagati, da te spretnosti razvi-
jajo. V tem smislu so se dobro umesti-
le v {olski program aktivnosti {olskega 
sklada – za sklad skrbi upravni odbor – v 
okviru katerih je bila izvedena papirna 
akcija, zbiranje zama{kov, praznih kar-
tu{ in prostovoljno zbiranje finan~nih 
sredstev. Iz {olskega sklada se financirajo 
dejavnosti namenjene u~encem. V tem 

Valeta – slovo deveto{olcev. Poslovili so se razigrano, s pesmijo in plesom.

Ravnatelj in predstavniki 5. b in 8. a s 
pokalom za osvojeni naslov NAJ {portnih 
razredov. Posamezno so naslov NAJ 
{portnikov in NAJ {portnic osvojili Sara 
Slamnik, Jakob Robi~, Lana Vauhnik in 
Tom @urga.
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letu je bilo kar nekaj donacij, s katerimi 
so donatorji {estim u~encem omogo~ili 
brezpla~no letovanje na morju. Zahvala 
gre neimenovani ob~anki, podjetju MIK 
Celje in organizacijama RK in DPM Jese-
nice – Žirovnica.
Za konec pa {e tole. Vsi skupaj se vese-
limo tudi pridobitev, ki v materialnem 
smislu izbolj{ujejo pogoje za delo in ure-
jenost {olskega okolja. Letos je bila taka 
pridobitev pokrita u~ilnica na prostem z 
urejeno okolico, ki so jo otroci vrtca in 
u~enci {ole takoj posvojili. Tudi nova igra-
la za najmanj{e, ki jih je v zadnjih letih 
v vrtcu vse ve~, so bila zelo dobrodo{la. 
Težko pa je gledati posledice vandalizma, 
ki ga posamezniki povzro~ajo brez razlo-
ga. Težko je brati tudi anonimke posame-
znikov,  ki ne premorejo poguma, da bi 
se o problemih in dvomih, ~e jih zaznajo, 
pogovorili iz o~i v o~i. 
Dobro vem, da so dobri rezultati, ki smo 
jih dosegli v vrtcu in {oli, plod vseh, ki smo 
vpleteni v vzgojni in izobraževalni proces. 
To pa so otroci in u~enci, njihove vzgo-
jiteljice v vrtcu ter u~iteljice in u~itelji v 
{oli ter star{i, ki svoje otroke spodbujate 
in jim pomagate, da dosežejo cilje in re-
zultate, ki so jih sposobni dose~i. Ti niso 
samo {olski, so tudi na podro~jih {porta 
in glasbene {ole, kjer na{i u~enci v velikem 
{tevilu tudi sodelujejo. Za vse te rezulta-
te  jih velja iskreno pohvaliti in jih tudi v 
bodo~e spodbujati k delu. Verjamem, da 
je to delo v~asih trdo, da ga je veliko, da 
v~asih rojeva tudi odpor. Toda, ko ga do-
bro opravimo, smo zadovoljni. Naj bodo 
zato po~itnice namenjene aktivni sprosti-
tvi in nabiranju novih, lepih in prijetnih 
doživetij.

Priznanja najbolj{im
Dvanajst u~encev je {olanje na O[ 
zaklju~ilo {e posebno uspe{no. Nina 
^uk, Rok Lu`nik, [pela Medja, Adrijana 
[u~ur, Janja Tav~ar, Nina Tav~ar, Polona 
Toman, Ga{per Anderle, Ema ^e{ek, Ta-
mara Kova~, Eva Poklukar in Ema Siko{ek 
so prejeli priznanja in knji`ne nagrade za 
odli~nost v vseh devetih letih {olanja. Po-
lega ravnatelja Valentina Sodje je prizna-
nja in nagrade najbolj{im na valeti podelil 
tudi `upan Leopold Poga~ar. 

Slovakia cantat 2012
Mladinski pevski zbor 
na{e {ole se je udele`il 
6. mednarodnega zboro-
vskega tekmovanja Slo-
vakia cantat, ki je poteka-
lo v Bratislavi od 26. do 
29. aprila. 
Odbor tekmovanja je za 
nastop izbral 42 zborov iz 
13 dr`av: Rusije, Sloveni-
je, Tur~ije, Italije, Estonije, 
Norve{ke, Finske, [ved-
ske, Hrva{ke, Srbije, ^e{ke, 
Mad`arske in Slova{ke. Vsak 
zbor je lahko sodeloval tako 
na tekmovanju kot tudi na koncertnih nastopih v dvorani Klarisky ali v dvorani Moyzes. 
Na{ zbor je v Bratislavo prispel v popoldanskih urah prvega dne festivala in se zve~er 
udele`il otvoritvenega koncerta v dvorani Klarisky. Drugi dan smo za~eli z vajo `e ob 
pol osmih zjutraj in se nato odpeljali na tekmovanje v center Bratislave. Ni nam bilo 
lahko nastopiti pred prazno dvorano. Na{i poslu{alci so bili namre~ le trije ocenjevalci 
in direktor festivala g. Milan Kolena.
Popoldne nas je ~akal {e en nastop v dvorani Klarisky, kjer smo se predstavili s kraj{im 
programom, nato pa poslu{ali {e nastope ostalih zborov iz drugih dr`av. 
Zadnji dan smo namenili ogledu Bratislave, nakupovanju spominkov in prijetnemu po-
sedanju na soncu. Vse dni smo imeli namre~ visoke poletne temperature. 
Na ve~erni podelitev priznanj, ki je potekalo na mestnem trgu, smo bili zelo glasni in 
prepoznavni. Med ljudi smo delili propagandno gradivo o na{i de`eli in veselo paradi-
rali s slovensko zastavo. 
Najlep{a hvala gospodu ravnatelju, mag. Valentinu Sodji, ki nam je ponudil in omogo~il 
ta izziv, nato pevcem za osvojeno bronasto priznanje, njihovim star{em za podporo 
in tudi finan~no pomo~ ter na{im donatorjem, brez katerih Bratislave ne bi bilo. Hvala 
tudi skladatelju Egiju Ga{per{i~u, ki je prispeval priredbo pesmi Stoji u~ilna zidana, ter 
dirigentu in pianistu Marku Hriberniku in njegovi `eni Ma{i Hribernik, ki sta posebej za 
nas napisala priredbo pesmi Tenenaj, Tenenaj Rezijankica.
Na koncu hvala {e solistkama Nini [tular in Adrijani [u~ur. Zadnja je tudi »kriva« za 
~udovito koreografijo k pesmi Adiemus, skladatelja Karla Jenkinsa.

Slavica Magdi~, Metka Magdi~, Vanja Zuljan in Ana Klemenc ter 25 pevk in 1 pevec

glasbeniki navdu{ili na zaklju~nem koncertu

10. maja so u~enci Glas-
bene {ole Jesenice – od-
delka @irovnica pripravili 
zaklju~ni koncert ob kon-
cu {olskega leta, tokrat 
prvi~ v plesni dvorani 
osnovne {ole. Koncert je 
v dvorani dobro zazvenel 
in u~enci so navdu{ili s 
svojim igranjem. 
Nastopili so u~enci kljuna-
ste flavte, flavte, klarineta, 
trobente, kitare, harmonike, 
citer in violine. V dvorani ni 
klavirja, niti ni mo`en prevoz 
klavirja iz glasbene u~ilnice, 
tako ̀ al nismo sli{ali u~encev 
pianistov. Za korepeticije smo si pomagali s prenosnim elektri~nim klavirjem. U~enci 
so se predstavili v solisti~ni igri in komornih skupinah. ^e bi v prihodnosti omogo~ili 

Nika Zupan, Lucija ~op, Alja` Bori~, Natalija Cilen{ek 
in Nada Komneni}
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prevoz klavirja iz u~ilnice v plesno dvorano, bi se lahko plesna 
dvorana uporabljala tudi za koncerte, saj ima prostor dobro 
akustiko. V oddelku @irovnica uspe{no delujeta tudi dve skupini 
baletnega oddelka. 
V mesecu juniju sta violinistki Nika Zupan in Lucija ^op pod 
mentorstvom prof. Natalije [imunovi} Cilen{ek pripravili samo-
stojen recital. Na klavirju ju je spremljala Nada Komneni}. Mladi 
violinistki sta navdu{ili publiko, ~eprav igrata violino {ele ~etrto 
leto. Obe sta tudi nepogre{ljivi ~lanici godalnega orkestra. Nika 
Zupan ima za seboj uspe{no tekmovanje, na regijskem je do-
segla zlato priznanje in bronasto plaketo na dr`avnem tekmo-
vanju. Lucija uspe{no igra v klavirskem triu. Obe uspe{ni mladi 
glasbenici lahko poslu{amo tudi na CD-ju G[ Jesenice, ki ga je 
{ola izdala ob 65-letnici delovanja. Violinistki sta na recital pova-
bili kitarista Alja`a Bori~a, ki je skupaj z Niko zaigral Paganinijeve 
Ljubezenske duete. 

Martina Valant

za~utimo naravo
V vrtcu pri O[ @irovnica smo v leto{njem {olskem letu 
od jeseni do poletja opazovali, spremljali, ~utili naravo 
v na{i neposredni okolici z izvajanjem projekta Za~utimo 
naravo. ^eprav je otro{ko okolje omejeno na majhen del 
sveta, v katerem se otroci gibljejo, je lahko ta majhen del 
neizmerno pisan in zanimiv. 

Za otroka, ki je pravi mali raziskovalec brez ovir in predsodkov, 
je ~as, pre`ivet zunaj, izrednega pomena. Nobena igra~a, {e 
tako dovr{ena, ne more stimulirati ve~ ~utov hkrati, kot to na-
redi narava. In ni trenutka v naravi, ki bi bil enak prej{njemu … 
Kateri pti~ je elegantno preletel nebo in se usedel na bli`njem 
cveto~em divjem kostanju, le kam se je skril mali hro{~ek, se je 
zlomila vejica na drevesu … Vse te podrobnosti dovoljujejo pre-
cizen razvoj na{ih ~utov, ki so klju~nega pomena za sprejemanje 
in odzivanje na najrazli~nej{e dra`ljaje iz okolja, ki smo jim te-
kom `ivljenja izpostavljeni.
Ker se na{ vrtec nahaja v pravem osr~ju narave, kjer so nam 
za opazovanje na voljo razli~na `ivljenjska okolja (travnik, gozd, 
mlaka) in s tem tudi raznolikost organizmov, smo to s pridom 
izkoristili in se sku{ali kar najbolje povezati z naravo in njenimi 
cikli. Opazovali smo njeno spreminjanje skozi letne ~ase, se po-
govarjali o `ivalstvu in rastlinstvu, peli pesmice, brali pravljice, 
deklamirali, predvsem pa smo otrokom dovolili prosto gibanje 
zunaj, kjer so se svobodno igrali, raziskovali in izra`ali svojo kre-
ativnost, saj v naravi pravila niso tako toga in dolo~ena kot to 
velja za urbano okolje.
Za konec smo iz materialov, ki smo jih tekom leta pridno nabirali 
na na{ih pohodih, pripravili ~utno pot, sestavljeno iz desetih po-

staj. Vsa konstrukcijska dela pri pripravi poti je prevzel na{ hi{nik 
Janez, ki mu gre prav posebna pohvala. S svojo domiselnostjo 
in iznajdljivostjo je re{eval te`ave, ki so se nam vzgojiteljicam in 
otrokom pojavljale pri izdelavi poti. Zahvala pa gre tudi ravnate-
lju, ki nas je skozi vse leto spodbujal, sodeloval z idejami in nam 
stal ob strani.
S preizku{njo ~utne poti smo prijetno popestrili na{e zaklju~no 
dru`enje s star{i in se brezskrbni, povezani z naravo, podali v po-
letje. A v na{ih glavah {e vedno odzvanja verz iz zaklju~ne pesmi:
»Pojdimo zdaj na travo, za~utimo naravo!«

Martina Hribov{ek

trening varne vo`nje s kolesi z 
motorjem in jumicarjem
Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Ob~ine 
@irovnica je v soboto, 16. junija, pred Osnovno {olo  
@irovnica izvedel preventivno akcijo trening varne vo`nje 
s kolesi z motorjem.

Da je preventivna akcija lepo uspela, je poleg {tevilnih obiskoval-
cev poskrbelo tudi lepo vreme, ki je privabilo kar nekaj motori-
stov in otrok. Preizkusili so svoje sposobnosti koles z motorjem 
na pripravljenem poligonu, nekateri so pod budnim o~esom 
policijskega in{truktorja in in{truktorja Avto{ole B&B naredili 
prve korake v svet varne vo`nje. Za osnovno{olce smo ob tej 
prilo`nosti pripravili Jumicar, kjer so se otroci lahko na pripra-
vljenem poligonu preizkusili v spretnostni vo`nji z avtomobil~ki 
in spoznavanju pravil cestnega prometa. 
V ~asu akcije je vodja policijskega okoli{a Policijske postaje Je-
senice predstavil opremo, ki jo uporabljajo pri svojem delu, 
Avto{ola B&B in AMD @irovnica pa svojo dejavnost. Medob~inski 
in{pektorat in redarstvo je predstavil njihovo opremo in prisotne 
seznanil z njihovimi pristojnostmi. Svoje vozilo in opremo so raz-
kazali tudi gasilci Prostovoljnega gasilskega dru{tva Zabreznica. 
Prisotne je s svojo dejavnostjo seznanil Jani @emlja (Vulkanizer-
stvo @emlja), ki je otroke opremil z odsevnimi brezrokavniki.
Na akciji so nas obiskali tudi motoristi, ki so pri{li iz `egnanja, ki 
je potekalo pri cerkvici sv. Radegunde na Bregu. Kot zanimivost 
je Ivo Zupan pokazal, kako se v primeru nesre~e z zrakom napih-
ne za{~itni brezrokavnik za motoriste.
Glede na odziv in komentarje je izvedena akcija dosegla svoj na-
men. Pri pripravi in izvedbi so sodelovali: SPV ob~ine @irovnica, 
AMD @irovnica,Medob~inski in{pektorat in redarstvo, Policijska 
Postaja Jesenice, Postaja prometne Policije Kranj, gasilci PGD Za-
breznica, Avto {ola B&B, Zavarovalnica Triglav, Ob~ina @irovnica, 
Osnovna {ola @irovnica. Ob~ina @irovnica se za uspe{no izvedbo 
akcije zahvaljuje vsem sodelujo~im in obiskovalcem. 

Helena ^ade`
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Uporaba ajde v prehrani 
O ajdi nam babice lahko veliko povedo. Starej{i ~ebelarji se z no-
stalgijo spominjajo ~asov, ko so ~ebele prezimovali ob ajdovem 
medu in tudi starej{i potro{niki medu pogosto povpra{ujejo po 
njem. V~asih je imela ajda pomembno vlogo v na{i prehrani, a 
ajdov kruh, `gance, {truklje … so zamenjale modernej{e jedi. 
Danes se s {irjenjem zavesti o zdravemu na~inu `ivljenju na na{e 
mize vra~a tudi ajda. Ta rastlina namre~ blagodejno vpliva na 
organizem, priporo~ajo jo za bolj{i krvni obtok in boj proti raku. 

Ajda in kmetijstvo
Povpra{evanje po jedeh iz ajde je v porastu, odkupovalci ajdove-
ga zrna in ajdove moke v Sloveniji pa so v zagati, saj jo pridelamo 
bore malo, tako jo morajo ve~inoma uvoziti. Ali je torej sejanje 

ajde odli~na tr`na ni{a za slovenskega kmeta? Zelo verjetno. Ajda 
je za gojenje nezahtevna, raste na siroma{nih tleh, uporabimo 
jo lahko za poletno ozelenitev njivskih povr{in. Kot predposevek 
dobro prena{a ve~ino polj{~in, ki jih pridelujemo pri nas, tako po 
spravilu glavnega pridelka lahko posejemo ajdo. Na ta na~in se 
re{imo plevela, pa {e dobi~ek od setve ajde imamo. Pridelek je 
seveda odvisen tudi od vremena, lahko pa se zgodi, da s setvijo 
ajde zaslu`imo celo ve~ kot z glavnim posevkom. 

Ajda in ~ebele 
^e bi ajdo sejali v ve~ji meri, bi imeli koristi vsi: potro{niki, kme-
tje in ~ebelarji. Medovite sorte ajde so za ~ebele izredno po-
membne. ^ebelarji poro~ajo predvsem o dobrem medenju sorte 
^ebelica in Bamby. Ajda cveti v obdobju, ko v naravi ni obilnih 
virov medi~ine in cvetnega prahu, zato je {e posebej dragocena. 
Avgusta in septembra spodbuja matice k zaleganju, hkrati pa si 
~ebele na ajdi lahko naberejo del zimske zaloge. Tako bi s seja-
njem ajde pripomogli k ohranjanju ~ebel in posredno k ohranja-
nju okolja, saj bi se brez ~ebel hitro poru{ilo ravnovesje v naravi. 

^ebelarska zveza Slovenije, Javna svetovalna slu`ba v ~ebelarstvu 
v leto{njem letu organizira projekt »Promocija sajenja medovite 
ajde in u`ivanje izdelkov iz ajde«, s katerim `eli {ir{o javnost 
spodbuditi k u`ivanju izdelkov iz ajde, pridelovalce pa k sajenju 
te rastline. Akcijo podpira tudi zdru`enje pekarjev in mlinarjev. 
Storimo nekaj za svoje zdravje, u`ivajmo ajdove izdelke z me-
dom, spodbudimo na{e pridelovalce hrane k sajenju te rastli-
ne. Pri tem pa nas lahko greje tudi zavest, da smo s pomo~jo 
ohranjanja ~ebel in ~ebelarstva storili nekaj dobrega za okolje, v 
katerem `ivimo. 

Andreja Kandolf, svetovalka specialistka na podro~ju varne hrane

ajda – prilo`nost za kmete in ~ebele
^ebelarska zveza Slovenije spodbuja sejanje ajde, ki je na na{ih poljih skoraj pozabljena kultura, a njen pomen v 
prehrani znova pridobiva na vrednosti. Pove~ano povpra{evanje po ajdi lahko pomeni tr`no prilo`nost za slovenske 
kmete, cvetenje ajdovih polj pa bolj{e mo`nosti za pre`ivetje ~ebel.

Polje ajde pod Stolom. Foto: Miran Dolar

Ajdovi {truklji z razli~nimi nadevi

Testo
50 dag ajdove moke 
(ali 30 dag ajdove in 
20 dag bele moke) 
in potrebno koli~ino 
malo osoljenega kro-
pa (pribli`no 4 dcl).

Nadevi
Orehov: 25 dag zmletih orehov ali le{nikov, eno jajce, 2 dcl kisle 
smetane, 2 `lici drobtin, {~ep soli, 2 `lici akacijevega medu in 
di{ave – pol `li~ke mletega cimeta, {~epec nagljevih `bic, mlete-
ga ingverja in kardamoma
Skutin: 50 dag dobre odcejene skute, 2 dcl kisle smetane, 2 
rumenjaka, sneg iz dveh beljakov in 2 pesti drobtin
Orehovo-jabol~ni: enake sestavine kot za orehov nadev in {e 4 
naribana jabolka 
Ocvirkov: segreti ocvirki z malo masla
Zabela
10 dag masla in 6 `lic drobtin

Priprava
Ajdovo moko ali me{anico obeh mok poparimo s kropom. Ko se 
zmes ohladi, zamesimo gladko testo. Testo razvaljamo pribli`no 
3 mm debelo v pravokotno obliko prti~a. Prti~ splaknemo z mr-
zlo vodo, ga razgrnemo po mizi in malo posujemo z drobti-
nami. Zme{amo vse sestavine za nadev. Nadev mora biti lepo 
razmazljiv. Nama`emo ga na testo. Testo po dol`ini zvijemo in 
zavijemo v prti~. [trukej v prti~u damo kuhati v malo osoljen 
krop. Kuha naj se po~asi, od pol ure do tri~etrt ure, odvisno od 
debeline {truklja. Znak, da je {trukelj kuhan je, da se v kropu 
malo dvigne od dna posode. Kuhan {trukelj odcedimo, odvije-
mo in nare`emo na 2 cm debele kose. Zabelimo ga s stopljenim 
maslom in drobtinami. Najbolje je, da {trukelj postre`emo takoj. 
Poleg orehovega in orehovo-jabol~nega {truklja ponudimo rjavi 
trsni sladkor za posip in po `elji mlet cimet, ki je znano zdravilo 
proti sladkorni bolezni. Orehov {trukelj lahko pripravimo tudi 
nesladek – brez medu v nadevu in brez sladkorja za posip. Ne-
sladkane orehove in sirove {trukje ponudimo s kislim ali sladkim 
zeljem, mle~nimi napitki ali s solato. Ajdove {truklje z ocvirki, 
ki naj bodo kar debelo posuti, ponudimo kot samostojno jed s 
kislim zeljem ali pa kot prilogo k mesnim in zelenjavnim jedem. 
[truklje lahko tudi zamrznemo, najbolje {e surove, ko so zaviti 
v prti~, pred uporabo pa jih skuhamo in zabelimo. Vse {truklje 
lahko tudi spe~emo namesto skuhamo. 

Jelka Koselj
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^ebelarji/Zdravje

Razstava ~ebelarskih pripomo~kov

^ebelarski center v Lescah

dan odprtih vrat slabo obiskan

^ebelarji ̂ D A. Jan{a Breznica pripravili dan odprtih vrat. 
^ebelarski center v Lescah pridobitev tudi za `irovni{ke 
~ebelarje.

Poro~a predsednik dru{tva Franc Pfajfar.
Z dnevom odprtih vrat 15. junija v ^opovi hi{i smo se pridru`ili 
vseslovenski akciji ~ebelarjev z `eljo, da bi javnosti, predvsem pa 
mladim, prikazali vsa opravila, ki jih ~ebelar mora opraviti, da 
ohrani zdrave ~ebele in ob koncu sezone izto~i primerno koli~ino 
medu. Pripravili smo manj{o razstavo ~ebelarskih pripomo~kov, 
Stanko No~ je vodil ogled {olskega ~ebelnjaka in Konrad Ozebek 
je predstavil ~ebelarjenje z nakladnimi panji. Ve~er poprej je v 
^opovini predaval priznan apiterapevt dr. Franc Gro{elj, z na-
stopom okteta Sosedje in Jo`a Jalna pa smo po~astili spomin na 
Antona Jan{o. Nastopajo~im se iskreno zahvaljujemo.
V dru{tvu smo poskrbeli za dobro obve{~anje o dogodku preko 
medijev, posebej smo obvestili DU @irovnica in Osnovno {olo 
@irovnica, a ~ebelarji smo mo~no razo~arani nad slabim obi-
skom. Poleg dveh manj{ih skupin pri ~ebelnjakih smo na{teli le 
5 obiskovalcev, veseli pa smo bili prisotnosti `upana Leopolda 
Poga~arja in direktorice ZTK Maje Zupan. Ka`e, da je med sicer 
zelo iskana naravna dobrina, kako se pridela, pa potro{nike ne 
zanima. ^ebelarji bomo tudi v bodo~e s svojo aktivnostjo delo-
vali v prid ~ebelarstva in seznanjanja javnosti o pomenu ~ebele 
v naravnem okolju.

14. junija je bil v Le-
scah odprt ^ebelar ski 
razvojno-izobra`evalni 
center, ki pomeni pri-
dobitev tudi za nas, 
`irovni{ke ~ebelarje. 
V objektu je moderna 
satni{nica, kjer bo mo`no 
izdelovati satnice iz la-
stnega voska, to~ilnica 
in trgovina s ~ebelarski-
mi pripomo~ki. V centru 

bosta delovali Javna svetovalna slu`ba v ~ebelarstvu in ^ebe-
larska zveza Gorenjske, vsi obiskovalci pa so vabljeni k ogledu 
razstavno-prodajnega salona v pritli~ju. Center je bil zgrajen s 
pomo~jo evropskih sredstev, eden izmed soinvestitorjev je bila 
tudi Ob~ina @irovnica. Prepri~an sem, da je izgradnje centra pri-
dobitev za ~ebelarje, pomembno pa je da bo upravljavec imel 
posluh za potrebe ~ebelarjev.

Franc Pfajfar

za{~ita pred soncem
Ko`a je ovoj, ki obdaja telo, in ima zelo pomembno za{~itno 
vlogo. Ker je ozonska plast resno po{kodovana, je pretirano iz-
postavljanje son~nim `arkom lahko zelo nevarno, v normalnih 
okvirih pa ima sonce pozitivne vplive na na{e zdravje. 
Pred son~enjem je priporo~ljivo u`ivati `ivila, ki vsebujejo ve~je 
koli~ine beta-karotena, kot so na primer korenje, melone, mare-
lice in bu~e, pred in med son~enjem pa zau`ijmo veliko teko~ine.
Ko`o je treba po~asi navajati na sonce. Uporaba preparata z vi-
sokim za{~itnim faktorjem je obvezna. Zavedati se moramo dej-
stva, da je ko`a izpostavljena vplivu sonca tudi na poti v slu`bo, 
na sprehodu, na vrtu, torej med vsakodnevnimi opravili. Prav je, 
da se nama`emo pribli`no trideset minut pred izpostavljanjem 
soncu. Posebej za{~itimo dele, kjer je ko`a zelo tanka, kot so na 
primer ustnice, veke, u{esa, nos, li~nice, ramena, dekolte. Na 
kopanju se nama`emo vedno, ko pridemo iz vode, priporo~ljiva 
so tudi vodoodporna za{~itna sredstva. ^e ne plavamo, se 
nama`emo vsake dve do tri ure. En nanos ne {~iti ves dan! Prav 
tako je pomembno, da se po son~enju nama`emo z vla`ilno, 
hranilno kremo ali na primer z mlekom s pantenolom.
SPF (sun protecting factor) ali ZF (za{~itni faktor) je pribli`na vre-
dnost, ki pove, kolikokrat dlje smo lahko izpostavljeni soncu, kot 
~e bi bili neza{~iteni. Na primer UVA 15 za petnajstkrat pove~a 
sposobnost samoza{~ite pred ̀ arki UVA. [e posebej moramo biti 
pozorni, kadar izbiramo izdelke za otro{ko ko`o. Na splo{no naj 
bi ti vsebovali ~im manj di{av in konzervansov, saj se na ta na~in 
{e zmanj{a mo`nost preob~utljivostne reakcije.
Kremo, ki nam je ostala od prej{njega leta, preverimo. Neupo-
rabna ima spremenjen vonj in je zrnata. 
Ljudje, ki naj bi se dosledno izogibali soncu, so osebe svetle pol-
ti, rde~elasi, pegasti, osebe s {tevilnimi pigmentnimi znamenji 
ter tisti, ki so alergi~ni na sonce. Pri njih se na ko`i, ki je bila 
izpostavljena soncu, pojavi rde~kast, srbe~ izpu{~aj.
^e vas ope~e, si ko`o hladite z jogurtom, hladilnimi mazili, 
vla`ilnimi kremami. Po~ivajte v temnej{em prostoru in pijte do-
volj teko~ine. Zdravni{ko pomo~ poi{~ite v primeru bruhaja, sla-
bega po~utja in povi{ane temperature.
Posledice pretiranega son~enja se lahko poka`ejo {ele ~ez leta. 
Nepravilna izpostavljenost povzro~i nastanek gubic, izsu{i ko`o, 
prispeva k prezgodnjemu staranju ko`e in pove~uje tveganje za 
nastanek ko`nega raka. Pribli`no 90 % karcinomov nastane zara-
di {kodljivega delovanja son~nih `arkov. [kodljivi vplivi UV `arkov 
se kopi~ijo v ko`nih celicah. Celice se{tevajo povzro~eno {kodo, ki 
je lahko velika, tudi ~e nismo ope~eni. Posledice lahko postanejo 
vidne {ele ~ez desetletja in tedaj {kode, `al, ni mogo~e popraviti. 
Najbolj nevaren je maligni melanom. [tevilo ljudi, ki zbolijo za 
malignim melanomom, se vsakih deset let pribli`no podvoji. 
Dojen~kov, mlaj{ih od {est mesecev, in majhnih otrok ne izpo-
stavljajte neposrednim son~nim `arkom. Izpostavljenost soncu v 
otro{kih in mladostni{kih letih je najpomembnej{i dejavnik tvega-
nja za nastanek malignega melanoma. ^e pa se son~nim `arkom 
ne morete izogniti, otroka za{~itite s preparatom, ki ima ZF vsaj 15, 
a ne ve~ kot 30 (zaradi mo`nosti fototoksi~nih reakcij in alergij). 
Najbolje je, da ne hodimo na sonce med 10. in 16. uro oziroma 
v ~asu, ko je na{a senca kraj{a od telesa. Zgodnje jutranje son-
ce, takoj po son~nem vzhodu, s temperaturami pod 18°C je {e 
posebej zdravilno.
Zelo priporo~amo uporabo za{~itnih son~nih o~al, ki imajo {iro-
ke oziroma velike okvirje ter ustrezna stekla, in ~e je mo`no, 
pokrivala za glavo. Obla~ila naj bodo ohlapna, z dolgimi rokavi 
in hla~nicami, najbolj{e v beli barvi.

   Tamara Herakovi}, dr. med., spec. dermatovenerolog
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Po nem{kem napadu na Jugoslavijo 6. aprila 1941, so bili na Jesenicah prvi okupatorji 
Italijani. Na Jesenice so vkorakali 11. aprila 1941. Umikajo~a se jugoslovanska vojska je 
za seboj ru{ila mostove, predore ter tako zavojevalcu ote`evala prodor v na{o de`elo. 
Poru{ena sta bila tudi oba mostova v Mostah, tako cestni kot `elezni{ki. Akcijo so 
opravili minerci Dravske divizije. Oblast so Italijani po desetih dneh predali Nemcem 
in pri~elo se je prisilno ponem~evanje. Nemci so izganjali intelektualce, krajevne table 
menjavali z nem{kimi napisi, uvajali nem{ke {ole, preseljevali zavedne Slovence itd. 
Mudilo se jim je tudi z obnovo obeh mostov, saj je bila prekinjena glavna povezava 
med Gorenjsko in Italijo ter Avstrijo. Namesto `elezne konstrukcije `elezni{kega in ka-
mnitega oboka cestnega mostu so Nemci naredili nadomestna lesena mostova. 

»Ne bo nas ve~ tuj~in teptal, ne tla~il nas krvavo; na{ rod bo tu gospodoval, 
na{ jezik, na{e pravo!« 
To so besede Simona Gregor~i~a, zapisane na partizanskem letaku, ki ga hranim v 
svoji zbirki. Tovrstna gesla so v ~asu nem{ke okupacije povezovala zavedne prebivalce 
dana{nje Slovenije v boju proti okupatorju. Krepila se je narodna zavest, tudi ljudi v 
vaseh pod Stolom. Z nastankom Osvobodilne Fronte v Ljubljani 27. aprila 1941, so tudi 
akcije partizanov za~ele dobivati ve~ji pomen. Odpor je postal bolj organiziran, prav 
tako pa so se za~eli mno`i~no oboro`evati. Nekaj oro`ja so zaplenili okupatorju, nekaj 
ga je {e ostalo iz Kraljevine Jugoslavije in tudi iz prve vojne, v kateri so na{i predniki 
slu`ili ve~inoma na strani Avstro-Ogrske.

V na{i okolici je deloval 1. ba-
taljon Gorenjskega odreda ali 
Cankarjev bataljon, ki je bil 
ustanovljen 5. avgusta 1941 
na Vodi{ki planini. Bataljon sta 
sprva sestavljali le Jeseni{ka in 
Jelov{ka ~eta. 
Glavno poveljstvo slovenskih 
partizanskih ~et je 4. aprila 
1942 izdalo na~rt o ustano-
vitvi odredov, ki so se pove-
zovali v tri grupe odredov: I. 
grupa je delovala na Gorenj-
skem, II. na [tajerskem in III. 
na Dolenjskem. I. grupa od-
redov je bila sestavljena iz Gorenjskega, Kokr{kega in Koro{kega odreda. Gorenj-
ski odred je izvajal akcije po vsem ozemlju Gorenjske na desnem bregu Save, v 
skladu z ukazom Glavnega poveljstva slovenskih partizanskih ~et I. grupe odredov.  

Komandant Gorenjskega odreda je bil 
Jo`e Gregor~i~ - Gorenjc.
Cankarjev bataljon je bil spomladi 1942 
reorganiziran, saj so se mu pridru`ili pro-
stovoljci iz okoli{kih krajev in 60 borcev iz 
Ljubljanske pokrajine. Tako je prerasel v 1. 
bataljon Gorenjskega odreda, dokon~no 
ustanovljen 20. junija 1942 na Ravneh 
v bli`ini Valvasorjevega doma. Deloval je 
od Mojstrane po dolini Save Dolinke do 
Begunj in Radovljice, jeseni 1942 pa je 
pre{el na Jelovico. Komandant bataljona 
je bil Albin @emlja - Izidor, politkomisar 
Matija Verdnik – [tajzi, intendant Franc 
Konobelj - Slovenko in bataljonski zdrav-
nik (hkrati tudi odredni) Edvard Pohar - 
Brko.

Na Gorenjskem se je leta 1942 pripravlja-
la obse`na mobilizacija in splo{na vstaja. 
V na{e konce naj bi pri{la tudi II. grupa 
odredov na ~elu s Francem Rozmanom - 
Stanetom, ki bi pomagala pri delni osvo-
boditvi Gorenjske. V skladu s tem so se 
pripravljale razli~ne sabota`ne akcije, ki 
bi razbremenile partizansko vojsko in 
Nemcem ote`evale premike, saj so bile 
hajke vse pogostej{e, prav tako pa tudi 
streljanje talcev. Jo`e Gregor~i~ - Gorenjc 
je odlo~il, da je treba poru{iti mostova v 
Mostah. Po predhodnem enomese~nem 
opazovanju gibanja Nemcev, njihovih 
postojank in okolice mostov, so v {tabu 
dolo~ili datum po`iga. To je bila no~ s 
26. na 27. junij 1942. Po`ig mostov je bil 
skrbno pripravljen. Verjetno ni potrebno 
posebej poudarjati, da je bila akcija izre-
dno tvegana. Prva ~eta je bila dolo~ena 
za po`ig mostu, druga za zavarovanje 
bli`nje okolice, tretja pa za zavarovanje v 
smeri Jesenic. Pet minut pred polno~jo je 
nebo nad Mostami za`arelo, ogenj pa je 
uni~il oba mostova. V akciji je sodelovalo 
pribli`no 130 borcev, ki so se brez `rtev 
umaknili v gozdove. Partizani so zasta-
vljeno nalogo uspe{no opravili, kar je raz-
vidno tudi iz sporo~ila komandanta Go-
renjca {tabu II. bataljona, 30. junija 1942.  

pO@ig mOStOv v mOStah pri @irOvnici

Iz preteklosti

Moste okoli leta 1907. Zbirka Janu{a [ivica

Obnova mostu, potem ko so ga leta 1941 poru{ili 
minerci Dravske divizije. Zbirka Janu{a [ivica

Vlak na obnovljenem mostu. Zbirka 
Janu{a [ivica
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Iz preteklosti

V sporo~ilu pravi, da je akcija stoodstotno 
uspela, saj sta bila uni~ena tako cestni kot 
`elezni{ki most in s tem promet za dlje 
~asa prekinjen. Ves promet med Jesenica-
mi in Ljubljano je bil ustavljen za 20 dni.
Nemci so ̀ e pred po`igom mostov opazili 
krepitev partizanskega gibanja, o ~emer 
je le dan pred po`igom poro~al okro`ni 
vodja `andarmerije Radovljica, Daseböck, 
v Celovec. 

1. julij 1942
Kot povra~ilni ukrep za po`gana mo-
stova so Nemci v ranih jutranjih urah k 
pogori{~u obeh mostov pripeljali 29 tal-
cev. Dvema se je v tovornjaku med vo`njo 
iz begunjskih zaporov uspelo re{iti vezi in 
sta sko~ila ~ez kamnito ogrado. Pobeg je 
uspel le enemu, drugega pa so Nemci ujeli 
in ga po mu~enju ubili. Tistega jutra je bilo 
tako ustreljenih 28 talcev. Talec, kateremu 
je pobeg uspel, je bil Karel Perdih-@ar. 

O~ividec J. F. iz Most se je tistega sredi-
nega jutra spominjal z naslednjimi be-
sedami: »Z zvezanimi rokami na hrbtu 
so {li nekateri s sklonjenimi glavami na 
mori{~e, drugi pa je zopet dvignil glavo in 
pogledal na vrhove gorenjskih velikanov, 
ki so jih pravkar objeli prvi son~ni `arki 
tega strahotnega jutra. Samo globoko 
je vsak vzdihnil, prsi so se mu napele in 
sledili so drug drugemu na mori{~e. Tam 
pa so krogle vrtale prsi. Zadnjikrat pred 
smrtjo je s hrbtom obrnjen proti Stolu, {e 
v zavesti, da je popolnoma nedol`en, po-
mislil ta ali oni na star{e, `eno, otroke …«

Kljub nem{kemu ma{~evanju je 
potrebno priznati, da je akcija par-
tizanov zadala Nemcem precej{en 
udarec in sodi med najbolj uspe{ne 
diverzije ne samo na Gorenjskem, 
temve~ tudi v Sloveniji. To potrju-
je tudi dejstvo, da so si posledice 
po`iga pri{li ogledati najvi{ji vodi-
telji gestapa, policije in nacisti~nih 
organizacij generalpolkovnik Kurt 
Daluege, vi{ji vodja SS in policije 
v XVIII. okro`ju Erwin Rösener ter 
poveljnik redarstvene policije Alpen-
land, generalmajor Karl-Heinrich 
Brenner.

Epilog 
Hitlerjev odziv na delovanje odporni{kih gibanj je bil Odlok no~ in megla. To je pome-
nilo, da je bilo za Nemca, ki so ga ubili partizani, v povra~ilo ubitih 100 Jugoslovanov 
in za ranjenega Nemca 50. V skladu s tem Hitlerjevim navodilom je na~elnik vrhovnega 
poveljstva vojske, Wilhelm Keitel, izdal smernice za pregon kaznivih dejanj ali dejanj 
proti okupacijskim silam na zasedenih ozemljih. Ena izmed njih je bila tudi streljanje 
talcev.
Po mednarodnopravnih pravilih so represalije dovoljene, v kolikor niso nesorazmerne 
predhodni kr{itvi prava ter ne vsebujejo ne~love{kih ali nemoralnih dejanj. Represalija 
se mora kon~ati, ko se kr{enje prava preneha. Mednarodno veljavno pravo pod poj-
mom represalija razume ukrepe samopomo~i, s katerimi se lahko odgovori na storjeno 
kr{itev mednarodnega prava. Mednarodne prepovedi usmrtitve talcev ni bilo, so celo 
dovoljene, kar je ugotovilo tudi mednarodno voja{ko sodi{~e v Nürnbergu.
Upamo lahko le, da se opisano dejanje ne ponovi nikoli ve~, pretekli dogodki pa naj 
nam bodo v poduk in opomin.

    Janu{ [ivic

Janu{ [ivic iz Most je {tudent Fakultete za varnostne vede. Prva in druga svetovna voj-
na sta predmet njegovega zanimanja in zbirateljstva `e vrsto let, {e posebej dogodki 
v Mostah in okolici. Hrani zbirko voja{kih predmetov, predmetov iz doma~ih vasi in 
bogato zbirko fotografij ter razglednic iz preteklosti Most. Trenutno pi{e magistrsko 
delo na temo Zbiranje varnostnih podatkov za po`ig cestnega in `elezni{kega mostu v 
Mostah, dne 26. 6. 1942

Razglas o ustreljenih talcih. Zbirka Janu{a [ivica

Nem{ki poveljniki na prizori{~u akcije. 
Fototeka Gornjesavskega muzeja Jesenice

Prvotni spomeniki, postavljeni leta 1948. Fotote-
ka Gornjesavskega muzeja Jesenice
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Planinarjenje

mon{tranca, Sve~a, kelih – namig za 
pre~enje plazov v Stolu – drugi~
Tokrat vas vabim na izlet v »posve~en hram«. Da ne bo pomote! Nikogar ne 
silim v svete kraje. Ta izraz se mi je zdel prav{nji, ker nas bodo na na{i poti 
spremljala imena, ki di{ijo po svetosti. 

Zadnji~ smo raziskovali osrednji del pobo~ja Stola. Tokrat pa nas bo tura vodila ~ez 
pobo~ja Stola proti Rjavim pe~em. Kaj bomo do`iveli tokrat? Pustimo se presenetiti! 
Ob primernem vremenu nam razgledi na de`elo seveda ne uidejo. Bo pa zagotovo 
kak{en gams ve~. In zato velja tudi tokrat enako opozorilo kot za prej{njo turo. Bodi-
mo spo{tljivi do narave in prijazni do `ivali. Vzemimo si ~as, postojmo, prisluhnimo in 
opazujmo.

Mo`nosti imamo dve. Pe{ iz Zavr{nice do Valvasorjevega doma in naprej po markirani 
poti na Stol, za kar bomo potrebovali slabi dve uri. Ali pa vo`nja do Valvasorjevega 
doma in naprej pe{, kar nam skraj{a ~as hoje za eno uro. 

Na nadmorski vi{ini okrog 1470 m se 
odcepi v levo dobro vidna steza. ^e smo 
vsaj malo pozorni, je skoraj ne moremo 
zgre{iti, saj je edina na tem delu poti.

Tukaj se za~ne prijeten del na{e ture. Hoja 
ni naporna, saj smo z vzponi opravili `e 
v prvem delu. Najprej pre~imo plaz Kelih 
(po doma~e tudi »Tabernakelj«, ki ima ro-
manski oz. latinski izvor in pomeni »majh-
na hi{a, ko~a«), nato sledi pre~enje Sve~e 
in na koncu {e Mon{trance (doma~ini 
tudi »Mo{tranca« - prav tako romanske-
ga izvora iz Monstrantia). Vse ta imena, 
ki so v marsi~em povezana s tistimi, ki so 
tu ustvarjali »kulturno dedi{~ino« in {e ve~ 
seveda lahko najdete v knjigi Preteklost v 
zavetju Stola.

Po pre~enju »Mo{trance« smo `e globoko 
pod Rjavimi pe~mi. Steza postaja bolj raz-
gibana zato velja popaziti na varen korak. 
Prihajamo tudi v objem gozda in u`ivanje 
razgledov zamenjamo z oprezanjem za 
kak{no gobo. ^e ne prave, bomo pa si-
gurno na{li kak{no lesno.

Na grebenu se za~ne pot v klju~ih strmo 
spu{~ati proti Ravnem. Na robu Ravni se 
{e enkrat dr`imo levo in po dolinici pri-
demo do zgornje ceste, ki pelje od Valva-
sorjevega doma proti Poto{ki planini. Na-
prej lahko nadaljujemo po cesti ali pa jo 
pre~imo in naprej po dolinici mimo biv{e 
karavle do Valvasorjevega doma.

Tu se lahko {e okrep~amo in nadaljujemo 
pot proti Zavr{nici. Za nami je zopet eden 
prijetnej{ih dnevov.

Tura ni zahtevna. S primerno obutvijo 
bomo zanjo porabili 4 do 5 ur zmerne 
hoje.

Boris Madon

Plazovi na pobo~ju Stola

hvalimo/grajamo

V poletni {tevilki 
niti ne hvalimo niti 
ne grajamo, z vese-
ljem pa objavljamo 
fotografijo ka`ipota 
v Tur{ko jamo. Za 
namestitev ka`ipota 
je poskrbela Ob~ina 
@irovnica, potem 
ko smo v majskih 
Novicah grajali ne-
primerno ozna~eno 
razpotje. 

Ste v va{i okolici opazili karkoli, vredno pohvale 
ali graje? Sporo~ite nam na novice�medium.si 
ali pokli~ite 040 439 560.

Uredni{tvo
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Planinarjenje

Dom sta dru`no otvorila predsednik PD @irovnica An`e Feldin 
in `upan Ob~ine @irovnica Leopold Poga~ar.

Prvi plezalni koraki

planinci uradno odprli dom pri 
izviru zavr{nice

^lani PD @irovnica so 2. junija uradno odprli svojo planin-
sko postojanko v Zelenici – Dom pri izviru Zavr{nice, ki je 
ena izmed trinajstih ko~ v pogorju Karavank.

O »odprti sezoni« Doma pri izviru Zavr{nice smo poro~ali `e v 
lanskem letu, a uradno otvoritev je dom do`ivel {ele junija le-

tos. Zakaj prav zdaj, je prisotnim na slovesnosti pojasnil An`e 
Feldin, predsednik dru{tva: »Razlogi za dana{njo otvoritev so 
vsaj trije. Najpomembnej{i je ta, da se lahko »na mestu zlo~ina« 
vsem prostovoljcem in sponzorjem, ki so sodelovali pri obnovi 
doma, zahvalimo za pomo~, drugi je ta, da enkrat uradna otvo-
ritev pa~ mora biti in tretji – z dana{njim dnem odpiramo vrata 
doma za celo sezono.«
Dom pri izviru Zavr{nice, nekdanjo karavlo poznano kot Planin-
ski dom Iskra oz. Dom Janeza Rezarja, je PD @irovnica prevzelo 
v upravljanje od Ministrstva za obrambo leta 1996. Zapu{~en 
objekt so v desetih letih s prostovoljnim delom temeljito obnovili 
in poskrbeli, da je bil uvr{~en na seznam planinskih ko~ Planinske 
zveze Slovenije (PZS). Danes prijazen, urejen dom lahko sprejme 
in preno~i 42 obiskovalcev. Od vsega za~etka se v PD, ob pod-
pori Ob~ine @irovnica in PZS, trudijo za ureditev statusa doma, 
ki je {e vedno v lasti Ministrstva za obrambo. Z nekaj sre~e se v 
bli`nji prihodnosti obeta re{itev, in sicer podpis pogodbe med 
PZS in ministrstvom za brezpla~en najem doma za dobo 20 let. 
V prihodnosti bo potrebno poskrbeti tudi za ~istilno napravo pri 
domu, popestriti ponudbo in morda zadostiti pogojem za kate-
rega izmed treh certifikatov, ki jih z leto{njim letom za planinske 
ko~e uvaja PZS: okolju prijazna ko~a, dru`inam in otrokom pri-
jazna ko~a in takega okusa so planine. Omenjene certifikate je v 
svojem govoru na otvoritvi doma predstavil podpredsednik PZS 
Tone Tom{e. ^lani Me{ane pevske skupine dr. France Pre{eren 
– »hi{ni pevci v Zelenici« so lepemu {tevilu zbranih de`even dan 
polep{ali s pesmijo, gostitelji pa svoje goste po~astili z mal'co. 
Dom pri izviru Zavr{nice je torej odprt, vabljeni da ga obi{~ete!

najbolj{i smo, ker v hribe 
hodimo 

Mladinski odsek PD @irovnica je kot vsako leto tudi letos 
organiziral planinska tabora za vrtec in {olo v Domu pri 
izviru Zvr{nice. Tabora se je skupaj udele`ilo 34 otrok v 
spremstvu vodnikov.

Prvi tabor, 9. in 10. junija, je bil namenjen najmlaj{im planin-
cem. Njim je nekoliko ponagajalo vreme, vendar so si ~as kraj{ali 
z igrami in predavanjem o opremi. Ob koncu tabora je vse otro-
ke ~akalo manj{e presene~enje – majice, ki jih bodo spominjale 
na tabor. 

Teden dni kasneje so se v Zelenico podali starej{i otroci, u~enci 
od 3. do 6. razreda `e v petek, mlaj{i u~enci pa so se nam 
pridru`ili v soboto. Tokrat je bilo vro~e, da `e dolgo ne tako. 
V soboto smo s starej{imi naredili kraj{o turo in popoldne vsi 
skupaj pripravili velik kres. Pekli smo tudi hrenovke. Ogenj pa je 
privabil pastirico [tefi, ki nas je o{tela, da smo ji razgnali ~redo 
na vse okoli{ke hribe in vrhove. No, naposled je ostala z nami in 
bila pri~a pravemu planinskemu krstu. Za prave planince so bili 
kr{~eni vsi udele`enci. Ob tem so si izbrali planinska imena in 
dobili zapestnice. Zadnji dan tabora je `e tradicionalno potekalo 
plezanje na bli`nji steni in pa senzacionalna `i~nica, s katero 
spusta ni `elel spustiti nih~e. Bilo nam je lepo in prihodnje leto 
se bomo zagotovo {e vrnili!

Maru{a Oblak

no~na trojka 2012

Klub radovlji{kih {tudentov in [portno dru{tvo Gibaj se 
prvo soboto v juliju, avgustu in septembru od 15. ure da-
lje vabita na turnir v uli~ni ko{arki in malem nogometu v 
[portnem parku Radovljica.

Po uspe{no izvedenih trojkah v lanskem poletju so organizatorji 
raz{irili ponudbo in ko{arki dodali turnirje v malem nogometu 
na umetni travi. Vse to pa z namenom, da bi z razli~nimi {por-
tnimi dejavnostmi okrepili interes za zdravo telesno aktivnost 
med mladimi.

Na zaklju~ni prireditvi 1. septembra se bodo poleg ko{arke in no-
gometa odvijala {e tekmovanja v odbojki na mivki na radovlji{kem 
kopali{~u in tenisu na pe{~enih igri{~ih poleg parka. Za starej{e 
in mlaj{e gledalce bo organiziran bogat zabavni program. Ve~ o 
No~ni trojki 2012 na www.gibaj-se.si/nocnatrojka.
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Selo-Sela-Sele 
Leto je naokoli in zopet smo se udele`ili `e 16. sre~anja 
vasi Selo-Sela-Sele, ki je letos potekalo v Selcah pri Ron-
kah v Italiji. 
Zjutraj smo se kot vselej zbrali pred gosti{~em Osvald. Vo`nja 
nas je v velikem pri~akovanju vodila do Ljubljane, mejnega pre-
hoda Ferneti~i in kon~nega cilja Selze pri Ronkah. Prireditelji 
so nas pri~akali z dobrodo{lico. Z mimohodom vseh prijavlje-
nih udele`encev, prihodom konjenice z zastavami, z igranjem 
obeh dr`avnih himen, pozdravnimi govori eminentnih oseb in 
ob bogatem kulturnem programu, so ure kar hitro minevale. 
Na{a {portna ekipa v postavi Luka Kosma~, Primo` Ko{ir in  
Andrej Ko{ir je zasedla prvo mesto v igranju igre pindul-pandul 
(podobno base-ballu). Kljub izredno visokim temperaturam smo 
pre`iveli {e eno nepozabno sre~anje. Veselimo pa se `e nasle-
dnjega, ki bo v Selu pri Ajdovcu. 

 Dragica Ko{ir
Va{ki odbor Selo pri @irovnici

dan {porta, rekreacije in 
zabave 2012

V za~etku junija, natan~neje na obla~no soboto, 9. junija, 
se je v Zavrhu odvijal Dan {porta, rekreacije in zabave. 
Organizatorjem TVD Partizanu @irovnica in Osnovni {oli  
@irovnica se je letos prvi~ pridru`ilo {e Dru{tvo upoko-
jencev @irovnica, zagodlo pa jim je vreme, saj niso mogli 
izpeljati vseh dejavnosti, ki so jih na~rtovali.

»Za en tak dan se pripravljamo celo leto, glavne priprave pa 
potekajo en teden. Na{ namen je, da se mladi, pa tudi starej{i 
dru`ijo in netekmovalno poskrbijo za zabavo in rekreacijo. Na-
men je dose`en, ~e pride vsaj en otrok, da ne le`i doma pred te-
levizijo,« je dejal eden izmed organizatorjev Samo Mekina. »Le-
tos se je prireditve zaradi slabega vremena udele`ilo le pribli`no 
100 ljudi. V glavnem vsako leto pridejo isti ob~ani, le da nekateri 
zrastejo in prihajajo mlaj{i,« je {e dodal.
Na Dnevu {porta in rekreacije se je odvijalo le nekaj disciplin, saj 
so ostale odpadle zaradi de`evnega vremena. Udele`enci so se 
lahko preizkusili v teku prijateljstva, odbojki in malem nogometu. 
Iz nekaterih izjav, ki so nam jih zaupali obiskovalci, je mo~ raz-
brati, da so kljub slabemu vremenu zelo u`ivali in se imeli super. 

U~enci novinarskega kro`ka
Osnovne {ole @irovnica

mednarodno tekmovanje v 
olimpijski disciplini Xc   
Kolesarski klub Zavr{nica je 9. junija v Zavr{nici organizi-
ral tekmo v gorskem kolesarjenju, ki je {tela za slovenski 
pokal XC MLADI.
Skoraj 100 tekmovalcev iz osmih slovenskih klubov je {tartalo v sed-
mih kategorijah, najmlaj{i na progi dolgi do 10 min ~asovno, fantje 
in dekleta stari do 17 let pa so morali prevoziti 7 krogov oz. pribli`no 
1 uro kolesarjenja »na ful«. Proga, speljana po razmo~enem terenu 
v dolini Zavr{nice ni bila od muh, de` pa je neprenehoma hladil 
tekmovalce tudi med vo`njo. Tekma je minila brez zapletov in huj{ih 
po{kodb, kolesarje je ob progi spodbujalo zgledno {tevilo obisko-
valcev in najbolj{im petim je klub podelil nagrade. Organizatorji so 
bili s strani Kolesarske zveze Slovenije pohvaljeni za odli~no izvedbo. 
Uvrstitve tekmovalcev KK Zavr{nica: Ana Langus (U7) 2. mesto, 
Matej Kerec (U9) 4. mesto, Nal Jure Robi~ (U9) 12. mesto, Alja` 
@nidar (U11) 2. mesto, Beno Kun~i~ (U13) 13. mesto, Jernej Hir-
ci (U13) 16. mesto, Grega @van (U17) 5. mesto.

Kolesarski klub Zavr{nica tudi letos sodeluje s Projektom 
Natura pri organizaciji kolesarskega tabora v Zavr{nici.  
Tabor, ki bo potekal od 30. 7. do 5. 8., je namenjen osnovno{olcem 
in srednje{olcem. Kolesarski del programa bodo izvajali trenerji 
in u~itelji gorskega kolesarstva. Na taboru se boste u~ili ve{~in, 
ki so potrebne za varno in predvsem u`itkov polno kolesarjenje 
po makadamskih poteh, kolovozih ali zavito ozkih poteh (single-
trackih). ^as, ki ga ne boste pre`iveli na kolesu, bo zapolnjen z 
igrami in drugimi prosto~asnimi dejavnostmi. Dodatne informa-
cije na info�projektnatura.si ali po telefonu +386(0)41694217.  
Vabljeni k prijavi!
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mednarodno tekmovanje alpe 
adria v glenci

V Glenci je 9. junija potekalo mednarodno tekmovanje 
Alpe Adria za de~ke in deklice od 7 do 11 let. Tekmovanje 
so vzorno organizirali ~lani SSD Stol.

Na vseh {tirih skakalnicah, od 10- do 30-metrske, je v sedmih 
kategorijah nastopilo 88 tekmovalcev iz Trbi`a, Celovca in deve-
tih slovenskih klubov. @al nam je zagodlo vreme, a de` ni motil 
fantov in deklet, ki so se borili za ~im bolj{e uvrstitve. ^lani SSD 
Stol @irovnica so bili zelo uspe{ni in so se uvrstili takole:
De~ki 7 let: 1. Alja` Zupan, 9. Matija Palov{nik 
De~ki 8 let: 1. Drejc Jenko Poga~nik, 12. Tone Petek 
De~ki 9 let: 11. Jaka Mencinger 
De~ki 10 let: 5. Marcel Rep
De~ki 11 let: 2. Tja{ Grilc, 13. Rok Zidar 
Zimska sezona nam letos ni bila naklonjena s snegom. V Glenci 
nismo opravili niti enega skoka, gostovali smo v Sebenjah, Kra-
nju, Beljaku, @ireh. Seveda pa moramo pohvaliti najbolj{e tek-
movalce za dose`ene uspehe. Rok Justin je na mladinskem sve-
tovnem prvenstvu v Erzurumu v Tur~iji z ekipo osvojil 4. mesto, 
posami~no pa je bil 11. Rok je osvojil to~ke kontinentalnega po-
kala in na mladinskih tekmah alpskega pokala osvojil 3. mesto v 
skupni razvrstitvi. Marcel Rep je bil bronast na DP za de~ke do 
10 let, O`bej Modrijan prav tako bronast na DP za de~ke do 
11 let in Tja{ Grilc 6. Ostali tekmovalci so uspe{no nastopali na 
tekmah za pokal Cockta in dr`avnih prvenstvih
@e konec aprila smo pripravili skakalnice v Glenci in trikrat te-
densko pri~eli s treningi na plastiki z mlaj{imi tekmovalci do 13 
let, starej{i pa so vadili kondicijo in sredi maja pri~eli s skoki v 
Sebenjah in @ireh.
V juniju smo se udele`ili revijalnih tekmovanj v Sebenjah, Mo-
stecu in Kranju, kjer so se na{i tekmovalci Alja` Zupan in Drejc 
Jenko Poga~nik pri cicibanih, Jaka Mencinger pri de~kih 10 let, 
Marcel Rep pri de~kih 11 let, Tja{ Grilc, Rok Zidar pri de~kih 12 
let (O`bej Modrijan je zaradi po{kodbe moral izpustiti trening in 
tekmovanja), Vid Petek, Nejc Bi~ek in [tefan Sever pri de~kih 13 

in 14 let in Jernej Silvester, Lojze Petek in Matic Lotri~ uvr{~ali 
na vidna mesta.
Julij je tudi pri skakalcih namenjen sprostitvi na morju in ob ba-
zenih ter jezerih, avgusta pa zopet pri~nemo s pripravami na je-
senski del sezone, ko so na sporedu vsa pomembna tekmovanja 
na plasti~nih skakalnicah.
Vabimo vse otroke, dekleta in fante, da se nam pridru`ijo 
v ponedeljek, 6. avgusta ob 18. uri na skakalnicah v Glen-
ci, kjer se bodo lahko preizkusili na skakalnici. Treningi 
so vsak ponedeljek, sredo in petek ob 18 uri.

Sten Baloh

dr`avno prvenstvo v 
tradicionalnem karateju 

»US« (spo{tljiv pozdrav) je v nedeljo, 13. maja 2012, 
odmevalo v Dvorani pod Stolom. V na{i ob~ini se je na-
mre~ prvi~ odvijalo dr`avno prvenstvo v tradicionalnem 
karateju. Organizatorji, Slo venska zveza tradicionalnega 
karateja (SZTK) ob pomo~i karate klubov MI-KI in Huda 
mravljica ter podpori `upana in Ob~ine @irovnica, so pr-
venstvo odli~no izpeljali. 

V ob~ini smo tako gostili kar 187 karatekov iz enajstih slovenskih 
klubov. Zjutraj so se v katah in borbah pomerili starej{i ~lani, 
sledila je uradna otvoritev prvenstva. »Borilne ve{~ine, na ~elu 
s karatejem, so {port, ki je po mojem skromnem prepri~anju 
hkrati tudi na~in `ivljenja. Poleg tehnik vsebuje karate tudi filo-
zofsko plat, tesno povezano z vadbo. Namen karateja je namre~ 
razvoj celega ~loveka skozi dolgotrajno vadbo, tako v pomenu 
fizi~nega razvoja kakor razvoja osebnosti in doseganja notranje-
ga miru«, je v svojem govoru povedal `upan Leopold Poga~ar. 
Da je temu res tako, so dokazali tudi na{i ~lani karate kluba MI-KI, 
ki `e nekaj let uspe{no deluje v @irovnici. 24 karatek in en Kata 
team kluba MI-KI so dosegli dobre rezultate: kar tri zlate, dve 
srebrni in {est bronastih medalj in ekipno ~etrto mesto. Osnovna 
{ola @irovnica ima tako novega dr`avnega prvaka v Katah v ka-
tegoriji mal~ki, Matica Pantarja. Drugo mesto je v Katah med 
mlaj{imi de~ki osvojil Matej Dra`i~, tretje mesto pa v disciplini 
Jiyu Ippon Kumite med starej{imi deklicami Karin Pazlar. 
S tem se vadbe otrok {e niso kon~ale. V juniju je SZTK objavi-
la seznam izbranih reprezentantov za leto 2012. Med njimi so 
na{i: Aleksander Jovanovi~, Sara Ravnik, Karin Pazlar, Matija Le-
gat in Bor Begu{, ki bodo letos zastopali barve slovenske zastave 
na Poljskem in ^e{kem.
Vsem karatekam iskreno ~estitamo za dose`ene uspehe in 
dr`imo pesti za dobre nastope in borbe na prihajajo~ih tekmo-
vanjih!
Karate klub MI-KI vabi mlade in manj mlade navdu{ence od 8 
do 100 let, da se jim septembra pridru`ite in skupaj zakri~ite: 
»KIAJ!«  

Marina Ravnik

Alja{ Zupan, 1. mesto na tekmovanju Alpe Adria, junij 2012

Jure Pavlin Karin Pazlar
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jernej markovc evropski 
podprvak

Jernej Markovc, lanski evropski prvak v dvojnem dvojcu, je na 
leto{njem evropskem mladinskem prvenstvu junija na Bledu na-
stopil v konkurenci enojcev in osvojil drugo mesto za zmago-
valcem Michalom Plo~kom. »Že v Münchnu se je ^eh pokazal 
kot favorit in od takrat dalje smo sku{ali odpraviti napake in 
izbolj{ati veslanje. Pripravili smo se na njegovo taktiko in mi-
slim, da mi je dana{nja tekma do 1800 metrov uspela in sem z 
njo zadovoljen. Kljub temu da je bil Plo~ek znova bolj{i, pa se 
je moja vožnja precej izbolj{ala v primerjavi s prej{njimi tekma-
mi, kar je bilo vidno predvsem v hitrosti. Vendar pa je ^eh tudi 
precej izbolj{al svojo vožnjo in tako ga nisem uspel prehiteti. 
Sem se mu pa mo~no približal, kar pomeni dodatek zagon za 
svetovno prvenstvo,« je po sestopu z zmagovalnih stopni~k de-
jal Jernej, ki se `e pripravlja na mladinsko svetovno prevenstvo 
avgusta v Bolgariji. Po besedah selektorja Milo{a Jan{e pa naj bi 
se udele`il tudi ~lanskega evropskega prvenstva v Italiji, kjer se 
bodo `e preizku{ale posadke za sestavo reprezentance za nasle-
dnjo sezono.

kam za lep{e po~itni{ke dni?

Pineta 2012
Letovanje v Pineti DPM @irovnica organizira od 26. juli-
ja do 7. avgusta. Prijave mo`ne do 19. julija pri Brigiti Mrak,  
tel.: 040 485 459

Knji`nica Matije ̂ opa @irovnica prireja brezpla~ne po~itni{ke 
delavnice za otroke od 8. do 15. leta v juliju in avgustu. http://
www.knjiznica-jesenice.si

Kolesarski klub Zavr{nica in Projekt Natura od 30. julija 
do 5. avgusta organizirata kolesarski tabor v Zavr{nici. Tabor je 
namenjen osnovno{olcem in srednje{olcem, ki `elijo nadgraditi 
svoje gorsko-kolesarsko znanje. www.projektnatura.si

Slovenski planinski muzej muzej v Mojstrani ob sobotnih 
dopoldnevih pripravlja izlete, raziskovanja in ustvarjalne delav-
nice za otroke od 6. leta naprej. Za mlaj{e otroke je potreb-
no spremstvo odraslih. Cena posamezne dejavnosti je 2 eura. 
http://www.planinskimuzej.si/

Jahalna {ola Zima @irovnica organizira konji~kove delavnice 
namenjene otrokom. Info: 041 632 486.

Avstralija? Po dolgem premisleku sva se s fantom Tomijem le 
odlo~ila, da odpotujeva v de`elo kengurujev. Verjetno bo nepo-
zabna dogodiv{~ina, nekaj ~isto novega. Stro{kov s preno~itvijo 
ne bi imela, saj bi ̀ ivela pri Tomijevih sorodnikih. Potrebno je bilo 
spraviti skupaj vso dokumentacijo, kot so potni list, turisti~na 
viza in zdravstveno zavarovanje ter seveda povratna letalska kar-
ta. Tako sva 19. februarja odletela na ~isto drugi konec sveta; iz 
Zagreba v Frankfurt, preko Singapurja v Sydney in nato v Perth. 
Po ve~ kot 20.000 km sva prispela na `eleni cilj. Natan~neje v 
mesto Fremantle, ju`no od glavnega mesta Perth v Zahodni Av-
straliji. Pri{la sva iz mrzle Evrope v ~isto poletno Avstralijo z viso-
kimi temperaturami. Sre~anje s Tomijevimi sorodniki je bilo pri-
jetno. Z njegovim bratrancem sva si cela dva meseca delila hi{o.
Prvi vtis de`ele »down under« je bil ~uden. Opazi{ veliko razli~nih 
ljudi iz razli~nih dr`av po svetu, med njimi {e najve~ Azijcev. 
Sme{no je, ko kar naenkrat vsi govorijo angle{ko okoli tebe. Tudi 
~e prej nisi blestel pri angle{~ini, ti nekako pride v uho. Tako kot 
Britanci tudi Avstralci vozijo po levem pasu. ^ez ~as se tega na-
vadi{ in pri pre~kanju ceste pogleda{ v pravo stran, tudi zaradi 
hitrih voznikov. S ~asovno razliko niti nisem imela problemov, 
~eprav je Zahodna Avstralija 6 ur pred Evropo.

@ivljenje v tem delu Avstralije je precej drago. Za pico od{teje{ 
20 dolarjev ali ve~, pribli`no 16 EUR, na voljo pa je izredno ve-
liko restavracij s hitro prehrano. Avstralijo globalna kriza oz. re-

Naselje ob avtocesti na poti v Fremantle – tipi~en pogled skozi 
okno avtomobila

Opera v Sydneyu
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cesija ni prizadela, saj prodajajo svojo rudo (`elezo, premog) 
na Kitajsko. Zato i{~ejo ljudi s poklici, kot so rudarji, vozniki to-
vornjakov, in`enirji ipd. Trenutno je to najbolje pla~ano delo v 
Avstraliji, vendar tudi najbolj naporno delo, tako da ve~ina ljudi 
odneha po enem letu. 

Ko te~e beseda o Avstraliji, ne smemo pozabiti na njihov unika-
tni {port, imenovan avstralski nogomet oz. footy. V ~asu tekme 
stadioni pokajo po {ivih, navija~i veselo navijajo za svoje mo{tvo. 
Igralci uporabljajo podobno `ogo kot pri ragbiju, vendar pravila 
in na~in igre sta ~isto druga~na.

Po dveh mesecih v Fremantlu sva se odpravila {e na drugo stran 
celine, v Sydney, glavno mesto zvezne dr`ave New South Wales 
in najve~je mesto v Avstraliji, in kasneje v Sunshine Coast (ju`ni 
Queensland). Ogledala sva si veliko zanimivosti od muzejev, 
akvarija ter manj{ih mest in pla`. Seveda nisva izpustila opere v 
Sydneyu, mostu Harbour Bridge, najbolj priljubljene destinacije 
v Sydneyu za prosti ~as in zabavo Darling Harbour in Taronga 
ZOO, enega lep{ih in ve~jih `ivalskih vrtov v Avstraliji.

Najbolj sem bila navdu{ena nad opero v Sydneyu. @e na dale~ 
kar `ari. Zasnovana in zgrajena je bila pod okriljem danskega 
arhitekta Jorna Utzona, ki pa svoje stavbe ni zgradil do kon-

ca zaradi vme{avanja politike in pomanjkanja denarja. Uradno 
so jo odprli leta 1973. Obiskovalcem ponujajo dve razli~ni vrsti 
ogledov. To sta Backstage Tour, se pravi ogled zaodrja in pa The 
Essential Tour, kjer te vodi~/ka popelje skozi celotno zgradbo 
in razlo`i vse, kar je povezano z njo. Odlo~ila sva se za drugo 
varianto, tudi zaradi cene, kajti za prvi ogled od{teje{ dobrih 
150 dolarjev. 

Kon~no pa sem tudi videla kenguruje in koale. Na eni izmed 
farm je bilo koale mo`no hraniti, pobo`ati in se z njimi slikati. 
So izredno ne`ne in mehke `ivalce. Koale spijo obi~ajno 20 ur 
na dan, le {tiri ure so aktivne, s kenguruji pa je bilo ve~ opravka; 
takoj ko so ugotovili, da skrivam nekaj slastnega v roki, me je 
obkolilo pet kengurujev, ki so prosili za ta briket. 

Zanimiva »`ivalska« dogodiv{~ina je bil obisk otoka Penguin 
Island bizu mesta Rockingham, kjer `ivijo najmanj{i pingvini na 
svetu. Na otok se lahko odpravi{ s trajektom ali pa pe{, saj voda, 
ki ga obdaja, na nekem delu se`e samo do kolen. Na~eloma naj 
bi tam `ivelo okoli tiso~ pingvinov, vendar po hoji okoli otoka 
nisva videla drugega kot jate galebov, ker se pingvini ~ez dan 
skrivajo v gostem grmi~evju ali lovijo hrano v oceanu. Deset 
pingvinov je bilo na ogled v manj{i hi{ki za predstave. Spominja-
li so me na pingvine iz risanke Madagaskar. Otok je namenjen 
tudi vsem ljubiteljem piknikov ter spro{~anju na prijetnih pla`ah 
s pogledom na Indijski ocean.

Avstralija je velika de`ela, pribli`no tako kot cela Evropa, tako 
se vse zvezne dr`ave med seboj razlikujejo po podnebju in po-
krajini, med zahodnim in vzhodnim delom Avstralije pa je tudi 
dve uri ~asovne razlike. Na jugu Zahodne Avstralije, natan~neje 
v okolici mesta Dunsborough, sva do`ivela Avstralijo {e na 
pe{~enih pla`ah, ob velikih valovih za surfanje, rde~ih skalah in 
naseljih z razko{nimi po~itni{kimi hi{ami. 

Queensland me je nekako spominjal na Gorenjsko, kajti tisti pre-
del je bolj hribovit. Predvsem obiskovalci iz Evrope se izredno radi 
povzpnejo na katero izmed gora. 

Po treh mesecih se je najino potovanje po Avstraliji kon~alo. 
^akala naju je samo {e dolga pot domov. Izku{nja, ki sem jo 
do`ivela, je absolutno nepozabna. Ja, izpla~alo se je!

Jasna Verdir

Penguin Island

Nastop slovenskih umetnikov na festivalu v Fremantlu

Na farmi kengorujev

pOtepanje pO de@eli »dOWn under«
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NAGRADNA KRI@ANKA

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

Kri`anka
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Geslo prej{nje kri`anke:  
SLOVENSKA VOJSKA
Nagrade prejmejo: 
• Iva Dol`an, Breg 109
• Ga{per Bohinc, Smoku~ 16b
• [tefka Vozel, Selo 8
Nagrade prejmete v podjetju Medium.

AJN: arabska ~rka, JODHPUR: mesto v Indiji, INKARNAT: živorde~a barva, ADRAST: mit. kralj, RASTO: na{ slovanofil, KARIBU: severni jelen
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5008 FAMILY
S POPUSTOM DO 

5.350 €*
PARTNER
TEPEE FAMILY 
S POPUSTOM DO 

4.300 €*

308 FAMILY 
S POPUSTOM DO 

4.550 €*

Življenje je pustolovščina za vse, ki znajo izkoristiti izjemne priložnosti! Izberite novi peugeot Partner 
Tepee, peugeot 308 ali 5008 in izkoristite do 5.350 evrov popusta na posebno dobro opremljeno 
serijo Family! Ob nakupu vam do konca julija 2012 podarimo mini počitnice v hotelih LifeClass.V KINU OD 5. JULIJA

PEUGEOT Partner Tepee, 308 & 5008

peugeot.si

Poraba goriva pri kombiniranem načinu vožnje: 3,8―7,8 l/100 km, izpuh CO2: 98―183 g/km. Vse nadaljnje informacije o specifi čni porabi goriva in 
specifi čnih emisijah CO2 novih osebnih vozil najdete v priročniku o varčni porabi goriva in emisijah CO2, ki ga lahko brezplačno pridobite na prodajnem mestu in na www.peugeot.si. 

*Popust do 4.300 € velja za peugeot Partner Tepee Family 1,6 HDi 92 s kovinsko barvo in tempomatom. *Popust do 4.550 € velja za peugeot 308 Family 1,6 VTi s kovinsko barvo. *Popust do 5.350 € velja za 
peugeot 5008 Family 1,6 HDi 110 FAP s kovinsko barvo, panoramsko streho Cielo, 17-palčnimi platišči in električnimi zložljivimi ogledali. Več o paketu družinskih počitnic v hotelih LifeClass na www.peugeot.si. 
Ponudba velja do 31. 8. 2012.

AVTO PARTNER d.o.o., Cesta železarjev 27, 4270 Jesenice, tel. 04 583 66 60

AVTO PARTNER.indd   1 6/14/12   2:05:39 PM

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

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

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

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

predavanja
•  praznovanja obletnic, rojstnih 

dni in drugih praznikov
• prednovoletne zabave,...

Valvasorjev dom  pod Stolom (1181m)

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

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

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

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

Dobrodo{li 
in vabljeni 

vse dni v letu!

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

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

031 37 47 47

031 37 47 47


