Razkošje idej
in harmonija bivanja
• Izdelava pohištva po meri
- kuhinje, otroške sobe, spalnice, dnevne sobe

• Izdelava opreme za lokale in pisarne
• Izdelava sobnih in vhodnih vrat
staro za novo

• Izdelava balkonskih in stopnišcnih ograj

Salon dekorative Dežman
T: 04 57 66 111

Izletniška ulica 11, Ribno pri Bledu
M: 041 735 905 E: salondekorative@gmail.com

Delovni čas: pon, sre, pet: 12-19

tor, čet: 9-16

sob: 9-13

Oglejte si na{o novo spletno stran! www.salon-dekorative.si

razstavni salon na Jesenicah
Cesta železarjev 20, 4270 Jesenice

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

SERVIS PARNIH LIKALNIKOV "MAXI LINDO"
ELEKTROINŠTALACIJE

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

Ali verjamete,
da je lahko takšna tudi notranjost vašega prenosnika?
Če vam računalnik dela počasi, blokira, se greje, potem
je zagotovo potreben čiščenja prahu ali virusov.

Ugodna ponudba

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

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

Pokličite nas!
Pomagali vam bomo.

Delovni ~as kuhinje
Pon.–~et. od 16h do 23h
Pet. in sob. od 16h do 24h
Nedelja od 12h do 22h

Nudimo pice, testenine, kalamare, jedi z `ara,
zrezke, solate in {e kaj. @eljeno pripeljemo tudi na dom.
Naro~ila na tel. {t.: 070 267 409

Ob sredah zaprto
Vabljeni!

[ola jahanja
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Žirovnica 14, 4274 Žirovnica
tel.: 04 5801 503
faks: 04 5804 545
gsm: 040 201 929
info�zirovnica.eu
www.zirovnica.eu

OBVESTILA OB^ANOM

Pisatelji PEN-a na Poti kulturne dedi{~ine
V mesecu maju je na Bledu potekalo 44. sre~anje pisateljev PEN-a. Sre~anja se je udele`ilo okoli 50 literarnih ustvarjalcev z vsega sveta. Petdnevno dru`enje v
Sloveniji so sklenili z ogledom Poti kulturne dedi{~ine.
Pre{ernova Vrba je mednarodno dru{~ino pisateljev gostila kar dvakrat. V ~etrtek, 17. maja, je v Pre{ernovi rojstni
hi{i gostoval ~e{ki pesnik in kantavtor Vladimir Merta v
spremstvu pesnika Marka Kravosa in prevajalca Petra Kuharja. Na literarno-glasbenem ve~eru se je zbrala le pe{~ica
obiskovalcev, ki pa so u`ivali ob spro{~enem in duhovitem
nastopu Merte.
V soboto, 19. maja, je pisana dru{~ina udele`encev Blejskega sre~anja obiskala rojstni hi{i Franca S. Fin`garja in Franceta Pre{erna ter Jan{ev ~ebelnjak.
O sre~anju PEN slovenski pesnik in pisatelj Boris A. Novak:
»PEN je edina svetovna pisateljska organizacija. Ustanovljena je bila v 20. letih prej{njega stoletja, da bi se pisatelji in
pisateljice, ki pi{ejo v razli~nih jezikih, zdru`ili in izrazili svoje
mnenje o problemih sveta in tudi o polo`aju knji`evnosti in
umetnosti v dru`bi. Slovenski PEN je bil eden izmed prvih,
trenutno jih na svetu deluje 144. Na{ PEN organizira tudi eno
izmed redkih stalnih dejavnosti organizacije – to so Blejska
sre~anja. Te dni smo razpravljali o problemih, ki jih prina{a
pretirana tehnolo{ka uporaba in zloraba sveta, o problemih
svobode izra`anja kakor tudi o te`avah, ki jih imajo pisatelji in novinarji v razli~nih represivnih dru`bah. Pomembna
razse`nost na{ih sre~anj pa je vedno tudi neformalna. Poleg diskusij, referatov, okroglih miz se spletajo prijateljstva,
te~ejo plodni dialogi. Letos je bila ta plat {e posebej `ivahna.
Dana{nji dan pod Stolom in obisk Poti kulturne dedi{~ine bo
ostal vsem udele`encem v spominu zaradi gostoljubnosti,
~udovitega okolja, vo`nje z vprego … Imeli smo prilo`nost
sli{ati sijajne razlage in duhovite komentarje vodnikov.«
Obisk penovcev, ki sta ga pripravila ZTK in Ob~ina @irovnica,
se je zaklju~il na prireditvenem prostoru KK Stol s pogostitvijo in nagovori predsednika slovenskega PEN-a Marjana Strojana, ameri{kega pesnika in posebnega gosta sre~anja, Sydneya Lea in `upana Ob~ine @irovnica Leopolda Poga~arja.

P. K.

RDO Gorenjska na 12. ve~eru slovenskih vi` v nare~ju ob Vrbskem jezeru
Zavod za turizem in kulturo @irovnica je v petek, 8. junija
v okviru Regionalne destinacijske organizacije Gorenjska
predstavil svojo turisti~no ponudbo obiskovalcem 12. ve~era
slovenskih vi` v nare~ju, ki je potekalo ob Vrbskem jezeru.
Turisti~ni delavci se zavedamo, da je avstrijska Koro{ka pomemben turisti~ni trg z ogromnim potencialom za celotno
Gorenjsko, zato je aktivna promocija na{e ponudbe onstran
Karavank nujna.

Zdru`enje »Prijatelji Karavank«
Omejene mo`nosti izkori{~anja ter ob~utljiv naravni in kulturni prostor obmo~ja Karavank na obeh straneh meje so
glavni razlog za nastanek projekta Karavanke prihodnost.
Ob~ina @irovnica je s pomo~jo sofinanciranja omenjenega
projekta lansko leto pri{la do {e kako potrebnega urejenega
parkiri{~a pri jezeru v Zavr{nici, ki `e dodobra slu`i svojemu
namenu. Da pa partnerstvo in navezovanje ~ezmejnega sodelovanja po izgradnji {tevilnih pilotnih projektov partnerjev
ne zamre, bo poskrbelo marca letos ustanovljeno zdru`enje
»Prijatelji Karavank«.
Gre za delovno skupino ~ezmejnega strokovnega zdru`enja,
katere cilj je spodbujati trajnostni razvoj obmo~ja Karavank.
Ustanovitvene partnerske organizacije so: Carnica-Region
Rosental, Arge NATURSCHUTZ, E.C.O. Institut für Ökologie, RRA Gorenjska – BSC Kranj, RRA Koro{ka, Zavod RS za
varstvo narave, KGZ Slovenije – KGZ Kranj in ZTK @irovnica. V skupnem sporazumu je med drugim navedeno letno
sre~anje, ki bi postalo tradicionalen dogodek in bi potekalo
vsako leto ob istem ~asu – tretji vikend v mesecu juniju. ^ezmejni dogodek bo prvi~ uradno organiziran prihodnje leto.

Poletna no~ v Vrbi
[tevilni dogodki v
`irovni{ki ob~ini konec meseca junija in
obetavna vremenska napoved za sredino meseca sta botrovala odlo~itvi, da
zabavno-glasbeno
prireditev Poletna
no~ v Vrbi izvedemo
tik pred pri~etkom
koledarskega poletja. Tretji nastop primorskih glasbenikov v
vasici pod Stolom se je odvil v soju zvezd va{kega ambienta,
zaznamovala pa sta ga ponovno odli~na glasba ansambla
Big Band Nova iz Nove Gorice ter veliko mlaj{ih udele`encev
prireditve.

Prvi tek Pod svobodnim soncem
Ob 50. obletnice Fin`garjeve smrti je ZTK @irovnica
prav 2. junija organiziral tek, poimenovan po pisateljevem znamenitem romanu Pod svobodnim soncem.

prejemu nagrade zrecitiral Pre{ernovo pesem in pokazal, da
smo zelo ponosni na svojo kulturno dedi{~ino.«
Organizatorji so med teka~i iz`rebali dobitnike umetni{ki
del doma~ih likovnih ustvarjalcev, najbolj{i so prejeli unikatne pokale in vsi otroci li~ne lesene medalje. Za okrepitev
po naporu so v skladu s ka{arsko tradicijo postregli ka{o
s suhimi ~e{pljami ter si z vsem na{tetim prislu`ili pohvale
udele`encev. Prihodnje leto jih bo pod svobodnim soncem
tako zagotovo teklo {e ve~. Vabljeni!

[tart …
»Fin`gar je bil planinec, kolesar, rad je zahajal v naravo. S
tekom na Poti kulturne dedi{~ine smo kulturnim dogodkom
ob obletnici dodali {e rekreativni pridih in tudi na ta na~in
po~astili spomin na pisatelja, ki je prvi vodil obiskovalce Po
poti kulturne dedi{~ine,« je pojasnila pobudnica teka, direktorica ZTK Maja Zupan. De`evni soboti navkljub se je na {tartu ob Cesarski cesti nabralo 49 odraslih in 25 otrok. Mlaj{i
so se spopadli z nekaj sto metri proge in »ta zaresni« teka~i s
sedmimi kilometri. Pri{li so iz doma~ih vasi, okoli{kih krajev,
Kranja, nekateri tudi iz Ljubljane. Kot so povedali, so za tek
zvedeli iz medijev, od prijateljev ali prebrali na teka{kem forumu in nikomur ni bilo `al, da se je odlo~il za udele`bo. Na
povabilo organizatorja sta se na progo podala tudi olimpijca
Alenka Dol`an in Toma` Pirih.

Tako ali druga~e so vsi »pritekli« v cilj.
Najhitrej{i pod svobodnim soncem je bil Jani Mulej
31-letni Jani z Blejske Dobrave, sicer Rodinec, je {portnik odkar pomni, s tekom pa se redno ukvarja leto in pol. »[tevilo teka~ev je zelo v porastu in tako tudi teka{kih prireditev.
Sam se jih redno udele`ujem. Lani sem bil na 26 tekih in
dveh akvatlonih. Tudi na kak{nega gorskega zaidem, a teh
ne maram preve~ – je preve~ trpljenja☺ Tek Pod svobodnim
soncem si zaslu`i najvi{jo oceno, vsaj pri meni in pri mojih
soteka~ih. Trasa je super. Meni bi bolj ustrezala malo dalj{a,
a za tiste, ki ne te~ejo veliko, je zelo primerna. Organizacija
je odli~na – nizka {tartnina, dobra kulinarika, `rebanje lepih
nagrad, unikatni pokali. In ne pozabimo da je ob tem vsak,
ki je pri{el iz drugega konca Slovenije, videl in okusil na{e
kraje. Super nas je predstavil tudi Andra` Stari~, ko je ob

Skupinska za konec – teka~i, likovniki in organizatorji – vsi
zadovoljni

2. kolesarski dan v osr~ju Karavank
Son~no sobotno jutro je pred ^opovo rojstno hi{o v
@irovnico pripeljalo 40 kolesarjev iz razli~nih krajev
Slovenije. V organizaciji ZTK @irovnica so se s kolesi
podali v osr~je Karavank.
Za dobrodo{lico in prijetno dru`enje smo poskrbeli z medenim zajtrkom s ~rno kavo. Kolesarjem smo poklonili kolesarsko-pohodni zemljevid Karavank, produkt ~ezmejnega
sodelovanja v projektu Karavanke�Prihodnost, na katerem
je prvi~ vrisana kolesarska transverzala. Del zarisane transverzale smo s pomo~jo kolesarskih vodnikov Kolesarskega kluba
Zavr{nica z udele`enci 2. kolesarskega dne v osr~ju Karavank prevozili skupaj, ob tem pa zanimivih zgodb o Ka{ariji
in Ka{arjih ni zmanjkalo. Sre~anje smo zaklju~ili ob pe~eni
proseni ka{i s ~e{pljami in medom pri Jalnovi rojstni hi{i na
Rodinah. Ob koncu smo iz`rebali {e sre~ne udele`ence, ki so
prejeli prakti~ne kolesarske nagrade, darilo sponzorja.

KOLEDAR PRIREDITEV – JULIJ 2012
Datum in ura
10. 7. ob 7.00

Kraj

Naziv prireditve

AP Rodine–AP Breg

Kofce (1488 m) – Velki vrh (2088 m)
5 do 6 ur zahtevne hoje

Organizator in informacije
DU @irovnica, pohodno-planinska sekcija
Drago Kajdi`, 031 535 799

Kro`na tura po vzhodnem robu
Triglavskega pogorja:
Rudno polje (1347 ) – Vi{evnik (2050 m) – PD @irovnica
Srenjski preval (1959 m) – Pod Malim Dra{kim Maru{a Oblak, 041 768 762.
vrhom – Studorski preval – Rudno polje)
6 do 7 ur nezahtevne hoje, lastni prevoz

21. 7. ob 7.00

Javljeno naknadno

24. 7. ob 7.00

AP Rodine–AP Breg

Sori{ka planina – Ratitovec (1672 m)
6 do 7 ur srednje zahtevne hoje

24.–29. 7

Jalnova rojstna hi{a

Razstava ro~nih del vezilj

Julij, avgust
8.00–11.00
12.00–15.00

^opova rojstna hi{a

Fotografska razstava Po`ig mostov v Mostah

DU @irovnica, pohodno-planinska sekcija
Drago Kajdi`, 031 535 799
Jalnova rojstna hi{a
Janez Mulej, 031 787 001
OO ZB za ohranjanje vrednot NOB @irovnica
Bo`o Jane`i~, 031 698 853
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GENKI Zdravilna kitajska masaža
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Pomagamo pri odpravljanju:

- bole~in v križu, vratu in ramenih
- napetosti zaradi stresnih obremenitev
- posledic zaradi zastojev telesnih teko~in
Z na{imi darilnimi boni pa lahko poskrbite
za zdravje in bolj{e po~utje svojih bližnjih!

Prisr~no vabljeni!
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GOSTILNA JEZERSKA
JEZERSKA HIŠA
GOSTILNA
HIŠA
Na golf
golf igri{~u
igri{~u Bled
Na
Bled

Poleg vsakodnevnega obiska in okrepčila pa vas vabimo na:
Poleg
vsakodnevnega obiska in okrepčila pa vas vabimo na:
rojstnodnevna kosila in zabave ob obletnicah,
rojstnodnevna kosila in zabave ob obletnicah,
porokah in rojstnih dnevih ...
porokah in rojstnih dnevih ...
Gsm: 041 762 636
gosttus@gmail.com
Gsm:
76233636
gosttus@gmail.com
Tel: 041
04 537
05
www.jezerska-hisa.si

Tel: 04 537 33 05

www.jezerska-hisa.si

