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Aktualno
Javni
razpis
@upan Ob~ine @irovnica o teko~ih investicijah

Na obzorju nadaljevanje gradnje kanalizacije
renjska, o ~emer bomo ob~ane posebej obvestili. Sledi ru{itev
obstoje~ega in gradnja novega objekta.

Po poletnem zati{ju so pred nami jesenski meseci in izvedbena faza gradnje kanalizacije v Zabreznici, na Selu,
v @irovnici, Mostah ter povezovalnega kanala med Vrbo
in Poslovno cono @irovnica.
Do pri~etka gradbenih del nas lo~i nekaj manj{ih birokratskih
zadev. @e tri tedne namre~ ~akamo obvestilo o potrditvi izbora
izvajalca, sicer so vsi pripravljalni postopki zaklju~eni. Konec meseca septembra oz. v oktobru tako na~rtujemo, da bodo stroji
zabrneli hkrati na dveh gradbi{~ih: v Zabreznici in na trasi povezovalnega kanala Vrba–PC @irovnica, na katerega se bodo vasi
postopoma priklapljale.
V zvezi z izgradnjo kanalizacije prosim ob~ane za potrpljenje, saj gre
za zahteven projekt. Gradnja bo potekala znotraj strnjenih naselij,
po cestah in vrtovih. V dogovoru z izvajalcem se bomo potrudili za
~im bolj{e prilagajanje in usklajevanje ter pravo~asno obve{~anje o
vseh zaporah, prekinitvah dobave vode, elektrike in podobno.

Otro{ko igri{~e na Selu
Na{a ob~ina skupaj z ostalimi gorenjskimi ob~inami sodeluje v
projektu Svet inovativnih igral, v sklopu katerega na~rtujemo
ureditev otro{kega igri{~a na Selu. Tudi tu izvedbena dela ovirajo dolgotrajni razpisni postopki. Igri{~e bo verjetno zgrajeno
v leto{njem letu, a glede na letni ~as, bo za`ivelo {ele spomladi.
Gradnja plo~nika
Z zadovoljstvom lahko povem, da ima dr`ava v na~rtu razvojnih programov zagotovljena sredstva za nadaljevanje gradnje
plo~nika od Zabreznice do Breznice, in sicer 100 000 EUR v letu
2013, po 400 000 EUR v naslednjih dveh letih in 300 000 v
letu 2016. Vzporedno imamo seveda sredstva planirana tudi
v ob~inskem prora~unu. Tako bomo v za~etni fazi financirali
ustrezno dokumentacijo in do leta 2014 pri{li do nadaljevanja gradnje. Glede na to, da se sredstva dr`ave za investicije
kr~ijo, da se mnogi projekti ukinjajo, so zagotovljena sredstva
iz dr`avnega prora~una dobra spodbuda in velik uspeh. Sem
optimist in upam, da bomo z gradnjo, ki je nujno potrebna, v
resnici lahko nadaljevali.

@upan gostil predstavnike srbske policije

Cesto mimo Jo{tanove predilnice, ki bo v ~asu {iritve ceste v
Zavr{nico slu`ila kot obvoz, so spomladi asfaltirali.
[iritev ceste v Zavr{nico
Trenutno potekajo zadnji upravni postopki v zvezi z razlastitvijo dveh lastnikov zemlji{~, kar je zavrlo {iritev ceste v dolino Zavr{nice od nekdanje karavle do lovskega doma, ki je bila
na~rtovana za spomladanske mesece. Z Agrarno skupnostjo, ki
je prav tako lastnik zemlji{~ ob cesti, odli~no sodelujemo. Po
ureditvi lastni{ko-zemlji{kih zadev bo preteklo {e nekaj ~asa, da
od upravne enote pridobimo gradbeno dovoljenje in potem se
bo potrebno odlo~iti, ali je smiselno pri~eti s {iritvijo ceste {e v
leto{njem letu. Dela na gradbi{~u v zimskem ~asu lahko mo~no
ovirajo vremenske razmere, poleg tega pa za~asni obvoz mimo
Jo{tanove predilnice v tem ~asu ni primerna re{itev. Ravnali se
bomo torej glede na okoli{~ine, ko bomo pridobili gradbeno
dovoljenje.

V okviru sodelovanja Republike Slovenije in Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE) so se konec avgusta na {tudijskem obisku v Sloveniji mudili predstavniki Ministrstva za notranje zadeve Republike Srbije. Tema njihovega izobra`evanja je bila
sodelovanje lokalnih skupnosti in policije. V tednu dni so obiskali
ve~ policijskih uprav v razli~nih slovenskih krajih in se seznanjali
s prakti~nimi primeri sodelovanja. V torek, 28. avgusta, so bili
srbski policisti gostje Ob~ine @irovnica. @upan Leopold Poga~ar
jih je sprejel v ^opovi hi{i in jim predstavil na{ na~in sodelovanja
lokalne skupnosti in policije ter pozitivne in negativne izku{nje
z njim. Slu{atelji so predavanje ocenili kot zanimivo in koristno.

Gradnja ve~namenskega objekta na Breznici
V septembru bodo znani rezultati razpisa iz Programa za razvoj pode`elja, na katerega smo se prijavili s projektom gradnje
ve~namenskega objekta na mestu sedanje stavbe Ob~ine @irovnica. V primeru, da na razpisu dobimo predvidena sredstva,
se bo ob~inska uprava v oktobru selila v prostore Elektra Go-

Zapisala Polona Kus
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Aktualno

Socialna oskrba na domu

Obnova otro{kega igri{~a na Rodinah

Center za socialno delo Jesenice v ob~ini @irovnica nudi
storitev socialne oskrbe na domu {tirinajstim ob~anom
(podatek je za junij 2012). Pomo~ na domu nudita dve
socialni oskrbovalki. Storitev je v veliki meri subvencionirana iz ob~inskega prora~una.
Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev v svojem 17. ~lenu (tretja to~ka) navaja, da so ob~ine dol`ne
nuditi subvencijo iz sredstev prora~una ob~ine najmanj v vi{ini 50 %
celotnih stro{kov storitve. Subvencijo izpla~uje izvajalcu ob~ina, na
obmo~ju katere ima uporabnik prijavljeno stalno prebivali{~e.
Ob~ina @irovnica vsakemu uporabniku pomo~i na domu prispeva ve~jo subvencijo, kot je dolo~eno s Pravilnikom, in sicer kar v
vi{ini 75,50 % ekonomske cene. Ekonomska cena ure pomo~i na
domu ob delovnikih je 17,64 EUR na uro, cena za uporabnika
socialne oskrbe na domu v ob~ini @irovnica pa zna{a le 4,33 EUR
za eno uro pomo~i.
Zadnje ~ase pri pogovoru z uporabniki in tudi potencialnimi
bodo~imi uporabniki pomo~i na domu opa`amo bojazen, da
bodo morali to subvencijo vra~ati ob~ini oni sami ali pa njihovi
svojci. Zato bi radi opozorili, da subvencije, ki jo pla~uje
ob~ina, ne bo potrebno vra~ati.
Novi Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS) ne
ureja podro~ja pomo~i na domu. Zakon pa dolo~a, da bo po
prenehanju institucionalnega varstva, sredstva, namenjena za
dopla~ilo oskrbe v domu starej{ih, potrebno vrniti ob~ini, ki je
sredstva prispevala. Ta obveznost je bila na enak na~in opredeljena `e v prej{nji zakonodaji.
Ob uveljavljanju oprostitev pla~ila institucionalnega varstva se
uporabniku storitve, ki je lastnik nepremi~nine, z odlo~bo o
oprostitvi pla~ila prepove odtujiti in obremeniti nepremi~nino.

V avgustu se je pri~ela manj{a obnova otro{kega igri{~a na Rodinah. Stara dotrajana igrala so zamenjali z novimi, uredili zatravitev, v prihodnje pa bodo zamenjali streho na brunarici, namestili
varovalno ograjo za njo in namestili {e ve~ novih igral. Brunarica
bo ostala v uporabi mladine z Rodin, v kolikor bodo spo{tovali
dogovor, da jo bodo uporabljali nemote~e za okolico in pazili
nanjo v smislu dobrega gospodarja.

Asfaltirana cesta do prireditvenega
prostora Konjeni{kega kluba Stol

Maja Robi~, vodja pomo~i na domu
Na podlagi 6. ~lena Zakona o volilni in referendumski kampanji
(Uradni list RS, {t. 41/07, 105/08 in 103/07) ter 2. ~lena Odloka
o dolo~itvi plakatnih mest in name{~anju plakatov z volilno propagandnimi sporo~ili (UVG, {t. 26/02, Uradni list RS, {t. 50/10)
objavljam

POGOJE ZA PRIDOBITEV PRAVICE DO UPORABE PLAKATNIH
MEST V OB^INI @IROVNICA V ^ASU VOLILNE KAMPANJE ZA
VOLITVE PREDSEDNIKA REPUBLIKE 11. NOVEMBRA 2012
1. O
 b~ina @irovnica ponuja organizatorjem volilne kampanje
(v nadaljnjem besedilu: organizatorji) plakatna mesta na
obstoje~ih tablah (3. ~len odloka), ki so enakomerno razporejene po celotnem obmo~ju ob~ine @irovnica brezpla~no.
2. O
 b~ina @irovnica bo po potrebi dala organizatorjem na razpolago dodatna plakatna mesta pod dolo~enimi pogoji in
proti pla~ilu (5. ~len odloka).
3. O
 rganizatorji morajo v vlogi navesti `eleno {tevilo brezpla~nih
in pla~ljivih plakatnih mest, dimenzijo in {tevilo plakatov. Pri
dodelitvi plakatnih mest bodo upo{tevane vloge, ki bodo
prispele najkasneje do 8. oktobra 2012 na naslov: Ob~ina
@irovnica, Breznica 3, 4274 @irovnica, s pripisom »VOLILNA
KAMPANJA 2012«.
4. O
 b~ina @irovnica bo vloge organizatorjev zbrala in na podlagi
na~ela enakopravnosti dolo~ala lokacijo plakatnih mest
(4. ~len odloka).
5. P lakatiranje na dolo~enih plakatnih mestih bo omogo~eno od
dneva pridobitve obvestila dalje.

Parcela Konjeni{kega kluba Stol je v prostorskem planu ob~ine
opredeljena v izhodi{~ih kot prireditveni prostor. Na Ob~ini
@irovnica so se odlo~ili, da v okviru leto{njih asfaltiranj cest po
ob~ini asfaltirajo tudi odsek Cesarske ceste, ki vodi do parcele, kjer poteka vse ve~ prireditev, med njimi tudi ve~je kot npr.
sre~anje gorenjskih upokojencev, zaklju~ek dr`avnega tekmovanja mladih kmetijcev, konjeni{ke tekme za slovenski pokal, kresovanje in Veseli dnevi.
Druga cesta, ki bo v leto{njem letu asfaltirana, je klanec od regionalne ceste do vasi Rodine.

[tevilka: 041-0002/2012
Datum: 28. 8. 2012
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Leopold Poga~ar,
`upan

Aktualno

Prometna varnost v
jesenskem ~asu

Varno pre~kanje ceste
Ne pozabite, da mora pe{ec pre~kati vozi{~e na prehodu za
pe{ce, ~e je ta oddaljen od njega manj kot 100 metrov. Pe{ec
ne sme pre~kati vozi{~a zunaj prehoda za pe{ce, ~e sta smerni
vozi{~i fizi~no lo~eni ali ju lo~i neprekinjena lo~ilna ~rta. Pe{ec
mora pre~kati vozi{~e brez ustavljanja in po najkraj{i poti. Preden stopi na vozi{~e, se mora prepri~ati, ~e to lahko varno stori.

Bli`ajo se jesenski dnevi, ko so dnevi kraj{i in vremenske
razmere slab{e. Policisti Policijske postaje Jesenice `elimo ob tem svetovati pe{cem in voznikom s koristnimi
nasveti za varno udele`bo v cestnem prometu.

Pono~i in ob zmanj{ani vidljivosti bodimo dobro opazni
Pe{ec, ki vle~e ali potiska po vozi{~u ro~ni vozi~ek ali se vozi
po vozi{~u v invalidskem vozi~ku, mora imeti pono~i in ob
zmanj{ani vidljivosti na vozi~ku pri`gano najmanj eno svetilko,
ki oddaja belo svetlobo, pritrjeno na levi strani, ki mora biti vidna
od spredaj in zadaj. Svetloba svetilke pa ne sme slepiti drugih
udele`encev v cestnem prometu.
Pe{ec, ki pono~i hodi zunaj naselja ali v neosvetljenem naselju,
kjer ni plo~nika ali pe{poti, po vozi{~u ali tik ob njem, mora
nositi na vidnem mestu na strani, ki je obrnjena proti vozi{~u,
svetilko, ki oddaja belo svetlobo in je vidna s sprednje in zadnje strani, ali odsevni telovnik `ivo rumene ali oran`ne barve z
vdelanimi odsevnimi trakovi bele barve, ali odsevnik (kresni~ko,
odsevni trak in podobno).
Pa sre~no na cesti!

Previdnost voznikov
Vozniki moramo upo{tevati, da so na cestah tudi pe{ci, ki so
skupina najranljivej{ih udele`encev v cestnem prometu, zato
moramo pri vo`nji z vozilom tej skupini posve~ati posebno pozornost. Predvsem moramo biti pozorni pri odstopanju prednosti pe{cem, hitrost prilagajati razmeram na cesti in dosledno upo{tevati omejitve, izra`ene s prometno signalizacijo. Na
obmo~jih, kjer se obi~ajno zadr`ujejo pe{ci, moramo voziti {e
posebej previdno (v bli`ini {ol, vrtcev, domov starej{ih ob~anov,
v naseljih…). Izven naselij moramo voziti po sredini voznega
pasu, saj bomo s tem zmanj{ali mo`nost trka s pe{cem, ki hodi
ob vozi{~u.

Ugodnej{e cene mese~nih vozovnic za
dijake in {tudente
Konec julija je za~el veljati Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o prevozih v cestnem prometu, ki razveljavlja vse dolo~be Zakona o uveljavljanju pravic iz
javnih sredstev, ki se nana{ajo na subvencijo prevoza za
dijake in {tudente. Subvencija prevoza torej ni ve~ ena
od pravic, o katerih odlo~a center za socialno delo.
Zaradi nastale spremembe bodo dijaki, {tudentje in udele`enci
izobra`evanja odraslih subvencijo prevoza lahko uveljavljali pri izvajalcih subvencioniranega prevoza. Zakon uvaja splo{no subvencionirano mese~no vozovnico in mese~no vozovnico za 10 vo`enj.
Pravico lahko uveljavljajo tisti, ki bivajo vsaj pet kilometrov od
izobra`evalne ustanove. Cena, ki jo pla~a upravi~enec do subvencije, je odvisna od razdalje, na kateri upravi~enec potuje.
Po novem gmotni polo`aj ne vpliva ve~ na vi{ino cene, ki jo
pla~a upravi~enec. Cena mese~ne vozovnice, ki je namenjena
tistim upravi~encem, ki se dnevno vozijo od kraja bivanja do
kraja izobra`evanja, je odvisna od razdalje na kateri upravi~enec
potuje v eno smer.
Cena splo{ne subvencionirane mese~ne vozovnice:
- do vklju~no 60 km, upravi~enec pla~a 20 EUR
- ve~ kot 60 km do vklju~no 90 km, upravi~enec pla~a 30 EUR
- ve~ kot 90 km, upravi~enec pla~a 50 EUR
Cena mese~ne vozovnice za 10 vo`enj:
Pravico imajo tisti, ki med izobra`evanjem bivajo v kraju
izobra`evanja. Ne glede na razdaljo prevoza zna{a cena, ki jo
pla~a upravi~enec, 15 EUR.
Vzorec vloge je dostopen na spletnih straneh Ministrstva za
infrastrukturo in prostor, na spletnih straneh Ministrstva za
izobra`evanje, znanost, kulturo in {port in na spletnih straneh
izvajalcev prevozov in na prodajnih mestih izvajalcev prevozov.
Z uveljavitvijo Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o
prevozih v cestnem prometu se ukinja tudi dodatek za prevoz
k dr`avni in Zoisovi {tipendiji. Dijaki in {tudentje, prejemniki dr`avne ali Zoisove {tipendije, ki bivajo izven kraja stalnega
bivali{~a, pa bodo {e naprej upravi~eni do dodatka za bivanje.

V bli`ini {ol in vrtcev moramo voziti {e posebej previdno.
Tudi pe{ci morajo poskrbeti za svojo varnost
Pe{ci morajo poskrbeti za lastno varnost na na~in, da bodo v
prometu vidni. Priporo~ljivo je, da so oble~eni v svetla obla~ila
in nosijo predmete, ki izbolj{ajo vidnost pe{ca (odsevne trakove, kresni~ke). Upo{tevati morajo prometne predpise, ~e je le
mogo~e pre~kati cesto na ozna~enih prehodih za pe{ce, hoditi
po plo~nikih (~e obstajajo) oziroma ob levem robu, hkrati pa
poskusiti predvideti ravnanje drugih udele`encev v prometu.
Zatorej pe{ci morajo uporabljati prometne povr{ine, namenjene
hoji pe{cev. ^e na vozi{~u ali ob njem ni pasu za pe{ce, pe{poti
ali plo~nika, je pa kolesarska pot ali steza, smejo hoditi pe{ci po
kolesarski poti ali stezi, vendar tako, da ne ovirajo kolesarjev in
voznikov koles s pomo`nim motorjem. Pe{ec ne sme hoditi po
vozi{~u ali se zadr`evati na njem, prav tako ne sme nanj nenadoma stopiti.
Izjemoma lahko pe{ci hodijo po desni strani vozi{~a v smeri hoje, kjer je to zanje varneje (nepregledni ovinek, ovira na
vozi{~u ipd.). Pe{ec, ki potiska enosledno vozilo, ro~ni vozi~ek
ali drugo prevozno sredstvo, in organizirana skupina pe{cev
mora v primeru, ko ni mogo~e uporabljati prometne povr{ine
namenjene hoji pe{cev, hoditi ob desnem robu vozi{~a v smeri
hoje. Pe{ec, ki potiska ob sebi enosledno vozilo, ga mora voditi
na svoji levi strani.

Anita Bregar,
direktorica CSD Jesenice
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Izobra`evanje

Pa se je {ola spet za~ela!

Branje raz[irja obzorja

Za~eli smo novo {olsko leto. Problemati~ni posegi v {olske programe, ki so se obetali spomladi, se k sre~i niso
uresni~ili. V {oli imamo tako osemnajst oddelkov, v katere
je vklju~enih 380 u~encev in u~enk, in v vrtcu osem skupin, v katere je vklju~enih 157 otrok. Mesto v vrtcu so dobili vsi vpisani otroci, nikogar ni bilo potrebno odkloniti.
[olsko leto bo nekaj sprememb prineslo mal~kom, ki prvi~ vstopajo v vrtec. Za nekatere bo to prava preizku{nja, preden se
bodo navadili novega okolja in si pridobili ob~utek zaupanja.
Tudi u~encem prvega razreda bodo nove obveznosti poseben
izziv. U~ili se bodo odgovornosti in samostojnosti. Slednje velja
tudi za vse njihove starej{e so{olce, le da se odgovornost za lastna ravnanja z leti pove~uje.
V novem {olskem letu bomo v {oli ve~ pozornosti namenjali
branju in bralni pismenosti, ki je temeljni pogoj za dobro in
u~inkovito u~enje.

Raziskave bralnih navad v na{i dru`bi ka`ejo, da ljudje, {e posebej mladi, vse manj berejo. To opa`ajo tudi
u~itelji in vzgojitelji pri svojem delu, saj imajo otroci vse
ve~ te`av z obvladovanjem branja, pisanja in samostojnega izra`anja. Na O[ @irovnica smo se zato odlo~ili, da
bomo v novem {olskem letu branju posve~ali posebno
pozornost.
Branje je ena od temeljnih spoznavnih zmo`nosti ~loveka, ki
nam omogo~a, da se sporazumevamo z okoljem, raz{irja nam
obzorje in nas notranje bogati. Obvladovanje tehnike branja je
eden od prvih korakov v razvoju bralne zmo`nosti otroka. Zato
je zelo pomembno, da otroke spodbujamo k branju, jim beremo, da odrasli beremo tudi sami – da torej branju damo »ve~
prostora«.

Bralna pismenost na{ih u~encev ni zadovoljiva

Raziskave ka`ejo, da so slovenski u~enci in dijaki pri bralni pismenosti pod povpre~jem EU. Tudi na na{i {oli u~itelji opa`amo,
da bralna pismenost u~encev {e ni zadovoljiva in da bi bralne
zmo`nosti otrok na {oli morali izbolj{ati. ^e u~enci dobro obvladajo tehniko branja, la`je in bolje razumejo, kar preberejo, znajo uporabiti pridobljene informacije, so sposobni sprejemanja,
presojanja in primerjanja bralnega gradiva. Bralna pismenost
namre~ ne pomeni le zadostiti potrebam obveznega doma~ega
branja pri sloven{~ini, temve~ tudi prebrati in razumeti navodilo
za re{evanje matemati~ne naloge, razlo`iti kemijski proces, opisati rastlino, prebrati vozni red … potrebna nam je na vsakem
koraku.

Za razvoj jezikovnih zmo`nosti je zelo pomembno
pred{olsko obdobje

Kje je 1. razred?

Pri prizadevanju za dvigovanje bralne pismenosti je izjemno
pomembno pred{olsko obdobje, v katerem se struktura govora najhitreje razvija. Dobro glasovno zavedanje in predbralne zmo`nosti imajo veliko vlogo za uspeh pri branju, dose`ki
v pred{olski pismenosti pa imajo mo~an vpliv na kasnej{i razvoj. Branje je proces, ki zahteva `e dolo~eno zrelost otroka,
kar pomeni, da je otrok `e {el skozi dolo~ene faze jezikovnega
podro~ja (vidno zaznavanje, slu{no razlikovanje, orientacija …).
Seveda na razvijanje branja vplivajo tudi kognitivni in ~ustveni
dejavniki (odnos do branja, interes za branje). Vsekakor pa se
proces branja ne za~ne s prepoznavanjem ~rk ter branjem ~rk
in besed. Otroku bomo dali na pot opismenjevanja najbolj{o
popotnico, ~e mu bomo z branjem in pripovedovanjem odkrivali
~ar besed in knjig `e od prvih mesecev `ivljenja.

Ugotovljeno stanje prehranjevalnih navad pri u~encih bomo
nadgrajevali s pravilnim odnosom do hrane in prehranjevanja. Za
u~ence od 6. do 9. razreda bomo uvedli samopostre`ni zajtrk.
S prehrano je tesno povezano gibanje, razvoj gibalnih spretnosti pa je povezan s kognitivnim razvojem otrok in u~encev.
Spodbujanje h gibanju je zato vsem le v korist. Pisanje la`nih
opravi~il in omalova`evanje teh prizadevanj {ole in vrtca je za
otroke in u~ence {kodljivo.
Pomembno se nam zdi, da med u~enci in u~enkami spodbujamo
prostovoljstvo ter ob~utek solidarnosti. V tem smislu deluje
tudi {olski sklad, v katere so vklju~eni star{i in zunanji partnerji {ole.
@elimo, da se otroci in u~enci nau~ijo prisluhniti te`avam svojih
so{olcev, znajo narediti nekaj dobrega za vse in s tem prevzeti odgovornost in zavedanje, da je tudi njihova pomo~ kdaj zelo potrebna.
Naj ne bo odve~ apel in opozorilo vsem voznikom, da je v
{olskih dneh na cesti ve~ otrok, ve~ kolesarjev. U~enci so opozorjeni na pravilno vedenje v prometu ter na nevarnosti, ki jim lahko
pretijo. Prosim vse voznike motornih vozil, da vozite v skladu s
predpisi in omejitvami, ki veljajo na cestah od Rodin do Brega.
Na koncu `elim vsem, ki bomo v letu 2012/13 tako ali druga~e
vklju~eni v vzgojni in izobra`evalni proces, iskrenega in dobrega
sodelovanja, medsebojnega zaupanja ter veliko iznajdljivosti pri
re{evanju izzivov novega {olskega leta. Le tako bomo pri otrocih
v vrtcu ter u~enkah in u~encih v {oli uspe{ni pri u~enju in vzgoji,
sami pa bodo uspe{ni pri odkrivanju tega, kaj bi v `ivljenju radi
po~eli in s kak{nim poslanstvom so se rodili.

V vrtcu pogoste te`ave pri govoru

Na {oli smo se odlo~ili, da bomo vlo`ili vse napore, da izbolj{amo
bralno pismenost na{ih {olarjev. Dela smo se lotili resno in
sistemati~no. V vrtcu in {oli smo v {olskem letu 2011/12 izvedli analizo stanja. Analizirali smo govor, glasovno zavedanje in
predbralne zmo`nosti otrok v vrtcu in odnos do branja, bralne
navade in kvaliteto branja u~encev.
Analize otrok v vrtcu so pokazale primanjkljaje pri doseganju
osnovne govorne strukture, predvsem pri izgovorjavi glasov c,
~, s, {, z, ` in r in ti otroci potrebujejo pomo~ logopeda. Otrok,
ki nima razvite osnovne govorne strukture, ki ne sli{i in ne izgovarja vseh glasov slovenskega jezika, bo v {oli zelo te`ko pisal
in bral.

mag. Valentin Sodja, ravnatelj
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in nas notranje bogati
Bralne navade otrok slab{e v vi{jih razredih

Razveseljivo je to, da na razredni stopnji na{i otroci radi berejo. Kar 94 % otrok je
odgovorilo, da radi berejo, 91 % otrok meni, da berejo zelo dobro, nih~e ne misli, da
bere slabo, kar ka`e tudi na to, da so otroci s svojim branjem morda preve~ zadovoljni
ali pa premalo kriti~ni. Predvsem pa berejo premalo in premalo otrok bere za zabavo,
za prosti ~as. Na predmetni stopnji je le {e 54 % otrok, ki zelo radi ali radi berejo.
Analizirali smo tudi bralne navade star{ev otrok. Zanimalo nas je, kdaj otroci in njihovi
star{i berejo, koliko ~asa namenjajo branju in kaj berejo ter kako pogosto obiskujejo
knji`nico. Izkazalo se je, da v dru`inah, kjer berejo star{i, pozitiven odnos do branja
razvijajo tudi otroci.

Tudi v vrtcu letos poudarek na branju.
V vseh skupinah bo tekel projekt »S knjigo
v domi{ljijo in realni svet«, ki bo otrokom
omogo~al, da se bodo ob podpori star{ev
in vzgojiteljic preizku{ali v razli~nih
vlogah: pripovedovalca, poslu{alca,
opazovalca, bralca, ustvarjalca.
in otrokom je bilo v{e~, ~e je isto~asno z
njimi brala tudi u~iteljica. Poskusite tudi
doma uvesti vsakodnevno branje isti ~as
za vse ~lane v dru`ini. Sporo~imo otrokom, da radi beremo, da je branje lahko
tudi prijetno pre`ivljanje prostega ~asa,
da beremo tudi zato, da se zabavamo.
^e bomo izbolj{ali odnos do branja in
spremenili bralne navade, bomo lahko
zbolj{ali bralno pismenost na{ih {olarjev.
Ne zamudimo te prilo`nosti.
Sonja Osterman,
vodja skupine za izbolj{anje bralne pismenosti

Starej{i otroci vse premalokrat pose`ejo po knjigi. Redki so tisti, ki jim je branje tudi
na~in pre`ivljanja prostega ~asa. Najdejo se pa vendarle, med njimi sedmo{olke na
fotografiji, ki so tudi zveste obiskovalke {olske knji`nice.

Enkrat tedensko petnajst minut branja za vse

V prihodnje bomo branju namenili ve~ ~asa tako doma kot tudi v {oli. Ena izmed
novosti je uvedba nekajminutnega branja na dolo~en dan in uro v {oli, ko naj bi brali
vsi u~enci in vsi u~itelji. Nekatere u~iteljice smo to uvedle `e v lanskem {olskem letu
•
•
•
•
•

aza
obr
Cholley
ga metodo
e
N z

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

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

Kozmetični salon andreja
andreja matučec, s.p., moste 24a, Žirovnica
telefon: 04/580 17 45
delovni čas:
ponedeljek - četrtek od 15. - 20. ure,
petek od 8. - 14. ure

Zdrav `ivljenjski slog
vabi – pridru`ite se!
Projekt Zdrav `ivljenjski slog pogumno
stopa v tretje leto na na{i {oli. "Update"
{portne vzgoje nam je v preteklih dveh
letih dal veliko izku{enj, predvsem pa veliko lepih in zabavnih trenutkov. Na {oli se
bomo tudi letos trudili otroke in njihove
star{e prepri~ati, da lahko vsak najde sebi
primerno mesto na {portnem zemljevidu.
U~enke in u~ence, star{e, stare star{e
in prijatelje torej vabimo, da se nam
pridru`ijo pri aktivnostih, ki jih bomo
v tem letu pripravili.
Levji dele` bomo opravili v {oli, nekoliko
manj{ega ob sobotah in v ~asu po~itnic.
Projekt bomo obogatili s sodelovanjem s
sosedskimi {olami in dru{tvi v ob~ini, katerim {port ni prva skrb. V na{o {portno
dru`ino sprejmemo vsakogar, ki si `eli miganja, brcanja, tekanja, ~ofotanja, smeha, dru`enja …
Ale{ O{ljak
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Razigrano poletje v pinei

tudi vsi gosti, osebje in star{i, ki so otroke obiskali, so na{o skupino pohvalili. Ve~jih kazni, prepovedi skoraj ni bilo potrebno
izre~i, zado{~ala so mala opozorila.
Zahvaliti se `elimo Ob~ini @irovnica za pomo~ pri letovanju in O[
@irovnica za pomo~ pri delovanju dru{tva. Posebna zahvala gre
okrep~evalnici No~, bifeju Gregor, piceriji Morena in Tenis baru
za pomo~ pri zbiranju sredstev za otroke. Zahvala tudi star{em
za izkazano zaupanje. @e sedaj se veselimo naslednje kolonije, ki
bo zopet nekaj posebnega. Za to bodo skupaj z vodi~i poskrbeli
tudi na{i otroci.
In katere aktivnosti nas ~akajo v jeseni?
Ra~unalni{ki te~aj Scratch, zbiranje divjega kostanja za divjad in
dru`inski pohod Valvasorjev dom – dom Pristava.

V leto{njem letu je v Pinei pri Novigradu pod okriljem DPM
@irovnica letovalo kar 80 otrok, najve~ doslej. @irovni{kim
otrokom so se pridru`ili {e u~enci iz O[ Koro{ka Bela in
O[ Polde Stra`i{ar.

Vodi~i DPM @irovnica

Prihaja Brihta
V Knji`nici Matije ^opa bomo v oktobru pri~eli izvajati
redne tedenske dejavnosti za odrasle in otroke, med njimi projekt Berem z Brihto.
V ~asu kolonije se na dopust v Pineo odpravi tudi veliko dru`in
iz @irovnice in okolice, ki poskrbijo za {e bolj veselo vzdu{je.
Pri~akalo nas je pravo poletno vreme, prijazno osebje, urejeno in
~isto letovi{~e, kjer smo poleg "morskih" aktivnosti nabirali kondicijo in tekmovali v najrazli~nej{ih {portih. Energije pa je bilo
dovolj, saj so nas v kuhinji razveseljevali z odli~nim jedilnikom.
Leto{njo kolonijo si bomo zapomnili po nekaterih prijetnih
novostih:
- Prvi~ se nam je pridru`il u~itelj {portne vzgoje Ale{ O{ljak, ki je
poskrbel za pravo olimpijsko `ivljenje.
- Postavili smo igri{~e za vaterpolo in v letovi{~u so zgradili novo
igri{~e za ko{arko.
- Vsak dan smo bili v stiku s star{i preko facebook-a, kar je naletelo na dober odziv.
- Kar nekaj zbranih sredstev dru{tva smo namenili otrokom za
polovi~no pla~ilo izleta z ladjico, sladolede kot nagrade, koktejle na zaklju~nem ve~eru.
Med najodmevnej{e aktivnosti letovanja pa zagotovo sodijo izleti v Novigrad ali z ladjico v Pore~, slovesna otvoritev olimpijade
"Pinea" z zastavami in olimpijskim ognjem, tekmovanje v olimpijskih disciplinah, tradicionalni skupinski plesi in zabavni ve~eri,
potapljanje – lovili smo ribe, {koljke, sipe, ujeli pa smo celo hobotnico, tako da je bila na{a predzadnja ve~erja morsko obarvana.
Za vsakega ribi~a je priporo~ljivo, da zna plavati, zato smo
najmlaj{e urili v plavalnih ve{~inah, nekateri so celo prvi~ brez
vseh pripomo~kov zaplavali `abico.
V ~asu popoldanskih delavnic so imela dekleta prilo`nost pokazati spretnosti urejanja in lakiranja nohtov, vsi skupaj pa so
zdru`ili mo~i pri barvanju majic, izdelovanju ogrlic, zapestnic in
ladjic, slednje smo zve~er spustili po morju.
Veseli smo pohval, kar veliko smo jih lahko prebrali na facebook-u. Gospa Nata{a Gorjanc Zima pi{e: »Vsako leto se nam zdi,
ko gledamo fotografije, da se na{i otroci lep{e sploh ne morejo
imeti, pa se vsako leto zmotimo! Kapo dol pred vsemi organizatorji in pomo~niki, od prvega do zadnjega in hvala vam, ker
na{im otrokom podarjate toliko nepozabnih trenutkov.«
Veliko nam pomeni, da izrazite svoje mnenje, morda podate
kritiko in nas obogatite s predlogi, le tako lahko odpravimo pomanjkljivosti in z va{o pomo~jo delamo {e bolj{e.
Vodi~i moramo pohvaliti otroke za pridnost in lepo obna{anje,

V poletnem ~asu smo za otroke pripravili kar osem tednov
raznolikih ustvarjalnih delavnic, ki so bile zelo dobro obiskane. Izdelki poletnih delavnic bodo v knji`nici razstavljeni do
konca septembra.
Projekt Berem z Brihto od oktobra do maja v Knji`nici Matije
^opa @irovnica poteka `e {esto leto. Namenjen je spodbujanju
branja med mladimi bralci. Knji`ni~arji na oddelku za otroke pripravimo izbor knjig, primeren za razli~na starostna obdobja, in jih
ozna~imo z maskoto Brihta. Starej{i otroci o vsaki prebrani »Brihtini knjigi« izpolnijo vpra{alnik, mlaj{im pa pri branju pomagajo
star{i in otroci na temo knjige nari{ejo risbico. Vsak sodelujo~i v
projektu ima v knji`nici svojo mapo, v katero shranjujemo risbe in
vpra{alnike, ter eviden~ni karton~ek, v katerega za vsako prebrano
knjigo odtisnemo Brihtino {tampiljko. Glede na {tevilo prebranih
knjig, otroci ob zaklju~ku projekta prejmejo prakti~ne nagrade.
Ure pravljic, namenjene otrokom od 4. leta naprej, in ustvarjalne delavnice, namenjene otrokom od 6. leta naprej, bodo
tudi v novem {olskem letu potekale ob ponedeljkih ob 17. (ure
pravljic) oziroma 16. uri (ustvarjalne delavnice).
[olarjem bomo vsak mesec pripravili uganko meseca, kjer bodo ob
re{evanju uganke, kviza ali kri`anke preizku{ali svoje znanje. Zadnji
ponedeljek v mesecu bomo iz`rebali prejemnike prakti~nih nagrad.
Prireditve za odrasle bodo v knji`nici potekale enkrat mese~no
ob 19. uri in ustvarjalne delavnice za odrasle zadnja dva ~etrtka
v mesecu od 18. do 20. ure.
Lepo vabljeni v knji`nico!
Katarina Plasin
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Meje mojega jezika so meje mojega sveta
Vida Papler, »brucka« doma iz Zabreznice, je dekle mnogih zanimanj. Med svoje priljubljene dejavnosti uvr{~a
tudi branje, na{o pozornost pa je zbudila s sodelovanjem
na Mednarodni lingvisti~ni olimpijadi, ki je avgusta potekala v Ljubljani. Ste `e kdaj sli{ali za tovrstno olimpijado?

log. Njihov glavni cilj je napisati »mini slovnico« jezika, do katere
naj bi se tekmovalec dokopal s temeljitim opazovanjem in analiziranjem danih primerov. Tudi sestavljavci nalog se posku{ajo
izogniti situaciji, kjer bi imel kdo prednost doma~ega terena,
zato v nalogah navadno sre~ujemo bolj eksoti~ne jezike oz. jezike
z malo govorci, kot so aborid`in{~ina, umbu-ungu s Papue Nove
Gvineje, baskov{~ina, ~rtne kode, eskim{~ina …
Naloge ve~inoma temeljijo na logi~nem razmi{ljanju, toda za
uspe{no re{evanje je nujno tudi razmi{ljanje izven ustaljenih okvirjev. Jeziki so si na splo{no lahko podobni po izra`anju, strukturi in
slovni~nih kategorijah. Skoraj v vseh jezikih je npr. mo`no {teti, v
ve~ini jezikov se samostalni{ki besedi lahko dolo~i spol, vendar se
`e znotraj teh podobnosti najdejo precej{ne razlike, npr. {tevilski
sistemi z nedeseti{kimi osnovami, druga~no dojemanje spolov – v
aborid`in{~ini imajo `enski slovni~ni spol samo `enske in nevarne
`ivali oz. stvari. Poleg tega je mo`no, da dolo~ene slovni~ne kategorije v jeziku ni (angle{~ina spol razlikuje samo {e v zaimku za 3.
os. ed.) ali da obstaja popolnoma nova, taka, ki je v nam znanih
jezikih neopa`ena (npr. v nekem afri{kem jeziku pri samostalnikih
upo{tevajo, ali gre za odtujljivo ali neodtujljivo posest). Precej pomembna sta torej tudi ustvarjalnost in domi{ljija.

Vida Papler pri odkrivanju mej sveta …
Vida je osnovno {olo obiskovala v @irovnici, letos spomladi pa
je kot zlata maturantka zaklju~ila {olanje na I. gimnaziji v Celju. Kot pravi sama, jo zanima vse, kar ji pride naproti, tako z
dru`boslovnega kot naravoslovnega podro~ja … »Te`ko izpostavim le nekaj stvari, sem pa vsekakor navdu{ena nad knjigami
in potovanji, v{e~ so mi jeziki, kemija in matematika, ob~udujem
naravo, ~loveka in njegove stvaritve. Ko imam dovolj ~asa, najbolj u`ivam na potovanjih, kjer spoznavam nove kraje in ljudi.
Za posebno vrsto potovanja imam branje, ki se ga poslu`ujem
pogosteje, saj zahteva manj ~asa, a postre`e s podobnim
u~inkom.«

Kako olimpijada poteka in kako ste se ~lani slovenskih
ekip odrezali na leto{nji – 10. lingvisti~ni olimpijadi?
Med posamezniki je Rok Kaufman lanski bronasti medalji dodal {e srebrno, poleg njega pa sta si dve dekleti prisvojili ~astno
omembo. Meni je do slednje menda zmanjkala ena to~ka, tako
da sem s svojim rezultatom zadovoljna.
Lingvisti~na olimpijada sicer poteka cel teden, vendar sta samo
dva dneva tekmovalna, tako da je dovolj ~asa za dru`enje, spoznavanje, izlete in kraj{a predavanja. Zdi se mi prav, da se tekmovalci znajo tudi sprostiti – predvsem zaradi enkratne prilo`nosti
navezovanja novih stikov in spoznavanja drugih kultur, pa tudi
zaradi tekmovanja samega. Prvi tekmovalni dan se re{uje naloge
individualno, in sicer {est ur brez prekinitev, kar je ob popolni
– ali vsaj ~im ve~ji – koncentraciji precej naporno. Drugi tekmovalni dan sledi skupinsko re{evanje {e zahtevnej{e naloge, za kar
so na voljo zgolj tri ure, tako da se je zadeve najbolje lotiti s ~im
ve~ dobre volje in brez nekih ve~jih skrbi.

Kako si se zna{la na lingvisti~ni olimpijadi?
Mednarodne lingvisti~ne olimpijade (IOL) sem se udele`ila po
uspehu na dr`avnem tekmovanju iz logike, saj pri nas posebnega lingvisti~nega tekmovanja za IOL {e nimamo.
Torej, v o`ji izbor za olimpijado je povabljenih dvajset dijakov na
podlagi rezultatov z dr`avnega tekmovanja iz logike in najve~
trideset dijakov na podlagi re{evanja lingvisti~ne naloge. Sama
sem bila izbrana po prvem merilu – na dr`avnem tekmovanju
sem namre~ dosegla tretje mesto. Po izboru je bilo organiziranih nekaj priprav z zaklju~nim testom in prvih osem, ki se nas
je na njem najbolje odrezalo, je bilo povabljenih v dve slovenski
lingvisti~ni ekipi.

So jeziki tudi tvoja {tudijska usmeritev?
Ne, za {tudij dolo~enega jezika ali primerjalno jezikoslovje, ki je
najbli`je lingvistiki z olimpijade, se nisem odlo~ila – dr`i pa, da
sem malce razmi{ljala o latin{~ini, zato sem jo tudi izbrala za
maturo. Na koncu me je premamilo naravoslovje, tako oktobra
pri~enjam s {tudijem farmacije, kjer pa mi bo po informacijah
{tudentov znanje tujih jezikov pri{lo prav pri {tudijski literaturi.

Kako obse`no je tvoje znanje jezikov?
Najbolj teko~e mi gre od rok angle{~ina, ki jo tudi najve~ uporabljam in se je najdlje u~im. Razumem tudi franco{~ino in
nem{~ino, posebej v zapisani obliki, z njima se lahko do neke
mere tudi sporazumevam. U~ila sem se latin{~ino, ki jo lahko
predvsem berem oz. prevajam, saj se je druga~e ne uporablja.
To so jeziki, ki sem se jih vsaj nekaj let u~ila in tako poznam tudi
njihova slovni~na pravila. Potem so tu {e drugi jeziki, sorodni
na{tetim, tako da lahko z malce truda in domi{ljije razumem
tudi druge slovanske, germanske in romanske jezike. Toda pri
tem gre predvsem za razumevanje, ne aktivno znanje.
A za re{evanje lingvisti~nih nalog je prav tako kot poznavanje jezikov pomembna logika, ne?
Lingvisti~na olimpijada ne zahteva predhodnega poznavanja jezika – kar mi je zelo v{e~. Menim, da vnaprej{nje poznavanje pravil,
po katerih se obravnavani jezik ravna, uni~uje ~ar lingvisti~nih na-

Slovenski ekipi na lingvisti~ni olimpijadi
P. K.
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Nikoli dovolj nebes za na{e dlani

`epnico z nekaj pesmimi in prevodi. »Atenske pse« Maarje Kangro je prevedel Gregor Podlogar, prevod »Za~etka« Dana Comana je podpisal Ale{ Mustar, »Galop na obzorju« Andréa Veltera
pa Mateja Bizjak Petit.
@eleti je, da bo naslednje leto Vrba spet dele`na tako kreativnega pesni{kega obiska.

Vrba eden izmed desetih krajev, ki so v okviru ptujskega festivala Dnevi poezije in vina gostili mednarodno
uveljavljene sodobne pesnike. V Pre{ernovi hi{i vpogled
v pesni{ko delavnico Estonke Maarje Kangro, Romuna
Dana Comana in Francoza Andréa Veltera. Gostoljubna
organizacija Gorenjskega muzeja Kranj in Zavoda za kulturo in turizem @irovnica. Poezija v izvirniku in prevodu.
^lovekova intima v sodobnem svetu in obratno.

Alenka Bole Vrabec

100-letnica pridige »Breznica na
Gorenjskem in Brezni~anje«
28. avgusta je minilo natanko 100 let od dneva, ko je
monsignor Tomo Zupan v farni cerkvi na Breznici s
pri`nice na{tel preko sto mo`, doma iz brezni{ke fare, ki
so s svojim duhom in u~enostjo oplemenitili doma~e vasi
in svet. Zavod za turizem in kulturo @irovnica je dogodek
obele`il z uprizoritvijo pridige, prav tako v cerkvi na Breznici, 1. septembra.
Tomo Zupan se je rodil
leta 1839 v Smoku~u. Bil
je ~lovek velikega duha, literarni zgodovinar, pre{er
noslovec, pridigar, pesnik,
pisatelj, jezikoslovec. Umrl
je leta 1937 v Okroglem
pri Kranju. Prejel je mnogo
priznanj in uglednih nazivov. Med drugim je postal
~astni me{~an Ljubljane,
Kranja in Naklega.
Pridiga Breznica na Gorenjskem in Brezni~anje, ki jo je
imel Zupan ob odkritju spominske plo{~e Janezu Zlatoustu Poga~arju 28. avgusta
1912, se je zapisala v lokalno
zgodovino z velikimi ~rkami.
Janez Mulej v vlogi
Tona Zupana
Avtor je v njej na{tel posvetne in duhovne izobra`ence,
ki so se konec 18. in v 19. stol. rodili v vaseh brezni{ke `upnije in
ob tem poudaril, da se le malokatera, ~e sploh katera fara lahko
pohvali s takim {tevilom velikih ljudi. (Ve~ o Tomu Zupanu in njegovi pridigi si lahko preberete v rubriki Iz preteklosti.)
Ob 100-letnici Zupanove pridige se je v cerkvi na Breznici ponovno ponudila prilo`nost, da prisluhnemo njegovim besedam.
Uprizoritev pridige sta pripravila Janez Mulej in Ale{ Jekovec v
re`iji Mateje Mla~nik in ob glasbeni spremljavi organista Janeza
Legata. @al malo{tevilno ob~instvo v cerkvi sta nagovorila tudi
`upnik Marjan Lampret in pod`upan Izidor Jekovec.
Organizator slovesnosti, ZTK @irovnica, je ob tej prilo`nosti v goste
povabil predstavnike Ob~ine Naklo in Zveze dru{tev slepih in slabovidnih Slovenije. Tomo Zupan je v starosti namre~ izgubil vid in
svoj gradi~ v Okroglem zapustil slepim in slabovidnim. [e danes sta
gradi~ in kasneje zgrajeni dom oddiha namenjena po~itnikovanju
in razli~nim dejavnostim slepih in slabovidnih, med drugim tudi
vajam pri nas dobro znanega gledali{~a Nasmeh.
Direktorica ZTK Maja Zupan in vodnica Petra Kr`an sta po kon~ani
prireditvi gostom predstavili Pot kulturne dedi{~ine @irovnica,
obiskali so Jan{ev ~ebelnjak in na ~ebelarski stojnici preizkusili
razli~ne vrste medu.

Estonka Maarja Kangro (1973) je pesnica pisateljica in libretistka, obenem pa prevajalka nem{kih, angle{kih in italijanskih
avtorjev. Za prevode iz italijanske poezije je bila nagrajena na
nate~aju italijanskega dru{tva Dante Alighieri. Njene pesmi so
prevedene v {tevilne jezike, poslu{alstvo pa je seznanila tudi s posebnostmi ugrofinskih jezikov, kamor sodi eston{~ina in kak{ne
pasti nastajajo pri prevajanju iz eston{~ine in v eston{~ino. Za
Dana Comana (1975), ki je dobil nagrado za svoj pesni{ki prvenec »Leto rumenega krta« (2005) in je sicer profesor filozofije, je
nedvoumna lo~nica med pesnjenjem in filozofijo. André Velter
(1945), dobitnik nagrade Goncurt za poezijo 1996, je strasten
popotnik in vna{a v lastno poezijo zvoke in ritme de`el, ki jih je
ob{el kot pesnik. Za Veltera je poezija uprizoritvena umetnost,
kar je dokazal tudi v Vrbi. Njegov pogled se je uprl v stensko uro
iz 19. stoletja, ki tiktaka ~as v Pre{ernovi hi{i. Nato je poprosil
Jako Ko{irja, pesnika in prevajalca, ki je pretehtano, domiselno in
kleno vodil pogovor s pesniki, naj v sloven{~ini prebere refren ene
od njegovih pesmi. Nato pa je taisti refren prebral Velter sam in
ga v ritmu, tempu in podajanju presenetljivo natan~no prilagodil
tiktakanju ure. Poslu{alstvoje bilo presene~eno in navdu{eno.
[tudentska zalo`ba je letos vsakemu avtorju namenila drobno

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.

P. K.
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Upokojenci

Na kolesu je vsakdo spet mlad
V leto{njem letu smo upokojenci DU @irovnica pri~eli tudi s kolesarskimi izleti. Kolesarimo vsak drugi torek, izmeni~no s planinskimi pohodi.
Upokojenci na na{ih kolesarskih izletih ne postavljamo dol`inskih, vi{inskih ali
~asovnih rekordov, ampak
skrbimo za rekreacijo in prijetno dru`enje, ob poti pa
odkrivamo tudi na{e naravne
in kulturno-zgodovinske znamenitosti.
Doslej smo pripravili `e 11
izletov. Na pot se vsakokrat
poda od 10 do 17 kolesarjev. V glavnem kolesarimo
Pri spomeniku Simona Jenka v Podre~i
po okolici – do Brezij, Radovljice, Bleda ... Pot nas je `e vodila skozi Lipni{ko dolino, pa tudi skozi Gorje
v Radovno. Preko Begunj in Tr`i~a smo se povzpeli do Jelendola, iz Mojstrane smo pritiskali na pedala vse do Belope{kih jezer. Iz doline Zajzera v Italiji
smo navdu{eni opazovali Monta` in na Ljubljanskem barju sanjavo pokrajino,

prepre`eno s polji. U`ivali smo tudi
ob slastnih ribah v Pra{ah ob Trbojskem jezeru.
Z dejavnostjo bomo nadaljevali {e
septembra in oktobra, ko bomo obiskali Kras. K prijetnemu dru`enju vabimo {e nove udele`ence.
Slavko Langus

Vo{~ili smo ...
V Mostah je 25. julija dopolnila
92 let gospa Antonija Bledi~.
Obiskali sva jo z zaupnico Olgo Verbi~
in ji vo{~ili za visok `ivljenjski jubilej.
Njeno po~utje je dobro, ob obisku
se nam je pridru`ila tudi njena h~er
Irena. Prijetno smo poklepetale in si
izmenjale nekaj novic, ki so vedno
dobrodo{le.
Jerca Ti~ar

Komu je napoti znamenje v @irovnici?
V knji`ici Franca Legata »Postoj popotnik« je opisano, da je Marijino znamenje v @irovnici postavil leta 1898 na{ rojak dr. Ivan Svetina, duhovnik ter profesor matematike
in fizike. Doma~ini smo znamenju pravili »Svetinovo znamenje«. V no~i s sobote na
nedeljo, z 11. na 12. februar letos, so neznanci odlomili kip Marije in ga vrgli na tla.
France Berce z Brega je kip obnovil in da bi se izognili ponovnim po{kodbam, je Bla`
Zupan z Brega izdelal li~no kovinsko ograjo. Kip smo ponovno postavili v znamenje
16. julija. Potrebno bo {e obnoviti fresko in znamenje pobarvati. Obema mojstroma
se zahvaljujemo za strokovno opravljeno delo. V znamenje smo namestili tudi solarno
svetilko, ki pa je `al po dveh dneh izginila.
Krajani smo zaskrbljeni ob tak{nih dejanjih. Vse od postavitve znamenja leta 1898 pa do
leto{njega februarja se ni zgodilo kaj podobnega. Znamenje je nepo{kodovano prestalo
nem{ko okupacijo in nato tudi povojna leta, ki niso bila prijazna veri in verskim objektom. Nepo{kodovano je prestalo tudi gradnjo ceste, saj so izvajalci znamenje za{~itili.

Sedaj pa `al ugotavljamo, da se najdejo posamezniki ali skupine, ki ob koncu
tedna nabirajo pogum v bli`njih lokalih,
nato pa delajo {kodo in ne spo{tujejo
na{ih ~ustev. Upamo, da se bodo izvajalci
zamislili ob svojih nekulturnih podvigih!
Zaskrbljeni @irovni~ani

Razstava ro~nih del na
Rodinah
Na Rodinah, v rojstni hi{i pisatelja
Jalna, smo v dneh od 24. do 29. julija pripravili razstavo prelepih ro~nih
del ~lanic dru{tva pode`elskih `ena
izpod Golice in Stola.
Predvsem na praznik sv. Ane si je razstavo ogledalo veliko {tevilo obiskovalcev.
@al med razstavljalci pogre{amo mlaj{ih
generacij. Upamo pa, da bodo tak{ne in
podobne razstave spodbudile tudi mladino k izdelovanju prelepih vezenin, pletenin in podobnih izdelkov. Le tako se bo
ta slovenski obi~aj ohranil tudi za prihodnje rodove.
Zahvale vsem sodelujo~im ter vabilo
vsem, ki se nam tokrat niste pridru`ili, da
to storite ob naslednji prilo`nosti.
Na tokratni razstavi so sodelovale: Marija
[ebat, Julka Dubrovac, Erika Bulovec, Cirila @emva, Meri Lu`nik, [tefka Tav~ar, Kati
Ambro`i~, Tilka Mezek, Olga Rakovec,
Vesna Ovsenek in Marija Jalen.
Mulejevi
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Iz preteklosti

Msgr. Tomo Zupan in zgodovinski okvir nastanka pridige
Breznica na Gorenjskem in Brezni^anje
Msgr. Tomo Zupan (1839–
1937) se je rodil 21. decembra 1839 pri Novaku
v Smoku~u. Kot Pre{ernov
sorodnik je bil njegov prvi
`ivljenjepisec. Bil je konzistorijski svetnik (1882),
~lan de`elnega {olskega
sveta, monsignor (1898),
prelat (1904), apostolski
protonotar (1930), odlikovanec vite{kega kri`a reda
Franca Jo`efa I. (1904),
reda sv. Save (1925),
`elezoma{nik, starosta slovenske duhov{~ine, biv{i
vodja Alojzijevi{~a in profesor v pokoju. Umrl je 8.
marca 1937 v 98. letu bogatega `ivljenja v svojem
Msgr. Tomo Zupan, Rokopisna
gradi~u v Okroglem pri
zbirka NUK.
Naklem. Pokopali so ga pri
Sv. Kri`u v Ljubljani (@ale), kjer ima v ju`ni cerkveni steni vzidan
velik nagrobnik.

Leta 1881 mu je knezo{kof Poga~ar zaupal vodstvo Alojzijevi{~a.
Tu je do leta 1893 vzgojil vrsto versko in narodno zavednih mo`.
Gojence je navajal na pisateljevanje, zato je z najve~jo skrbnostjo
gojil in podpiral hi{ni rokopisni list Doma~e vaje. S prefektoma
dr. Francem Pernetom in dr. Ivanom Svetino je gojence navadil
tudi na marljivo poklicno delo, tako da sta dve tretjini odli~njakov
ljubljanske gimnazije izhajali iz Alojzijevi{~a. Zavod je zato pridobil velik ugled. Doma so imeli dijaki te~aj za staroslovan{~ino,
glasbo in dramatiko, vsak se je moral u~iti risanja in tujih jezikov,
zlasti franco{~ine in italijan{~ine.
Pomembno je Zupanovo delo v narodnoobrambnem pogledu.
Ustanovil je Dru`bo sv. Cirila in Metoda in ji predsedoval od
ustanovitve leta 1885 do leta 1906. Dru`ba je snovala v obmejnih krajih narodne trdnjave; to so bile {ole v Trstu, Velikovcu,
Krminu in drugod.

Brezni{ko `upnijsko enorazrednico je Zupan obiskoval v letih
1846–1847, nato pa ljubljansko normalko. Gimnazijo (1851–
1858) je dokon~al v Ljubljani, jeseni 1858 pa je postal bogoslovec in u`ivatelj Pre{ernove {tipendije v vi{ini 155 fl C.M. [e
kot akolit je postal prefekt v Alojzijevi{~u. V letih 1862–1868 je
bil tudi zaprise`en zapisnikar cerkvenega zakonskega sodi{~a.
Po tretjem letniku bogoslovja je bil 14. marca 1863 posve~en v
duhovnika. Kmalu zatem je v brezni{ki `upnijski cerkvi pel novo
ma{o. Pridigal mu je dr. Janez Zlatoust Poga~ar.

Zupanov gradi~ v Okroglem pri Naklem.

Zasebno je {tudiral slavistiko in iz nje napravil izpit na Dunaju
pri Franu Miklo{i~u (1869), v Ljubljani pa je leta 1868 opravil
katehetski izpit za pou~evanje na gimnazijah. Leta 1868 je postal profesor verouka v Kranju, leta 1879 pa je bil prestavljen na
ljubljansko gimnazijo. Tu je postal v ~asu hudega nem{kega pritiska eden najzaslu`nej{ih mo` za sloven{~ino, ki jo je pou~eval
poleg verouka.

Veliko je Tomo Zupan storil tudi kot pisatelj. Zlasti pa je za zgodovino slovenske knji`evnosti pomembno, kar je zbral in napisal
o pesniku Pre{ernu. Vse, kar je mogel izvedeti o njem, je zapisal.
Svoje ~lanke je obljavljal v Letopisu kranjske gimnazije, Ljubljanskem zvonu, Mladiki; zlasti pogovore s Pre{ernovo najmlaj{o sestro Lenko in razgovore z ostalimi Pre{ernovimi sorodniki. Pisal
je tudi v Jeranovo Zgodnjo Danico ter jo v letih 1903–1905 urejeval. Zbral je Pre{ernovo zapu{~ino in v Okroglem z njo opremil
posebno Pre{ernovo sobo.
Kot izredno delavnega mo`a so ga pritegnili tudi v politiko. Bil
je 12 let ~lan de`elnega {olskega sveta, v letih 1885–1892 pa
ljubljanski ob~inski svetnik. Ljubljansko mesto ga je imenovalo
za ~astnega me{~ana.
Leta 1904 je stopil v pokoj in se naselil v svojem gradi~u v Okroglem. Obhajal je srebrno, zlato, biserno in `elezno ma{o. Gradi~ je zapustil slepim, bogato knji`nico Narodni in univerzitetni
knji`nici, spomine na slavne mo`e pa Narodnemu muzeju.
Te dni mineva 100 let od pridige msgr. Toma Zupana, Novakovega gospoda iz Smoku~a, za katero je zbral biografske podatke
o duhovnikih in svetnih izobra`encih iz brezni{ke `upnije. Zupan
je bil velik ~astilec spomina ljubljanskega knezo{kofa dr. Janeza
Zlatousta Poga~arja (1811–1884, {kof 1875–1884), Len~kovega
z Vrbe, zato je bilo odkritje njegove spominske plo{~e ~udovita

Rojstna hi{a msgr. Toma Zupana »Pr' Novaku« v Smoku~u,
rokopisna zbirka NUK.

12

Iz preteklosti
Knezo{kof Poga~ar je izklesan v naravni velikosti do pasu. V
roki dr`i knjigo, odlikovan je s tremi avstrijskimi odlikovanji in
oble~en v hermelin moceto. Reliefna plo{~a je {iroka 1 m in visoka 1,7 m. Njen rob je okra{en z lipovimi listi, med katerimi se
dvigata na eni strani kri`, na drugi pa pastoral. Zgoraj je {kofijski
grb: dvoglavi ~rno-moder avstrijski orel s kronama, ki ima na
desni strani prsi upodobljenega panterja na polovici grbovnega
okvirja, na levem krilu pa rde~e-belo {ahovnato zastavo v obliki
roga. V krempljih desne noge dr`i me~ in `ezlo. Sredi orla se
dviguje {kofovska palica. Nad grbom je mitra, kri`ema pa sta
postavljena kri` in {kofovska palica. Grb dr`ita dva angela.

prilo`nost za pogled v preteklost, ki so jo v duhovnem in kulturnem pomenu besede sooblikovali {tevilni brezni{ki rojaki.
V `upnijski cerkvi na Breznici v kapeli sv. Avgu{tina na ljubljanskega knezo{kofa dr. Janeza Zlatousta Poga~arja spominja spominska
plo{~a z reliefnim portretom. Prvotno so jo nameravali postaviti
ob zakristijskih vratih prezbiterija p. c. sv. Marka v Vrbi. Za njeno
postavitev si je ob 100. obletnici knezo{kofovega rojstva prizadeval predvsem msgr. Tomo Zupan. V odboru sta bila poleg njega
{e rojaka Fran Sal. Fin`gar in dr. Ivan Svetina. Avgusta 1911 so
z zasebnim vabilom pozvali na zbiranje prostovoljnih prispevkov
184 ljudi, zlasti duhovnike, ki so knezo{kofa {e osebno poznali.

Reliefna plo{~a pod knezo{kofovo podobo nosi naslednji napis:

Prve mav~ne osnutke je izdelal radovlji{ki kamnosek Janez Vurnik ml., vendar pa Zupanu niso bili v{e~. Tistega, ki je bil na
koncu realiziran, je pred pozabo v za~etku leta 2005 re{il Franc
Podlipnik iz Most pri @irovnici. Na{el ga je ob ogledovanju starin
pri dedi~ih pokojnega Evgena Mati~a, ki je `ivel v Mostah. Slednji je bil sorodnik ~astnega kanonika dr. Ivana Svetine, ki je bil
lastnik mav~nega osnutka. Prvotno so ga hranili pri Svetinovih
v @irovnici, kjer je kanonik leta 1936 umrl. Na njegovi osnovi
je plo{~o izklesal Vurnikov delovodja Jo`ef Pavlin. Spominsko
plo{~o so prvotno nameravali izklesati iz granita. Ker bi zaradi
njegove trdote kamnosek imel te`ave, so se odlo~ili za beli kararski marmor. Za plo{~o z reliefom je darovalo 119 dobrotnikov
1700 K, kar je zadostovalo za pla~ilo kamnoseku (1600 K) in
kritje ostalih stro{kov.

LJUBLJANSKI KNEZO[KOF
IVAN ZLATOUSTI POGA^AR
ROJEN 22. JAN. 1811 V VRBI PRI LEN^KU
V [KOFA POSVE^EN 5. SEPT. 1875
UMRL 25. JAN. 1884
POKOPAN V LJUBLJANSKI STOLNICI.
V Spomenici – `upnijski kroniki – je o slovesni blagoslovitvi spominske plo{~e dekan Jo`ef Lavri~ zapisal: »V torek, na praznik
sv. Avgu{tina, 28. avgusta 1912 se je vzidala doprsna podoba
knezo{kofa Janeza Krizostoma Poga~arja, brezni{kega rojaka. Ob
tej priliki je pridigal msgr. prelat Tomo Zupan, ma{eval pa pre~.
Toma` Kajdi`, stolni kanonik. Slavnostni obed je bil v @irovnici pri
Svetinovih. Udele`ilo se ga je zelo veliko {tevilo ~astilcev pokojnega knezo{kofa. Navzo~ je bil tudi blagorodni g. grof Thurn z
gospo in kontesama, profesor Detela s sinom in drugi.«
Ob tej prilo`nosti je msgr. Tomo Zupan v pridigi po posameznih
vaseh na{teval vse znane izobra`ence, predvsem duhovnike rojake. Dva od njih sta postala tudi pastirja ljubljanske {kofije. Ne
bomo se zmotili, ~e re~emo, da so bili na{i predniki pobo`ni, pa
tudi nadarjenosti jim ni manjkalo. Vendar pa je bilo vse to v starih
~asih premalo! Za dosego gimnazijske in univerzitetne izobrazbe
je bila poleg nadarjenosti potrebna tudi materialna osnova; podpora od doma in predvsem {tipendija. Prav {tipendijskim skladom,
ki so jih v 17. in 18. stoletju ustanovili rojaki, se imamo zahvaliti za
slovenske razmere nadpovpre~nemu {tevilu izobra`encev iz na{ih
krajev. Tega dejstva se je {e kako zavedal tudi Zupan. Ob sklepu
govora je vzhi~en zaklical: »Navedi mi, bela Ljubljana, navedi mi
toliko svojih mo` in v taki vrsti jih navedi, kakor na{tete: Ivan Zlatoust, Franc Pre{erin, Matija ^op, Anton Jan{a, Luka Knafelj! Mali
Breznici, ki {teje nekaj nad 1500 du{, navedi jej, najve~je slovensko mesto bela Ljubljana, takih in tolikih svojih kakor si ~ula sedaj
iz mojih ust ... In bela Ljubljana mol~i{!«
Po Zupanovi pridigi Brezni~anje in Breznica na Gorenjskem, po
[ematizmih ljubljanske {kofije in sosednjih {kofij, po Slu`benih
tabelah, nastavitvenih knjigah in nekrologih, ki jih hrani
Nad{kofijski arhiv Ljubljana in po Statusu animarum brezni{ke
`upnije ter deloma po ustnem izro~ilu in ostalih virih, lahko povzamemo, da je iz vasi brezni{ke `upnije do danes iz{lo vsaj 78
duhovnikov in redovnikov. Zanimivo je, da so mnogi slu`bovali
v primorskih – istrskih {kofijah, na Koro{kem in v dana{nji mariborski metropoliji. Vrba med vsemi vasmi po {tevilu duhovnikov
prednja~i, ni pa nobene vasi, ki ne bi dala vsaj dva duhovnika.
Iz Rib~eve hi{e v Vrbi, kjer je bil rojen tudi pesnik dr. France
Pre{eren, je bilo kar pet duhovnikov! Zadnji od njih je bil Bo`ji
slu`abnik ljubljanski nad{kof Anton Vovk.

Spominska reliefna plo{~a knezo{kofa dr. Janeza Zlatousta
Poga~arja, foto: Bo`o Ropret.

Matja` Ambro`i~
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Eko koti~ek

Voda za vrtove

ne prepu{~a vode. Premaz mora biti nepropusten za vodo
in kasneje v vodi ne sme pu{~ati strupenih snovi. Obstaja
nekaj tak{nih proizvodov, Brane je uporabil Hidrostop. V
osnovi naj bi se naneslo dva premaza, pri ~emer naj bi se
drugi premaz nana{al pod kotom 90° glede na prvega. V
kolikor dva premaza ne zadostujeta, jih lahko nanesete
tudi ve~ … toliko, da vam voda kasneje ne odteka iz novega »zbiralnika« v zemljo. Pri tem ne smete pozabiti na
prelivno odprtino v primeru, ko je rezervoar `e poln.
Tako so pri sosedu dobili zbiralnik velikosti okrog 6 m3.
Zbiralnik se trenutno napaja preko obstoje~ega `leba z
enega dela strehe, ~e bi se izkazalo da vode ne bo zadosti, pa bodo vklju~ili {e drugi del. V kletne prostore blizu
ponikovalnice so namestili vodno ~rpalko, katere sesalni
vod so pri urejanju rezervoarja speljali pod zemljo in tako
ne vpliva na sam izgled okolice. Tudi tla~ni vod iz alkaten
cevi od ~rpalke do pipe na vrtu so zakopali v zemljo. Namakalnega sistema tako ni opaziti.
Leto{nje vro~e poletje so lahko brez te`av zalivali vrt s
pomo~jo {kropilnika. Njihova zelenjava tako ni trpela pomanjkanja vode.
Tudi sosedov paradi`nik in kumarice imata bolj sofisticiran
na~in zalivanja – skorajda kaplji~no zalivanje s stalno cevjo.
Navrtana cev (gostoto luknjic na cevi dolo~ite sami glede
na potrebo) je postavljena med paradi`nike in kumarice
na vi{ini 10 cm. Tako za zalivanje porabijo bistveno manj
vode (zaliva se samo predel korenin rastline) in hkrati ne
{kropijo vode po samih listih rastlin, kar tudi ni za`eleno.
De`evnico je mogo~e zbirati tudi na druge na~ine – v sodovih, bazenih, plasti~nih rezervoarjih ... Vsak na~in, ki
za zalivanje vrtov ne porablja pitne vode, je super. S tem
prihranimo ~isto pitno vodo in tudi na denarnici se nam
pozna. Poleg tega so pri sosedu v ~asu ve~ernega zalivanja
lahko sedeli v prijetni senci ob pija~i, medtem ko sem se
jaz potila pri prena{anju kangle.

V zadnjem ~asu se v Sloveniji vrstijo te`ave s pitno
vodo. Poletje smo kljub visokim temperaturam in
majhni koli~ini padavin sicer uspe{no »prebrodili«,
a z vodo velja ravnati var~no in preudarno. Marsikateremu ob~anu se je ob priklopu na kanalizacijsko
omre`je `e porodila ideja o zbiralniku de`evnice v
greznici. Kako pa to izpeljati?

Za pomo~ sem prosila bratranca Brankota, ki je hkrati
tudi moj sosed. Na{i vrtovi mejijo in tako lahko vsako leto
ob~udujem njihov namakalni sistem. Pri nas zalivanje poteka po ''starem'', s kanglicami in cevjo za zalivanje, kar poleg dela pomeni tudi vi{je stro{ke za vodo. Leto{nja novost
sosedovega sistema za celotni vrt je, da za zalivanje namesto vode iz vodovodnega sistema uporabljajo de`evnico,
ki jo zbirajo v stari greznici. Greznico in pripadajo~o ponikovalnico so najprej o~istili, v ponikovalnici naredili betonsko dno ter
vse stene in oba dna 2/15/11
premazali
s premazom,
ki
Relief_90x87_0211_TISK.pdf
4:32:59
PM

Mirjam Fain, Branko Papler

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
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Z na{imi darilnimi boni pa lahko poskrbite
za zdravje in bolj{e po~utje svojih bližnjih!

CMY

Prisr~no vabljeni!

K
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^ebelarji

Katastrofalna letina za ~ebelarje

V Sloveniji, zlasti na obmo~ju Pomurja, pa tudi na jugu dr`ave,
sredi aprila medi oljna ogr{~ica. Ta pa{a je bila letos povpre~na.
Do polovice cvetenja oljne ogr{~ice vreme ~ebelam niti ni
omogo~alo izletov in nabiranja, potem pa se je nekoliko ustalilo, tako da so mo~ne dru`ine napolnile medi{~a, slab{e pa so se
le dobro razvile. Drugod v Sloveniji zaradi pozebe ni bilo ve~jih
donosov na regratu, divji ~e{nji in sadnem drevju.
Takoj po velikono~ni pozebi smo po Sloveniji preverili sestoje
akacije. Ta je bila najbolj prizadeta na celotnem ju`nem obmo~ju
na{e dr`ave in v Pomurju. Najbolje je kazalo na obmo~ju Primorske, vendar jo je pozeba ponekod prizadela tudi tam, poleg tega
pa je bilo med cvetenjem vreme izjemno neugodno, saj je donose su{il in manj{al jugozahodni veter. Ko se je akacija, kolikor
je je ostalo, za~ela razcvetati v drugih delih na{e dr`ave, sta `e
tako slabo medenje prekinila ohladitev in de`, ki sta trajala vse
dotlej, dokler akacija ni odcvetela. Povpre~en donos je bil bolj
slab kot dober.
Javor na celotnem obmo~ju dr`ave tako reko~ ni imel cvetnih
nastavkov, prav tako pa nismo na{li obetov medenja na smreki.
Pa{i na smreki in javorju sta letos popolnoma odpovedali.
Vreme je bilo vse do cvetenja lipe in kostanja precej neugodno,
zato smo se bali, da bo med cvetenjem preve~ de`ja. Na sre~o
nam je narava prav tedaj postregla z lepim toplim in son~nim
vremenom, tako da so lahko ~ebele prvi~ letos nabirale z vso
vnemo in marljivostjo, ki jo premorejo. Pri dobrih dru`inah so
bila medi{~a po ve~ini polna, slabe dru`ine pa so nabrale le nekaj zase.

^ebelarji so po lanskih zimskih izgubah pri~akovali vsaj
uspe{no pa{no sezono, a razo~arani ugotavljajo, da je
bila leto{nja letina izjemno pi~la. V primerjavi s prej{njim
letom je pa{a slab{a kar za pribli`no 60 %, na Gorenjskem pa {e bistveno slab{a.
Poro~a Jure Justinek, vodja opazovalno napovedovalne slu`be
medenja pri ^ebelarski zvezi Slovenije.

^ebele na ajdovi pa{i, foto Franc [ivic

^ebelarstvo Bo{tjan in Anton NO^
Selo 42, Žirovnica, gsm: 031 877 270
www.cebelarstvo-noc.si
Iz ^ebelarstva Bo{tjan in Anton No~ sporo~amo, da imamo kljub slabi letini na
zalogi vse vrste medu in veliko izbiro ostalih medenih izdelkov.
S tem oglasom, Vam od 15.9. do 15.10. priznamo 10 % popust pri nakupu
Immuno No~- med z ameri{kim slamnikom, ki blagodejno vpliva na odpravljanje in
zdravljenje simptomov gripe in prehlada.
Poleg tega krepi odpornost organizma.

Letos je slovenski med {e prav
posebej dragoceno darilo!

Immuno

»NO^«

MED z AMERI[KIM SLAMNIKOM

15

Gasilci

Poletni meseci v PGD Zabreznica
in PGD Smoku~

Po lipovi in kostanjevi pa{i je sezone po ve~ini konec, razen ~e
kje zamedi jelka ali hoja. Obeti so bili le na obmo~ju notranjskih
gozdov, vendar je pa{o, {e preden se je za~ela, spet kon~al neugoden ritem vremena.
Marsikateri ~ebelar, ki ~ebelari na stalnem mestu, tako letos
sploh ni to~il, ~ebele je moral celo krmiti. Prevozniki, ki so imeli
sre~o in znanje pri izbiri stoji{~, so sicer nato~ili nekaj medu, `al
pa je teh precej manj kot tistih, ki ~ebelarijo na stalnem mestu.

^eprav je poletje namenjeno dopustovanju, so gasilke
in gasilci v ob~ini poleg ~asa za oddih na{li tudi ~as za
dru{tvene dejavnosti.

Letino doma~ih ~ebelarjev ocenjuje ~ebelar in predsednik
^ZS, Bo{tjan No~: »Po moji oceni je ~ebelarska letina v @irovnici
in okolici zelo slaba. @e tako je na{ okoli{ med najmanj medovitimi v dr`avi. Nekateri ~ebelarji niso to~ili ~isto ni~, nekateri malo,
tisti, ki preva`amo na pa{o, pa smo dobili nekaj ve~ medu, a {e
vedno le okoli 30 % povpre~ne letine! Na sre~o je na{ med vrhunski in lahko smo ponosni tako na med kot na ostale ~ebelje
pridelke, ~eprav jih je malo.
@irovni{ki ~ebelarji si v bodo~e `elimo, da bi na na{ih poljih zacvetela ajda. Obra~amo se na na{e kmetovalce, da prihodnje
leto ajde posejejo ~im ve~, in na ob~ino, da pri tem pomaga po
svojih mo~eh, predvsem da sku{a v okviru zakonskih mo`nosti
sofinancirati seme ajde.«

KGZ SAVA vabi na zadru`ni dan
Vaja v Doslov~ah, foto Marjan Dobnikar

V petek 14. septembra, od 11.00 do 17.00, pred
upravno stavbo zadruge v Lescah, Ro`na dolina 50

Osem veteranov PGD Zabreznica se je konec junija udele`ilo
Sre~anja veteranov Gasilske zveze Gorenjske v Preba~evem.
V juliju so se ~lani obeh dru{tev odzvali na intervencijo po`ara v
pobo~ju Stola, ki pa se je k sre~i izkazala za la`en alarm.
V Doslov~ah smo pripravili vajo v starej{em gospodarskem
poslopju, kjer so operativni ~lani osve`ili doslej pridobljena znanja, predvsem pa so prakti~no nadgrajevali gasilsko taktiko vstopanja v objekt, iskanja ponesre~encev, zavarovanja ljudi, `ivali in
premo`enja. Druga vaja, namenjena prikazu gasilskih postopkov
in pridobivanju izku{enj, je bila pripravljena v Smoku~u, na ve~jem
gospodarskem poslopju – hlevu, v katerem je veliko {tevilo govedi,
ve~ja koli~ina kemikalij in umetnih gnojil. Pri takem po`aru je nujna
pomo~ doma~ih pri re{evanju `ivine in delovnih strojev.
V Mojstrani je bila sektorska vaja, v kateri so sodelovale
~lanice Gasilske zveze Jesenice. Vajo so izvedle samo `enske,
tudi ~lanica PGD Zabreznica, in dokazale, da so enakovredne
mo{kemu delu gasilcev.
16. avgusta je bila razgla{ena velika nevarnost po`arov v
naravi, zato je takrat prepovedano kakr{no koli kurjenje na prostem. ^lani obeh dru{tev smo izmeni~no de`urali po ob~ini in
opozarjali krajane.
Kot je `e tradicija, je Janez [ebat, Bohin~ev iz Smoku~a, organiziral piknik za gasilske poveljnike treh de`el. Udele`ilo se
ga je preko {tirideset gostov, ki sta jih poleg gostitelja pozdravila tudi `upan Ob~ine @irovnica g. Leopold Poga~ar in poveljnik
koro{kih gasilcev g. Josef Meschik.
^lani PGD Smoku~ smo ob pomo~i GZ Jesenice organizirali tradicionalni slovenski ve~er v Drobollachu ob Ba{kem jezeru.
Prireditev vsako leto pritegne veliko {tevilo doma~inov in gostov,
ki letujejo v tem delu Koro{ke. Ponudimo jim malo na{e kulinarike in glasbe, ve~er pa popestrijo tudi ~lani folklorne skupine.
Veseli dnevi so nepogre{ljiv del na{ih aktivnosti, predvsem pri
zagotavljanju po`arne stra`e in urejanju prometa in parkiranja.
Tudi letos smo z veseljem prisko~ili na pomo~ ter prispevali k
uspe{ni organizaciji dogodka.

Dogajalo se bo:
- Prikaz dosejevanja travnega semena v travno ru{o s pri~etkom
ob 10.00 na polju ob letali{~u Lesce
- Predstavitev dejavnosti zadruge
- Voden ogled sadovnjaka Resje
- Tr`nica doma~ih dobrot (ekolo{ko in konvencionalno pridelanih)
- Igre in zabava za najmlaj{e
- @rebanje kuponov ob 15.00
- Zabava in dru`enje
Vabljeni!
TO VABILO LAHKO V NA[I TRGOVINI ZAMENJATE ZA KUPON,
KI BO SODELOVAL V @REBANJU ZA PRAKTI^NE NAGRADE.

Marjan Dobnikar in Klemen Rev
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Veseli dnevi

Veseli dnevi v @irovnici 2012
Veseli dnevi v @irovnici prvi septembrski vikend so potekali po ustaljenem
urniku. Sobota – dan za ljubitelje konjeni{tva, nedelja – dan za ~ebelarje in
ve~erni program za {ir{e ob~instvo. Najmlaj{e je tudi to pot zabaval ribi~ Pepe.

Dr`avna prvakinja v endurancu – vzdr`ljivostnem
jahanju (kategorija 90 km) Helena Okorn (KK Beli
vranec), predsednik KZS Bogomir Vnu~ec in `upan
Leopold Poga~ar

Ekipa zadarskih ~ebelarjev:»Kozarci medu bodo prej
prazni, preden bomo mi ugotovili, kateri je cvetli~ni,
kateri kostanjev …«

Prireditveni prostor KK Stol
je bil oba dneva prizori{~e
konjeni{kih tekmovanj na
dr`avnem nivoju. Tekmovalci iz vse Slovenije, med njimi
seveda tudi ~lani doma~ega
kluba, so merili svoje mo~i v
tekmah za pokal Slovenije v
dresurni vo`nji enovpreg in
dvovpreg ter v preskakovanju
ovir, tekmovanje v endurancu
pa je {telo za dr`avno prvenstvo 2012. Po besedah predstavnika Konjeni{ke zveze Slovenije so bili tekmovalni pogoji
super in organizator KK Stol je
za vse poskrbel, kot je treba.
Zabavne ~ebelarske igre so
na prizori{~e privabile 13 ekip,
med njimi ~ebelarje iz Zagreba
in Zadra. Najbolje se je odrezala ekipa ^D iz Preddvora. ^lani
obeh hrva{kih ekip so povedali, da se na Gorenjskem odli~no
po~utijo in se v bodo~e nadejajo stalnega sodelovanja s ^D
Anton Jan{a. Organizatorji so
zabavni del programa prvi~
dopolnili s strokovnim predavanjem Marije Arh Ivan{ek o
uporabi medu v kulinariki in
Pavla Zde{arja o pripravi ~ebel
na zimo. Priznanemu strokovnjaku je prisluhnilo veliko {tevilo ~ebelarjev iz vse Slovenije.
Stojni~arjem na sejmu je
sprva nagajal de`, drugi dan
pa se je obrnilo na bolje. ^e
`e ne kupcev – ogledovalcev
lon~enih, medenih, lesenih,
testenih in drugih izdelkov je
bilo med »{tanti« dovolj.

Pripravljeni na sodelovanje pri vseh prireditvah v
ob~ini – gasilci!

Mal~ki od blizu in dale~ so se
v nedeljo gnetli pod odrom
ribi~a Pepeta in kobalili po toboganih, odrasli pa z obiskom

niso razo~arali tako na ve~erni veselici z
ansamblom Katrca kot na tisti z Veselimi
Begunj~ani.

V ponudbi kmetije Pr' Mrkot iz Dvorske
vasi je pester izbor moke iz doma~ega
mlina, doma~i likerji in kar 18 vrst marmelade, med njimi cvi~kova.

Gne~a okoli Pepeta

Simulator prevra~anja in simulator
zaletavanja sta bila atraktivna novost
v ponudbi, za katero je poskrbel SPV
Ob~ine @irovnica.

Neumorna ~ebelarja iz Ilirske Bistrice

Organizatorja Veselih dni: Konjeni{ki klub Stol in [portno rekreativno dru{tvo Trim Tim @irovnica
Pomo~ pri organizaciji VD: PGD Zabreznica, PGD Smoku~. Pomo~ pri izpeljavi konjeni{kih tekem: vojaki Voja{nice Bohinjska Bela, skavtski steg
Breznica. Organizator tr`nice: ZTK @irovnica
Sponzorji prireditve VD: Ob~ina @irovnica (glavni pokrovitelj), Casino Tivoli, Optika Knez, Merjovc, Elektroin{talacije ^arni. Sponzorji konjeni{kih
tekem: Konjeni{ka zveza Slovenije, Elektro Gorenjska d.d., Patan d.o.o., Eltima, MR d.o.o., J-Rupert d.o.o., Banka Koper, Integral Avto Jesenice,
Elektrogradnje [tefelin, Elektronabava, Kosi~ d.o.o., Medium d.o.o., Alt Maks d.o.o.
Organizatorji se zahvaljujejo vsem imenovanim in neimenovanim, predvsem pa pridnim ~lanom obeh dru{tev, za odli~no izpeljane
Vesele dneve v @irovnici 2012.
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Planinarjenje

^ez Kser na Poto{ki Stol –
namig za zahtevno turo po brezpotju
Planinska sezona je na vrhuncu. Pripravljenost tistih, ki redno planinarijo, tudi
ne bi smela biti vpra{ljiva. Zato bi bil po prej{njih sprehajalnih poteh `e ~as za
eno resno turo. Tam, kjer smo zadnji~ kon~ali, bomo tokrat nadaljevali.

Pogled s Poto{kega Stola proti Stolu

Izhodi{~e ture bo priljubljeni Valvasorjev dom, 1180 m n/v. Do tu pa, kakor kdo `eli!
Z avtom…?, mogo~e si omislimo turno–kolesarski izlet, po navadi pa jo mahnemo kar
pe{.
Par sto metrov po cesti od Valvasorja proti Poto{ki planini, mimo biv{e karavle JLA, si
lahko {e vsi privo{~imo. Potem pa bo potrebno parkirati »vsa kolesa« in nadaljevanje je
lahko samo {e na »lastni pogon«.
Pravi planinci so jo sicer lahko mahnili za Valvasorjevim domom kar po bli`njici, seveda
tudi mimo karavle do prvega ovinka omenjene ceste na Poto{ko planino. Pre~imo cesto in poi{~emo stezico na desni, kar ne moremo zgre{iti, kajti le tukaj je ob cesti lep
prehod v strm gozd. Strmo se za~nemo vzpenjati proti robu Ravni. Steza se za malo
poravna, mi pa med podrastjem sledimo slabo vidnemu odcepu stezice v desno.

posezonsko
znižanje koles do

Od tukaj naprej ni ve~ omembe vrednih
delov poti za po~ivanje med hojo. Steza
nam takoj »poka`e zobe« in do na{ega cilja se samo {e stopnjuje ali pa vsaj ohranja
svoj za~etni sloves. A vsaka stvar je za nekaj dobra. Steza se namre~ vseskozi izgublja in tako ne zmanjka ~asa za po~itek,
medtem ko i{~emo nadaljevanje. Osnovno pravilo je, da se je potrebno vseskozi
strmo vzpenjati. Potem bomo vedno na
pravi poti proti na{emu cilju.
Vmes nas stezica vsaj dvakrat posku{a zapeljati malo po ravnem v desno, prvi~ na
mali, drugi~ na veliki Kser.
Pa se kar pustimo. Prijetno je malo stegniti noge, obenem pa smo na robu
Mon{trance nagrajeni {e z lepim razgledom na doma~e kraje.
Proti koncu Mon{trance, ko smo `e nad
gozdno mejo in prehajamo v obmo~je
ru{evja, sledimo stezici v levo v travnato
grapo. Tukaj stezo zapustimo in nadaljujemo po strmini , dokler se ta ne porazgubi na spodnjem pobo~ju Poto{kega Stola.
Tukaj ni ve~ poti in stopinje si i{~emo na
travnatih ru{ah. Primerne so tudi za oprijem z rokami za la`je nadaljevanje.
Ko se za~no pojavljati posamezne skale,

GOSTILNA JEZERSKA HIŠA
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tatarski
biftek in na vina meseca
vinarstva Ščurek.

Tel: 04 537 33 05
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Planinarjenje
se dr`imo bolj desno proti robu Rjavih pe~i, pod katere se zajedata `e znani meli{~i
Mon{trance in Sve~e. Do cilja nas lo~i le {e dobrih dvesto vi{inskih metrov. Strmina malo popusti. Prehode si i{~emo med posameznimi skalami. Sem pa tja obidemo
kak{en ve~ji skalnati skok, pre~kamo markirano pot s Stola ~ez Bel{~ico skozi Medji dol
k domu na Pristavi ali pa naprej na Se~o. Na polo`ni kotanji, s pogledom proti desni,
kmalu opazimo kri`, ki ozna~uje na{ cilj.
Poto{ki Stol, imenovan tudi @irovni{ki Stol ali celo @irovni{ki M. Stol, se sicer nahaja v
katastrskem obmo~ju @irovnice, vendar je v ve~ini zemljevidov in vodnikov imenovan kot
Poto{ki, 2014 m n/v.
Vrnemo se po markirani poti, ki vodi proti Stolu. Na okrog 2000 m n/v jo zapustimo in
se za~nemo strmo spu{~ati preko meli{~a v dolinico med Stoloma. Tukaj se sre~amo `e
z dobro znano potjo, ki vodi na Stol z @irovni{ke planine. Po njej nadaljujemo spust do
na{ega izhodi{~a pri Valvasorjevem domu.
Tura je zahtevno brezpotje za fizi~no pripravljene planince z dobrim znanjem orientacije. Obutev naj bo primerna za visokogorje z ustreznim podplatom, ki nam bo nudil
dober oprijem na strmih travah. Na~rtovati jo moramo v lepem in suhem vremenu. V
megli odsvetujem odhod na turo.
Za turo bomo potrebovali 5 - 6 ur intenzivne hoje.
Boris Madon

Na vrhu princese Dolomitov
Vzpon na 3220 m Civetto smo imeli @irovni{ki planinci v programu `e leta
2009, vendar smo se izvedbi izleta odpovedali zaradi slabega vremena. Letos
smo znova poskusili in termin ter vreme sta sodelovala, da bolje ne bi mogla.

stavljenosti preko nekje tudi previsnih skokov. V pomo~ nam je bila jeklenica, stope
je bilo potrebno poiskati v skali. K sre~i je
bilo te`av samo za slabih 300 vi{inskih
metrov in hitro smo bili na meli{~ih pod
steno. Nadaljnji sestop proti ko~i Vazzoler, kjer nas je ~akalo preno~i{~e, bi bil kar
dolgo~asen, ~e nad njim ne bi kraljeval
skalni stolp vseh stolpov v Dolomitih –
Tore Trieste (2458 m).
Veselje po opravljeni turi je bilo veliko in
zahvala dokaj neprijaznemu osebju gre,
da se je praznovanje zaklju~ilo pred deseto
uro zve~er. Naslednji dan nas je ~akal le {e
prijeten treking po Alta Via Dolomiti pod
mogo~no skoraj 1200 m visoko severno
steno Civette, v kateri se je med obema vojnama pisala zgodovina alpinizma. Mimo
jezera Coldai in ko~e, kjer smo prespali prvi
dan, smo se v zgodnjem popoldnevu vrnili
na izhodi{~e. Hvala Boris, hvala Bojan!
Splo{en vtis je bil »v Dolomite {e pridemo«.
Najresnej{i kandidat za drugo leto je po izboru dele`encev Civettin sosed Pelmo.
Besedilo Jernej Mrak, foto Jernej Mrak in
An`e Feldin

Selekcija lige RIHL v boju
za nastop v ZDA

Na vrhu Civette (3220 m)
Tridnevno turo sva z Borisom skrbno na~rtovala in vnaprej rezervirala preno~i{~e v ko~i
Coldai (2132 m), kjer smo v soboto, 18. avgusta, tudi pri~eli vzpon. Najprej smo se za ogrevanje zlo`no vzpenjali preko pobo~ji pod stenami glavnega grebena Civette v smeri proti
jugu do vstopa zelo zahtevne poti Ale{kega ljudstva (Via ferrata degli Alleghesi). Na vstopu
smo si nadeli opremo in nemo zrli proti stolpu Punta Civetta, do katerega nas je ~akalo 700
m z jeklenicami in ostalim `elezjem opremljene, mestoma tudi navpi~ne stene. Od tam pa
{e 300 vi{inskih metrov grebena, ki so ga lo~evali strmi skoki do vrha. Po premaganih uvodnih 30 m navpi~ne stene je bil strah premagan in sledilo je u`iva{ko vzpenjanje po odli~ni
skali. Po {estih urah, ki so minile od {tarta, smo malo ~ez poldne vsi presre~ni v ~udovitem
vremenu stopili na vrh princese Dolomitov, kot jo je v programu izletov poimenoval Boris.
Razgled pa … nemogo~e je opisati vse vrhove … in kot privid zadnja {pi~ka na vzhodu …
Triglav. Sledila je malica in pred sestopom {e obvezno fotografiranje.
Sestop do zaveti{~a Torrani na vi{ini 2984 m je bil zaradi obilice nalo`enega »{odra« tisti
del poti, ki ga bomo kmalu pozabili. V skromnem zaveti{~u so si najbolj `ejni privo{~ili
proti pri~akovanjem poceni vodo, tudi kak{no pivo smo si razdelili. Pod ko~o nas je ~akal
{e tehni~no najzahtevnej{i del celotne poti – sestop po ferati Tissi, ki je {e za stopnjo
te`ja kot ferata Alleghesi, po kateri smo se vzpenjali. Po policah in neverjetnih prehodih
smo bili kmalu na najzahtevnej{ih mestih, kjer se je potrebno spustiti v popolni izpo-
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Selekcija lige RIHL z imenom Divji petelini
se bo na povabilo ameri{ke profesionalne
lige MLRH (Major League Roller Hockey)
oktobra v nem{kem Mannheimu borila
za nastop na finalu omenjene lige, ki bo
potekalo marca prihodnje leto v Detroitu. Ekipa trenerja Bojana Klav`arja bo na
turnirju nastopila v postavi: Miha Bajt,
Matej Puk{i~ (vratarja), Miha Bremec,
Miha Bulovec, Rok Petrti~, An`e Gogala,
Toma` Bergant (branilci), Nejc Ravnihar,
Tim Jurajev~i~, Peter Kurnik, Andrej Kurnik, Rok Vah~i~ in Nejc Petri~ (napadalci).
Na inline igri{~u na Selu je 19 ekip za
pokal RIHL letos odigralo kar 147 tekem.
Med @irovni~ani je v elitni ligi ekipa [RD
Trim Tim osvojila 4. mesto, 10. mesto v
prvi ligi pa so zasedli Hudi~i, ki se lahko
pohvalijo z najzvestej{imi in najbolj{imi
navija~i v ligi.
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USTANOVITEV REGIJSKE @ENSKE ODBOJKARSKE SELEKCIJE
kazovala v doma~em okolju, zato smo se odlo~ili zdru`iti mo~i in
ukrepati. Odbojkarski klubi Jesenice, Bled in @irovnica smo sklenili
medsebojni dogovor in ustanovili regijsko ekipo Zgornje Gorenjske, ki bo v prvi dr`avni odbojkarski ligi igrala vidnej{o vlogo. V
ekipo so se vrnile igralke, ki so jo v preteklosti zaradi {tudijskih obveznosti zapustile, novi pogoji, vzpostavljeni s skupnimi mo~mi, pa bodo v ekipi zadr`ali
tudi dekleta, ki s {tudijem za~enjajo v
prihodnje. Ekipo {estnajstih igralk vodi
trenerka Tanja Bo`inovi}, med dekleti
pa so tudi tri Ka{arke – Nina ^uk, Ur{ka
Dolar in Tja{a Kikelj.
Zdru`iti mo~i treh klubov v regiji je bilo
zahtevno delo, vendar ~e ho~emo dose~i
ve~ kot le boj za obstanek v prvi ligi, je
to prava pot. Na Zgornjem Gorenjskem
trenira odbojko ve~ kot 400 deklet. To je
potencial, ki ga `elimo izkoristiti. S sporazumom med klubi je bil storjen korak,
ki omogo~a svetlej{o prihodnost `enske
odbojke na Gorenjskem.
Sodelovanje med klubi se ne kon~uje
pri vrhu ledene gore. Usklajeno delo
z ni`jimi selekcijami bo garancija, da
bomo rezultate lahko dosegali tudi v priRegijska `enska odbojkarska selekcija. Stojijo (od leve proti desni): Darja Er`en, Monihodnje. Poskrbeli smo, da imajo dekleta
ka ^an~ar, Ela Pintar, Ana Antoni~, Tja{a Kikelj, Katju{a Rozman, Ur{ka Dolar, Nina
^uk, Vanesa Kari}, Tanja Bo`inovi} – trenerka, kle~ijo (od leve proti desni): Alja Sulja- na vseh nivojih mo`nost napredovanja.
Z zdru`enimi ekipami @irovnica-Blednovi}, Tanja Smukavec, Pia Bla`i~, Meta Jerala, Tja{a Berginc, Ur{a Jerala.
-Jesenice bomo nastopali tudi v drugi in
V preteklih mesecih se je v odbojkarskih logih dogajalo marsikaj. V tretji ligi. Na ta na~in bo omogo~en prehod igralk iz selekcije v
te`kih gospodarskih razmerah je dozorela ideja o ustanovitvi `en- selekcijo glede na njihovo starost in kvaliteto.
ske regijske ekipe, ki bo nastopala v prvi dr`avni odbojkarski ligi. Ker je @irovnica nekje na sredi poti med Bledom in Jesenicami
@enska odbojka v regiji je zadnja leta `e imela predstavnika v prvi in ker imamo v @irovnici lepo novo dvorano, boste tekme prve
dr`avni odbojkarski ligi. To je bila ekipa Jesenic. Mlade jeseni~anke dr`avne odbojkarske lige lahko spremljali v Dvorani pod Stolom.
so se vsako leto dokazovale tudi v ~lanski konkurenci in se vedno Prva prilo`nost se bo ponudila `e v soboto, 6. oktobra, ko bo
znova uspele obdr`ati med elito. A v ~asu {tudija so tekmovalke na sporedu prva doma~a tekma proti ekipi Aliansa iz [empetra.
zapu{~ale doma~e prizori{~e in odhajala v Ljubljano in Maribor. Vabljeni na ogled vseh tekem v ~im ve~jem {tevilu.
Dekletom smo klubi `eleli omogo~iti, da bi se kljub temu lahko doPoletje se po~asi poslavlja, jeseni pa se ponovno
pri~enjajo liga{ka tekmovanja v dvoranskih {portih. Med
njimi je tudi odbojka, ki je eden izmed najbolj mno`i~nih
{portov v na{i regiji.

Iztok Toma`i~

Turnir v odbojki na mivki

po izteku razburljivega
finala fantov. Tudi tu sta
ekipi z ve~ izku{njami `e
po uvodnih bojih pokazali, kdo se bo boril v
finalu. Ekipa v postavi
Tja{a Vidi~ iz Kanala in
Tadeja Vait iz Grosuplja
sta v zadnji borbi polni
preobratov pokazali za
kan~ek ve~ spretnosti
od nasprotnic. Drugo Zmagovalne ekipe v mo{ki konkumesto sta zasedli igralki renci turnirja @irovnica open 2012
Tja{a Zupan iz @irovnice
in Petra Grahovec z Bleda. Tretja je bila mlada ekipa doma~ink v
postavi Nina ^uk in Manca Rotar, ki sta pokazali velik talent, saj
sta proti prvima ekipama klonili {ele po tretjem setu.
Zadovoljni z uspe{nim potekom tekmovanj, smo turnir zaklju~ili
okoli 20. ure zve~er.

@irovnica open 2012
Po enoletnem premoru je TVD Partizan @irovnica ponovno organiziral turnir v odbojki na mivki, ki je bil jubilejni
– `e deseti od izgradnje prvega igri{~a v ob~ini.
Doslej so na na{ih turnirjih tekmovali igralci in igralke iz Slovenije, Avstrije, Italije, Mad`arske, Hrva{ke, Tur~ije, Srbije, Bosne in
Hercegovine ter celo iz Brazilije. Rezultati leto{njega turnirja so
se upo{tevali pri to~kovanju na slovenski lestvici najbolj{ih igralk
in igralcev, saj je bil prijavljen pri Odbojkarski zvezi Slovenije.
V soboto, 4. avgusta, ob 9. uri smo pri~eli s tekmovanjem
mo{kega dela turnirja. Prijavilo se je 8 ekip. Po zanimivih uvodnih bojih smo gledali pri~akovani finale med blejsko ekipo v
postavi Jure Udrih in Sandi [tibelj ter doma~o `irovni{ko ekipo,
za katero sta igrala Jure Bo`i~ in Matej Urban~i~. Boj za prvaka
ob~ine @irovnica je bil zelo izena~en, toda izku{nje in borbenost
so bili na strani doma~e ekipe. Tretje mesto je zasedla ekipa [D
Preserje v postavi Boris Ker`an in Matej Bevk.
Pri dekletih se je prijavilo 6 ekip. S tekmovanjem so pri~ele takoj

Anton Zupan
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Rekreacija za pred{olsko mladino
Prva vadba
Od 4 do 6 let: ponedeljek, 1. 10. 2012 ob 17.30
Od 2 do 4 let: torek, 2. 10. 2012 ob 17.30
Leto je naokoli in zato vse najmlaj{e zopet vabimo na
zabavne urice v TVD Partizan. Vadba bo potekala v enakih
terminih kot lansko leto. Septembra je vreme naklonjeno {e zunanjim aktivnostim, zato bomo z vadbo za~eli v prvem tednu
oktobra. Otroci stari od 4 do 6 let bodo vadili ob ponedeljkih od
17.30 do 19.00 in otroci stari od 2 do 4 leta ob torkih od 17.30
do 19.00. Pri vadbi najmlaj{ih (2 do 4 leta) ja obvezna udele`ba
vsaj ene odrasle osebe (star{i, stari star{i, tete, …). Vadbo bo
kot `e nekaj let vodil vaditelj @iga Blatnik. Vabljeni vsi, ki si `elite
{porta, dobre dru`be predvsem pa veliko smeha in zabave.

Prireditve
Jesenski kros okoli jezera v Zavrhu bo kot obi~ajno potekal zadnji petek v septembru, 28. 9. 2012. @e lani nas
je poleg mno`ice otrok presenetila {tevil~na udele`ba odraslih
teka~ev. Upamo, da bo letos pogumnih in zmiganih {e ve~.
Za tiste, ki ne nameravate te~i, bo ob krosu potekal test hoje
na dva kilometra, ki ga pripravljajo strokovne sodelavke
Zdravstvenega doma Jesenice. Na varen in prijeten na~in boste
pridobili osnovne informacije o svojem zdravstvenem stanju in
fizi~ni kondiciji.

Aerobika in pilates
Prva vadba
Torek, 11. 9. 2012 ob 20.30
Septembra brezpla~no!
@e v septembru bomo pri~eli z vodeno vadbo za `enske, in sicer z vadbo aerobike, pilatesa oz. vadbo po `elji
skupine. Voditeljica Suzana Larissi obljublja pestro, `eljam
uporabnic prilagojeno vadbo, ki bo preko zime potekala v mali
telovadnici Dvorane pod Stolom, v primernem vremenu pozno spomladi pa tudi zunaj, v Zavr{nici. Na vadbo ste vabljene
ob torkih od 20.30 do 21.30 ure in ob ~etrtkih od 21.00 do
22.00 ure. Prva vadba bo v torek, 11. 9. 2012 ob 20.30. Prinesite notranjo {portno obutev, vadbeno podlogo, brisa~o in
pija~o. Prisr~no vas vabimo, da se nam septembra brezpla~no
promocijsko pridru`ite, kasneje bo mo`en nakup posameznih
in mese~nih kart. Informacije dobite na elektronskem naslovu
zmigajmose�gmail.com ali na gsm {t. 040 480 919 (Suzana).

Name{~anje opreme v Rekreacijski
park Zavr{nica
V septembru bo v Zavr{nici potekalo name{~anje otro{kih
igral ter urejanje trim steze, odbojkarskih igri{~ in piknik
prostorov. Rekreacijski park Zavr{nica je pilotni projekt
ZTK @irovnica v projektu SlowTourism.
Projekt SlowTourism strmi k oblikovanju nove turisti~ne ponudbe na italijansko-slovenskem obmo~ju, ki ga zaznamujejo
pomembni naravoslovni elementi in razvoj oblik »po~asnega«
turizma, ki naj poudarja trajnost, odgovornost in eko kompatibilnost.
ZTK @irovnica je v mesecu juniju izvedel javni razpis za dobavo in monta`o opreme za Rekreacijski park Zavr{nica. Izbrani
ponudnik bo v mesecu septembru izvedel umestitev opreme v
prostor. V okviru pilotnega projekta bodo postavljena otro{ka
igrala, to~ke na trim stezi, dve odbojkarski igri{~i, trije piknik
prostori in kemi~ne sanitarije.
Otro{ko igri{~e bo obsegalo razli~na igrala, hi{ici-{otora, gugalnice, adrenalinsko plezalo in `i~nico. Igri{~e bo v skladu z varnostnimi zahtevami in ostalimi zahtevanimi standardi ustrezno
ograjeno.

V soboto, 22. 9. 2012 bo na teni{kih igri{~ih TVD Partizan
potekal turnir dvojic. Dvojice bodo iz`rebane pred vsakim kolom.
V oktobru bodo tekmovanja za~ele tudi odbojkarske ekipe.
Podrobnosti si oglejte v napovedniku.

Rekreacijski park Zavr{nica - RPZ
V zaklju~ni fazi je izvedba skupnega projekta ZTK @irovnica, Ob~ine
@irovnica, lastnikov zemlji{~ na obmo~ju parka in TVD Partizana
@irovnica – izgradnja Rekreacijskega parka Zavr{nica. Upravljanje
z opremo parka bo prevzel TVD Partizan @irovnica. Pogodba o
upravljanju med TVD in ZTK bo podpisana v septembru.
Samo Mekina, Jani Koselj

Trasa trim steze v Zavr{nici bo potekala okoli jezera in ob potoku,
v dol`ini nekaj ve~ kot 2 km, s startom na parkiri{~u. Del steze
vodi po obstoje~i trasi iz leta 1974. Postaje trim steze je dolo~il in
opredelil {portni pedagog. Za~etne postaje so namenjene ogrevanju, vmesne postaje krepitvi razli~nih mi{i~nih skupin, zadnje
postaje pa postopnemu ohlajevanju in raztezanju.
Osnova za dolo~itev in nakup opreme dveh odbojkarskih igri{~
je bila strokovna podlaga doma~ega {portnega dru{tva TVD Partizan. Igri{~i bosta ume{~eni v bli`ini nove brunarice – elektrarne
v Zavr{nici.
Rekreacijski park bo imel tri piknik prostore v velikosti 40 m2.
Obmo~je piknik prostorov bo tlakovano z okroglicami, obiskovalci bodo imeli mo`nost uporabe premi~nega `ara.
Po prvotnem upravljavskem na~rtu je predvideno obratovanje
parka od meseca aprila do konca meseca septembra. Umestitve v
prostor naj bi bile po ~asovnici zaklju~ene do konca tega meseca.
So~asno s primopredajo umestitev v prostor s strani izvajalca
ZTK @irovnica, se na~rtuje predaja opreme v upravljanje {portnemu dru{tvu TVD Partizan.
@elimo si, da bi Rekreacijski park Zavr{nica v prihodnjem letu
dodobra za`ivel s {tevilnimi obiskovalci, ljubitelji narave in rekreacije.

ZTK @irovnica
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Okol' rit u var`et
Kot rekreativna kolesarja ves ~as razmi{ljava o raznih kolesarskih podvigih.
Za leto{nje poletje so se kar pridno rojevale ideje, na koncu pa sva se dru`no
odlo~ila, da s kolesom obkro`iva Slovenijo.
Svoje potovanje sva za~ela 5. julija popoldne, takoj po odpisanem izpitu. Sonce je pripekalo,
ko naju je pot vodila proti Tr`i~u.
Proti Ljubelju se nama je `elja
uresni~ila in sonce so zakrili oblaki. @al so s sabo prinesli nekaj kapelj de`ja, tako sva oblekla anorake, za{~itila prtljago in premagala
Ljubelj. Zaradi de`ja sva prvi dan
naredila nekoliko manj kilometrov
kot pri~akovano in se utaborila v
kampu pri Sv. Magdaleni. Naslednji dan sva se zbudila v mrzlo in
vla`no jutro in zgodaj za~ela kolesariti po Dravski kolesarski poti. Jutranja Drava z labodi
in meglicami je bila res izjemna. Ob Klopinjskem jezeru sva pojedla zajtrk in se odpeljala
skozi Ruden proti Dravogradu. Od tam proti Mariboru poteka kolesarska steza po desnem bregu Drave. A `al ne po najinem okusu–speljana je skozi vasi, ki so raztresene po
gri~kih nad Dravo. Odlo~ila sva se, da se podava na glavno cesto, ki je speljana po dolini,
in si tako vsaj malce olaj{ava delo. Dan sva zaklju~ila pri so{olki v Pernici. Naslednje jutro
sva se zgodaj napotila ~ez Lenart proti Ptuju. Iz Ptuja sva jo mahnila do Roga{ke Slatine
in nato do term v Pod~etrtku, kjer sva si v bazenih spo~ila utrujene noge.
Nisva bila {e ~isto zbujena, ko sva v nadaljevanju kolesarila proti Kumrovcu. Oglasila sva
se pri Titu, a ga `al ni bilo doma . Po kraj{em obisku na{ih ju`nih sosedov sva se zopet
zna{la na slovenskih cestah. Za soto~jem Krke in Save naju je pri~akala ravnica in veter
v prsa. Ob cesti sva »narabutala« kasnej{o ve~erjo in kon~ala dan blizu Novega mesta z
mislijo na dva vzpona prihodnjega dne. Pot ~ez Ko~evski rog se nama je `e takoj zjutraj

Kolesarski izziv – Monte Zoncolan
Vzpon na Monte Zoncolan je bil osrednja to~ka leto{njega trodnevnega kolesarjenja v organizaciji Kolesarskega kluba Zavr{nica in strmina vzpona osrednja to~ka pogovorov med kolesarji `e tedne pred odhodom.

Po uspe{nem premagovanju klancev v Dolomitih lanskega avgusta, se je na~rtovalcem
leto{njega – 18. kolesarskega izleta rekreativcev KK Zavr{nica utrnila misel, da tudi vzpon
na Monte Zoncolan, enega najte`jih vzponov italijanskega Gira, za nas ne bo pretrd
oreh. In smo {li. Kar od doma s kolesom. Od parkiri{~a `irovni{ke {ole do parkiri{~a hotela v Arta Termah ob vzno`ju Karnijskih Alp se je na na{ih {tevcih prvi dan obrnilo slabih
130 km. Ravno prav, da se je po{ten po~itek prilegel in da smo bili zjutraj »naspidirani«
za klance. Na 1750 m visok Monte Zoncolan vodita dve poti. Prva, iz mesteca Sutrio,
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postavila pokonci. Na sre~o do Ko~evja nisva sre~ala nobenega medveda in mirno
sva prispela do hrva{ke meje. Sko~ila sva
v Kolpo, se ohladila in pripravila na 12 km
klanca proti Delnicam. Doma~ini so nama
dali dober nasvet za kon~no postajo – kraj
Fu`ine ob majhnem jezeru. Predzadnji
dan kolesarjenja se je `e ~utila utrujenost, zato nisva pretiravala z nabiranjem
kilometrov. Spustila sva se v Reko in dan
zaklju~ila nekaj kilometrov izven Opatije.
Ker sva postajala malce lena in sva zjutraj
spanje potegnila za kak{no uro, naju je
ob kolesarjenju po Istri ves ~as spremljalo
mo~no sonce. V najve~ji vro~ini sva pot
zaklju~ila na jugu Istre, kjer sva preno~ila,
naslednji dan pa sva z veseljem sedla na
vlak domov. Brez predrte zra~nice in s 700
km izku{enj in vtisov sva po tednu dni
zaklju~ila najino potovanje.
Luka W. in Nik H.

{teje 13,9 km in 1203 vi{inske metre, druga, iz mesteca Ovaro, pa 10,2 km in 1210
vm. Eni po prvi in eni po drugi poti smo se
spopadli s strmino, ki ni bila {ala, in zmagali vsi . Zmaga je bila po spustu v dolino
primerno obele`ena in {tirje ~lani odprave,
ki so bili na izletu KK Zavr{nica prvi~, temeljito izpra{ani ob krstu.
Tretji dan so po{le mo~i soncu, kolesarji pa
se {e vedno nismo dali. V de`evnem dopoldnevu smo se povzpeli na prelaz Passo
Monte Croce Carnico, pre~kali italijansko-avstrijsko mejo in se spustili v Ziljo. 45 km
kolesarjenja po ziljski kolesarski stezi je bil
pravi turizem – ravnina, ravno prav{nja
temperatura, {e zadnje plo~evinke iz zaloge pija~e v kombiju, ki nas je spremljal
na poti, in nedeljsko razpolo`enje.
Kolesarjenje smo zaklju~ili pri Prese{kem
jezeru v bli`ini [mohorja na Koro{kem,
se z avtobusom odpeljali domov in »pri
konjenikih« zaklju~ili {e izlet. Kolesarilo
nas je 38, nekaj manj kot 300 km smo
zvozili brez po{kodb (razen ene feltne in
ene balance) in malce smo `e radovedni,
kam nas bodo fantje (letnik '74) navi`ali
prihodnje leto …
Polona Kus
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S padali do Apeninov in nazaj

Na severu kotline se dviga vzpetinica, na kateri stoji vasica Castelluccio. Dno kotline je en sam velik pa{nik za konje, krave in
ovce, na obrobju so polja, kjer pridelujejo le~o in nekaj maka, v
~asu mo~nega de`evja pa ta kotlina postane jezero. Pogled na
to edinstveno pokrajino se mi je zdel pravlji~en.

Za prvi leto{nji padalski izlet smo izbrali Italijo. Sedem
~lanov Dru{tva prostih letalcev Lesce-Bled se nas je v petek 25. maja s kombijem odpravilo na pot.

Kampiranje na tem mestu je prepovedano, zato smo si preno~i{~e
na{li v majhnem hotelu, katerega lastnik se prav tako ukvarja s
prostim letalstvom. V hotelski gostilni so nam pripravljali odli~no
doma~o hrano, predvsem jedi s polento, le~o, govedino in divjim pra{i~em. Kot se za Italijo spodobi, je bila na razpolago tudi
pestra ponudba testenin. V vasici je bilo mo`no kupiti precej
vrst sira in salam, saj sta v pokrajini raz{irjeni panogi ov~ereja in
`ivinoreja. Mi smo domov odpeljali kar zajetno koli~ino dobrot.
Castelluccio smo zapustili v stilu, po zraku seveda. Z zahodnega
roba kotline smo se spustili v okoli 1000 m ni`je le`e~e mestece
Norcia in od tam domov. Vreme v ~asu izleta ni bilo povsem
letalsko naravnano in vsi smo si `eleli kak{en dalj{i polet ve~, a
iztr`ili smo najve~, kar se je dalo. V skupini je bila tudi ena NEpadalka, ki nam je omogo~ala, da smo letali in pristajali, kjer nas
je bila volja. Prepri~an sem, da bomo kaj podobnega ponovili.
Potovanje s padali je vedno zanimivo, saj je videti svet iz zraka
vedno druga~e kot s tal.

Kotlina Castelluccio
Na{a prva postaja je bila Bassano del Grappa, kakih 220 km ~ez
mejo. Ob prihodu smo se padalci morali registrirati, pokazati
veljavne izpite in dokazilo o zavarovanju, ter pla~ati startnino.
Bassano je zelo popularna destinacija za proste letalce, ~emur
so se prilagodili tudi doma~ini in ustvarili neke vrste padalski turizem. Hrib, od koder smo vzletali stoji kot zadnja vzpetina kakih
900 m.n.m. na robu Padske ni`ine. Razgled je bil pre~udovit. Po
opravljenem letu ali dveh smo se nastanili v bli`njem kampu. Kot
se za to vrsto namestitve spodobi, smo s seboj pripeljali kuhinjo.
Na sre~o imamo v na{em dru{tvu nekaj odli~nih kuharjev, eden
izmed njih, prav tako @irovni~an Matej Kramar, se nam je na izletu pridru`il. Njemu gre zahvala, da smo vsak dan odli~no jedli.
Po dveh dneh smo pot nadaljevali proti jugu.

Miha Martin~i~

KK Zavr{nica prireja ob~insko prvenstvo

Vzpon na Valvazor
6. 10. 2012
[tart ob 11.00 v Zavr{nici, prijave na {tartu
Vabljeni vsi ljubitelji kolesarstva – tekmovalci in gledalci!

Na{ naslednji cilj je bila Ancona. Seveda nismo imeli namena zapraviti lepega dne z vo`njo po Italiji, zato smo se med
potjo ustavili na Monte della Madonna, kjer smo na{li precej
zapu{~en padalski start in pote{ili svojo dnevno potrebo po letenju. Proti ve~eru smo prispeli v Ancono in se nastanili v enem
od lep{ih kampov na italijanski vzhodni obali. Leteti smo `eleli
ob klifih Monte Conero nad morjem, a nam {ibek veter tega ni
omogo~al, zato smo dan raje izkoristili za plavanje v morju in pa
kratek ogled Ancone.

Med po~itnicami so potovale tudi
na{e Novice. V branje zadnje {tevilke se je poglobil de~ek tibetanskega samostana v Dharamsali na severu Indije in prizor se je ujel v objektiv
enega na{ih bralcev.

Prihodnja {tevilka
Novic ob~ine
@irovnica bo iz{la
v za~etku novembra.
Ob~ane vabimo, da uredni{tvu posredujejo informacije o svojem delovanju, zanimivostih v okolici ter prispevke za rubrike
Hvalimo/Grajamo, Mnenja bralcev in Mali oglasi.
Oglasi z volilno vsebino v ~asu volilne kampanje za volitve
predsednika republike 11. novembra 2012, so pla~ljivi po veljavnem ceniku ogla{evanja v Novicah ob~ine @irovnica.

Sedem pal~kov in Snegulj~ica
Naslednji dan smo pot nadaljevali proti na{i glavni destinaciji,
Castelluccio v pokrajini Perugia. Po kakih dveh urah vo`nje po
ozkih re~nih dolinah, smo se za~eli vzpenjati v gorovje. Teren
okoli nas se je hitro spremenil iz gozdnatega v povsem travnatega. Ko smo dosegli vi{ino okoli 1500 m, se je cesta zravnala in vstopili smo v popolnoma druga~en svet. Pred nami se
je odprla kotlina s premerom 10 km in povsem ravnim dnom.

Kontaktni podatki uredni{tva:
Medium d.o.o., @irovnica 60c, 4274 @irovnica
novice�medium.si
04 580 50 20, 040 439 560
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Chennai, Tamil Nadu, Indija – 14. {ahovska olimpijada IBCA za slepe in slabovidne {ahiste
Nekajkrat sem `e imela prilo`nost, da sem spremljala Frenka
(Frenk Mla~nik, Selo pri @irovnici) na mednarodnih {ahovskih
tekmovanjih. Vrsto let redno predstavlja slepe slovenske {ahiste
na svetovnih, evropskih in drugih mednarodnih tekmah. To je
bila `e njegova 6. olimpijada, vendar je letos prvi~ zaigral kot
ob~an ob~ine @irovnica. Zdaj me energija na teh tekmovanjih
ne presene~a ve~ – raznobarvnost razli~nih nacij in neverjetni
posamezniki; napetost v zraku med partijami; posebno, leseno,
prijetno {klepetanje {ahovskih figur, ki jih slepi lahko med partijo
tipajo in seveda »{pringer eva fir« z razli~nimi naglasi. Letos je
nastopilo 25 dr`av in okrog 120 najbolj{ih slepih (in v zadnjem
~asu vedno ve~ tudi vpra{ljivo slabovidnih) {ahistov sveta. Za nas
laike naj povem, da partija lahko traja tudi 6 ur, da se na partije
pripravljajo cele dopoldneve in da tudi {e pozno v no~ s trenerji
in med sabo analizirajo odigrane poteze. In zato ni ~udno, da se
ozra~je kar iskri od razli~nih kombinacij. Na{a ekipa je na koncu
dosegla dobro 15 mesto in se uvrstila na svetovno prvenstvo
naslednje leto v Zaragozi v [paniji.

Gne~a
8 miljoni prebivalcev. V mestu se veliko gradi, videti je, da je
napredek prehitel ute~eno tradicijo in ljudje se z njim soo~ajo
po svoje, nepripravljeni na embala`o, ki jo ponuja sodobno potro{ni{ko `ivljenje. Ulica je podobna nadrealisti~nemu
futuristi~nemu filmu, ki prikazuje, kako zastra{ujo~e bo ~ez nekaj
let na na{em planetu, ~e ne bomo za~eli lep{e ravnati z njim. Ob
cesti smeti, umazanija, nikogar{nji ku`ki, krave in ubogi ljudje ...
Cesta prepolna razli~nih brze~ih vozil. Praviloma vozijo vsa v isto
smer, se pa najde tudi tako, ki – sploh ne tako po~asi – prodira
v nasprotno smer. Avtomobili, motorji, rik{e, avtobusi, tudi kolesarji in pe{ci ne vozijo v koloni, pa~ pa se drenjajo eden mimo
drugega, kot bi na cilju le prvi dobil zastonj sladoled. Hrup se
sploh ne pole`e, trobijo neprestano. V Indiji zabele`ijo najve~je
{tevilo prometnih nesre~ letno, zanje pa so krive predvsem prehitra in nevarna vo`nja ter slabe ceste. Stavbe v mestu, kot jih vidi{
z ulice, so dokaj nizke, dvo- , tro-nadstropne. Nekaj je seveda
tudi vi{jih, videli smo na primer tudi slamnato petnadstropno
stavbo! Ve~inoma so umazane od smoga in velikokrat sem se
spra{evala, ali v njih sploh kdo biva. Veliko je tudi slamnatih barak. Objemata te vlaga in vro~ina, kot bi hodil v savni. Te`a zraka
in smoga kar pritiska nate, smrad je ponekod zastra{ujo~, v neke
vrste plo~niku so brez opozoril manj{e do ogromne luknje, v ka-

[ahovska igra slepih olimpijcev

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

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

Moste 31a
4274 @irovnica

Vendar pa je bila
leto{nja olimpijada
iz mojega zornega
kota druga~na. Ker
sem prvi~ od{la tako
dale~ od doma.
Ker sem prvi~ stopila na kako drugo celino. Ker je
Indija izku{nja, ki
ne pusti nikogar
ravnodu{nega.
Saj sem pri~akovala
vro~ino,
gne~o,
vendar pa je to,
kar sem do`ivela,
ko sem se prvi dan
podala najprej z
rik{o in kasneje {e
pe{ na raziskovanje podro~ja, noro.
Chennai je velemesto s pribli`no

Promet v velemestu
terih te~e kanalizacija.
Vendar pa te veseli, nasmejani obrazi spremljajo na vsakem koraku. Le nasmehne{ se, pomaha{ in dobi{ nazaj nasmehe, da
ti zaigra srce. Otroci ob~udujo~e gledajo tvojo polt in vsak si
vzame ~as in poklepeta s tabo v indijski angle{~ini. Ne le, da
si vzamejo ~as, ljudje so ve~inoma navdu{eni, ~e jih ogovori{,
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njihovi pogledi so ob~udujo~i.
Ve~ina prebivalstva je hindujske vere, naslednji sta muslimanska in kr{~anska vera. V mestu je veliko hindujskih templjev,
kr{~anskih cerkva ter muslimanskih d`amij. V vseh se sezuje{,
ko vstopi{, in povsod je zrak napolnjen z osladnim jasminom
in bogaboje~im prepri~anjem. Ljudje izra`ajo svojo veroizpoved
na vsakem koraku, na armaturah avtomobilov imajo s sve`im
cvetjem okra{ene oltar~ke v ~ast svojim bogovom, pred vhodi in
v hi{ah je polno ikon, na svojih ~elih imajo zarisane pike pripadnosti. Vendar pa se med sabo ne dru`ijo, kristjani se izogibajo
sveti{~ drugih ver, verjamejo, da se ne smejo niti ozreti proti
templju hindujske [ive ...

No, imam se za tolerantno, kar pogumno `ensko, vendar, ko
smo s pospe{eno hitrostjo zavili v enosmerno ulico z nasproti drve~o gne~o vozil, sem gospoda za krmilom le opozorila:
»Pla~ala bom samo v primeru, da me `ivo pripelje{ do hotela.«
In me je.
Pretresljivi prizori so del indijske resni~nosti. Na tv zaslonu smo
jih vajeni, vendar v `ivo te pretrese, te zdrami do zadnjega
kon~i~a tvoje biti. Besede te`ko opi{ejo, solze ne pomagajo ...
vidi{, se zjo~e{ in gre{ dalje …
… triletni otro~ek s starim atom pod mostom, ki si ga delita {e
z drugimi dru`inami … mali nagec se igra, ata le`i na tleh …
in ~ez nekaj metrov nova dru`ina … {e ~ez nekaj pospravljeno
imetje naslednje dru`ine pod plahto …
… in nekje drugje ob rezervoarju za vodo, ki o~itno spu{~a, sedijo fantje, mo{ki … z vedrom zajemajo vodo iz lu`e ob rezervoarju in se z njo polivajo po telesu, umivajo se …
… ponosna dru`ina – mama, {tiriletna h~erka, dva fanta, najbr`
brata … prosijo. Damo jim lan~ paket iz hotela. Ko avtobus odpelje, stojijo z darilom v rokah, sre~ni mahajo za nami … In {e, in
{e, in {e, in {e, … Obraz neizmerne, za nas nepredstavljive bede.
Vendar pa v o~eh lahko vidi{ iskrice – take, kot jih pri nas le redko.
V glavi se mi me{ajo vonjave, glasovi, hrup, barve, nasmehi na
tiso~e temnih o~i. Vtisi se po~asi usedajo, nekateri bodo ostali
v srcu za vedno. Indija je res de`ela nasprotij. Kako oguljeno to
zveni, vendar ni drugega izraza. Rev{~ina, beda, umazanija in na
drugi strani prese`ek bogastev, avtomobili, slu`abniki in
luksuz, ki ga vidi{ le v filmih.
Dotaknil se me je nasmeh
ljudi, ki sem jim pomahala,
veselje otrok, ki sem jih ujela v fotografski aparat. Napolnilo me je ob~udovanje
in odkrita hvale`nost ljudi
s te`ko usodo ogromnega
razvijajo~ega se mesta.
Hvale`na sem in vedno se
bom spominjala.

Uli~ni prodajalec
Indijci so zelo ponosen in domovinsko zaveden narod. Med
na{im obiskom smo praznovali dan neodvisnosti, 65-letnico ...
Ta dan vsi nosijo pripete zastavice: plesalke v ve~erni predstavi,
vozniki rik{, sobarji, tudi nam so jih razdelili. Pred svoje vhode
na tak dan nari{ejo mandale v obliki ro`: bele ali pisane. V~asih
naredijo tako mandalo tudi iz cvetli~nih listov.
Vo`nja z rik{o je blago re~eno adrenalinsko do`ivetje. Motor~ek
divja po prenatrpanih cestah, dobro se je dr`ati, dobro je tudi,
~e v~asih zami`i{ in kdajpakdaj potegne{ trebuh noter, da se
rik{a la`je zrine med avtobus in avto. Ni dosti semaforjev, pa
tudi tisti, ki so, ne motijo nikogar. Vozniki rik{ so pripravljeni
ustaviti in nato~iti gorivo kar tam na mostu sredi najhuj{e prometne konice, pripravljeni so tudi obrniti ~ez {estpasovnico ob
neverjetno gostem prometu ... in kar nekako jim uspe. Ostali
vozniki tolerirajo tako kaskadersko po~etje, potniki pa ...

Mateja Mla~nik

Želite shraniti utrinke
s potovanja, počitnic,
ohraniti spomin
na prvi nasmeh,
korak, poroko,
okroglo obletnico … ?

Izdelava foto knjig
Vi oblikujete – mi tiskamo
ali mi oblikujemo
in tiskamo
po vaših željah.

Cene že od:
20 eur za format 15x21 cm
29 eur za format 21x28 cm
39 eur za format 30x30 cm
78 eur za format 42x30 cm

od 28 pa do 120 strani.

Knjigo si oblikujte sami.
Pri nas dobite ustrezen
brezplačen program in
z lahkoto boste naredili
izdelek, kakršnega ste si
zamislili.
Počitnice
2012

Na ulicah spletajo cvetli~ne ven~ke.
Nosijo jih v laseh, okrob vratu, z njimi
okra{ujejo domove.

www.medium.si
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Kri`anka

SESTAVIL: ŽIVLJENSKA AMERIŠKA
PTICA Z
BOŠTJAN
RAVEN
LEBDEČIM
OVSENEK
LETOM

MESNAT,
ENOTA ZA SOČEN
MENIČNO MERJENJE
OVOJ
JAMSTVO GLASNOSTI RASTLINSKIH SEMEN

NICK
NOLTE

ČISTI
KRISTAL
OGLJIKA

ENOJKA

ČEŠKI
PISATELJ
(KAREL
VACLAV)

STARINOSLOVKA

STARORIMSKI
PRETOR

ZAŠČITNA
OBLEKA
ASTRONAVTOV
PLAČILO
ZA PREVOZ
BLAGA,
PREVOZNINA
IRANSKO
KONJENIŠKO
LJUDSTVO
OB VOLGI
IN DONU

REŠEVALNE
GORSKE
SANI
SL. ČEBELAR
JANŠA
AMERIŠKI
IGRALEC
(LORENZO)
VELETOK
FRANCIJE

NAJDALJŠA
REKA NA
SVETU
SPREMLJEVALKA
ZEMLJE
AFR. POLITIK (JOSHUA)

DAVID
BOWIE
RELIGIJA

NOVICE

OBLAČILO

NAŠA
NEKDANJA
POLITIČARKA
(KATARINA)

ZADNJE
PREDIVO,
TULJE
SL. PEVKA
(MAJDA)

NAŠA
TV VODITELJICA
ŽNIDARŠIČ
RIMŠČICE

NADA
SEVŠEK
ZVOČNI
ZAPIS

LUKA V
ALŽIRIJI
BODEN
NJIVSKI
PLEVEL

AKORD IZ
OSMIH
TONOV V
GLASBI
TANJŠA
BROŠIRANA
KNJIGA

HINKO
SMREKAR
NATON ZA
SEKANJE
DRV
STAROGRŠKI
SVOBODNJAK
OBER

SLOVENSKI
POPEVKAR
NABER

SEVERNOAMERIŠKI
INDIJANCI,
DELAVARI

GORA
V SENCI
TRIGLAVA
(2532 m)

ERNESTO
SABATO

KRITERIJ,
MERILO

SLAVKO
OSTERC
NAŠA
IGRALKA
(IVANKA)

GLAVNO
MESTO
VIETNAMA

BELLINIJEVA OPERA
AMERIŠKA
IGRALKA
CERRERE

ESTONEC

ČEŠKI
PISATELJ
JIRASEK

ZLOŽLJIVA
PAHLJAČA

ESTONSKI PRIPADNIK
BARITO- DAČANOV
NOSILEC
NOST
DEDNIH
(GEORGIJ) LASTNOSTI

ČRNA PTICA
Z RDEČO
LISO NA
GLAVI

OKRASNI
KAMEN
VISEČA
ŽIVALSKA
USTNICA

ANDREJ
ŽIDAN
SL. NOGOMETAŠ
BIRSA
ZMIKAVT

EG. BOG
SONCA

VEČJI
GORSKI
VRH
EMIL
BARONIK

ILJA
ERENBURG
STAR
SLOVAN

POROK
OLIVER
REED
SANJE, NA
KATERE
MOČNO
VPLIVA
ZAVEST

NERODNEŽ,
OKORNEŽ

GIZDALIN

CILINDER
SLADOVODNA
RIBA,
KORESELJ

UNESEK,
UPADEK
NEVARNOST
ZA VOZNIKE

ŠPANSKI
ŠKRGETEC,
NAKERE

NOVICE

NOVICE

TORI
AMOS

NADAV,
AVANS

PERGAMSKI KRALJ

CESTIJ: starorimski pretor, LENAPI: Delavari, ARILUS: mesnat, so~en ovoj rastlinskih semen, SODILO: merilo, KOLIBRI: ameri{ka ptica

Geslo prej{nje kri`anke:
FOTO KNJIGA – SHRANJENI SPOMINI
Nagrade prejmejo:
• An`e Legat, Breg 94
• Ton~ka @van, Vrba 3a
• @iga Triplat, Moste 31
Nagrade prejmete v podjetju Medium.

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

NAGRADE PRISPEVA MEDIUM @IROVNICA
1. nagrada: knjiga Mavri~ne steze
2. nagrada: pobarvanka Mavri~ne steze
3. nagrada: pobarvanka Mavri~ne steze
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Spo{tovani ob~ani Ob~ine Žirovnica
V Ob~ini Žirovnica je zgrajeno omrežje zemeljskega plina, s katerim upravlja na{e podjetje. Zemeljski plin je gorivo, ki s produkti
zgorevanja med fosilnimi gorivi dale~ najmanj obremenjuje okolje . V primerjavi s kurilnim oljem in uteko~injenim naftnim plinom
je cenovno ugodnej{i. Poleg tega nam nudi najve~ udobja, možnosti uporabe so zelo velike (ogrevanje, priprava sanitarne tople
vode, kuhanje, pogonsko gorivo v vozilih), ves ~as je na razpolago, naro~anje in skladi{~enje ni potrebno, varnost je z modernimi
napravami in strokovno montažo na visokem nivoju. Zanesljivost oskrbe je zagotovljena z razli~nimi ukrepi, dva dobavna vira v
Slovenijo, za{~ita gospodinjskih odjemalcev, lastna rezerva). Tudi strokovna javnost se strinja, da je zemeljski plin kljub fosilnemu
poreklu gorivo prihodnosti, ki predstavlja most v nizko oglji~no družbo in s katerim je možno dose~i glavne okoljske cilje. Pred nami
je nova kurilna sezona in potrebno je razmisliti o na~inu ogrevanja. Plinski priklju~ek vklju~no z izkopom je brezpla~en, izvajamo jih
dvakrat letno, maja in septembra. Zato vse, ki {e nimate plinskega priklju~ka in plina {e ne uporabljate vabimo k izvedbi priklju~ka.
Ve~ informacij o plinu najdete na www.zemeljski-plin.si in na na{i spletni strani www.plinstal.si.

Sa{a

kozmeti~ni studio
STRIPYDENT, D.O.O., ŽIROVNICA, MOSTE 77A
www.stripydent.si

• nega obraza
in telesa
• depilacije
• pedikura
• podalj{evanje in
oblikovanje nohtov
• solarij
• make up

Patan d.o.o
Zabreznica 53b, 4274 Žirovnica
Tel.: 04/580 50 31, gsm: 031/ 610 910

Delovni ~as zobne ordinacije:
sreda, petek od 16. - 18. ure ali po naro~ilu
Delovni ~as zobotehni~nega laboratorija:
od ponedeljka do petka od 8. - 16. ure
Informacije in naro~anje po tel.:
580 12 59, Samo Mekina

UGODNO
ZANESLJIVO
BREZ ^AKANJA

peugeot.si

ZASLON NA DOTIK Z NAVIGACIJO
AVTOMATSKA KLIMATSKA NAPRAVA
KOVINSKA BARVA
*

Samo najboljše je dovolj dobro za vaše oči!
Samo najboljše je dovolj dobro za vaše oči!

BREZPLAČNO

PROGRESIVNA STEKLA
STROKOVNJAKI ZA
PROGRESIVNA STEKLA
STROKOVNJAKI ZA

1000 €*
BONUSA

IN NEZGODNO
ZAVAROVANJE

NAJ VOZI VAŠE TELO!
* Ponudba velja ob nakupu vozila s Peugeot Financiranjem s produktom, pripravljenim v sodelovanju z Zavarovalnico Triglav. Nezgodno zavarovanje je storitev BPF Financiranje d.o.o. Ponudba velja za vozila peugeot 208
z nivojem opreme ACTIVE ali ALLURE z vključenim zaslonom na dotik in navigacijskim sistemom, USB vtičem, sistemom Bluetooth in CD enoto ter dvopodročno avtomatsko klimatsko napravo in kovinsko barvo. Ponudba
velja za vozila dobavljiva do 31.12.2012.

Poraba v kombiniranem načinu vožnje: 3,4–5,8 l/100 km. Izpuh CO2: 87–135 g/km. Podrobnejše informacije o porabi goriva in emisijah CO2
novih osebnih vozil Peugeot najdete v priročniku o varčni porabi goriva in emisijah CO2, ki ga lahko brezplačno pridobite na prodajnem mestu in na www.peugeot.si.

Tako velik in uporaben zaslon na dotik z navigacijo, potovalnim računalnikom in multimedijskim centrom bi pričakovali v avtu višjega razreda.
V izjemni ponudbi novega peugeota 208 pa dobite še več: avtomatsko klimatsko napravo, kovinsko barvo, 1000 evrov bonusa in nezgodno
zavarovanje. Dotaknite se prihodnosti, dogovorite se za testno vožnjo in pokličite na 080 2 208!

NOVI PEUGEOT 208

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

“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,...

STROKOVNJAKI ZA

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.

PROGRESIVNA STEKLA
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