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Delovni ~as zobne ordinacije:
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Vabljeni v trgovino MILI na 
Breznici 1 v Žirovnici!

VELIKA AKCIJA!

Popust Vam obra~unamo pri blagajni. Akcija ne velja za storitve 
kemi~nega ~i{~enja in {iviljskih popravil. Akcija traja do razprodaje zalog.

• vse pižame
• žensko, moško in otroško spodnje perilo

• ženske in otroške hlačne nogavice
• šali, kape in rokavice

www.zima-global.net

Izvajamo stavbno kleparska in krovska
dela. Ponujamo vam stre�ne sisteme
Prefa in stre�ne kritine Trimo Trebnje.
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Verjetno se boste bralci strinjali z menoj, kako hitro mineva ~as. 
[e pred kratkim smo si `eleli zdravja in sre~e, kovali nove na~rte, 
si delali razne zaobljube, `e je malone ~etrtina leta za nami. 
Resni~no si `elim, da bi nam leto 2013 prineslo ve~ enotnosti, 
manj politi~nih prepirov, da bi ta na{a preljuba domovina iz{la iz 
krize, da bi se stvari uredile v prid dr`avljankam in dr`avljanom 
in ne v prid politi~nim elitam. Marsikaj je v teh mesecih pretresa-
lo javnost in leto se za nekatere ni pri~elo najbolj{e. Vesel sem, 
da zaenkrat dr`avne razprtije ne vplivajo na delo v na{i lokalni 
skupnosti in da zmoremo toliko modrosti, da vso energijo, ~as 
in znanje vlagamo v razvoj na{e ob~ine. 

Tudi nas ~aka v prihajajo~em obdobju veliko dela, pred-
vsem na podro~ju gradnje infrastrukture in projektiranja. 
@elim in upam, da bodo ob~inski svetniki in odborniki {e naprej 
sprejemali in podpirali odlo~itve, ki so strate{kega pomena za 
razvoj na{e ob~ine. Pri tem gre vsa zahvala predvsem svetnikom 
Neodvisne liste za @irovnico, DESUS, SD in NSi. Tudi v prihodnje 
pri~akujem kriti~no, a konstruktivno razpravo, saj »ve~ glav ve~ 
ve«, ~eprav pri tem ne moremo in ne smemo mimo obljub, ki smo 
jih dali volivkam in volivcem pred zadnjimi volitvami.

Leto 2012 je ve~inoma minilo v pridobivanju dokumentacije, 
sredstev, dovoljenj in projektov. Tako smo v veliki meri pre{li 
administrativne ovire in prihaja ~as, ko bomo pri~eli z deli. 

V prvi polovici leta nas ~aka gradnja kanalizacijskega sistema 
v Zabreznici, na Selu pri @irovnici, v @irovnici in delu Most, ob tem 
pa bomo obnavljali tudi vodovod, javno razsvetljavo, hidrantno 
omre`je in preplastili ob~inske ceste v celoti. O tem bomo go-
spodinjstva posebej sproti obve{~ali, da boste ob~ani ~im bolje 
informirani. 

Nekje v juniju bomo pri~eli z rekonstrukcijo ceste v dolino 

Zavr{nice, z obnovo vodovoda na tem mestu, javne razsvetlja-
ve, v cesto pa bomo polo`ili tudi kanale za fekalno in meteorno 
kanalizacijo. V leto{nji zimi, ko je obilo snega v Zavr{nico priva-
bilo mno`ice pohodnikov, sanka~ev, smu~arjev, teka~ev, se je 
izkazalo, kako nujno potrebujemo bolj{o prometno povezavo z 
dolino. Navsezadnje bo tudi v poletnem ~asu obisk ve~ji, saj bo 
do leto{njega poletja zaklju~ena prva faza ureditve Rekreacijske-
ga centra Zavr{nica, ki obsega otro{ko igri{~e, trim stezo, igri{~e 
za odbojko na mivki, piknik prostore in v zasebni investiciji tudi 
manj{i gostinski objekt. Tu ne morem mimo odli~nega sodelo-
vanja ob~ine, ZTK in TVD Partizana.

V nadaljevanju je pred nami gradnja nove ob~inske stavbe, 
dokon~anje otro{kega igri{~a na Selu, dokon~anje obnove 
vodovodnega zajetja III Zavr{nica in prevezava z radovlji{kim 
vodovodom za izbolj{anje vodooskrbe. V polnem teku je pripra-
va dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja za ob-
novo in nadzidavo jedilnice v osnovni {oli, s ~imer bo {ola 
pridobila dve u~ilnici in dveh igralnici. Prav tako poteka priprava 
dokumentacije za obnovo objekta na Selu 15, kjer bomo gra-
dili ob~inska stanovanja in dokumentacija za obvoznico Vrba. 
Pred uradnim pri~etkom sprejemanja OPPN za obvoznico Vrba 
bo v zvezi s tem podana informacija na ob~inskem svetu in pro-
jekt predstavljen prebivalcem Vrbe. 
Letos bomo opravili tudi novelacijo razvojnega programa ob~ine 
@irovnica in iskali vire za energetsko sanacijo starega dela osnovne 
{ole. 
Skratka, dela, projektov in na~rtov nam ne bo zmanjkalo. Seve-
da pri vsem tem ne morem mimo razmi{ljanja, kaj od tega bi 
lahko realizirali, ~e bi bila @irovnica {e vedno krajevna skupnost 
ve~je ob~ine in ne samostojna ob~ina.

Za vse na{teto imamo finan~no pokritje v ob~inskem 
prora~unu s sofinanciranjem iz evropskih in dr`avnih sredstev 
ter brez predvidenega zadol`evanja. Glede na veliko investicijsko 
aktivnost vas prosim za potrpe`ljivost in sodelovanje. 

V prvih leto{njih mesecih sem se udele`il skoraj vseh ob~nih zbo-
rov na{ih dru{tev. Priznati moram, da je dru{tveno `ivljenje pe-
stro in da vsako dru{tvo s svojim delom prispeva kamen~ek v mo-
zaik `ivljenja in delovanja na{e ob~ine, za kar se jim zahvaljujem.

Pre`ivite lepe pomladne mesece ter u`ivajte v prebujanju narave, v 
prvih opravilih na vrtovih, njivah in pri obrezovanju sadnega drevja.

Aktualno

@upan Ob~ine @irovnica 

Pomlad prihaja in gradilo se bo 

NOVICE OB^INE @IROVNICA
Ustanovitelj in izdajatelj: Ob~ina @irovnica, Breznica 3, 4274 @irovnica. Pravice izdajatelja: Medium d.o.o., @irovnica 60c, 4274 @irovnica. Urednica: Polona Kus.
Tr`enje oglasnega prostora: Miran Dolar. ^asopis izide {estkrat letno v nakladi 1640 izvodov, prejmejo ga vsa gospodinjstva v ob~ini brezpla~no. 
Naslov uredni{tva: Novice ob~ine @irovnica, @irovnica 60c, 4274 @irovnica. Tel.: 04 580 50 20 ali 040 439 560. E-naslov: novice.medium.si. ISSN: 1854-4932. 
Foto na naslovnici: Mario [olar

»Imate kaj za pusta hrusta?« Na pustni torek so ma{kare 
obiskale tudi Ob~ino @irovnica. @upan in delavke ob~inske 
uprave so jih prijazno sprejeli in pogostili.

V zahvalo za vso skrb, dobroto,
ki si nam dala jo za doto,
za vso ljubezen in toplino,
ti svoja srca podarimo.

Vsem ob~ankam iskrene ~estitke  
ob dnevu `ena in materinskem dnevu

@upan Leopold Poga~ar
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Kulturni praznik

Brez umetnosti nas ni
Kulturni praznik v ob~ini obele`ili z vrsto prireditev. Na Poti kulturne dedi{~ine okoli petsto pohodnikov. Na osrednji 
prireditvi v Vrbi obiskovalcem spregovoril pisatelj Miha Mazzini. 

Pri~akovali ve~ pohodnikov
Praznovanje kulturnega praznika se je pri~elo `e slab teden pred 
8. februarjem s Pre{ernovim smukom, kateremu so sledila literar-
na sre~anja, likovne razstave in za nekatere priprave na prazni~ni 
dan. V jutranjih urah je bilo dogajanje najbolj ̀ ivahno pred ^opo-
vo hi{o v @irovnici, od koder se je nekaj sto pohodnikov podalo na 
Pot kulturne dedi{~ine. V Zavodu za turizem in kulturo @irovnica 
so letos poskrbeli za nekaj novosti na Poti, med njimi bukvarski 
sejem, prikaz `ganjekuhe in srednjeve{kega tiska ter vo`njo z loj-
trnikom. Direktorica ZTK, Maja Zupan: »Vsega skupaj je bilo 
na Poti pribli`no 500 pohodnikov. Glede na to, da Pot kultur-
ne dedi{~ine @irovnica postaja bolj in bolj prepoznavna, z obi-
skom nismo povsem zadovoljni, a najpomembnej{e je, da so bili 
z do`ivetim v vaseh pod Stolom zadovoljni udele`enci pohoda.«

Vsaj toliko sredstev za kulturo kot doslej
Tako pohodniki kot veterani vojne za Slovenijo, teka~i, kole-
sarji, konjeniki in drugi obiskovalci so svojo pot zaklju~ili pri 

Pre{ernovem spomeniku na osrednji slo-
vesnosti ob kulturnem prazniku. Tiso~ gla-
vo mno`ico je pozdravil `upan Ob~ine  
@irovnica Leopold Poga~ar, ki je v svo-
jem govoru izrazil upanje, da bo ministr-
stvo upravljavcem kulturnih objektov tudi 
naprej namenjalo vsaj toliko pomo~i kot 
do sedaj, ~eprav bi si seveda `eleli ve~je 
podpore in dodal {e: »Navsezadnje, ~e 
si poslanci lahko v teh ~asih izglasujejo 
pove~anje sredstev za politi~ne stranke iz 
dr`avnega prora~una, potem upam, da 
bodo lahko in ~iste vesti dvignili roke tudi 
za pove~anje sredstev za kulturo.«

Brez umetnosti nas ni
O tem, kako pomembna je umetnost za 
na{ obstoj in kako nerazumen je {e da-
nes odnos Slovencev do umetnosti, je z 
govorni{kega odra v Vrbi spregovoril pi-
satelj Miha Mazzini. »Pred vsakim od 

nas se je rodilo bojda `e 400.000 gene-
racij in ~e umetnosti ne bi potrebovali, bi 
`e davno izginila. Vendar {e vedno mnogi 

pore~ejo: »Umetnost da, a ne za Slovence! Mi smo delaven na-
rod!« Obna{amo se, kot bi bili {e vedno gara~i na fevdalnem 
polju, ne pa v sodobnem svetu. Zdaj {teje u~inkovitost – ne kult 
dela, marve~ narejenega. Slovenska umetnost ne rabi pokrovi-
teljskega uj~kanja politikov in socialne podpore. Rabi vlaganja, 
ki bodo iz nje naredila mo~no izvozno panogo. Rabi vse, ~esar 
nimamo `e sicer, od vizije preko strategije do cilja; tega pa ni-
mamo ravno zaradi tega, ker nas je strah misliti {iroko. In brez 
{irokega razmi{ljanja umetnosti ni. Brez umetnosti pa tudi nas 
ni,« je svoj govor sklenil dr. Mazzini.

Praznik minil mirno
V resnici se zgodi, da nam umetnost predstavlja prej kamen 
spotike kot lepoto, da je na{e razmi{ljanje prej ozko kot {iroko. 
Nesoglasja v Vrbi so v preteklem letu polnila strani v ~asopisih 

Po Poti kulturne dedi{~ine v spremstvu vodnika. Z Rebra se 
pohodnikom ponuja ~udovit razgled po dolini. 

Vlado Kreslin: »Danes imam ~ast, da svojo izvedbo Vrbe {pilam v Vrbi – to je zame 
poseben prese`ek.«

Miha Mazzini: »Brez umetnosti nas ni.«
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Kulturni praznik

Zdravljica se je razlegala tudi iz Zelenice

Andrejka ^ufer in njena @epnica

Pre{ernove podobe ob poti v {olo

in burila duhove med doma~ini in obisko-
valci. To pot je kulturni praznik v zado-
voljstvo vseh minil mirno. Celo ve~. @upan 
Leopold Poga~ar in soseda Pre{ernove 
rojstne hi{e, Janez Arko in Tanja Pangerc, 
so sedli za skupno mizo in pri~eli sporazu-
mno iskati re{itev iz nastale situacije. 

Kulturni program pri ^opu, 
Fin`garju, Jalnu in Pre{ernu
Organizatorji so poskrbeli za program na 
ve~ prizori{~ih. V ^opovi so igrali Ka{arji, 
Klemen in Tatjana Ko{ir sta obiskovalce 
sprejemala v vlogi Matija ^opa in hi{ne. V 
Fin`garjevi hi{i je bila odprta nova razstava 
o `ivljenju in delu pisatelja, ob tem so za-
peli ~lani pevske skupine Sosedje. Na Rodi-
nah je Janez Mulej pripovedoval za~injene 
zgodbe o sorodnika Jalnu. V Vrbi so na-
stopili me{ana pevska skupina Dr. France 
Pre{eren in ~lani gledali{~a Julke Dol`an, 
program sta povezovala Maru{a Stres in 
Franci Kora`ija. Pika na i kulturnemu pro-
gramu je bil nastop legendarnega Vlada 
Kreslina z njegovo ~rno kitaro.
 

Pre{ernov smuk – 
kultura po planinsko

Zadnja leta je Planinsko dru{tvo @irovnica 
postavilo ob bok prireditvam k slovenskemu 
kulturnemu prazniku tudi Pre{ernov smuk. 
V primernih varnostnih, sne`nih in vremen-
skih razmerah to pomeni zimski vzpon na 
Stol in za pogumne tudi turni smuk z vrha. 
Tega pa razmere vedno ne dopu{~ajo. Tako 
smo se v nedeljo, 3. februarja, raje izognili 
zelo veliki nevarnosti pro`enja sne`nih pla-
zov in si pe{ ali s smu~mi za cilj izbrali Dom 
pri izviru Zavr{nice. Pre{ernovo proslavo 
smo seveda izvedli, saj brez nje »smuk« 
ne bi bil veljaven. Kulturno vrenje pod 
Stolom (tokrat je ta fraza res upravi~ena) 
je kipelo v son~en in vetroven dan: slavno-
stni govor, recitacija, predvsem pa pesem, 
ki je v `irovni{kih planinskih vrstah vedno 
mo~neje zasidrana. 

Tone [pendov

@epnica v pravem 
pomenu besede
Na literarnem popoldnevu so se 6. 
februarja okoli mize v Pre{ernovi hi{i 
zbrale doma~e literarne ustvarjalke 
in okoli pe~i njihovi poslu{alci. 

Svojo poezijo so prebirale Ivanka Poga~ar, 
Mara Kokalj, Mila Me`ek, Anka Marzidov{ek, 
Darja Katra{nik in novinka med pesnicami 
Andrejka ^ufer. 
Andrejka, akademska kiparka iz Vrbe, se 
je predstavila z nizom haikujev, ki svojih 
zgodb ne pripovedujejo le z besedami, 
temve~ tudi z likovnim izrazom. Avtorica jih 
je zbrala v knjigi se{iti iz `epov – @epnici. 
»Pesmi, natisnjene na v{item deklaracijskem 
listi~u ali listi~u s ceno, so nastala v asociaciji 
na izgled in izvor `epa. Nekaj ~udovitih hai-
kujev, ki sem jih vsebinsko lahko povezala z 
`epi, je prispevala tudi Tatjana Pregl Kobe. 
Knjiga je ro~no vezana v usnjen suknji~, 
tako da je tudi na prvi strani ovitka ohranjen 
originalni `ep. Strani so ob{ite z rde~im su-
kancem, tako prevladujo~a rde~a barva 
pri zaprti knjigi spominja na stare knjige z 
rde~e pobarvano obrezo. @epnica je tretja 
izmed unikatnih knjig, ki sem jih izdelala za 
razstavo 9+9 Mednarodnega grafi~nega 
likovnega centra. Prva, Gostobesednica, je 
narejena iz tiskarni{kih odpadkov in vsebuje 
na gosto pretiskana besedila, druga, Na-
slikanica, je v celoti ro~no poslikana in ne 
vsebuje niti ene besede. Vse tri knjige so iz-
delane zgolj iz odpadnih materialov, ki sem 
jim dala nov pomen.«
Literarni dogodek, v katerem so poleg pe-
snic nastopili pevci mo{ke pevske skupine 
Sosedje, je vodila Maru{a Stres. 

V {oli dve razstavi
V Osnovni {oli @irovnica sta bili ob 
leto{njem kulturnem prazniku na ogled 
dve likovni razstavi. V pritli~ju so bila od 
5. do 21. februarja na ogled postavljena 
dela 35 slikarjev iz vse Slovenije, ki so se 
pridru`ili vsakoletni koloniji Kulturnega 
dru{tva dr. France Pre{eren. Ustvarjali so 
na temo Podobe iz Pre{ernovih ~asov. 

Domiselno razstavo Pre{ernovih podob 
pa si obiskovalci {e danes lahko ogleda-
jo kar med sprehodom do {ole. Z ogra-
je ob {portnem igri{~u jih pozdravljajo 
Pre{erni, kakr{ne so si zamislili ustvarjalci 
likovnega nate~aja I{~emo Pre{ernovo 
podobo in u~enci O[ @irovnica. 
Otvoritev obeh razstav je potekala pred 
alejo slavnih mo`, kjer so u~enci dramske 
skupine O[ @irovnica uprizorili Povodnega 
mo`a v priredbi Andreja Rozmana Roze.

ivan  sivec, rib~ev 
dohtar in Julija
V nedeljo popoldan 3. sve~ana  je bilo 
v Pre{ernovi hi{i prijetno in zares prese-
netljivo zanimivo  sre~anje s pisateljem 
Ivanom Sivcem, najbolj plodovitim 
sodobnim slovenskim književnikom. 
Pogovor, ki ga  je tehtno, poglobljeno in  z 
velikim spo{tovanjem  do osebnosti na{ega 
najve~jega pesnika, vodil Jaka Ko{ir,  je naj-
prej razkril pogled v pisateljsko delavnico Iva-
na Sivca. Neko~ uspe{en in cenjen novinar, 
zdaj upokojenec, ki glede na {tevilo izdanih 
knjig {e vedno dela za dva, je pripovedoval o 
tem, kak{na so njegova pota, preden se loti 
pisanja. Romanizirane biografije zahtevajo 
natan~ne podatke, zato je velikokrat gost ar-
hivov kot iskalec listin in resnic, ki utemelju-
jejo njegovo pisanje. Tudi pri Rib~evem doh-
tarju je bilo tako. Sivec se je po pesnikovih 
stopinjah napotil po slovenskih tleh in delo-
ma  zavil tudi v Avstrijo in na ̂ e{ko.  Vse do-
godke in pripetljaje je položil na jezik pesniku 
samemu. Julija iz Sonetnega venca  pa nam 
dekle, ki jo zve~ina poznamo le kot pesni-
kovo muzo ob stvarjenju Sonetnega venca,  
približa tudi iz druga~nih zornih kotov. Pred 
nami se osvetli  Julijino življenje, potem ko 
se je poro~ila z Jožefom pl. Scheuchenstue-
lom, mu rodila pet otrok in na{la svoj zadnji 
po~itek na novome{kem pokopali{~u. Za vse 
obiskovalce je bila posebna zanimivost tudi 
to, da so izvedeli, da je Julijina potomka, 
sicer žive~a v Švici, s sorodniki pred drugo 
svetovno vojno obiskala Vrbo  in so lahko v 
albumu obiskovalcev videli tudi njen podpis. 
Bilo je sre~anje avtorju in Pre{ernu v ~ast, obi-
skovalcem pa v prazni~no zadovoljstvo. 

P. K.
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Aktualno

svetniki o delu ztK @irovnica
@irovni{ki svetniki so se 21. februarja sestali na 16. re-
dni seji ob~inskega sveta. Med pomembnej{imi to~kami 
dnevnega reda je bil rebalans prora~una za leto 2013, 
najdlje pa so se svetniki zadr`ali pri programu dela Zavo-
da za turizem in kulturo @irovnica.

S potrditvijo predloga rebalansa so svetniki v prora~unu zago-
tovili 397.500 evrov sredstev za projekte, ki jih ob na~rtovanju 
prora~una za leto 2013 ni bilo mogo~e predvideti, in projekte, ki 
se iz leta 2012 prena{ajo v leto{nje leto. Sredstva so namenjena 
za odkup zemlji{~ za nadaljnjo gradnjo avtobusnih postajali{~ in 
plo~nika v ob~ini, gradnjo fekalne kanalizacije, izbolj{avo vodo-
vodnega omre`ja, ureditev ob~inskih cest, {portno vzgojo mla-
dih in ureditev projektne dokumentacije za nadgradnjo jedilnice 
v osnovni {oli. Rebalans prav tako zagotavlja 87.000 evrov, ki jih 
bo ob~ina zalo`ila za celovito ureditev Poti kulturne dedi{~ine, 
povrnilo (85 %) pa jih bo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo 
in prehrano na podlagi uspe{ne prijave Zavoda za turizem in 
kulturo @irovnica na razpis Ohranjanje in izbolj{evanje dedi{~ine 
pode`elja. Sredstva rebalansa so zagotovljena iz prese`ka, ki bo 
ostal na ra~unih po zaklju~nem ra~unu za leto 2012. 

Na seji so svetniki obravnavali tudi Strate{ki razvojni program 
ZTK za obdobje 2012–2016 s smernicami za 2020 in Pro-
gram dela ZTK @irovnica za leto 2013. Ob~inski svet v skla-
du z Odlokom o ustanovitvi ZTK ugotavlja skladnost strate{kega 
na~rta in letnega programa zavoda z razvojnimi programi 
ob~ine. Spremlja tudi skladnost porabe sredstev s finan~nim 
programom, nima pa neposrednega vpliva na program dela za-
voda. Ob~inski svet je ugotovil, da omenjeni strate{ki na~rt ZTK 
ni v celoti skladen z razvojnim programom ob~ine za enako ob-
dobje in predlagal, da se ustrezno dopolni. Delu zavoda kot tudi 
na~inu oblikovanja in sprejemanja programa zavoda so svetniki 
v razpravi namenili ve~ kriti~nih pripomb. Anton Koselj je mne-
nja, da je politika ZTK dale~ od splo{nega interesa, saj se oblikuje 
brez sodelovanja javnosti, ob~inskega sveta in ostalih zainteresi-
ranih skupin, z organizacijo prireditev kot so tek, triatlon, kole-
sarjenje, pa ZTK posega v podro~je {porta, za kar ni ustanovljen. 
Koselj: »Ne `elim biti le kriti~en. Nekatere stvari so vredne tudi 
pohvale kot na primer pohod po Poti kulturne dedi{~ine ob kul-
turnem prazniku, ki je lepo uspel. To je podro~je, kjer naj ZTK 
deluje in ga nadgrajuje, {port pa naj pusti {portnim dru{tvom 
v ob~ini.« Ciril Dolar je dejal, da pozdravlja ~im ve~ prireditev 
in povezovanje z drugimi kraji pri organizaciji le-teh, vendar bi 
moral zavod najprej poskrbeti za dobro sodelovanje med dru{tvi 

znotraj ob~ine, saj bomo le tako lahko uspe{ni tudi navzven. 
Svetnika Jurij Dol`an in Du{an Konte sta se strinjala, da je 
v programu dela zavoda premalo poudarka na ohranjanju in 
promoviranju na{e kulturne dedi{~ine.

Med ostalimi to~kami dnevnega reda seje naj omenimo {e potr-
ditev Predloga Odloka o kategorizaciji ob~inskih cest v O@, potr-
ditev Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dode-
ljevanju finan~nih sredstev investicijskim ukrepom za u~inkovito 
rabo energije in izrabo obnovljivih virov energije v gospodinj-
stvih na obmo~ju O@ in potrditev Pravilnika o enkratnem pri-
spevku za novorojence v O@. Vi{ina zneska, ki ga star{i prejmejo 
ob rojstvu otroka v na{i ob~ini ostaja 300 evrov za prvega oz. 
drugega otroka in 500 evrov za tretjega in naslednje otroke v 
dru`ini, po novem pravilniku pa imajo pravico do prispevka tudi 
posvojeni otroci. 

Polona Kus

ograja odstranjena s plo~nika

Pri `elezni{kem prehodu v @irovnici so 
delavci Slovenskih `eleznic na podlagi 
odlo~be Ministrstva za promet posta-
vili tako imenovano labirint ograjo. 
Ograja, ki naj bi slu`ila ve~ji varno-
sti pe{cev je imela ravno nasprotni 
u~inek, saj je onemogo~ala prehod 
najbolj ogro`enim kot so mamice z 
otro{kimi vozi~ki in osebe z invalidski-
mi vozi~ki.
Ob~ina je zato 6. februarja vsem 
pristojnim, Ministrstvu, Direkciji RS 

za ceste, Slovenskim `eleznicam in Prometnemu in{pektoratu, 
poslala pismo in jih pozvala, da takoj poskrbijo za odstranitev 
ograje.
Pristojni iz DRCS in S@ so se na pismo odzvali, opravili ogled in 
oviro odstranili s plo~nika. Sedaj i{~ejo re{itev v skladu s pravilni-
kom, ki opredeljuje, da mora biti namestitev ograje prilagojena 
osebam z omejenimi gibalnimi sposobnostmi.

Ustavite se! Vlak se ne more. 
Ob~ina @irovnica se je v zadnjem tednu februarja pridru`ila pre-
ventivni akciji Javne agencije RS za varnost prometa Ustavite 
se! Vlak se ne more, namenjeni ve~ji varnosti `elezni{kih pre-
hodov. Z obve{~anjem in razdeljevanjem izobra`evalnega gra-
diva sodelujo~i v akciji posku{ajo vplivati na vedenje voznikov in 
drugih udele`encev cestnega prometa ter posredno zmanj{ati 
{tevilo prometnih nesre~ in njihove posledice na prehodih ceste 
preko `elezni{ke proge. 

obvestilo o razpisih
Ob~ina @irovnica obve{~a, da bodo predvidoma konec marca na 
spletni strani www.zirovnica.si objavljeni naslednji javni razpisi 
za leto 2013:

•  razpis za sofinanciranje programov humanitarnih in invalid-
skih organizacij

• razpis za sofinanciranje kulturnih projektov
• razpis za sofinanciranje po~itni{kih programov
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Aktualno

obvestilo
o prodaji premi~nega premo`enja na 
naslovu Breznica 3 (ob~inska stavba)

Ob~ina @irovnica obve{~a, da bo zaradi ru{enja objekta prodala 
premi~nine na objektu Breznica 3 (ob~inska stavba) po nasle-
dnjem seznamu:
streha - bobrovec 1 komplet
veliko okno (s polico in `aluzijami) 12 kos
malo okno 8 kos
radiator 15 kos
lu~i - neon - dolga ozka 1 kos
lu~i - neon - kratka ozka 1 kos
lu~i - neon - dolga {iroka 11 kos
klimatska naprava - stenska z zunanjo enoto 6 kompletov
vratno krilo s kljuko 7 kos
vgradna omara 1 komplet
lesena miza 2 kos
vhodna vrata 2 kos
umivalnik + bojler 2 kos
velik umivalnik + pipa 1 kos
leseni regali 4 kos
kovinski regali 2 kos
lesena omara - dvokrilna 1 kos
lesena omara - enokrilna 2 kos
pe~ na olje Oertli + ventili 1 komplet
omarica za varovalke 1 kos
parapetni kanal - dolg 6 kos
parapetni kanal - dolg 3 kos
parapetni kanal - kratek 1 komplet

Demonta`o premi~nine mora kupec izvesti na lastno odgovor-
nost in lastne stro{ke. Ogled premi~nin bo mo`en v petek, 8. 3. 
2013, od 10. do 12. ure na naslovu Breznica 3, @irovnica. Zain-
teresirani kupci se lahko prijavijo v ~asu ogleda. V kolikor bo za 
posamezno premi~nino zainteresiranih ve~ kupcev, bo v pone-
deljek, 11. 3. 2013, ob 14. uri na naslovu Breznica 3, @irovnica, 
izvedena javna dra`ba. 
Dodatne informacije o prodaji dobijo interesenti na Ob~ini @irov-
nica, tel. 04 580 91 00, e-naslov: obcina�zirovnica.si.

[tevilka: 478-0012/2013
Datum: 26. 2. 2013
     Leopold Poga~ar, `upan  

energetsko obvestilo
V Uradnem listu RS {t. 3/2013 EKO SKLAD objavlja javna poziva 
(18SUB-OB13 in 19SUB-OB13) za nepovratne finan~ne spodbu-
de ob~anom za nove nalo`be rabe obnovljivih virov energije in 
ve~je energijske u~inkovitosti stanovanjskih ter ve~stanovanjskih 
stavb. Vi{ina nepovratnih sredstev je do 25 %. Javna poziva, po-
dobna lanskim, sta odprta do objave zaklju~ka v Uradnem listu 
RS, vendar najkasneje do 31. 12. 2013.
Info: 080 16 69, 04 574 3287, www.ensvet.si 

Energetski svetovalec Andrej Svetina

obvestilo

Obve{~amo vas, da bo javni razpis za dodelitev finan~nih 
sredstev investicijskim ukrepom za u~inkovito rabo ener-
gije in izrabo obnovljivih virov energije v gospodinjstvih 
na obmo~ju ob~ine @irovnica za investicije, izvedene v letu 
2012, objavljen predvidoma v mesecu marcu 2013. Razpis bo 
objavljen v mese~nem informatorju, na oglasni deski Ob~ine @irov-
nica in na spletni strani Ob~ine @irovnica. Rok za oddajo vlog za pri-
dobitev subvencij bo predvidoma en mesec od dne objave razpisa.

Informacijska to~ka 
Europe Direct na 
Gorenjskem
V Kranju je v mesecu januarju pri~ela delovati Informa-
cijska to~ka Europe Direct Gorenjska, ena izmed {estih 
tovrstnih to~k v Sloveniji, ki se vklju~ujejo v mre`o pet-
stotih, razporejenih po vseh dr`avah v Evropski uniji.

Namen to~ke je obve{~anje na lokalni in regionalni ravni. Ob~ani 
lahko na to~ki dobijo informacije o svojih pravicah iz naslova 
evropskega dr`avljanstva, brezpla~ne publikacije o zakonodaji, 
programih, politikah in mo`nostih financiranja EU. Prav tako se 
obiskovalci to~ke lahko seznanijo s prilo`nostmi, ki jih prina{a ~lan-
stvo Slovenije v EU. Vabljeni k obisku Informacijska to~ka Europe 
Direct v BSC Kranj na Cesti Staneta @agarja 37 ali na spletni strani 
http://www.bsc-kranj.si/i-europe-direct.
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Prispevki politi~nih strank
V skladu z 21. ~lenom Odloka o ustanovitvi in izdajanju ~asopisa  
Ob~ine Žirovnica se za prispevke politi~nih strank in list {tejejo ob-
jave, v katerih stranke same ali druge osebe predstavljajo aktivnosti 
strank in list in njihova stali{~a do aktualnih vpra{anj iz življenja in 
dela ob~ine in vpra{anj, ki jih obravnavajo organi ob~ine. Za obja-
vljanje teh vsebin je vsaki stranki in listi, ki je zastopana v ob~inskem 
svetu, na razpolago najve~ polovica strani. Objave, ki presegajo 
dolo~en obseg prostora, se obravnavajo kot ogla{evalske vsebine. 
Prispevki strank naj bi torej obravnavali lokalno politiko, pri 
~emer se mnenja o meji med lokalnim in {ir{im subjektivna, kot 
v primeru tokratnega ~lanka Romana Kozmusa. Uredni{ka poli-
tika v nobenem primeru ne želi biti pristranska, avtorje prispev-
kov politi~nih strank pa napro{amo, da pri oblikovanju vsebine 
spo{tujejo navedeni ~len odloka.    

Uredni{tvo

nova poslanska pisarna v radovljici
Po letu dni delovanja poslanske pisarne na Jesenicah je 
poslanke Dr`avnega zbora RS Alenka Pavli~ 7. februarja 
odprla {e pisarno v Radovljici. 

»V ~asu delovanja svoje prve pisarne na Jesenicah sem ugotovi-
la, da mnogi dr`avljani potrebujejo pomo~ pri raznih vpra{anjih 
oz. posredovanju informacij. Na Jesenicah so me obiskovali 
tudi ob~ani iz Radovljice, Gorij, Bohinja, zato sem se odlo~ila, 
da se jim pribli`am, saj so poslanske pisarne namenjene prav 
temu – stiku med poslancem in dr`avljani,« pojasnjuje Pavli~eva 
in dodaja: »Polega rednega dela v DZ je postavljanje poslan-
skih vpra{anj zelo pomembno orodje, s katerim poslanec lahko 
vpra{anja in te`ave dr`avljanov prena{a v DZ oz. k ministrom. V 
tem letu sem postavila 22 ustnih in pisnih poslanskih vpra{anj 
ministrom in enega predsedniku vlade. Veliko mojih vpra{anj se 
nana{a na lokalno tematiko kot npr. obnova dr`avnih cest, blej-
ska obvoznica, sanacija blejskega jezera, ~rne gradnje, Triglavski 
narodni park, problem jeseni{kega hokeja, prometni zastoji v 
karavan{kem tunelu, pa tudi to zadnje glede ukinitve oddelka 
ekonomske gimnazije v Radovljici.«
Poslanska pisarna, ki se nahaja na Gorenjski cesti 25., bo odprta 
dvakrat mese~no, vsak drugi in ~etrti petek od 16. do 19. ure. 

Poro~a poslanka v Dr`avnem zboru Alenka Pavli~ 

ekonomska gimnazija v 
radovljici – da ali ne? Da.
Na zadnji januarski redni seji v DZ sem ministru dr. @igi 
Turku postavila vpra{anje glede zapiranja oddelka na 
ekonomski gimnaziji v Radovljici.
Znano je, da ima ta {ola nadpovpre~ne rezultate na maturi, 
lepo {tevilo zlatih maturantov, med nekdanjimi dijaki pa je ve~ 
uspe{nih poslovne`ev, magistrov in doktorjev znanosti, ki so se 
uveljavili tako doma kot po svetu. [olo so obiskovali in jo obi-
skujejo znani in uspe{ni {portniki, poleg tega ponuja znanje tudi 
dijakom iz manj spodbudnih socialnih okolij.
Letos je Ministrstvo za izobra`evanje, znanost, kulturo in {port 
`elelo ukiniti oddelek ekonomske gimnazije v Radovljici in dijake 
preusmeriti v oddelek kranjske gimnazije. A dijakinji iz Gorju{ ali 
dijaku iz Rate~ bi se bilo te`ko voziti v Kranj. To bi za njiju dnev-
no predstavljalo dodatni dve uri vo`nje z avtobusom. V {oli so 
izra~unali, da bi prevozni stro{ki vseh dijakov, ki bi se namesto v 
Radovljico vozili v Kranj, narasli s prb. 34.000 EUR letno na ve~ 
kot 180.000 EUR.
Minister na seji ni znal pojasniti, zakaj se je odlo~il za ukinitev 
oddelka. Resni~ni razlog, ki sem ga hotela izvedeti, je torej ob-
visel v zraku.
Ravnateljica radovlji{ke ekonomske gimnazije ga. Ksenija 
Lipov{~ek se je skupaj z `upanom Ob~ine Radovljica g. Cirilom 
Globo~nikom, ob pomo~i dr`avnega svetnika g. [~avni~arja in 
ob moji pomo~i zelo prizadevala, da bi oddelek ekonomske gi-
mnazije in nivo izobra`evanja v Radovljici obdr`ali. Za vse nas 
je bila novica, da se je ministrstvo na moje poslansko vpra{anje 
odzvalo in vodstvo {ole povabilo na sestanek, zares razveseljiva. 
Ponujenih re{itev je bilo ve~ (medijski tehnik, gumarski program, 
{portni oddelek, ekonomski tehnik, splo{na gimnazija), a v za-
dovoljstvo vseh so se na ministrstvu odlo~ili, da v prihodnjem 
{olskem letu ohranijo obstoje~e stanje, torej oddelek ekonomske 
gimnazija v Radovljici ostaja.

za dr`avljane gre in za domovino!

Nedavna objava poro~ila protikorupcijske komisije (KPK), zoper 
(zdaj `e biv{ega) predsednika vlade gospoda Janeza Jan{e in gospo-
da Zorana Jankovi}a, predsednika PS, poglablja ne samo politi~no, 
ampak predvsem gospodarsko in moralno krizo. Posledice pa bomo 
ob~utili vsi dr`avljani tako na delovnem mestu, v pravnih zadevah in 
postopkih, na svojem TRR-ju in {e posebej v prevrednotenju temelj-
nih vrednot, kot so po{tenje, delavnost, solidarnost in pravi~nost. In 
dr`ava Slovenija predvsem v izgubljanju svoje samostojnosti in su-
verenosti, saj vedno bolj postaja verjetno, da bomo za odpla~evanje 
svojih mednarodnih obveznosti morali zaprositi za finan~no pomo~.
Objava KPK je sporna zaradi ve~ razlogov. Najprej gre tudi s tem 
poro~ilom za na~rtno napadanje in ru{enje tako osebe Janeza Jan{e 
kot njegove vlade. Vse afere, v katere naj bi bil vpleten – oro`arska afe-
ra (1991), Depala vas (1994), afera Patria (2006) in zdaj KPK so zgolj 
navidezne, v realnem `ivljenju pa ni dokazov, ki bi jih utemeljevale. [e 
ve~, afera Patria (kjer naj bi Jan{a prejel podkupnino za izpeljavo posla) 
in afera KPK se med seboj izklju~ujeta. Namre~, Klemen~i~eva komi-
sija v svojem poro~ilu o pove~anju premo`enja Jan{e ni uspela najti 
o~itane provizije za nabavo osemkolesnikov. Tukaj je nekaj skregano 
z logiko, mar ne?
Omenjene afere pa niso sporne le za Janeza Jan{o, ampak tudi za 
nas, navadne dr`avljane. Obto`iti nekoga brez dokazov, pomeni 
kr{iti temeljno pravno na~elo, da vsakdo velja za nedol`nega, do-
kler se mu krivda ne doka`e. Ali si lahko zamislimo, da nas jutri 
kdorkoli obto`i za karkoli, brez da bi za to imel dokaze? S tak{nimi 
obto`bami je na~eta pravna in varna dr`ava!
Tudi sestava in delovanje protikorupcijske komisije sta nenavadni. Naj-
prej zato, ker je kot njen podpredsednik zaposlen Rok Praprotnik, ki ob 
svojem zaposlovanju ni ustrezal vsem razpisnim pogojem. V svoji no-
vinarski karieri je napisal ve~ kot 600 sovra`nih ~lankov o enem izmed 
preiskovancev. Odlo~ba KPK je z ustavno pravnega stali{~a pomanjklji-
va, ker ne omogo~a prito`be preiskovancev, je ugotovitev nekdanjega 
ustavnega sodnika (prim. Bo{tjan M. Turk, Kronologija nekega absur-
da; www.siol.net.). Samo poro~ilo pa je napisano tako povr{no, da ne 
bi prestalo preizku{nje seminarske naloge na ravni fakultetnega {tudija.
Kaj naj si ob tem misli kolikor toliko razmi{ljujo~i ~lovek? Hitro lahko 
zasluti, da pri vsem tem ne gre le za Janeza Jan{o, niti za stranko SDS, 
ampak tudi zanj, za vsakega od nas! Da nam nekdo jemlje dr`avo; 
tisto dr`avo, ki so jo stoletja sanjali na{i predniki in za katero smo se 
leta 1991 skoraj soglasno odlo~ili. Danes spoznavamo, da se za samo-
stojnost Slovenije in nas samih nismo odlo~ili enkrat za vselej, ampak 
da bo tisto odlo~itev treba potrjevati vsak dan in sicer tako, da bomo 
najprej pometli pred svojim pragom. Tudi in {e posebej v stranki SDS. 
Janez Jan{a pa kljub krivi~nim obto`bam ostaja simbol borca za 
~lovekove pravice, za lep{i jutri Slovenije in njenih prebivalcev.

Roman Kozmus, tajnik OO SDS @irovnica
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Demokracija in 
obvoznica Vrba
 

Problematika obvoznice v 
Vrbi se vle~e že ve~ kot de-
setletje. Prve aktivnosti so 
se po besedah va{~anov 
Vrbe za~ele v letu 2000. 
Po kronologiji dogodkov, 
zapisani na portalu www.
zirovnica.com s strani An-
tona Koselja, je Va{ki od-
bor Vrba v letu 2004 pro-

testiral proti predlogu, ki ga je podalo takratno vodstvo ob~ine, 
ko je želelo izgradnjo obvoznice po zahodni strani. Na ob~ino je 
bilo vloženih 125 podpisov proti taki re{itvi in dana pobuda za 
vzhodno varianto. Kaj se je zgodilo z zahtevo va{kega odbora 
po izdelavi {tudije in imenovanjem delovne skupine na to temo? 

Nova re{itev se je na pobudo va{kega odbora pokazala ob razgr-
nitvi prostorskega na~rta za gradnjo avtoceste Vrba–Pera~ica, a 
je tudi ta predlog po nespretnem posredovanju biv{ega vodstva 
ob~ine pri radovlji{kem županu padel v vodo.

V decembru 2005 je bilo Vrblanom predstavljenih sedem variant 
obvoznice Vrbe (4 zahodne in 3 vzhodne). Zavod za spomeni{ko 
varstvo predlaganih vzhodnih variant ni dovolil. Va{~ani so na-
sprotovali zahodni varianti, a jo je takratni župan g. Pfajfar pre-
dlagal ob~inskemu svetu v vklju~itev v Prostorski na~rt razvoja 
ob~ine. Predlog ni bil usklajen z va{kim odborom. Na podlagi 
~esa sedanji župan sklepa, da je ve~ podpore za zahodno obvo-
znico, kar je izjavil za medije (Žurnal) junija 2012? 

V januarju 2010 se je sprejemal prostorski na~rt. Župan g. 
Poga~ar je v zvezi z obvoznico Vrbe ugotovil malo pripomb, 
~eprav se je pod eno podpisalo 125 va{~anov!? Zavod za var-
stvo naravne in kulturne dedi{~ine je za preusmeritev prometa 
predlagal postavitev hitrostnih ovir. To seveda ne bi re{ilo pro-
blematike, bi pa s tem vsaj »umirili« promet. 

Na naslednji seji ob~inskega sveta, predvidoma zadnji teden v 
marcu, bo projektant predstavil na~rt za obvoznico Vrbe. Za-
vedamo se problematike gostega prometa skozi vas, re{itev 
potrebujemo. Nasprotujemo pa sedanjemu na~inu sprejemanja 
odlo~itev. Menimo, da bi se moralo zainteresirano javnost bolj 
upo{tevati, {e posebej, ko gre za prihodnost razvoja kraja. Dej-
stvo, da se ob~ane postavi v situacijo, ko lahko re~emo samo da, 
v demokrati~ni družbi ni sprejemljivo. Gradnja cest po poljih ni 
trajnostni razvoj, ki bi vklju~eval samooskrbo kraja, kakor tudi 
ne gradnja industrijskih con kot spremljevalka kulturni dedi{~ini, 
katera nam pred o~mi vidno propada? Tu vidimo odgovornost 
in priložnost za ZTK Žirovnica. Menimo, da bi morali obvoznico 
speljati po že obstoje~ih cestah in z minimalnimi posegi v pro-
stor. V tem vidimo sprejemljivo re{itev. Predlagamo priklju~ek 
na avtocesto (Žirovnica–Breg). Ta bi industrijski coni in ob~anom 
omogo~il neposreden dostop do avtoceste, razbremenil promet 
skozi Vrbo ter v na{ kraj pod Stolom pripeljal ob~udovalce na{e, 
upam da kmalu razvijajo~e se, kulturno-turisti~ne dedi{~ine. 
Pri{li pa bodo zagotovo le, ~e bomo na{o kulturo in naravo 
ohranjali.

Demokracija pomeni, da je vladajo~a ve~ina, kljub svoji premo~i, 
zmožna in sposobna prisluhniti in upo{tevati manj{ino. Rezultat 
demokracije so zmagovalci na obeh straneh. Demokracija po-
meni sodelovanje.

Jurij Dol`an

Mnenja bralcev
za VsaKo Ceno ?  

Vsevprek kritiziramo državno politiko. A ta se za~ne na lokalni 
ravni. Kar se Janezek nau~i, to Janez zna, ~e se Janezku laži ob-
nesejo, bo lagal tudi Janez in Janezi, ki kradejo milijone, so bili 
najprej Janezki, ki so kradli {ivanke. Na državno politiko imamo 
malo vpliva,  lahko pa veliko storimo  doma, na lokalnem nivoju. 
Beremo in poslu{amo lokalne politike, naj bi Vlada zagotovi-
la denar za obratovanje spomenikov v Žirovnici, re{ila bohinj-
ske probleme, zavedala naj bi se pomena okoljskih investicij za 
Kranj. V vseh treh primerih ne bi potrebovali prav nobene držav-
ne pomo~i in razumevanja, ~e bi sami naredili tisto, kar bi lahko 
in  bi morali. 
Na{a politika vladanje razume kot umetnost vojne (po Sun Tzu-
ju), to je strategijo osvajanja pozicij z zasedanjem teritorija in 
nagrajevanjem svojih vojskovodij, lokalnih rentnih poglavarjev 
(Peter Simon~i~, Delo 23. 2. 2013). Ne samo neko~ islandska, 
tudi žirovni{ka politika je s spremembami predpisov pretežno 
zasedla teritorij, prevzela skoraj vse pozicije, ustvarila monopol  
NLZ, pravico nadziranja vsega in zmanj{ala nadzor nad svojim 
delom, na drugi strani pa je zmanj{ala ali odvzela pravice in de-
nar ob~anom.  Svetniki pa pretežno  mol~ijo in kimajo.  
Pol strani v Novicah ne omogo~a vsebinske predstavitve stali{~ 
do predlogov in odlo~itev politike. Na naslovu www.zirovnica.
com sem zato v zadnjih letih objavila ve~  ~lankov z vrsto argu-
mentiranih opozoril na te pojave. Opozarjam  na to, da  ozek 
politi~ni vrh ob~inskim svetnikom (izvoljenim predstavnikom 
volivcev) in posredno javnosti, odreka  pravice pri odlo~anju o 
skupni prihodnosti s tem, ko jim odreka pravico do nujnih po-
datkov  za odlo~anje. Pri odlo~anju o kadrih skriva programe 
kandidatov, pri investicijah skriva zakonsko dolo~ene osnove za 
odlo~itve, ki so:  predstavitev razlogov za investicijo in zakonskih 
podlag, ciljev investiranja, možnih variant, vrednosti investicije, 
potreb po tehni~ni in investicijski dokumentaciji, možnih lokaci-
jah, tehni~nih  karakteristik, terminskega plana, kadrovske in or-
ganizacijske sheme in finan~nih virov. Opozorila sem na negativ-
ne posledice tega soliranja na doseganje ciljev ob~ine in stro{ke. 
Zadnja ob~inska novica je, da bomo na Breznici namesto enega 
dobili dva javna objekta (enega neizkori{~enega, drugega pa s 
podvojenimi in za razvoj turizma neustrezno lociranimi prostori 
v nasprotju z razvojnim planom). 
Še do leta 2008 je imela Ob~ina  izdelane dokumente  za 
strate{ke projekte tudi za 10 let naprej. Do takrat  je bila politika 
in javnost o njih podrobno seznanjena in je sodelovala pri obli-
kovanju kon~nih, politi~no usklajenih re{itev. To je omogo~ilo 
pravo~asno pripravo projektov za prijave na vse državne in EU 
razpise. Vse to je zmogla poceni in strokovna uprava pretežno 
sama. Zgleda, kot da o razvoju ob~ine danes razmi{ljajo (jo vo-
dijo) zunanje firme, ki pa delajo za denar in tako, da vir nikoli ne 
usahne. Zato ob~ina danes nima niti osnovnih dokumentov za 
projekte leta 2016, ~eprav so že {tiri leta v njeni strategiji.  Zato 
je do danes po nepotrebnem že zapravila veliko na{ih in EU 
sredstev, {e ve~je tveganje pa to predstavlja v bodo~e. 
Ceno take politike bomo pla~ali ob~ani. Zato apeliram na vas, 
poleg županovih berite {e druga mnenja, zanesite se na svojo 
glavo in od politikov zahtevajte odgovore. Med malimi nasveti 
za življenje sem prebrala: »Sodeluj v lokalni politiki. Politika je 
preve~ pomembna, da bi jo prepu{~ali politikom«. To je res do-
ber na~in, da se na dolgi rok pobrigamo zase.  
Sre~no!

Bernarda Resman
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Hvalimo in grajamo

Va{~ani Brega in Most smo `e kar vajeni pogledov na 
odlagali{~a plo~evine v na{ih vaseh. Zastavlja pa se nam 
vpra{anje, kdo so lastniki razbitih avtomobilov, ki se ̀ e nekaj 
mesecev kopi~ijo ob kri`i{~u pri Poslovni coni @irovnica?! 
Bo nastalo {e eno odlagali{~e? Pravzaprav odgovorov ne 
zahtevamo, saj smo ugotovili, da je problem odvisen od 
moralne zavesti posameznikov in njihove skrbi za okolje. 
V dokaz, da je mo`na tudi druga~na pot, doti~nim 
ob~anom predlagamo, da se popeljejo po ob~ini @irovnica 
in si ogledajo urejena, ~ista in pohvale vredna zemlji{~a 
podjetnikov, ki se pre`ivljajo s prav tak{nimi ali podobnimi 
dejavnostmi. Njihova odgovornost do ~istega in urejenega 
okolja ter do sova{~anov je o~itno na vi{ji ravni.

V leto{nji zimi smo ob~ani lahko tekli na smu~eh po odli~no 
pripravljeni progi od Most do Brega. @al pa moramo ob 
tej krasni zimski idili grajati nekatere lastnike psov, ki svoje 
ljubljen~ke sprehajajo prav po stezi. Ob odjugi se pojavljajo 
globoke stopinje, ki progo uni~ujejo, iztrebki psov pa se 
nam lepijo na smu~i. Nerazumljivo je, da sicer pse sprehajajo 
po razli~nih poteh, ko pa so urejene teka{ke steze, takoj 
zavijejo nanje. Menimo, da problem pasjih iztrebkov zaslu`i 
posebno obravnavo, ravnanje z njimi pa bi morali stro`je 
nadzorovati v vseh letnih ~asih.

Va{~ani Most in Brega

Za urejene teka{ke in sanka{ke proge v tej s snegom radodarni 
zimi skrbijo Marko, Miha, Sandi, Jani, Dan~ in Samo. 
Zavzeto se trudijo, da je Partizanov ratrak v dobri kondiciji 
za premagovanje vzponov in spustov. Njihova dobra volja 
premaguje vse ovire, za zadostne koli~ine nafte pa poskrbijo 
sponzorji ZTK @irovnica, Ob~ina @irovnica, Zobna protetika 
Mekina, Medium @irovnica, Valvasorjev dom in PD @irovnica. 
Za premike stroja kljub obilici lastnega dela poskrbita Toma` in 
Klemen. Vsi skupaj zaslu`ijo pohvalo, saj ob~anom omogo~ajo 
prijeten na~in rekreacije in u`ivanje v zimskih radostih.

Uredni{tvo

Ali ob vstopu v PC @irovnica nastaja {e eno odlagali{~e 
vozil?

Projekt zagovornik – glas otroka 
tudi na Gorenjskem

Otroci se lahko znajdejo v najrazli~nej{ih stiskah. V 
navzkri`nem boju lo~enih star{ev, v zlorabah, nasilju v 
dru`ini, pred namestitvijo v zavod ali rejni{ko dru`ino. Ta-
krat so na potezi uradne ustanove in treba je za{~ititi in-
teres in korist otroka. Pogosto je tako, da se otrokov glas 
presli{i. 
Pri Varuhu ~lovekovih pravic RS `e nekaj let po vsej Sloveniji te~e 
projekt Zagovornik – glas otroka z namenom pomagati otrokom, 
ki so se zna{li v postopkih pred ustanovami, da bi se jih sli{alo in 
upo{tevalo. Delo zagovornika je sli{ati otroka, spoznati njegove 
`elje in stali{~a, to okrepiti in posredovati star{em, ustanovam in 
strokovnim delavcem, ki odlo~ajo o njegovi usodi. 

Kako otrok lahko pride do svojega zagovornika? 
Pobudo lahko da otrok sam, star{i, sosedje, sorodniki, strokov-
ni delavci ... Postopek ste~e najla`je, ~e imamo soglasje star{ev, 
sicer se zagovornik postavi z odlo~bo centra za socialno delo. 
Seveda se mora s tem strinjati tudi otrok. Pro{njo naslovite na 
Varuha ~lovekovih pravic RS, Dunajska 56, Ljubljana, vse potreb-
ne informacije dobite pri koordinatorju za Gorenjsko, Domnu 
Rakovcu (041 211 223).
Zagovorniki otrok na Gorenjskem dobro sodelujejo s sodi{~em in 
centri za socialno delo, {e ve~ sodelovanja in pobud pa bi si `eleli 
tudi od delavcev na {olah in vseh, ki se pri svojem delu sre~ujejo 
z otroki in dru`inami. 

Kako poteka dru`enje zagovornika z otrokom? 
Sprva se otrok, koordinator, zagovornik in star{i sestanejo skupaj 
in se seznanijo z vlogo in na~inom dela zagovornika. Pozneje se 
zagovornik z otrokom sre~uje sam, najmanj {tirikrat, obi~ajno pa 
ve~ kot {estkrat. Dober zagovornik pridobi otrokovo zaupanje s 
tem, da dosledno stoji na njegovi strani in upo{teva njegove ̀ elje 
– tudi glede tega, kaj lahko sporo~a naprej drugim osebam. Pri 
zagovorniku otrok lahko za~uti varnost in oporo. 

Kdaj do zagovornika otroka?
^e otrok sam ali nekdo v njegovi bli`ini meni, da potrebuje zago-
vornika, naj se obrne na koordinatorja. Zelo pomembno je, da se 
zagovornik postavi v ~im zgodnej{i fazi, ko otrok {e ni zmanipuli-
ran, ko uradni postopki {e niso stekli. ^e mora namre~ otrok ne-
nehno pripovedovati svojo zgodbo, pa se potem njegov polo`aj 
ni~ ne izbolj{a, izgubi zaupanje. Telefonska {tevilka koordinatorja 
projekta Zagovornik – glas otroka za Gorenjsko: 041 211 223, 
brezpla~na {t. varuha ~lovekovih pravic RS: 080 15 30.

Maja Koro{ak

zahvali

Mo~an veter, ki je pihal v no~i s sobote na nedeljo med 2. in 
3. februarjem, je odkril streho na hi{i v Zabreznici. Va{ki od-
bor je organiziral zbiranje sredstev za pomo~ sova{~anu, ki se je 
ob tej nesre~i zna{el v stiski. ^lani VO Zabreznica se va{~anom 
najlep{e zahvaljujemo za zares sr~no izkazano solidarnost. 

Dru`ina, prizadeta v nesre~i, pa se preko VO Zabreznica iskreno 
zahvaljuje vsem sova{~anom, ki so ji stopili ob stran, in s tem 
pokazali, da v nesre~i niso ostali sami.

VO Zabreznica
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Vpis otrok v Vrtec pri  
o[ @irovnica
za {olsko leto 2013/2014

Vpisovanje otrok za {olsko leto 2013/2014, za sprejem 1. sep-
tembra 2013, bo potekalo v prostoru {olske svetovalne delavke 
v O[ @irovnica v ponedeljek, 11. marca 2013 od 8. do 17. 
ure in v torek, 12. marca 2013 od 8. do 14. ure.
Otroke bomo vpisovali v:
• dnevni program za otroke do treh let,
• dnevni program za otroke od treh let dalje,
• cicibanove urice za 3 in 4-letne otroke.

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

Vljudno vabljeni!
Ravnatelj, mag. Valentin Sodja

Kam na srednjo {olo?
Deveto{olcem ostaja le {e kratek ~as do vpisa v srednjo 
{olo. S {olami in programi so se imeli prilo`nost seznaniti 
na informativnih dnevih 15. in 16. februarja, do 5. aprila 
morajo na izbrane {ole poslati prijavnice. Na{i u~enci {e 
vedno najpogosteje izbirajo med srednjimi {olami, ki so 
najbli`je domu. To so predvsem Gimnazija Jesenice, Sre-
dnja {ola Jesenice ter Ekonomska gimnazija in srednja 
{ola Radovljica. 

V zadnjih dveh letih postajata bolj aktualna {e [olski center Kranj 
in Biotehni{ki center Naklo, precej{nje pa je tudi zanimanje za 
Srednjo gostinsko in turisti~no {olo v Radovljici. Le posamezni 
u~enci se odlo~ajo za razli~ne srednje {ole v Ljubljani, nekateri 
tudi za Vi{jo {olo za gospodarske poklice v St. Jakobu v Avstriji. 
Podatki o vpisu zadnjih let ka`ejo, da je zanimanje za gimnazij-
ske programe nekoliko v upadu, pove~uje pa se interes za pro-
grame srednjega poklicnega in predvsem srednjega strokovnega 
izobra`evanja.

V gorenjskih srednjih {olah je razpisanih dovolj vpisnih 
mest za leto{njo generacijo deveto{olcev, vpra{ljiva je le razpo-
reditev po programih, ki vsako leto vsaj nekoliko odstopa od ̀ elja 
bodo~ih dijakov in njihovih star{ev. U~enci se sre~ajo z omejitvijo 
na dveh do treh programih, najve~krat je to pred{olska vzgoja 
in zdravstvena nega na Srednji {oli Jesenice, medijski tehnik na 
Ekonomski gimnaziji in srednji {oli Radovljica ter Gimnazija Kranj. 
V slovenskem merilu osnovno {olo letos sicer zaklju~uje 17.640 
u~encev, vpisnih mest na srednjih {olah pa je skupno 22.759.

»Za marsikoga je odlo~itev o srednji {oli te`ka,« pove 
Irena Pirc, svetovalna delavka na O[ @irovnica. »Z vsakim 
deveto{olcem, lahko tudi s star{i, opravim individualni razgovor 
in mu predstavim rezultate testov sposobnosti, ki jih izvajamo v 
8. razredu. Svetujem, kako do `elenih informacij o programih in 
poklicih, u~enci pa lahko obi{~ejo tudi Center za informiranje in 
poklicno svetovanje na Jesenicah ali v Radovljici, kjer se skupaj s 
star{i pogovorijo s poklicno svetovalko. Z `e omenjenim testira-
njem osmo{olcev svetovalci pridobimo oprijemljive podatke, na 
podlagi katerih u~encu lahko olaj{amo odlo~itev in ga ustrezno 
usmerimo, a kot smo obve{~eni, zaradi var~evanja teh testiranj v 
prihodnje ne bomo ve~ izvajali.«

Nekaj te`av ob leto{njem vpisu je bodo~im dijakom in profe-
sorjem povzro~il zaplet z oddelkom ekonomske gimnazije 
v Radovljici. Kot je znano sedaj, oddelek v prihodnjem {ol-
skem letu vendarle bo, a kandidati zanj so se v ~asu negoto-
vosti odlo~ili za druge {ole, tako tudi dve u~enki O[ @irovnica. 
Irena Pirc: »Menim, da bo tak{nih u~encev tudi po drugih {olah 
{e nekaj, kar pomeni, da je bila Ekonomski gimnaziji in srednji 
{oli Radovljica, pa tudi vsem zainteresiranim u~encem v na{em 
{ir{em okoli{u narejena precej{nja {koda, saj je vpra{anje, ~e bo 
program na tej {oli obstal.«
 

Lucija ^op
Na informativni dan sem obiskala [kofijsko 
klasi~no gimnazijo, Biotehni{ko gimnazijo v 
Strahinju in Gimnazijo Jesenice. Vpisati se na-
meravam na [kofijsko klasi~no gimnazijo [ent-
vid, ker mi to omogo~a vpis na katerokoli fa-
kulteto in velik izbor maturitetnih predmetov, 
ima poudarek na humanistiki, obvezen predmet 

latin{~ino, razne ekskurzije in mednarodne izmenjave, dobre 
odnose in versko usmeritev.

@an Nadi`ar
Na informativni dan sem obiskal samo »Iskro« 
oz. [olski center Kranj. Vpisal se bom v smer 
elektrotehnik 3 + 2. To podro~je me veseli, po-
leg tega pa moram kon~ati srednjo tehni~no 
{olo, da lahko postanem poklicni gasilec. Tudi 
sicer so tu mo`nosti zaposlitve dobre.

Marko Kun~i~
Po informacije sem {el v [olski center [kofja 
Loka, kjer nameravam nadaljevati {olanje. Vpi-
sal se bom v program avtoserviser. Imam veselje 
do tega poklica in tudi mo`nost zaposlitve.

Meta Avsenik
Na informativni dan sem bila na Srednji gostin-
ski in turisti~ni {oli v Radovljici. Vpisala se bom v 
{tiriletni program gastronomija in turizem. Ra-
zlog? Predvsem to, da obo`ujem potovanja in 
delo v kuhinji.

Timotej Bergelj
Obiskal sem tri {ole: Srednjo {olo Jesenice, 
biotehni{ko v Strahinju in strojno v [kofji Loki. 
Odlo~il sem se za Srednjo {olo Jesenice, pro-
gram strojni tehnik. Imam veselje do opravljanja 
strojnih del (moj hobi), veliko povpra{evanje po 
tej stroki, {ola je blizu doma in ne nazadnje tudi 
nekaj prijateljev gre na to {olo. 

Tja{a Kelbl
Na informativni dan sem obiskala le jeseni{ko 
gimnazijo, kamor se bom tudi vpisala. Na moj 
izbor je vplivalo to, da {e ne vem, kaj bi rada de-
lala v `ivljenju, z gimnazije pa so ti odprte skoraj 
vse smeri, poleg tega dobi{ tudi dobro podlago 
znanja za vnaprej.

P. K.
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teden kulture v vrtcu
V leto{njem letu smo ob kulturnem prazniku v na{em vrtcu 
ves teden posvetili spoznavanju kulture na aktiven na~in. 
V ponedeljek so otrokom 1. starostnega obdobja vzgojiteljice za-
igrale lutkovno igro Zrcalce, za otroke 2. starostnega obdobja pa 
so pripravile {tiri razli~ne delavnice. Otroci so prehajali iz ene de-
lavnice v drugo. Pri Pikapolonicah so aktivno spoznavali kulturno 
dedi{~ino ob starih predmetih, oblekah in jedeh. Pri Murnih so se 
igrali stare ljudske igre, pri Metuljih so si ogledali lutkovno igro 
Rde~a kapica in pri @abicah so izvedli glasbeno urico.
V torek smo otroke popeljali v filmsko gledali{~e.
V sredo nam je eden od star{ev oble~en v Pre{erna pripravil re-
cital Povodnega mo`a. Kot pravi »Pre{eren« je na koncu otroke 
razveselil s figami.
^etrtek je bil posve~en gledali{ki predstavi, ki so jo izvedli u~enci 
1. triade dramskega kro`ka na{e {ole.
V {tirih dneh smo spoznali posamezne umetnostne zvrsti, spo-
znali namen sodelovanja in spo{tovanja, razvijali ustvarjalnost, 
do`ivljali in spoznavali temeljna literarna dela za otroke. 
Tako smo pripeljali otroke do zavedanja obstoja lastnega jezika 
in lastne kulture. 

Anita in Majda

Kaj ti je bilo v{e~ v kulturnem tednu?
Gea: Najbolj mi je bila v{e~ gledali{ka igra o ov~ki Mili. 
Nejc: Najbolj mi je bilo v{e~, ko smo {li v kino in gledali tiste 
stare predmete. 
Domen: Zapomnil sem se, kaj so mamice v~asih naredile, ~e so 
dojen~ke boleli zobki: prodale so kiklo in kupile vino in zobke 
namazale z vinom. 
Ana: Najbolj so mi bile v{e~ pun~ke, oble~ene v stara obla~ila, 
sploh pa dvojne kikle. 
Peter Vid: Najraje sem bil tam, kjer smo mleli kavo in orehe. 

otroci o odra{~anju
U~enci O[ @irovnica vsako leto aktivno sodelujejo pri iz-
vedbi otro{kega parlamenta. V leto{njem {olskem letu so 
organizirali parlament na temo odra{~anje. Sedmo{olka 
Tara Mohori~ je o odra{~anju razmi{lja takole …
Ko si otrok je lepo, ker se lahko igra{ in ti ni treba delati. V {oli se 
sre~a{ s svojimi prijatelji, star{i ti kuhajo, perejo in pospravljajo. 
Lahko se zabava{ in nima{ veliko skrbi – razen v {oli, kadar se 
mora{ u~iti. Pa {e takrat vneto nad tabo bdijo tvoji star{i.
Ko si odrasel je naporno … Hodi{ v slu`bo, ki jo ima{, ~e ima{ sre~o, 
rad. Ima{ vozni{ki izpit, avto in se lahko odpelje{ na izlet. Lahko si 
tudi poro~en in ima{ otroke. Ker hodi{ v slu`bo, dobiva{ pla~o in 
sam skrbi{ zase. Potem je tu gora ra~unov vsak mesec, ki jih mora{ 
pla~ati, kar naprej mora{ nekaj pospravljati – groza!!! Zdi se mi, 
da bolj kot si odrasel bolj si zaposlen, vedno mora{ nekaj delati …
^e povzamem odra{~anje, pomeni biti odgovoren za to, kar na-
redi{ in ~e stori{ napako, jo pravo~asno povedati in posku{ati 
popraviti. 
Ja, odra{~ati je te`ko a hkrati polno `ivljenjske sile. Takrat si nepre-
magljiv, takrat si mlad in takrat je tvoje ̀ ivljenje zelo odvisno od ko-
rakov, ki jih naredi{, saj prav tisti koraki zaznamujejo tvoje `ivljenje.
Vem, da nas ~aka {e veliko stvari in komaj ~akam, da te stvari 
po~asi za~nemo odkrivati;)

V {olskem parlamentu so sodelovali nadarjeni u~enci, predstav-
niki {olske skupnosti in vsi ostali, ki so to `eleli. O tegobah in 
lepotah odra{~anja so u~enci z mentorico [pelo Tav~ar posneli 
zabaven film, s katerim se bodo predstavili na ob~inskem parla-
mentu, ki bo letos potekal na O[ Toneta ^ufarja na Jesenicah.

song o ljubezni

Ljubezen je taka,
da ni~ ne ~aka,

ko je ~as potrka na vrata.

Ljubezen je lepa,
lahko tudi slepa.
Lepo je biti mlad

in imeti rad.

Vendar ljubezen ne 
pozna starosti,

nisi zaljubljen samo v mladosti.

Ko nastopi ljubezen 
ni ve~ poti nazaj,

takrat {ele vstopi{ v pravi raj.

Natalija Kosi, 7b

T 04/5801240

Moste 31a
4274 @irovnica

Na {olskem parlamentu
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Dober tek
Se spomnite lanske zime? Ko smo sneg videli le na slikah 
iz drugih dr`av? Leto{nja zima je zelo zgodaj ~arala (beri 
pobelila hribe in doline), a {ele proti koncu smo do~akali 
obilno sne`no ~arobnost.

Nestabilne zimske razmere so nas prisilile, da smo v {oli za~eli 
razmi{ljati o spremembi rde~e niti zimske {ole v naravi, ki je imela 
doslej poudarek na u~enju alpskega smu~anja. Lani smo otroke 
prvi~ peljali na Pokljuko in izvedli {olo nordijskega smu~anja. Glav-
ni del je bil namenjen teku na smu~eh, preizkusili pa smo se tudi 
v smu~arskih skokih, sankanju in krpljanju. Odziv u~encev nas je 
pripeljal do ideje, da tek na smu~eh trajno vklju~imo v program 
izobra`evanja izven {ole in tudi v program zimskih {portnih dni.

Na teka{ke smu~i so letos stopili skoraj vsi u~enci od 2. do 5. ra-
zreda na {portnem dnevu v Sne`ni de`eli v Planici, u~enci pred-
metne stopnje pa so imeli mo`nost te~i v Rate~ah in na urejeni 
progi @irovnica–Smoku~. Tudi pravkar minule zimske po~itnice 
smo pre`iveli na snegu. Zdrav `ivljenjski slog je u~enke in u~ence 
dva dni »vodil« po teka{kih smu~inah v Zavrhu. 

Tek si v leto{nji zimi privo{~imo {e toliko la`je, saj smo v {oli ku-
pili 20 kompletov teka{kih smu~i in ~evljev. Brez {olske opreme 
omenjenih aktivnosti verjetno ne bi bilo. Omeniti je potrebno 
{e to, da imajo vsi u~enci mo`nost izposoje {olske opreme, le v 
kabinet {portne vzgoje morajo vstopiti.

Ale{ O{ljak

srednje{olci so se pomerili v 
odbojki
Na Gimnaziji Jesenice smo tudi v tem {olskem letu orga-
nizirali podro~no tekmovanje srednjih {ol v odbojki. 
28. januarja je v na{i telovadnici potekalo podro~no tekmovanje 
v odbojki za dijakinje. Udele`ilo se ga je deset ekip iz gorenjskih 
srednjih {ol. V prijetnem {portnem vzdu{ju so najve~ znanja pri-
kazale doma~e igralke. Na ~etrtfinalni turnir sta se uvrstili ekipi 
Gimnazije Jesenice in [CRM Kamnik. 
Za na{o gimnazijo so nastopile: Eva Pivk, Ela Pintar, Doroteja 
Brgant, Tajda Bulovec, Lana Ti{lar, Lucija Sokli~, Aleksandra Tr-
kulja, Nika Knez, Nina ^uk in Manca Rotar.
29. januarja je potekalo podro~no tekmovanje za dijake. Na{i 
dijaki so se z odli~no in borbeno igro, najbolj{i med devetimi eki-
pami gorenjskih srednjih {ol, uvrstili na ~etrtfinalno tekmovanje 
dr`avnega prvenstva. To je velik uspeh za dijake na{e gimnazije, 
saj se jim v preteklih letih ni uspelo uvrstiti v nadaljnje tekmova-
nje. V ~etrtfinale se je poleg ekipe Gimnazije Jesenice uvrstila 
tudi ekipa Gimnazije Kranj. Za na{o gimnazijo so nastopili: 
Jo`e Marke{, Nejc Iskra, Uro{ Tu~en, Irenej Bozovi~ar, Matev` 
[olar, O`bej Gosnik, Ju{ Kosma~, Jernej Lindi~, @an Mekina in 
Matej Kova~.

Na Gimnaziji Jesenice bomo v ponedeljek, 11. marca s 
pri~etkom ob 8.30 organizirali tudi ~etrtfinalno tekmo-
vanje dr`avnega prvenstva v odbojki za dijake in dijaki-
nje. Vabljeni!

Ekipa dijakov Gimnazije Jesenice z ravnateljico Lidijo Dornig

Imate težave z računalnikom?
Mi vam lahko pomagamo.

Pokličite nas!
Pomagali vam bomo.

Servis prenosnih računalnikov
Rešujemo vsakovrstne težave s prenosnimi 
računalniki različnih blagovnih znamk: čiščenje 
procesorjev in ventilatorjev, popravila osnovnih 
plošč, menjava žarnic v displejih, menjava diskov, 
presnemavanje podatkov, čiščenje virusov.

Ugodna ponudba
za čiščenje prenosnega računalnika in 
protivirusni pregled! Samo 45€! 
Odstranjevanje najdenih virusov in drugih škodljivih 
programov zaračunamo posebej.
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Fin`garjeva rojstna hi{a je bila preurejena v muzej leta 
1971, ob stoletnici pisateljevega rojstva. Po {tirih dese-
tletjih je razstava o delu in `ivljenju Franca S. Fin`garja v 
kletnih prostorih hi{e klicala po prenovi. Kjer so se neko~ 
nahajali ~evdrc, cimrc in {talca, je bila tako ob leto{njem 
kulturnem prazniku odprta nova razstava.

S Fin`garjevo rojstno hi{o upravlja Zavod za turizem in kultu-
ro @irovnica, ki v sodelovanju z Zavodom za varstvo kulturne 
dedi{~ine odgovorno ministrstvo (MIZK[) kot lastnika hi{e 
obve{~a o stanju spomenika in predlaga obnovitvena dela. Ob 
popisu investicijsko-vzdr`evalnih del leta 2011 so si bile vse 
strani enotne o nujnosti prenove razstavnih prostorov in pano-
jev. Novo razstavo je vsebinsko zasnoval prof. Janez Bogataj, 
etnolog in Fin`garjev prane~ak, ki je razstavo uredil tudi leta 
1971. »Stara razstava je bila za dana{nji ~as prezentacijsko in 
muzeolo{ko neprimerna,« je dejal prof. Bogataj ob otvoritvi. 
»Temeljnega koncepta nismo spreminjali, temve~ smo sledili 
Fin`garjevemu popotovanju od rojstnih dni do smrti. V posebni 
vitrini je zbranih nekaj osebnih predmetov, ki so se ohranili, po-
udaril pa bi rad vrsto fotografij, ki jih doslej nismo videli. Od lan-
skega leta imamo namre~ sistemati~no urejen arhiv Fin`garjevih 
fotografij, ki {teje kar 620 posnetkov. Najstarej{i med njimi je iz 
leta 1872, ko je bil pisatelj star eno leto. V prihodnosti nas ~aka 
{e ustrezna prenova zgornjega dela hi{e, ki bo tako za`ivela kot 
odli~en primerek kaj`arske doma~ije, kakr{nih je na Slovenskem 
ohranjenih zelo malo.«

Razstavne panoje, ki so jih izdelali v doma~em podjetju Napisi 
Bernik, je oblikoval arhitekt Matja` Deu. Vrednost prenove je 
zna{ala 13500 evrov, ki jih je zagotovilo MIZK[ in donatorji, med 
njimi Slovenska akademija znanosti in umetnosti. Otvoritvene 
slovesnosti v Doslov~ah, ki je potekala prva na dan slovenskega 
kulturnega praznika, se je udele`il tudi predstavnik SAZU, dok-
tor umetnostnozgodovinskih znanosti, dr. Mil~ek Komelj. V 
svojem govoru je med drugim dejal:  »Samo `elimo si lahko, da 
bi Fin`garjev duh in njegova zvestoba ljudem in umetnosti, kljub 
druga~nim, a vedno negotovim ~asom plemenitila tudi `ivljenje 
prihajajo~im generacijam. Duhovna navzo~nost Fin`garja, ki jo 
o`ivlja njegova rodna hi{a, je njegovim rojakom in obiskovalcem 
v trajno `ivljenjsko spodbudo in ponos.«

Premalo sredstev za spomenika dr`avnega 
pomena 
V ZTK @irovnica si `elijo, da bi nova razstava v Doslov~e prite-
gnila tudi ve~ obiskovalcev, saj tako Fin`garjevo kot Pre{ernovo 
rojstno hi{o pestijo finan~ne te`ave. Z vstopninami se ne po-
krijejo niti stro{ki dela, dr`ava kot lastnica je dol`na skrbeti le 
za vzdr`evanje objektov, vsi ostali stro{ki pa bremenijo ob~inski 
prora~un. @upan Ob~ine @irovnica je mnenja, da bi dr`ava v ve~ji 
meri morala pristopiti k sofinanciranju, saj gre za spomenika 
dr`avnega pomena v njeni lasti. V zvezi s tem je preko poslancev 
Dejana @idana in Sama Bevka posredoval poslansko vpra{anje 
ministru Turku, le-ta pa je v svojem odgovoru predlagal, naj 
ob~ina oz. ZTK za dodatna sredstva kandidira na projektnih raz-
pisih. ZTK je v leto{njem letu na razpisu pridobil sredstva za ce-
lovito ureditev Poti kulturne dedi{~ine. Kot je dejala direktorica 
Maja Zupan, bodo razpisnih mo`nosti v bodo~e iskali {e ve~, 
ve~je {tevilo obiskovalcev pa bodo posku{ali pritegniti z novimi 
programskimi vsebinami.

V knji`nici matije ^opa o zeli{~ih 
in vzgoji
V Knji`nici Matije ^opa v @irovnici smo predavanje Sanje Lon~ar, 
ki je bilo na programu 21. februarja 2013, zaradi izredno veli-
kega zanimanja prestavili v prostore Ob~inske knji`nice Jesenice. 
Vsem, ki se zato dogodka niso mogli udele`iti, se opravi~ujemo. 
Obilne sne`ne padavine pa vendarle mnogim obiskovalcem niso 
prepre~ile, da bi prisluhnili besedam gospe Lon~ar in njenemu 
[~epcu re{itve. Razkrila nam je del zamol~anih zdravilnih mo~i 
za~imb iz svoje knjige, njihovo uporabo, vpliv na telo in zdravje. 
Knjige o zdravju, zdravi prehrani in zeli{~ih so v na{i knji`nici 
zelo iskane skozi vse leto. Vabljeni, da skupaj poi{~emo tisto 
izmed njih, ki vas bo spremljala v pomlad.

Marca bo v knji`nici predavanje Kako vzgajamo s pohvalo 
in iskanjem dobrega v otroku. Predavateljica Zinka Ru~igaj 
ima dolgoletne izku{nje pri delu z otroki in zna odgovoriti na 
marsikatero star{evsko vpra{anje. Njena predavanja temeljijo na 
pogovoru in sodelovanju s poslu{alci, zato lahko pri~akujete pri-
jeten in pou~en ve~er.
Lepo vabljeni v knji`nico!

Katarina Plasin

Otvoritev razstave, 8. februar 2013. Na sredini dr. Mil~ek Ko-
melj in prof. Janez Bogataj. 

Novi razstavni panoji in vitrina s pisateljevimi osebnimi predmeti. 
Foto: Mario [olar

Prenovljena razstava v Fin`garjevi rojstni hi{i

Kultura pod Stolom
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Jaka ^op. Vir: Arhiv Slovenskega planiskega muzeja

Bralni namig iz knji`nice Matije ^opa

Luis Leante: Verjemi, da te imam rad 
u~ila, 2008
Luis Leante je prototipsko ljubezensko zgod-
bo – ljubezen med bogato mladenko in rev-
nim mladeni~em, ki sta si usojena, a socialne 
in finan~ne prepreke, ki lo~ujejo njuni dru`ini, 
onemogo~ajo uresni~itev ljubezni – o~istil 
vse odve~ne sentimentalnosti in jo postavil v 
~udovito, a kruto okolje afri{ke pu{~ave.
Knjiga, ki se ~loveka dotakne.

V rojstni hi{i Matije ^opa v @irovnici je od 1. marca do 
15. aprila 2013 na ogled razstava izbranih fotografij iz 
zapu{~ine Jaka ^opa. Ob otvoritvi razstave je v ^opovini 
potekala okrogla miza o `ivljenju in delu fotografa.

Predstavitev Jaka ^opa v @irovnici so pripravili Triglavski narodni 
park, Slovenski planinski muzej in Zavod za turizem in kulturo  
@irovnica. O fotografu, prijatelju in sodelavcu Jakcu sta spregovo-
rila Mladen Berginc in Janez Bizjak, nekdaj oba zaposlena v TNP.
V spremnem besedilu k razstavi je Jaka ^op opisan kot veliki foto-
graf, ki je s svojim enostavnim orodjem toda velikim srcem, preda-
nostjo in vztrajnostjo ustvaril umetni{ki opus, ki mu ni para v Julij-
skih Alpah. Izdal je {est knjig s svojimi fotografijami, ki so bile vse 
razprodane kmalu po izidu, mnogim slovenskim osnovno{olcem 

se je vtisnil v spomin s pripovedovanjem pravljice o Zlatorogu, na 
okrogli mizi v ^opovini pa je beseda tekla tudi o Jakcu kot amba-
sadorju Triglavskega narodnega parka. 
Mladen Berginc: »Jakca sem poznal iz otro{tva, ko je prihajal 
k nam v Trento, ki je bila njegova posebna ljubezen. Trentarje je 
poznal bolje kot jaz, ki sem bil tam doma. Doma~ini, sicer zaprti 
in previdni, so ga tudi sprejeli. V vsaki vasi je imel hi{o, kjer je na 
svojih ve~dnevnih fotografskih pohodih lahko prespal. TNP je bil 
v za~etku 80. let ustanovljen z zakonom, a da bi park za`ivel, je 
bilo idejo potrebno spraviti s papirja med ljudi. Takrat smo zraven 
povabili Jakca, ki je znal odpirati vrata, bil je iskriv in hudomu{en, 
vedno pozitivno naravnan. Skupaj sva tako hodila od vasi do vasi 
in Jakec je v svoji kleni gorenjski govorici, po doma~e in brez ovin-
karjenja ljudem razlagal o pomenu parka. Bolj{ega ambasadorja 
TNP ne bi mogel imeti.«
Janez Bizjak, arhitekt in nekdanji direktor TNP, je opozoril na 
neprecenljivo dokumentarno vrednost Jak~evih fotografij z motivi 
stavb, ljudi, pokrajine, obi~ajev, saj ohranjajo podobe, ki jih danes 
ni ve~. Tudi na~ina Jak~evega fotografiranja danes ne poznamo 
ve~. Za vsak motiv se je nekajkrat podal v gore, iskal najbolj drzne 
poglede za dober posnetek in o vsakem izmed njih je znal pove-
dati zgodbo. Nemalokrat se je sprl z uredniki, ki v izbor za njegove 
monografije niso »hoteli« uvrstiti vseh Jakcu ljubih posnetkov. 

Svoje spomine na sova{~ana z Rodin so poleg gostov podali tudi 
obiskovalci okrogle mize, ve~er pa se je zaklju~il v zanimivi razpravi 
o dobrih in slabih plateh `ivljenja v Triglavskem narodnem parku.
Izbor fotografij, razstavljenih v ^opovi hi{i, so pripravili v Sloven-
skem planinskem muzeju, kjer hranijo vso zapu{~ino Jaka ^opa. 
Vabljeni k ogledu!

P. K. 

spominska razstava fotografij Jaka ^opa

ZTK @irovnica vabi na 

tr`nico doma~ih dobrot
Tr`nica bo potekala v soboto,  

9. marca, od 9.00 do 13.00  
na trgu pred Osnovno {olo @irovnica

Na na{i tr`nici se boste lahko oskrbeli z izdelki in 
pridelki kmetov in gospodinj iz na{ih vasi 
ter drugih slovenskih pokrajin.
Na prodaj bodo: 
• kruh, moka in pecivo
• mle~ni izdelki
• mesnine
• sadje in zelenjava
• sve`e in dimljene postrvi
• vino, `ganje, likerji

Posebna ponudba: bru{enje no`ev! 
Prinesite no`e in mojster zvone 

vam jih bo nabrusil.

Vabljeni! 
Info: ZTK @irovnica, 040 213 431

Ob pohajanju po tr`nici se boste lahko tudi okrep~ali.

 

                   
                 

DVORANA POD STOLOM 
OŠ ŽIROVNICA 

 
 

četrtek, 4. 4. 2013 
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Ne-odvisen.si vabi na dru`abni ve~er, ki bo odkrito spregovoril 
o aktualnih dru`inskih temah

tisti dve besedi
Dvorana pod Stolom, 4. april ob 18.00

Vstop prost
Ve~ na: www.ne-odvisen.si

Kultura pod Stolom
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Upokojenci

Vo{~ili smo 
Na Selu je 30. januarja dopolnila 90 let Fran~i{ka 
Legat - Kodrasova mama. Za rojstni dan sva ji vo{~ili z 
zaupnico Ivanko Ko{elnik. V dru`bi njenih doma~ih smo 
obujali spomine na preteklost. Gospa Fran~i{ka veliko bere 
in je kar seznanjena z dogajanji po svetu.

Na Rodinah je 19. februarja dopolnila 94 let 
Fran~i{ka Klinar. Ob osebnem prazniku sva jo obiskali 
z zaupnico Anico Kermc. V prijetnem klepetu ob kavi je 
gospa Fran~i{ka povedala, da je njeno razvedrilo branje, 
zve~er gleda televizijo in ob lepem vremenu se rada spre-
hodi po bli`nji okolici. Vsak dan jo obi{~e sin, ki ̀ ivi v bli`ini.
 

16. januarja je 98 let dopolnila Antonija Dolenc z 
Brega. Slavljenko smo na domu obiskali `upan Leopold 
Poga~ar, Helena ^ade`, predsednik DU@ Zdravko Malnar, 
zaupnica Fani Valentin~i~ in Jerca Ti~ar ter ji ~estitali za 
njen visoki jubilej. Gospa Antonija je dobrovoljna in do-
brega po~utja. Rada pripoveduje o prigodah iz svojega 
`ivljenja. V dru`bi h~erke Sonje in njenega mo`a smo po-
klepetali o aktualnih dogodkih. Gospa Antonija je vesela 
vseh obiskov, predvsem pa vnukov in pravnukov.

3. februarja je svoj 99. rojstni dan praznovala Juli-
jana Rejc iz @irovnice. Obiskali smo jo `upan Leopold 

Poga~ar, predsednik DU@ Zdravko Malnar, Helena ^ade` 
ter zaupnici Ne`ka Pernu{ in Jerca Ti~ar. Prijazno nas je 
sprejela njena h~erka Milena. Gospe Julijani smo za njen 
osebni praznik izrekli prisr~ne ~estitke, jo obdarili in ji 
za`eleli predvsem zdravja. 
Mir in zdravje, to je najve~je blagostanje. Vsem slavljen-
cem `elimo {e naprej prijetnih trenutkov.

Jerca Ti~ar

»saj komaj verjamem, da sem 
res toliko stara«
Julijana Rejc, najstarej{a ob~anka v vaseh pod Sto-
lom, je ob 99. rojstnem dnevu razpolo`ena in bi-
strega duha sprejemala ~estitke obiskovalcev. 
»Pamet je dobra, le vidim slabo, ampak saj grem ̀ e v stoto 
leto. [e sama komaj verjamem, da sem res toliko stara. 
Moja h~i, vnuka in pravnuki so mi pripravili res lepo pra-
znovanje. Imela sem kar solzne o~i, tako sem bila ganje-
na,« je nekaj dni po rojstnem dnevu pripovedovala Jul-
ka, med va{~ani poznana tudi kot ljudska pesnica. Zaradi 
te`av z vidom pesmi ne pi{e ve~, prav tako ne more brati, 
vsak dan pa pogleda dnevnik in kot pove h~i Milena zra-
ven tudi po{teno »posakramentira«, saj jo dnevna politi-
ka jezi: »V~asih smo jedli ka{o in krompir in trdo delali.  
@ivljenje je bilo skromno, a ni bilo toliko goljufij.« 
Julka je bila nekdaj doma pr' ̂ bularju v @irovnici. »Bila sem 
najmlaj{a v dru`ini, deseta po vrsti, a ne desetnica, ker so 
bili vmes trije fantje. Tone je dobil hi{o in {e mlad umrl, 
Slavko se je izu~il za pu{karja in padel v partizanih, Lojz je 
bil pa mesar. Mene je hotela posvojiti sestra moje mame, 
ki se je poro~ila k Dolencu na Breznico, s Fin`garjevim bra-
tom Janezom. Onadva nista imela otrok, a k sre~i je prav 
pisatelj posredoval tako, da sem ostala doma. Izu~ila sem 
se za kuharico v klo{tru, v Krekovem domu na Jesenicah in 
potem kuhala na ohcetih. V~asih je bila ohcet vedno v hi{i, 
kjer je bila doma nevesta. Pa {rangali so v tistih ~asih. Fan-
tje so zagradili cesto, ustavili svate in od `enina zahtevali 
pla~ilo za nevesto, saj so punco doslej oni »ahtali«. Potem 
so seveda {li v gostilno. Jaz sem imela zelo dobrega mo`a. 
Bil je priden in kregat se ni znal. Poro~ila sva se leta 41. 
Takrat ni bil ~as za {ranganje. Za doto sem dobila njivo in 
zgradila sva to hi{o v @irovnici, v kateri `ivimo odtlej. 
Z `arom gospa Julka pripoveduje o ~asih, ko je bilo vse 
bolj doma~e, ko ni bilo televizije in so fantje ob sobotnih 
ve~erih zapeli na vasi. [e bolj pa se ji zaiskri pogled, ko 
mimo prite~e najmlaj{i med pravnuki, ko pove, kako lepo 
doma~i skrbijo zanjo in kako lepo je tudi danes `ivljenje. 

Polona Kus

oBVestiLo
RK @irovnica in DU@ organizirata preventivne meritve krv-
nega tlaka, krvnega sladkorja in holesterola. 
Meritve bodo potekale v ^opovi hi{i v @irovnici 12. marca 
in 9. aprila od 8. do 10. ure. Prosimo, da pred meritvami 
ne zajtrkujete.
Vabljeni!

Na obisku pri gospe Antoniji Dolenc 

Julijana Rejc s h~erko Mileno, pravnukom in gosti
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Upokojenci / Borci

Jutro v zasne`enih Dra`go{ah. Na cilju so nas pri~akali {ofer 
Sa{o, `upan Poldi in kombi.

upokojenci na Pot kulturne 
dedi{~ine z gosti
Dru{tvo upokojencev @irovnica se je tako kot vsako leto 
za na{ kulturni praznik udele`ilo pohoda po Poti kulturne 
dedi{~ine. V leto{njem letu so se nam pridru`ili tudi prija-
telji iz pobratenega Dru{tva upokojencev [alek iz Velenja 
oziroma ~lani njihovega upravnega odbora. Goste smo 
prisr~no sprejeli in jih popeljali na ogled na{ih kulturnih 
znamenitosti. Povabila in sprejema so bili na{i gostje zelo 
veseli, za kar so se nam tudi pisno zahvalili.
Dogovorili smo se, da bomo s sre~anji nadaljevali pred-
vsem v duhu medsebojnega sodelovanja ter spoznavanja 
tako dru{tev kot krajev iz katerih izhajamo.

Zdravko Malnar, Predsednik DU@

Pohod s Pasje ravni v Dra`go{e
Ob 71. obletnici dra`go{ke bitke se je skupina pohodni-
kov iz @irovnice udele`ila 34. spominskega pohoda Po 
poti Cankarjevega bataljona s Pasje ravni v Dra`go{e. 

V Dra`go{e, to znamenito vasico v Sel{ki dolini, sem se v spo-
min na trd boj doma~inov in borcev Cankarjevega bataljona za 
pre`ivetje januarja 42, ve~krat odpravil iz Soteske in preko Rov-
tarce, legendarni pohod s Pasje ravni pa je vsaki~ ostal le na~rt 
za prihodnje leto. A to pot se je na~rt uresni~il … 
V soboto zve~er, 12. januarja, se nas je na Selu zbralo devet 
pohodnikov in {ofer. Pred nami je bila vo`nja do Pasje ravni nad 
Poljansko dolino, 30 km dolg pohod s 1800 metri vzpona, torej 
8–10 ur no~ne hoje. Seveda smo se vpra{ali: »A je treba?« in 
odgovorili: »Treba ni, a mi gremo!«
Ob 22h smo `e stali v vrsti za prijavo na kmetiji Ko{ir. Mno`ica 
na zbornem mestu se je vztrajno ve~ala in ustavila pri {tevilki 
607. Ob polno~i smo krenili na pot. 
Za~etek je bil spodbuden, pot zanimiva in ne preve~ zahtev-
na. Do Zminca v Poljanski dolini prav fletna. Nato pa prvi resen 
vzpon! Ob~utek sem imel, da smo {li kar »nagliho naravnost« in 
hitrost hoje je bila vse prej kot zmerna. ^e bi mi na naslednjem 
odseku, ki je vodil po cesti, prijazen ~lovek ponudil prevoz, bi 
jaz definitivno zaklju~il pohod in ostalim odlo~no povedal: »Od 
kle grem pa jaz po svoje!« Ampak na kaj podobnega ob tak{ni 
uri naleti{ le v »limonadah«. Tako smo kar nekaj kilometrov tol-
kli asfalt in naposled ugledali pri`gana kresova, ki sta pomenila 
po~itek in ~aj. In to kje? V Breznici. Sicer v Breznici pod Lubni-
kom, a vseeno – skoraj spet doma.

Po dalj{em po~itku, ko je nekatere `e premagoval spanec, smo 
nadaljevali vzpon do naselja Zalubnikar. [e preden smo zagrizli 
v hrib, sem se pri poznavalcih poti temeljito pozanimal o nadalj-
njem poteku trase. Po zagotovilih, da se spla~a nadaljevati in da 
je najte`ji del sigurno `e za nami, sem {e vedno z malo nejevere 
krenil za njimi. Pa se je res spla~alo. Pot je postala spet bolj pri-
jazna, pogled na mno`ico ~elnih svetilk, ki je osvetljevala pot, pa 
prav spodbuden. Prikora~ili smo v Sel{ko dolino, v Praprotnem 
pre~ili cesto in {li skozi [evlje v Zabrekve. Kot zanimivost – tudi 
v teh krajih imajo kar nekaj Za-temo, pa Za-tistmo. Tako kot pri 
nas Za-breznico, pa Za-vrh ... Druga~e so bile Zabrekve ~loveku-
-pohodniku zelo prijazen kraj. Kako tudi ne, saj so bile to~ka 
po~itka in okrep~ila, za nami je bil `e velik kos poti, pri~enjalo 
je sne`iti in ne nazadnje, v Zabrekvah smo lahko ugasnili na{e 
svetilke. In vpra{am vas, le kako ti ne bo tak kraj pov{e~i? 
Z novim elanom smo zmogli zadnji dve uri in malo pred deseto 
vkorakali v po{teno zasne`ene Dra`go{e. Potrudili smo se {e do 
spominske zna~ke, {tampiljke in pasulja, potem pa prav prijetno 
utrujeni sedli v kombi zabrezni{kih gasilcev. [oferju Sa{u se ob tej 
prilo`nosti lepo zahvaljujem za prevoz in PGD Zabreznica za vozilo.
Leto{nja no~ pohoda je bila idealna za hojo, zemlja suha in ko-
rak varen. Kaj pa drugo leto? A bo treba?

Bo`o Jane`i~

Dejavnosti KO ZB za vrednote NOB @irovnica 
v letu 2013
V leto{njem letu se je na{a organizacija, ki spade pod okrilje ZB 
za vrednote NOB Jesenice, `e udele`ila sve~anosti Po stezah parti-
zanske Jelovice – Dra`go{e 2013 in spominske sve~anosti v Sve~ah 
na avstrijskem Koro{kem. V nadaljevanju leta se bomo udele`ili 
{e spominskih sve~anosti v @elezni Kapli na Koro{kem (april), pri 
Per{manu na Koro{kem (junij), v Grajskem vrtu v Radovljici (septem-
ber), v Dobrni~u (oktober) in na Goreljeku na Pokljuki (december). 
Prav tako bomo prisostvovali prireditvi v spomin zaklju~nih bojev 
v Sloveniji (maj), sve~anosti ob dnevu vrnitve Primorske k mati~ni 
domovini (september) in se udele`ili pohoda na Triglav (julij).
Skupaj z ZB za vrednote NOB Jesenice bomo v leto{njem letu or-
ganizirali prireditve ob 8. marcu, dnevu upora proti okupatorju, 
spominskem dnevu Ob~ine @irovnica, sre~anju bork in borcev na 
Uskovnici, dnevu spomina na mrtve in pripravili sre~anje s ~lani-
cami in ~lani ZB v domu dr. Franceta Berglja Jesenice.
Informacije o prireditvah dobite na tel. {t. 040 349 272 (Majda) 
ali 031 69 88 53 (Bo`o).

KO ZB za vrednote NOB @irovnica 



Menda ta obi~aj izvira {e iz po-
ganske dobe. Predpustni ~as je 
~as zabave, veselja in na {egav 
na~in obravnava med~love{ke 
odnose in posebno kriti~no 
dru`bene razmere.
Vedno so imeli, smo imeli in 
{e danes imajo otroci poseb-
no veselje, da se »na{emijo«. 
Takrat je bila v govorni rabi 
beseda »pustna {ema«, sku-
pine so bile pa »ma{kare«. 
V~asih smo na{emljeni te-
kali po vasi, od hi{e do hi{e, 
nabrali {e kak{no jabolko ali 
krof, kak{na dobra gospodi-
nja nam je odrezala »kajlo« 

od hlebca doma~ega kruha. Pri prijatelju mojega o~eta sem enkrat dobil pol suhe klo-
base, ker so me prepoznali; prav takrat se mi je raztrgala premo~ena maska iz lepenke. 
To masko mi je o~e napravil iz pravokotnega kosa lepenke tako, da je dva vogala spo-
gnil, zvezal z `ico, izrezal o~i, nos in usta, da je zgledala kot je`kova glava. Ob straneh 
je skozi luknjico privezal elastiko, da je obstala na glavi. 
Pove~ini so bile maske stari, grdi liki. Obleke so bile pono{ena obla~ila odraslih, le redki 
so imeli v ta namen izdelane kostume. Temu primeren je bil tudi izgled. Skoraj vsaka 
ma{kara je imela kavko, palico ali kak{ne polomljene grablje v rokah. Smisel tega je bilo 
preganjanje ne~esa, recimo zime ali zlih duhov … Iz tega je verjetno iz{la navada, da so 
drugi otroci pa tudi mimoido~i, izzivali ma{kare s poznano in mo~no raz{irjeno zbadljivko: 
»Pust ~elust, krivih ust …« Ma{kare so jih podile in slu~ajno sre~anje je bilo tudi bole~e.

To sem zapisal za uvod. Pustne {ege in navade imajo pri nas `e tradicijo in bogato 
zgodovino. 
Zato ni ni~ presenetljivo, da je bila letos na pustno nedeljo pred {olo v Zabreznici tako 
prijetno pripravljena in izvedena otro{ka ma{karada kot `e dolgo ne. Ni~ ni bilo prisi-
ljenega mimohoda, predstavljanja pred ocenjevalci, delitve po skupinah in ocenjevanja 
ter razgla{anja rezultatov po {portnem sistemu … Izbrali so najbolj{e, jih predstavili na 
preprost in duhovit na~in, z domi{ljenim govorom in igralskimi talenti trojke voditeljic, 
ki so z otroki zaplesale po prizori{~u in pripravile ~udovito vzdu{je otrokom, star{em 
in gledalcem. Zanimivo je bilo opazovati star{e; posebnega smeha ni bilo, tako so bili 
presene~eni nad veselim razpolo`enjem svojih otrok. 
Pohvala gre vsem, ki so pri tem sodelovali. Poznal sem le Janeza, Petro … ostali naj 
mi ne zamerijo. Otroci so bili pogo{~eni s krofi in ~ajem. Preostanek krofov sta dva 
na{emljena delila med prisotne opazovalce, zelo pozorno, s papirnatim servetkom je 

»Pust ~elust, krivih ust …«

prijel krof in ga ponudil. @al so posame-
zniki to odklanjali. V premislek: kaj naj 
si mislijo ob tem otroci, ki so bili s tem 
pogo{~eni. Olika je pa~ nekaj, ~esar vsi ne 
poznajo ali razlaga v politi~nem smislu: 
»Uf, kako nam gre slabo!« Taki pa~ smo, 
vidimo pa samo druge. 
Ob taki priliki je prijetno sre~ati prijatelja, 
ki mimogrede navr`e: »Uh, kako je bilo pa 
v~asih …« in pogovor ste~e. Povedal bom 
le del~ek zgodbe iz bogate preteklosti v 
vaseh pod Stolom, v Begunjah, na Bledu 
in drugod.
V prvih povojnih letih ni bilo ne hrane, ne 
pija~e. Na Selu so va{~ani pripravili pusto-
vanje v mizarski delavnici. Moj o~e se je 
na{emil v mo`a, mene je oblekel v `ensko 
in bila sva kme~ki par. [eme so pri{le tudi 
od drugod. Nekaj so ̀ ene pripravile za pri-
grizek, kuhali so mo{t – jabol~nik, nekaj so 
prinesli od doma. Dobro razpolo`enje so 
ustvarili ljudje sami, zagodel je Lu`nikov 
Franck in spet v svobodni domovini je bilo 
veselje nepojmljivo.
Potem je Mazov~ova mama Ne`a pod 
okriljem zveze `ena pripravila podobne 
pustne veselice v doma~i kme~ki »hi{i«. 
Godec je bil njen brat – Kleman iz Le{. Na 
posebno nakaznico so `e dobili nekaj klo-
bas, kruha in vina po predhodni napovedi 
o {tevilu udele`encev.
V petdesetih letih so se pustne prireditve 
`e mo~no raz{irile. V Domu v @irovni-
ci so bile na pustno soboto in na pustni 
torek velike veselice. Takrat je bil poznan 
ansambel {tajerskih fantov, ki so gradi-
li elektrarno v Mostah. Dvorana je bila 
vedno nabito polna, `e nekaj ur pred 
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Martin Krpan in kobilca

Maske smo izdelovali doma.

Hokejska tekma na blejskem drsali{~u



za~etkom so ljudje ~akali pred vrati, da so zasedli najbolj{a mesta. Ma{kare so bile `e v 
doma izdelanih, izvirnih oblekah. Nagrade so bile skromne, uspeh je veljal med ljudmi 
kot vzpodbuda za naprej. Vedno je bila na licitaciji pe~ena svinjska glava, ki si jo je 
privo{~ila lahko le »bolj{a« dru`ba. 
Tudi v {portnem smislu so bile izvedene ma{karade. V Poharjovem travniku je bil tek 
na smu~eh v maskah, potem so pa obnemoglega teka~a »operirali« pred gostilno »pr' 
Fronc«. Lastnik Franc Me`ek je bil {e iz predvojnih ~asov prizadeven turisti~ni delavec in 
je to podpiral. Na mizo, pokrito z belo rjuho, so polo`ili obnemoglega, mu dali narko-
zo in »dohtar« ^utov Albin, tudi pod narkozo, s svojimi pomaga~i mu je izpod pla{~a 
izvlekel ov~ja ~reva. Na za~udenje gledalcev je bolnik vstal z mize in zdrav srknil {e eno 
mo~no »narkozo«. Nepozaben dogodek starej{i {e pomnimo. 
Takrat nismo vedeli, kaj se je dogajalo po drugih krajih. Ker smo bili vezani na delo in {olo 
na Jesenicah, smo vedno pri~akali »ladjo«, ki so jo Hru{i~ani, vsako leto novo, pripeljali na 
pustni torek na Jesenice. To je bil v tistem ~asu najbolj odmeven pustni dogodek.
V martinarni jeseni{ke `elezarne so vedno pripravili pusta – delavca na nosilih in ga 
kropili. No~na dnina ga je v sredo zjutraj z vlakom pripeljala v @irovnico. Ves dan so 
ga prena{ali po vaseh, »slavili in `alovali« so, dokler niso omagali. Potem so uprizorili 
pogreb z duhovnikom in pusta za`gali. Zanimivo pri tem je bilo to, da so bili ta dan, 
ne glede na svoj nazor ali pripadnost, vsi udele`enci enotni. 

Koncem {estdesetih let 
so pa `e pri~eli pripra-
vljati pustne prireditve 
v turisti~ne namene na 
Bledu. Blejski turisti~ni de-
lavci so z bogatimi nagra-
dami in s prispevkom za 
udele`bo oziroma pripra-
vo vabili na karneval.
Ure~nikov Ton~k je so-
deloval v pripravljalnem 
odboru in pridobil je k so-
delovanju brata Jo`a. Ta 
je navdu{il mene, jaz pa 
{e svoje prijatelje Francka, 
Mihelo, Andreja, Stan-
kota, Silvota, Mirota, To-

neta … in {e kopico otrok. @irovni~ani smo imeli vedno domiselne maske z veliko 
nastopajo~ih. V eni skupini nas je bilo »samo« petdeset, na treh tovornjakih, na ~elu 
kolone je bil pa spa~ek. Iz tega bi lahko napisal ve~ zanimivih zgodb; pa kdaj drugi~. 
Zanimiva je bila hokejska tekma na {e ne pokritem umetnem drsali{~u na Bledu, med 
maskiranimi osli in nemaskiranimi …, ki smo jo odigrali prav @irovni~ani z metlami 
in iz plasti~nega materiala izdelanim krofom za plo{~ek. Lahko se pohvalim, da smo 

u`ivali velik ugled v okoli{kih krajih. Na 
ocenjevanju smo bili pa vedno drugi, ker 
je doma~in [tofov Cena s svojim velikim 
volom vedno »prepri~al« ocenjevalce.
Na pustnih plesih v hotelih so bili oce-
njevalci iz vrst gostov in mask niso po-
znali. Zato je bilo tudi ocenjevanje bolj 
pravi~no. In zaradi tega smo verjetno 
uspeli na finalni prireditvi v Kazini na Ble-
du in dobili najbogatej{o nagrado, kar jih 
je bilo kdaj podeljenih. Maska je imela 
mo~no politi~no – kriti~no vsebino, ker je 
bil pred tem dinar razvrednoten za ~etrti-
no vrednosti in so mi nekateri `e napove-
dovali zapor … Masko sem poimenoval 
»Dinar na psu«, uradni napovedovalec pa 
ni upal to objaviti in je napovedal, da pri-
haja maska »Pes pod dinarjem«. O tem je 
iz{el zanimiv ~lanek v ~asopisu, ki sem ga 
ohranil.
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Za K'PR' napisal Pavel Be{ter

Dinar na psu

Karneval Bled 1974: @irovni~ani smo bili nepogre{ljivi ... 
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Gasilci

novi~ke iz gasilskih logov 
V PGD Smoku~ smo leto pri~eli, kot obi~ajno, z ob~nim zbo-
rom. Pregledali smo minulo delo in si zastavili nove cilje. 

Poleg rednih nalog, kot so 
izobra`evanje in opremlja-
nje operativnih ~lanov, smo 
se odlo~ili, da pripravimo 
gara`o za novo vozilo, ki ga 
pri~akujemo naslednje leto. 
Za varnej{e parkiranje vozi-
la, ki bo nekoliko ve~je od 
sedanjega, moramo nekoli-
ko raz{iriti in dvigniti vrata.

Leto 2013 je za nas volilno leto, tako smo volili nove ~lane v orga-
ne dru{tva. Poveljnik PGD Smoku~ za naslednjih pet let ostaja Le-
opold Legat, saj smo ga `e navajeni, pomladili pa smo komisije in 
upravni odbor. Na ob~nem zboru smo podelili priznanja in odliko-
vanja zaslu`nim ~lanom, dobili smo tudi tri nove operativne ~lane.
Letos je spet spodobna zima z obilo snega, ki smo se ga `e 
skoraj odvadili. Prosimo krajane, da poskrbijo za hidrante v svoji 
bli`ini, jih o~istijo ter omogo~ijo dostop do njih. Hidrante potre-
bujejo prebivalci, gasilci jih samo uporabimo v slu~aju po`ara. Z 
o~i{~enimi in vidnimi hidranti bomo vsi varnej{i.

Pozimi nevarnost dimni{kih po`arov
Pozimi se pove~a nevar-
nost za dimni{ke po`are, 
ki so posledica dolge ku-
rilne sezone in nezadostne 
skrbi za o~i{~ene dimnike. 
V januarju je osem gasil-
cev PGD Zabreznica posre-
dovalo v Mostah, ko se je 
v starej{i hi{i vnel dimnik. 
Na{o drugo intervencijo 
v tem letu pa je povzro~il 
mo~an veter, ki je v Zabre-

znici odkril del stanovanjske hi{e. Devet gasilcev je posredovalo 
pri sanaciji in za{~iti premo`enja. 
^lani PGD Zabreznica smo bili aktivni na prireditvah ob kultur-
nem prazniku. Preko deset na{ih ~lanov je sodelovalo pri parki-
ranju, preusmerjanju prometa in po`arni stra`i.
V februarju smo imeli redni zbor ~lanov, katerega se poleg ~la-
nov in simpatizerjev prostovoljnega gasilstva udele`ijo pred-
stavniki ostalih dru{tev in organizacij v ob~ini ter predstavniki 
sosednjih gasilskih dru{tev. Leto{nje leto so bile izvedene volitve 
poveljnika in upravnega odbora. Zbor ~lanov je soglasno potr-
dil nov mandat dosedanjemu poveljniku Sa{u Pintarju in potrdil 
tudi njegov predlog za sestavo upravnega odbora.
Na pomo~!

Marjan Dobnikar in Klemen Rev

O~i{~en in dobro viden hidrant - 
ve~ja varnost za vse ob~ane

Intervencija v Zabreznici zaradi 
vetra

ma{kare v objektivu

Prihodnja {tevilka novic ob~ine @irovnica 
bo iz{la v za~etku maja. 
Ob~ane vabimo, da uredni{tvu posredujejo informacije o svo-
jem delovanju, zanimivostih v okolici ter prispevke za rubrike 
Hvalimo/Grajamo, Mnenja bralcev in Mali oglasi.
Kontaktni podatki uredni{tva: 
Medium d.o.o., @irovnica 60c, 4274 @irovnica
novice�medium.si, 04 580 50 20, 040 439 560

Povratek v ~as Titovih pionirjev in {tafete mladosti.

Lepo je biti kinder jaj~ek …

V vrtcu so o`ivele lego kocke.

Tina Maze v @irovnici Na pustni krof iz vro~e Afrike
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Izku{eni vrti~karji in kmetovalci `e dolgo ~asa vedo, da 
so naravna organska gnojila, ki jih ponuja narava, mno-
go bolj{a in zdrava izbira za pridelek in kakovost obde-
lovalne zemlje.

Vrti~karji
S prihodom velikih trgovskih centrov in poceni `ivil iz tujine, so 
{tevilni prebivalci zahodnoevropskih dr`av opustili doma~e vr-
tnarjenje. Ta trend se je v zadnjem desetletju za~el {iriti tudi v 
Sloveniji, a se danes stanje zaradi zaostrenih gospodarskih raz-
mer in rasti cen zelenjave in sadja ponovno spreminja. Raste 
tudi zavedanje o pomembnosti zdrave hrane. Vse ve~ je namre~ 
opaziti novih vrti~karjev, ki za svoje dru`ine pridelujejo zelenjavo 
in se tako izognejo ve~jim stro{kom. Mnogi pa se za to odlo~ajo, 
ker ho~ejo vedeti, kaj jedo. Vrti~karje lahko razdelimo v dve sku-
pini. Prva, ozave{~ena, je ekolo{ko zelo naravnana in se trudi ob-
delovati svoje vrtove po pravilih ekolo{kega kmetijstva, medtem 
ko je za drugo skupino vrti~karjev bistven ~im ve~ji pridelek brez 
kakr{nihkoli te`av z boleznimi, {kodljivci in pleveli, ki so~asno 
nastajajo na vrtu.

Nekriti~na uporaba gnojila je {kodljiva
Velika bojazen novih vrti~karjev je, da bi bil njihov pridelek, rav-
no zaradi neznanja in pomanjkanja izku{enj, manj{i in manj kva-
liteten oziroma ga sploh ne bi bilo. To se dejansko tudi lahko 
zgodi, in sicer `e z neprimernim gnojenjem zemlje. Vrti~karji 
lahko uporabljajo razli~na umetna gnojila v prevelikih koli~inah 
in zelo nekriti~no. Tako so lahko vrtovi ~ezmerno zalo`eni s fos-
forjem, kalijem in drugimi snovmi, kar pa rastlinam onemogo~a 
sprejem potrebnih hranil, hkrati pa uni~uje podtalnico. ^e je v 
tleh oz. zemlji dolo~enega hranila, ki smo ga vnesli z gnojili pre-
ve~, ga ne moremo ve~ odstraniti. Okrevanje je dolgotrajno in 
lahko popolnoma uni~i prst.

Z organskimi gnojili do bolj zdravih in kvalitetnih pridelkov
Iz omenjenih razlogov se priporo~a uporaba ekolo{kih organskih 
gnojil, ki so naravi prijazna in u~inkovita, obnavljajo prst in pri-
spevajo k zdravemu na~inu prehranjevanja. Organska mineralna 
gnojila so naravna zamenjava za NPK gnojila, najbolj{a med nji-
mi pa vsebujejo {e bogato mikrobiolo{ko floro. Z dolgotrajnim 
delovanjem revitalizirajo in zdravijo zemljo, kar pove~uje odpor-
nost pred boleznimi in {kodljivci. Hranila se iz gnojila spro{~ajo 
po~asi in enakomerno, tla postanejo bolj rodovitna, pridelki pa 
obilni, zdravi in okusni. Organska gnojila so enostavna in varna 
za uporabo, zelo u~inkovita in cenovno dostopna.

Pomembne razlike med ekolo{kimi gnojili na trgu
Ekolo{ka organska gnojila so naravi prijazna in imajo veli-
ko prednosti, zato lahko na prodajnih policah zasledimo ve-
liko ponudnikov tovrstnih gnojil. A to {e ne pomeni, da so si 
vsa ekolo{ka gnojila na trgu enaka. Pri nakupu BIO gnojila se 
priporo~a dolo~ena mera pazljivosti. Predvsem je priporo~ljivo, 
da pred samim nakupom preverite sestavo me{anice za gnojenje 
in se prepri~ate, da namesto hranil ne vsebuje veliko peska ali 
podobnih polnil. Mnoge moti tudi to, da je ve~ina organskih 
gnojil pridelana iz klavni~nih odpadkov. Prav tako preverite, ko-
liko je v gnojilu dejansko hranil in organske snovi, saj je z njimi 
vrednost gnojila ve~ja. Pogosto pa so naravnim gnojilom v zna-
tnih koli~inah prime{ana tudi kemi~na gnojila.
Za optimalno re{itev izberite torej ekolo{ko gnojilo, ki ne vsebuje 
dodatnih primesi, je koncentrirano, saj bo tako bolj u~inkovito 
pri manj{ih dozah, z njim pa boste tudi pognojili ve~jo kvadra-
turo obdelovalne povr{ine. 

Guano dosega odli~ne rezultate
Neodvisne raziskave so pokazale, da 
guano gnojilo dosega odli~ne rezul-
tate in omogo~a zemlji optimalne 
pogoje. Guano, 100% naravno gno-
jilo iz netopirjevih iztrebkov, nabirajo 
v podzemnih jamah na obmo~jih {e 
nedotaknjene narave in tako ni kon-
taminirano s kemi~nim ali biolo{kim onesna`enjem. Guano vse-
buje visoke koncentracije nitrata, fosfata ter ostalih organskih 
in mineralnih spojin ter `e v majhnih koli~inah dosega izvrstno 
kakovost obdelovalne zemlje. Ravno zaradi visoke koncentracije 
organskih spojin, mineralov in hranil omogo~a uporabo majh-
nih doz, kar omogo~a prihranke pri transportu, skladi{~enju in 
uporabi. Zaradi bogate bakterijske flore, ki pospe{uje proces mi-
neralizacij, pa tudi izbolj{uje prehrano rastlin. 
Ker zemlji primanjkujejo organske spojine, je uporaba guane ve~ 
kot priporo~ljiva, ~e ne nujna. Kakovost in kvaliteto guane ljud-
stva v Ameriki in Afriki poznajo `e tiso~letja. V Evropi se upora-
blja od leta 1840 in predstavlja enega od mejnikov v zgodovini 
poljedelstva. 

Odlo~ite se za zdrav razvoj va{ih rastlin
Ko boste naslednji~ razmi{ljali o obdelavi va{ega vrti~ka, dobro 
razmislite, katere sestavine uporabljate oziroma jih {ele boste 
uporabili. Ne bo vam `al, ~e se boste odlo~ili za zdravje, okus 
zelenjave, kot se ga {e spomnite iz otro{tva, in preverjeno kvali-
teto, ki jo lahko dose`ete z uporabo pravega gnojila.

Sanja Klinar

Sanja Klinar, diplomirana in`enirka 
agronomije in hortikulture iz Zabre-
znice, bo o vrtnarjenju svetovala tudi v 
naslednjih {tevilkah Novic. Bralce vabi-
mo, da na naslov uredni{tva po{ljejo svo-
ja vpra{anja povezana z vzgojo rastlin na 
vrtu, balkonskega cvetja, trajnic, negova-
njem zelenic … 

Gsm: 041 762 636
Tel: 04 537 33 05

gosttus@gmail.com
www.jezerska-hisa.si

GOSTILNA JEZERSKA HIŠA 
Na golf igri{~u Bled

Poleg vsakodnevnega obiska in okrepčila pa vas vabimo na: 
rojstnodnevna kosila in zabave ob obletnicah, porokah in rojstnih dnevih

Vsem bralcem s tem kuponom 
ponujamo  15 % popust na 

kosila in ostalo ponudbo jedi.
Kupon lahko vnovčite do 20. 4. 2013

@e uporabljate ekolo{ka organska gnojila?

Eko koti~ek
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moj svet ~ipk
Klekljanje, pretanjena spretnost izdelovanja ~ipk, ima na 
slovenskem svoje korenine v Idriji, kjer vse od leta 1876 
deluje ~ipkarska {ola. Danijela Ko~ila je v lanskem no-
vembru zaklju~ila izobra`evanje na ^ipkarski {oli Idrija in 
prejela certifikat o nacionalni poklicni kvalifikaciji kleklja-
rica. Le-teh je v Sloveniji okoli trideset. Z Danijelo sva se 
pogovarjali med ~ipkami, punklji, kleklji in vzorci v njeni 
doma~i delavnici na Breznici.

Zakaj ravno ~ipke?
Ob ~ipkah sem odra{~ala. Klekljala je moja mami, ki je doma iz 
Leskovice v Poljanski dolini. Ko sem jo opazovala, sem si `e kot 
majhna deklica rekla: »Tega se bom neko~ nau~ila.« Ta neko~ 
je pri{el pred desetimi leti, ko so moji otroci zrasli in je bilo ve~ 
~asa. Takrat sem se vpisala na prvi te~aj v [kofjo Loko in jih v 
naslednjih treh letih opravila sedem. Veliko sem se nau~ila, a 
moji ~ipki je {e vedno nekaj manjkalo in iskala sem naprej. Tako 
sem se zna{la na delavnici v Idriji in na pobudo prof. Metke For-
tuna sem za~ela razmi{ljati o ~ipkarski {oli. Voziti se tako dale~ 
se je zdelo nerazumno, a moje srce je bilo `e v Idriji. Prvo leto 
sem opravila 180 ur v {oli in potem nadaljevala z individualnim 
u~enjem pri prof. Fortuni. To po~nem {e danes. Moj cilj je ~im 
bolj natan~na izdelava ~ipke, pri ~emer svoje znanje lahko ne-
nehno nadgrajujem.

Z va{o mentorico se udele`ujete svetovnih ~ipkarskih 
kongresov in spoznavate ~ipke razli~nih tradicij. V ~em je 
idrijska ~ipka posebna? 
Idrijska ~ipka je v svetovnem merilu zelo cenjena prav zaradi 
svojega prepoznavnega idrijskega risa, natan~nosti izdelave, 
posledi~no tudi zaradi natan~no narisanih vzorcev. ^ipke se si-
cer razlikujejo po tehniki, motivih, na~inu izdelave. Kongresi so 
vedno prilo`nost za prepoznavanje razli~nih vrst ~ipk. Razstavne 
prostore posameznih dr`av se obi~ajno ocenjuje. Na zadnjem 
svetovnem ~ipkarskem kongresu julija lani v francoskem Caenu, 
kjer so sodelovale ~lanice OIDFE (mednarodna organizacija za 
{ivano in klekljano ~ipko) iz Slovenije, je najlep{i razstavni prostor 
v konkurenci 21 sodelujo~ih dr`av prvo mesto zasedla Slovenija. 
Svetovni kongres v Sloveniji bo junija 2016 v Ljubljani.  

Tudi sama bele`ite uspeh v 
mednarodnem merilu …
Dr`i. Leta 2011 sem sodelova-
la na mednarodnem nate~aju 
Svetloba v temi. Moja naloga je 
bila na podlagi zgodbe obliko-
vati ~ipko. To je bila prilo`nost 
za ustvarjanje, izra`anje moje 
notranjosti. @e dolgo sem `elela 
prese~i obstoje~e vzorce in pravi-
la, ki jih klekljar mora spo{tovati 
pri izdelavi. Pri ustvarjanju ne~esa svojega teh pravil ni. Od ideje 
do kon~nega izdelka sem potrebovala pol leta in prejela tretjo 
nagrado. Sedaj zorijo `e nove ideje, prav tako kot ustvarjati, pa 
si `elim znanje posredovati naprej, morda voditi te~aj. Trenutno 
u`ivam ob u~enju 9-letnega ne~aka.

Kaj je klju~nega pomena, ko sedete k punklju?
Tega nikdar ne storim slabe volje. Klekljam, ko tako za~utim. 
Kak{no soboto imam tu v delavnici 8-urni delavnik. Potrebna pa 
je brezmejna potrpe`ljivost. ^ipke z napako ni – ~e se zmotim, 
za~nem znova. 

Va{e ~ipke so bile nedavno razstavljene v Galeriji Elektra 
v Kranju. Ali na~rtujete tudi razstavo v doma~em kraju?
Tega si vsekakor `elim. Z zavodom za turizem in kulturo se dogo-
varjam za pripravo razstave in predstavitev klekljanja v jesenskem 
~asu. @e sedaj vsi bralci lepo povabljeni v svet ~ipk v ^opovo hi{o.

P. K.

ajdovi krapi

Testo:
25 dag ajdove moke
½ l kropa
pol kocke kvasa
pol `li~ke sladkorja
50 dag bele moke
2 dl mla~ne vode

Nadev:
50 dag skute,
10 dag prosene ka{e
1 jajce, 2 `lici kisle smetane
1 ~ebula, popra`ena na ocvirkih
{~ep soli

Ajdovo moko poparimo s slanim kropom 
in pustimo, da se malo ohladi. Med-
tem pripravimo kvasec, in sicer v dveh 
dl mla~ne vode raztopimo kvas in `li~ko 
sladkorja. Ko kvasec rahlo vzhaja in se aj-
dova moka malo ohladi, iz sestavin nare-
dimo testo. Pustimo ga po~ivati pol ure, 

nato ga razdelimo na kroglice, nekoliko 
ve~je od `ogice za golf.

Kroglice splo{~imo, da nastanejo krogi 
premera deset centimetrov. Na vsakega 
polo`imo `lico nadeva, ki ga pripravi-
mo tako, da vse zanj na{tete sestavine 
zme{amo skupaj. Prepognemo in po robo-
vih stisnemo skupaj. Zavijemo v pooljeno 
alufolijo in pustimo vzhajati deset minut. 

Ajdove krape kuhamo pol ure v slanem 
kropu. Kuhane po `elji razre`emo in za-
belimo z ocvirki.

Postre`emo s kislim zeljem.

Dober tek iz kuhinje Valvasorjevega 
doma vam `eli Tonka.
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s kolesom po Poti kulturne dedi{~ine
Namig za za~etek kolesarske sezone

Ogromne koli~ine snega in vreme v februarju sta ve~ino kolesarjev prepri~ala, da kolesa 
ostanejo v gara`i {e za kak{en mesec. Seveda pa so nekateri posamezniki kljub temu 
veselo kolesarili, tudi po snegu v Zavr{nici in na Valvasorju smo opazili sledove. Res pa 
je, da hitro be`i ~as, je `e marec, torej se kolesarska sezona po~asi za~enja. Marsikdo 
se spra{uje, le kam bi se odpeljal s svojim »konji~kom«. Po planinah in hribih je {e sneg, 
v senci je {e vedno mraz, sploh na kolesu, ko nas lahko prepiha. Kolesarji KK Zavr{nice 
vam za za~etek sezone predlagamo kolesarjenje po Poti kulturne dedi{~ine. Pot je 
lahkotna, nezahtevna, poteka po soncu in po `elji si lahko ogledamo na{e kulturne 
znamenitosti. Zdru`imo prijetno in koristno za na{e telo in duha v objemu kulture.

Za nas »Ka{arje« je pravza-
prav izhodi{~e poti na{ dom. V 
tem opisu pa naj bo izhodi{~e 
parkiri{~e pri rojstni hi{i dr. Fran-
ceta Pre{erna v Vrbi. Peljemo se 
skozi Vrbo mimo znamenite 
va{ke lipe skozi vas proti Brezni-
ci, do Cesarske ceste. Zavijemo 
levo na makadamsko cesto in 
v Zabreznici po glavni cesti pot 
nadaljujemo do @irovnice, kjer 
obi{~emo rojstno hi{o Matije 
^opa. Vrnemo se na glavno ce-
sto, ki nas popelje skozi vasi pod 
Stolom. Pri Osnovni {oli @irovni-

ca in si lahko ogledamo razstavo slik otrok in alejo slavnih mo`. Pot nadaljujemo skozi 
Zabreznico, mimo »Glence« in skakalnic proti Breznici. Na Breznici lahko obi{~emo 
rekonstrukcijo Jan{evega ~ebelnjaka. Skozi vas se peljemo naprej v Doslov~e, tam je 
rojstna hi{a Franca Sale{kega Fin`garja in znova na glavno cesto skozi Smoku~ do 
Rodin, kjer je mo`en ogled muzejske hi{e Janeza Jalna. Kolesarjenje nadaljujemo v 
smeri Hra{. Prispemo do kri`i{~a s Cesarsko cesto, kjer zavijemo desno in se vrnemo na 
izhodi{~e v Vrbo oziroma domov.
Kolesarski izlet je nezahteven, primeren za dru`inski izlet, ve~inoma poteka po nepro-
metnih poteh, na glavni cesti skozi vasi pa le previdno. Za celoten izlet brez ogledov 
boste potrebovali 40 min do 1 uro, odvisno od pripravljenosti in postankov, v kolikor si 
boste pogledali {e kulturne znamenitosti pa se izlet lahko podalj{a na nekaj ur. 

Dol`ina: 11,5 km
Vi{inska razlika: 90 m
^as: cca 1 ura
Za~etna to~ka parkiri{~e v Vrbi: 526 m
Najvi{ja to~ka: 565 m
Te`avnost: lahka
Podlaga: 50 % makadam, 50 % asfalt

Pred kolesarsko sezono in prvimi izleti vam 
toplo priporo~amo pregled kolesa. Sami 
lahko preverite ~e so zra~nice dovolj pol-
ne, veriga namazana, zavore delujejo ... V 
kolikor pa je kolo v slab{em stanju, predla-
gamo obisk kolesarskega servisa.
Vsem ob~anom `elimo prijetno kolesarje-
nje in poleg ustaljenega `ivljenjskega rit-
ma ~imve~ kolesarskih oddihov v leto{nji 
pomladi. 

Kolesarski pozdrav,
Bo{tjan Tr`an in KK Zavr{nica

[portno sankanje
Pod okriljem Sanka{ke zveze Sloveni-
je poteka Pokal Slovenije v {portnem 
sankanju na naravnih progah, in sicer v 
Idriji, na Sori{ki planini, Dolenji vasi in 
Savskih jamah. Reden udele`enec tekmo-
vanj je Klemen Rev, ki je na leto{njem 
dr`avnem prvenstvu na Sori{ki planini v 
~lanski konkurenci postal dr`avni prvak in 
tudi absolutno ugnal vso konkurenco. 

Na{i sanka~i so se preizkusili tudi na 
Evropskem prvenstvu v Italiji – Latzfonsu, 
kje so se na zahtevni progi odli~no izkaza-
li in konkurirali tudi v evropskem merilu. 
^ez dve leti se bo 140 najbolj{ih sanka~ev 
pomerilo v atraktivnih vo`njah po ledeni 
naravni stezi pri nas, saj evropsko prven-
stvo prihaja v Slovenijo.
V soboto, 9. marca, bo v Savskih ja-
mah 20. memorial Jo`a Jelov~ana – za-
dnja tekma sezone v {portnem sankanju. 
Vabljeni vsi ljubiteljski sanka~i, da se pre-
izkusite v vo`nji na ~as. Proga je sne`ena 
in varna. Prijave do 9. ure, nato trening 
vo`nja, kateri sledita dve vo`nji v konku-
renci. Tekmovalci bodo seveda veseli tudi 
navija~ev. Informacije: Jani 041 885 200.

Cesarska cesta vabi v vseh letnih ~asih

Klemen Rev na EP v Italiji
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Planinarjenje

Dom pri izviru Zavr{nice je dobra izbira za izlet tudi pozimi.

Lata 1996 je novoustanovljeno Planinsko dru{tvo @irovnica nek-
danjo karavlo JLA od ministrstva za obrambo prevzelo v najem 
za 25 let. Tedaj zapu{~eno postojanko so planinci v naslednjih 
letih obnovili in kmalu pri~eli s prizadevanji, da bi dom odkupili 
oz. prenesli lastni{tvo na lokalno skupnost, saj bi le kot lastniki 
lahko uspe{no gospodarili in upravljali s postojanko. PD je pri 
tem podprla tudi Ob~ina @irovnica, a preteklo je celo desetletje 
do kon~nega cilja. Vlada je dom na lokalno skupnost prenesla 
za uresni~evanje turisti~nih razvojnih programov s poudarkom 
na {portno-rekreativnem in planinskem turizmu in obenem za-
vezala ob~ino, da ustanovi neodpla~no stavbno pravico za dobo 
99 let v korist PD @irovnica. @upan Leopold Poga~ar: »Sklep 
o tem je na{ ob~inski svet sprejel `e pred tremi leti. V mese-
cu dni bomo s podpisom pogodbe dom prenesli v upravljanje 
PD @irovnica. Mislim, da gre za veliko pridobitev za dru{tvo in 
ob~ino.«

Kak{ne prednosti dru{tvu prina{a urejeno lastni{tvo, razlaga 
predsednik PD @irovnica, An`e Feldin.
»Najprej naj povem, da je odlo~itev ministrstva na{im ~lanom pri-
nesla veliko pozitivne energije. Sledijo projekti, ki se jih sedaj kot la-
stniki lahko lotimo, v prvi vrsti gradnja ~istilne naprave in kanalizaci-
je. Na~rtujemo tudi gradnjo manj{e brunarice, v kateri bo shramba 
za orodje in zimska soba. ^aka pa nas {e ureditev zajetja pitne 

AVTOSERVIS, KLEPARSTVO,
VULKANIZERSTVO

Andrej Kunčič · 041/725 814
Smokuč 17e, 4274 Žirovnica

Vozite dlje 
s PNEvMATIKAMI MICHELIN!  

Ponudba velja od 25. marca 2013 do 5. maja 2013 oziroma do razprodaje zalog. Za fizične osebe je veljavna ob nakupu in montaži na kraju in v času nakupa 
štirih letnih pnevmatik MICHELIN za osebna, enoprostorna ali terenska vozila enake velikosti in tipa pri pooblaščenem prodajalcu, ki sodeluje v promocijski akciji. 
Po nakupu in montaži pnevmatik boste prejeli vrednostno kartico za gorivo (še brez dobroimetja). V največ 20-ih koledarskih dneh se je potrebno registrirati 
(največ dve registraciji na osebo ali z enega naslova) na spletnem naslovu promotion.michelin.si, kjer boste morali vpisati številko vrednostne kartice za gorivo. Na 
spletno stran boste morali naložiti kopijo računa, ki dokazuje nakup in montažo pnevmatik, ali poslati kopijo računa skupaj z ID kodo, ki ste jo dobili ob registraciji in 
jo napisali na kopijo računa, na naslov: Mediamix Komunikacije, Kajuhova 12, 2000 Maribor. Vrednost na kartici za gorivo (kartico ste prejeli na kraju nakupa) 
je določena glede na premer kupljenih letnih pnevmatik MICHELIN: 17” in več = 60 EUR, 15” – 16” = 30 EUR, 13” – 14” = 10 EUR. Vrednostne kartice, ki jih 
boste prejeli ob nakupu, zagotavlja OMV International Service GmbH, ki v primeru sprejete registracije v največ 90-ih koledarskih dneh od konca promocijskega 
obdobja naloži na kartice ustrezno vrednost. Udeleženci promocijske akcije bodo o naloženem dobroimetju obveščeni po SMS-u ali elektronski pošti. Za vse nadaljnje 
podrobnosti in pravila promocijske akcije se obrnite na vašega prodajalca pnevmatik ali obiščite promocijsko spletno stran promotion.michelin.si! Če imate 
kakršnakoli vprašanja ali komentar glede promocijske akcije, jih pošljite v elektronski obliki na elektronski naslov info@promotion.michelin.si!

Andrej Kunčič s.p. še dodatno  
podari kupon v višini 20 EUR  
za AvTOOPTIKO*. 
*Za dodatne informacije pokličite na: 041/725-814 

S pametnim telefonom skenirajte to QR kodo 
in izvedeli boste podrobnosti o promocijski 

akciji ter ostale uporabne informacije.

Dom pri izviru zavr{nice naposled v lasti ob~ine @irovnica
V sredo, 6. marca, sta `upan Ob~ine @irovnica in minister za obrambo Ale{ Hojs v @irovnici podpisala pogodbo o 
prenosu lastni{tva Doma pri izviru Zavr{nice na Ob~ino @irovnica. Dejanje je rezultat desetletnih prizadevanj Planin-
skega dru{tva in Ob~ine @irovnica za ureditev lastni{tva doma, s katerim `irovni{ki planinci upravljajo od leta 1996.

vode – izvir Zavr{nica – v sodelovanju s pa{no skupnostjo Doslov~e-
-Smoku~. Gre za ureditev rezervoarja, pristopa in varovanja izvira. 
Bolj resno bomo sedaj lahko pristopili tudi k promociji doma. 
Trudili se bomo za popestritev turisti~ne ponudbe ob~ine, pri 
~emer ra~unamo tudi na bolj{e sodelovanje z ZTK @irovnica. 
Glede na lokacijo in udobje ko~e imamo mo`nost pridobiti 
dru`inske enodnevne in vikend goste. Smo dobra povezava na 
Slovenski planinski transverzali in izhodi{~e za najvi{je vrhove 
v Karavankah. V lanskem letu je bil dom prvi~ odprt skozi vso 
poletno sezono in lahko re~em, da se je prijel. Na{ cilj je imeti 
dom odprt tudi pozimi, saj je dostop varen, mo`nosti za zimske 
pohode, turno smu~anje in sankanje pa so v Zelenici odli~ne.« 

Lani so planinci pri PZS vlo`ili vlogo za spremembo kategorije 
in dobili status planinske ko~e II. kategorije (prej III.), kar jim 
omogo~a druga~no oblikovanje cen, la`ji dostop do sredstev 
PZS in tudi po tej plati ve~je mo`nosti za pridobivanje sredstev 
na razpisih.

P. K.

Zlati pajek 2013
[portno plezalni odsek @irovnica sporo~a, da bo v mesecu maju 
v Dvorani pod Stolom ponovno potekalo tekmovanje v {portnem 
plezanju Zlati pajek 2013. Tudi letos napovedujemo pestro do-
gajanje, ki bo spremljalo boj med najbolj{imi mladimi plezalci in 
plezalkami. Vse ob~ane vabimo, da pridejo spodbujat na{e ~lane.

Naprava za klic v sili na Zelenici
Na Planinskem domu na Zelenici, s katerim upravlja PD 
Tr`i~, odslej name{~ena zunanja naprava za klic v sili na 
{tevilko 112. 
Glavni razlog za postavitev naprave je 
zelo slab signal mobilne telefonije na 
tem obmo~ju, veliko {tevilo obisko-
valcev in relativno pogoste nesre~e, 
predvsem sne`ni plazovi. Naprava 
za klic v sili je name{~ena na fasadi 
doma. Ozna~eno omarico odprete s 
pripetim klju~kom, pritisnete gumb in 
vzpostavljen je klic na 112 – center za 
obve{~anje v Kranju. Monta`o naprave 
sta omogo~ila PD Tr`i~ in Ob~ina Tr`i~.
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Leto{nja zima je bila organizaciji rekreativnih tekmovanj veliko bolj 
naklonjena kot prej{nji dve. Obilica snega nam je omogo~ila izved-
bo sanka{kega tekmovanja v soboto, 26. januarja. Po odli~ni 
progi se je spustilo 75 tekmovalcev, ~asi so bili nadpovpre~no do-
bri, vzdu{je v son~nem dnevu pa tudi. Tekmovanje smo s podeli-
tvijo priznanj zaklju~ili v piceriji Morena. Zmagovalci posameznih 
kategorij so postali: Nu{a Marolt, Barbara Hudri~, Irma Klinar, 
Ton~ka Kajdi`, Bine Mekina, Simon Klinar, Tadej Volk, Primo` 
Legat (najbolj{i ~as 6,49), [tefan Zupan, med dvojicami pa 
Bla` in Samo Mekina ter Tinka Vilman in Uro{ Zupan.

Tradicionalna veleslalomska tekma je bila v soboto, 9. fe-
bruarja v Mojstrani. Tu je bila proga sicer precej trda, kar je nekaj 
te`av povzro~ilo predvsem mlaj{im tekmovalcem, a pogum je 
na cilj pripeljal ve~ kot 80 zagnanih smu~arjev. Odli~no smo so-
delovali z osnovno {olo, ki je otrokom pla~ala smu~arske karte. 
Zmagovalci po kategorijah so Julija Vidic, Tev` Podlipnik, Ne`a 
Babi~, Drejc Kristan, Manja Mekina, Jaka Dol`an Luke`i~, Maru{a 
Oblak, Jernej Ga{perin, Maru{a Kristan, Jani Koselj (najbolj{i 
~as), Meta Verov{ek, Alojz Bor{tnik, Marija Mekina, Janez Krivic 
in Roman Bo`i~ med deskarji.
 

16. februarja smo po ve~ letih spet izvedli tekmovanje v 
smu~arskem teku. Na razgibani progi v dolini Zavr{nice se je 
pomerilo 21 tekmovalcev, mlaj{i so naredili krog in pol po Polja-

nah, starej{i pa dalj{i krog. Zmagali so vsi, ki so pri{li, najhitrej{i 
pa so bili Julia Arn{ek, Katarina Poklukar, Marta [imac, Matev` 
^op, Jan Vidic, Matja` Poklukar (najbolj{i ~as), Klemen ̂ epi~ 
in Stane Rakar. Nagrade za najbolj{e v smu~arskem teku je pri-
spevalo SPORT-IKS, {iviljstvo Marta [imac s.p. iz @irovnice.

[e vedno velja, da so na{a tekmovanja namenjena vsem, ne 
samo vrhunskim rekreativnim tekmovalcem, posebej pa nas ve-
seli {irok starostni razpon in dru`enje ob tekmovanjih in po njih.
Rezultati vseh tekmovanj s slikami so objavljeni na na{i spletni stra-
ni http://partizan.zirovnica.si/ in na facebooku Partizan @irovnica. 
Za pomo~ pri izvedbi tekmovanj se zahvaljujemo Kolesarskemu 
klubu Zavr{nica, Konjeni{kemu klubu Stol, Osnovni {oli @irovnica, 
ZTK, Ob~ini @irovnica in seveda prostovoljcem na{ega dru{tva TVD 
Partizan.

Urejanje prog za sankanje in teka{kih prog
Ekipa strojnikov se je potrudila pri pripravi prog za smu~arski tek 
na Breznici, Bregu in v Zavrhu. @al vedno ne moremo pripraviti 
proge, sneg je v~asih presuh ali pa ga je premalo in bi lahko 
povzro~ili {kodo na kmetijskih zemlji{~ih. Redno vzdr`ujemo 
sanka{ko progo do Valvazorjevega doma, kamor dostavljamo 
tudi hrano in pija~o. Pred zimskimi {olskimi po~itnicami smo 
uredili tudi pot do Doma pri izviru Zavr{nice. V Zavrhu smo ure-
dili dve sankali{~i za otroke, eno je nad parkiri{~em na Gojzdcu, 
drugo pa na koncu Poljan.
Seveda verjamemo, da so teka{ke proge primerne tudi za spre-
hode, a pozivamo sprehajalce, naj hodijo ob robu in naj sproti 
pospravljajo iztrebke svoji psov, ker ti res ne sodijo na progo. 
Prav tako napro{amo nekatere konjenike, naj za je`o uporabljajo 
druge poti, ki jih je v na{em koncu na pretek.

Samo Mekina

Zmagovalke v kategoriji najmlaj{ih smu~ark

Teka~ev na tekmi ni bilo veliko, bili pa so sami »ta hitri«.

Dru`inski dvojec

zima naklonjena rekreaciji na snegu
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Selekcija starej{ih de~kov (letnik 1998 in mlaj{i)
V OK @irovnica imamo v leto{nji sezoni 11 de~kov, ki zastopajo 
barve kluba v najbolj kakovostni ligi, in sicer v A ligi – zahod. 
Dru`bo med najbolj{imi so si priborili z odli~nim drugim delom 
kvalifikacij, ko so dosegli zastavljene cilje – premagali so sovr-
stnike iz Ljubljane ter iz Kranja, ki sedaj svoje klube zastopajo v 
B ligi. Z uvrstitvijo v A ligo so se de~ki avtomatsko uvrstili med 
najbolj{ih 14 ekip v dr`avi. Liga je trenutno na slabi polovici, 
borijo pa se za vstop v nadaljnji del tekmovanja. Nekaj te`av 
predstavlja dejstvo, da je leto{nja ekipa zelo neenakovredna po 
kvaliteti posameznikov, prav tako se to odra`a v timskem duhu, 
ki pa se izbolj{uje. Alja` Bori~ in @iga Knific svojo formo pilita 
tudi v reprezentanci Gorenjske, kar je spodbudno za njiju ter 
soigralce iz @irovnice. Tam sta vidna ~lana prve postave.
Nekateri so tudi ~lani mlaj{e selekcije – male odbojke, vendar 
pa so, zaradi svojih kvalitet in truda, `e pomembni ~lani ekipe 
starej{ih de~kov, s katerimi dvakrat tedensko trenirajo. Za nasle-
dnjo sezono se torej ni bati, saj iz mini in male odbojke prihaja-
jo novi odbojkarji, ki pridno osvajajo prvine tega fantasti~nega 
ekipnega {porta.
Ekipa starej{ih de~kov OK @irovnica: Adi Ad`ovi}, Alja` Bori~, Kris 
Hafner, @iga Knific, Mitja Me`narec, Dominik No~, Jan Oblak, 
Alja` Peljhan, An`e Pi{~anec, Ivica Stojmirov in Marko Trkulja. 
Trener: Daniel Atanasov

Selekcija kadetov (letnik 1996 in mlaj{i)
Kadetska ekipa je po {tevil~nosti skromna, rezultatsko in po zna-
nju pa izvrstna. @al nekoliko slab{i za~etek kvalifikacijskega dela 
in izvrsten drugi del le-tega ni bil dovolj za uvrstitev v A ligo. 
Z ekipo iz Logatca so bili namre~ izena~eni po {tevilu zmag in 
setov, na koncu pa je odlo~al koli~nik dobljenih/izgubljenih to~k 
– torej se ni iz{lo za mi{jo dlako, bi lahko rekli. V B ligi fantje ne 
poznajo poraza in so se od samega za~etka pozicionirali na prvo 
mesto, od koder nikakor ne mislijo iti. Spodbudno je dejstvo, da 
starej{i soigralci pri vstopu v igro bodrijo mlaj{e, neizku{ene igral-
ce, za katere je igrati na tej ravni zaenkrat {e nekoliko stresno, 
vendar pa se ob takih soigralcih sprostijo in ve~inoma navdu{ijo 
ter dobro izkoristijo svojo »minuta`o«. Jernej Lindi~, @an Mekina 
in Aljo{a [ikani} trenirajo tudi pri ~lanih (2. dr`avna odbojkarska 
liga), kjer redno dobivajo prilo`nosti.

Daniel Atanasov

OK Zgornja Gorenjska: 

Gradi se ekipa »na dolgi rok«
Smeli na~rti za dvig kvalitete `enske odbojke na Zgornjem Go-
renjskem, ki so jih od lanske pomladi snovali vodilni v treh odboj-
karskih klubih (OK Mladi Jesenice, OK Bled, TVD Partizan @irovni-
ca), so se ob za~etku dr`avnega prvenstva tudi uresni~ili. [tevilne 
odli~ne odbojkarice, ki so svojo pot za~ele v omenjenih klubih, so 
se vrnile na Gorenjsko in se pridru`ile ekipi odli~nih doma vzgoje-
nih, sicer {e precej mladih, a izredno nadarjenih odbojkaric in na-
stala je nova ekipa Zgornja Gorenjska. Na~rti pred sezono niso bili 
visoki, edina prava `elja je bila dvig `enske odbojke v krajih »pod 
Karavankami« in napredek v prihodnjih letih, morda s~asoma tudi 
nastopanje v mednarodnih tekmovanjih in konkuren~nost v slo-
venskem dr`avnem prvenstvu.

Navkljub skromnim `eljam je odbojkarska ekipa Zgornje Gorenj-
ske ~ez no~ postala pravi hit v slovenskem prvenstvu, dekleta 
so pod taktirko trenerke Tanje Bo`inovi} napredovala iz kroga v 
krog, plod trdega in vztrajnega dela pa se je pokazal ob koncu 
rednega dela prvenstva, po {tirinajstih odigranih krogih. »Pun-
ce«, kot jim radi re~ejo njihovi zvesti privr`enci, so namre~ uvo-
dni del prvenstva kon~ale na drugem mestu, z enajstimi zma-
gami in le tremi porazi pa so pokazale in dokazale iz kak{nega 
testa so. Osvojeno drugo mesto po rednem delu jim je prine-
slo neposredno uvrstitev v kon~nico (do sedaj so se v kon~nice 
uvr{~ale po »dodatnih kvalifikacijah«, op. a.), s ~imer so dekleta 
na svoj na~in spisale zgodovino `enske odbojke v ob~inah Jese-
nice, Bled in @irovnica.

na{i odbojkarji odli~ni na polovici sezone

Stojijo (z leve): trener Daniel Atanasov, Aljo{a [ikani}, Jernej 
Lindi~, @iga Knific, @iga Pi{~anec, @an Mekina
^epijo (z leve): Adi Ad`ovi}, Urban Toman, Jan Oblak, Alja` 
Peljhan, An`e Pi{~anec
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Dr`avno prvenstvo, ki se je sicer za~elo 6. oktobra lani, pa {e 
zdale~ ni kon~ano. Odbojkarice ravno v teh dneh kon~ujejo z 
nastopi med {esterico najbolj{ih slovenskih ekip v tako imenova-
ni modri skupini in se potegujejo za ~im vi{ja mesta, ki prina{ajo 
bolj{e polo`aje v kon~nici, kamor se uvrsti osem mo{tev. V 
kon~nici, od ~etrtfinala do finala, se mo{tva merijo po sistemu 
ve~ zmag na medsebojnih tekmah, Gorenjkam pa se v uvodnem 
krogu (~etrtfinalu) obetajo tekme proti Luki Koper. ^etrtfinalne 
tekme se igrajo do dveh zmag, zmagovalec pa se uvrsti v pol-
finale. Odbojkaricam Zgornje Gorenjske se tri kroge pred kon-
cem obeta ~etrto mesto, ki jim lahko v prvem krogu prinese dve 
tekmi na doma~em parketu, za odbojkarice z Gorenjske je letos 
doma~i parket v dvorani »Pod Stolom« v Zabreznici. 
Na tem parketu so letos zmagale le redke ekipe, za kar se gre v prvi 
vrsti zahvaliti odli~nim igram odbojkaric, ki so imele na {tevilnih 
tekmah zelo glasno podporo ~udovitih navija~ev, slednji pa niso 
bili le enkrat jezi~ek na tehtnici na poti k uspehu. Za dose`ke v 
leto{nji sezoni so bili poklopljeni {tevilni dejavniki in ~e bodo vodil-
ni v klubih s tak{nim tempom nadaljevali, potem ima `enska od-
bojkarska ekipa Zgornje Gorenjske pred seboj {e lepo prihodnost. 
Baza igralk v klubih je {iroka, trenutna povpre~na starost ekipe 
je dvajset let, zato velja graditi na teh temeljih za uspe{no priho-
dnost. Odbojka se je sode~ po {tevilu obiskovalcev oz. bolje re~eno 
odli~nih navija~ev »prijela«, to pa je signal za vse, da bo potrebno 
vlo`iti {e veliko dela, da bo zgrajena ekipa »na dolgi rok«.

Zoran Ra~i~ 

Turnir regij 2013
25. in 26. februarja je v 
Kranju potekalo odboj-
karsko tekmovanje regij-
skih reprezentanc v ka-
tegoriji starej{ih de~kov 
in deklic. Reprezentanca 
Gorenjske, za katero sta 
v prvi postavi igrala @iga 
Knific in Alja` Bori~ (oba 
iz OK @irovnica), je v tek-
mi za 3. mesto premagala izbrano vrsto Dolenjske. Pomo~nik 
trenerja, prav tako iz OK @irovnica, je bil Daniel Atanasov. Dodati 
velja, da je izbrana vrsta gorenjskih fantov v preteklosti zasedala 
ve~ ali manj zadnja mesta.
Navdu{ile so tudi deklice iz ekipe Gorenjske, ki so osvojile 1. 
mesto! V skupnem se{tevku je bila Gorenjska reprezentanca tudi 
najbolj uspe{na.
Vse rezultate s statistiko in fotogalerijo si je mo`no ogledati na 
spletni strani OK Triglav iz Kranja, ki je uspe{no organiziral turnir.

Daniel Atanasov

Trenutni rezultati 
^lanske ekipe tudi v zimskem obdobju nadaljujejo z odli~nimi 
predstavami na tekmovanjih. Najbolj{e so dekleta Aquawatt  
@irovnica, ki v 3. ligi zasedajo odli~no 2. mesto in le to~ko zao-
stajajo za prvimi. Odli~no se v modri skupini dr`ijo tudi dekleta 
Zgornje Gorenjske, ki tekmujejo v 1. ligi in trenutno zasedajo 4. 
mesto. Fantje v 2. ligi so peti s 23 to~kami, za 3. mestom zao-
stajajo le 3 to~ke.
Pri mlaj{ih kategorijah odli~no ka`e kadetom v B tekmovanju, 
kjer vodijo z veliko prednostjo, odli~ni pa so tudi starej{i de~ki 
in deklice. 
S tekmovanji so za~eli tudi predstavniki v mali odbojki, o rezul-
tatih teh selekcij pa naslednji~.

[pela Verov{ek

VaBiLo
Vse ~lane, prijatelje, sponzorje in donatorje vabim na 

redni letni ob~ni zbor dru{tva, 
ki bo v petek, 5. aprila 2013, ob 19. uri 

v telovadnici TVD Partizan @irovnica
Jani Koselj,  predsednik TVD Partizan

Rojstnodnevne zabave v dvorani TVD @irovnica 
in na prireditvenem postoru v dolini Zavr{nice
• Osnovni paket: najem telovadnice + animator = 40 evrov
•  [portni rojstni dan: najem telovadnice + animator + {por-

tni program po izbiri otroka = 45 evrov
•  Plesni rojstni dan: najem telovadnice + animator + u~enje 

otro{kih plesov + ples = 50 evrov
•  Ustvarjalni rojstni dan: najem telovadnice + animator + 

pripomo~ki za ustvarjanje + likovne delavnice, ustvarjalne de-
lavnice, poizkusi = 50 evrov

•  Rojstnodnevna zabava z družabnimi igrami: najem telo-
vadnice + animator + razne družabne igre = 45 evrov

•  Zabava z napihljivimi igrali (po dogovoru, cene odvisne od 
velikosti igral)

Dodatna ponudba
• Hrana in pija~a: pica + sok = 20 evrov
• Slikanje + CD s slikami = 10 evrov

Cene veljajo za zabavo 10 otrok, za 2 uri. Vsak dodaten 
otrok 3 evre, lahko se dogovorite tudi za dalj{i ~as zabave.
Kontakt: 031 482 234 Špela ali spelcy�gmail.com

Zaupaj, ker resni~no deluje!
Ne kupuj le obljub, temve~ 

svoj kon~ni rezultat!

Pri vpisu v Snelly Star 
program ti podarimo kar 30% 

zajam~enega rezultata!
Pokli~i svoj najbli`ji center.

Akcija poteka od 
16. 2. do 25. 3. 2013. 
Prosta mesta so omejena!

Center Linea Snella – Lesce
@elezni{ka ulica 5
Tel.: 04 531 50 49

www.lineasnella.si
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akrobati o[ @irovnica na stopni~kah

Na polfinalnem in finalnem tekmovanju dr`avnega pr-
venstva osnovnih {ol v skokih z male pro`ne ponjave so 
se deklice in de~ki O[ @irovnica odli~no izkazali. 

Med ve~ kot 300 polfinalnimi tekmovalci je med najmlaj{imi de-
klicami 1. ekipa v sestavi Hana Vov~ak, Klara Arn{ek, Maru{a 
Jenkole, Kristina Pa{~inski in Nika Vre~ko osvojila prvo mesto in 
2. ekipa v sestavi Nana Robi~, Alja A`man, Lea Lu`nik,Hana Vr-
hovnik in Liza Zalokar {esto mesto. Uspe{ne so bile tudi posame-
znice. V konkurenci 72 tekmovalk si je Hana Vov~ak delila drugo 
mesto, Klari Arn{ek pa je le-to u{lo za las. 
Med najmlaj{imi de~ki je ekipa O[ @irovnica zasedla 3. mesto. V 
ekipi so nastopili Marcel Vov~ak, Filip Madon, O`bej Rep, David 
Stevi~, Jon Hribernik, Matej Me`narec in Arman Aliba{i}. 
Meggie Kalan, Lara Leben in Sara @van so tekmovale v katego-
riji mlaj{ih deklic (dve dekleti sta se samo teden dni pred tekmo 
odlo~ili, da ne bosta ve~ vadili akrobatike in o tem trenerja nista 
niti obvestili). V tej kategoriji je nastopilo 19 ekip s 105 tekmoval-
kami. Meggie Kalan je zasedla 6. mesto, a se je kljub temu uvrsti-
la na finalno tekmovanje dr`avnega prvenstva, ki je 3. februarja 
potekalo v Kopru in zasedla 2. mesto. Srebro je v Kopru osvojil 
tudi Marcel Vov~ak med cicibani. Na{im tekmovalcem se novi 
uspehi obetajo `e 23. marca na odprtem prvenstvu v Ren~ah.

Leon Mesari~

upokojenci aktivni tudi pozimi
1. februarja smo pod vodstvom Vojka Reva organizirali 
sankanje na progi od Mekinovega rovta do parkiri{~a v 
Zavr{nici. Tekmovanja se je udele`ilo 20 sanka~ev. Med deseti-
mi tekmovalci je bil najbolj{i Miran Mekina in med osmimi tek-
movalkami Mija ^ema`ar. V skupini dvosedov sta tekmovala So-
nja in Marjan Jesenko. Zahvaljujemo se Julki Mekina za okrep~ilo 
na {tartu in vsem {tarterjem ter ~asomerilcem za opravljeno delo.

15. februarja smo se udele`ili smu~arskega tekmovanja 
v veleslalomu in tekih za upokojence PZDU Gorenjske in 
isto~asno odprtega prvenstva upokojencev Slovenije. 
Na{i ~lani so dosegli nekaj vidnih rezultatov. V teku na smu~eh 
je v kategoriji mo{ki do 65 let Stane Rakar osvojil 1. mesto in 
s tem postal prvak PZDU Gorenjske in prvak DUR Slovenije. V 
kategoriji mo{ki do 70 let je Drago Kajdi` osvojil 7. mesto in 
v kategoriji mo{ki do 75 let Franc Zalokar 4. mesto. V `enski 
konkurenci je tekmovala le Bernarda Resman, ki je v kategoriji 
`enske do 65 let osvojila 4. mesto.
Manj uspe{ni smo bili v veleslalomu. Vidnej{i rezultat je dosegel 
Franci Kajdi` v kategoriji mo{ki do 65 let, in sicer 7. mesto med 
60 tekmovalci. Res je, da pogoji tekmovanja v smu~anju niso 
bili zelo ugodni, zelo dober pa je bil na{ ekipni rezultat, saj smo 
dosegli odli~no 7. mesto od skupaj 25 dru{tev upokojencev.

16. februarja so se trije na{i tekmovalci udele`ili tekmo-
vanja v sankanju (prvenstvo PZDU Gorenjske) v Dragi, kjer 
je [tefan Zupan osvojil 1. mesto, Miran Mekina 2. mesto in Slav-
ko Resman 4. mesto. 
Vsem udele`encem tekmovanj se v imenu DU@ iskreno zahvalju-
jem za sodelovanje in ~estitam za dose`ene rezultate.

Matev` ^ema`ar, sekcija za {port in rekreacijo DU @irovnica

Akrobatke na polfinalnem tekmovanju, Dobova pri Ljubljani
»Staroste« na ka{arskih laufarskih tekmah v Zavr{nici, v sredi-
ni dr`avni prvak Stane Rakar

Sport point, Cesta železarjev 22
M: 031 449 350
E: matej@sportpoint-jesenice.si

PONUDBA
odličen servis z garancijo

dodatna oprema za kolesa in oblačila, kolo za vsakogar; 
CESTNA, GORSKA, ŽENSKA, OTROŠKA

menjava - NOVO za STARO

Ste pripravljeni? Nova kolekcija koles vas čaka.

Starejši letniki 
koles do - 30 % 



29

Reporta`a

Maha Kumbh Mela 2013 je najve~je sre~anje ljudi na na{em planetu. 
Legenda pravi, da kopanje v sveti reki Ganges ob Maha Kumbh Meli pomaga oprati vse 
grehe iz sedanjega in prej{njih `ivljenj.
Preko znank, s katerima poslovno sodelujem, sem dobil povabilo od Sadhujev (dober ~lo-
vek, sveti mo`) k udele`bi leto{njega romanja.
Kumbh Mela poteka vsake 3 leta izmeni~no v {tirih indijskh mestih, na vsakih 12 let pa 
je velika - Maha Kumbh Mela. Obredno kopanje je letos potekalo ob mestu Allahabad, 
na obre`jih Gangesa v dol`ini 83 km. [otor poleg {otora, telo ob telesu.
Bivali smo pri Sadhujih imenovanih Nirmohi akara. Na obredno kopanje so pri{li iz 
vseh koncev Indije, od mest do pode`elja, iz gozdnih predelov, kjer jim sre~anje tigra 
ni tuje, pa tudi iz votlin s pobo~ij Himalaje. V taboru so se dnevno vrstili romarji, katere 
so nahranili in nekatere tudi preno~ili.
Jutro, 10. februarja, se je pri~elo v napetem pri~akovanju. Vstali smo zgodaj. Sadhuji 
so si na ~elo nanesli poslikave, imenovane tilak. Nekateri so si nadeli vence iz oran`nih 
cvetov. Okoli 6. ure so prvi od{li na kopanje Nage Babe. Oni imajo med Sadhuji posebno 
mesto, njihovo asketsko `ivljenje je zelo visoko cenjeno. Nirmohi, na{a skupina je bila 
na vrsti okoli 9. ure. Nepregledna reka ljudi se je pomikala proti Gangesu. Vmes glasba, 
mantranje, vzkliki v pozdrav. Mesto kopanja se imenuje Sangam. To je soto~je treh rek; 
Ganges, Yammu in mitske Sarasvati, ki privre iz podzemlja. 
Na tem mestu smo se skupaj s Sadhuji okopali tudi mi trije. 
Vse se je odvijalo zelo hitro, saj mno`ica ljudi nenehno pritiska proti reki, vsi se `elijo 
~imprej okopati. Ko smo se od Gangesa vra~ali proti taboru, je bilo na obrazih opaziti 
nekak{no vznesenost, kljub nenehnemu tru{~u je zavladal mir in spokojnost. Kot reka, ki 
se po prehodu brzic nenadoma umiri, in po~asi lenobno te~e dalje.

Miran Dolar

indija. romanje hindujcev k sveti reki Ganges
V 55 dneh se je na povr{ini, malo ve~ji kot je ob~ina @irovnica, 
obredno okopalo preko 100 milijonov ljudi.
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VAASA: finska luka, REOSKOP: galvanoskop, ANAKLET: rimski papež, TAO: po~elo taoizma, ANAA: otok v Tuamotuju, AED: starogr{ki rapsod

DEL STRELNEGA
OROŽJA, KI VARUJE
PRED NEHOTENIM

SPROŽENJEM,
VAROVALKA

GOZDNI
PTIČ, 

KREKOVT

JAPONSKA
OBLIKA

BUDIZMA

PRAOČE
VSEGA

ČLOVEŠTVA
IVAN

MINATTI VZMET
NAJMANJŠI

DELEC
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PRORAČUNA
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PODJETJA,
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MERILNIK 
GOSTOTE 
TEKOČIN

SLOVENSKI
NOGOMETAŠ

KRHIN

ROBERT
(LJUBKOV.)

TEŽA
EMBALAŽE

OSKAR
HUDALES

MERSKA
ENOTA ZA 

JAKOST
EL. TOKA

SLOVENSKI
HOKEJIST
RAZINGAR
POSODICA

ZA SOL

FINSKA
LUKA

HROŠČEK
V MOKI

LEDENIŠKO 
JEZERO V 
SEVERNI 
ITALIJI

LOUIS
ADAMIČ

GALVANO-
SKOP

HITRA ZAMENJAVA
IZTEGNJENIH

NOG PRI VADBI NA
KONJU Z ROČAJI

TROPSKA 
OVIJALKA

TRETJI
RIMSKI
PAPEŽ

DOMEN
KUMER

ZEMELJSKI
TEČAJ

ZMEDA,
NERED

TASA
GRELEC

CENTRALNE
KURJAVE

ZDRAVILNA
RASTLINA,
KI VSEBUJE
GLICIRIZIN
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RDEČKASTE

BARVE

NAŠA 
POPEVKA-

RICA KOVAČ

ARISTO-
TELES

(KRAJŠE)
ZIM. POJAV
NA DREVJU

SREDIŠČE
VRTENJA
PREDEL
KOPRA

DEL
SADEŽA

S SEMENI 
PRIPADNIK 
STRANKE

EG. BOG
SONCA

MAKEDON.
LETOVIŠČE

STARO-
GRŠKI

RAPSOD

KEMIJSKI
SIMBOL ZA

KOBALT
TEKSTIL

DEL
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ZOLAJEV
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BLAGAJ-
NIŠKI 

IZTRŽEK

SPOSOB-
NOST ZA

ŽIVLJENJE
MANJŠI
OMOT

SLOVENSKI
REŽISER

(JOŽE,
“KEKEC”)

PRIPADNIK
VOJSKE

SKUPINA
OTOKOV

IZDELO-
VALEC
MAP

JAZBEČAR

NOVICE
SLOVENSKI 
ARHITEKT 
FABIANI

SLOVENSKI
ARHITEKT
RAVNIKAR

OTOK V
TUAMOTUJU

ZDRAVILO
ZA NARKO-

MANE
IGRALKA
NIELSEN

MAJDA
ARH

FR. SKLA-
DATELJ

(FRANCIS)

EFEKTEN 
ZAKLJUČEK 
ŠAHOVSKE 

PARTIJE

POČELO
TAOIZMA
PREŠER-

NOVA
PESEM

OSEBNI
ZAIMEK

ANJA
RUPEL

ISTRSKI
GLASBENIK
VITASOVIĆ

JAP. NABIR.
BISEROV

ALFRED
NOBEL

SREDNJE-
AMERIŠKA

DRŽAVA
RADO
LIKON

RIMSKI
KRALJ

MARCIJ
4. IN 9.
ČRKA

ZNAČAJ,
NRAVI

EVROPSKA
DRŽAVA
(BERLIN)

VODNA RAZ-
TOPINA

AMONIAKA

SESTAVIL:
BOŠTJAN
OVSENEK

MUSLI-
MANSKI

BOG
EDVARD
RUSJAN

naGraDe PrisPeVa antus JeseniCe
1.  nagrada:  Bon v vrednosti 30 EUR za nakup v trgovini 

za ustvarjalne ANTUS HOBI v Kranju
2.  nagrada:  Bon v vrednosti 30 EUR za nakup v trgovini 

za ustvarjalne ANTUS HOBI v Kranju
3.  nagrada:  Bon v vrednosti 30 EUR za nakup v trgovini 

za ustvarjalne ANTUS HOBI v Kranju

NAGRADNA KRI@ANKA

Geslo kri`anke po{ljite do 15. aprila 2013 na naslov  
Novice ob~ine @irovnica, @irovnica 60c, 4274 @irovnica.

Geslo prej{nje kri`anke:  
USTVARJAJMO SKUPAJ
Nagrade prejmejo: 
• Mirijam Tav~ar, Breg 58
• Marjeta ^rv, Breg 122
• Lana Mla~nik, Selo 16 b
Vrednostni bon za nakup v trgovini HOBI v Kranju 
boste prejeli po po{ti.

Vesele 
Velikonocne praznike



ZASTRUPITEV Z OGLJIKOVIM MONOKSIDOM? 
NE, HVALA!

DOSTAVA NA DOM IN MONTAŽA
040 604 149

senzorji.monoksid�hotmail.com

Tihi ubijalec brez barve, vonja in okusa, ki ga 
zazna le kakovostni detektor.

• baterijski senzor s 6-letno garancijo in 
življenjsko dobo do 7 let

• vrhunska kvaliteta EU proizvajalca (UK)
• podprt z vsemi EU standardi
• funkcija samopreverjanja delovanja
• brez potrebe po vzdrževanju

Namestitev je potrebna v gospodinjstvih, kjer se nahaja 
katerakoli gorilna naprava na plin, olje ali drva.

12 cm

10 cm

49,90
EUR

www.ok-knez.si • ok.knez�gmail.com



www.antus.si | ANTUS HOBI na 

LJUBLJANA, Čopova 5a
atrij nasproti McDonald’s-a

delovni čas: pon-pet 9.00-19.00, sob 9.00-13.00
tel.: 01 425 33 00

v prostorih bivše Pionirske knjižnice, nasproti Globus-a
delovni čas: pon-pet 9.00-19.00, sob 9.00-13.00

tel.: 059 02 62 91

KRANJ, Slovenski trg 4
NOVO

 trgovina za ustvarjalne
USTVARJALNI MATERIAL
in DIDAKTIČNE IGRAČE

modelirne mase
barve za različne podlage
perlice in delci za nakit
vse za izdelavo voščilnic
izdelki za dekoriranje
papir, svila
�schertechnik in �scherTip
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Moč, izjemne vozne lastnosti in udobna eleganca. Pokličite na brezplačno številko 080 26 24 za preizkusno vožnjo!

Poraba v kombiniranem načinu vožnje: 3,5–7,1 l/100 km. Izpuh CO2: 91–165g/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.

PEUGEOT 508GT

VAŠ GRAND PRIX

S L U Ž B A S E S T A N E KK O S I L O

K O N C E R TT E N I S

PEUGEOT 508 SW

Ponudba velja ob nakupu modela Peugeot 508 GT, 2,2 HDi od 1. februarja do 30. aprila 2013.

www.peugeot.si
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