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www.zirovnica.si

VSE KOPALKE

-60%

CENEJE

Spodnje perilo iz BAMBUSA

-40% ceneje!

STRIPYDENT, D.O.O., ŽIROVNICA, MOSTE 77A
www.stripydent.si

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

UGODNO
ZANESLJIVO
BREZ ^AKANJA
ZNIŽANJE TRAJA DO RAZPRODAJE ZALOG V TRGOVINI MILI NA BREZNICI 1 V ŽIROVNICI.

Delovni ~as: od pon do pet od 8.00 do 17.00,
sob od 8.00 do 12.00.

GENKI Zdravilna kitajska masaža
• Odpravljanje bole~in v hrbtenici, mi{icah in sklepih.
• Pomo~ pri glavobolih, migrenah in nespe~nosti.
• Preventivne in sprostitvene terapije.
• Rehabilitacija po po{kodbah.
• Na voljo tudi darilni boni za va{e najdražje.
Informacije in naro~anje:
GSM: 040 433 678 • Tel: 083 870 558
info�genki.si • www.genki.si

Imate v kratkem obletnico, rojstni dan, poro~no slavje,
predstavitev v podjetju in bi radi pripravili odli~no pogostitev?
Restavracija “Ejga” vam z veseljem prisko~i na pomo~.
Za vas organiziramo in pripravimo pogostitev na va{i željeni lokaciji.

Odslej v na{em podjetju tudi

Zasebna psihoterapevtska praksa
BOGDANA DOBRAVEC
Specializantka sistemske in družinske psihoterapije
„Za~niva delati na re{itvi!“
Informacije in naro~anje:
GSM: 040 698 075
info�bogdana.si • www.bogdana.si

Prisr~no vabljeni!

NOVO!

Aktualno
Javni
razpis
@upan Ob~ine @irovnica

Spo{tovani
Krepko smo zakorakali v pomlad, ki smo jo `e te`ko ~akali, saj je
bila leto{nja zima dolga in bogata s snegom. Na koncu smo se ga
`e kar malo naveli~ali, tako ob~ani kot vzdr`evalci cest in kooperanti, ki so marljivo plu`ili na{e ulice. Zaradi obilnih sne`nih padavin
bodo stro{ki leto{nje zimske slu`be zna{ali skoraj 200.000 evrov,
s tem, da leta {e ni konec. K sre~i smo z rebalansom prora~una
pustili nerazporejenih nekaj sredstev in del teh bomo porabili za
pla~ilo ra~unov zimske slu`be.

grediranje makadamskih cest, menjavo avtobusnih postajali{~ v
Vrbi, dokon~uje se otro{ko igri{~e na Selu in rekreacijski center
Zavr{nica. Stara ob~inska stavba je kon~ala svojo kariero in bo
prepustila mesto novi modernej{i, predvsem pa bolj funkcionalni
stavbi. Gradbena dela so v polnem teku.
Konec aprila je bil va{~anom Vrbe predstavljen projekt obvoznice
Vrba, kjer smo si izmenjali mnenja in stali{~a in prepri~an sem,
da bomo na{li re{itev, ki bo v korist ve~ine, `al pa so v t.i. javnem
interesu vedno lahko prizadeti interesi posameznikov.
Prav v teh dneh, ko prebirate na{e Novice so stekla dela na gradnji
kanalizacijskega sistema (Zabreznica, Selo pri @irovnici, @irovnici in
delu Most) in gradnji povezovalnega kanala od Cesarske ceste do
Poslovne cone @irovnica, preko katerega se bodo odplake iz ostalih
vasi ~istile na ~istilni napravi v Radovljici. Obenem poteka obnova
vodovodnega sistema, javne razsvetljave in asfaltiranja cest.
Kot sem vam `e sporo~il v obvestilu, ki ste ga prejeli lastniki parcel,
po katerih poteka povezovalni kanal, ter prebivalci Zabreznice in
Sela pri @irovnici, vas resni~no prosim za potrpljenje in sodelovanje. Ne bo {lo brez te`av, brez prahu in neprevoznih cest, vendar
se spla~a potrpeti saj bomo z novo infrastrukturo pridobili prav vsi
prebivalci na{e ob~ine. Seveda vam bomo na ob~inski upravi na
voljo za skupno re{evanje te`av, ki bi se pri tem lahko pojavljale.

Direktor Gorenjske gradbene dru`be d.d. Branko @iberna,
`upan Leopold Poga~ar in direktor podjetja Lokainženiring
d.o.o. Sre~ko Barbi~ ob podpisu pogodb za izvedbo gradbenih
del in strokovnega nadzora ter svetovanja pri izgradnji kanalizacijskega omre`ja v ob~ini, obnovi vodovodnega omre`ja,
meteorne kanalizacije in javne razsvetljave, 9. april 2013

Upam, da ste praznike pre`iveli lepo, da ste se odpravili tudi na
kak{en izlet, dopust in da ste se sprostili in poveselili tudi na kresovanju, ki ga v imenu ob~ine pripravijo pridni ~lani KK Stol ob
pomo~i gasilcev in drugih.

Kot ste verjetno `e prebrali in bili seznanjeni, smo pri~eli z rednimi
spomladansko-vzdr`evalnimi deli po ob~ini, kot je pometanje cest,

Za 1. maj v Zelenico

Leto{nji prvomajski shod ob~anov ob~ine @irovnica v Zelenici je bil 17. po vrsti. Tradicionalnega sre~anja, ki ga ob
prazniku dela prireja Planinsko dru{tvo @irovnica, se je
udele`ilo okoli 150 pohodnikov.
Zbrane sta nagovorila predsednik PD @irovnica An`e Feldin in
pod`upan Ob~ine @irovnica Izidor Jekovec. Kulturni program
so pripravili ~lani me{ane pevske skupine Dr. France Pre{eren
@irovnica-Breznica. Ne »gospe in gospodje«, temve~ »tovari{i in
tovari{ice« je povezovalka programa naslovila udele`ence shoda
in nadaljevala: »Vsak je sam svoj gospod, ni~e pa ni sam svoj tovari{. Tovari{i smo drug za drugega. Skupaj, solidarno.« Tovari{ko
in spro{~eno je bilo tudi prvomajsko vzdu{je v Zelenici. Pre{erne
volje je bilo to leto okoli Doma pri izviru Zavr{nice {e toliko ve~
zaradi nedavno urejenega lastni{tva Doma. Predsednik `irovni{kih
planincev An`e Feldin je naznanil, da se bodo v dru{tvu `e v
prihodnjih tednih lotili izgradnje ~istilne naprave in k prostovoljnemu delu povabil vse prisotne. Pod`upan Izidor Jekovec je
namesto govora zbranim prebral pesem z naslovom @ivljenje in
»Pre{ernovci« so zapeli izbor planinsko-domoljubnih pesmi.
Z lepe son~ne planine, ki je bila {e pred nekaj tedni zavita v debelo

sne`no odejo, se po kon~anem programu in okrep~ilu iz kuhinje
Doma pri izviru Zavr{nice nikomur ni posebno mudilo v dolino.
Ob 1. maju je na predve~er praznika v ob~ini zagorel tudi kres.
Kresovanje s skupino Lajb na prireditvenem prostoru ob Cesarski
cesti so pripravili ~lani Konjeni{kega kluba Stol v sodelovanju z
Ob~ino @irovnica.

P. K.

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.
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Aktualno

Pri~enja se gradnja kanalizacije ter obnova
vodovoda, cest in javne razsvetljave
Obve{~amo vas, da bo Ob~ina @irovnica v okviru izvajanja projektov »Izgradnja fekalno kanalizacijskega omre`ja v
ob~ini @irovnica – del faze 3, faza 4 in faza 5 ({tiri naselja ob~ine @irovnica)« in »Obnova vodovodnega omre`ja, meteorne kanalizacije in javne razsvetljave« pri~ela z gradnjo kanalizacijskega omre`ja in obnovo vodovodnega omre`ja,
meteorne kanalizacije in javne razsvetljave v {tirih naseljih na obmo~ju ob~ine @irovnica.
Ob~ina @irovnica bo v okviru izvajanja projektov »Izgradnja fekalno kanalizacijskega omre`ja v ob~ini @irovnica« in »Obnova vodovodnega omre`ja, meteorne kanalizacije in javne razsvetljave« v
za~etku maja pri~ela z gradnjo kanalizacijskega omre`ja in obnovo vodovodnega omre`ja, meteorne kanalizacije in javne razsvetljave v {tirih naseljih na obmo~ju ob~ine @irovnica.

2015. Najprej se bo gradil povezovalni fekalni kanalizacijski vod
od kri`i{~a ceste Breznica–Vrba s Cesarsko cesto do Poslovne cone
@irovnica (ju`no od naselij Zabreznica, Selo pri @irovnici, @irovnica, do Poslovne cone) in kanalizacija ter ostala infrastruktura v
naseljih Zabreznica in Selo. Gradnja se bo nadaljevala v naselju
@irovnica in delu naselja Most.

Gradbi{~e odprto od leto{njega maja do
septembra 2015

Velik poseg v bivalno okolje – potrebna
strpnost

Gradnja se bo pri~ela po prvomajskih praznikih, dela v okviru
obeh projektov pa bodo zaklju~ena predvidoma v septembru

Izvajalci in ob~inska uprava se bodo trudili, da bo vpliv gradbenih del na vsakodnevni `ivljenjski ritem v ob~ini ~im manj{i,

Na~rt gradnje
kanalizacije
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Gradnja nove ob~inske stavbe

`upan Leopold Poga~ar pa vse ob~ane poziva k sodelovanju in
potrpe`ljivosti: »Zavedamo se, da bo to poseg v bivalno okolje,
da bo ob~asno onemogo~en dostop do hi{, da bo prihajalo do
kraj{ih prekinitev dobave elektrike in vode, da bo poleti mote~
prah in hrup. @al so to nujni spremljevalci investicije, ki je najve~ja
v ob~ini doslej, tako po obsegu kakor tudi po vrednosti. S tem
bomo pridobili novo in obnovljeno infrastrukturo, ki bo vsekakor
izbolj{ala kvaliteto `ivljenja vseh nas. Za razumevanje, sodelovanje
in potrpljenje v na{o skupno korist se vam `e v naprej najlep{e
zahvaljujem.
Izvajalci vas bodo sproti obve{~ali o zaporah cestnih odsekov in
vam omogo~ali odhod na delo, v {ole ipd. V ~asu, ko dostop do
va{ih hi{ ne bo mogo~, se poslu`ujte javnih parkiri{~ na Breznici, pri osnovni {oli, oziroma parkirajte ob robu va{e ulice – tam
kjer bo to mogo~e in na na~in, da ne boste ovirali izvajalcev pri
delu (gradbena mehanizacija, odvoz materialov …). O vsem vas
bomo sproti obve{~ali na spletni strani ob~ine www.zirovnica.si,
kjer si lahko preberete tudi podrobnej{e informacije v zvezi z navedenima projektoma in si ogledate pregledno situacijo poteka
kanalizacije.«

V petek, 5. aprila, je `upan g. Leopold Poga~ar podpisal
pogodbo o ru{itvi in gradnji ob~inske stavbe na Breznici.
Staro poslopje so v aprilu `e poru{ili, novo bo predvidoma zgrajeno {e v leto{njem letu.

Ob~inska stavba na naslovu Breznica 3 je bila zgrajena v 30. letih
prej{njega stoletja kot sede` tedanje Ob~ine Breznica. V pritli~ju
so bili uradni prostori za `upana in tajnika in v nadstropju stanovanje za tajnika, ki je v naslednjih desetletjih dajalo streho
nad glavo razli~nim stanovalcem. Do danes so prostori za delo
organov ob~ine postali premajhni in funkcionalno neustrezni. V
skladu z Razvojnim programom Ob~ine @irovnica 2009–2016
in investicijskim programom iz leta 2012 je potekala priprava
dokumentacije za novogradnjo upravne stavbe na isti lokaciji.
Aprila letos je bilo za izvajalca na podlagi javnega razpisa izbrano podjetje AS-Primus, d.o.o. iz Starega trga pri Lo`u in za nadzor nad gradnjo podjetje MB-Miha Benedik. Vrednost gradnje
nove ob~inske stavbe, ki bo predvidoma dokon~ana do sredine
leto{njega decembra, je 517 000 evrov. Levji dele` sredstev zagotavlja ob~inski prora~un, 166 000 evrov pa bo ob~ina pridobila iz dr`avnega prora~una iz naslova sofinanciranja investicij po
zakonu o financiranju ob~in.
@upan Leopold Poga~ar: »S projektom bomo zagotovili bolj{e
pogoje za delo s strankami, delo ob~inskega sveta in ob~inske
uprave. Izbolj{an bo dostop za invalide, pridobili bodo tudi prostore za seje, arhiv in civilno za{~ito.« Za vodenje investicije je
`upan pooblastil pod`upana Izidorja Jekovca in direktorico OU
Moniko Kusterle.

Novozgrajeni kanalizacijski sistem namenjen
le odvajanju fekalnih vod

Novozgrajeni kanalizacijski sistem ne bo me{an in bo namenjen le
odvajanju fekalnih vod. Meteorne vode se bodo odvajale posebej,
vendar le z javnih povr{in (ceste ipd.). Vse meteorne vode z individualnih streh in ostalih objektov, kjer so vode speljane v me{an
sistem, morajo lastniki lo~iti in jih speljati v lastne ponikovalnice.

Opozorilo lastnikom obdelovalnih zemlji{~

Posebno opozorilo velja lastnikom zemlji{~, kjer poteka povezovalni kanal, da ne bodo po nepotrebnem pri~eli z gnojenjem, sajenjem oz. obdelavo zemlji{~, po katerih poteka trasa. Traso imajo
lastniki ozna~eno tudi v slu`nostnih pogodbah.

Najve~ja investicija v ob~ini doslej

Izgradnjo fekalno kanalizacijskega omre`ja v ob~ini @irovnica delno financira Evropska unija iz sredstev Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in
prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete Odvajanje in ~i{~enje komunalnih odpadnih vod.
Na podlagi javnega
razpisa je bilo za izvajalca gradbenih
del fekalno kanalizacijskega omre`ja,
katerih
pogodbena vrednost zna{a
1.998.072,78 EUR,
izbrano Vodnogospodarsko podjetje,
d.d. iz Kranja. Za
Pri~etek del na Cesarski cesti
so~asno obnovo vodovodnega omre`ja, meteorne kanalizacije in javne razsvetljave v
vrednosti 1.249.196,21 EUR je bilo prav tako na podlagi javnega
razpisa izbrano kranjsko podjetje Gorenjska gradbena dru`ba,
d.d. Strokovni nadzor bo pri obeh projektih izvajalo podjetje
Lokain`eniring, d.o.o. v skupni vrednosti 73.596,00 EUR.

Tlorisna povr{ina nove ob~inske stavbe meri 18 x 10 m. V kleti se
bo nahajalo skladi{~e, arhiv in toplotna postaja ter v pritli~ju sejna soba za 30 do 40 oseb in prostori namenjeni ob~inski upravi.
Delu ob~inske uprave bodo namenjene tudi pisarne v nadstropju z manj{o sejno dvorano in kuhinjo. V stavbi bo vgrajeno
dvigalo in spredaj urejena parkiri{~a.

Dodatna vpra{anja in pojasnila: ga. Romana @epi~, univ.
dipl. in`. grad., e-naslov: romana.zepic�zirovnica.si, tel.:
04 580 91 00 v ~asu uradnih ur ob~ine.
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17. seja Ob~inskega sveta

Krajani Vrbe o obvoznici

Svetnice in svetniki Ob~ine @irovnica so se 28. marca
sestali na 17. redni seji. Med pomembnej{imi to~kami
dnevnega reda je bil zaklju~ni ra~un za leto 2012, prisotni so prisluhnili poro~ilu o delu policistov in redarske
slu`be v preteklem letu, najdlje pa so se zadr`ali pri predstavitvi obvoznice Vrba.

Na zboru krajanov, 24. aprila v dvorani na Breznici, je
bil va{~anom Vrbe predstavljen idejni projekt zahodne
obvoznice. Cesta, ki bi vas razbremenila prometa, je po
mnenju va{~anov nujno potrebna, a predlagana varianta
je za nekatere sprejemljiva re{itev in za druge ne.
Izgradnja obvoznice Vrba je zapisana v razvojnem na~rtu ob~ine
Žirovnica. Obvoznica naj bi vas, skozi katero se dnevno pelje
okoli 1700 vozil, razbremenila tranzitnega prometa in prebivalcem Zabreznice, Breznice in Doslov~ omogo~ila navezavo na regionalno cesto. Ob sprejemanju ob~inskega prostorskega na~rta
(OPN) je bilo predlaganih pet variant poteka ceste. Ob~inska
uprava si je prizadevala pridobiti potrebna soglasja za varianto,
ki bi vas ob{la po vzhodni strani, kar bi bila najbolj{a re{itev
tudi po mnenju va{~anov. A pristojna ministrstva in Zavod za
varstvo kulturne dedi{~ine so zavrnili vse vzhodne variante in kot
edino možno potrdili zahodno. Ob~ina Žirovnica je tako naro~ila
izdelavo idejnega na~rta za predvideno traso obvoznice, ki
predstavlja strokovno podlago za ob~inski podrobni prostorski
na~rt. Župan Leopold Poga~ar je dejal, da pred izdelavo le-tega
želi idejni projekt predstaviti va{~anom, kot je to storil že na
ob~inskem svetu. »OPPN je izhodi{~e za pridobitev gradbenega
dovoljenja in odkup zemlji{~. Preden gremo v to, želim pridobiti
mnenja svetnikov in va{~anov. Ravnali bomo v prid ve~ini, kadar
gre za javni interes, pa je kdo od posameznikov vedno prizadet.«

Zaklju~ni ra~un prora~una O@ za leto 2012 izkazuje prihodke v vi{ini 3.663.565 evrov in odhodke v vi{ini 3.040.560
evrov. Realizacija prihodkov je bila 82%, ker se nekatere investicije (gradnja kanalizacijskega sistema, gradnja ob~inske stavbe
in {iritev ceste v Zavr{nico) na~rtovane za leto 2012, prena{ajo
v leto{nje leto. Neporabljena sredstva so v sprejetem rebalansu
prora~una `e razporejena v investicije 2013. Svetniki so zaklju~ni
ra~un sprejeli z ve~ino glasov.
O delu Policijske postaje Jesenice v preteklem letu je poro~al
namestnik komandirja Marko Pani~. Na obmo~ju ob~ine se je lani
zgodilo 56 kaznivih dejanj, med katerimi prevladuje premo`enjska
kriminaliteta. Policisti so obravnavali {tiri tatvine avtomobilov in
ve~je {tevilo vlomov. Na podro~ju vzdr`evanja javnega reda in
miru ter zagotavljanja splo{ne varnosti ljudi in premo`enja ni bilo
izstopajo~e problematike, na podro~ju varnosti cestnega prometa
pa je bilo stanje v primerjavi z letom poprej bolj{e, saj so obravnavali manj prometnih nesre~ z bla`jimi posledicami.

Prvi del na~rtovane obvoznica v skupni dolžini 1200 m bo potekal po obstoje~i lokalni cesti od Breznice do križi{~a s Cesarsko
cesto. Odsek bo rekonstruiran, na vzhodni strani bo dograjena
kombinirana pot za kolesarje in pe{ce. Od križi{~a s Cesarsko cesto bo obvoznica speljana po travnikih in njivah severno in vzhodno od vasi. Regionalni cesti Žirovnica–Lesce se bo priklju~ila
120 m od železni{kega podvoza v obliki T križi{~a ali kroži{~a.
Novi del ceste v {irini 8 m bo spu{~en v okop, križanje z lokalno cesto (Lipa) bo urejeno z nadvozom. Pe{ci in kolesarji bodo
usmerjeni skozi vas, zato na tem odseku ne bo kolesarske steze
oz. pe{poti. Obvoznica se bo naselju najbolj približala za razdaljo 25–30 m v bližini križi{~a z regionalno cesto, proti severu
oddaljenost od stanovanjskih hi{ naraste do 120 m.

Poro~evalec je stanje varnosti v ob~ini ocenil kot zelo dobro in poudaril, da policisti svoje naloge izvr{ujejo strokovno in u~inkovito,
kljub kadrovskim te`avam in nemogo~im pogojem za delo.
V razpravi na poro~ilo je `upan pohvalil delo PP Jesenice na
podro~ju preventive in svetovanja, opozoril pa je, da se zaradi {tevilnih vlomov in tatvin ob koncu lanskega leta ob~ani ne
po~utijo varne. Apeliral je, naj se {e posebno ob omenjenem
pomanjkanju policistov ve~ pozornosti nameni problematiki kriminalitete in nekoliko manj intenzivnim kontrolam prometa, ki
jih policisti dnevno izvajajo na cesti od Rodin do Most. Svetnika
Jurij Dol`an in Tatjana Mulej sta predlagala, naj se nadzor sicer
vr{i ne le na glavni, temve~ tudi na stranskih cestah, kjer posamezni vozniki prav tako dosegajo previsoke hitrosti.

Obvoznica bo obsegala 26 000 m2 povr{ine, od tega je 10 000 m2 že
v lasti ob~ine ali države, ostalo bo potrebno odkupiti. Ocena stro{kov
gradnje je 1,2 milijona evrov.

Zadnja to~ka dnevnega reda na seji je bila predstavitev obvoznice Vrba, ki je del ob~inskega prostorskega na~rta. Svetnikom
je bil predstavljen idejni projekt za zahodno varianto, saj ob~ina
za nobeno od predlaganih vzhodnih razli~ic ni pridobila soglasja
vseh pristojnih dr`avnih organov. V razpravi je bilo sli{ati tako
odobravajo~a kot odklonilna mnenja glede predstavljene variante obvoznice.

Odzivi Vrbnanov na na~rtovano obvoznico so bili razdeljeni.
Va{~ani so si enotni, da je obvoznica potrebna, a predlagana
varianta se nekaterim ne zdi sprejemljiva. Tisti, ki živijo ob cesti
in si re{itve prometa želijo ~im prej, ne pomi{ljajo, ~eprav bi bila
vzhodna varianta tudi njim ljub{a. Tisti, ki jih promet bremeni
manj, so pripravljeni {e ~akati in iskati možnost za vzhodno varianto. Sli{ati je bilo tudi predlog, da se promet skozi vas omeji
– omogo~i le tistim, ki bi imeli dovolilnice.

P. K.

Pri `upanu na ve~erji
Nas va{~ane – vse Vrbnane
je povabil kar na zahodnja{ko pico,
~eravno raje spekel
tradicionalno bi potico.

@e prt razgrnjen nas pri~akal,
za na{ denar
na vzhodu prazen
a na zahodu s pico,
nespe~eno, a bogato oblo`eno.
Za pico nam prav vse recepte dali,
nam prepovedali, da pe~emo potico!
Zato va{~ani dragi: ni~, al pa to pico!
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Saj ni~ {e ni dokon~no, ni~ spe~eno!
Lahko prestavljamo olive,
na rob potresemo {e nekaj z biv{e njive,
~e boste jedli pico – br` povejte,
da `e vklopim to pe~ico!
Andrejka ^ufer

Aktualno
Župan je poudaril, da glede na že omenjena nesoglasja pristojnih državnih organov in sprejet OPN, možnosti za vzhodno varianto ni. Predlog za spremembo OPN bi projekt ustavil najmanj
za deset let, sprememba mnenja soglasodajalcev pa ni verjetna,
saj Vrba ostaja za{~iteno obmo~je.

sedaj, le promet se bo umaknil iz vasi, ki bo postala bolj prijazna
tako za va{~ane kot za obiskovalce.
Razpravi se je pridružil tudi projektant Metod Lojk iz podjetja CE
Design, ki je pojasnil, da hrup ne bo tolik{en, kot se bojijo nekateri: »1700 vozil dnevno je obremenitev za vas, na obvoznici pa
je ta hrup zanemarljiv. Poleg tega bo cesta vkopana, precej se
lahko re{i tudi s hortikulturno ureditvijo okolice.«

»Smo pred odlo~itvijo, ali gradimo, kjer lahko, ali ne gradimo.«
Nekateri va{~ani so bili mnenja, da bo nova cesta pomenila
ekolo{ko katastrofo, pove~ala hrup in smog ter uni~ila dragocena
kmetijska zemlji{~a v ~asu, ko ves svet teži nazaj k naravi in samooskrbi. Izražen je bil tudi dvom, ~e bodo ob~ani obvoznico sploh
uporabljali.

Vpra{anje zahodna obvoznica DA ali NE ostaja odprto in kot je
dejal župan, bodo razprave z va{~ani {e tekle, obstaja tudi možnost referenduma. Ob koncu je prisotne pozval k premisleku in
predlagal, da svoja mnenja posredujejo tudi v pisni obliki v novo
name{~eni nabiralnik VO v Vrbi.

Spet drugi so bili mnenja, da onesnaževanje ne bo ni~ ve~ kot

Polona Kus

Anketa o uporabi obvoznice Vrba
Ob~ina @irovnica je v okviru izdelave ob~inskega prostorskega na~rta (OPN) od vseh nosilcev urejanja prostora (soglasodajalcev)
pridobila soglasje za izvedbo le t.i. zahodne variante obvoznice Vrba, prikazane na sliki. Spra{ujemo vas ali bi uporabljali to
obvoznico, ki bo imela lo~ena vozna pasova za obojestranski promet, namesto da bi se vozili skozi vas Vrba, kjer je
sre~anje skoraj nemogo~e. Na podlagi {tetja prometa je ocena povpre~nega dnevnega prometa skozi vas 1700 vozil.
Prosimo vas, da obkro`ite odgovor in to anketo vrnete v sprejemni pisarni ob~ine, oddate v po{tni nabiralnik pred ob~ino
(Moste 2a – stavba Elektra Gorenjske) ali jo oddate na uredni{tvu Novic ob~ine @irovnica (@irovnica 60 c – Medium).
Anketo bomo objavili tudi na dru`abnem omre`ju Facebook.
OBKRO@I:
DA – uporabljal(a) bom obvoznico

NE – obvoznice ne bom uporabljal(a)
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Primer dobre prakse Ob~ine
@irovnica predstavljen na mednarodni
konferenci na Hrva{kem

• T ako smo iz razpisov pridobili sofinancerska sredstva za:
- kanalizacijo Rodine 440.000 EUR,
- kanalizacijo Vrba, Breznica 921.000 EUR,
- v e~namensko dvorano 1.145.000 EUR, od tega 87.000 EUR
iz ukrepa 323,
- parkiri{~e v Zavr{nici 63.000 EUR,
- k analizacijo Zabreznica, Selo pri @irovnici, @irovnica in del
Most (v letu 2013) 1.708.000 EUR
- t er sredstva za manj{e projekte kot so nakup stojnic, otro{ko
igri{~e Selo itd …

Med 11. in 13. aprilom 2013 je v hrva{kem Biogradu
na moru potekala mednarodna konferenca SLOVECRO,
katero je pod ~astnim pokroviteljstvom evropskega poslanca Iva Vajgla pripravil In{titut INEA za jugovzhodno
Evropo v sodelovanju s Skupnostjo ob~in Slovenije, Ministrstvom za regionalni razvoj in evropske sklade Republike Hrva{ke, Skupnostjo ob~in Hrva{ke in drugimi partnerskimi organizacijami.
Namen konference je predstavitev primerov dobrih praks ~rpanja
evropskih sredstev na podro~jih turizma, zaposlovanja, gospodarstva, socialnega podjetni{tva, komunalne infrastrukture, okolja,
{porta, izobra`evanja, energetike, kulture, kmetijstva in mladih v
finan~ni perspektivi 2007–2014 v Sloveniji. Predstavniki slovenskih
ob~in, podjetij in nevladnih organizacij so na konferenci predstavili svoje prakti~ne izku{nje iz posameznih faz kori{~enja evropskih sredstev, kot so npr. priprava projektov, prijava na razpise,
realizacija projektov in poro~anje po izvedbi projekta. Konferenca
je bila namenjena predstavnikom lokalnih skupnosti, podjetij ter
nevladnih organizacij in {ir{i zainteresirani javnosti.
Na konferenci je bila s strani podjetja K&Z iz Radovljice, s katerim na{a ob~ina sodeluje na podro~ju razpisov in razvojnega
programa, predstavljena Ob~ina @irovnica kot primer dobre prakse pri pridobivanju evropskih in ostalih sredstev sofinanciranja
za razne projekte in investicije.
Pri tem so predvsem zanimivi podatki, ki vam jih predstavljamo
v nadaljevanju:

Z dobro pripravljenimi projekti in dokumentacijo smo bili na tem
podro~ju zelo uspe{ni.
Leopold Poga~ar, `upan

Tabor Nove Slovenije v
Kamniku
V nedeljo 26. 5. 2013 bo v Kamniku tabor NSi. Na{ poslanec
Matej Tonin nas vabi v naro~je tamkaj{njih planin: »Z obiskom
tabora Nove Slovenije in ogledom znamenitosti ob~ine Kamnik
si lahko naredite popoln dan. V kamni{ki Novi Sloveniji smo se
potrudili in prireditveni prostor tabora postavili na obrobje starega mestnega jedra, ki vam bo tako dosegljiv z nekaj koraki. Pred
in po uradnem programu tabora boste imeli lepo prilo`nost, da
obi{~ete {tevilne druge naravne znamenitosti, kjer si boste lahko
oddahnili in nau`ili naravnih lepot. Vabljeni, da nedeljo pre`ivite
z nami, ponujamo vam lepo prilo`nost za dru`enje, ogledovanje
znamenitosti, oku{anje lokalnih dobrot in zabavo.« Zabaval nas
bo ansambel Sa{a Avsenika. Organiziran bo avtobusni prevoz.
Informacije o prijavi in odhodu avtobusa sledijo na oglasnih deskah po ob~ini.
Se vidimo!

• Povpre~na vrednost prora~una Ob~ine @irovnica je bila v letih
2007–2013 (realizacija 2007–2012 ter plan 2013) 4.128.035
EUR.
• Povpre~ni letni »razvojni potencial prora~una« v zadnjih sedmih letih je 2.110.000 EUR na leto.
• V obdobju 2007–2013 smo v prora~un za potrebe investicij pridobili 5.337.000 EUR sofinanciranja (EU, dr`ava …), od
tega je vRelief_90x87_0513_TISK.pdf
letu 2013 na~rtovanih 1.708.000
EUR iz kohezije, kar
4/24/13
8:08:46 PM
je v sedmih letih povpre~no 762.000 EUR/leto.
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Jurij Dol`an, predsednik ob~inskega odbora @irovnica
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Blejska Dobrava 26 c
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O prora~unu in predlogu
novih cen oskrbe s pitno vodo

Prispevki politi~nih strank – odgovor
V primeru mojega prispevka v prej{nji {tevilki Novic z naslovom Za dr`avljane gre in za domovino, ugotavljam, da merila
uredni{kega odbora Novic niso za vse avtorje prispevkov enaka.
V Novicah tako beremo prispevke poslanke, ki ravno tako presegajo ob~inske meje in najdemo prispevke zasebnih potovanj
in {e kaj. Smatram, da se neenakost pred pravili in zakoni preprosto imenuje - diskriminacija.

Svetniki smo na decembrski seji sprejemali predlog prora~una
2013 in 2014. Svetnika Slovenske demokratske stranke ga nisva podprla, ker je za dolo~ene projekte prepotratno naravnan
(draga cesta v Zavr{nico ter izredno draga ob~inska stavba) in
ker niso bile upo{tevane pripombe, ki sva jih pravo~asno posredovala. Najini predlogi:
- energetska sanacija starega dela osnovne {ole (obnova fasade
in menjava oken)
- ve~ sredstev za pridelovalce doma pridelane hrane
- pridobitev parkiri{~ za pokopali{~e Rodine
- obnova ceste ob `eleznici v podvoz v @irovnici
- ve~ sredstev za energetske sanacije individualnih hi{
Da bi se na{teto lahko izvedlo bi se zmanj{ala sredstva za cesto v
Zavr{nico (412 m ceste zna{a skoraj 800.000,00 EUR) in ob~insko
stavbo. V prora~unu je vrednost stavbe planirana 488.000,00
EUR in z rebalansom v januarju 2013 zna{a `e 598.000,00 EUR.
Glede na gospodarsko situacijo bi po prepri~anju mnogih prebivalcev ob~inska uprava lahko delovala v prostorih Elektra, kjer
se trenutno nahaja. Najini predlogi k prora~unu za leto 2013–
2014 niso bili sprejeti, sprejet pa je bil prora~un v prvotni obliki.
Na isti seji je bilo predlagano zvi{anje cen storitve javne slu`be
oskrbe s pitno vodo in zvi{anje cen odvajanja odpadnih vod. Direktor Jeko-in g. Ivan Ho~evar je pojasnil, da trenutne cene ne zagotavljajo pokrivanja omre`nine omenjenih stro{kov. Toda, Jeko-in ima v najemu vodovodno in kanalizacijsko omre`je, katerega
lastnik je Ob~ina @irovnica. Jeko-in nam ob~anom direktno preko
polo`nic zara~unava omenjeni stro{ek, ki pa ga nato kot najemnino vrne ob~ini in to ceno (najemnine) potrjuje ob~inski svet.
Svetnika sva tak{nemu povi{anju nasprotovala prav iz razloga, da
je primanjkljaj `e vklju~en v sprejeti prora~un za leti 2013 in 2014.
Povi{anje zna{a cca 6,00 EUR mese~no na eno dru`ino kar znese
pribli`no 72,00 EUR na letni ravni in to ni ve~ majhen znesek.
^ez prst tak{no pove~anje mese~nih polo`nic prora~un ob~ine
pove~a za ve~ kot 70.000,00 EUR na leto.
@upanov predlog je bil pove~anje v dveh delih in sicer polovico
`e z januarjem 2013 in druga polovica z julijem 2013. Na seji sva
predlagala povi{anje za celotno obdobje za 2,00 EUR vendar je
bil predlog s strani Neodvisne liste za @irovnico in {e nekaterih
svetnikov zavrnjen. Opozorilo `upana je bilo, da je naloga svetnika tudi skrb polnjenje prora~una ob~ine.
Z mnenjem se strinjava in dolo~ene projekte tudi podpirava,
vendar je skrb svetnikov predvsem transparentna in smotrna
poraba davkopla~evalskega denarja. ^ez leta (ko toliko ob~in
ne bo ve~ – in morda tudi na{e ne) bodo omenjene zgradbe
predstavljale samo {e dodatno breme ob~anom.
Nasprotovanje sprejetju tak{nega prora~una in zvi{anju cen
komunalnih storitev ne pomeni nasprotovanje razvoju ob~ine
po sistemu »kar tako«, kot se nama rado pripisuje. Izvedba
na~rtovanih investicij in ostalih dejavnosti se lahko izvede tudi
po na~elu »z manj je ve~«. @al se predlogi manj{ine obi~ajno
ozna~ujejo kot nasprotovanje in nagajanje.
Za majhno ob~ino, kot @irovnica je, naj bi se uporabljala stavba Elektra, ^opova rojstna hi{a, dvorana nad telovadnico v O[,
dvorana ob `upni{~u in {e kaj bi se na{lo. V samostojni ob~ini
je bilo `e kar nekaj projektov »zavo`enih« in nespametno zapravljen davkopla~evalski denar brez kakr{nekoli odgovornosti. Ni
napredek samo v gradnji novega in ru{enju starega pa~ pa tudi
v obnovi in vzdr`evanju na{e dedi{~ine.

Roman Kozmus

Ne graja, naj bo le vpra{anje

Prebiram »De`elne novice« z dne 5. aprila 2013. Ob~ina Radovljica objavi vse ob~inske odloke in druge predpise ob~anom na
vpogled. To je temeljna dol`nost upravnih organov v demokraciji.
V ob~ini @irovnica tega ni. Vpra{ujem, ~e Ob~ina @irovnica deluje
brez predpisov in odlokov ali pa je to prikrito javnosti in zakaj? Je
ob~anom namenoma kratena ustavna pravica »…biti obve{~en«?
Ve~krat zasledim, da je nekaj objavljeno v Uradnem listu RS. To
ne zadosti pravici »biti obve{~en«, ker tega glasila nih~e nima,
ker je predraga naro~nina.
Pavel Be{ter

Odgovor na vpra{anje g. Pavla Be{tra

Bistvena sestavina statuta lokalne skupnosti je tudi dolo~itev
uradnega glasila, v katerem se objavljajo ob~inski akti, za katere je pogoj za za~etek veljavnosti uradna objava. Statut Ob~ine
@irovnica dolo~a, da se ob~inski predpisi objavljajo v Uradnem
listu Republike Slovenije, s ~imer se med drugim zadosti tudi
pravici javnosti do obve{~enosti.
Uradni list je dostopen {irokemu krogu ljudi in ga kot uradno
glasilo uporabljajo vsi dr`avni organi ter mnoge ob~ine. Ob~inski
predpisi namre~ niso namenjeni samo ob~anom posamezne
ob~ine, pa~ pa {ir{emu krogu ljudi oziroma vsem, ki jih zanima
ali so dol`ni poznati pravni red v ob~ini.
Naslednji razlog, ki govori v prid objavljanja v Uradnem listu Republike Slovenije, je tudi a`urnost objav, saj Novice ob~ine @irovnica izhajajo le {estkrat na leto, Uradni list Republike Slovenije
pa dvakrat tedensko. Hkrati bi bila uvedba mese~nega izdajanja
novic dra`ja, kot so objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Vsi ob~inski predpisi so informacije javnega zna~aja, zato ob~ina
poleg objav v Uradnem listu Republike Slovenije zagotavlja
obve{~enost javnosti tudi tako, da objavlja vse svoje predpise na
spletni strani ob~ine, v fizi~ni obliki pa so vsakomur dostopni v
prostorih ob~inske uprave.
V lanskem letu je svoje predpise v Uradnem listu RS objavljalo
138 ob~in (od skupaj 212 ob~in v RS).
Uradni list Republike Slovenije je na spletni strani dostopen 24
ur, 365 dni na leto, in sicer brezpla~no. To pomeni, da si ob~ani
lahko predpise ogledajo kadarkoli, kolikor imajo urejen dostop
do interneta. Za vse tiste, ki do spleta ne dostopajo, ali pa imajo raj{i natisnjeno razli~ico, je zagotovljen natis elektronske izdaje. Uredba o objavljanju v Uradnem listu Republike Slovenije
(Uradni list RS, {t. 20/10) v 6. ~lenu dolo~a tudi vpogled v elektronsko in tiskano izdajo, saj knji`nicam, upravnim enotam in
dr`avnim organom nalaga nalogo, da morajo ob~anu v ~asu
uradnih ur nuditi vpogled v Uradni list RS. Menimo, da je z vsemi temi ukrepi zagotovljen dober in enakovreden dostop do
dr`avnih in ob~inskih predpisov.
Monika Kusterle,
direktorica ob~inske uprave

							
Svetnika OO SDS @irovnica Tatjana Mulej in Du{an Konte
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Ob~inske strani
Ob~ina @irovnica, Breznica 3, 4274 @irovnica, objavlja na podlagi 22.
~lena Zakona o stvarnem premo`enju dr`ave in samoupravnih lokalnih
skupnosti (Uradni list RS, {t. 86/10, 75/12) v zvezi s 35. ~lenom Uredbe o stvarnem premo`enju dr`ave in samoupravnih lokalnih skupnosti
(Uradni list RS, {t. 34/11, 24/13)

4. Postopek izbire najugodnej{ega ponudnika
4.1. Komisija bo odprla prispele ponudbe dne 07. 06. 2013 ob 12.
uri v prostorih Ob~ine @irovnica, za~asni naslov Moste 2 A, 4274
@irovnica (poslovni objekt Elektro Gorenjska – 2. nadstropje).
4.2. V primeru, da bo prispelo ve~ najugodnej{ih ponudb, bo pristojna
komisija ponudnike, ki so ponudili enako visoko kupnino, v roku 15 dni
pozvala k dopolnitvi ponudbe in z njimi opravila pogajanja.
4.3. Ponudniki bodo o izbiri obve{~eni v roku 30 dni po preteku roka za
javno zbiranje ponudb.
4.4. Na podlagi tega razpisa Ob~ina @irovnica ni zavezana skleniti pogodbe o prodaji nepremi~nin z najbolj{im ali katerimkoli drugim ponudnikom.

JAVNO ZBIRANJE PONUDB

za prodajo nepremi~nega premo`enja
v lasti Ob~ine @irovnica
1. Predmet javnega zbiranja ponudb
Predmet javnega zbiranja ponudb so tri nezazidana stavbna zemlji{~a
oz. zazidljive parcele v spodnjem delu naselja Moste nad avtocesto
(prej{nji ZN Moste) in sicer:
a) zemlji{~e s parc. {t. 834/2 in 835/2, travnik v skupni izmeri 635 m2,
k.o. @irovnica – izhodi{~na cena zna{a 61.277,00 EUR,
b) zemlji{~e s parc. {t. 834/1, travnik v izmeri 565 m2, k.o.
@irovnica – izhodi{~na cena zna{a 54.522,00 EUR,
c) z emlji{~e s parc. {t. 831/10, 831/15 in 834/7, travnik v skupni izmeri
769 m2 – izhodi{~na cena zna{a 74.208,00 EUR.
Navedene izhodi{~ne cene ne vklju~ujejo DDV.

5. Dodatne informacije
Dodatne informacije o pogojih javnega zbiranja ponudb, natan~nej{e
podatke o predmetni nepremi~nini in informacije za ogled nepremi~nine
dobijo interesenti na Ob~ini @irovnica, tel. 04 58 09 100, kontaktna oseba ga. Monika Kusterle.
[tevilka: 478-0052/2012
Datum: 17. 04. 2013

2. Pogoji prodaje
2.1. Nepremi~nine so naprodaj po na~elu »videno – kupljeno«.
2.2. Nepremi~nine bodo prodane ponudnikom, za katere bo imenovana
komisija ugotovila, da so podali najugodnej{o ponudbo za posamezno
zazidljivo parcelo in bodo s sklepom `upana izbrani za najugodnej{e
ponudnike.
2.3. Izbrani ponudniki bodo morali skleniti prodajno pogodbo v roku
15 dni po opravljenem izboru najugodnej{ega ponudnika. V nasprotnem primeru se bo {telo, da so od nakupa odstopili in ima prodajalec
pravico zadr`ati pla~ano var{~ino.
2.4. Zemlji{koknji`no dovolilo za vknji`bo lastninske pravice bo kupcem
izdano po pla~ilu celotne kupnine (vklju~no z DDV).
2.5. Pla~ilo celotne kupnine v roku 30 dni po izstavitvi ra~una na podlagi
podpisa prodajne pogodbe je bistvena sestavina pogodbe.
2.6. Kupci bodo poleg ponujene kupnine dol`ni pla~ati {e 20% DDV ter
stro{ke vknji`be lastninske pravice v zemlji{ko knjigo.

Leopold Poga~ar, `upan

@elite registrirati s.p. ali d.o.o.?
Vabilo na brezpla~no delavnico za potencialne podjetnike
Razvojna agencija Zgornje Gorenjske v sklopu vstopne to~ke
VEM (Vse na Enem Mestu) v letu 2013 organizira ve~ delavnic
na temo registracije s.p. in d.o.o. Delavnica je namenjena potencialnim podjetnikom, tistim, ki {ele razmi{ljate o samostojni
podjetni{ki poti, in tistim, ki ste `e nekje zaposleni in `elite registrirati tako imenovani popoldanski s.p.
Vse delavnice bomo izvedli na Razvojni agenciji Zgornje Gorenjske, na naslovu Spodnji Plav` 24e, 4270 Jesenice.

3. Pogoji za udele`bo v postopku javnega zbiranja ponudb
3.1. Ponudnik je dol`an pla~ati var{~ino za:
- zemlji{~e pod to~ko 1.a v vi{ini 6.100,00 EUR,
- zemlji{~e pod to~ko 1.b v vi{ini 5.400 EUR in
- zemlji{~e pod to~ko 1.c v vi{ini 7.400 EUR
in sicer na TRR prodajalca {t.: 01392 - 0100007760, sklic 18
76902-7141998-(dav~na {tevilka ponudnika) z navedbo »var{~ina za
zemlji{~e«. Pla~ana var{~ina se izbranim ponudnikom vra~una v kupnino, ostalim ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti v roku 8 dni od
dneva izbire najugodnej{ih ponudnikov.
3.2. Ponudba mora vsebovati:
‐ podatke o ponudniku (ime, priimek oziroma firmo, naslov oz. sede`,
EM[O oz. mati~no {tevilko, dav~no {tevilko, {tevilko transakcijskega
ra~una, naziv in naslov banke za vra~ilo var{~ine),
‐ ponujeno ceno, ki ne sme biti ni`ja od objavljene izhodi{~ne cene
nepremi~nine,
- potrdilo o dr`avljanstvu in kopijo osebnega dokumenta (fizi~ne osebe),
‐ izpis iz sodnega ali drugega ustreznega registra, ki ni starej{i od 30 dni
(pravne osebe),
‐ potrdilo o pla~ani var{~ini,
‐ izjavo o sprejemanju pogojev javnega zbiranja ponudb,
‐ izjavo o veljavnosti dane ponudbe do 31. 07. 2013.
Ponudbe morajo biti brezpogojne.
3.3. V primeru, da ponudba ne bo oddana v skladu z dolo~ili tega razpisa ali rokom za oddajo ponudb, je pristojna komisija ne bo upo{tevala.
3.4. Ponudniki morajo ponudbo oddati osebno ali priporo~eno po po{ti
v zaprti ovojnici na naslov Ob~ina @irovnica, Breznica 3, 4274 @irovnica.
Na ovojnici mora biti oznaka: »Ne odpiraj – ponudba za nakup zemlji{~
v Mostah« in naveden naslov ponudnika. Za pravo~asne se bodo {tele
ponudbe, ki bodo prispele na sede` prodajalca najkasneje do petka 07.
06. 2013 do 10. ure.

Termini delavnic (vsaki~ od 10:00 do 12:00 ure)
- 19. 4. 2013
- 17. 5. 2013
- Datumi za junij, avgust in september bodo objavljeni kasneje.
Teme
- Postopek registracije s.p. in d.o.o. na VEM to~ki
-K
 je lahko registrirate s.p. in d.o.o. in dobite hkrati tudi vse
informacije v zvezi s tem
- Informacije o osnovnih pogojih za opravljanje dolo~ene dejavnosti
- Osnovne informacije o vodenju knjigovodstva
- Informacije o stro{kih (prispevki, ~lanarine ...)
- Informacije o razpisih in subvencijah za samozaposlitev
Delavnico bo vodila ga. Eldina ^osatovi}. Prijave po{ljite po elektronski po{ti dina�ragor.si ali pokli~ite po telefonu na {t. 04 581
34 19. V prijavi navedite ime in priimek ter telefonsko {tevilko.
Vljudno vabljeni!
Delavnice so financirane s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter delno s strani ob~in Zgornje Gorenjske v
okviru Javnega razpisa za financiranje izvajanja celovitih podpornih storitev v okviru vstopnih to~k VEM na lokalnem nivoju
v letu 2013.
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VABILO

da smo dobili podporo vseh `upanov Zgornjesavske doline, ki
nam bodo pomagali pri organizaciji dejavnosti. Vse aktivnosti
bodo potekale v Hi{i novih tehnologij v @irovnici brezpla~no,
saj `elimo povrniti zaupanje v poklicno izobra`evanje in s tem
zagotoviti tako otrokom kot prebivalcem na{e lepe doline zadostno {tevilo obrtnikov na podro~ju lesne gradnje. Uporaba lesa v
gradbeni{tvu je v porastu in prav je, da mladim omogo~imo dostop do informacij. [e enkrat bi se radi zahvalili vsem `upanom
za obisk in podporo pri izvedbi opisane ideje.«

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
Ob~ine @irovnica v sodelovanju z Avto{olo B&B
organizira preventivno akcijo za vse voznike osebnih
avtomobilov s predavanjem in prakti~nim delom.
Akcija bo potekala v soboto, dne 18. maja 2013
• ob 9. uri predavanje v u~ilnici Osnovne {ole @irovnica
• ob 10. uri pri~etek prakti~nega dela z vožnjo, s {tartom pri
osnovni {oli

Medob~inski in{pektorat in redarstvo ob~in Jesenice,
Gorje, Kranjska Gora in @irovnica

Zagotovljeni bodo {tirje avtomobili Avto{ole B&B. Vožnjo bo
mogo~e opraviti pod nadzorstvom njihovih in{truktorjev.
V {olski u~ilnici bo potekalo predavanje, s pomo~jo katerega boste lahko osvežili znanje cestno prometnih predpisov. Sledila bo
prakti~na vožnja s poudarkom na kroži{~ih.

Zagotavljanje preglednosti ob
ob~inskih cestah – opozorilo

Vabljeni vsi vozniki osebnih avtomobilov.

Ob rednih pregledih in nadzorih ob~inskih cest smo opazili, da lastniki oziroma sosedje ob ob~inskih cestah vegetacije {e niso porezali oziroma jo uredili, kot se to od
njih pri~akuje.
Zakon o cestah (Ur. l. {t. 109/2010) namre~ v 98. ~lenu dolo~a,
da v obmo~ju nivojskega kri`i{~a ob~inskih cest, kri`i{~a ob~inske
ceste z `elezni{ko progo ali v obmo~ju cestnih priklju~kov na
ob~insko cesto ter na notranji strani cestnih krivin ni dovoljeno
vzpostaviti kakr{nekoli vegetacije ali postaviti objekte, naprave
itd., kar bi oviralo preglednost cest in kri`i{~ ali priklju~ka. Globa
za navedeni prekr{ek zna{a 500 EUR za posameznika.
Odlok o ureditvi in varnosti cestnega prometa v naseljih ob~ine
@irovnica (Ur. l. {t. 101/2006) v 27. ~lenu povzema dolo~be
zakona, pri tem pa dovoljuje vi{ino `ivih mej, ograj ali drugih
objektov najve~ 0,6 metra v vi{ino od nivelete vozi{~a in najmanj
0,5 metra od roba vozi{~a. Kjer konfiguracija terena ne dopu{~a
te vi{ine, je potrebno vi{ino prilagoditi na vi{ino, ko je {e zagotovljena preglednost. Globa za navedeni prekr{ek zna{a 125,19
EUR za posameznika.
V kolikor zavezanec vegetacije ne uredi v roku, ki mu je postavljen s strani nadzornega organa, vegetacijo uredi vzdr`evalec
ceste na stro{ke zavezanca.
Opozarjamo, da je potrebno za vegetacijo skrbeti skozi celo leto
in tako zagotovljati minimalno polje preglednosti.
Previsoka vegetacija ob ob~inskih cestah predstavlja oviro, prav
tako pa ogro`a varnost udele`encev v cestnem prometu in
opustitev dol`nosti po zakonu in odloku, zato vse sosede ob
ob~inskih cestah opozarjamo in pozivamo, da uredijo vegetacijo. Medob~inski in{pektorat in redarstvo Ob~in Jesenice, Gorje,
Kranjska Gora in @irovnica bo v primeru prijave zoper odgovorne
uvedel postopek skladno z dolo~ili Zakona o in{pekcijskem postopku in Zakona o prekr{kih.

@upani obiskali Hi{o novih tehnologij
Hi{a novih tehnologij v @irovnici je pri~ela delovati v lanskem februarju. Njena osnovna dejavnost je izobra`evanje
uporabnikov o novih sistemih za lesno gradnjo objektov
in prodaja.

V Hi{i novih tehnologij uporabnike izobra`ujejo o izdelavi lesenih konstrukcij, lesenih fasad in teras ter za{~iti in ~i{~enju
lesa. Opremljena je z najsodobnej{o ra~unalni{ko opremo za
pou~evanje Auto CAD in Hsb CAD programov. V hi{i je urejen
koti~ek za prakti~en prikaz omenjenih sistemov, kjer obiskovalci
sami lahko izdelajo vzorce fasad, teras ali lesenih konstrukcij.
26. marca so Hi{o novih tehnologij obiskali `upani {estih zgornjesavskih ob~in, ob~ine @irovnica Leopold Poga~ar, ob~ine Gorje Peter Torkar, ob~ine Radovljica Ciril Globo~nik, ob~ine Jesenice Toma` Tom Mencinger, ob~ine Kranjska Gora Jure @erjav,
ob~ine Bled Anton Me`an, in koordinator Stevo [~avni~ar.
Miro Rozman, direktor: »@upane smo seznanili z na{imi dejavnostmi, med drugim smo jim predstavili delo z nadarjenimi
otroki iz osnovnih {ol od 6. do 9. razreda. Za otroke smo pripravili prikaz uporabe lesa v gradbeni{tvu, nad katerim so bili
navdu{eni. Poleg teoreti~ne razlage uporabe lesa so poskusili
tudi prakti~no izdelati lesen nadstre{ek v pomanj{ani verziji.
S tem smo otrokom posku{ali pokazati, da vse znanje in
uspe{nost v `ivljenju nista povezana zgolj z ekonomijo in
ra~unalni{tvom, ampak da lahko svojo kreativnost in polo`aj
v dru`bi doka`ejo tudi na podro~ju obrtnih dejavnosti. S podobnimi predstavitvami nameravamo nadaljevati in veseli smo,

Onesna`evanje ob~inskih cest

Medob~inski in{pektorat in redarstvo prav tako ugotavlja, da
predvsem vozniki traktorjev in delovnih strojev ne spo{tujejo
dolo~il Zakona o cestah, ki v 4. odstavku 5. ~lena nalaga, da
mora voznik preden se vklju~i v promet na javni cesti s kolovozne
poti, nekategorizirane ceste, individualnega priklju~ka, obmo~ja
izvajanja del ali druge zemlji{ke povr{ine, odstraniti z vozila zemljo ali blato, ki bi lahko onesna`ilo vozi{~e. Globa za voznika,
ki ne stori navedenega je 1.000 EUR. Povzro~itelj mora poravnati tudi stro{ke ~i{~enja, ki ga opravi vzdr`evalec ob~inske ceste.
Ale{ Ko`elj, ob~inski in{pektor
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^istilna akcija v ob~ini @irovnica
V ob~ini @irovnica smo ponovno izvedli ~istilno akcijo, ki jo ob~ina vsako leto organizira ob dnevu Zemlje. Sodelujo~i
v akciji opa`ajo, da je nemarno odlo`enih odpadkov v na{em okolju vse manj, {e vedno pa ne manjka neprijetnih
presene~enj, {e posebno v o~em bolj skritih koti~kih.
V Pi{kovci, kjer so ~istili policisti, gasilci in ~ebelarji je bilo odpadkov veliko manj kot v preteklih letih.
Va{ki odbori so skupaj z va{~ani poskrbeli za ~ista naselja, vse
od Rebra do poljskih poti. Za ~isto Zavr{nico so zavihali rokave
lovci, planinci in TVD Partizan. Dru{tvo DPM @irovnica je uredilo
Glenco, kolesarji pa so poskrbeli za lep{i izgled ob~ine ob regionalni cesti.

Urejanje vasi Doslov~e
Na ~istilno akcijo se je leto{nje leto odzvalo vseh deset va{kih
odborov in devet dru{tev: Lovska dru`ina Stol @irovnica, Planinsko dru{tvo @irovnica, TVD Partizan, Kolesarski klub Zavr{nica,
Dru{tvo prijateljev mladine @irovnica, ^ebelarsko dru{tvo Antona Jan{e Breznica, PGD Zabreznica, PGD Smoku~ in skavti iz stega Pod svobodnim soncem Breznica, ki so se akciji pridru`ili `e
en teden prej. Sodelovali so tudi u~enci Osnovne {ole @irovnica,
ki so bili zadol`eni za ~i{~enje okolice {ole, {olske poti in Rebra.
@e drugo leto so se ~istilni akciji prostovoljno pridru`ili tudi policisti Policijske postaje Jesenice.

Za odvoz zbranih odpadkov so poskrbeli delavci Jeko-ina.
Ob~ina @irovnica se zahvaljuje vsem posameznikom in skupinam, ki so se udele`ili ~istilne akcije, kuhinji Osnovne {ole
@irovnica in Lovskemu domu Stol, ki sta za na{e prostovoljce pripravila zaslu`ene malice, Darkotu in Toma`u za takoj{en odvoz
odpadkov z dolo~enih mest ter podjetju Jeko-in za odvoz vseh
odpadkov.
Ob tej prilo`nosti pozivamo vse ljudi k okoljski osve{~enosti, k
skrbi za ~isto in urejeno okolje, da bo le-to ostalo lepo in zdravo.
Helena ^ade`

Akcija zbiranja
nevarnih odpadkov
Podjetje JEKO-IN obve{~a, da bo spomladanska akcija zbiranja
nevarnih odpadkov iz gospodinjstev potekala v soboto, 25. maja
2013 po naslednjem razporedu:
- parkirni prostor ob cesti Breznica–Vrba od 09.00 do 10.30
-p
 arkirni prostor v Mostah, pred Elektro @irovnica, od 11.00 do
12.30

^lani VO Selo so med ~i{~enjem na{e okolice v bližini
»Vahtnice« naleteli na zalogo stare plo~evine, katere lastnik je
dobro poznani va{~an Sela, a te navlake nikakor ne odpelje
na ustrezno odlagali{~e.
Va{ki odbori so ~istili svojo vas z okolico, dru{tva in druge skupine pa so se odlo~ili za druga obmo~ja, kot so Pi{kovca na Bregu, Zavr{nica, obmo~je ob `elezni{ki progi in na obeh straneh
regionalne ceste.
Ob~ina je zagotovila vre~ke za smeti, za{~itne rokavice in malico za udele`ence akcije. Vse zbrane odpadke je odpeljalo javno
podjetje Jeko-in, d.o.o., Jesenice.
Po posredovanih podatkih je v ~istilni akciji okvirno sodelovalo ve~ kot 350 prostovoljcev, ki so skupaj nabrali ve~ kot 15
kubi~nih metrov odpadkov. Na podlagi tega se ugotavlja, da
je odpadkov manj kot v prej{njih letih, vendar so med nami {e
vedno brezbri`ni ljudje, ki odlagajo smeti v na{o lepo naravo, ali
pa te le`ijo ob cesti in na odmaknjenih obmo~jih.

Ob~ane prosimo, da nevarne odpadke dostavijo na zbirno mesto, kjer bo postavljeno vozilo z ADR opremo podjetja Kemis
iz Radomelj. Obve{~amo vas, da je med letom mo`na oddaja
nevarnih odpadkov iz gospodinjstev v Zbirnem centru @irovnica.

Odvoz zelenega odreza

Ob~ane ob~ine @irovnica obve{~amo, da je brezpla~na relacija
odvoza zelenega odreza
od vklju~no 1. julija 2013 dalje ukinjena.
Zeleni odrez ob~ani lahko kompostirajo na lastnem vrtu ali
brezpla~no oddajo v Zbirnem centru @irovnica. Odlaganje zelenega odreza med komunalne odpadke ni dovoljeno!
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Eko koti~ek
Medob~inski in{pektorat in redarstvo ob~in Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in @irovnica

Kurjenje v naravnem in bivalnem okolju ni dovoljeno
gozdovih, Zakon o TNP in ob~inski predpisi v dolo~enih ob~inah,
so le nekateri izmed predpisov, ki konkretno za posamezna
specifi~na podro~ja dolo~ajo prepovedi in omejitve kurjenja v
naravnem in bivalnem okolju.
V ob~ini @irovnica Odlokom o ravnanju s komunalnimi odpadki v
ob~ini @irovnica (UVG 35/02 s sprem.) predpisuje prepoved opustitve storitev javne slu`be in kopi~enje komunalnih odpadkov
ter njihovo se`iganje ali odlaganje v objektih ali na zemlji{~ih, ki
niso namenjeni za odstranjevanje komunalnih odpadkov. Globa
za omenjeni prekr{ek je za posameznika predpisana v znesku
300 EUR.
Prav tako Odlok o javnem redu in miru v ob~ini @irovnica (Ur. l. RS,
{t. 90/2011) zaradi ogro`anja varnosti ljudi in premo`enja, med
drugimi omejitvami, v bivalnem in naravnem okolju prepoveduje netiti in prena{ati ogenj ter se`igati materiale, ki povzro~ajo
motenje okolice ali obremenjevanje okolja. Globa za omenjeni
prekr{ek je za posameznika predpisana v znesku 120 EUR.
Pristojnost ukrepanja po navedenih ob~inskih predpisih ima na{
medob~inski in{pektorat in redarstvo.

V spomladanskem ~asu, ko pri~nemo urejati okolico,
vrtove, njive …, se znajdemo pred zagato, kam z vsemi
zelenimi oziroma biolo{kimi odpadki. Najhitrej{a re{itev
se nam ponudi tako, da jih kar na kraju zakurimo. Potem
se gost dim vije po dolini, naselju in smradi ter du{i vse
`ivo. Je to dobra re{itev?
Glede na ~as, v katerem `ivimo, je ekologiji in varstvu okolja
potrebno nameniti veliko ve~jo vlogo in tako tudi v zvezi s tem
temeljito spremeniti miselnost in ravnanje. Prepoved kurjenja
odpadkov v naravnem in bivalnem okolju narekujejo tudi Evropske direktive.
Sezone po`arov v naravi se v zadnjih letih zaradi toplih in suhih
pomladi in jeseni podalj{ujejo. Najpogostej{i povzro~itelj je ~lovek s svojo nepremi{ljeno dejavnostjo. Po`are najve~krat zanetijo lastniki zemlji{~, ki `elijo s kmetijskih povr{in odstraniti organsko maso zaradi la`jega obdelovanja ali zaradi ~i{~enja povr{in
v prepri~anju, da je to za kmetijsko povr{ino koristno. Mnogi
namre~ zmotno mislijo, da s po`iganjem trajno uni~ijo plevel
in zemljo pognojijo s pepelom. Tak{na oblika spravila organske
mase s kmetijske povr{ine je tako z vidika varstva okolja kot z
vidika agrotehnike najbolj neprimerna in neutemeljena.

Kako je potrebno ravnati z zelenim odrezom oziroma
biolo{kimi odpadki?
Biolo{ko razgradljive odpadke je potrebno obdelati s kompostiranjem, z anaerobnim razgrajevanjem, z mehansko-biolo{ko
obdelavo ali drugimi postopki, med katere pa nikakor ne sodi
se`iganje v naravnem ali bivalnem okolju.
Prav tako velja opozoriti, da mora imetnik odpadkov, ~e se
odlo~i, da jih bo predal pristojnim komunalnim slu`bam, zagotoviti, da so odpadki primerno lo~eni in ne pome{ani, zato da jih
bo pozneje mo`no predelati.
Manj{e koli~ine tovrstnih odpadkov (ovenelo cvetje, posu{ene
lon~nice …) lahko odlo`ite v tipske rjave zabojnike oziroma posode, namenjene biolo{kim odpadkom.

Negativni u~inki kurjenja
Glavni razlog za prepoved kurjenja je predvsem v tem, da po`ari
v naravi povzro~ajo veliko okoljsko {kodo. Pri kurjenju se poleg
tega {iri neprijeten vonj, kar je posebej zoprno v urbanih okoljih. Posebej skrb vzbujajo~e pa je dejstvo, da se zaradi ognja, ki
ne razvije dovolj visoke temperature, v zrak spro{~ajo strupeni
plini, dim ter saje, ki so po dognanjih strokovnjakov, toksi~ni in
karcinogeni.
Strokovnjaki opozarjajo, da ima kurjenje rastlinskih ostankov
negativne posledice za tla oziroma rodovitno prst. Pri kurjenju organske mase so tla izpostavljena visoki temperaturi, ki ni
zna~ilna. Visoka temperatura povzro~a, da poleg mase, ki jo `elimo se`gati, popolnoma propadejo ob~utljive vrste kmetijskih rastlin, ki bi jih {e `eleli obdr`ati. Ogenj in visoke temperature celo
stimulirajo razvoj semena nekaterih trdovratnih plevelov, ki se jih
bomo znebili le s te`avo, predvsem pa z vi{jimi stro{ki. Povr{ina
sicer po se`iganju z zakasnitvijo ozeleni, toda botani~na sestava
vzniklih rastlin bo na tak{nih povr{inah po biolo{ki in krmni vrednosti bistveno slab{a.
Zaskrbljujo~e je tudi dejstvo, da nekateri posamezniki celo
ob razgla{eni dolo~eni stopnji po`arne ogro`enosti le-te ne
spo{tujejo in tako s kurjenjem ogro`ajo `ivljenja ljudi, `ivali, naravno okolje in premo`enje.

V ob~ini @irovnica javno komunalno podjetje Jeko-in organizira odvoz tovrstnih odpadkov po naro~ilu, prav tako pa jih je
mo`no dostaviti v Zbirni center @irovnica v ~asu obratovanja.
Prepri~an sem, da vam bodo pristojni v komunalnem podjetju z
veseljem svetovali in pomagali pri odvozu tovrstnih odpadkov.
Gregor Jarkovi~, ob~inski in{pektor

Spomladanska dela tudi na cestah
Po trdovratni zimi je v mesecu aprilu v ob~ini potekalo strojno
pometanje ob~inskih cest, hortikulturna ureditev javnih povr{in
in grediranje makadamskih cest – Cesarske ceste s priklju~ki, ceste v Pi{kovco in ceste Breg–Sel{ke rampe–Selo. Urejeni sta bili
tudi cesti do Valvasorjevega doma in Jagrskih bajt. V za~etku
maja bo izvedeno asfaltiranje kraj{ega odseka Cesarske ceste, in
sicer od ceste Rodine–Hra{e do [ebatovega hleva.

Kaj velevajo predpisi?
Prepoved kurjenja v naravnem in bivalnem okolju v Sloveniji ureja ve~ predpisov z globami celo do 4100 EUR za posameznika.
Uredba o ravnanju z odpadki dolo~a, da morajo biti vsi odpadki, tudi naravni, primerno obdelani, torej – ali predelani ali
odstranjeni v skladu z dolo~ili uredbe, kar lahko stori imetnik
odpadkov sam ali pristojne slu`be. To pomeni, da je tudi kurjenje odpadkov v naravi kot na~in njihovega nenadzorovanega
odstranjevanja prepovedano.
V skladu z uredbo o obdelavi biolo{ko razgradljivih odpadkov
obdelava pomeni kompostiranje, anaerobno razgradnjo, mehansko-biolo{ko obdelavo ali katerikoli postopek higienizacije
teh odpadkov.
Uredba o varstvu pred po`arom v naravnem okolju, Zakon o

V Vrbi, ob regionalni cesti @irovnica–Lesce, sta bili odstranjeni
stari in name{~eni novi nadstre{nici na avtobusnih postajali{~ih.
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Gaslici / Upokojenci

»Vro~a vaja« na ob~inski stavbi

Vo{~ili smo

Ru{enje stare ob~inske stavbe na Breznici so ~lani
doma~ih gasilskih dru{tev izkoristili za tako imenovano
vro~o vajo, na kateri so gasilci v nadzorovanem okolju
izpostavljeni enakim pogojem kot na intervenciji. Vajo
so izvedli 2. aprila.

V @irovnici je 26. marca dopolnila 94 let Ivana Rupret.
Za rojstni dan sva jo obiskali in ji vo{~ili z zaupnico Ne`ko Pernu{. V dru`bi
njenih doma~ih smo poklepetali o vsakdanjih stvareh,
predvsem pa o po~utju slavljenke. Gospa Ivana te`je
govori, vendar je dobrovoljna. Zanjo zelo lepo skrbita Pavla in Alojz. Obema se zahvaljujemo za lep sprejem.
Jerca Ti~ar

^astitljivih 99 let Katarine Pintar
Na{a ob~anka gospa Katarina Pintar z Breznice je v ~etrtek,
25. aprila, praznovala svoj 99. rojstni dan. Ob tako ~astitljivem prazniku so si `upan Leopold Poga~ar in predstavniki Dru{tva upokojencev @irovnica z veseljem vzeli ~as in
obiskali na{o slavljenko, ki sicer `ivi v Domu upokojencev
dr. Franceta Berglja na Jesenicah. Ob tej prilo`nosti smo
za vse stanovalce doma pripravili kratek pomladanski program. Z gospo Katarino, njenim sinom Milanom, snaho
Pavlo in zaposlenimi doma smo nazdravili na{i slavljenki
in si privo{~ili odli~no torto, ki pri tak{ni starosti seveda ne
sme manjkati. Gospa je {e vedno dobrega zdravja, malo ji
nagaja le slab{i vid. Gospe Katarini {e naprej `elimo veliko
veselih dni in obilo zdravja.

Bistvena razlika med obi~ajnimi in vro~imi vajami je v tem, da
se na vro~ih uporablja pravi ogenj. Gasilci tak{ne vaje izvajamo predvsem v Izobra`evalnem centru URSZR na Igu, na te~aju
za ga{enje notranjih po`arov, katerega se je iz na{ih dru{tev
udele`ilo `e 15 gasilcev. Pred ru{itvijo stare ob~inske stavbe se
nam je ponudila prilo`nost, da vro~o vajo izvedemo v doma~em
okolju, na resni~nem objektu, z lastnimi gasilci in opremo. Vaja
ni bila izvedena z namenom prikaza gasilskih ve{~in {ir{i javnosti, ampak je bila namenjena usposabljanju gasilcev. Tak{na
usposabljanja imenujemo realisti~na, saj se ~im bolj pribli`ajo
dejanskim razmeram med intervencijo.

Helena ^ade`

Na vaji je izbruhnil po`ar v pritli~ju, kot presene~enje pa je bil
pripravljen tudi po`ar v kleti.
Po izbruhu po`ara sta bili aktivirani lokalni dru{tvi. Po prihodu
so glede na pridobljene informacije gasilci za~eli z ga{enjem in
re{evanjem, poskrbeli pa so tudi za prezra~evanje in dobavo vode.
Scenarija vaje gasilci niso poznali, zato je bilo za opazovalce vse
skupaj videti kot urejen kaos, torej tako kot na pravi intervenciji.
Ko sta bila po`ara poga{ena, objekt preiskan in ponesre~enec
re{en, smo se na kratko pogovorili in zamenjali vloge. Na
za~etku je vajo vodil podpoveljnik PGD Zabreznica Robert Regovc, v nadaljevanju pa je vodenje prevzel poveljnik PGD Smoku~ Leopold Legat. Drugi~ je {lo za intenzivnej{i kuhinjski po`ar
v prvem nadstropju, ki pa so ga gasilci hitro pogasili, tako da se
ni raz{iril na druge prostore. Na koncu vaje se je objekt {e enkrat
v celoti pregledal s termokamero, tako da smo izklju~ili mo`nost
ponovnega v`iga.
Gasilci so dokazali, da ~as, ki so ga vlo`ili v izobra`evanje in
usposabljanje ni bil zaman. Seveda pa brez ustrezne opreme in
tehnike ne bi {lo, za kar gre zahvala rednemu financiranju s strani Ob~ine @irovnica. @elja gasilcev je, da bi se tak{na usposabljanja izvajala tudi v prihodnje. ^e imate na voljo objekt, primeren
za vajo, obvestite poveljnika PGD Smoku~ ali Zabreznica. Vaja na
objektu se lahko izvede tudi brez kurjenja, tako kot lanskoletna
v Doslov~ah.

Praznovanje gospe Pintar je bilo združeno s pomladanskim
sre~anjem v domu upokojencev.

Sre~anje z upokojenci
V ~etrtek 25. aprila nas je ~akalo prijetno opravilo. V
Domu upokojencev dr. Franceta Berglja na Jesenicah
smo za stanovalce doma pripravili pomladansko sre~anje
z naslovom »Kekec malo druga~e«, ki ga je koordinirala

Peter Lu`nik
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Jerca Ti~ar. Sre~anje smo zdru`ili s praznovanjem 99.
rojstnega dne Katarine Pintar.
Ob prihodu so nas predstavniki doma pospremili do velike
dvorane, kjer so nas polni pri~akovanja ~akali stanovalci,
med katerimi so bili tudi na{i ob~ani. Kraj{i program so izvedli u~enci Osnovne {ole @irovnica pod vodstvom gospe
Irene Pirc, ki so s svojimi koraj`nimi in `ivahnimi nastopi
popestrili vzdu{je.
Prav je, da poskrbimo tudi za dru`abno `ivljenje stanovalcev v domovih za ostarele, ker je pomembno, da imamo
okoli sebe prijatelje, s katerimi se lahko dru`imo.

Krompirjevi svaljki s ~ema`evo omako
Krompirjevi svaljki

50 dag kuhanega olupljenega
krompirja
1 jajce
sol in malo mu{katnega ore{~ka
5 dag masla
prb. 20 dag moke (koli~ina moke je
odvisna od tega, kak{en je krompir)
[e topel krompir pretla~imo, dodamo jajce, sol, maslo in mu{katni ore{~ek in po~asi dodajamo
moko. Naredimo testo in ga razvaljamo v klobaso. To nare`emo
na kratke debele svaljke. Kuhamo v vreli slani vodi toliko ~asa,
da splavajo na vrh.

Helena ^ade`

Polep{ajmo si poletje s cvetjem

^ema`eva omaka

Prihaja ~as, ko nam ro`e na na{em vrtu, oknu in balkonu
polep{ajo vsako prosto minuto. Na tr`i{~u je vedno ve~
novih cvetlic in ob sajenju se znajdemo pred vpra{anjem,
katera lega bo za njih najbolj primerna.

Na olivnem olju prepra`imo narezan ~ema`, prelijemo ga s
sladko ali kislo smetano, dodamo {~epec mu{katovega cveta,
po okusu solimo in popramo. Po `elji lahko v omako dodamo
topljeni sir~ek ali na kockice narezan pr{ut.

Va`no pri nabiranju ~ema`a

Kako lo~imo ~ema` od strupene {marnice, ~merike in podleska?
Vse tri strupene rastline rastejo iz enega stebla in se {ele potem
razvijejo listi, pri ~ema`u pa raste vsak list posebej iz zemlje.
Dober tek iz kuhinje Valvasorjevega doma vam `eli Tonka.

Darujte kri za so~loveka

Kombinacija milijon zvon~kov in pisanolistne koprive ter belih
surfinij in zmajevih kril

Darovati kri za so~loveka predstavlja izraz najve~je
humanosti in solidarnosti med ljudmi. Obmo~no
zdru`enje Rde~ega kri`a Jesenice vabi, da se vrstam
krvodajalcem pridru`ite tudi vi. Odvzem krvi poteka vsak torek
od 7.30 do 12.00 na transfuzijskem oddelku Splo{ne bolni{nice
Jesenice.
Krvodajalec lahko postanete, ~e ste:
- dobrega zdravja,
- s tari od 18 do 65 let (mlaj{i z dovoljenjem
star{ev),
- tehtate 50 kilogramov ali ve~,
- zadnje 3 mesece niste imel ve~je operacije,
- v zadnjih 6 mesecih nisi dobil transfuzije,
- ~e vsaj 3 mesece (mo{ki) ali 4 mesece (`enske) niste darovali krvi,
- ~e niste nose~i,
- ~ e vsaj 12 do 24 ur niste jemali dolo~enih zdravil (o tem se
posvetujte z zdravnikom).

Na~eloma iste rastline uspevajo tako na son~ni kot na sen~ni legi.
Te`ava je v tem, da manj ko je lega obsijana s soncem, manj bo
cvetov, rastline bodo manj rastle, poganjki bodo svetlej{i in peclji
bodo dalj{i. Zato upo{tevajmo vrtnarski nasvet, kam in kako sadimo balkonsko cvetje.
Veliko balkonskih rastlin je primernih za son~na mesta. Kot vsi
vemo, z navadno in topel{no br{ljanko ter pelargonijo, ki spadajo med kme~ke rastline, ne moremo ustreliti mimo, saj ljubijo
son~na mesta. Predlagam, da vsaj kak{no korito ali posodo nasadite me{ano, {e zlasti, ~e `e leta prisegate na br{ljanke in si `elite
kaj novega. Poskusite in se prepri~ajte, kako posamezne rastline
rastejo. Sledite osnovnim zakonitostim narave. Kot novost se letos
poudarja pisanolistni mle~ek (pazite, da ga ne postavite na prosto
prehitro, vedno {ele po ledenih mo`eh, saj druga~e zakrkne in
zaostaja v rasti) in pisanolistni grobelnik. Za grobelnik velja, da
nam povzro~a nekaj dela, saj se precej obletuje, sicer pa je zelo
hvale`en. Tudi trave, kot so perjanka, stipa, vise~i bambus (bolj
`ejna trava), scirpus, medena trava (bolje, da jo posadite skupaj
z lon~kom, ker je zelo za`iralska), popestrijo nasade v koritih, dober izbor pa so prav tako diplandenije (rde~i, roza in beli barvi se
letos pridru`uje {e rumena), lotus, lobelija, sansatija, sumerwings
begonije (ne prenesejo preve~ zalivanja) in abutilon.
Rastline primerne za pol senco so zmajeva krila, batata, ki z
vijoli~nimi listi popestri marsikatero zasaditev, pokon~ne in
vise~e fuksije (ob sajenju v zemljo postavimo {e pal~ke proti
u{em), koprive vseh barv in seveda priljubljeni milijon zvon~ki.
Pri vseh zasaditvah pa bodimo seveda pozorni, da izberemo pravi
substrat, ki mora biti v prvi vrsti odceden, zra~en in kakovosten.
Sanja Klinar, dipl. ing. agronomije in hortikulture
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[olski vrt – Iz majhnega zraste veliko …
Otroci iz vrtca in u~enci iz {ole z mentorji lepo skrbijo za {olski vrt. Na travniku za {olo so zasadili manj{i sadovnjak, grmovnice, uredili zeli{~ni vrt in
njivo. Leto{njo pomlad so prejeli znak programa [olski ekovrt, ki ga izvaja
In{titut za trajnostni razvoj, prejmejo pa ga {ole in vrtci, ki izpolnjujejo merila programa za ekolo{ko vrtnarjenje.

Za~elo se je pred tremi leti z ureditvijo naravoslovne u~ilnice, ob kateri so vrti~karji
uredili skalnjak, zasadili grmovnice in zeli{~ni vrt. Te jeseni so posadili {e jablane in
spomladi pripravili njivo ter kompostnik. Odlo~ili so se, da bodo vrtnarili po na~elih
ekolo{kega vrtnarjenja.
Nata{a [turm, mentorica: »Uporabljamo ekolo{ko pridelana semena iz doma~ih
virov in gnojimo izklju~no s kompostom. Ohranjamo zdrave rastline s kolobarjenjem,
upo{tevamo dobre sosede, sadimo rastline, ki odganjajo {kodljivce in pognojijo tla,
ro`e, ki privabljajo opra{evalce, kot so `ametnice, kapucinke, ognji~ … in medonosne
rastline. Sku{amo ustvariti ~im ve~jo biolo{ko raznovrstnost, da se eko sistem sam
uravnava. Letos imamo v na~rtu ureditev visoke grede in zajetja vode, da se bomo
oskrbovali z de`evnico, naredili bomo pa tudi hotel za `u`elke.«
U~enci pri predmetu rastline in ~lovek spomladi urnik
prilagajajo delu na vrtu. V
aprilskem popoldnevu so se
dobili, da posadijo krompir …
Laura: »Letos smo `e posadili
jagode in njivo o~istili plevela. Na na{em vrtu pridelamo
krompir, korenje, peter{ilj,
solato, zelje, fi`ol, bu~ke, kumare, paradi`nik, paprike …
An`e: »Najprej smo pa njivo
pre{tihali in pognojili s kompostom. Tudi doma delam vse
to in v{e~ mi je.«
[olski vrt obdelujejo otroci iz vrtca z vzgojiteljico Mijo Debevc in u~enci 7., 8. in
9. razreda, ki obiskujejo izbirni predmet rastline in ~lovek z mentorico Nata{o [turm.
Nepogre{ljiv pri vrtnem delu je hi{nik Janez, na pomo~ pa prisko~i tudi kuhinjsko osebje. Vrt je primer dobrega povezovanja vrtca in {ole ter kontinuitete vzgoje.
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Mija Debevc: »Vzgoja za okolje se za~ne
v zgodnji mladosti, ko otrok ~ustveno
do`ivlja naravo, odnos do nje pa posnema od star{ev, vzgojiteljev, u~iteljev ter
vseh drugih, s katerimi prihaja v stik. Na
podlagi tega si oblikuje lastna stali{~a, ki
so izhodi{~e za njegovo prihodnje ravnanje v okolju in z okoljem. Z delom, igrami,
raziskovanjem in opazovanjem v naravi se
seznanjajo s povezanostjo vseh `ivih bitij, u~ijo se videti sebe kot del narave in
spoznavajo, da ni vseeno, kako vstopajo v
`ivljenjski prostor drugih `ivih bitij.«
V leto{njem marcu so zaposleni in otroci osnovne {ole in vrtca z zadovoljstvom
prejeli znak programa [olski ekovrt,
ki ga izvaja In{titut za trajnostni razvoj.
Znak {olski ekovrt prejmejo {ole in vrtci, ki
izpolnjujejo merila programa za ekolo{ko
vrtnarjenje. Podelitev je potekala v Ljubljani na Ministrstvu za izobra`evanje, znanost, kulturo in {port, prejeli pa so ga iz
rok takratnega ministra Franca Bogovi~a
in ambasadorke Mance Ko{ir. Namen
projekta [olski ekovrt ni le ekolo{ko pridobivanje hrane in njena uporaba, temve~ tudi privzgajanje skrbi za naravo, pravilnega odnosa do `ivali in rastlin, u~enje
ravnanja z odpadki, gibanje na sve`em
zraku in dru`enje.

Po besedah mentoric jih znak {olski ekovrt zavezuje, da si bodo {e naprej prizadevali otroke in u~ence uvajati v delo na
vrtu kot na~in `ivljenja. »Zavedamo se, da
je za uspe{no oblikovanje navad in vrlin
potreben ~as in vsega v dveh letih dela {e
ni bilo mogo~e uresni~iti, a gradimo na
temeljih, ki smo jih zastavili `e pri vsakdanjem vzgojnem delu v vrtcu, vzgoja v
tem duhu pa se nadaljuje v {oli. @e majhni otroci zelo resno sprejemajo razlo`ena
pravila, jih upo{tevajo ter jih nadgrajujejo.
Seveda pa sta pri vsem poglavitnega pomena doslednost in dober lastni zgled.«
P. K.

Izobra`evanje

Otroci ustvarjali na temo potres

literarne izdelke prejeli naslednji otroci: skupina Pikapolonice iz
vrtca, Minea Urban~i~, Vid Simoni~, Meta Mekina, Ne`a Babi~,
Helena Tolar, Meggie Kalan, Kaja Kun{i~, Karin Pazlar, Sa{a Plejo, @iga Brajnik in Tinkara Jan.

Kaj se je dogajalo v petek, 26. aprila, na O[ @irovnica?
Potekala je regijska podelitev nagrad likovnega in literarnega nate~aja na temo potres. Nate~aj vsako leto razpi{e
Uprava RS za za{~ito in re{evanje Kranj. Na leto{nji razpis
je prispelo 142 izdelkov, od tega 31 literarnih in 111 likovnih. Na nate~aju so sodelovali 4 vrtci ter 8 osnovnih
{ol z Gorenjske.
Kot je dejala Olga
Andrejek, predstavnica Uprave RS za
za{~ito in re{evanje,
je namen nate~aja
pri najmlaj{ih otrocih in osnovno{olcih
spodbujati ob~utek
za so~loveka, za solidarnost in posredovati potrebna znanja, da vemo, kako
Je`ek in Luka Kri`
v nesre~i pomagati
sebi in drugim .
O[ @irovnica je bila v tem {olskem letu izbrana za gostiteljico
zaklju~ne prireditve in najaktivnej{o {olo na podro~ju izvajanja
programa aktivnosti informiranja, izobra`evanja in usposabljanja pred{olske in osnovno{olske mladine za osebno in vzajemno
za{~ito, zato je za nagrado prejela lutkovno igrico Pikec je`ek
in Gasilko je`, v izvedbi gledali{~a Fru Fru. Z lutkovno igrico so
otroke razveselili 7. maja. Poleg tega so nagrade za likovne in

Prireditev sta povezovali Karmen Zalokar in Tja{a Kelbl, nastopile
pa so u~enke Glasbene {ole Jesenice in igralci gledali{ke skupine
O[ @irovnica: Manja Mekina, Tara Mohori~, Laura Slana Papler,
Katarina Poklukar, Luka Kri`, Ana ^op in Anja Dolar. Za dobro
voljo je na prireditvi skrbel je`ek, maskota Uprave za za{~ito in
re{evanje. Otrokom je delil hru{ke in jih zabaval.
L. S. K.

Potres, Luka Anderle 6. a

Zakaj je med bolj{i kot sladkor?
Med, kakr{nega proizvedejo ~ebele, ne potrebuje dodatne obdelave. ^ebelar mu ni~esar ne doda, niti ne vzame. Sestavljen je
iz enostavnih sladkorjev, kot so fruktoza, glukoza in saharoza,
vsebuje {e vodo, encime, obilico vitaminov (K, C in B1, B2, B3,
B5, B6, B9) ter mineralov, kot so magnezij, kalij, kalcij, natrij,
klor, fosfor, železo in manj{e koli~ine bakra, joda in cinka, beljakovine in druge substance.
Med je lahko prebavljiv in se v telesu takoj spremeni v energijo, ne da bi dvignil nivo sladkorja v krvi, kar
povzro~a beli sladkor, zato je zdravo nadomestilo za
sladkor.
V medu prevladujejo enostavni sladkorji, zaradi ~esar je bolj
priporo~ljiv za uživanje kot beli sladkor. ^ebele v naravi nabirajo
medi~ino in mano, iz katere proizvajajo med. Tudi v medi~ini in
mani prevladuje saharoza, ~ebele pa z dodatkom svojih encimov
povzro~ijo, da se saharoza razgradi do glukoze in fruktoze in
tako del naloge opravijo namesto nas.
Sladkor vsebuje zgolj sladkor in predstavlja samo vir energije.
Pri proizvodnji sladkorja se uporabljajo razli~ne kemikalije. S
pre~i{~evanjem se odstranjujejo vlaknine, minerali in vitamini
…, poleg tega z uporabo sladkorja dobimo le prazne kalorije, ki povzro~ajo bolezni sodobnega ~asa (debelost, sladkorno
bolezen in drugo). Zmotno je tudi mi{ljenje, da se vsemu temu
izognemo z uporabo rjavega sladkorja, saj je ta le nekoliko manj
pre~i{~en.
Na drugi strani med poleg enostavnih sladkorjev vsebuje tudi encime, minerale, hormone, rastne snovi in
vitamine, to vse pa na{ organizem v majhnih koli~inah
vsakodnevno potrebuje za svoje delovanje. Prav zaradi
na{tetih sestavin je med veliko bolj{e sladilo v primerjavi
s sladkorjem.

^ebelarstvo Bo{tjan in Anton NO^
Selo 42, Žirovnica, gsm: 031 877 270
www.cebelarstvo-noc.si

Iz ~ebelarstva Bo{tjan in Anton
No~ sporo~amo, da imamo na
zalogi vse vrste medu in veliko
izbiro ostalih medenih izdelkov.

MED je neprimerno bolj{e
sladilo kot beli sladkor.
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Druga^nost

Sejem rabljenih otro{kih letnih
{portnih pripomo~kov

V ponedeljek, 22. aprila, so deveto{olci pre`iveli
neobi~ajen {olski dan. Namesto klasi~nega pouka so se
udele`ili delavnice z naslovom Druga~nost.
V uvodnem delu so se sre~ali z invalidom Borutom Pervanja.
Borut `e vrsto let sodeluje v projektu [e vedno vozim, vendar
ne hodim. To je projekt, ki je namenjen predvsem mladim –
bodo~im voznikom. Invalidi mladim predstavijo pasti vo`nje pod
vplivom alkohola in prehitre vo`nje iz lastnih izku{enj. Borut je
tako pripovedoval o nesre~i, ki jo je do`ivel kot mladi voznik in
zaradi po{kodbe hrbtenice ostal na invalidskem vozi~ku. S svojo
zgodbo je pritegnil vso pozornost poslu{alcev in po pripovedi
odgovarjal na njihova vpra{anja.
V drugem delu delavnic so se u~enci pogovarjali o druga~nosti,
invalidnosti, prebrali in razmi{ljali so o knjigi Svetlane Makarovi~
Veveri~ek posebne vrste. Najbolj nenavadno pa je bilo risati z
usti in nogami.

Sonce je posijalo, ozra~je se je ogrelo, otroci pa o`iveli. Iz {kornjev smo sko~ili v nizka obuvala in po dolgi zimi ugotovili, da
so otrokom ve~inoma premajhna. Premajhni pa jim niso samo
~evlji in obleka, pa~ pa so prerasli tudi poganjav~ke, kolesa,
skiroje, tricikle, rolke, kotalke, rolerje, ~elade, nakolen~nike,
nakomol~nike … polna gara`a dragih letnih {portnih rekvizitov,
ki pa nam ne koristijo ve~.
Vsi, ki bi `eleli svoje odslu`ene pripomo~ke prodati, podariti ali
pa kupiti rabljene, vabljeni na
sejem rabljenih otro{kih letnih {portnih pripomo~kov,
11. 5. 2013 od 10.00 do 12.00 ure pred Osnovno {olo
@irovnica.
[portne pripomo~ke lahko prodajate sami ali jih v prodajo
izro~ite predstavnikom {olskega sklada – izkupi~ek od prodaje
bo v tem primeru namenjen za re{evanje stisk otrok vrtca in {ole.
Vljudno vabljeni!
Meta Zupan, {olski sklad

Zaenkrat je LE-ON
V torek, 23. aprila smo na {oli organizirali `e 3. odprto
prvenstvo v skokih z male pro`ne ponjave. Okoli 50 tekmovalk in tekmovalcev z Jesenic, iz Lesc ter @irovnice je
prikazalo vratolomne skoke, pri katerih je gledalcem kar
nekajkrat zastal dih.
Prav vsi so se potrudili kar najbolje predstaviti svoje bogato
gimnasti~no znanje, zato ne
bi bilo pravi~no izpostavljati
posameznikov. Omeniti pa je
vendarle po{teno, da so bili
skupno najuspe{nej{i u~enke in
u~enci O[ @irovnica. Nasprotniki bi lahko odgovorili: »Logi~no,
saj vas je bilo najve~, pa {e pri
vas smo tekmovali.« Mi pa jim
{e v isti sapi ne bi ostali dol`ni:
»Vidimo se v maju na Jesenicah
– mi `e komaj ~akamo.«
Vzdu{je na prvenstvu je bilo
precej manj tekmovalno, kot
so te besede, pomembnej{e je
bilo dru`enje pri {portnih aktivnostih. Tak{nih, v katerih so
prav vsi nastopajo~i u`ivali. Da
so tekmovalke in tekmovalci pravi prijatelji, je bilo mogo~e videti
med tekmovanjem, saj so prosti ~as izkoristili za skupno igro v
drugem delu dvorane. »Krivec«, da so gorenjski gimnasti~ni upi
uspe{no zakorakali na {portno pot, pa je doma pod Stolom.
Leon Mesari~, ki sam skrbi za vzgojo vseh udele`encev tega tekmovanja, jih ne lo~i po {olah. Skupaj tvorijo veliko dru`ino, katere najbolj{i `e dosegajo uspehe na dr`avnih tekmovanjih. Prav
vsi imajo mo`nosti za kakovostno vadbo, kmalu pa jih bo toliko,
da bo premalo dni v tednu, da bi vsem zagotovili najbolj{e pogoje za napredek. Ker pa lahko `e danes u`ivamo v akrobacijah
mladih gimnastov, izkoristimo ta trenutek, saj zaenkrat Leonu
uspeva graditi odli~ne temelje za spodbudni jutri{nji dan.

Deveto{olci razmi{ljajo, kako je biti druga~en …
- To je, da se razlikuje{ od drugih ali na razli~ne na~ine izstopa{
iz dru`be. Pri{la sem iz drugega v @irovnico in niso me vsi sprejeli pozitivno. Bila sem nova in nisem nosila ~isto pun~kastih
stvari, raje sem se igrala z avtomobil~ki in zato me nekatere
punce niso sprejele.
- Druga~nost zame pomeni to, da smo na svetu vsi razli~ni. ^e
ne bi bili druga~ni bi bilo zelo dolgo~asno.
- Druga~nost zame pomeni, da si upa{ plavati proti toku.
- Tudi, ~e si druga~en ima{ lahko veliko prijateljev.
- Ne smili se sam sebi in vedno poizku{aj nove stvari.
Meta ^uk

Zlata priznanja Martine Strasser
Martina Strasser iz Zabreznice je zaklju~ila
ni`jo in vi{jo glasbeno {olo Jesenice in je
trenutno dijakinja v tretjem letniku Konservatorija za glasbo in balet Ljubljana. @e v
glasbeni {oli je zmagovala na manj{ih glasbenih tekmovanjih, kar pa se je le {e nadaljevalo v srednji {oli. Marca je nastopila na
mednarodnem tekmovanje Davorina Jenka
v Beogradu, na katerem je sodelovalo okoli
600 tekmovalcev iz 17 dr`av. Martina je osvojila zlato priznanje
in nagrado za najbolj{ega klarinetista v kategoriji – laureat. Mesec dni kasneje se je Martina izkazala {e na dr`avnem tekmovanju Temsig, kjer je osvojila zlato plaketo. ^estitamo!

Ale{ O{ljak
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Obisk Krke

V Knji`nici Matije ^opa smo na
{iroko odprli okna pomladi

V soboto, 20. aprila, smo se skupina u~encev iz osnovnih
{ol @irovnica in Koro{ka Bela na povabilo DPM @irovnica
z avtobusom odpeljali proti Novemu mestu, v tovarno
zdravil Krka.
Ob dnevu odprtih vrat so nam predstavniki podjetja najprej izrekli prisr~no dobrodo{lico in nas pogostili s sladkimi dobrotami.
Sledil je ogled najsodobnej{ega obrata za proizvodnjo tablet in
kapsul, imenovanega Notol. Izvedeli smo, kako izdelujejo zdravila in si ogledali stroje za izdelovanje le-teh.

Aprila smo zaklju~ili projekt za spodbujanje branja odraslih bralcev Ta veseli knji`ni svet. Konec maja bo na Jesenicah za vse
bralce, ki so pri projektu sodelovali, zaklju~na prireditev in podelitev nagrad.
V ~etrtek, 16. maja ob 19. uri pripravljamo pesni{ki ve~er z Andrejem Kokotom, ki bo predstavil svojo pesni{ko zbirko Misli na
»O«. Avtorjeva pot je pot trubadurja, njegov namen je povedati
zgodbo, zabavati in na glas razmi{ljati o `ivljenju, ki ga danes
`ivimo. Aktualno in brez dlake na jeziku.
Slike na platno so razstavile tudi udele`enke ustvarjalnih delavnic za odrasle. V maju si jih oglejte v vitrinah knji`nice.
Projekt za otroke Berem z Brihto se zaklju~i konec maja. Sodeluje
zares veliko nadobudnih mladih bralcev, tudi vse ostale dejavnosti za otroke so zelo dobro obiskane. V ponedeljek, 3. junija ob
17. uri bomo zaokro`ili leto z Brihtinim dnem. Vabljeni vsi otroci! Tisti, ki so bili najbolj pridni, bodo prejeli majhno pozornost,
vsi skupaj pa si bomo ogledali glasbeno pravljico Marko ska~e.
Za dolgo vro~e poletje v juliju in avgustu pripravljamo po~itni{ke
delavnice za otroke, kjer se bodo otroci dru`ili ter ustvarjalno
in kakovostno pre`ivljali prosti ~as, odraslim bralcem pa bomo
z veseljem poiskali po~itni{ko branje. Lepo vabljeni v knji`nico!
Katarina Plasin

Bralni namig iz knji`nice Matije ^opa
Polde Bibi~: SPOMINJARIJE
Mladinska knjiga, 2011

V drugem delu so se otroci udele`ili mini olimpijskih iger. Slovesen sprevod z baklo ob spremljavi olimpijske himne je naznanil
za~etek pomembnega dogodka. Nadebudni {portniki so se med
drugim preizkusili v ko{arki, odbojki, rokometu in namiznem tenisu, ob zaklju~ku pa si je prav vsak tekmovalec prislu`il medaljo.
Simpati~na Tr`a~anka in priljubljena pevka Demetra Malalan je
poskrbela za glasbeno sprostitev »mladih olimpijcev«, nekateri
so se ji celo pridru`ili na odru ter poskrbeli za dodatno popestritev programa.
Za konec so nas organizatorji povabili {e v {otor, kjer sta nas
zabavala ~arovnik Jani in lutka Saprami{ka. Pripravili so tudi delavnice za poslikavo obrazov. Otroci so se pri tem zelo zabavali.
Pre`iveli smo ~udovit dan, zato bi se {e enkrat zahvalili podjetju
Krka, ki je organiziralo zanimiv, pou~en in zabaven program, v
katerem so otroci zares u`ivali. Hvala!

Spominjarije so spro{~eno pripovedovanje o otro{tvu in zgodnji mladosti enega
najvidnej{ih slovenskih igralcev. V pripoved
je vpletel tudi zanimive dogodke iz svojega poznej{ega `ivljenja, popisal pa je tudi
vrstnike, ki so se pozneje s svojim ustvarjanjem zapisali v slovensko zgodovino.

Biblos – prva slovenska spletna
knji`nica
Ob~inska knji`nica Jesenice je ena od desetih slovenskih splo{nih
knji`nic, ki testirajo prvo slovensko spletno knji`nico Biblos za
izposojo elektronskih knjig. Projekt je zasnovala [tudentska
zalo`ba iz Ljubljane, zaznamuje pa ga nekaj pomembnih dejstev:
•G
 re za sodelovanje med zalo`niki in slovenskimi knji`nicami,
za katere se velikokrat zdi, da stojijo na nasprotnih bregovih.
•K
 nji`nice bodo lahko preko Biblosa z elektronskimi knjigami
posodobile svoje zbirke in ponudbo.
• P ri razvoju projekta sodeluje In{titut informacijskih znanosti
Maribor (IZUM), ki je skrbnik bibliotekarskega sistema COBISS,
zato obstaja mo`nost za uveljavitev Biblosa v vseh slovenskih
knji`nicah.
• P rojekt je edinstven zato, ker ponuja slovensko in prevodno
leposlovje v sloven{~ini.
Sistem izposoje e-gradiva je zelo zapleten, zato ga je pred uveljavitvijo potrebno preizkusiti. Testiranje je namenjeno preverjanju
delovanja postopka izposoje gradiva v knji`nicah v vseh segmentih ter odpravi napak in pomanjkljivosti. Od 20. marca do konca
junija 2013 lahko ~lani Ob~inske knji`nice Jesenice, torej tudi ~lani

Letovanje v Pinei 2013
Letovanje DPM @irovnica za otroke `irovni{ke ob~ine v
letovi{~u Pinea pri Novigradu letos od 4. do 14. avgusta.
Prijavite se lahko pri ge. Mrak v vrtcu ali pri gd~. Drmota v osnovni {oli, kjer boste dobili tudi vse informacije o letovanju. Izku{eni
vodi~i zagotavljajo, da bo letovanje kot vsako leto – nepozabno.
Tudi na otroke star{ev, ki si letovanje te`ko privo{~ijo, nismo
pozabili. Skupaj z zvezo dru{tev na Jesenicah smo se prijavili na
razpise in tako zagotovili kar nekaj sredstev za sofinanciranje
letovanja. Pomo~ bomo razdelili pred odhodom na morje.
Obenem obve{~amo, da je na{e dru{tvo v postopku pridobivanja statusa humanitarnega dru{tva, kar mu omogo~a zbiranje in razdelitev vse bolj potrebne pomo~i v obliki prostovoljnih
prispevkov, donacij, botrstva ... Vse ljudi dobre volje vabimo,
da nam pomagajo peljati na morje ~im ve~ otrok iz socialno
ogro`enih dru`in.
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Mo{ki kvintet KD dr. France
Pre{eren zaklju~il kariero

Knji`nice Matije ^opa @irovnica, preverijo, kako deluje izposoja
elektronskih knjig. Navodila za uporabo in informacije o pogojih uporabe so dostopni na spletnih straneh Biblosa in Ob~inske
knji`nice Jesenice. Sicer pa je dostop do Biblosa enak kot do servisa Moja knji`nica: potrebna sta {tevilka ~lanske izkaznice in geslo.
Biblos naj bi uporabnikom knji`nic ob splo{ni uporabi ponudil
najmanj tiso~ naslovov razli~nih knjig za odrasle in otroke. Uporaba bo mogo~a na ve~ini bralnih naprav. Trenutno je v testni bazi
dostopnih dobrih sto naslovov, ki jih ponuja petnajst slovenskih
zalo`b. Do srede aprila je bilo uporabnikov celotne testne spletne
knji`nice pribli`no 6000.
Veronika Osredkar

Premiera Gledali{~a slepih in
slabovidnih Nasmeh
V marcu so v dvorani na Breznici na odrske deske ponovno stopile slepi in slabovidni igralci. Upodobili so monologe Alda Nicolaja s skupnim naslovom Oh, te nore
`enske. Re`ijsko taktirko v gledali{~u Nasmeh je tokrat v
rokah dr`ala Alenka Bole Vrabec, predstava je nastala v
koprodukciji z Gledali{~em Toneta ^ufarja Jesenice.

^lani kvinteta so 7. aprila na Rodinah priredili zaklju~ni koncert.
Kvintet je za~el delovati leta 1989 kot skupina doma~ega kulturnega dru{tva, ves ~as ga je vodil Franc Legat. Prireditev na Rodinah je bila zdru`ena z vsakoletno poku{ino Jo`efovega kruha.
Mo{ki kvintet v sestavi Franc Legat, Niko Bernard, Stane Dol`an,
Stane Lu`nik in Viktor Ko{ir je doma~i publiki dobro poznan, saj
so pevci nastopili na domala sleherni prireditvi v ob~ini in peli na
{tevilnih pogrebih. Omenjenim ~lanom so se ob~asno pridru`ili
Jo`a Toma`in, Toma` Legat, Sergej Dobovi{ek in kot gost Konrad Ozebek. Ve~ina ~lanov je prej prepevala pri oktetu, ki ga
je vodil Marjan Jemec in tako s seboj prinesla znanje obse`nega
repertoarja. Nasledili pa so tudi vezi okteta s slovenskimi zbori
v zamejstvu in sodelovanju z njimi posvetili pomemben del svoje dejavnosti. Franc Legat, vodja skupine: »Peli smo narodne,
umetne, patizanske, ~rnske duhovne, najraje pa koro{ke Pavla
Kernjaka. Petja je bilo v vseh teh letih res veliko. Sam bom marca
prihodnje leto bele`il 65 let pevskega sta`a. Fletno je bilo, mnogo je lepih spominov in priznam, te`ko bo nehati. Vsem ~lanom
se zahvaljujem za potrpe`ljivost in vztrajnost. Prav tako moram
omeniti soproge, ki so nas podpirale in spremljale.«
Na zaklju~ni koncert v cerkvi sv. Klemena na Rodinah so kvintetovci povabili mo{ki pevski zbor Triglav in Veteranski pevski zbor.

Zasedba, v kateri so sodelovali trije slepi in en slaboviden igralec,
se je na nastop pripravljala od jeseni prej{njega leta. V slepem
gledali{~u igralci poleg teksta vadijo ~isto navadne gibe, poglede in geste, ki jih vide~i obvladamo mimogrede. Pri orientaciji si
pomagajo s talnimi oznakami in sceno, ki je postavljena vedno v
istem razmerju. V tokratni predstavi je igralkam skrb za prihod na
oder olaj{al Luka Pavlin v vlogi arhivarja, ki je gledalce seznanjal
tudi z italijanskim komediografom Nicolajem in njegovim delom.
V vlogi obubo`ene markize se je predstavila Ladka Hunjet iz Kamnika, zapornico je upodabila debitantka Anja Ho~evar iz Trbovelj in veselo vdovo `e preizku{ena prijateljica gledali{kih desk Irena Temlin iz Ljubljane. Kot lady Vseprenese je igralkam pomagala
na odrskih deskah in v zakulisju Dada Strle. Za kostume je poskrbela Alenka Bole Vrabec, sceno je osnoval in izdelal Klemen Vrabec. Posebna zahvala za podporo gre Zvezi slepih, KD dr. France
Pre{eren, nekaterim Lions klubom, posameznikom in podjetjem,
med njimi doma~ima tiskarni Medium in preno~i{~em Jakelj.
V Sloveniji vklju~evanje slepih v gledali{ke predstave ni pogosto.
Nasmeh se povezuje s podobnimi gledali{~i iz tujine, med njimi
z zagreb{kim gledali{~em Novi `ivot, ki gosti svetovna sre~anja
tovrstnih gledali{~. Nasmeh se bo v Zagrebu predstavil tudi s
predstavo Oh, te nore `enske, z veseljem pa napovedujemo, da
bo jeseni na na{e brezni{ke deske pri{la prva slepa igralka, ki je
letos magistrirala na AGRFT-ju z imenitno predstavo Vinka Moderendorferja Ni~esar ne ob`alujem.

Majda Gri~ar prejela zlato
plaketa združenja borcev
Na slavnostni seji Zveze združenj
borcev za vrednote NOB Slovenije ob dnevu upora proti okupatorju je Majda Gri~ar, predsednica ZB za ohranjanje vrednot
NOB Žirovnica, prejela zlato
plaketo za dolgoletno aktivno
delovanje v ob~inski organizaciji
združenja borcev Jesenice. Majda Gri~ar je vsestransko zavzeta
odbornica, nepogre{ljiva pri organizaciji in izvedbi spominskih
sve~anosti in pri organizaciji obiskov sve~anosti v drugih krajih,
tako v Sloveniji kot na avstrijskem Koro{kem. Tovari{ici Majdi
iskreno ~estitamo!
^lani ZB NOB Žirovnica, simpatizerji in prijatelji

Mateja Mla~nik
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Markov smn

Otro{ka folklorna skupina Breznica se je mamam tudi letos zahvalila s tradicionalnim koncertom z naslovom »Mama je ena
sama«. Za pestrej{i program so na oder kulturnega doma na
Breznici pripeljali tudi goste, Otro{ki pevski zbor podru`ni~ne
{ole Ribno in Otro{ki pevski zbor O[ prof. Josipa Plemlja z Bleda.
Za ubrano petje iz otro{kih ust je poskrbela njihova zborovodkinja Irena Kosma~. Poleg doma~e skupine so za mame zaplesali plesalci Mladinske folklorne skupine KUD Triglav Srednja vas
iz Bohinja pod vodstvom Matije Marki~a. Za vezni tekst med
to~kami so poskrbele kar doma~e plesalke in z recitacijami o mamah ogrele marsikatero srce. Vrhunec koncerta je bil zagotovo
zaklju~ek, ko se je na odru zbralo blizu sto otrok, pesem »Mamica je kakor zarja« pa je zapolnila ~isto vsak koti~ek dvorane in na
lica narisala tudi kak{no solzico sre~e.
Zahvaljujemo se vsem gledalcem za obisk. Letos jih je bilo {e posebno veliko in nekateri so morali koncert spremljati kar v stoje.
Vidimo se spet prihodnje leto.

Zadnja aprilska nedelja je na koledarju prireditev v ob~ini
`e vrsto let rezervirana za Mrkov smn v Vrbi, tako tudi
letos.

Umetni{ka vodja OFS Maru{a Stres

[kratovanja

Skupina Pu{eljc

V 90. letih prej{njega stoletja so na Breznici potekale
gledali{ke matineje za otroke, [kratovanja, ki so imela
med gledalci zelo dober odziv. V za~etku leto{nje sezone
smo se v Gledali{~u Julke Dol`an odlo~ili, da [kratovanja
ponovno o`ivimo in ponovno smo do`iveli dober odziv
publike.

Leto{njemu smnu je na za~etku bolj slabo kazalo, saj je zjutraj
{e mo~no de`evalo. Kasneje, med ma{o, pa je posijalo sonce
in vztrajalo cel dan. Tako smo prireditev lahko izvedli v celoti. Sejma se je udele`ilo kar 33 ustvarjalcev izdelkov doma~e in
umetnostne obrti. Pod spretnimi rokami rokodelcev so nastajali doma~i izdelki od suhega cvetja, prti~ev, obla~il, obutve,
slamnikov, okraskov, posode, lesenih kipcev, orodja in hi{nih
pripomo~kov. Na sejmu so se poleg rokodelcev predstavile nekatere kmetije z mesnimi izdelki in slovenskimi vini, zeli{~arji in
pekarna. Dogodek vsa leta spremlja kulturni program doma~ega
kulturnega dru{tva in gostov. Leto{nje gostje so bile ljudske pevke skupine Pu{eljc iz Zgornje Savinjske doline.
Organizatorji vztrajamo, da so udele`enci smna lahko le nosilci
doma~e in umetnostne obrti. Glede na odzive to programsko
naravnanost pozdravljajo tako ponudniki kot obiskovalci. Ob
leto{nji prireditvi je bil izrazito pove~an tudi interes za sodelovanje na sejmu s strani razstavljavcev. Vrba kot kulturni prostor
je kot naro~ena za ohranjanje tudi te kulturne dedi{~ine, zato ni
slu~aj, da je na leto{njem sejmu sodeloval tudi Triglavski narodni
park s predstavitvijo doma~e obrti z obmo~ja parka.
Markov smn v Vrbi smo organizirali Kulturno dru{tvo dr. France
Pre{eren, Zavod za turizem in kulturo @irovnica in Ob~ina @irovnica v sodelovanju z doma~ini.

[kratje so tako vsak mesec na{im najmlaj{im popestrili nedeljsko
popoldne s predstavo in presene~enji. Od oktobra do marca so
gostili Teater za vse s predstavo Hura dojen~ek, lutkarje s Koro{ke
Bele s predstavo Volk in sedem kozli~kov, u~ence in u~enke O[
@irovnica z Izgubljeno sne`inko ter Gledali{~e Toneta ^ufarja s
predstavo [krat Kuzma dobi nagrado. Z malo sre~e so lahko
otroci poleg lepih spominov s seboj odnesli tudi prakti~na darila,
saj so {kratje na koncu vsake predstave iz`rebancem podelili nagrade, ki so jih prispevali Abanka Vipa d.d., poslovalnica Jesenice, ^ebelarstvo Bo{tjan in Anton No~, Medium d.o.o. @irovnica
in ^umnata ustvarjata – dekorativne slike Mateje Mla~nik.
Za {e bolj pestro dogajanje so poskrbele razli~ne maskote, ki smo
jih povabili v goste. V mesecu po`arne varnosti, oktobru, je maskota Uprave za za{~ito in re{evanje RS, Je`ek 112, med otroke delil pobarvanke in barvice. V mesecu januarju, ko najrazli~nej{i virusi
napadajo na{e telo, pa nas je obiskala maskota ^ebelarske zveze
Slovenije, kranjska sivka, in nas razveselila z medenimi izdelki.
[kratje komaj ~akajo jesenske mesece, ko se bodo ponovno vrnili in otrokom v brezni{ki dvorani pripravili nova presene~anja.

Jo`e Resman

Mama je ena sama
Materinski dan je zelo poseben dan v letu. Je dan, ko lahko
izre~emo, koliko nam pomenijo na{e mame, dan, ko se jim lahko zahvalimo za vse, kar dan za dnem delajo za nas.

Ale{ Jekovec
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Iz preteklosti

TAMBURA[I ZDAJ IN NEKDAJ … IN FRANC ME@EK
Na prelomu v 20.
stoletje je bila v
@irovnici »Grosova
kavarna«, poznana
doma in dale~ naokoli. Doma~a dekleta so lepo pela, Malka je dobro igrala
na citre in z dovtipi
odrezavo zabavala
goste. Potem ko je
bilo leta 1909. ustanovljeno Pevsko in
Tambura{ki zbor leta 1925, na sredini
tambura{ko dru{tvo
zborovodja g. Franc Me`ek
»STOL« v @irovnici,
je sodelovala pri tambura{kem zboru in igrala na tamburico ves
~as obstoja.
Viri povedo, da je na za~etku 20. stoletja pri nas `ivljenje popestril bogat in pester kulturni utrip z nastopi pevcev in tambura{ev.
Zbirali so se in nastopali vsepovsod in s slovensko besedo, pesmijo in doma~imi napevi vzpodbujali narodno zavest.
Ve~ kakor 20 let je po`rtvovalno vodil tambura{ki zbor Franc
Me`ek, Star~kov iz @irovnice. Je edini poznani zborovodja od takrat. Kot mlad fant je od{el v Avstrijo, v uk za ~evljarja in se tam
nau~il {e dobro nem{ko govoriti. Po poroki s prvo `eno so stanovali »u Tonej~kov bajt«. V sosedovi hi{i »pr' Zavit«, v kme~ki 'hi{i'
so imeli tambura{i vaje, pozneje tudi »u Svetinovmo skedno«. Le
nekaj posnetkov je takrat nastalo, ki pri~ajo, kako resni in tudi urejeni ljudje so v tem zboru sodelovali. Mladi in stari, resni gospodarji in sinovi, kaj`arji in delavci – vsi enaki. In pogumne `enske so
bile med njimi. Sokolske ~epice pri~ajo o njihovi pripadnosti. Na
posnetku iz leta 1922 je v zboru 11 tambura{ev, na posnetku iz
leta 1925 pa 13 tambura{ev in zborovodja Franc Me`ek.

Zvonko in Zdravko – izseljen v
Srbijo. S seboj je ponesel tudi
prstan. Kako je ta prstan re{il
dru`ino trpljenja, mogo~e tudi
njihova `ivljenja, pa kaj ve~ v
drugi zgodbi.
Pri dru{tvu »STOL« je vodstvene naloge opravljal in
delo vodil Jakob Koselj, Nazov Jaka z Rebra, varilec in
mojster v tovarni na Jesenicah. Bil je tudi tambura{.
Sredi {tiridesetih let je od
Franca Me`ka prevzel vodstvo tambura{kega zbora in
ga vodil, dokler ni okupator
onemogo~il delovanje slovenskih dru{tev. Mogo~e so
ga prav zato internirali in
poslali v Dachau, kjer je leta Priznanje ob 20 letnici ustano1942 umrl. Domov so po- vitve dru{tva
slali pepel v nekak{ni leseni
»trug'ci« in je pokopan med borci na Breznici.
Instrumenti so bili med vojno shranjeni na Selu, pri Mazovcu
v 'zgornji hi{i'. Po vojni so nekateri posku{ali obuditi delovanje
tambura{ev, a brez vidnih uspehov. Zborovodja je prihajal z
Blejske Dobrave in kasneje zdru`il `irovni{ki in dobravski zbor.
Glasbila so ostala nekje, nih~e ne ve, kje.
Franc Me`ek je v tridesetih letih 20. stoletja na `eljo svoje druge `ene opustil ~evljarsko delavnico z devetimi pomo~niki in se
posvetil gostinstvu in turizmu. Takrat je bila gostilna »pr' Fronco« na izredno ugodnem mestu, v bli`ini `elezni{ke postaje. Po
njegovi smrti je gostilno upravljala njegova `ena, priljubljena
»birtna«, poznana pod imenom »Me`kova Mica«. Vseskozi je na
steni v to~ilnici visel portret, ki ga je Franc Me`ek dobil v zahvalo
od svojih prijateljev pri dru{tvu kot dokaz, da je na~elno ostal
zvest svojemu dru{tvu.
Leta 1936 je ustanovil Turisti~no dru{tvo v @irovnici in postal prvi
predsednik dru{tva. Ob 60-letnici TD @irovnica so mu posmrtno
podelili priznanje.
O sodelovanju svojega o~eta ne vem ni~. Po njem mi je ostalo
tambura{ko glasbilo »bra~«, ki ga hranim v svoji zbirki starih
predmetov. Spominjam se, da je o~e rad igral in da sem ga k
temu vzpodbudil z besedami: »Ata, dej m' mav na kitarco zaigrej.«
Tako se je zgodila in kon~ala zgodba o tambura{ih v @irovnici
– nekdaj … Tambura{i skupine »KA[ARJI« pi{ejo novo zgodbo
– zdaj!
Zgodba je posve~ena 90-letnici prve dokumentirane zaznambe
~lanov zbora na posnetku iz leta 1922.

Nastopajo~i na prvem samostojnem koncertu
Na posnetku ob prvem samostojnem koncertu 9. februarja
1930, pred Sokolskim domom na Jesenicah, je poleg zborovodje in treh ~astnih gostov `e 20 tambura{ev. [tevil~no stanje ni
bilo pogojeno z interesom ljudi, pa~ pa s sredstvi za nabavo
instrumentov. Sami so zbirali denar in pridobivali podpornike.
»Ob 20 letnici dru{tva gospodu FRANCU ME@KU poklonilo
Pevsko in tambura{ko dru{tvo ˝S T O L˝ - 14. julija 1929,« je
napisano posvetilo na njegovem uokvirjenem portretu (foto
Vengar iz Radovljice). To je dovolj zgovoren dokaz za njegovo
po`rtvovalno delo in zasluge. Obenem so ~lani med seboj zbrali
denar, kupili zlat prstan z rde~im kamnom in ga v zahvalo poklonili svojemu zborovodji.
@e 5. junija 1941 je bil Franc Me`ek z dru`ino – `ena in sinova

Pavel Be{ter

Zapisano 11. 11. 2012 po pripovedovanju njegove snahe in drugih sorodnikov.
Snaha Me`ek Rozalija Pavla, p. d. »Zgubova Pavlca« mi je o tem
veliko in iz~rpno pripovedovala, nekaj mi je bilo pa `e poznano
in tudi nekaj slikovnega gradiva sem od nje dobil. Pri razpoznavanju posameznikov na posnetkih se je pa najbolj izkazal Anton
Triplat - »Bavdov Ton~k« iz Most doma. Pri tem mu je pomagala
tudi `ena »Muhov~ova Pepa«.
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^ez Poto{ko na Valvasor
Namig za kolesarjenje

C

Lepi dnevi nas kar kli~ejo na kolesarske izzive, zato vam predlagamo, da sedete na kolo
in »zagrizete« v klanec. S kolesom se zapeljite v na{o prelepo dolino Zavr{nice po ozki
asfaltni cesti, kjer malo popazite na avtomobile, nato pa pred parkiri{~em ob akumulacijskem jezeru (A) zavijte levo v klanec, smer Valvasorjev dom. V manj{o prestavo in vzpon
se za~ne. Saj ne dvomimo, da Ka{arji ne poznate ceste do Valvasorjevega doma – pa
vendar: cesta je makadamska, strmej{i deli so asfaltirani, na poti imate samo 2 odce-

Kaj se dogaja za Osvaldom?

pa, pa {e ta sta zelo dobro ozna~ena. Na
2. odcepu zavijte levo, proti Poto{ki planini (B). Do tega odcepa smo naredili `e
pribli`no 4 km vzpona, tako da se nam bo
manj{i spust oz. ravninski del `e prilegel,
ampak strmine {e ni konec. ^udovita cesta
se naprej po~asi vzpenja proti Poto{ki planini. ^e imate ~as, lahko ob smerokazu za
Ajdno pustite kolo in se pe{ (prb. 30 min)
odpravite pogledat arheolo{ko najdi{~e Ajdna, kjer so na{li ostanke objektov in predmete iz 5. in 6. stoletja, ta skalnat vr{ac
pa nam odpira tudi pre~udovit razgled. S
kolesom vas vzpon vodi naprej do Poto{ke
planine. Nad planino je odcep desno, po
o`ji kolovozni cesti, kjer dose`emo najvi{jo
to~ko ture, pribli`no1250 m. Do Valvasorjevega doma (C) se spustimo mimo nekdanje kasarne po strmej{em makadamu. V
Zavr{nico se podamo po obi~ajni poti.
Za kolesarski izlet (brez ogleda Ajdne) potrebujemo pribli`no 2,5 uri. Vzpon je dolg
pribli`no 9 km in je kar zahteven, odvisno od
pripravljenosti. Spust poteka po makadamski cesti, srednje zahteven. Priporo~amo dovolj teko~ine, kak{no ~okoladico ali sadje in
za varnost pri spustu ~elado.
Luka Dolar

Ja res je, to je kolesarski poligon namenjen vsem kolesarjem,
mlaj{im in starej{im. S tujko se imenuje pumptrack. ^e prevedemo dobesedno – proga, kjer se »pumpa«. Na pumptracku se ne
poganja pedal, ampak »pumpa« s celim telesom. Na manj{ih in
malo ve~jih hrib~kih lahko z uporabo sile rok in nog dose`emo
kar veliko hitrost. A pumptrack ni proga za doseganje hitrosti.
Kolesarjev cilj na progi je odpeljati ~imve~ krogov brez poganjanja
pedal, kar dose`e tako, da ohrani kolo na podlagi in s pomo~jo
hrib~kov in tehniko »pumpanja« poganja kolo. Na pumptracku
se kolesarji nau~ijo ve~je stabilnosti, kolo bolje spoznajo, osvojijo
tehniko vo`nje, poleg tega pa brez pedaliranja kolesa delujejo
skoraj vse mi{ice in se s tem krepijo. Vo`nja po pumptracku je
na~eloma varna, dokler se spo{tujejo osnovna pravila:
1. Obvezna uporaba ~elade (drugi {~itniki mo~no za`eljeni).
2. Na progi se lahko naenkrat vozi samo en kolesar.
3. Vozi se lahko v obe smeri, ampak ne menjaj smeri vo`nje, ko
si na progi.
4. Po progi ne hodi, saj se lahko po{koduje.
5. Po progi ne zaviraj na polno.
6. Vsaj 50 cm od roba proge ne hodi, da ne po{koduje{ zavojev.
7. Predno se zapelje{ na poligon se prepri~aj, da na njem ni
drugega kolesarja.
8. Pazi na promet na cesti.

Verjetno se marsikdo spra{uje, kaj so tisti kupi zemlje poleg novega otro{kega igri{~a za Gosti{~em Osvald. Veliko
otrok in mladih bi `e vedelo odgovoriti, da je to proga
oz. poligon za vo`njo s kolesi.

25

Planinarjenje
5. zbor vodnikov in mentorjev MDO Gorenjske

9. ^e je podlaga v poligonu mehka in razmo~ena, je vo`nja PREPOVEDANA!
10. Ustavljanje na poligonu je prepovedano.
11. Poligon in okolico po~isti za seboj.
12. V ~asu organiziranega treninga KK Zav{nica vo`nja ostalim
kolesarjem ni dovoljena.
13. Uporabljaj narejen vhod/izhod za vstop na progo.
14. Pred vo`njo preglej kolo (zavore, gume, pedala, krmilo) in se
prepri~aj, da je varno.

V nedeljo, 14. aprila, je potekal 5. zbor vodnikov in mentorjev Meddru{tvenega odbora planinskih dru{tev Gorenjske. Tokrat smo ga organizirali v PD @irovnica. Za 22
udele`encev smo sku{ali pripraviti program, ki bi jim pokazal nekatere najbolj skrite in samotne koti~ke v na{i ob~ini.
Na{e potepanje smo pri~eli
z obiskom ^ebelarstva No~,
kjer smo zdru`ili jutranjo
kavo s spoznavanjem ~ebelarske zgodovine pod Stolom, in nadaljevali v dolini
Zavr{nice. Strma steza do
slapu, ki mu doma~ini pravimo Hudi~ babo pere, je
bila ogrevanje za vzpon do
Doma pri izviru Zavr{nice v prijetnem tempu. V domu nas je v
imenu PD @irovnica pozdravil Jernej Mrak, udele`ence sre~anja
smo pogostili s kosilom, za konec uradnega dela pa je sledilo {e
predavanje Primo`a Ravniharja o odpravi v Ande.
Prihodnje sre~anje vodnikov in mentorjev bo potekalo na Jesenicah.

Pumptrack smo kolesarji KK Zavr{nica s pomo~jo Ob~ine @irovnica
zgradili za treninge ~lanov in vse ob~ane, `eljne malo druga~ne
vo`nje s kolesom. Vse uporabnike prosimo, da za pumptrack skrbijo in morebitne po{kodbe na progi sproti popravijo. ^lani KK
bomo progo po potrebi obnavljali, nameravamo pa organizirati
tudi te~aje tehnike vo`nje po pumptracku. Male nadebudne`e
in mlade vabimo v na{ klub, kjer bodo lahko pridobili znanje za
vo`njo po novem poligonu in drugih terenih.

Zimski iglu tabor
13. in 14. 4. 2013
Mladi planinci PD @irovnica smo v aprilu priredili »zimski«
tabor. Zakaj zimski in ne spomladanski? Ker smo iglu oziroma sne`no luknjo naredili v meter osemdeset debelo sne`no
podlago. Kje pa je bilo {e toliko snega? Pri Domu pri izviru
Zavr{nice. V hribih je bila tiste dni {e vedno prava zima.

Maja Jauh in Maru{a Oblak

Kolesarski izlet PD @irovnica
V Planinskem dru{tvu @irovnica smo 13. in 14. aprila organizirali spomladanski kolesarski izlet. @eljni sonca in
toplih krajev smo se podali na Primorsko in Kras.

Torej, zbrali smo se na parkiri{~u v Zavr{nici, kjer smo nahrbtnike dobro zalo`ili s hrano, opremo za bivakiranje ter ostalimi
nepogre{ljivimi re~mi. Tokrat nekoliko manj{a ekipa planincev smo
se pe{ odpravili proti Zelenici in po ve~ postankih za razbremenitev
ramen in pote{itev `eje pri{li na cilj. Primo` in Eda sta nam pri
domu `e izkopala luknjo v snegu ter uredila prostor za dru`enje.
Zvrhan kro`nik {pagetov po prihodu nam je prepre~il, da bi se takoj vrnili k igluju. Tako smo najprej poslu{ali Maru{ino predavanje
o izdelavi iglujev in nato vse popoldne pre`iveli zunaj na snegu. Izdelali smo sne`ne klopi, da smo lahko sedeli za mizo. Iz snega smo
oblikovali skulpture – televizijo, vazo z ro`ami, uredili smo tudi dostop do vhoda v iglu. V dom nas je pregnal de` in obenem privabil
vonj po pala~inkah. Sedaj smo le {e nestrpno ~akali trenutek, ko
bomo zlezli v iglu in spalke. Ko je padla tema, smo zunaj ob baklah
spekli hrenovke, da ne bi {li la~ni spat, se {e zadnji~ pogreli v ko~i in
nato te`ko pri~akovani spanec v igluju. Zbudili smo se pred sedmo
z malo mrzlimi noski, a `e po zajtrku je bilo sonce tako visoko, da
smo bili zopet na snegu. Primo` in njegov pes Dark sta nas re{ila
iz luknje in nam tako pokazala, kako se re{uje zasutega v plazu.
Veselju na snegu ni bilo konca, do kosila smo bili `e vsi premo~eni,
popoldan pa so nas v dolini `e ~akali star{i.
Od leto{nje zime smo se poslovili na prav poseben na~in. Upamo, da bodo pogoji drugo leto enaki, udele`ba pa {e ve~ja.

Turo prvega dne smo za~eli na gradu Socerb in zaklju~ili na morski
obali v @usterni. Okoli 60 km je {lo kot po maslu, {e posebej odsek
po opu{~eni trasi `elezni{ke proge od Klanca pri Kozini do Trsta.
Drugi dan smo se greli na Krasu. Iz [torij do [kocjanskih jam, v
Lokev na joto v gostilni Muha, ki se {teje za najstarej{o kra{ko
gostilno, in naprej do kon~ne postaje v Lipici.
Med kolesarjenjem smo si privo{~ili nekaj lepih razglednih postankov z dobro mero smeha in dobro kra{ko ko{to. Tempo je
bil zmeren, primeren za vsakega kolesarja, prav tako teren. Prihodnje leto torej ne pomi{ljajte – pridru`ite se planincem na kolesarjenju. Izlet sta vodila Bojan in Boris.
Kolesarji PD @irovnica

Planinci PD @irovnica in PD Javornik-Koro{ka Bela
obve{~ajo da bo Dom pri izviru Zavr{nice odprt
od 1. junija in Pre{ernova ko~a na Stolu od 8.
junija naprej. Vabljeni!

Nik, Maja in Maru{a
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Iz planinskega dnevnika
Pavla Dimitrova

Vzpon na Triglav
Bilo je davnega leta 1952, nekega avgustovskega dne, ko je Lojze prepri~al mojo
skrbe~o mamo, da sva {la za dva dni taborit na Me`akljo. V tistem ~asu so bile
delovne tudi sobote, zato sva se dobila na
vlaku ob 14.15. Takrat mi je {ele razodel,
da ne greva na Me`akljo, temve~ na Triglav. Mene je skoraj kap, saj nisem vedel,
ali bom sposoben osvojiti zahteven vrh. V
Mojstrani izstopiva. Lojze je bil visoke rasti
in dolgih nog, zato sem ga pri hoji komaj
dohajal. Med potjo ob~udujem pene~o
se Triglavsko Bistrico in slap Peri~nik. Nad
Kredo zavijeva levo na Galerije in mimo
Turkove planine do Alja`evega doma. Na
du{ek popijeva ~aj, saj morava do no~i priti na Kredarico. Pridivjava do prvih klinov
in jeklenic na poti ^ez Prag. Za~elo se je
`e temniti, ko sva dosegla izvir vode pod
Begunjskim vrhom. V trdi temi se preko
Triglavskega ledenika povzpneva do Kredarice. Ura je deset zve~er, za nama je sedem ur naporne hoje.
Naslednji dan me Lojze prebudi `e ob treh
zjutraj. »Rana ura, zlata ura,« pravi in doda,
da ne smeva zamuditi son~nega vzhoda.
Uro in pol kasneje na vrhu Triglava ~akava
rojstvo novega dne. Na sebi imam le kratke hla~e, zato drgetam. Za~ne se daniti.
Temni odtenki barv na obzorju postajajo
vse bolj `ivopisni, najino navdu{enje ob
tem je nepopisno. Barve po~asi zbledijo,
sonce postaja mo~nej{e in prijetno greje.
Razgledava se po ~udovitem triglavskem
kraljestvu in sestopiva na Planiko. V Vodnikovem domu naju oskrbnica Angelca
pogosti z odli~nim ~ajem. Pot nadaljujeva ~ez Studorski preval do Blejske ko~e,
~ez planino Klek, sestopiva v Radovno in
~ez Me`akljo na Hru{ico. Za nama je bilo
17 ur hoje. Na mojih okovanih ~evljih je
manjkala polovica `ebljev. Tudi govoriti se
mi ni ljubilo od utrujenosti. Ta vzpon je bil
zame nekaj posebnega, za vedno mi bo
ostal v spominu.
Pavel Dimitrov z
Brega, alpinist in gorski re{evalec, bele`i
bogato
planinsko
preteklost. Med drugim je bil aktiven
~lan in 10 let (1979–
1983) predsednik PD
Jesenice, bil je ~lan II.
jugoslovanske himalajske odprave na Kangba~en in oskrbnik
Zaveti{~a pod [pi~kom (1997–2001).

Delovanje Partizana v zimskem ~asu
V leto{nji zimi smo v TVD Partizan @irovnica izvedli vse
na~rtovane aktivnosti. Naj se ne sli{i preve~ uradno: na~rtovane.
Seveda, resno dru{tvo na~rtuje svojo dejavnost in se ne odlo~a
v zadnjih minutah. Temu primerni so tudi rezultati.
Rekreacija v dvorani je potekala kot
obi~ajno, dokler ne pride poletje, bo dvorana TVD vsak dan redno zasedena. Dvakrat na teden vadijo najmlaj{i pod vodstvom @iga Blatnika, pohvale tej dejavnosti
prihajajo od vsepovsod. Dekleta in `ene
imajo aerobiko ob torkih in ~etrtkih v mali
dvorani pod vodstvom Suzane Larissi. V
maju se bodo v lepem vremenu preselile v
Zavrh, da spoznajo tudi vadbo na sve`em
zraku.
Ekipa strojnikov teptalca se je celo (dolgo) zimo trudila z urejanjem prog za tek na
smu~eh in sankanje, dova`ali pa so tudi material za delovanje Valvazorjevega doma
in Doma pri izviru Zavr{nice. Upamo, da bo tako tudi v prihodnje, odzivi so bili res v
glavnem pozitivni, sem ter tja se je kdo prito`il, ker ni imel teka{ke proge potegnjene
~isto do dvori{~a.
Izpeljali smo tudi tradicionalna tekmovanja v veleslalomu v Mojstrani ( 94 tekmovalcev), sankanju z Valvazorja ( 75 tekmovalcev) in smu~arskem teku v Zavrhu (21 tekmovalcev). Najlep{e pri teh tekmovanjih je dru`enje razli~nih generacij ljubiteljev rekreacije, saj daje spodbudo tako mladim kot starej{im.
Na zboru ~lanov dru{tva 5. aprila smo se zbrali v zglednem {tevilu. Program pred
za~etkom zbora so izvedli mladi gimnastiki pod vodstvom Leona Mesari~a. Na zboru
smo obnovili delo preteklega leta in potrdili sklepe, ki omogo~ajo nadaljnje delo.

8. junij – Dan {porta rekreacije in zabave

Vse prijatelje {porta, rekreacije in
zabave vabimo na na{e istoimensko sre~anje na prireditvenem
prostoru, ali po novem v Rekreacijskem parku Zavr{nica, kjer bo 8.
junija dopoldne potekala akcija Veter v
laseh, popoldne pa zaklju~ek Triatlona
Karavanke. Doslej je bilo vedno zanimivo in zabavno, obljubljamo, da bo tudi
tokrat.
Samo Mekina

Usposabljanje za vaditelja {portne rekreacije odraslih
Suzana Larissi in @iga Blatnik, ~lana TVD Partizan
@irovnica, sta v ~asu od 8. 3. do 7. 4. 2013 na Fakulteti za {port v Ljubljani uspe{no zaklju~ila usposabljanje za vaditelja {portne rekreacije odraslih.
Usposabljanje je potekalo pod okriljem EU.
Usposabljanje sta vodila Nadje Schweiger in Du{ana
Macure v sodelovanju s predavatelji, ki u`ivajo na
{portnem podro~ju velik ugled tako doma kot v
svetu. Pridobila sva veliko novih izku{enj in strokovnosti, kar bova kot trenerja z veseljem prenesla na
doma~i teren.
Ob~ane vabiva na na{e ure vadbe. Zdrav duh v zdravem telesu je pol uspeha do tega, da smo v `ivljenju uspe{ni na vseh podro~jih.
Suzana Larissi
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Odbojkarska sezona se zaklju~uje

Ekipe v mlaj{ih selekcijah svoja tekmovanja {e niso zaklju~ile,
zato o kon~nih rezultatih {e ne moremo govoriti. Veseli pa smo,
da je v na{em klubu vsako leto ve~ mladih odbojkaric in odbojkarjev. Skupno {tevilo aktivnih igralk in igralcev je preko 150.

Ekipa Zgornje Gorenjske je v iztekajo~i se sezoni igrala vidno vlogo v 1. dr`avni ligi. Uvrstila se je med najbolj{ih 8 ekip v dr`avi.
Zdru`itev mo~i treh klubov v regiji, OK Bled, OK Jesenice in OK
@irovnica, pred pri~etkom sezone je bila zahtevna odlo~itev in
hkrati prava pot, ~e ho~emo dose~i ve~ kot le boj za obstanek v
prvi ligi. Na Zgornjem Gorenjskem trenira odbojko ve~ kot 400
deklet, kar je potencial, ki ga `elimo izkoristiti.

Mlaj{e deklice s trenerko Špelo Verov{ek
V lanskem letu smo po nekaj letih v sodelovanju z OK Mladi
Jesenice ponovno organiziral poletno odbojkarsko {olo v Pinei
pri Novigradu. Glede na dober odziv `elimo, da ta {ola postane
tradicionalna. Leto{nji termin odbojkarske {ole je od 28. 8. do
2. 9. 2013. Prijavnico lahko dobite na treningu odbojke in pri
profesorju {portne vzgoje v {oli.

Dekleta ekipe Zgornje Gorenjske
Fantje OK National @irovnica so nastopali v 2. dr`avni odbojkarski ligi. Bili so ena izmed najmlaj{ih ekip v ligi, saj so igrali brez
dveh najstarej{ih igralcev. Ekipo sicer sestavljajo sami doma~i
igralci.
V pokalu Slovenije so fantje zaklju~ili tekmovanje v osmini finala.
Pomerili so se z atraktivnim prvoliga{em OK Salonit Anhovo in v
posameznih delih tekme pokazali ter dokazali da so se sposobni
kosati tudi z njimi. V dr`avnem prvenstvu so zaklju~ili tekmovanje na 5. mestu.
Fantje vsako leto naredijo korak naprej. Za nekatere igralce `e
ka`ejo zanimanje tudi ekipe v 1. ligi, kar je dokaz, da na strokovnem nivoju delamo dobro.

V klubu je v leto{nji sezoni delovalo 5 trenerjev. Ekipi mini odbojke in mlaj{e deklice je vodila trenerka [pela Verov{ek, ekipe
kadetinj, mladink in ~lanic pa Bojana Kecojevi~.
Mo{ko ~lansko in mladinsko ekipo je vodil trener Miha Verbi~,
ekipe starej{ih de~kov, kadetov in mlaj{ih de~kov je vodil trener
Daniel Atanasov in ekipo mini odbojke trener Matja` Sili~.
Iztok Toma`i~

Rojstnodnevne zabave v TVD @irovnica in v
Zavr{nici

V 3. DOL zahod so punce OK Aquawatt @irovnica dosegle izjemen uspeh. Osvojile so drugo mesto in se bodo v dodatnih
kvalifikacijah borile za vstop v 2. DOL. Kvalifikacijski tekmi bosta
v mesecu maju.
Uspeh je {e toliko ve~ji, ker gre za eno od najmlaj{ih ekip, ki
nastopajo v dr`avnem prvenstvu.

Naj {e enkrat spomnimo, da v TVD organiziramo rojstnodnevne
zabave za najmlaj{e v telovadnici doma in poleti tudi na prireditvenem prostoru v Zavr{nici. Vse informacije lahko dobite pri
[peli na 031 482 234 ali spelcy�gmail.com

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

GOSTILNA JEZERSKA
JEZERSKA HIŠA
GOSTILNA
HIŠA

Ste pripravljeni? Nova kolekcija koles vas čaka.

Na golf
golf igri{~u
igri{~u Bled
Na
Bled

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

Starejši letniki
koles do - 30 %

Tel: 04 537 33 05
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Karateke v dru`bi predsednika

Poletne po~itnice v Zavr{nici za pred{olske
in osnovno{olske otroke

Pri nas, karatekah iz kluba MI-KI, se vedno nekaj dogaja.
Tudi marca je bilo kar pestro. Sre~ali smo namre~ predsednika RS Boruta Pahorja in {li na mednarodno tekmovanje v Mostar v Bosno.

1. teden 25. 6.- 28. 6., cena 40 evrov, od 8.00 do 15:00 ure
2. teden 8. 7. – 12. 7., cena 50 evrov, od 8.00 do 15:00 ure
3. teden 22. 7. – 26. 7., cena 50 evrov, od 8.00 do 15:00 ure

V ~etrtek, 14. marca, je Slovenska zveza tradicionalnega karateja (SZTK) na dogodku »Mali junaki nas zdru`ujejo« predstavila
tradicionalni karate. Pri predstavitvi smo sodelovale tudi {tiri dekleta iz karate kluba MI-KI: Patricija Stefanov in Nina Rupnik z Jesenic ter Karin Pazlar in Sara Ravnik iz ob~ine @irovnica. Dogodek
je organizirala Fundacija za pomo~ bolnim otrokom in bile smo
po~a{~ene, da smo prispevale svoj del k tej dobrodelni prireditvi.
Na koncu smo se {e slikali s predsednikom RS Borutom Pahorjem in v znak, da je na{ nastop odli~no uspel, nam je le ta rekel,
da se nas kar malo boji.
@e naslednji dan, v petek, pa smo se tri karateke iz na{ega kluba
vsemi drugimi ~lani SZTK-ja odpravile v Mostar na mednarodno
tekmovanje, kjer smo se kar dobro odrezali. Kata team, katere
~lanice smo Nina Rupnik, Karin Pazlar in Sara Ravnik, smo osvojile zlato medaljo, Sara Ravnik pa v kati posamezno tretje mesto.

[portne animacije, likovne delavnice, zabavni eksperimenti, animacija, malica, …
Po~itnice bodo temeljile na aktivnem pre`ivljanju prostega ~asa.
V dolini Zavr{nice se bomo tako zabavali s kraj{imi sprehodi,
igranjem odbojke na mivki, nogometom, orientacijskimi igrami
in mnogim drugim aktivnostim.
Prvi teden bo temeljil na spoznavanju razli~nih {portov.
Drugi teden bo posve~en igranju in spoznavanju nogometa.
Tretji teden se bomo u~ili igrati odbojko na mivki.

S. R.

izdelava dekorativnih ometov
polaganje tapet
barvanje napušča, ograj, vrat in oken
izdelava in oplesk fasad
sanacija vlažnih prostorov
pleskanje, glajenje ter strojno
brušenje sten in stropov

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

Ob sredah zaprto
Vabljeni!

SOBOSLIKARSTVO IN PLESKARSTVO

Tomaž JAPELJ s.p.

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

Nudimo vam:
• Son~ne kolektorje
(vakumske, plo{~ate)
• Son~ne elektrarne na klju~
• Pe~i na pelete in drva
• Toplotne ~rpalke
• Talno in radiatorsko
ogrevanje
• Vse vrste vodovodnih
instalacij

Če vam računalnik dela počasi, blokira, se greje, je
glasen, potem je zagotovo potreben čiščenja prahu ali
virusov. Zunanji ventilatorji problem pregrevanja rešijo
samo začasno.

Ugodna ponudba

za čiščenje prenosnega računalnika in
protivirusni pregled! Samo 45€!
Odstranjevanje najdenih virusov in drugih škodljivih programov zaračunamo posebej.
Nudimo vam še: čiščenje procesorjev in ventilatorjev, popravila osnovnih plošč,
menjavo žarnic v displejih, menjavo diskov, presnemavanje podatkov, čiščenje virusov

Pokličite nas!
Pomagali vam bomo.
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Žirovnica 89A, 4274 Žirovnica
tel: 040 278 567
mail: tomaz.japelj@gmail.com

Selo 7, Žirovnica
www.lontech.si
031 303 988

Kri`anka

ZA
SESTAVIL: POSEBEJ
VOZNIKE
BOŠTJAN PRIREJEN
OVSENEK ZEMLJEVID

PLEMIŠKI
LEVI
NASLOV V BRITANSKA PRITOK
ANGLIJI IN ROKOVSKA
REKE PAD
SKUPINA
FRANCIJI
V ITALIJI

SLAVKO
IVANČIČ

JAPONSKI
NARODNI
PARK NA
OTOKU
KJUŠUJU

VLADARJEVA
ŽENA V
BIZANCU

KRAJ PRI
LJUBLJANI ANGLEŠKI
PISATELJ
POD
GOLOVCEM (HERBERT)

VELEPOSLANIK
ZIMSKO
LETOVIŠČE
V FRANCIJI
BRUSNI
KAMEN
BIVALNI
PROSTOR

PRIZADEVANJE

NEKDANJA
DOLŽINSKA MERA
PETELINJI
BOJ

DEKOR,
OLEPŠAVA
12. IN 10.
ČRKA
SLOVENSKI
SMUKAČ
PERKO

NOVICE

EVROPSKA HRVAŠKI
MLADOST- UMETNOSTOTOK,
NA SMER,
NIK
SOSED
ROMANBRAČA
TIKA

IVAN
TAVČAR

ORGAN
GRELNA
VIDA
PRIPRAVA
NA PLIN ODISEJEVA
ALI ŠPIRIT DOMOVINA

SANKE
SLOVENSKI
HOKEJIST
V NHL
KOPITAR
SLOVENSKA
PEVKA
HORVAT
STVARITEV

ŠALA

STARA
MAMA

NERAZSEKAN
VEČJI
KOS DEBLA

RIMSKI
HIŠNI
BOG

SLOVENSKI
TENORIST
(MAKSO)
LUKA V
IZRAELU

SLOVENSKI ERNESTO
SABATO
SKLADAIZRAELSKI
TELJ
KRALJ
(MARIJ)
PISEC
ČLANKA
ZIMSKI
POJAV NA
DREVJU

HRV. PEVEC
DEDIĆ
JAKOBOV
BRAT
DVOJČEK

PODTALNO
DELOVANJE
AMERIŠKA
IGRALKA
(SHARON)
AZIJSKA
DRŽAVA,
NEKDAJ
SIAM
(BANGKOK)

ROČNI
VOZIČEK
NA DVEH
KOLESIH

KIS
JUŽNOAMERIŠKA
KRASTAČA
SLOVENSKI
IGRALEC
RANER
ZAGREB

PREISKOVALNA IGLA
V MEDICINI

VELIKA,
NEVARNA
SLABOST
ŠČUREK
(NAREČNO)
NEKD. SOVJ.
TELOVADKA
LATININA

STEKANJE

ARKADA
STARI
SLOVANI
EDEN,
PARADIŽ
DAVID
OJSTRAH
NAJVIŠJI
GERMANSKI
BOG
ERMIN
ŠILJAK

GINGER
ROGERS
POKLON,
DARILO
DIAPOZITIV

POMANJKANOST
VZGOJE
TINA
MAZE

OKSID

STARO IME
ZA MESEC
AVGUST
UT. ENOTA
ZA ZLATO

GLIVIČNO
OBOLENJE
SLOVENSKI
HOKEJIST
(ROK)

STAVBARSTVO

EMIL
NOLDE

VEDA O
MINERALIH,
RUDNINOSLOVJE

18. ČRKA
ARABSKE
ABECEDE
ZAŠČITA
ZA ČEVLJE
IN MEČA
PRED
SNEGOM

ANTON
INGOLIČ

EG. BOG
SONCA

BLUR: britanska rokovska skupina, EZAV: Jakobov brat, ADRIAN: naš tenorist, DESPOJNA: vladarjeva žena v Bizancu, DOVTIP: šala

Geslo prej{nje kri`anke:
Marmoriranje pirhov
Nagrade prejmejo:
• Sonja Valentin~i~, Zabreznica 17 c
• Timotej Rajgel, Zabreznica 58 a
• Pina Potokar, @irovnica 18
Vrednostni bon za nakup v trgovini HOBI v Kranju
boste prejeli po po{ti.

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

NAGRADE PRISPEVA VALVASORJEV DOM
1. nagrada: Aperitiv, glavna jed in sladica
2. nagrada: E
 nolon~nica po izbiri
3. nagrada: Enolon~nica po izbiri

30

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

notranje ograje

ograje

nadstre�ek

balkonske ograje

Vojo Jovi~i~ s.p.

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

M: 041 637 612
info�kov.si
www.kov.si

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

LESCE:
tel: 04 531 89 34
@elezni{ka postaja 7
OKULISTI^NA AMBULANTA
JESENICE • LESCE

JESENICE:
tel: 04 586 24 16
C. Mar{ala Tita 50

SON^NA O^ALA
Z DIOPTRIJO!
www.ok-knez.si • ok.knezagmail.com

Deal

www.peugeot.si

*

NOVI PEUGEOT 301
PLOD VEČ KOT 120 LET
AVTOMOBILSKIH
IZKUŠENJ
bogata oprema
120 € na mesec
0 % EOM

*ponudba nad ponudbami

To ni navadna ponudba - to je Le Deal: bogato opremljen peugeot 208 že za 120 € na mesec, brez stroškov financiranja
in s 50-odstotnim popustom za zavarovanje.
Ponudba velja za 208 Active 1,2 VTi s kovinsko barvo in avtomatsko klimatsko napravo ob nakupu s Peugeot financiranjem do 31. 05. 2013. Primer informativnega izračuna finančnega leasinga za vozilo 208 Active (1,2 VTi 82 Euro 5) – mesečno odplačevanje;
maloprodajna cena z DDV 12.750 EUR; DDV je obračunan v obrokih; mesečni obrok je 120 pri 25 % pologu in ročnosti 36 mesecev; zadnji obrok 41,2 % od maloprodajne cene vozila; EOM na dan 25. 03. 2013 znaša 0 % in se spremeni, če se spremenijo
elementi izračuna; stroški odobritve financiranja znašajo 0 %; izračun temelji na osnovi indeksa obresti - 3 mesečni EURIBOR s skupno letno obrestno mero 0 %; financirana vrednost 9.563 EUR; skupni znesek za plačilo 12.750 EUR; pri sklenitvi avtomobilskega
zavarovanja Peugeot Financiranje omogoča do 50 % popust. Peugeot Financiranje si pridržuje pravico, da stranki z neustrezno boniteto brez obrazložitve odkloni sklenitev pogodbe. Za podrobnosti o ponudbi se obrnite na vašega prodajalca vozil Peugeot.

Poraba v kombiniranem načinu vožnje: 3,4–6,7 l/100 km. Izpuh CO2: 87–154 g/km. Podrobnejše informacije o porabi goriva in emisijah

CO2 novih osebnih vozil Peugeot najdete v priročniku o varčni porabi goriva in emisijah CO2, ki ga lahko brezplačno pridobite na prodajnem mestu in na www.peugeot.si.

PEUGEOT 208

AVTO PARTNER d.o.o., Cesta železarjev 27, 4270 Jesenice, tel. 04 583 66 60
AVTO PARTNER.indd 1

3/27/13 9:07 AM

PNEVMATIKE • PLATI[^A
SERVIS VOZIL

*

4 pnevmatike Dunlop
Sport BluResponse
205/55R16 91V
4kom + montaža, centriranje in ventili

50 E

UR

Vulkanizerstvo @emlja
@emlja Janez ml. s.p.
Zabreznica 20a, 4274 @irovnica
M • 041 641 197
T • 04 580 21 74

EUR

4L olja Castrol GTX 10W-40
+ oljni filter + menjava olja

DAR

ILO

www.vulkanizerstvo-zemlja.si

Ob nakupu 4 novih pnevmatik darilo:
Brezpla~no centriranje in menjava naprej/nazaj
po prevoženih 5.000 km
(veljavno do 10. 10. 2013)

* plati{~a niso v{teta v ceno
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