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ograje vrata kontrola pristopa

•	Panelne ograje
•	Palisadne ograje
•	Ograje po meri
•	Kovane ograje
•	Krilna	dvoriščna	vrata
•	Drsna in samonosna vrata
•	Motorni pogoni za vrata

•	Cestne zapornice
•	Parkirni sistemi
•	Potopni	stebrički
•	Vrtljiva vrata
•	Vrtljive	križne	zapore
•	Detekcijski sistemi

Palisada d.o.o., Jesenice
Cesta Borisa Kidriča 36 a
SI 4270 Jesenice, Slovenija

04 586 65 65
www.palisada.si

visoka varnost

Akcija panelne ograje 
Fax	h=1,23m	že	za	12,80	EUR	+	ddv

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

notranje ograje

nadstre�ek

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

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

balkonske ograje

ograjenotranje ograjekonstrukcije
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Vro~i dnevi se po~asi poslavljajo, po~itnice in dopusti so 
ve~inoma mimo. Tako kot sem zapisal v zadnji {tevilki 
na{ih Novic resni~no upam, da ste po~itnice in dopuste 
pre`iveli lepo, da ste si nabrali novih mo~i, predvsem pa, 
da ste bili z ljudmi, ki so vam blizu. 

Verjamem, da je za na{e otroke kar prehitro pri{el dan, ko so 
zopet sedli v {olske klopi. Ob tej prilo`nosti pozivam voznike, da 
pazijo na cesti na na{e najmlaj{e, star{e pa, da otrok ne pripeljete 
preprosto do vhoda v {olo, temve~ jih nau~ite varne hoje in var-
nega ravnanja v prometu. 

Trenutno smo v velikem investicijskem ciklu, saj je gradnja ka-
nalizacije in ostale infrastrukture v polnem teku, kar naj-
bolje vedo ob~ani in ob~anke Zabreznice in Sela. Vsem se {e en-
krat zahvaljujem za sodelovanje. Glede na vremenske razmere se 
bodo dela nadaljevala vse dokler bo mo`no graditi. Izvajalci so 
opozorjeni, da bi pred morebitnim snegom ulice ostale prevo-
zne, tako da jih bo mo`no plu`iti. 

Konec avgusta smo podpisali pogodbo za gradnjo ceste v do-
lino Zavr{nice in pripravljalna dela so se v za~etku septembra ̀ e 
pri~ela. Te dni ~akamo tudi na odobritev sredstev za energetsko 
sanacijo osnovne {ole, za katero je dokumentacija `e pripravlje-
na. Nadaljujemo s pripravo OPPN (ob~inski podrobni prostor-
ski na~rt) Breznica, ki bo osnova za nadaljevanje gradnje ceste, 
plo~nika, avtobusnih postajali{~ in kro`i{~a. Tudi nova ob~inska 
stavba iz tedna v teden spreminja podobo. Dela na njej potekajo 
po predvidenem terminskem planu.

Kljub temu, da posku{ajo nekateri posamezniki na tak ali druga~en 
na~in prikazati, kako je vse slabo v ob~ini, vam zagotavljam, da 
se zavedam dru`bene odgovornosti in funkcije `upana in da 
vse aktivnosti potekajo skladno s sprejetim razvojnim na~rtom 
ob~ine, sklepi ob~inskega sveta in prora~unom. Ob~inska uprava 
se trudi po najbolj{ih mo~eh in tudi tako malo{tevilna, kot je 
na{a, lahko opravi vse naloge, mogo~e {e bolje kot velike. Vseh 
konstruktivnih predlogov in kritik smo veseli, ~e se le zaklju~ijo 
tudi s predlogom kako in kaj, ne le s kritiko.

Te dni sem prejel pismo ob~anov, ki so mi kot prilogo poslali 
izjavo pod`upana iz Naklega g. Koselja (~lanek objavljen v Go-
renjskem Glasu, 28. 6. 2013), kjer je izjavil, da je Ob~ina Naklo 
porabila 150.000 EUR za zimsko slu`bo, Ob~ina @irovnica pa 
npr. 450.000 EUR. Verjamem, da ne gre za namerno zavajanje, 
kot ste mi zapisali v pismu, temve~ za pomoto. Mi smo za zim-
sko slu`bo porabili 170.000 EUR. Nakljanskega pod`upana sem 
pisno opozoril na napako.

Glede na splo{no stanje v dr`avi in stanje javnih financ lahko od-
govorno trdim, da trenutno projekti v na{i ob~ini niso ogro`eni, 
~e le dr`ava ne bo {e bolj posegala v finan~no konstrukcijo ob~in. 
To poletje sem bil veliko med vami, tako na prireditvah, na 
gradbi{~ih, ob neformalnih sre~anjih, na planinarjenju in {e kje in 

{e vedno imam ob~utek, da smo ve~inoma zadovoljni, da `ivimo 
na tem ko{~ku na{e lepe dr`ave in da se skupaj veselimo novih 
pridobitev. Predvsem pa me {e vedno navdu{uje prostovoljno 
delo posameznikov v raznih dru{tvih, pri delu z mladimi, pri orga-
nizaciji prireditev, dogajanju na vasi in vsem iskrena hvala za to.

Nau~ili so me, da pot napredka ni ne hitra ne lahka. (Marie Curie)

Leopold Poga~ar, `upan

Sestanek z ministrom za kulturo dr. 
Uro{em Grilcem  
V petek, 30. avgusta, se je `upan g. Leopold Poga~ar sestal z 
ministrom za kulturo dr. Uro{em Grilcem in go. [pelo Span`el, 
v. d. generalne direktorice Direktorata za kulturno dedi{~ino. 
Sestanku sta prisostvovali poslanka DZ ga. Alenka Pavli~ in di-
rektorica ZTK @irovnica ga. Maja Zupan. Tema pogovora je bilo 
upravljanje s Pre{ernovo in Fin`garjevo rojstno hi{o in odnosi s 
sosedom v Vrbi. Minister se je ob obisku {e bolj detajlno seznanil 
z zadevami in obljubil pomo~ in sodelovanje.

Podpisana pogodba o povezavi 
vodovodnih sistemov 
Ob~ini @irovnica in Radovljica sta 2. 9. 2013 podpisali 
pogodbo o sofinanciranju povezave vodovodnih siste-
mov z vodovodom Hra{e–Smoku~. Poleg `upanov Cirila 
Globo~nika in Leopolda Poga~arja sta pogodbo podpi-
sala tudi direktor Komunale Radovljica Matija @iberna in 
predstavnik javnega komunalnega podjetja JEKO-IN Je-
senice Andrej Kecman.
Nova vodovodna povezava bo prepre~evala pomanjkanje vode 
v su{nih obdobjih v obeh ob~inah. Izvajalca izgradnje vodovoda 
in ustrezne ureditve ~rpali{~a v vodohranu Smoku~ bosta obe 
komunalni podjetji, pogodbeni rok za izvedbo del je dva mese-
ca. Ocenjena vrednost del zna{a pribli`no 43 tiso~ evrov. Ob~ina 
Radovljica bo prispevala tretjino oziroma 14 tiso~ evrov, Ob~ina 
@irovnica pa preostalih 29 tiso~ evrov.

Aktualno

@upan Ob~ine @irovnica 

DELOVNO POLETJE, [E BOLJ DELOVNA JESEN 

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. 

Poslanka DZ ga. Alenka Pavli~, minister dr. Uro{ Grilc, di-
rektorica ZTK @irovnica ga. Maja Zupan in `upan g. Leopold 
Poga~ar
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Aktualno

Pri~ela se je obnova ceste v 
Zavr{nico 
Prve dni septembra so stekla pripravljalna dela za re-
konstrukcijo ceste v dolino Zavr{nice. Dela bodo pote-
kala predvidoma tri mesece. V ~asu obnove bo dostop 
v dolino ote`en. V eno smer bo promet potekal mimo 
Jo{tanove predilnice in v drugo po obstoje~i cesti, razen 
kadar bo potrebna popolna zapora. 

Obnova bo potekala na odseku od biv{e karavle v Mostah do od-
cepa za gosti{~e Lovski dom Stol. Dela bodo obsegala obnovo in 
raz{iritev vozi{~a, ureditev odvodnjavanja, obnovo vodovoda, po-
laganje kanalizacijske cevi in obnovo javne razsvetljave. Projekt in 
projektno dokumentacijo je pripravilo podjetje CE Design, d.o.o., 
Seni~no. Na podlagi javnega naro~ila po odprtem postopku je 
bila za izvajalca del izbrana Gorenjska gradbena dru`ba d.d. iz 
Kranja in za izvajalca strokovnega nadzora podjetje Lokain`iniring 
d.o.o. iz [kofje Loke. Vrednost rekonstrukcije ceste zna{a 526.907 
evrov, ki jih zagotavlja prora~un Ob~ine @irovnica.

Promet v dolini, ki je to poletje zaradi odprtja rekreacijskega par-
ka in gostinskega lokala v Zavr{nici postal {e bolj intenziven, kot 
je bil prej, bo v ~asu izvajanja del ote`en, v dolo~enem ~asovnem 
obdobju pa celo onemogo~en. Obvoz bo potekal po cesti od 

`elezni{kega nadvoza v Mostah, mimo Jo{tanove predilnice do 
Lovskega doma in bo ozna~en ter urejen s semaforjem. Kot je 
dejal `upan Ob~ine @irovnica Leopold Poga~ar, se bodo z izva-
jalcem del posku{ali dogovoriti, da se bo promet v eno smer v 
najve~ji mo`ni meri odvijal po trasi gradbi{~a, vendar pa zaradi 
tehnologije dela to ne bo mogo~e ves ~as. Poga~ar: »Zavedamo 
se, da bo v ~asu obnove ote`en dostop do stanovanjskih hi{, do-
line Zavr{nice in s tem moteno gospodarjenje z gozdovi, promet 
`ivine, gradnja novih hi{ itd., vendar `al druga~e ne gre. Noben 
letni ~as ni primeren za gradnjo, bodisi zaradi kmetijske, goz-
darske ali turisti~ne dejavnosti. Vsem prizadetim se `e vnaprej 
zahvaljujem za razumevanje.« 

Obnova ceste predstavlja tretji korak v na~rtovanem urejanju 
doline Zavr{nice, potem ko je bilo junija 2011 odprto parkiri{~e 
in junija letos Rekreacijski park Zavr{nica.

Izgradnja vodnega zajetja III na 
Smoku{ki planini

Konec meseca julija je bila dokon~ana sanacija vodnega 
zajetja III, ki se nahaja na obmo~ju Smoku{ke planine in 
pomeni dodatni vodni vir v slu~aju izrazito su{nega obdo-
bja, ko ni`je le`e~e glavno zajetje ne zagotavlja ve~ zado-
stnih vodnih koli~in za nemoteno oskrbo. Izvajalec del v 
skupni vrednosti 30 tiso~ evrov, je bilo podjetje VGP d.d. 
Kranj, gradbeni nadzor je izvajal Slavko BASSANESE S. P.

Zajem vode je bil pred sanacijo enostavne izvedbe z zajetjem 
preko jeklenih cevi premera 100 mm, ki so bile vstavljene ne-
posredno v obmo~je izvira. Izvir ni bil zavarovan in zaradi zago-
tovitve higienske neopore~nosti pitne vode ga je bilo potrebno 
ustrezno sanirati in zagotoviti njegovo stabilnost. 

Poleg zajema tega izvira se je ob sanaciji izvedel {e zajem dodatne-
ga izvira, ki se nahaja prb. 5 m gorvodno od obstoje~ega zajema. 

relacija obnove  predvideni obvoz

Stanovalce Most, ki jim bo nekaj ~asa onemogo~en 
dostop do hi{ prosimo, da v ~asu gradnje parkira-
jo ob desnem robu javne ceste iz smeri nadvoza ~ez 
`elezni{ko progo proti stari karavli. 
Za vse informacije so vam v ~asu uradnih ur na voljo pristojni 
na Ob~ini @irovnica, kontaktna oseba je ga. Marija Lu`nik, 
tel.: 5 809 100, e-mail: marija.luznik�zirovnica.si.

Pogled na staro zajetje III (foto R. Gali~, oktober 2011) 

Pogled na novo zgrajeno zajetje III (foto M. Lu`nik, julij 2013)
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Aktualno

S tem je zagotovljen skupni zajem pitne vode v pri~akovani koli~ini 
20–30 l/s. Ob sanaciji je bil narejen oporni zid iz kombinacije skal in 
betona za za{~ito plazovite bre`ine, tako da je omogo~ena hitrej{a 
zarast z mahovi in li{aji. Za zidom je zgrajeno armirano-betonsko 
vodotesno vodno zajetje, ki je znotraj ustrezno obdelano in prekri-
to z zemljino. Viden je le pokrov vhodnega ja{ka.

Ker se vodni vir Zavr{nica uporablja za pitno vodo v obeh ob~inah 
(@irovnica in Jesenice), sta tudi obe ob~ini v solastni{kih dele`ih 
financirali izvedbo omenjene sanacije. Vrednost del po pogodbi 
zna{a 30.370,50 EUR brez DDV. Ra~unamo, da je z izgradnjo tega 
zajetja re{en problem pomanjkanja pitne vode v takem su{nem 
obdobju, kot je bil na primer od jeseni do pomladi 2011/2012.

Marija Lu`nik

Po zaklju~ku gradnje in pridobitvi uporabnega dovolje-
nja za zgrajeno kanalizacijsko omre`je v naseljih Zabre-
znica in Selo pri @irovnici bo Ob~ina @irovnica po uradni 
dol`nosti zavezancem za pla~ilo komunalnega prispevka 
za naknadno opremljanje s komunalno infrastrukturo 
izdala odlo~be o odmeri komunalnega prispevka za na-
knadno opremljanje zemlji{~ s kanalizacijo.

Vi{ina komunalnega prispevka je odvisna od povr{ine gradbene 
parcele, na kateri stoji objekt, in od neto tlorisne povr{ine objek-
ta. Pred izdajo odlo~be o odmeri komunalnega prispevka boste 
s strani Ob~ine @irovnica prejeli podatke o povr{inah va{ih objek-
tov in zemlji{~ iz uradnih evidenc, da jih boste lahko preverili. 
Zavezanec za pla~ilo komunalnega prispevka je vsak lastnik ali 
solastnik `e zgrajenega objekta na delno opremljenem stavbnem 
zemlji{~u, ki se priklaplja na novozgrajeno kanalizacijsko omre`je. 
Pla~ilo komunalnega prispevka bo mo`no tudi na obroke.

Komunalni prispevek za naknadno opremljanje ne bo 
obra~unan tistim ob~anom, ki so pred gradnjo stano-
vanjskega ali drugega objekta `e pla~ali pav{alni komu-
nalni prispevek za vso komunalno infrastrukturo, ki je 
bila takrat zgrajena, in vso, ki se bo gradila v prihodno-
sti, in bodo o tem predlo`ili ustrezna dokazila.

Po prejemu odlo~b o odmeri komunalnega prispevka bo-
ste od podjetja JEKO-IN, d.o.o., dobili obvestilo in dve 
vlogi oz. obrazca, in sicer: Vlogo za izdajo soglasja za 
priklju~itev na javno kanalizacijsko omre`je in Obvesti-
lo upravljavcu javne kanalizacije o priklju~itvi objekta na 
javno kanalizacijo.

Postopek za izvedbo priklju~itve je slede~:

1. korak
Na podjetje JEKO-IN, d.o.o., vrnete izpolnjeno Vlogo za izda-
jo soglasja za priklju~itev na javno kanalizacijsko omre`je. Na 
podlagi te vloge vam podjetje JEKO-IN, d.o.o., izda soglasje, 
kjer so poleg lokacije priklju~ka dolo~eni tudi ostali pogoji za 
priklju~itev, ki jih je uporabnik dol`an upo{tevati. 

2. korak
Izvedete hi{ni kanalizacijski priklju~ek od objekta do javne kana-
lizacije s tem, da se obstoje~a greznica izprazni, o~isti in zasuje 
oz. uporabi za druge namene (meteorne vode,…). Meteorne 
vode se odvajajo lo~eno v lastne ponikovalnice oz. meteorno ka-
nalizacijo. Priklju~itev meteornih vod v novo fekalno kanalizacijo 
NI dovoljena.

3. korak
Po izvedenem hi{nem priklju~ku na javno kanalizacijo na pod-
jetje JEKO-IN, d.o.o., po{ljete ali prinesete izpolnjeno Obvesti-
lo upravljavcu javne kanalizacije o priklju~itvi objekta na javno 
kanalizacijo. Sprememba se upo{teva v obra~unu komunalnih 
storitev s prvim dnem naslednjega meseca od prejema obvestila.

Priklju~itev na novozgrajeno fekalno kanalizacijo je ob-
vezna za vse uporabnike, in sicer najkasneje v roku 6 me-
secev po pridobitvi uporabnega dovoljenja za novozgra-
jeno kanalizacijsko omre`je.

V primeru morebitnih dodatnih vpra{anj in pojasnil se lahko 
obrnete na go. Romano @epi~, univ. dipl. in`. grad., kontakt: 
romana.zepic�zirovnica.si ali tel. (04) 5809 100 v ~asu uradnih 
ur ob~ine. 

Leopold Poga~ar, `upan

PRIKLJU^ITEV NA NOVOZGRAJENO FEKALNO KANALIZACIJSKO OMRE@JE

Ob~ina @irovnica v okviru izvajanja projekta »Izgradnja fekalno kanalizacijskega 
omre`ja v ob~ini @irovnica – del faze 3, faza 4 in faza 5 ({tiri naselja ob~ine @irovni-
ca)« gradi fekalno kanalizacijsko omre`je v {tirih naseljih ob~ine @irovnica. Gradnja 
kanalizacijskega omre`ja se trenutno izvaja v naseljih Zabreznica in Selo pri @irovnici. 
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Aktualno / Delo politi~nih strank 

Na podlagi 8. ~lena Odloka o priznanjih Ob~ine @irovnica (Ura-
dni list RS {tev. 93/00, 80/01, 88/01 in UVG, {t. 14/03, 10/05) 
Komisija za mandatna vpra{anja, volitve in imenovanja objavlja

R A Z P I S
zbiranja predlogov za podelitev priznanj Ob~ine @irovni-

ca za leto 2013

A. PREDMET RAZPISA
so priznanja Ob~ine @irovnica, ki se podeljujejo zaslu`nim 
ob~anom, drugim posameznikom, podjetjem, zavodom, 
dru{tvom in skupinam, zdru`enjem in drugim pravnim osebam. 
Priznanja Ob~ine @irovnica so:

1. Naziv ~astni ob~an se podeli ob~anu ob~ine @irovnica, 
dr`avljanu RS ali tujemu dr`avljanu, ki ima posebne zasluge za 
napredek znanosti, umetnosti in kulture ter za druge izjemne 
dose`ke, s katerimi je pomembno in trajno prispeval k ugledu in 
razvoju ob~ine @irovnica doma ali v tujini.

2. Plaketa Ob~ine @irovnica je najvi{je ob~insko priznanje, 
ki se podeli ob~anu ob~ine @irovnica, podjetjem, zavodom, 
dru{tvom ter drugim organizacijam in skupnostim s sede`em 
v ob~ini @irovnica za ve~letne izjemne uspehe na posameznih 
podro~jih dru`benih dejavnosti in gospodarstva, ki so prispevali 
k razvoju in ugledu ob~ine.

3. Nagrada Ob~ine @irovnica se podeli ob~anu ob~ine @irovni-
ca, skupini ob~anov ob~ine @irovnica, dru{tvom ter drugim orga-
nizacijam in skupnostim s sede`em v ob~ini @irovnica za enkratne 
izjemne dose`ke kot spodbuda za nadaljnje strokovno delo in 
aktivnosti na posameznih podro~jih delovanja v zadnjem letu.

B. PREDLAGATELJI
Predlagatelji za podelitev priznanj so lahko fizi~ne osebe, podjetja, 
zavodi, skupnosti, dru{tva ali politi~ne stranke v ob~ini @irovnica.

C. VSEBINA PREDLOGA
Pobuda oziroma predlog mora vsebovati:
- ime in priimek predlagatelja, 
-  v primeru fizi~ne osebe ime in priimek predlaganega kandidata 

za prejemnika priznanja s podatki: datum rojstva, dr`avljanstvo 
in naslov,

-  v primeru pravne osebe naziv in sede` predlaganega kandidata 
za prejemnika priznanja,

- vrsto priznanja, ki naj bi ga prejel predlagani kandidat,
- obrazlo`itev predloga.

D. ROK PRIJAVE
Predlogi za podelitev priznanj Ob~ine @irovnica morajo prispeti 
najkasneje do vklju~no 18. 9. 2013, do 15. ure na naslov:  
OB^INA @IROVNICA, BREZNICA 3, 4274 @IROVNICA, s pripisom 
»ZA OB^INSKA PRIZNANJA 2013« – NE ODPIRAJ.

E. OBRAVNAVANJE PREDLOGOV 
Predloge za podelitev priznanj bo najkasneje v 30 dneh po 
prejemu obravnavala Komisija za mandatna vpra{anja, volitve 
in imenovanja, ki bo na podlagi sprejetih predlogov, skladno z 
razpisnimi kriteriji, pripravila dokon~en predlog za odlo~anje na 
ob~inskem svetu skupaj z ustreznimi utemeljitvami.
Prepozno vlo`enih ali nepopolnih predlogov komisija ne bo 
obravnavala.

[tevilka: 011-0001/2010
Datum: 03. 9. 2013

Vanja Resman No~, univ. dipl. ekon., l. r.,
predsednica Komisije za mandatna

vpra{anja, volitve in imenovanja

Delo ob~inskih svetnikov 
SDS @irovnica

V majski {tevilki Novic ob~ine @irovnica sva ob~inska svetnika OO 
SDS @irovnica podala svoje mnenje glede prora~una za leti 2013 
in 2014, povi{anje cen storitve javne slu`be oskrbe s pitno vodo 
ter zvi{anja cen odvajanja odpadnih vod. Poleg vsega na{tetega 
sva tudi omenila nekatere projekte, ki so po mnenju ob~anov, 
kot tudi najini presoji, predragi. Najino razmi{ljanje in pisanje 
v Novicah ob~ine @irovnice je povzro~ilo zelo pozitiven odmev 
razen pri Neodvisni listi za @irovnico in pri g. `upanu.

Sprva je na 18. redni ob~inski seji najino pojasnitev o vsebini 
~lanka zahteval ob~inski svetnik in ~lan Neodvisne liste za @irov-
nico, ker na naslednji seji najin odgovor ni bil zadovoljiv za ~lane 
Neodvisne liste, ste ob~ani v junijskih ob~inskih novicah brali {e 
odgovor `upana za Neodvisno listo za @irovnico. 

Poudarjava, da vse dobre projekte podpirava in trditev, da 
ni~esar ne podpreva absolutno ne dr`i. Bralci odgovora ste si 
lahko sami ustvarili mnenje o piscu, ki ima mo~ in oblast. Ob-
java ~lankov v ob~inskih novicah bi morala biti enakovredna za 
vse ob~ane ne glede na njihovo barvo ko`e, politi~no, versko 
ali kako drugo pripadnost. Tudi druga~e misle~i ljudje so del 
dru`be in v demokrati~nem svetu, kateremu pripada tudi ob~ina 
@irovnica, vredni vsaj spo{tovanja in ~love{kega dostojanstva.

Kot stalnica najinega opozarjanje je premajhna obve{~enost lju-
di na{e ob~ine. Predlagani na~rti, uredbe, odloki in sklepi bi mo-
rali biti pred sprejetjem v ob~inskem svetu objavljeni v lokalnem 
~asopisu prav iz razloga, ker vsi, predvsem pa starej{a populacija 
ljudi, nimajo dostopa do interneta in Uradnega lista. Prepri~ana 
sva, da bi vse na{teto objavljeno na predlagan na~in zagotovilo 
enakovredno obve{~enost prav vsem ob~anom brez razlike.

Nedavno je bila zgrajena nova cesta iz @irovnice do Sela. Po-
hvalno, vendar je delo polovi~no opravljeno. Midva kot ve~ina 
ob~anov smo mnenja, da manjka kolesarska steza. Prav tako 
naj bi se nadaljeval naslednji odsek ceste. V podzavesti se po-
raja vpra{anje, ali bo potrebno izgubiti {e kako `ivljenje? V  
@irovnici je na obdelovalnih povr{inah zgrajena obrtna cona in 
bile so obljube o ve~jem {tevilu delovnih mest za na{e ob~ane. 
Lani je bilo z rebalansom za ob~insko stavbo zagotovljenih cca 
1.100.000 EUR. Po leto{njem `e drugem rebalansu pa je za isto 
stavbo enake velikosti namenjenih 598.000 EUR s pojasnilom, da 
ne bo izdelana mansarda. Gre za velikansko razliko – odstopanje 
in najino opozarjanje je bilo popolnoma na mestu. Na ob~inski 
seji sva spra{evala o potrebnih soglasjih za asfaltiranje Cesarske 
ceste in nedavno smo ob~ani lahko prebrali tudi v Gorenjskem 
glasu, da klju~na manjkajo. Glede parkiri{~a za pokopali{~e na 
Rodinah po informacijah {e ni ni~ dogovorjenega.

To je le majhen del opozoril, po najinem mnenju tudi napak in 
zavajanj, na katere opozarjava kot svetnika in ob~ana. Ob~ani 
in tudi sama sva trdno prepri~ana, da je opozarjanje legitimno 
in na mestu. 

 Svetnika SDS @irovnica
 Tatjana Mulej in Du{an Konte
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U`ivajmo lokalno!

Razvojna agencija Zgornje Gorenjske spodbuja lokalno 
pridelavo in porabo hrane. V pripravi katalog ponudni-
kov pridelkov in izdelkov obmo~ja Zgornje Gorenjske. 
Sedem `upanov podprlo projekt Lokalna samooskrba 
Zgornje Gorenjske.

Stara modrost pravi, da je za ~loveka najbolj{a tista hrana, ki je 
pridelana njemu najbli`je. Vedno ve~ ljudi sledi tej modrosti in 
se zaveda pomena u`ivanja sezonske in lokalno pridelane hrane, 
ki od njive do kro`nika potuje najkraj{i mo`ni ~as, je bolj{ega 
okusa in nam bolj koristi. 
Z namenom, da bi spodbudili lokalno pridelavo hrane in ne-
posredne tr`ne odnose med kmetom in potro{nikom, Razvojna 
agencija Zgornje Gorenjske v sklopu projekta U`ivajmo lokalno, 
ob sofinanciranju ob~in Kranjska Gora, @irovnica, Gorje, Bled, 
Bohinj in Radovljica, pripravlja katalog ponudnikov pridel-
kov in izdelkov obmo~ja Zgornje Gorenjske. K sodelova-
nju vabimo vse pridelovalce in predelovalce tega obmo~ja z 
lastno pridelavo in predelavo. Objava podatkov v katalogu je 
brezpla~na. Katalog bo kot zbir koristih informacij jeseni raz-
poslan v vsa gospodinjstva zgoraj navedenih ob~in, s ~imer 
bomo vklju~enim ponudnikom omogo~ili ve~jo prepoznavnost 
in posledi~no bolj{o prodajo njihovih pridelkov in izdelkov.

Za objavo v katalogu morajo ponudniki pridelkov in iz-
delkov izpolnjevati naslednje pogoje: 
-  biti morajo ob~ani ob~in Kranjska Gora, Jesenice, Gorje, @irov-

nica, Bled, Bohinj ali Radovljica,
-  imeti lastno surovino oziroma surovino z obmo~ja Zgornje  

Gorenjske, 
- imeti ustrezno registrirano dejavnost in tr`ne vi{ke. 

Vlogo za brezpla~no objavo v katalogu najdete na spletni strani 
www.ragor.si. Vloge (skupaj z vsemi prilogami) bomo zbirali do 
15. septembra 2013 na naslovu: Razvojna agencija Zgornje Go-
renjske, Spodnji Plav` 24e, 4270 Jesenice. Za vse dodatne infor-

RAGOR vabi na podjetni{ko kavico
19. 9. 2013 ob 10.00: Obvladovanje stresa na delovnem me-
stu (izvajalka: Manica Bohar) 
24. 9. 2013 ob 10.00: Produktni in`eniring: Kako narediti pro-
dajno uspe{en produkt/storitev (izvajalec: Bla` Branc)
27. 9. 2013 ob 8.00: Primeri dobrih praks (izvajalec: Ragor)
3. 10. 2013 ob 10.00: 1-dnevna raziskava trga za laike: Name-
sto jasnovidke uporabimo brezpla~na spletna orodja (izvajalec: 
Bla` Branc)
10. 10. 2013 ob 10.00: Kje v nas samih se {e skrivajo rezerve 
za ve~ji poslovni uspeh (izvajalka: Manica Bohar)
15. 10. 2013 ob 10.00: Dobra komunikacija je pot do uspeha 
podjetnika (izvajalec: Metod ^ufar)

Vse delavnice bodo potekale v prostorih Ragor-ja. V ~asu izva-
janja navedenih delavnic boste lahko pridobili informacije o po-
stopku registracije s.p.-ja ali d.o.o.-ja ter o splo{nih aktivnostih 
VEM to~ke Razvojne agencije Zgornje Gorenjske. 
Udele`ba je brezpla~na, saj delavnice sofinancirajo ob~ine Kranj-
ska Gora, Jesenice, Gorje, @irovnica in Bohinj. Va{o prijavo potr-
dite na 04 581-34-13 ali po e-po{ti: hermina.biscevic�ragor.si. 
Prijave sprejemamo do zapolnitve prostih mest. 

Hermina Bi{~evi}, Ragor

Sobotna de`urna zobozdravstvena 
slu`ba na Gorenjskem 
Osnovno zdravstvo Gorenjske iz Kranja obve{~a, da je Vlada 
RS 25. julija 2013 sprejela Aneks {t. 2 k splo{nemu dogovoru 
za leto 2013, ki dolo~a, da se s 1. septembrom 2013 de`urna 
zobozdravstvena slu`ba uvaja tudi ob sobotah. Ta slu`ba se je 
doslej izvajala le ob nedeljah in praznikih.

Od septembra 2013 bo tako tudi ob sobotah med 8. in 13. uro 
v prostorih Zobne poliklinike Kranj organizirana de`urna zoboz-
dravstvena slu`ba za celotno Gorenjsko regijo, ki bo namenjena 
ob~anom vseh gorenjskih ob~in. Nedeljska in prazni~na de`urna 
zobozdravstvena slu`ba ostajata organizirani v enakem obsegu 
kot do sedaj, tj. od 8. do 13. ure. 

Tudi v sobotno de`urno zobozdravstveno slu`bo bodo vklju~eni 
vsi zobozdravniki, ki delujejo v javni zobozdravstveni mre`i na 
Gorenjskem, torej zaposleni zobozdravniki v OZG in koncesio-
narji. V de`urno slu`bo ne bodo vklju~eni le zobozdravniki, ki so 
opro{~eni vklju~evanja, v skladu z veljavno zakonodajo. Pri~etek 
sobotne de`urne zobozdravstvene slu`be na Gorenjskem je so-
bota, 7. september 2013. 

Jo`e Veternik, direktor zavoda OZG Kranj

macije smo vam na voljo na e-naslovu urska.zeleznikar�ragor.si 
ali na telefonu 04 581 34 17 (Ur{ka @eleznikar). 

Lokalna samooskrba Zgornje Gorenjske 
S ciljem zagotoviti zdravo hrano lokalnemu prebivalstvu s traj-
nostnim izkori{~anjem doma~ih proizvodnih virov so `upani 
sedmih ob~in Zgornje Gorenjske podprli izvedbo projekta »Lo-
kalna samooskrba«. V prvem koraku bomo projekt predstavili 
lokalnim pridelovalcem hrane ter razlo`ili, zakaj menimo, da se 
jim spla~a vklju~iti in kako to lahko storijo.

Predstavitve bodo 
potekale: 
11. septembra 
v Slovenskem Pla-
ninskem muzeju, 
Triglavska cesta 49, 
Mojstrana
12. septembra v 
^ebelarsko razvoj-
no-izobra`evalnem 
centru Gorenjske, 
Ro`na dolina 50a, 
Lesce 
17. septembra v sejni sobi Ob~ine Gorje, Zg. Gorje 6b 

Predstavitve se bodo vsaki~ pri~ele ob 19.00, trajale bodo eno 
{olsko uro, prav toliko ~asa pa na~rtujemo za razpravo.
Osrednji nosilec predstavitve in razprave bo raziskovalec, nara-
vovarstvenik in publicist, g. Anton Komat, sodelovala pa bo vi{ja 
predavateljica in raziskovalka na Vi{ji strokovni {oli Biotehni{kega 
centra Naklo, dr. Marija Gregori.

Vljudno vabim vse pridelovalce hrane, da se udele`ijo pred-
stavitve na lokaciji, ki jim najbolj ustreza. Za vse dodatne  
informacije prosim pokli~ite na 040 802 326 ali pi{ite na  
stevo.scavnicar�ragor.si 

Stevo [~avni~ar, Razvojna agencija Zgornje Gorenjske
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Zasnovo za celostno 
ureditev Poti kulturne 
dedi{~ine @irovnica je 
pripravila krajinska ar-
hitektka Petra Krajner 
na podlagi predlogov 
delovne skupine ZTK. 
Maja Zupan, direk-
torica ZTK @irovni-
ca: »Z na{imi predlogi 
za umestitev opreme 
in druge posege smo 
`eleli vsebinsko nad-
graditi Pot in poskrbeti, 

da bi bila za obiskovalce prijaznej{a. Seveda je bilo na{e zami-
sli potrebno uskladiti z zahtevami Zavoda za varstvo kulturne 
dedi{~ine Slovenije, ki za nekatere predloge ni dal zelene lu~i.«

Celostna ureditev PKD 
obsega ureditev prosto-
rov za po~itek s klopmi 
in mizami pri rojstnih 
hi{ah in ~ebelnjaku, 
namestitev stojal za ko-
lesa in ko{e za lo~eno 
zbiranje odpadkov. Pri 
Jan{evem ~ebelnjaku 
je obnovljena dosto-
pna pot in ograja, pri 
Fin`garjevi hi{i je po-
skrbljeno za novo za-
saditev sadovnjaka s 
starodebelnimi sadnimi 
drevesi. Okoli va{ke lipe 

v Vrbi je narejen nov oporni zid in na parkiri{~u name{~ene infor-
macijske table z zemljevidom Poti kulturne dedi{~ine @irovnica, 
zemljevidom Slovenske pisateljske poti, opisom lipe in cerkve sv. 
Marka v slovenskem in angle{kem jeziku. 
Celotna Pot je opremljena z usmerjevalnimi tablami, ki obiskovalca 

obve{~ajo tudi o razdalji 
do kon~ne to~ke. Opre-
mljanje Poti je bilo v ve~ji 
meri izvedeno v juliju in 
avgustu, projekt pa bo 
dokon~no zaklju~en sre-
di septembra.

Pot kulturne dedi{~ine  
@irovnica se vklju~uje 
v Slovensko pisateljsko 
pot, novonastalo tran-
sverzalo, ki povezuje 
rojstne doma~ije in hi{e, 
v katerih so `iveli in de-
lali slovenski pisatelji, 
spominska obele`ja in 
sredi{~a kulturno literar-
nih dogajanj. Pobudnik 
te ve~ kot 700 km dolge 
poti je Dru{tvo sloven-
skih pisateljev v sode-
lovanju s Skupnostjo 
ob~in Slovenije in Mi-
nistrstvom za kulturo. 
Maja Zupan: »Zavod za 
turizem in kulturo @irov-
nica je bil prav po zaslu-
gi celostne ureditve PKD 
ter naziva »Naj tematska 
pot 2012« povabljen k 
omenjenemu projektu 
kot potencialni strate{ki 
partner. Pomembna 
komponenta Slovenske 
pisateljske poti je infor-
macijsko-komunikacij-
ska tehnologija, tako 
razmi{ljamo, da bi v pri-
hodnje na{o Pot kultur-
ne dedi{~ine nadgradili 
tudi na tem podro~ju.« 

Morda pa vas novo-
sti na Poti kulturne 
dedi{~ine privabijo, da 
lepe jesenske sobote 
tudi vi vzamete pot 
pod noge in se podate 
od hi{e do hi{e, vmes 
preizkusite prostore 
za po~itek, u`ivate v 
razgledih, v spomin 
prikli~ete `e pozabljene 
zgodbe … 

Polona Kus

Usmerjevalne in informacijske table 
so oblikovane na podlagi priporo~il 
Javne agencije RS za spodbujanje 
podjetni{tva, inovativnosti, razvoja, 
investicij in turizma.

Prostor za po~itek pri Jan{evem ~ebelnjaku

Informacijaska tabla v Vrbi

Kolesarnica na Rodinah

Posamezne elemente opreme je 
oblikoval Klemen Rodman, tako tudi 
kompas na prireditvenem prostoru 
KK Stol na Breznici.

Celovita ureditev Poti kulturne dedi{~ine
V poletnih mesecih je na Poti kulturne dedi{~ine potekalo name{~anje opreme in nekaj gradbenih del v sklopu celo-
vite ureditve Poti kulturne dedi{~ine @irovnica. Projekt vodi Zavod za turizem in kulturo @irovnica, ki je 58 tiso~akov, 
kolikor zna{a vrednost opreme in del, pridobil na razpisu Ministrstva za kmetijstvo in okolje, namenjenemu za ohra-
njanje in izbolj{evanje dedi{~ine pode`elja.

Lipa z za{~itnim opornim zidom
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Ustvarjanje med knjigami

S knjigo v roki v jesen

V Knji`nici Matije ^opa @irovnica bomo oktobra za~eli 
z rednimi tedenskimi dejavnostmi za otroke in odrasle.

Projekt Berem z Brihto, ki bo letos potekal `e sedmo leto, 
smo nekoliko spremenili. Za mlade bralce smo spet pripravili 
veliko knjig, ob katerih se bodo zabavali in se iz njih tudi kaj 
nau~ili. Branju smo dodali naloge, za vsako opravljeno nalogo 
bo otrok prejel ̀ ig na karton~ek. Zbranih {est ̀ igov prinese prvo, 
dvanajst pa drugo Brihtino nagrado. 
Uganko meseca, kjer bodo {olarji re{evali uganko, kviz ali 
kri`anko, bomo pripravili vsak mesec. Zadnji ponedeljek v mese-
cu bomo iz`rebali prejemnike prakti~nih nagrad.
Ure pravljic, namenjene otrokom od 4. leta ter ustvarjalne 
delavnice, namenjene otrokom od 6. leta naprej, bodo tudi v 
novem {olskem letu potekale ob ponedeljkih ob 17. uri (ure pra-
vljic) oziroma ob 16. uri (ustvarjalne delavnice).

Branje med odraslimi 
bralci bomo spodbu-
jali s projektom Ta 
veseli knji`ni svet. 
Bralci bodo izbirali 
med slovenskim in 
prevedenim lepo-
slovjem, poleg knjig 
pa jim bomo ponu-
dili tudi izbor filmov 
in glasbe. 
Prireditve za odrasle 

v obliki predavanj ali predstavitev knjig bodo organizirane enkrat 
mese~no. Ustvarjalne delavnice za odrasle pa bodo na progra-
mu zadnja dva ~etrtka v mesecu ob 19. uri.

Lepo vabljeni v knji`nico! Katarina Plasin

Bralni namig iz knji`nice Matije ^opa

Tom{i~, Marjan: [AVRINKE 
Kme~ki glas, 1991
V romanu, pisanem v istrskem nare~ju, spre-
mljamo Katino, ki je kot deklica pristopila k 
[avrinkam. [avrinke so bila dekleta in `ene 
iz slovenske Istre, ki so delovale ob koncu 
19. stoletja pa do druge svetovne vojne. Za-
radi rev{~ine in velike gospodarske krize so 
hodile v Trst prodajat kmetijske izdelke.

Otro{ka folklorna skupina Breznica 
vabi k vpisu v pred{olsko skupino

Vaje bodo potekale dvakrat tedensko, ob torkih od 17.00 do 18.00 
in ob ~etrtkih od 16.00 do 17.00 v Kulturni dvorani na Breznici
Na vajah se bomo veliko igrali, spoznavali razli~ne ljudske igre, 
pesmi in plese. Zagotovo se bomo imeli lepo.

Vabimo vas, da skupaj z otroki pridete v torek, 
17. 9. 2013, ob 17.00 v Kulturno dvorano na Breznici.

Kontaktna {tevilka za dodatne informacije: Maru{a 040 555 621

Krožni slavolok 

Novi~ke iz PGD Zabreznica

Tudi prostovoljni gasilci smo izkoristili poletje in si vsak 
po svoje izbrali najljub{o destinacijo za oddih. Z inter-
vencijami nam je bilo v tem ~asu prizane{eno, sodelovali 
pa smo pri ve~ini dogodkov v ob~ini. 

Med prireditvami naj omenim predvsem komemoracijo ob spo-
minskem dnevu Ob~ine @irovnica in Vesele dneve v @irovnici. Pri 
gradnji kanalizacije smo ob vro~ini polivali ob~inske ceste pro-
ti pra{enju, pri kurjenju na prostem nudili asistenco – po`arno 
stra`o ob~anu, prepeljali nekaj cistern vode in skrbeli za usposo-
bljenost operativnih ~lanov in izpravnost gasilske tehnike. 
^lani A – mlaj{i ~lani, so se `e za~eli pridno pripravljati na je-
sensko izbirno tekmovanje na Jesenicah, ravno tako bodo jeseni 
aktivni starej{i ~lani in veterani. 
V juliju smo se udele`ili proslave ob 120. obletnici PGD Nova 
vas na Blokah. Skupaj z dru{tvi iz GZ Cerknica in dru{tvi iz 
preostalih delov Slovenije (preko 40 dru{tev) smo sodelovali pri 
izdelavi kro`nega slavoloka iz 120. vodnih curkov in ustvarili ne-
pozabno in lepo do`ivetje.
Avgusta smo bili povabljeni na proslavo ob 130. obletnici DVD Li-
pik na Hrva{kem. Slovesnosti se je udele`ila desetina zabre{kih 
gasilcev. Izmenjali smo si izku{nje, se dru`ili z gasilci drugih de`el 
in izmenjali listino o pobratenju. Z DVD Lipik nas namre~ ve`ejo 
sklenjena prijateljstva, veselje do prostovoljstva in `elja pomagati 
ljudem v stiski ob naravnih in drugih nesre~ah. Marsikdo se bo 
spomnil na{e stare cisterna TAM, ki {e vedno slu`i svojemu na-
menu v Lipiku. Cisterna je bila tudi povod za na{e tesne stike s 
sorodnim dru{tvom, ki so sedaj okronani {e s pobratenjem.
Ve~ o nas in novosti: https://www.facebook.com/pgdzabreznica

Klemen Rev



10

Izobra`evanje

Gremo v {olo
V Osnovni {oli @irovnica so {olsko leto pri~eli po usta-
ljenem programu. S prvim {olskim dnem je mesto rav-
nateljice prevzela dosedanja pomo~nica ravnatelja Ana  
Klemenc. Nekaj sprememb v {olo prina{a zakon o osnov-
ni {oli. 

@irovni{ko {olo bo v tem {ol-
skem letu obiskovalo 380 
u~encev, nad katerimi bdi 41 
u~iteljev in drugih strokovnih 
delavcev. Kot je dejala ravna-
teljica Ana Klemenc, organi-
zacija dela ostaja enaka kot 
v preteklih letih. »Moje delo 
v vlogi ravnateljice se je ura-
dno za~elo 1. septembra, zato 
sva priprave za {olsko leto 
2013/14 na~rtovala skupaj z 
biv{im ravnateljem Valentinom 

Sodjo. Poleg obveznega rednega programa bomo v novem {ol-
skem letu ohranili vse dodatne programe, ki so jih star{i potrdili 
na pomladni seji sveta star{ev.« 

Katere novosti letos uvaja Zakon o spremembah in do-
polnitvah Zakona o osnovni {oli?
Novost je novo poimenovanje nekaterih obveznih predmetov: 
{portna vzgoja se preimenuje v {port, likovna vzgoja v likovno 
umetnost, glasbena vzgoja je po novem glasbena umetnost in 
predmet dr`avljanska in domovinska vzgoja ter etika se preime-
nuje v domovinska in dr`avljanska kultura in etika. Nacionalni 
preizkusi so z leto{njim letom obvezni ne le za vse deveto{olce, 
temve~ tudi za vse {esto{olce, ki so doslej opravljali preizkus, le 
~e so to `eleli. Za nacionalne preizkuse je na voljo en rok, doda-
tnega so ukinili, in tretji predmet za preverjanje deveto{olcev je 
po novem objavljen prvi {olski dan. Za na{o {olo je tretji predmet 
v {olskem letu 2013/14 tuji jezik angle{~ina. Najve~ja spremem-
ba pa je, da se bo znanje u~encev tretjega razreda namesto z 
opisnimi ocenjevalo s {tevil~nimi ocenami od 1 do 5.

V preteklih letih je bilo veliko investiranja v izbolj{anje delovnih po-
gojev v {oli. »Danes je {olski prostor lepo urejen in vzdr`evan, zato v 
notranji ureditvi v tem {olskem letu ne na~rtujemo ve~jih posegov,« 
pojasnjuje ravnateljica, »v sodelovanju z Ob~ino @irovnica pa bomo 

v jesenskem ~asu pri~eli iz-
vajati energetsko sanacijo 
stavbe. U~encem, njihovim 
star{em in vsem delavcem 
{ole `elim, da bo {olsko 
leto potekalo mirno. Vrata 
{ole so odprta vsem, ki si 
`elijo sodelovanja z nami. 
Predvsem pa si vsi delav-
ci v {oli `elimo, da bodo 
u~enci znali izkoristiti vse 
prilo`nosti in poti do znanj, 
ki jim jih ponujamo.« 

Vse potrebne informacije o 
organizaciji {olskega dela 
so star{em in u~encem na 
voljo v li~ni publikaciji [ola, 
dober dan, ki jo v septem-
bru prejmejo vsi u~enci in 
otroci v vrtcu. Teko~a obve-
stila lahko spremljate preko 
{olske spletne strani http://
www.os-zirovnica.si/

Polona Kus

Poskrbimo za naravo

Vrtec pri O[ @irovnica v leto{njem {olskem letu razpola-
ga s 159 mesti za pred{olske otroke. Vsa mesta so zase-
dena. Otroci zdru`eni v projektu Poskrbimo za naravo. 
September namenjen uvajanju otrok v vrtec. 

Otroci so razporejeni v 8 oddelkov. V 1. starostno obdobje je 
vklju~enih 28 otrok, v 2. starostno obdobje 114 in v kombinirani 
oddelek 17. V tem letu bomo v vseh skupinah izvajali skupni 
projekt s podro~ja narave »Poskrbimo za naravo«. 

Glavni cilj projekta je vzgoja otroka, da bi mu skrb za okolje in 
naravo postala del `ivljenja. Je celosten program vrtca, ki bo 
skozi vse leto s konkretnimi projekti uresni~eval cilje vzgoje in 
izobra`evanja za trajnostni razvoj. Povezanost z naravo bo eden 
izmed ciljev, ki mu bomo v vrtcu posve~ali posebno pozornost. 
Tekom {olskega leta bodo v vseh oddelkih potekale dejavnosti, 
ki otroke spodbujajo k spoznavanju so`itja z naravo.

Šola, dober dan
obvestila staršem

2013/2014

OSNOVNA ŠOLA ŽIROVNICA
Zabreznica 4, 4274 Žirovnica

tel.: 04/ 5809 150, fax: 04/ 5809 155

Ema Škrjanc, 3.b

Lucija Mežek, 7.a

Alen Blok, 7.b

Erazem Kokalj Koblar, 3.b

Ana Klemenc

Dobrodo{li v prvem razredu. Generacija prvo{ol~kov {teje 45 
u~encev.

Pikapolonice so se spoznavale ob spletanju pajkove mreže.
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Izobra`evanje

Flavtiska Julija Bergelj

V vrtcu pri O[ @irovnica namenjamo cel mesec septem-
ber uvajanju otrok v vrtec. Zavedamo se, da je vstop v vrtec 
pomemben dogodek za vso dru`ino. Strokovne delavke se tru-
dimo, da bi se vsi otroci po~utili sprejete. Ob vzgojnem delu se 
postopoma nau~i sistemati~nosti, navaja se na dolo~ene zah-
teve in obveznosti, hkrati pa se u~i tudi medsebojnega sode-
lovanja in ob dejavnostih do`ivlja uspeh in tudi neuspeh. Vrtec 
marsikateremu otroku pomaga pri psihi~ni odpornosti, saj se 
sre~uje s te`avami in se nau~i, kako jih lahko uspe{no prema-
guje. Otrokov razvoj je potrebno usmerjati k samostojnosti. Ko 
otrok oblikuje svoj jaz, potrebuje spodbude za razvoj.

Dobro in prijetno veliko prispeva k ustreznemu povezovanju 
dru`inske in institucionalne vzgoje. Star{i so sestavni del `ivlje-
nja in dela v vrtcu. Zavedamo se, da je spo{tljiva dvosmerna 
komunikacija pot, ki nas vse skupaj vodi h kvalitetnim odnosom 
in s tem tudi k ve~ji kvaliteti dela, prav tako je za kvalitetno delo 
pomembno sodelovanje star{ev z vrtcem. @elimo si, da bo {olsko 
leto v katerega vstopamo slavnostno, ustvarjalno. Zaznamuje 
naj ga strokovno delo in polno drobnih malih radosti, ki na{im 
mal~kom omogo~ajo zdravo in veselo otro{tvo.

Aleksandra Dono{a, pomo~nica ravnateljice za vrtec

[olsko leto 2013/14 v Glasbeni {oli 
Jesenice – oddelek @irovnica

Glasbeno {olo Jesenice obiskuje okoli 90 u~encev iz 
ob~ine @irovnica. Pouk ve~inoma poteka v osnovni {oli 
@irovnica. Tudi v tem {olskem letu se obeta bogat pro-
gram koncertov.

Lansko {olsko leto smo 
zaklju~ili z dvema 2. nagrada-
ma na mednarodnem tekmo-
vanju v Povolettu v Italiji, ki 
sta jih dosegli Nadja Krajnc in 
Manca No~, klarinetistki iz ra-
zreda Monike Korbar. Leto{nje 
{olsko leto pa smo pri~eli sku-
paj z Evropskim prvenstvom v 
ko{arki, saj je na Stari Savi po-
tekala fun zona, tako da smo 
ves pouk iz mati~ne {ole za 
teden dni preselili v Osnovno 

{olo Pre`ihovega Voranca, en razred klavirja v Gimnazijo Jeseni-
ce ter tolkala v sobo Pihalnega orkestra Jesenice – Kranjska Gora, 
vsi so nam prijazno odstopili svoje prostore.
Iz ob~ine @irovnica obiskuje pouk v Glasbeni {oli Jeseni-
ce 89 u~encev. Na osnovni {oli poteka pouk klavirja, kljunaste 
flavte, flavte, fagota, harmonike, citer, kitare, violine, nauka o 
glasbi ter pouk plesne pripravnice in letos tudi 1. razred baleta, 
tako da popoldan zasedemo kar precej{en del {ole. U~enci osta-
lih predmetov obiskujejo pouk na mati~ni {oli. Prav tako poteka-
jo na mati~ni {oli vaje orkestrov in pevskega zbora.
Poleg pouka {ola izvaja {tevilne nastope in koncerte. 
Kot je ~etrtek dan za nastope na Jesenicah, bo v leto{njem letu 
ponedeljek dan za nastope v oddelku @irovnica. Poleg rednih 
nastopov tudi letos na~rtujemo bo`i~no-novoletni koncert od-
delka @irovnica skupaj z osnovno {olo. Prav tako bomo u~enci in 
u~itelji obeh {ol sodelovali v projektu »Glasbena pravljica«. 
V mesecu oktobru osnovnim {olam nudimo projekt »Od tona 
do glasbe«, ki vsebuje koncert in baletno predstavo. Leto{nja 
tematika je filmska glasba v povezavi z bontonom na koncertu. 
Prireditev bo potekala v kinu @elezar na Jesenicah. 
Na{e poslu{alce smo `e navadili na tematske koncerte, tako 
bodo tudi letos lahko prisluhnili pustnemu nastopu, koncer-
tu glasbenih dru`in, bo`i~no-novoletnemu koncertu, nastopu 
prvo{olcev, baletni predstavi ... V mesecu aprilu bo {ola gostila 
u~ence in u~itelje glasbene {ole iz Nagolda. [olsko leto bomo 
zaklju~ili s koncertom pihalnega orkestra G[ Jesenice in pihalne-
ga orkestra G[ Radovljica v okviru projekta »Poletje na Stari Savi«
Poleg nastopov u~encev {ola nudi tudi glasbeni abonma, ki zaje-
ma koncerte priznanih glasbenikov. @e sedaj vabimo na koncert 

u~iteljev, ki je na {oli najbolj pri~akovan in najbolje obiskan kon-
cert. Na sporedu bo v ~etrtek, 28. novembra. Sicer pa glasbeni 
abonma pri~enjamo s koncertom saksofonistke Nine Klinar v 
~etrtek, 14. novembra. Vsi na{i koncerti so brezpla~ni. Vabljeni.
Vsem u~encem `elimo prijetno po~utje v na{i dru`bi, obilico 
glasbenih znanj in lepih do`ivetij v svetu glasbe.

Martina Valant

Plavalni klub Radovljica vabi k vpisu

Spo{tovani otroci in star{i!
 
Obve{~amo vas, da vpisujemo nove ~lane, ki se v sezoni 2013/14 
`elijo pridru`iti Plavalnemu klubu Gorenjska banka Radovljica. 
^e bi se radi nau~ili plavati, izpopolnili svoje plavalno znanje 
ali pa bi se radi preprosto zabavali v vodi, se nam pridru`ite na 
kopali{~u.
 
Vpis bo potekal od 2. do 27. septembra na olimpijskem 
bazenu v Radovljici med 18. in 19. uro vsak delovnik. 
Za podrobnej{e informacije smo vam na voljo 
na e-naslovu: pkrad�plavalniklub-radovljica.si in 
na telefonski {tevilki 04 53 15 770 v ~asu obratovanja kopali{~a.
 
Vljudno vabljeni, da se nam pridru`ite!
 

Plavalni klub Gorenjska banka Radovljica
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Izobra`evanje

Dru{tvo prijateljev mladine je tradicionalno poskrbelo, 
da se je tudi letos otrokom omogo~ilo letovanje v Pinei, 
kjer so bili nastanjeni od 4. do 14. avgusta. Razigranemu 
vzdu{ju so se pridru`ile tudi odli~ne vremenske razmere, 
ki so naklonile deset dni dru`enja ob {portnih aktivno-
stih, ustvarjanju in zabavanju na pla`i. 

V nedeljo, 4. avgusta, je 95 otrok `e navsezgodaj zjutraj z nestr-
pnostjo ~akalo in se veselilo trenutka, ko bodo zdrveli na avto-
bus in se odpeljali na morje. Ve~ina jih je prihajala iz `irovni{ke 
ob~ine, pridru`ili pa so se tudi otroci iz O[ Koro{ka Bela in O[ 
Poldeta Stra`i{arja in se skupaj odpravili proti Pinei, ki se nahaja 
blizu mesta Novigrad. Po prihodu so bili otroci skupaj z dvanaj-
stimi vodi~i nastanjeni v bungalove, kjer so se med seboj bolje 
spoznali in spoprijateljili.

Ko so de`urni ob 7.30 potrkali na okna, smo vedeli, da se za~enja 
nov dan. Po zajtrku so morali otroci opraviti svoje dol`nosti, 
med katere je sodilo postiljanje postelj in pospravljanje hi{ic. Da 
ne bo sli{ati preve~ naporno − skupine so med seboj tekmovale 
za naziv najlep{e pospravljene hi{ice in na koncu prejele nagra-
de. Tistim, ki so te`je vstali, je pri bujenju pomagala morska 
voda, v katero so sko~ili in se osve`ili. Zabavali so se na surfih, 
napihljivem ~olnu, se potapljali in nabirali {koljke, bolj vztrajni 
pa so lovili ribe. Z lovom so pri~eli `e v zgodnjih jutranjih urah; 
ribe in sipe pa so poskusili zadnji dan, ko so bile v kuhinji odli~no 
pripravljene posebej za mlade ribi~e. 

Po kosilu so sledile delavnice, ki so se razlikovale glede na starost 
otrok v skupini. Preko tedna smo izdelovali obleke in perjanice in 
se zadnji ve~er oblekli kot Indijanci, risali smo na majice, izdelo-
vali nakit, barvali pobarvanke, sestavljali letala in rakete iz papirja, 
ladjice iz kartona in naredili zastave z razpoznavnimi znaki vsake 
skupine. Tudi popoldne smo hodili na pla`o preverjat, ~e je voda 
{e kaj mokra. Novih mo~i so si otroci nabirali ob pole`avanju v 
hladni senci, da pa jim ni postalo dolg~as, so se zamotili s karta-
njem, plezanjem po igralih, tekmovanju v balinanju, prava atrak-
cija pa so bili plesi, kjer je v ritmu glasbe rajala cela pla`a. 

V ve~ernih urah, ko se je prijetno ohladilo, je za {portna doga-
janja poskrbel u~itelj Ale{ O{ljak. Mlade kosti smo dobro raz-
migali med igranjem nogometa, vaterpola, ko{arke in odbojke. 

Izpeljana je bila kraj{a {ola odbojke, kjer so se najmlaj{i nau~ili 
osnovnih pravil in tehnik igre, starej{i pa so se med seboj pomer-
jali, tekmovali in pokazali, kaj vse `e znajo. Na voljo je bil ogled 
{portnega filma o maratonki Ruth Podgornik Re{, priredili pa 
smo tudi tekmovanje v igri med dvema ognjema, kjer smo lahko 
sodelovali ali pa vneto navijali za prijatelje.

Vreme nam je bilo naklonjeno vse dni. Son~ni 
`arki so poskrbeli, da smo domov pri{li lepo 
zagoreli, temperature pa so zahtevale, da 
se vsake toliko ~asa odpravimo na sladoled. 
Odlo~ili smo se, da si bomo enega privo{~ili 
kar v Umagu, kamor smo se odpeljali z ladjico 
in si ogledali mesto v ~asu son~nega zahoda. 
Ve~erni sprehodi so nas vodili do lunaparka, 
kamor so otroci vsaki~ navdu{eno odkorakali 
in se med potjo pogovarjali, ali si bodo upali 
stopiti v hi{o strahov ali se bodo raj{i vozili z 
avtomobil~ki in vrteli na vrtiljakih. Najedli so se 
koruze in pe~enih mi{k in ob prihodu domov le 
{e utrujeni zaspali. 

Zagotovo nam bodo vsem dobro v spominu 
ostala tudi ve~erna dru`enja na terasi, kjer je 

vsaka skupina nastopila s to~ko, ki jo je pripravljala ~ez dan. 
Nekateri so zapeli, drugi odigrali igrico, slednji sestavili plesno 
koreografijo ... Do konca kolonije smo vsi osvojili plesne korake 
in se nau~ili novih plesov. Priredili smo tudi kino na prostem, 
kjer so si najmlaj{i ogledali animirani film, starej{i pa so si med 
akcijskimi filmi in grozljivkami o~i zatiskali z vre~kami pokovke. 

O svojih vtisih je spregovorila spremljevalka Ana Palov{nik, ki 
pravi, da je bila to zanjo nepozabna izku{nja. »Prvi~ sem se 
udele`ila kolonije in lahko re~em, da so se izpolnila vsa moja 
predhodna pri~akovanja. Najbolj mi bo v spominu ostala super 
energija in povezanost med vodi~i ter otroci, ki so te vedno znali 
spraviti v dobro voljo. ̂ e bi leto{njo kolonijo morala opisati s par 
besedami, bi bile te: pozitivna energija, super otroci, motivirani 
in inovativni vodi~i, toplo morje, zabava in neverjetna izku{nja, 
ki je ne bom nikoli pozabila. Komaj ~akam drugo leto!«

Zadovoljni so bili tudi star{i, katerim so otroci pisali kartice, jih 
klicali ali pa jim domov prinesli manj{i spominek. »Letovanje je v 
celoti izpolnilo pri~akovanje. Deset nepozabnih dni ob morju s 
prijatelji in so{olci. Sproti objavljene slike so pripomogle, da nam 
je bila kolonija {e bli`je; vendarle pa je kot najlep{i trenutek tre-
ba omeniti prvi objem~ek ob vrnitvi domov,« je povedala gospa 
Tja{a @nidar, mati enega izmed letujo~ih otrok.

Vodi~i bi tudi letos radi pohvalili otroke za pridnost in uboglji-
vost, saj razen redkih izjem ni bilo neprimernega vedenja. Slike 
in posnetke na{ih aktivnosti smo sproti nalagali na Facebook, 
kjer si jih {e vedno lahko ogledate. Radi bi se zahvalili Ob~ini  
@irovnica, O[ @irovnica in vsem sponzorjem za vsakr{no pomo~, 
da smo lahko uresni~ili nepozabne po~itnice in vsak dan prejeli 
{tevilo veselih in zadovoljnih otro{kih nasmehov.

 Nina Repe

Letovanje v Pinei

Nepozabne po~itnice, nepozabni spomini
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Vrtnarski koti~ek

Septembrska opravila na vrtu

Jeseni bomo nekaj ~asa zagotovo namenili vrtni zelenici, 
ki je za nekatere ljudi pravi »sveti prostor«, s katerim se radi po-
stavljajo pred prijatelji in znanci, za druge pa prijeten prostor za 
oddih in igro. Trato je potrebno prezra~iti, s tem poskrbimo, da 
se bo hitreje razvila, da bo gostej{a in mo~nej{a. Pregrabimo jo 
s pahlja~astimi grabljami. Manj{e povr{ine preluknjamo z vilami, 
ve~je pa z vertikultirnim strojem. Po povr{ini nato potresemo {e 
kremen~ev pesek ali mivko in na koncu pognojimo s specialnim 
gnojilom. Po potrebi lahko prazna mesta {e dodatno dosejemo.

V zelenjavnem vrtu 
bomo sejali redkvico in v 
prvi polovici meseca mo-
tovilec in zimsko solato 
(posavko, nansen, rjav-
ko in bistro). Belimo tudi 
zimsko endivijo, tako da 
le`e~e liste dvignemo in 
zve`emo. Kjer smo pobrali 
pridelek, posejemo rastline 
za zeleno gnojenje (ajda, 
vol~ji bob, oljna ogr{~ica). 
Vse te rastline poskrbijo za 
za{~ito prsti in mikroorga-
nizmov pred UV `arki in 
izsu{itvijo, spomladi, ko jih 
pokopljemo, pa prst oskr-
bijo s pomembnimi hranil-
nimi snovmi. 

Zeli{~a, ki so ob~utljivej{a na mraz (majaron, peter{ilj, bazilika), 
za{~itimo s tunelom. Trajna zeli{~a obre`emo in jih tako pomla-
dimo, lahko pa jih izkopljemo in presadimo v lon~ke, da bodo v 
kuhinji pri roki za takoj{no uporabo tudi pozimi.

V okrasnem vrtu odstranimo vse enoletnice. Nadomestimo jih 
s ~ebulnicami (tulipani, narcisami, hijacintami ...) ali pa posadi-
mo ma~ehe in rese ter tako poskrbimo za jesenski pridih na{ih 
gredic. 

Sanja Klinar

Pod Stolom dozorele fige

Konoplja tudi na na{em polju

Znano je, da je konoplja vsestransko uporabna rastlina, 
konopljinega olja pa se je zaradi njegovih zdravilnih la-
stnosti prijelo ime »~ude`no«. Konopljino olje je sklenil 
pridelati tudi Mare Kogov{ek s Sela. Pridelek na njegovi 
njivi bo dozorel konec meseca. 

Konoplja je zelo od-
porna in hitro rasto~a 
rastlina – od tod tudi 
rek »Raste kot kono-
plja«. V zgodovini je 
bila konoplja pomemb-
na polj{~ina. Iz nje so 
izdelovali vrvi, obla~ila, 
papir in jo uporabljali v 
prehrani. Danes se po-

novno uveljavlja, a vsaj pri nas le po~asi izgublja sloves droge, 
~eprav obstaja ve~ vrst konoplje z razli~nimi vrednostmi haluci-
nogenih snovi. Rastlina je uporabna v celoti. Iz semen izdelujejo 
olje, moko, ~okolado, iz listov papir, iz stebel trpe`na vlakna, 
uporablja se v gradbeni{tvu, kozmeti~ni industriji, zdravstvu in 
tudi drugih industrijskih panogah.

Mare se je za gojenje konoplje odlo~il iz ve~ razlogov. »Pred leti 
smo imeli kmetijo, redili smo krave, pra{i~e, konja, obdelovali 
ve~ njiv. Zdaj je veliko na{e zemlje neizkori{~ene, mene pa po-
ljedelstvo vse bolj zanima, predvsem sonaravno gojenje manj{ih 
koli~in kultur, kot so konoplja, lan, ajda, pira …
Za za~etek sem zasejal konopljo na 1700 m2. Z dekletom sva 
oba vegetarijanca, seme konoplje pa je eno najbolj hranljivih 
`ivil. Ima optimalno razmerje omega 3 in omega 6 ma{~obnih 
kislin, vsebuje veliko vlaknin in beljakovin. Rastlina je zelo eno-
stavna za gojenje, ne potrebuje gnojenja, {kropljenja, le ~isto in 
neopore~no zemljo. Junija sem sejal in najverjetneje konec sep-
tembra, za~etek oktobra bom `el. Pridelek nameravam predelati 
v olje za lastne potrebe.« 

Za gojenje konoplje je potrebno pridobiti dovoljenje Ministrstva 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Zasejati morate najmanj 
0,1 hektar in uporabiti certificirano seme ene izmed vrst kono-
plje, ki jih je v Sloveniji dovoljeno gojiti. Pri teh vrstah vrednost 
THC ne presega dovoljene meje. Ob~asni skrivni obiskovalci Ma-
retove njive so tako verjetno `e sami ugotovili, da »rabutanje« 
ne bo imelo u~inka. 

Polona Kus
^e bi Dr. Fig danes pohajal po rodni vasi, bi si lahko kar sredi 
Vrbe napolnil `epe s slastnimi plodovi, ki dozorevajo na enem 
izmed vrtov ... 
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Upokojenci

STAREJ[I ZA STAREJ[E 
V socialnem programu DU@ zdru`ujemo sekcijo za 
ob~ane nad 80 let in projekt »Starej{i za starej{e«, 
v katerem se na{i ~lani povezujejo in vzajemno nu-
dijo pomo~. Na{e zaupnice – prostovoljke delujejo 
v vseh vaseh ob~ine.
Nekatere aktivnosti, s katerimi dru{tvo ̀ e tradicionalno skr-
bi za starej{e ob~ane nad 80 let, so dobro poznane, sode-
lovanje v projektu Starej{i za starej{e pa nam omogo~a 
{e tesnej{e sodelovanje s populacijo nad 69 let. Projekt 
je nastal na pobudo dr. Mateje Ko`uh Novak, nekaterih 
dru{tvenih delavcev ter Slovenske Filantropije. Prvotno se 
je imenoval »Starej{i za bolj{o kvaliteto `ivljenja doma« 
in kasneje prevzel bolj delavno ime Starej{i za Starej{e, s 
katerim `elimo povedati, da smo tudi starej{i lahko drug 
drugemu v pomo~. Dru{tvo upokojencev @irovnica se je v 
projekt vklju~ilo med prvimi, leta 2004. 

Na{e nepogre{ljive zaupnice v sklopu projekta med ob~ani 
starej{imi od 69 let, ki to `elijo, izvedejo anketo, s katero 
pridobimo podatke o osebnem po~utju, zdravju, kakovo-
sti bivanja, potrebah po dodatni pomo~i, zdravstveni negi, 
na~inu pre`ivljanja prostega ~asa, morebitnih stiskah, 
mo`nostih nudenja pomo~i drugim in pripravljenosti so-
delovanja v projektu. Ob koncu lanskega leta smo imeli 
evidentiranih skupaj 806 anketiranih ob~anov in ob~ank, 
ki `elijo sodelovati z dru{tvom in na{imi prostovoljkami v 
projektu Starej{i za starej{e. 

Na osnovi ra~unalni{ko obdelanih anketnih odgovorov smo 
poizku{ali oceniti, kak{no pomo~ oz. obliko sodelovanje z 
dru{tvom bi si ob~ani `eleli ali potrebovali. Iz odgovorov 
smo razbrali potrebo po ponovnih obiskih in pomo~i na{ih 
prostovoljk. Ob~anom, ki so se izrekli za dolo~eno pomo~, 
smo le-to organizirali. Najpogostej{a oblika sodelovanja so 
obiski, ki jih `elijo starej{i predvsem zaradi ob~utka osa-
mljenosti ali potrebe po manj{i pomo~i, kot je na primer 
spremstvo k zdravniku, v trgovino ali pa zgolj na sprehod, 
v~asih pa tudi pomo~ pri re{evanju dolo~enega vpra{anja. 

Ob~ani in ob~anke so iz leta v leto bolj zadovoljni s takim 
sodelovanjem, zato se je {tevilo obiskov in drugih oblik 
pomo~i pove~alo. V letu 2012 je bilo opravljenih 1058 
raznih oblik sodelovanja in lai~ne pomo~i med starej{imi 
ob~ani. Tako vsaka prostovoljka opravi povpre~no na leto 
preko 40 ur prostovoljnega dela. Na{e prostovoljke redno 
obiskujejo tudi ob~ane in ob~anke v domovih starej{ih 
na Jesenicah in Radovljici, saj prav ti, ki so oddaljeni od 
doma~ega okolja, {e kako potrebujejo na{o pozornost. Pri 
organiziranju pomo~i se povezujemo z ob~ino, centrom 
za socialno delo, zdravstvenim domom @irovnica, z do-
movoma starej{ih, Rde~im kri`em in Karitasom.

Naj poudarim, da imamo,tako prostovoljke kot koordi-
natorka, vsako leto najmanj dve izobra`evalni predavanji. 
Tako smo doslej med drugim prisluhnile temam o odgo-

vornosti prostovoljca, korektnem in spo{tljivem odnosu 
do ljudi, komunikaciji, nasilju, demenci ter spo{tovanju 
in varovanju zaupnih podatkov. Vsi pridobljeni podatki 
o ob~anih so shranjeni v posebnem ra~unalni{kem pro-
gramu na dru{tvu, do katerega imata {ifriran dostop ko-
ordinatorka in pomo~nica projekta. Vsako prvo sredo v 
mesecu se prostovoljke in koordinatorka sestanejo, pome-
nijo o delu, problemih ter {tevilu obiskov in anketiranih v 
prej{njem mesecu. 

V leto{njem letu je z de-
lom prostovoljke in po-
verjenice iz osebnih ra-
zlogov prenehala Mara 
Strnad. Za predanost 
delu, ki ga je opravlja-
la kar 22 let, smo se ji 
~lani dru{tva zahvalili na 
leto{njem ob~nem zbo-
ru. Gospa Mara je ob tej 
prilo`nosti prejela naziv 
~astna ~lanica dru{tva. 

Zaklju~ujem z besedami 
`upana ob~ine: »Delo, ki ga opravijo prostovoljke je veliko 
ne samo za dru{tvo, ob~ino, temve~ tudi za dr`avo.«

Vojka Legat, koordinatorka projekta SS         

^as po upokojitvi – prilo`nost za 
nove `ivljenjske izku{nje

Ljudje svojo starost lahko ocenjujemo na razli~ne 
na~ine. Marsikdo pravi, da leta niso pomembna. 
Pomembno je, kako jih sprejemamo in do`ivljamo. 
Kako stari se po~utimo, lahko ocenjujemo tudi po 
tem, kak{no je na{e zdravje in kako {e lahko opra-
vljamo vsakodnevna `ivljenjska opravila. Predvsem 
pa je pomembno, da najdemo smisel tega `ivljenj-
skega obdobja. 

Odlo~ilnega pomena za kakovost `ivljenja starej{ih ljudi je 
vklju~enost v socialna omre`ja, ki ~loveku dajejo ob~utek 

Mara Strnad

Dru`enje prispeva k dobremu po~utju
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pripadnosti dru`ini, prijateljem in znancem. Osamljenost 
lahko povzro~a nezadovoljstvo ~loveka, ~eprav ima zado-
voljene materialne potrebe, je zdrav in du{evno ~il. Sre~e 
pa ne prina{a le fizi~na bli`ina ljudi, ampak harmoni~en 
odnos, ki omogo~a komunikacijo, medsebojno pomo~, 
~ustvene stike in oporo. Ob tem pa ~lovek {e vedno lahko 
ohranja svojo samostojnost.

Z upokojitvijo pride ~as za prijetnej{a opravila, nove de-
javnosti. To je ~as za telesne aktivnosti, ki nas razgibajo in 
okrepijo, za umski in du{evni napor, ki pripomore k ohra-
njanju spomina. To je ~as za neko koristno delo, ki nam 
bo dvignilo samozavest. Je pa tudi ~as, ko na hi{na vrata 
potrkajo prijazne poverjenice na{ega dru{tva s povabilom 
k v~lanitvi. S tem nam ponudijo prilo`nost za {irjenje soci-
alne mre`e skozi program osmih sekcij dru{tva.

Sekcijo za podro~je kultur-
no-izobra`evalne dejavnosti 
v DU@ vodi g. Ferdo Kikelj. 
S programom sekcije `elimo 
prispevati k vse`ivljenjskemu 
u~enju svojih ~lanov in ~lanic. 
Po vro~ih po~itnicah bomo v 
septembru pri~eli izvajati drugi 
del leto{njega programa. Prvo 
predavanje namenjamo de-
menci, za katero strokovnjaki 
pravijo, da je in da bo zaradi 
staranja prebivalstva vedno bolj 
aktualna. Zaradi vedno ve~jega 

{tevila bolnikov je Svetovno zdru`enje za Alzheimerjevo 
bolezen proglasilo 21. september za dan Alzheimerjeve 
bolezni. Predavanje z naslovom Demenca – kako prepo-
znati in pomagati bo potekalo 24. 9. v ^opovi hi{i, 
s pri~etkom ob 19. uri. Predavala bo ga. Jana Zupan.

V nadaljevanju vam pripravljamo {e:
• Glasbeni spomini ge. Ivanke Kra{evec in g. Ivana Pre{erna
• Ve~er s pisateljem g. mag. Ivanom Sivcem
• Predavanje o po`arni varnosti
•  Pogledi g. Janeza [mitka na lepote narave skozi fotoaparat
•  Predavanje o zdravstvenih te`avah 3. ̀ ivljenjskega obdobja
• Literarni ve~er ~lanic na{ega dru{tva

Na{e prireditve bodo obogatili mladi glasbeniki iz na{e 
ob~ine, za kar se njim in njihovim mentorjem iz Glasbene 
{ole Jesenice `e vnaprej zahvaljujemo. 

Vse ~lane dru{tva vabimo, da se udele`ijo predavanj in 
s predlogi sooblikujejo program kulturno-izobra`evalne 
sekcije za leto 2014. O podrobnostih vas bomo mese~no 
obve{~ali v koledarju prireditev in v Novicah, vse informa-
cije najdete tudi na spletni strani DU@. 

    Kulturno-izobra`evalna sekcija DU@

Vo{~ili smo ...

Na Bregu je 15. julija dopolnila 90 let gospa Ana 
Pavlin. Za rojstni dan sva ji vo{~ili z zaupnico Vojko Legat. 
Bila je vesela najinega obiska. V dru`bi njenih doma~ih, 
sina Braneta in h~erke Mimi, smo poklepetali o teko~em 
dogajanju in o po~utju slavljenke. Gospe Ani sva za`eleli 
zdravja, saj to je dobrina, ki jo najbolj potrebuje.

V Mostah je 25. julija dopolnila 93 let gospa  
Antonija Bledi~. Z zaupnico Olgo Verbi~ sva jo obiskali 
na njenem domu. Gospa Antonija je prijetna sogovornica. 
Skupaj z njeno h~erko Ireno smo imele prijeten popoldan-
ski klepet. Antonija je vedno vesela obiskov, {e posebno, 
ko jo obi{~ejo vnukinje. 

Na Breznici je 27. julija dopolnila 90 let gospa  
Justina Jagi~. Obiskali sva jo in ji vo{~ili z zaupnico Bran-
ko ̂ ade`. Gospe Justini je v pomo~ sin, saj sama ne zmore 
postoriti vsakodnevnih opravil.
Ob slovesu sva obema za`eleli dobrega po~utja. 

Vsem slavljencem in njihovim doma~im se zahvaljujemo 
za prijazen sprejem.

Jerca Ti~ar

Na kolo za zdravo telo

Vro~e, vro~e! Zgodnja poletna jutra pa so bila kot 
nala{~ za kolesarjenje. Sekcija za kolesarjenje pri DU 
@irovnica je v poletnih mesecih pripravila kar nekaj 
zanimivih potepanj. 

Julija smo se odpravili na Primorsko. Prav zanimivo 
nas je bilo videti, ko smo svoje konji~ke na Bledu potiskali 
na vlak in izstopali v Podbrdu. Potem pa veselo navzdol po 
Ba{ki grapi, ki se je ravno prebujala v lepo jutro. Drveli smo 
mimo Hudaju`ne, Koritnice, Grahovega ... Okoli{ki hribi 
so metali dolge sence, sonce pa se je le po~asi dvigalo izza 
Porezna in Kojce ter metalo son~ne ̀ arke na hi{e, s katerih 
se je bohotilo cvetje. Pogledi so nam uhajali na skrbno 
obdelana pobo~ja in za to obmo~je zna~ilne senene kopi-
ce. Dolina se je za~ela {iriti in v Mostu na So~i smo zavili 

Ferdo Kikelj, vodja kultur-
no-izobra`evalne dejav-
nosti v DU@
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proti Tolminu. Na pobo~ju proti Zatolminu nam je bilo 
`e po{teno vro~e. Kar oddahnili smo se, ko smo zapeljali 
v sen~nat gozd, ~eprav smo proti Javorci {e kar po{teno 
grizli v klanec. Pe{ smo premagali zadnjo strmino do zna-
menite lesene cerkvice Svetega Duha, ki je bila zgrajena 
v spomin na padle avstro-ogrske branilce so{ke fronte. Z 
razgledne terase ob cerkvi smo ob~udovali veli~astni Rde~i 
rob in valovito mehkobo okoli{kih hribov. Polni energije 
smo se spustili v dolino. V Mostu na So~i smo se okrep~ali, 
potem pa z vlakom spet domov.

V po~itni{kem ~asu smo raziskovali na{o bli`njo okolico, 
pedala smo vrteli po Lipni{ki in Gornjesavski dolini. 

Konec avgusta smo se podali ~ez mejo, v Ziljsko do-
lino. Od nekdanje avstrijsko-italijanske meje smo se mimo 
Bistrice odpeljali do Bla~, ki jih je pred nekaj leti hudo raz-
dejal hudournik izpod Ojstrnika, sedaj pa je kraj prav vzor-
no urejen. Tu smo se priklju~ili kolesarski poti ob Zilji. Pot 
nas je ob idili~ni re~ici po ravninski dolini vodila vse do 
Modrinje vasi. Ob vhodu v sotesko Krnica smo se okrep~ali 
in malo pred [mohorjem obrnili nazaj proti Prese{kemu 

jezeru, ki velja za najtoplej{e koro{ko jezero. Tu smo si 
namo~ili noge in se po drugi strani Zilje ob lepih razgledih 
na okoli{ke hribe, predvsem na Dobra~, odpeljali skozi pri-
jazne kme~ke vasi, kjer smo si v koritu doto~ili hladne vode. 
Mimo ^ajne smo se vrnili v Bistrico, kjer nas je pred ci-
ljem ~akal malo dalj{i klanec. Med potjo smo si v Zahomcu 
ogledali {e spomenik tamkaj{njim smu~arskim skakalcem.

Tokrat so se 13 na{im kolesarjem pridru`ili tudi {tirje 
jeseni{ki. Polni lepih vtisov in prijetno utrujeni smo se po 
prevo`enih 71 km mimo Trbi`a in Rate~ odpeljali domov.
Koliko zanimivega ~lovek vidi in koliko lepega do`ivi na 
teh kolesarskih izletih! Hej, pridru`ite se nam, da nas bo 
ve~ kot dvajset, kolikor obi~ajno {teje skupina.

V septembru vas vabimo na kolesarsko turo od [kofje Loke 
do Polhovega Gradca in mimo Ljubljane skozi Gori~ane 
spet na izhodi{~no to~ko v [kofji Loki, v oktobru pa nas 
bo pot vodila na Kras, skozi pokrajino zlatega ruja in `ivo 
pisanih vinogradov.

Slavko in Francka Langus

Lososova zlo`enka

Sestavine
10 rezin polnozrnatega toasta
20 dkg prekajenega lososa
20 dkg lahkega skutinega namaza (lahko z za~imbami)
sve` koriander (lahko ga nadomestimo s peter{iljem)

Postopek
Na kro`nik polo`imo 
dve rezini toasta, ga 
nama`emo z namazom 
in sorazmernim delom 
lososa. Za naslednjo plast 
en toast prere`emo na 
pol. Cel toast polo`imo 
na sredino, polovi~ki pa 
ob strani da je zlo`enka 
lepo povezana . Zopet 
nama`emo in oblo`imo 
z lososom. To ponavljamo toliko ~asa, da porabimo ves toast. 
Na vrhu nama`emo z namazom oblo`imo z lososom. Stranice 
pa samo nama`emo z namazom in okrasimo s koriandrom ali 
peter{iljem. 

Dober tek iz kuhinje Valvasorjevega doma vam `eli Tonka.

Mali oglas

I{~em delo, kot je pomo~ pri hi{nih opravilih, ki jih ne zmo-
rete sami (pospravljanje, ~i{~enje, likanje, ko{nja trave). Pe-
ljem vas tudi po nakupih in k zdravniku. Sem zanesljiva in 
vestna. ^e ste iz @irovnice in okolice, lahko tudi iz Lesc ali 
Bleda, prosim pokli~ite na {tevilko 040 501 019.

Marko »erne s.p.
Blejska Dobrava 26 c

G 031 558 001
E info@laserska-gravura.com

W laserska-gravura.com
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Prihodnja {tevilka Novic ob~ine  
@irovnica bo iz{la v za~etku 
novembra 

Ob~ane vabimo, da uredni{tvu posredujejo informacije o 
svojem delovanju, zanimivostih v okolici ter prispevke za ru-
brike Hvalimo/Grajamo, Mnenja bralcev in Mali oglasi.

Kontaktni podatki uredni{tva: 
• Medium d.o.o., @irovnica 60c, 4274 @irovnica
• novice�medium.si
• 04 580 50 20, 040 439 560
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Kako re{evati te`ave z vlago in 
plesnijo 

Z ni`anjem zunanjih temperatur se nam v stavbah po-
gosto pojavijo te`ave s prekomernim navla`evanjem in 
posledi~no pojavom plesni. Z uporabo sodobnih grad-
benih materialov, izdelkov in tehnologij, predvsem pa z 
zgolj delnimi energetskimi sanacijami stavb (npr. menja-
va oken in vrat), so tak{ne te`ave ~edalje pogostej{e.

Posledice prekomernega 
navla`evanja so pove~ana 
raba toplote zaradi slab{e to-
plotne upornosti navla`enih 
materialov (tudi do 30 %), 
propadanje materialov in 
konstrukcijskih sklopov in 
kar je najpomembnej{e, 
poslab{anje bivalnih raz-
mer v prostorih. Nastaja-

nje povr{inskega kondenzata omogo~a razvoj in rast plesni, 
kar poslab{a higienske in zdravstvene pogoje. Vdihovanje spor 
in delcev plesni lahko povzro~i nahod, dra`enje o~i, ka{elj, 
poslab{anje astme, utrujenost, glavobol, te`ave s koncentracijo, 
alergi~ne reakcije in celo huj{e respiratorne te`ave.

^e `elimo kakovostno in trajno re{iti te`ave s kondenzacijo vo-
dne pare in plesnijo, moramo odstraniti vzroke za nastanek in 
ne zgolj posledic. Kondenz najpogosteje nastane na meji med 
ogrevanim prostorom in zunanjostjo kot posledica ohlajanja 
zraka pri prehodu toplote. Z zni`anjem temperature zraka se 
namre~ zmanj{a tudi najve~ja mo`na koli~ina vodne pare v 
njem. Ko se zrak ohladi pod mejno temperaturo, ki ji pravimo 
temperatura rosi{~a, se prese`ek vodne pare za~ne izlo~ati v 
obliki teko~e vode. Plesen se pojavi kot posledica ponavljajo~e 
se kondenzacije vodne pare na povr{ini. Najpogosteje se pojavi 
na lokaliziranih povr{inah, kjer je toplotni tok ve~ji, kot je sicer 
na preostalem stavbnem ovoju, in so zato tam ni`je notranje 
povr{inske temperature. Ta mesta imenujemo toplotni mostovi 
in so posledica pomanjkljive ali slabo izvedene toplotne izolaci-
je konstrukcijskih detajlov. Tipi~ni toplotni mostovi so betonske 
plo{~e, mesta betonskih plo{~ in vezi, okenske {palete in stenski 
vogali. 

Za prepre~evanje kondenzacije in odpravo plesni je najbolj 
u~inkovit ukrep namestitev toplotne izolacije na primerna me-
sta, saj s tem re{imo vzrok in ne le posledico. Obstajajo tudi 
za~asne re{itve, kot so razni premazi, razvla`evalci, zmanj{anje 
virov vlage (npr. su{enje perila), pravilno zra~enje, o katerem 
smo pisali v prej{nji {tevilki, in intenzivnej{e ogrevanje prostorov. 
Vsi ti ukrepi so zgolj za~asni in ne morejo nadomestiti odprave 
vzroka problema.

Poleg povr{inske kondenzacije vodne pare je za stavbe enako 
pomembna tudi kondenzacija v konstrukcijskem sklopu. Do 
kondenzacije ne pride na notranji povr{ini konstrukcije, temve~ 
se ob difuziji vodne pare skozi posamezne sloje le ta konden-
zira na mestu, kjer temperatura dose`e to~ko rosi{~a. Tako se 
navla`ujejo posamezni ali celo ve~ slojev konstrukcijskega sklo-
pa, kar ima za posledico slab{e toplotno izolacijske lastnosti 
navla`enih materialov in celo hitrej{e propadanje le teh, ~e so 
ob~utljivi na spreminjanje vlage (npr. les). Pri tej vrsti konden-
zacije je potrebno ukrepati bolj celovito in premi{ljeno. Skoraj 

nujno se je potrebno posvetovati s strokovnjaki, ki predlagajo 
morebitno sanacijo in jo tudi ra~unsko preverijo. 

S strokovnimi nasveti in izra~uni pri re{evanju te`av z vlago in 
plesnijo vam je z veseljem pripravljen pomagati sektor energet-
skega in`eniringa dru`be Dominvest d.o.o.

Marko Ah~in, univ. dipl. in`. grad. in Jan Hlade, abs. univ. dipl. in`. grad.

E-odpadke lo~uj 
in okolje varuj!

V Zbirnem centru @irovnica {e do 14. septembra poteka 
akcija zbiranja odpadne elektri~ne in elektronske opre-
me (e-odpadki) pod sloganom »E-odpadke lo~uj in oko-
lje varuj!« S sodelovanjem v akciji boste pripomogli k 
~istej{emu okolju in se potegovali za nov hladilnik.

Akcijo, ki se je za~ela 10. avgusta, organizira podjetje ZEOS 
d.o.o. v sodelovanju z javnim komunalnim podjetjem JEKO IN 
d.o.o. Vsak ob~an, ki v ~asu akcije odda katerokoli e-odpadek ali 
odpadno baterijo (odpadno elektri~no opremo, sijalko, bateri-
jo), z izpolnjenim kuponom sodeluje tudi v nagradnem `rebanju 
za nov hladilnik. 

V okviru akcije je bil v zbirnem centru 4. septembra na ogled 
e-transformer, predstavitveno vozilo, v katerem se obiskovalci 
preko multimedije seznanjajo s pomenom pravilnega ravnanja 
z e-odpadki.

•	upravljanje	stavb
•	energetski	inženiring

•	poslovanje	z	nepremičninami
•	nadzor	nad	gradnjo
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Moj cilj je sko~iti dvojni axel

Tja{o Bur{i~, osmo{olka z Brega, je `e 
v vrtcu prevzel pogled na dekleta, ki 
se ob glasbi su~ejo po ledu. Za ume-
tnostno drsanje se je odlo~ila tudi 
sama, se vpisala v drsalni klub Labod 
Bled in po sedmih letih je njen prvi cilj 
sko~iti dvojni axel in drugi prebiti se 
med prvih pet v dr`avi.

Za~ela si torej v vrtcu?
Tako je. V vrtcu sem se prijavila na te~aj 

drsanja in ogledali smo si trening drsalcev. Takoj ko sem videla 
druge otroke v lepih drsalnih oblekicah, kako ob glasbi drsajo, 
ska~ejo in se vrtijo, mi je postalo v{e~. Blizu mi je tudi ples, {e po-
sebej balet, ki je pomemben del treningov umetnostnega drsanja.

Kako in koliko trenira{?
Treniram vsak dan po 1 do 2 uri na ledu, trikrat tedensko ima-
mo specialne treninge na suhem in dvakrat tedensko balet in 
kondicijsko vadbo. V klubu nas je okoli 20. Ve~inoma treniramo 
v skupini, ko sestavljamo programe za tekmovanja ali se na njih 
pripravljamo pa samostojno. Najte`ji del treningov je u~enje no-
vih zahtevnej{ih elementov, pri katerih mora{ biti 100% fizi~no 
in psihi~no pripravljen, ~e ne, si vedno na riti – to pa boli . Pri 
skokih mora{ isto~asno obvladovati hitrost, odriv, rotacijo, koor-
dinacijo, doskok in ravnote`je, da lahko z nezmanj{ano hitrostjo 
nadaljuje{. To je kar te`ko, je pa res, da z veliko vaje to postane 
nekako avtomatika. In potem najlep{e – priti na tekmo ali drsal-
no revijo in pred gledalci in sodniki na glasno glasbo odpeljati 
svoj tekmovalni program ali nastop ... 

Kak{ne uspehe bele`i{ doslej?
Dosegla sem kar nekaj uspehov in medalj na manj{ih tekmova-
njih, na dr`avnem prvenstvu lani sem bila v dokaj mo~ni kon-
kurenci 7., na tekmah evropskega kriterija pa sem v konkurenci 
skoraj 40 deklet v svoji skupini dosegla skupno 20. mesto.

Ima{ vzornico/vzornika med drsalci? 
Seveda. To sta Carolina Costner in Yuna Kim, od slovenskih tek-
movalk pa moja trenerka Teodora Po{ti~, ki je iz na{ih krajev in 
je bila leta 2010 tudi na{a olimpijska tekmovalka. 

Kak{ne so drsalke, ki jih uporablja{? Najbr` nekoliko 
druga~ne od tistih, ki jih kupimo v akcijskih ponudbah:)
Hehe ..., ne, mojih se res ne da kupiti v akciji. To so profesional-
ne drsalke, ki so sestavljene iz dveh delov. Jaz uporabljam ~evelj 
Risport in drsalno {ino MK Professional. Dobim jih pri posebnih 
prodajalcih, teh pri nas skoraj ni. Potrebno jih je tudi redno bru-
siti, da primejo in da spet nisi vedno na riti .

Kdo sestavlja koreografije za nastope, izbira glasbo, ko-
stume? Sodeluje{ pri vsem tem?
Tekmovalni program mi sestavijo moji trenerji. Tudi ta je sesta-
vljen iz dveh delov; tehni~ni del sestavi Teodora in koreografijo 
kondicijska trenerka in koreografinja Alenka Ko{ir. Sodelujem pri 
vsem, tudi glasbo in obleke si izberem sama.

Kak{ni so tvoji cilji, `elje za prihodnost?
Moj trenutni cilj je, da bi v tej sezoni sko~ila dvojni axel, ki je 
najte`ji med skoki. Vse druge dvojne skoke `e ska~em. Potem bi 
se rada prebila med prvih 5 v dr`avi in med 15 na mednarodnih 
tekmah. @elja pa je vsekakor, da bi enkrat nastopila na kak{nem 
svetovnem grand prixu ali celo na olimpijskih igrah.

Polona Kus

Stot-Pilates & Aerobika
Dvorana pod Stolom, plesna dvorana
Stot pilates vadba:  vsak ponedeljek in ~etrtek  

od 19.00 do 20.00

Aerobika – step, klasi~na, plesna:  vsak ponedeljek in ~etrtek 
ob 20.00 do 21.00

Za strokovno vodenje skrbita: 
Bojana Martin~i~, prof. {v (pridobljen mednarodni certifikat za 
vodenje pilates vadbe, dolgoletne izku{nje pri vodenju skupin) 

Ajda Teran, prof. {v (vaditeljica aerobike in pilates tehnike, ino-
vativni pristopi pri vodenju)

Prva brezpla~na vadba `e v ponedeljek, 30. 9. 2013
Vpis na vadbi ali preko sms sporo~ila na {tevilko 041 270 844

Poskrbite za svoje dobro po~utje, zdravo telo in se nam 
pridru`ite!

V Dvorani pod Stolom ponovno

SALSA SOLO
Sreda, 17.45–18.45, pri~etek 18. september

Info: 040 439 560 
Vabljeni!

KK Zavr{nica vabi na ob~insko prvenstvo 

Vzpon na Valvazor
Sobota, 28. 9. 2013, ob 11.00

(v primeru dežja v nedeljo, 29. 9. 2013)

Prijave pred {tartom pri odcepu za Valvasor. Prijavnine ni. 
Posebna kategorija za kolesa nad 15 kg

Vabljeni vsi ljubitelji kolesarstva
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Od koder Zavr{nica pri{umi
September je `e tu, konec {olskih po~itnic, za~etek hladnej{ih dni. Ali vsi 
veste, kje izvira na{a prelepa Zavr{nica? Predlagamo vam kolesarski izlet do 
Doma pri izviru Zavr{nice. 

Kolesarjenje pri~nemo v 
Zavr{nici ob akumulacijskem 
jezeru. Kolesarimo po dolini 
Zavr{nice navzgor, proti Zele-
nici. Ob poti nas bo hladila in 
nam {umela Zavr{nica. Cesta 
je ve~inoma makadamska. Pe-
ljemo se mimo Smoku{kega 
mostu, naprej ob potoku. Na 
celi poti imamo samo en od-
cep, kjer se dr`imo levo (pri 
prej{njem kolesarskem na-
migu smo {li desno proti Sv. 

Petru). Pred nami je jasa, Smoku{ka planina z obnovljeno ko~o. Pot nadaljujemo po ve-
dno strmej{em vzponu do Tin~kove ko~e. Tam se lahko malo odpo~ijemo, si dolijemo 
vodo v kolesarske bidone, za vsak slu~aj pojemo kak{no energijsko plo{~ico ali sadje ... 
Naprej nas ~aka zelo strm in kar dolg vzpon do Doma pri izviru Zavr{nice. Po `elji lahko 
kolesa priklenete za kako drevo ob Tin~kovi ko~i in naprej krenete pe{. Do ko~e je {e 
pribli`no 1 uro vo`nje oziroma hoje. Vzpon je tehni~no in kondicijsko zelo zahteven. 
Ve~ino se vzpenjamo po gozdu, na koncu pa se nam odpre planina s ~udovtim razgle-
dom na Srednji vrh in Begunj{~ico. Planinska ko~a pri izviru Zavr{nice je na vrhu planine. 
Od ko~e imate pribli`no 10 minut hoje do izvira Zavr{nice. Poleti se na planini pase `ivi-
na. Od maja do septembra je Dom pri izviru Zavr{nice, s katerim upravlja na{e doma~e 
planinsko dru{tvo, odprt vse dni, preostali del leta pa le med lepimi vikendi. V ko~i si 
lahko odpo~ijete, preizkusite katero izmed dobrot iz kuhinje doma, po potrebi tudi 
prespite in si naslednji dan privo{~ite {e planinski izlet na Vrta~o ali Stol. Pogled proti 
dolini iz ko~e je fantasti~en in ne bo vam `al kapljice znoja, ki ste jo pridelali na vzponu.

Kot `e omenjeno, je vzpon zahteven, iz 
doline Zavr{nice, ki le`i ob jezeru na vi{ini 
640 m se povzpnemo do Ko~e pri izviru 
Zavr{nice na 1425 m, torej se dvignemo 
za pribli`no 785 m. Predlagamo, da se 
oskrbite z zadostno koli~ino teko~ine in 
prigrizkom. Ne pozabite na rezervno ma-
jico in vetrovko za spust v dolino. Spusti-
mo se po isti poti. Kot je zahteven vzpon, 
je temu primerno zahteven tudi spust. 
Ostri ovinki in kamenje so lahko nevar-
ni, tako da je obvezna oprema ~elada in 
predvsem pamet. Celotna tura je dolga 
pribli`no 20 km, ~asovno pa nam bo vze-
la 2,5–3,5 ure. 

Kolesarski pozdrav!
KK Zavr{nica

Smoku{ka planina

Mo~ne kot sam Peter Klepec ...

V Kolesarskem klubu Zavr{nica je zadnji vikend v avgustu 
`e 19 let rezerviran za trodnevni kolesarski izlet. Trasa 
leto{njega izleta je vodila proti jugu, v de`elo Petra Klep-
ca ob reki Kolpi.

Pe{~ica najbolj natreniranih med 27 udele`enci je s kolesom 
{tartala od doma, ve~ina ostalih pa se je do Ljubljane odpeljala 

z avtobusom. Tudi iz prestolnice pot prvega dne ni bila od muh. 
Do cilja smo prevozili 116 km, se vmes vzpeli na Rakitno, prevo-
zili Blo{ko planoto, spustili v dolino ^abranke, nekajkrat sre~ali 
Petra Klepca in naposled prispeli v Faro. Izro~ilo pravi, da je Peter 
Klepec, slaboten fanti~, ki mu je gorska vila podarila nadnaravno 
mo~, dolino Kolpe ubranil pred vpadom Turkov in junak je tako 
postal za{~itni znak doline. 

Navdahnjeni z mo~jo Petra Klepca smo kolesarji premagovali 
vzpone na obeh bregovih Kolpe drugi dan izleta. Borovec, Str-
ma Reber, Osilnica, park Risnjak ... neokrnjena narava, ravno 
prav{nje temperature, ceste lepe in prometa takoreko~ ni~. [e 
najve~krat se je mimo pripeljalo le na{e spremljevalno vozilo – 
kombi z zalogo osve`ilne pija~e in pi{kotkov . 

Nekoliko manj idili~ne so bile razmere v nedeljo. De` je prepre~il 
na~rtovano kolesarjenje iz Fare v Ko~evje. Na pomo~ se je pri-
peljal avtobus, a sedmerica izletnikov se je odlo~ila vztrajati 
kljub nalivu in tudi zadnjo etapo prevozila s kolesom. Izlet smo 
zaklju~ili na konjeni{ki parceli z bogra~em in {e enim pivom. 

Organizatorji izleta, fantje (letnik '74) in Tanja, so se izkazali v 
vseh pogledih: s pripravami, izbiro trase, oskrbo na poti in puj-
skovim sobotnim ve~erom. Prihodnje leto bomo rekreativci KK 
Zavr{nica obra~ali pedala na jubilejnem, 20. kolesarskem izletu. 
Vabljeni!

P. K.

Kolesarjenje po de`eli Petra Klepca
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Po lanskoletnem uspe{nem vzponu na princeso Dolomi-
tov, 3220 m visoko Civetto, so se `irovni{ki planinci to 
sezono ponovno odpravili na turo k sosedom, tokrat na 
kraljico Dolomitov, 3343 m visoko Marmolado.

Marmolado, najvi{jo goro v Dolomitih, doma~ini imenujejo 
»montagna perfetta« - popolna gora. Oblegana je pozimi, ko 
njena pobo~ja privabljajo smu~arje, in poleti, ko jo osvajajo gor-
niki, mnogo pa je tudi »sprehajalcev«, ki se pod sam vrh, na 
vi{ino 3200 m, v vseh letnih ~asih lahko pripeljejo z gondolo.

Mi, skupina desetih, smo se pripeljali (s kombijem oz. avtomo-
bilom) do izhodi{~a pri slikovitem umetnem jezeru Fedaia, ki 
le`i na vi{ini 2053 m. Na ve~er smo se prvi dan v uri prijetne 
hoje vzpeli le 600 m vi{je do ko~e Pian dei Fiacconi, kjer smo 
preno~ili in zjutraj {tartali zares. Sprva nekoliko spusta in po-
tem po meli{~u do manj{ega ledenika, preko katerega je vodila 
gaz do vstopa v ferato. Klini, lestve, skobe ... ponekod je {lo 
navpi~no navzgor, spet drugje je dih jemal pogled navzdol, z 
vsakim metrom pa se je odprl nov, {e lep{i razgled na za{iljene 
dolomitske vrhove. Po dveh urah vzpenjanja ob jeklenici zapu-
stimo ferato. Do vrha nas lo~i {e pol ure nenaporne hoje po 
zlo`nem robu ledenika. Kot ka`e, smo ta dan prvi obiskovalci 
Punta Penie, kot se imenuje najvi{ja to~ka Marmolade. Stisk rok, 
nekaj fotografij in okrep~ilo pri majhni ko~i, ki ti~i v bli`ini vrha. 

Sestopimo po ledeniku Ghiacciaio di Marmolada, nejve~jem le-
deniku v Dolomitih. Tu zevajo ledeni{ke razpoke in potrebna je 
previdnost. Vse ve~ je tudi pohodnikov namenjenih proti vrhu 
in sre~evanje na nekaterih mestih je te`avno. Pot navzgor je bila 
vsekakor ve~ja u`ivancija. V slabih dveh urah smo pri izhodi{~ni 
ko~i. [e spust do jezera, vo`nja domov in sklepno dejanje – ana-
liza ture v Mojstrani. Vodnika Boris in Jernej sta zadovoljna, {lo 
je po na~rtu in brez nezgod, slu`ilo je tudi vreme. Ni~ manj na-
smejani nismo ostali pohodniki in `e padajo ideje, kam v Dolo-
mite prihodnje leto.

Polona Kus, foto Jernej Mrak, Bojan Zavr{nik

Ponovno v Dolomitih – na Marmoladi

15. september – 
Praznik planinske 
pesmi na Zelenici

Pesem je postala nepogre{ljiv del vseh prijetnih sre~anj v Domu 
pri izviru Zavr{nice in med ~lani Planinskega dru{tva @irovnica je 

dozorela zamisel, da priredimo

Praznik planinske pesmi.
V nedeljo, 15. septembra, se bo pri Domu pri izviru 

Zavr{nice s petjem planinskih pesmi predstavilo sedem 
pevskih zborov z Gorenjske in iz Novega mesta. 

Prireditev se bo pri~ela ob 13. uri.

Si lahko predstavljate, kako zveni pesem, ki jo skupaj zapoje 
sto pevcev sredi prelestnega gorskega okolja? Pridite, v objemu 

Vrta~e in Begunj{~ice bomo skupaj prisluhnili in zapeli!

Ferata

Pozdrav z vrha

Sestop s pogledom na jezero Fedaia
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Po~itnice s Partizanom

V mesecu juliju je TVD Partizan @irovnica v dolini Zavr{nice 
organiziral aktivne po~itnice za otroke od 1. do 6. razreda 
osnovne {ole. Na na{o sre~o nas je vseh 14 dni spremljalo lepo 
vreme, tako smo vse aktivnosti lahko izpeljali po zami{ljenem pro-
gramu. Otroci so se zabavali z igranjem in u~enjem nogometa in 
odbojke na mivki. Obiskali so nas gorski re{evalci, ki so predsta-
vili svoje delo, delo z re{evalnim psom ter za popestritev naredili 
`i~nico preko potoka Zavr{nica, po kateri so se otroci lahko spu{~ali. 
Svoje delo nam je predstavil gozdar. Pokazal nam je tudi, kako se 
podre drevo in orodje, ki ga uporablja. ^etrtek je bil rezerviran za 
kolesarje in obisk Du{ana s konji. Kolesarji so pripravili poligon, po 
katerem so se vozili otroci, Du{an pa je na kratko predstavil, kako 
je potrebno konja pripraviti preden za~nemo z jahanjem. Seveda 
so se v jahanju vsi tudi preizkusili. Petek je bil obarvan tehni~no. 
Ogledali smo si male hidroelektrarne v Zavr{nici. 

Med celodnevnim pestrim programom se je prileglo kosilo in 
spro{~ujo~e dru`abne igre ali igranje na novih igralih. Po~itnice 
so bile dobro obiskane, v dveh tedenskih izmenah je v Zavrhu 
u`ivalo ve~ kot 20 otrok. Upamo, da bo prihodnje leto prav tako.

[pela Verov{ek, Jani Koselj

Rekreacija za pred{olsko mladino
PRVA VADBA
Od 4 do 6 let – ponedeljek,  9. 9. 2013 ob 17.30
Od 2 do 4 let – torek,  10. 9. 2013 ob 17.30
Leto je naokoli in vse najmlaj{e zopet vabimo na zabavne urice 
v TVD Partizan. Vadba bo potekala v enakih terminih kot lansko 
leto. Otroci stari od 4 do 6 let bodo vadili ob ponedeljkih od 
17.30 do 19.00, otroci stari od 2 do 4 leta pa ob torkih ob isti 
uri. Za vadbo pri najmlaj{ih (2 do 4 leta) je obvezna udele`ba vsaj 
ene odrasle osebe (star{i, stari star{i, tete,…). Vadbo bo kot `e 
nekaj let vodil vaditelj @iga Blatnik. Vabljeni vsi, ki si `elite {porta, 
dobre dru`be predvsem pa veliko smeha in zabave.

Aerobika 
PRVA VADBA
Torek, 3. 9. 2012 ob 20.30
Vabimo vas na rekreativno aerobno vadbo v Dvorano pod Sto-
lom, ki bo pod okriljem TVD Partizana @irovnica potekala ob 
torkih od 20.30 do 21.30 in ob ~etrtkih od 21.00 do 22.00.

Pridite in se razgibajte v dobri dru`bi. Va{e telo vam bo za 
to hvale`no. S seboj prinesete ~isto obutev, {portno opremo, 
brisa~o in plastenko vode.

Inf. : 040 480 919 ali larissi.suzana�gmail.com
Veselim se dela in dru`enja z vami,

vaditeljica Suzana Larissi

Prireditve
JESENSKI KROS
Petek, 27. september 2013 v Zavrhu

Kot obi~ajno, bo zadnji petek v septembru, 27. 9. 2013, 
potekal jesenski kros okoli jezera v Zavrhu. @e lani nas je po-
leg mno`ice otrok presenetila {tevil~na udele`ba odraslih teka~ev, 
upamo, da bo letos pogumnih in zmiganih {e ve~. Za tiste, ki 
ne nameravate te~i, bo ob krosu potekal tudi test hoje na dva 
kilometra, ki ga pripravljajo strokovne sodelavke Zdravstvenega 
doma Jesenice. Na varen in prijeten na~in boste pridobili osnovne 
informacije o svojem zdravstvenem stanju in fizi~ni kondiciji. 
V oktobru, pokalna tekmovanja `e v septembru, bodo 
liga{ka tekmovanja za~ele tudi ekipe pri odbojki. Podrob-
nosti si oglejte v napovedniku na spletnih straneh TVD Partizan 
@irovnica http://partizan.zirovnica.si/ in uradni strani OZS http://
www.odbojka.si/tekmovanja2013 .

Vabljeni!
Samo Mekina, Jani Koselj

Odbojkarska {ola v Pinei
Odbojkarsko {olo, ki je potekala od 28. avgusta do 2. 
septembra, smo ponovno pripravili v sodelovanju z OK 
Mladi Jesenice. Mladi odbojkarji so skozi igro spoznavali osno-
ve odbojkarske igre. Trenerja Matja` Sili~ in [pela Verov{ek sta 
poskrbela za pestrost in raznolikost treningov, prav tako pa za 
varno in zanimivo bivanje na taboru. Vsak dan pred zajtrkom je 
bila na sporedu jutranja gimnastika, uro in pol dolg trening pred 
kosilom in prav tak{en {e pred ve~erjo. Ostali ~as smo izkoristili 
za plavanje in druge kratko~asne ak tivnosti. Izve dli smo iskanje 
skritega zakla da, igrali dru`abne igre … V ve~ernem ~asu smo 
organizirali dva plesa in se podali v Novigrad. 
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Tudi letos nam je podjetje Atelje Rozman iz Smoku~a izdelalo 
majice z lepim potiskom. Hvala za majice, ki so bile na{ prepo-
znavni znak tako v kampu kot tudi v mestu.

To je bila druga izvedba poletne odbojkarske {ole. @elimo si, 
da postane tradicionalna, zato smo se dogovorili z OK Mladi 
Jesenice in ZDPM Jesenice za stalen termin v Pinei konec meseca 
avgusta. 

V TVD Partizan @irovnica `elimo, da otroci po~itnice pre`ivljajo 
aktivno, na{im mladim odbojkarjem pa `elimo veliko uspehov v 
{oli in v {portu. 

Sporty bar – nova pridobitev v 
TVD Partizan @irovnica

Pomladi leto{njega leta smo v dru{tvu TVD Partizan  
@irovnica zaklju~ili s tretjo etapo obnove doma. Novo 
pridobitev predstavlja gostinski lokal zgrajen v prvem 
nadstropju doma poleg telovadnice.

Realizacija tretje etape obnove se je sicer zavlekla kar za dobro 
leto in pol, v glavnem zaradi izostanka sredstev financiranja in-
vesticije s strani Fundacije za {port RS – `al smo na njihovem 
vsakoletnem razpisu `e tretje leto ostali praznih rok. Na koncu 
je padla odlo~itev, da investicijo financiramo z najemom kredita.
Dela smo s podpisom pogodbe zaupali gradbeni dru`bi Kovi-
nar Gradnje ST d.o.o. z Jesenic. Vodenje investicije in strokovni 
nadzor smo opravili voluntersko kar sami ~lani dru{tva, koordi-
nacijo varstva pri delu pa dru`ba UTA-Var d.o.o. iz Most. Ker 
v dru{tvu nismo usposobljeni za opravljanje gostinske dejavno-
sti, smo lokal oddali v najem za 15 let najemniku CIFRA-SPORT 
d.o.o. iz Begunj. Izbrali smo najemnika, ki `e ima izku{nje s to-
vrstno dejavnostjo, saj ima vrsto let v upravljanju bar Jur~ek v 
Begunjah, zelo zavzeti in inovativni pa so tudi pri organizaciji 
najrazli~nej{ih {portno rekreativnih prireditev za vse starostne 
skupine, vseeno pa jim je najljub{e delo z mladimi. Da je to res, 

dokazuje tudi pred kratkim izvedena prireditev na tenis igri{~u  
@IV @AV za najmlaj{e. Obljubljajo pa, da bodo na svoj ra~un 
pri{li tudi starej{i ob~ani.

Otvoritev lokala SPORTY BAR je bila izvedena 11. julija. Ob le-
pem {tevilu radovedne`ev so jo popestrili tudi ~lani ansambla 
Veseli Begunj~ani. 

Najemnik lokala je s pogodbo prevzel tudi vzdr`evanje in odda-
jo teni{kih igri{~ ter velike dvorane z malo dvorano za namizni 
tenis. O prostih terminih in rezervacijah se lahko pozanimate na 
telefonski {tevilki lokala 08 3802 310.

Z gostinskim lokalom smo tako {e bolj popestrili ponudbo 
na{ega dru{tva v okviru doma TVD, saj se lahko po {portnih 
u`itkih odpo~ijete in okrep~ate v prijetnem lokalu ali na zunanji 
terasi. Ob kavi si lahko mimogrede ogledate kak{en »lokalni« 
teni{ki dvoboj, pokramljate s prijatelji ali preprosto u`ivate v po-
gledu na na{e prelepe Karavanke. 

Vodja obnove doma Anton Koselj 

[portne aktivnosti pri baru 
Zavrh v Zavr{nici

Bar Zavrh v Zavr{nici je v sodelovanju s TVD Partizan @irovni-
ca 17. avgusta organiziral in izvedel turnir me{anih ekip v 
odbojki na mivki. Tekmovalo je 9 ekip: @ogice Nogice, KJ[, 
Triglav, Son~ki, Neve{ ti n~, Bod ti tih, Zavrh, Sam trije, Mi trije. 
Tekme so se odvijale v spro{~enem vzdu{ju in ob vzpodbujanju 
navija~ev. V napeti finalni tekmi je zmagala trojka Neve{ ti n~. 
Druga je bila ekipa Bod ti tih, tretja pa @ogice Nogice. Nagrade 
so dobile vse ekipe, podelil jih je `upan Ob~ine @irovnica Leo-
pold Poga~ar, ki je bil tudi sam ~lan ekipe Zavrh. 

Ob tej prilo`nosti se je v Zavrhu predstavila doma~a glasbena 
skupina Arthem. Popestrila je ~as pred finalno tekmo in poskr-
bela za veselo razpolo`enje tudi po kon~anem turnirju.

Pri baru Zavrh to ni bila edina {portna prireditev v poletnih me-
secih. Organizirali smo {e tekmovanje v prstometu in gostili 
tekmovanje working test psov retriverjev ter zbore kolesarjev in 
pohodnikov.

Bar Zavrh bo odprt tudi jeseni in pozimi. Poskrbeli bomo za 
{portne in druge aktivnosti. Na odbojkarskem igri{~u bo na-
rejeno drsali{~e, pripravljena bo tudi proga za tek na smu~eh. 
Mo`no bo sankanje in smuka za otroke. Povabili bomo Dedka 
Mraza in poskrbeli {e za kak{no presene~enje.

        Ekipa Zavrh

Odprto že zjutraj od 7.00 do 23.00

TVD Partizan, Žirovnica 
Tenis - že od 2 EUR/uro, namizni tenis - rezervacije 083 80 23 10

Jutranja kavica
Roglji~ki

Coffee to go
Naravni sokovi

Prstomet, po doma~e balin~kanje
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Zabavna prireditev v ob~ini, ki vsako leto zaokro`i 
po~itnice, minila v znamenju konjeni{tva, ~ebelarstva in 
dalmatinske glasbe. Na prireditvi tudi tr`nica in zabava 
za otroke. Vesele dneve sta dru`no organizirala dru{tvo 
Trim tim in Konjeni{ki klub Stol.

V soboto je na prireditvenem prostoru potekalo tekmovanje v 
endurance jahanju za dr`avno prvenstvo in tekmovanje enov-
preg ter dvovpreg za pokal KK Stol. Naslednji dan so si obisko-
valci lahko ogledali {e tekmovanje v preskakovanju zaprek za 
dr`avno prvenstvo. Tekmovanja je organiziral KK Stol, v vseh ka-
tegorijah so sodelovali tudi ~lani kluba in dosegli nekaj odli~nih 
uvrstitev: Jo`e Podlipnik 1. mesto, Meta Zupan 2. mesto (enov-
prege), Polde Zupan 2. mesto (dvovprege), [pela Budi~ 1. me-
sto, Alenka Kramari~ 2. mesto (preskakovanje ovir), Petra [mid 
2. mesto (endurance).

V nedeljo so na svoj ra~un pri{li ljubitelji ~ebelarstva. Doma~e 
~ebelarsko dru{tvo je priredilo 1. ~ebelarski dan Antona Jan{e, 

ki se je pri~el s spominsko slovesnostjo ob 240. obletnici Jan{eve 
smrti in predavanjem znanega hrva{kega ~ebelarja v dvorani na 
Breznici. Program se je nadaljeval s ~ebelarskimi igrami, na kate-
rih je letos sodelovalo kar 27 ekip iz Slovenije, Avstrije, Bosne in 
Hrva{ke. Slavili so ponovno ~ebelarji iz Preddvora. 

Bo{tjan No~: »^ebelarski del je letos do`ivel svoj vrhunec. 
Strokovni del v kulturni dvorani je bil odli~no obiskan, uspel 
je tudi popoldanski del, namenjen zabavi in dru`enju. O tem 
govorijo {tevilni pozitivni odzivi in sporo~ila ekip, ki skoraj vse 
v en glas pravijo: »Upamo, da nas povabite tudi drugo leto!« 
Sam sem edino pri~akoval ve~ gledalcev. To pa je izziv za na-
slednja leta. Sicer si pred 13 leti, ko smo z Du{anom Zimo in 
Milanom Dubravcem pri{li na idejo za organizacijo Veselih dni, 
nisem predstavljal, da bo prireditev postala tako prepoznavna. 
Predvsem prostovoljno delo, ki ga opravljajo ~lani Trim Tima in 
Konjeni{kega kluba Stol, je v dana{njem ~asu nekaj posebnega, 
skupna organizacija `e 13. prireditve zapored pa dokaz, da v  
@irovnici znamo in zmoremo sodelovati.«

Veseli dnevi v @irovnici 2013

Zmagovalke v vzdržljivostnem jahanju na 40 km, hitrostna 
kategorija  

Ve~erna zabava z dalmatinsko klapo Leut

^lana ekipe ~ebelarskega dru{tva Anton Jan{a Navija{ko-tekmovalna ekipa Ob~ine Žirovnica

Organizatorja VD Konjeni{ki klub Stol in Športno rekreativno dru{tvo Trim Tim Žirovnica se zahvaljujeta PGD Zabreznica in PGD 
Smoku~ za rediteljsko službo, Slovenski vojski in skavtskemu stegu Breznica za pomo~ pri izpeljavi endurance tekme, ZTK za pripravo 
tržnice in sponzorjem za podporo. Sponzorji prireditve so bili: Ob~ina Žirovnica (glavni sponzor), Rettro d.o.o., Medex d.o.o., Casino 
Tivoli, Medium d.o.o., Integral avto Jesenice, Sinkopa d.o.o., Elektroin{talacije ^arni. Sponzorji konjeni{kih tekem: Konjeni{ka zveza 
Slovenije, Elektro Gorenjska d.d., Banka Koper, Patan d.o.o., Eltima d.o.o., Družinsko podjetje Kosi~ d.o.o., Elektrogradnje Štefelin, 
AS - Primus d.o.o., J – Rupert d.o.o., Mr d.o.o. Predvsem pa se zahvaljujemo ~lanom obeh dru{tev za odli~no izpeljane VD 2013.
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Te`ko bi opisal vse. Zato se bom v tem ~lanku posvetil le Du-
baiu, ki s svojimi razli~nimi obrazi in oddaljenostjo mo~no buri 
domislijo. Upam, da bo ~lanek vsaj deloma nakazal pestrost in 
kompleksnost tega pu{~avskega emirata, ki se je predvsem v za-
dnjih dvajsetih letih popolnoma preobrazil iz manj{ih trgovskih 
in ribi{kih zaselkov v enega mo~nej{ih in najprepoznavnej{ih 
gospodarskih centrov na Bli`njem vzhodu in v svetu. S svojimi 
arhitekturnimi megaliti postavlja nove arhitekturne mejnike, ki 
pa so bolj kot karkoli drugega metafora za neskon~ne ambicije 
in hrepenenje po vsem tistem kar premore »razviti« svet ter po 
prihodnosti, ki naj bi segala preko mejnikov z nafto pridobljene-
ga kapitala. 

Dubai je eden od sedmih Zdru`enih Arabskih Emiratov, ki le`ijo 
ob koncu Arabskega polotoka, obdajata pa jih Oman in Saudska 
Arabija. Zdru`ene Arabske Emirate poleg Dubaia sestavljajo {e 
Abu Dhabi, Sharjah, Umm Al Quwain, Ajman, Fujairah in Ras 
Al Khaimah. Dubai je sicer eden najbolj prepoznavnih, vendar 
pa je Abu Dhabi s svojimi naftnimi nahajali{~i (9 % svetovnih 
naftnih rezerv) in zemeljskim plinom, (5 % svetovnih naftnih re-
zerv) finan~no najmo~nej{i in tudi administrativno in upravno 
sredi{~e Zdru`enih Arabskih Emiratov. Tako Dubai kot Abu Dha-

bi pa tekmujeta s Qatarjem za prevlado v regiji; le da je Dubai 
vedno par korakov pred vsemi. Tu so recimo Emirates Airliens 
(eden najbolj{ih in najbolj prepoznavnih letalskih prevoznikov 
na svetu in v regiji), najbolj drzni gradbeni projekti (Burj Khali-
fa, Palma Islands, World Islands, Ski Dubai, Hotel Burji Al Arab, 
etc.), Dubai Free Zones (kjer se lahko podjetja ob relativno nizkih 
dajatvah in omejitvah hitro razvijajo ter osvajajo svet). Dubai ima 
ene najbolj{ih izobra`evalnih in zdravstevnih storitev v regiji, eno 
najve~jih razsoljevanih postaj za pridobivanje sladke vode, etc. Z 
zadnjo krizo se je razmerje mo~i in vpliva sicer rahlo prerazpo-
redilo na stran tistih z ve~jimi zalogami naravnih virov, vendar 
pa Dubai se vedno predstavlja tisti najbolj drzni eksperiment, na 
~igar uspe{nih praksah in napakah se intenzivno u~i ostala regi-
ja. Ob pomanjkanju nafte pa nam Dubai tudi nekako pribli`a en 
vidik prihodnost regije. 

Dubai je s svojima dvema milijonoma prebivalcev najbolj po-
seljen emirat, vendar je od tega le 17 % doma~ega prebival-
stva. Ve~ina tujcev prihaja iz Indije (53 %), Pakistana (13 %) in 
Banglade{a (7 %). Le pribli`no dva do tri odstotke tujcev pri-
haja iz Evrope in Amerike. S tega vidika je zelo zanimiv, saj ti 
prinese svet na dlani. V dvomilijonski naselitvi namre~ najde{ 
pri{leke s celega sveta, ki `ivijo in delajo skupaj ter drug druge-
mu posku{ajo pribli`ati svoj svet. 

MOJE POTEPANJE – DUBAI, ZDRU@ENI ARABSKI EMIRATI
@e eno malo desetletje se potepam po svetu, najprej {tudij na Azurni obali Francije, nekaj manj kot leto dela v 
srednjeve{ki Pragi in mondenem Monaku ter zadnjih pet let v pu{~avskem emiratu Zdruzenih Arabskih Emiratov - 
Dubaiu. 

Burj Al Arab

Pu{~ava Dubai International Airport



Ljudje se radi razlikujemo po raznoraznih dru`beno zgodovin-
skih in teritorialnih okvirih, kot so nacija, religija, kultura.V ve~ini 
ob~e ~love{kih vrednot, norm in prioritet pa smo si vendarle 
zelo podobni, saj le te vodijo do skorajda identi~nih ciljev. Skrb 
za dru`ino in ob~e dobro, ljubezen, dolo~eno varnost zase in 
za svoje bli`nje, izobrazbo za otroke in do neke mere urejena, 
stabilna in predvidljiva prihodnost. Ti cilji s krizo posameznika 
ali dru`be po navadi pridejo {e toliko bolj do izraza, saj nam 
odvzamejo breme detajlov in nas osredoto~ijo na vse tisto, kar je 
zares pomembno. V Dubaiu/tujini so osebni napori in prizadeva-
nja stalnica, saj ni ni~ zagotovljeno in je vse odvisno le od tebe, 
tvojega dela in prijateljev, na katere se lahko zanese{. Ravno to 
omogo~a vsem tem narodom uspe{no sobivanje na, do neke 
mere, nevtralnem obmo~ju Zdru`enih Arabskih Emiratov. 

Kljub vsemu tako mo~na prisotnost tujih narodnosti postavlja 
pod vpra{aj smernice in identiteto regije, po drugi strani pa 
vspostavlja sistem, ki se precej za{~itni{ko vede do avtohtonega 
prebivalstva, tudi v smislu zagotovljenih pogojev bivanja in kul-
turnih omejitev. Tujcem je recimo skorajda nemogo~e pridobiti 
dr`avljanstvo. 

Glede zaposlitev v Dubaiu ali kateremkoli drugem emiratu, je v ve-
liki ve~ini primerov tako, da vsakdo ponavadi pride z enomese~no 
turisti~no vizo in si tekom bivanja poizku{a najti zaposlitev. Zapo-
slovalna klima je tu ob vseh projektih {e vedno bolj pozitivna kot v 
Evropi, ~eravno ni samoumevno, da je vsakdo uspe{en pri iskanju. 
Seveda je tu osnovni pogoj odli~no znanje angle{~ine ter visoke 
strokovne kvalifikacije. Potrebno se je namre~ zavedati, da je Du-
bai sti~i{~e razvitega in manj razvitega sveta, kjer poteka stalno 
lovljenje ravnote`ja med cenej{o in dra`jo delovno silo (glede na 
kvalifikacije in potrebe). V kolikor kon~as v prvi, si je dokaj te`ko 
zamisliti kakr{no koli stopnjo udobja. 

Doma v Sloveniji se marsikaj zdi samoumevno: ~udovito oko-
lje, poceni zdravstvene storitve, dostojen in ve~ini dostopen 
izobra`evalni sistem, pitna voda, ~ist zrak, varnost, javni prevoz 
in relativna bli`ina ve~jih mest/zaposlitve/{ol. Vsak od teh ele-
mentov ima v Dubaiu ceno, ki se izra`a tako v denarju kot ~asu. 

Osebno sem se z Dubaiem prvi~ sre~al pred sedmimi leti. Ta-
krat je bil Dubai le vmesna postaja na moji poti radovednosti in 

`elja, saj si nisem nikoli mislil, da bom kdaj ostal tukaj za ve~ kot 
eno leto. To je bila tista pu{~avska izku{nja, ki ti na nek na~in 
vzame vse, te prizemlji in ti da vedeti, da si se zelo na za~etku. 
Veljalo  bo le to, kar bo{ dokazal in ostal bo{ lahko le dokler 
bo{ zaposlen. Dubai v tem smislu ne pozna kaj dosti socialne, 
zdravstvene varnosti in razumevanja. Tvoje zdravstveno varstvo 
je vezano na podjetje, pri katerem si zaposlen, socialno varnost 
pa predstavljajo tvoji prihranki. V kolikor zaposlitev izgubi{, iz-
gubi{ tudi delovno vizo, brez katere mora marsikdo zapustiti 
Zdru`ene Arabske Emirate. To {e predvsem velja za tiste naci-
onalnosti, ki si te`je zagotovijo turisti~no vizo, kot na primer 
trenutno dr`avljani Sirije in ostalih kriznih `ari{~. 

Ve~ino dolgoro~nih poslovnih in osebnih potez tukaj spremlja 
senca mo~nega dvoma glede na dogajanja na Bli`njem vzhodu 
in globalno. Svet postaja mo~no soodvisen in morda je tako tudi 
prav, saj smo vsi le ljudje, ki si delimo isto okolje in zelo podobne 
`elje. @elim si, da bi to zavedanje na{lo mesto v vsakem izmed 
nas. Dubai pa s svojo mednarodnostjo in kompleksnostjo pred-
stavlja svet v malem – v katerem smo vsi le gostje za dolo~en in 
nedolo~en ~as. Eksperiment v vsakem pomenu besede.

Matej Sodja
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Ski Dubai

Gsm: 041 762 636
Tel: 04 537 33 05

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

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

porokah in rojstnih dnevih ...

GOSTILNA JEZERSKA HIŠA 
Na golf igri{~u Bled

Gsm: 041 762 636
Tel: 04 537 33 05

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

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

porokah in rojstnih dnevih ...

GOSTILNA JEZERSKA HIŠA 
Na golf igri{~u Bled

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

Za vsa kolesa letnika 2014 že zbiramo prednaročila. Naroči svojo 
novo kolo Trek ali Cannondale že sedaj in si zagotovi nižjo ceno!

Posezonska 
razprodaja do - 20 % 
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NEREIDA: grška morska nimfa, KAKA: brazilski nogometaš, ASEN: bolgarski kralj, ULITOST: skladnost, INDRI: polopica z Madagaskarja 

AVTOR:
BOŠTJAN
OVSENEK

GLAVNO 
MESTO

AM. ZVEZNE
DRŽAVE

GEORGIJE

OSEBA V
PRIPORU

TEMELJ,
BAZA

ŠTEVILČNI 
PODATKI
V OBLIKI

TABEL, DIA-
GRAMOV

KEMIJSKI
SIMBOL

ZA TELUR
BIBLIJSKI

OČAK
PEGAVOST,
MAROGA-

VOST

TOPILO
ZA LAKE

IN SMOLE

AMERIŠKA 
PISATE-

LJICA
(AMY)

APOSTOL-
SKO PO-

SLANSTVO

PIŠČAL IZ 
VOTLEGA 
STEBLA
TRSTIKE

STRELNA
ODPRTINA

NIK
ZUPANČIČ

BOLGAR-
SKI KRALJ

REPINO
PERJE

MASLU
PODOBEN
IZDELEK

FORDOV
MALČEK

KITAJSKA 
POSODA ZA 

KUHANJE

ZAČRTANA
SMER

ATOMSKA
PEČ

OSEBNI
ZAIMEK

IVO
ANDRIĆ

DETELJA Z OVALNIMI
LISTI IN RDEČIMI CVETI,

RDEČA DETELJA

REZIDENCA
FRAN-

COSKIH
KRALJEV

PRI PARIZU

OBOKANO
STEBRIŠČE,

SVOD
NIKALNICA

VRANJI
SAMEC

SAMOGLAS-
NIKA DRUG
OB DRUGEM

KOMBINA-
CIJA KART
PRI POKRU
SPOJ ROKE
S TRUPOM

IMITATOR,
POSNEMO-

VALEC

ODPRTA
TELESNA

POŠKODBA

ROMAN
WALTERJA

SCOTTA
IZPIRALNIK

ZA RANE

GRŠKA 
MORSKA 

NIMFA

BRAZILSKI
NOGO-
METAŠ

AZIJSKO
JEZERO, KI
SE STALNO

ZMANJŠUJE

PIETRO
ARETINO

VLEČENJE,
NATEGO-

VANJE

NAJVEČJI
HRVAŠKI

OTOK

ČETRTI 
RIMSKI
KRALJ

MARCIJ

SKLAD-
NOST,

HARMONIČ-
NOST

MARATON-
SKI TEK

GOZDARSKI
ČUVAJ

STARO-
JUDOVSKI

KRALJ

NASLOV 
POD

UMETNI-
ŠKO SLIKO

NAŠA
PEVKA

VRČKOVNIK

SANJE
NEKDANJA
ENOTA ZA

ABSORBIR.
DOZO ION.
SEVANJA

KRATEK
POŽIREK BICIKEL

ČISTOČA

ODISEJEVA
DOMOVINA

POLOPICA
Z MADAGA-

SKARJA,
BABAKOTO

VULKANSKI
OTOK OB
ZAHODNI

OBALI
SUMATRE

IZVIRNIK,
ENOJNIK
ZELENICA
V PUŠČAVI

20. IN 10.
ČRKA

NEMŠKI
PISATELJ

(THOMAS)

AMERIŠKI 
FILMSKI 
IGRALEC 
PACINO

CIGAN

NAJVIŠJA
GORA

FILIPINOV

FRANCOSKI
KOMIK

(JACQUES)
GLAVNI

ŠTEVNIK

HRVAŠKI 
OTOK

(ANTIČNA
ARBA)

RIMSKA
DUŠA

UMRLEGA

ORANŽADA
PODLOŽ-

NIŠKO
DELO V
FEVDA-
LIZMU

NAŠA 
SLIKARKA

PLESTENJAK
ENVER
HOXHA

NORV. POL.
RAZISKOV.

AMUNDSEN
VLADIMIR

LEVSTIK

KRATKO
ŽENSKO

OGRI-
NJALO

NAJVIŠJI
MED

GRŠKIMI
BOGOVI

ZALIV MED 
ISTRO IN 
SEVERNO 

DALMACIJO

JAPONSKI
NARODNI 
PARK NA 
KJUŠUJU

OKRASNI
KAMEN

NAROD NA
BALKANU

Nagrade:
1.  nagrada:  Knji`ica Pot kulturne dedi{~ine
2.  nagrada:  Knji`ica Pot kulturne dedi{~ine
3.  nagrada:  Knji`ica Pot kulturne dedi{~ine

NAGRADNA KRI@ANKA

Geslo kri`anke po{ljite do 30. obtobra 2013 na naslov  
Novice ob~ine @irovnica, @irovnica 60c, 4274 @irovnica.

Geslo prej{nje kri`anke:  
Bar Zavrh v objemu narave
Nagrade prejmejo: 
• Marinka @emlja, Selo 35
• Nina Tav~ar, Zabreznica 25
• Domen Kova~i~, Moste 8a
Nagrade prejmete v baru Zavrh.



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

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

www.medium.si

Cene že od:
20 eur za format 15x21 cm

29 eur za format 21x28 cm

39 eur za format 30x30 cm

78 eur za format 42x30 cm
od 28 pa do 120 strani.

Izdelava foto knjig
Vi oblikujete – mi tiskamo 

ali mi oblikujemo 
in tiskamo 

po vaših željah.

Počitnice 
2012

04 / 580 50 20 • medium@medium.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.

^ebelarstvo Bo{tjan in Anton NO^ 
Selo 42, Žirovnica, gsm: 031 877 270

www.cebelarstvo-noc.si



9.990 €*

·  dvopodročna 
klimatska 
naprava

·  5 vrat
·  6 zračnih blazin

Cool ali hot?
www.peugeot.si

PEUGEOT 208

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.

*Cena velja za model peugeot 208 Active 1,2 VTi, 5 vrat in opcijo avtomatska dvopodročna klimatska naprava in ob nakupu s pomočjo Peugeot Financiranja za dobave do 31.12. 2013. Štiri leta podaljšane 
garancije vključuje 2 leti pogodbene garancije in dve leti podaljšane garancije Optiway oziroma do 60.000 prevoženih kilometrov. *Več o programu zvestobe Moj Peugeot na www.peugeot.si

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

AVTO PARTNER.indd   1 8/29/13   2:55 PM

NOVO!

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.


