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NOVEMBER 2013
Leto VIII

[TEVILKA 5

 O STANJU NA GRADBI[^IH
 KONVENCIJA ZA SLOVENSKO PISATELJSKO POT
 SPOMENIK PADLIM NA BREZNICI
 ODBOJKARSKA SEZONA SE JE ZA^ELA



•	nega	obraza	po	metodi	Cholley
•	hyaluronic	mezoterapija	

(intenzivna	vlažilna	nega	obraza)
•	selektivna	fototermoliza
•	(IPL	-	intenziven	pulz	svetlobe)
•	pedikura
•	depilacija	nog

NOVO
BIO kozmetika

ponedeljek, torek, četrtek od 15. – 20. ure
sreda 8. – 12. in 15. - 20. ure

petek od 8. – 14. ure

Pričakujemo vas tudi v soboto 26.10., 9.11. in 16.11. - od 8.00 do 14.00 ure!

STORITVE Z MINI BAGRI 
IN TRAKTORSKI PREVOZI

 
Klemen Zupan s.p.

Doslovče 5, 4274 Žirovnica
 Telefon: 041 887 132

Želite fotografije svojih najdražjih združiti 
s koledarjem, ga podariti, ali pa mu izbrati 

prostor na vidnem mestu v stanovanju?

Vi pošljete fotografije, ostalo pripravimo mi.

Življenje brez prijateljev je prazno,

zato si je treba zanje ~as vzet ...
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OSEBNI KOLEDARJI - 
ODLIČNO DARILO

Enolistni, šestlistni ali dvanajstlistni koledarji so 
dimenzije 32x45cm, tiskani na 150-300g papirju/kartonu.

5 kos: 8 eur/kos
10 kos: 6 eur/kos

1 kos: 15 eur/kos
3 kos: 10 eur/kos

Cene enolistnih koledarjev že od:

Vse cene vključujejo DDV.
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Spo{tovane ob~anke, dragi ob~ani, verjetno se boste strinjali z 
menoj, da ~as hitro be`i, dnevi in meseci minevajo kot bi mignil. 
Ni dolgo tega, ko so na{i otroci ponovno sedli v {olske klopi, 
`e so za nami »krompirjeve« po~itnice. Na tem mestu moram 
poudariti, da je sodelovanje ob~ine z novo ravnateljico go. Ano 
Klemenc zelo dobro.

Dan spomina na mrtve je v na{a srca priklical na{e najdra`je, 
ki jih ni ve~ med nami. Verjamem, da se jih spominjamo s 
spo{tovanjem, da se spominjamo vsega, kar smo lepega in do-
brega pre`iveli z njimi. K sre~i je `ivljenje tak{no, da bole~ina ob 
izgubi najdra`jih po~asi bledi, spomini pa ostanejo za vedno.

[e vedno smo sredi velikega investicijskega cikla in `elim 
si, da bi vreme {e nekaj ~asa zdr`alo. Pri tem mislim na 
zmerne temperature in da sneg, pa naj mi otroci ne zamerijo, 
ne bi prehitro pobelil na{ih krajev, vsaj v ni`inah ne. Izvajalce 
del v ob~ini opozarjamo, da bo potrebno skrbno spremljati vre-
menske razmere in razkopane ceste in ulice pred zimo pustiti v 
stanju, ki bo omogo~alo plu`enje. 

Ob va{i veliki potrpe`ljivosti dela potekajo skladno s planom, 
seveda pa mimo te`av, ki jih tak{na investicija prina{a s seboj 
ne gre. Upam, da jih re{ujemo v va{e ~im ve~je zadovoljstvo in 
dovolj hitro.

Konec oktobra smo prejeli sklep Ministrstva za infrastrukturo 
in prostor, s katerim so nam dodelili sredstva sofinanciranja v 
okvirni vi{ini 214.394 EUR oziroma 85 % upravi~enih stro{kov 
investicije (vrednost brez DDV) za energetsko sanacijo osnov-
ne {ole. Dela na {oli so se `e pri~ela.

Upravna enota Jesenice je 18. 9. 2013 izdala gradbeno dovo-
ljenje za rekonstrukcijo objekta Selo 15 (»Osvaldov hlev«), 
ki je na podlagi sprejetega stanovanjskega programa Ob~ine  
@irovnica namenjeno za rekonstrukcijo ob~inskih stanovanj. In-
vesticija se bo predvidoma pri~ela v naslednjem letu.

V pripravi je novelacija razvojnega programa Ob~ine @irov-
nica do leta 2020, ki bo po obravnavi na projektni in program-
ski skupini (ob~inska uprava, ob~inski svetniki, predsedniki va{kih 

odborov, direktorji javnih zavodov) javno predstavljena tudi vsem 
ob~anom z mo`nostjo posredovanja pripomb in predlogov. O 
vsem boste pravo~asno obve{~eni.

Glede pobude in za~ete postopke (predvsem na politi~nem 
nivoju) o ukinjanju ob~in, ki imajo manj kot 5000 prebi-
valcev, je moje stali{~e odklonilno. ^e bo `e prihajalo do 
zmanj{evanja ob~in, potem je poleg {tevila prebivalcev seveda po-
trebno upo{tevati najmanj tudi finan~ni vidik, v smislu ali je ob~ina 
finan~no samozadostna ali ne. Vsekakor pa mislim, da je pravica 
do lokalne samouprave zelo pomembna in neodtujljiva za ob~ane. 
Javno in v odgovorih medijem to ves ~as poudarjam. Glede pre-
dlogov za spremembe Zakona o financiranju ob~in smo `e podali 
pripombe preko Skupnosti ob~in (SOS). Nova dav~na zakonoda-
ja oziroma predlog davka na nepremi~nine se mi ne zdi najbolj{a 
re{itev, kajti re{evanje krize z novimi in ve~jimi davki je slaba re{itev. 
Davkov je dovolj in so dovolj visoki, le dr`ava jih ne zna pobrati.

Pred nami je tudi ob~inski praznik, ko bomo na osrednji 
slovesnosti podelili ob~inske nagrade in priznanja. @e se-
daj vas vabim na osrednjo proslavo, ki bo 3. decembra ob 19.00 
uri v Dvorani pod Stolom. Prav tako vabljeni na vse ostale prire-
ditve, ki bodo potekale ob tej prilo`nosti.

Izkoristite lepo jesensko vreme za sprehode v naravo, u`ivajte v 
~udovitih barvah, predvsem pa se imejte lepo. 

O stanju na gradbi{~ih

Gradnja kanalizacijskega sistema poteka skladno s termin-
skim planom. Delo poteka po~asneje na strmih ozkih ulicah, 
kjer je potreben ro~ni izkop, nekaj te`av delavcem povzro~ajo tudi 
stari vodi, ki na na~rtih niso ozna~eni. Potek gradnje je seveda 
mo~no pogojen z vremenom. Ob ugodnih pogojih bodo sredi no-
vembra asfaltirane ulice v Zabreznici, na Selu in ulico ob ̀ elezni{ki 
postaji, kjer so kanalizacijska in ostala dela dokon~ana. Tako bo 
omogo~eno nemoteno izvajanje zimske slu`be. V nadaljevanju, 
torej prihodnje leto, sledi izgradnja kanalizacije v @irovnici in delu 
Most. Vsa dela bodo predvidoma zaklju~ena novembra 2014. 

Aktualno

@upan Ob~ine @irovnica 

»[e vedno smo sredi velikega investicijskega cikla« 

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. 

Obisk {portnikov zaposlenih v Slovenski vojski, oktober 2013. 
Ob `upanu Leopoldu Poga~arju motorist Miran Stanovnik in 
smu~ar Filip Flisar
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Aktualno

[iritev ceste v Zavr{nico glede na terminski plan poteka 
z nekajdnevno zamudo. Tudi tu se bo dinamika dela v pri-
hodnje prilagajala vremenu. V primeru slabih razmer bo cesta 
urejena tako, da bo omogo~eno plu`enje in s tem dostop v do-
lino. Brez ve~jih vremenskih nev{e~nosti bo v decembru polo`en 
grob asfalt.
@upan Leopold Poga~ar: »Vse obiskovalce Zavr{nice 
napro{am, da upo{tevajo prometno signalizacijo, saj je 
sre~evanje na ozki in strmi obvozni cesti nemogo~e in 
nevarno, izognili pa se bomo tudi slabi volji. V prime-
ru prevoza ve~jega tovora, npr. spravila lesa, izvajalec 
omogo~a prevoz po gradbi{~u, potreben je le predhodni 
dogovor.« 

Gradnja nove ob~inske stavbe je v zaklju~ni fazi. V novem-
bru bo potekala izdelava fasade, name{~enje notranje opreme in 
urejanje okolice. V kolikor bodo vsa dela kon~ana v za~etku de-
cembra, bo selitev ob~inske uprave iz poslopja Elektra v nove pro-
store na Breznici potekala {e v leto{njem letu, sicer pa v januarju. 

P. K.

Izbira najcenej{ega energenta za ogrevanje 
hi{ – vabilo na predavanje
Vse zainteresirane ob~ane vabimo, da se udele`ijo predavanja z 
naslovom Izbira najcenej{ega energenta za ogrevanje hi{. Preda-
val bo energetski svetovalec Avrelij Ravnik, ki bo odgovarjal tudi 
na va{a vpra{anja. 
Predavanje bo v sredo, 20. 11., ob 17.00 v ̂ opovi rojstni hi{i. 
Predavanje organizira ob~ina v sodelovanju z Energetsko sve-
tovalno pisarno Jesenice (ENSVET) v okviru izvajanja Lokalnega 
energetskega koncepta (LEK). Vljudno vabljeni!

Energetska sanacija Osnovne 
{ole @irovnica
Ob~ina @irovnica na~rtno pristopa k izbolj{anju energetske 
u~inkovitosti javnih objektov v lasti ob~ine. Tako je bil aprila 2013 
izdelan energetski pregled objekta Osnovne {ole @irovnica ter iz-
vedena prijava na javni razpis »Energetska sanacija osnovnih {ol, 
vrtcev, zdravstvenih domov in knji`nic v lasti lokalnih skupnosti«. 
Omenjeni razpis je februarju 2013 v okviru Operativnega pro-
grama razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 
2007–2013 objavilo Ministrstvo za infrastrukturo in prostor. 

Celotna energetska sanacija {ole bo predvidoma zna{ala 
307.700 EUR, od tega bo ob~ina upravi~ena do sofinanciranja 
v okvirni vi{ini 214.394 EUR oziroma 85 % upravi~enih stro{kov 
investicije (vrednost brez DDV). Osnovni namen investicije je 
u~inkovita energetska sanacija obstoje~ega objekta O[. Izvedba 
projekta vklju~uje energetsko sanacijo zunanjih sten, zunanjega 
stavbnega pohi{tva in podstre{ja.

Za izvajalca del je bila na podlagi javnega naro~ila izbrana 
dru`ba AS-Primus d.o.o. iz Starega trga pri Lo`u. Investicija se bo 
pri~ela izvajati prvi teden v novembru 2013 s sanacijo podstre{ja 
(toplotna izolacije in zamenjava kritine nad u~ilnicami predme-
tne stopnje), zamenjava stavbnega pohi{tva in nova fasada pa 
bosta izvedeni v juniju 2014. Vrednost pogodbenih del zna{a 
290.917 EUR.
Strokovni nadzor nad gradbenimi posegi bo izvajala dru`ba Do-
minvest d.o.o., Jesenice.

20. seja Ob~inskega sveta Ob~ine @irovnica
Ob~inski svetniki so se 17. oktobra v polni zasedbi sestali 
na prvi seji po poletnih po~itnicah. 

Na seji so se svetniki seznanili s Poro~ilom o izvr{evanju 
prora~una Ob~ine @irovnica v prvi polovici leto{njega leta. 
Polletna realizacija teko~ih izdatkov prora~una zna{a 37 % in re-
alizacija investicijskega dela 5,8 % na~rtovanih odhodkov. Kot 
je razlo`il `upan Leopold Poga~ar, je nizka realizacija posledica 
dejstva, da se je ve~ina investicij pri~ela izvajati v spomladanskem 
~asu, kar pomeni, da bodo stro{ki nastali v drugi polovici leta. 

Zamenjava kritine bo izvedena nad u~ilnicami predmetne 
stopnje, na starej{em delu {olskega poslopja pa je bila izvedena 
leta 2004, potem ko je streho po{kodoval mo~an veter. Prav 
tako je bilo v preteklih letih `e zamenjanih nekaj oken.
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Aktualno / Mnenja bralcev

V nadaljevanju seje so svetniki izglasovali sklep o poobla-
stitvi Odbora za gospodarske dejavnosti za izdajanje so-
glasij k spremembam pogodb o javnem naro~anju, saj bo 
vloge tako mo~ re{evati hitreje in z manj stro{ki. Potrdili so tudi 
predlog za podelitev leto{njih priznanj Ob~ine @irovnica, 
ki bodo podeljene ob ob~inskem prazniku 3. decembra. 

Ob koncu seje so svetniki prisluhnili {e poro~ilu direktorice 
ZTK @irovnica Maje Zupan o poteku projekta Slowtouri-
sm v dolini Zavr{nice. V okviru projekta, vrednega 159 000 
EUR, je bil urejen Rekreacijski park Zavr{nica, ki v dolino vse od 
odprtja privablja ve~je {tevilo obiskovalcev. Za izvedbo projekta 
je je ve~ svetnikov vsem sodelujo~im izreklo pohvalo. Trajanje 
projekta Slowtourism, ki je bilo prvotno na~rtovano do novem-
bra letos, je podalj{ano do junija 2014, ZTK kot projektni par-
tner pa ima dotlej na voljo {e pribli`no17.000 EUR za ureditev 
dodatne ponudbe v Rekreacijskem parku Zavr{nica. 

Z dnevnega rede seje je bil umaknjen Predlog sklepa o delni 
oprostitvi pla~ila komunalnega prispevka za obmo~je PC 
@irovnica.

Javna razgrnitev OPPN Breznica-center
V prostorih Ob~ine @irovnica je od 2. oktobra do 5. no-
vembra potekala javna razgrnitev dopolnjenega osnut-
ka ob~inskega podrobnega prostorskega na~rta (OPPN) 
Breznica-center (BZ 2).

OPPN Breznica-center opredeljuje prostorsko ureditev obmo~ja 
med upravno stavbo Ob~ine @irovnica in kri`i{~em na Breznici, 
kjer sedanje razmere ne zagotavljajo varnosti udele`encev v ce-
stnem prometu, obiskovalci cerkve, pokopali{~a, ve`ic, kulturne 
dvorane se sre~ujejo s pomanjkanjem parkirnih mest, bli`ina ce-
ste pa je mote~a za dostojen potek pogrebnih slovesnosti.

OPPN v prvi fazi (predviden pri~etek gradnje v letu 2015) obsega 
ureditev ceste s kro`i{~em, plo~niki, avtobusnimi postajali{~i in 
kolesarsko povezavo z Vrbo. Med pokopali{~em in novo cesto, 
ki bo na odseku od ob~inske stavbe do kri`i{~a na Breznici od-
maknjena od sedanje trase proti jugu, je predvidena ureditev 
dodatnih parkirnih povr{in. Ravno tako so predvidene parkirne 
povr{ine na zahodnem delu obmo~ja OPPN.
Prostorski akt nadalje opredeljuje obmo~je nasproti ob~inske 
stavbe in pokopali{~a, kjer bo v naslednjih fazah (perspektiva 
3–6 let) mogo~a gradnja javnih objektov kot gasilski dom, kul-
turna dvorana, ureditev trga in parka.

23. oktobra je v ^opovi hi{i potekala javna obravnava OPPN 
Breznica-center. Obravnave se je udele`ilo osem ob~anov, ki so 
podali nekaj pripomb in vpra{anj. V ~asu javne razgrnitve OPPN 
je bila podana ena pripomba. Pristojni na ob~inski upravi bodo 
obravnavali vse podane pripombe in do njih zavzeli stali{~a.

P. K.

Se res trudimo za razvoj in 
delovna mesta?
U~inkovitost dr`ave je mo`na samo z racionalno javno gra-
dnjo, dobro opremo in strokovnimi kadri, ki morajo biti 100% 
izkori{~eni. 

Na{a ob~ina ima od nastanka dalje politi~no usklajen razvojni 
program do leta 2010, revidiran do leta 2020. V njem je kultur-
na dedi{~ina navedena kot glavna prilo`nost za razvoj. V Vrbi so 
vsi videli mo`nost in potrebo po gostinskem objektu, v katerem 
bo mogo~e sprejeti in pogostiti 2 avtobusa gostov hkrati, jim 
predstaviti zanimivosti ob~ine (filmsko oz. multimedijsko, z ga-
lerijskimi in razstavnimi eksponati) in jih popeljati po atrakcijah 
Vrbe. Od za~etka je bilo politi~no usklajeno stali{~e, da se v Vrbi 
zgradi kulturno sprejemni center z gostinsko ponudbo kot za-
sebno ter TICem, galerijskim in razstavnim prostorom in kultur-
no dvorano kot javnim delom. Projekt bi lahko zaposlil 10 delav-
cev (predvsem v tr`nem delu), je {olski primer za javno zasebno 
partnerstvo, ki bi omogo~ilo bolj{o izrabo prostora, opreme in 
kadra tako za zasebni, {e bolj pa za javni del. Projekt je bil kot 
edini te vrste uvr{~en tudi v program EU regionalnih spodbud ta 
obdobje 2007–2013. Za~asno naj bi bil TIC v ^opovi hi{i.

Da je to plan s figo v `epu, je bilo kar nekaj jasnih znakov:
-  zavzemanje za prenos TICa z ZTK na podjetje Medium,
-  z revizijo razvojnega na~rta je projekt opredeljen v vsakem po-

glavju druga~e (zanj nih~e ne skrbi),
-  biv{i `upan g. Pfajfar je od vse politike edini mnenja, da bi bil 

tak center lahko tudi na Breznici, 
-  v letu 2011 je bil sprejet OPN, v katerem ob~ina ni zagotovila 

prostora za gradnjo,
-  ̀ upan je pred kratkim za financiranje iz EU sredstev `e prijavil 

projekt kulturnega doma na Breznici. 

V predlogu OPPN (zazidalni na~rt) Breznice je predlagana izgra-
dnja kulturne dvorane, knji`nice in TIC, poleg novega gasilskega 
doma in `e zgrajene ob~inske stavbe. Vabljeni smo bili na javno 
obravnavo, ki naj bi re{ila predvsem neustrezno prometno ure-
ditev med trgovino in ob~ino, ta pa je `e ve~ kot leto dni revidi-
rana s strani dr`ave in diktira ostale ureditve. Ob~ina pa v tem 
~asu spreminja razvojni na~rt. Z drugimi besedami, dela na~rt za 
hi{o, katere streha `e stoji. 

S temi dejanji se ob~ina za vedno odpoveduje tej prilo`nosti 
za gospodarski razvoj in nova delovna mesta, na Breznici pa 
na novo odpira neizkori{~ena delovna mesta v TIC, pla~ana iz 
na{ih davkov. Namesto enega ali dveh bo gradila dva ali tri slabo 
izkori{~ene, energetsko potratnej{e objekte, dve dvigali, dve ali 
tri sanitarije za stranke in obiskovalce, dve vhodni avli z razstav-
nim prostorom, ve~ sejnih sob, ki bodo izkori{~ene po enkrat na 
mesec ipd. Vse to bo treba trajno ogrevati, vzdr`evati in ne na-
zadnje, tudi pla~evati davek od nepremi~nin. Vse iz na{ega `epa. 

@irovni{ka ob~ina si trenutno to lahko privo{~i. Ne vem, ~e si 
tak{en na~in dela lahko privo{~ite moji soob~ani in podjetja, ki 
pla~ujete davke in pre`ivljate otroke z diplomami. Zase vem, da 
si ga ne morem. 

Bernarda Resman
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Delo politi~nih strank 

[irokopasovni internet v 
vsak dom

@ivimo v digitalni dobi, dobi interne-
ta, ki omogo~a neslutene mo`nosti 
razvoja, storitev in vsebin. Svet je po-
stal globalna vas, le en klik oddaljen od 
nas. Toda vse se za~ne pri osnovnem 
priklju~ku na internet.

V ob~ini @irovnica posodabljamo osnovno 
infrastrukturo, to je vodovodno omre`je, 
gradi se plinsko omre`je, kanalizacija, 
elektri~ni kabli se prestavljajo v zemljo. Pri 

vsem tem menim, da se premajhna pozornost daje telekomu-
nikacijskim omre`jem. V tem segmentu je osnovna infrastruk-
tura prepu{~ena posameznim podjetjem (Telemach, Telekom, 
T2, ...). [e nekaj let nazaj se je v Sloveniji odvijala velika tekma 
med najve~jimi slovenskimi ponudniki interneta za naro~nike. 
Posledica tega tekmovanja je, da imajo v ve~jih mestih blokovska 
naselja napeljana po dve ali celo ve~ opti~nih omre`ij do posa-
meznega stanovanja. In pode`elje? Pode`elje tega razvoja ni ve~ 
do~akalo, saj je prej udarila recesija.

Evropska unija je za podro~ja, kjer podjetja – internetni ponu-
dniki nimajo komercialnega interesa ali pa je ta le delno izra`en, 
pripravila posebne spodbujevalne ukrepe. Za izgradnjo {iroko-
pasovnih internetnih povezav je Sloveniji med leti 2007 in 2013 
dodelila 80 MIO EUR sredstev. Zgrajenih je bilo 30.000 {iroko-
pasovnih opti~nih priklju~kov do gospodinjstev (FTTH) ter po-
tencial za {e dodatnih 70.000 priklju~kov. V ta projekt je bilo 
vklju~enih 47 ob~in. @al se pod tako ugodnimi pogoji financi-
ranje nikjer v Evropi najbr` ne bo ve~ ponovilo, bo pa Evropska 
komisija gradnjo omre`ij spodbujala {e naprej, saj v strate{kih 
dokumentih na~rtuje, da bodo vsa gospodinjstva Evrope do leta 
2020 imela dostop do interneta s hitrostjo do 30 Mbit/s, ter vsaj 
50 % teh s hitrostjo do 100 MBit/s.

U~inki izgradnje {irokopasovnih omre`ij so ve~plastni in mul-
tiplikativni. Segajo na dru`bena, ekonomska in teritorialna 
podro~ja. S to pridobitvijo se na pode`elju izbolj{a kvalite-
ta `ivljenja, pove~ajo se inovacije in produktivnost. Dru`ba se 
lahko bolje pove`e. Podpira se regionalni razvoj, promovira se 
konkuren~nost, la`je se pridobivajo investicije. Ekonomske ana-
lize jasno ka`ejo prispevek {irokopasovnega interneta k rasti 
BDP. Vpliv se`e na ustvarjanje novih delovnih mest in podjetij, 
ki so direktno povezana s telekomunikacijskim sektorjem ali so 
iz drugih sektorjev in uporabljajo zahtevnej{o telekomunikacij-
sko infrastrukturo. Izbolj{ajo se ali postanejo dostopne storitve  
e-zdravja, izobra`evanja in vse`ivljenjskega u~enja, omogo~eno 
je delo na daljavo. Pridobijo tudi potro{niki oz. naro~niki, saj za 
malenkostno vi{jo ceno dobijo bistveno bolj{o povezavo.

Izredno pomembno je torej, da se lokalna oblast zaveda pome-
na cenovno dostopne {irokopasovne povezave do interneta in 
njenih dolgoro~nih pozitivnih u~inkov za ob~ane in gospodar-
stvo. Pri tem vidim mo`nost, da bi ob~ina z uporabo evropskih 
sredstev, ki bodo na voljo v prihodnjih letih, zgradila {irokopa-
sovno omre`je.

@elim si, da bi zmanj{anje digitalne lo~nice med mesti in 
pode`eljem postala ena od prioritet tudi na{e ob~ine. 

Jurij Dol`an
Ob~inski odbor Nove Slovenije 

Odpis komunalnega 
prispevka napaka ali 
pravilo?

Na redni 20. ob~inski seji je bila tudi to~ka o delnem odpi-
su komunalnega prispevka podjetju RP investicije d.o.o., 
Poslovna cona 2a, [en~ur, ki je po pogodbi zgradilo vso 
obvezno komunalno opremo. To~ko je g. `upan umaknil 
z dnevnega reda z razlago, da ni ustrezno pripravljena.
 
RP investicije d.o.o. je lani Ob~ini @irovnica brezpla~no odstopilo 
1757 m2 za zbirni center, kar je bilo omenjeno tudi ob otvoritvi 
PC (@irovni{ke novice julij 2012). Vrednost omenjenega zemlji{~a 
zna{a po trenutnih prodajnih cenah (69 EUR in 30 EUR ~ez 2 
leti) 173.943,00 EUR. 

@e lani se mi je zdelo tak{no darilo omenjene dru`be izredno bo-
gato in to v ~asih, ko se druga dobra podjetja borijo z likvidno-
stjo in dolgoro~nim obstojem. Vsekakor vse moje pohvale poga-
jalcu za tak{en dru`beni izplen. Razvoj ob~ine se seveda ni pri~el 
z mojim prihodom v svetni{ke vrste (kar mi je bilo `e ve~krat 
o~itano) in zato mogo~e ne poznam celotnega ozadja. Leto{nji 
ob~inski predlog delnega odpisa komunalnega prispevka v vre-
dnosti 197.818,43 EUR ravno temu darovalcu (RP investicije 
d.o.o.), me vsekakor vznemirja. Omenjeno podjetje (lastnik PC) 
se mora priklju~iti na `e zgrajeno obstoje~o infrastrukturo, ki je 
bila v preteklosti zgrajena iz na{ih davkov in prispevkov. V tem 
primeru je odpis komunalnega prispevka zaskrbljujo~ (napaka). 
Ti prispevki so strogo namenski in jih ni mogo~e kar tako od-
pisati, saj jih mora ob~ina v tem primeru nadomestiti iz drugih 
prora~unskih virov oziroma iz davkopla~evalskega denarja. 

Zadevo posku{am razumeti {e z druge plati in predpostavljam, 
da je odpis pravilen (pravilo). Ob~ina je za izgradnjo kanaliza-
cijskega omre`ja uspe{no koristila za to namenjena evropska 
sredstva. Ob~ani, ki smo `e priklju~eni na omre`je kanalizacije, 
smo potem pla~ali absolutno preve~ in bi se tudi nam moral 
komunalni prispevek ravno tako zmanj{ati oziroma odpisati. 
Ob~ina naj sprejme pravno podlago, kjer se delni komunalni pri-
spevek (pridobljen iz evropskih sredstev) odpi{e oziroma vrne 
vsem ob~anom kot tudi podjetjem, ter s tem zagotovi enakost 
med posameznimi pravnimi in fizi~nimi osebami.

V obrazlo`itvi za delni odpis komunalnega prispevka predstav-
nik ob~ine razlaga, da je smiselno investitorju oprostiti ta del 
pla~ila, saj s tem `elimo spodbujati razvoj gospodarstva na 
obmo~ju ob~ine, kar bo vplivalo tudi na odpiranje novih delov-
nih mest. Tak{na razlaga predlagatelja je popolnoma nejasna. 
Absolutno ne nasprotujem napredku ob~ine, da ne bo pomote, 
toda kak{no povezavo imajo delavna mesta s komunalnim pri-
spevkom? Nikjer ni omenjeno o kolik{nem {tevilu in kak{nih de-
lovnih mestih je govora. Predvidevam, da so predstavniki ob~ine 
`e sami ugotovili napa~no obrazlo`itev in zato to~ko umaknili z 
dnevnega reda.

Imam ob~utek, da v ob~ini veljajo dvojna merila. Isti problem 
je izpostavila tudi ga. Resmanova v dopisu za 18. redno sejo 
ob~inskega sveta maja letos. Dopis je naslovila na g. `upana, 
ob~insko upravo, svetnike in nadzorno komisijo, toda razen 
mene se nanj ni odzval nih~e. 

Svetnica Tatjana Mulej
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Spominsko sre~anje veteranov 
vojne za Slovenijo

V petek, 18. 10. 2013, je v dvorani kulturnega doma na 
Breznici potekalo vsakoletno spominsko sre~anje vetera-
nov vojne za Slovenijo Zgornje Gorenjske v spomin na 22 
letnico odhoda zadnjega vojaka JA iz Slovenije. 

Na povabilo Obmo~nega zdru`enja veteranov vojne za Slovenijo 
Zgornja Gorenjska in Ob~inskega odbora @irovnica je bil slavno-
stni govornik evropski poslanec g. Jelko Kacin, ki nam je pred-
stavil zanimivosti iz obdobja priprav in vojne za samostojno Slo-
venijo, ter pogajanja in dogodke do 26. oktobra 1991, ko je JA 
»odplula« iz Slovenije. Ker letos praznujemo 45 let ustanovitve 
Teritorialne obrambe RS, je poudaril pomen njenega nastanka 
in organiziranja ter vlogo do preimenovanja v Slovensko vojsko.
Vsako leto v kulturnem programu prireditve sodelujejo u~enci 
Osnovne {ole @irovnica pod mentorstvom Lidije Skoporec Knafel 
in Veteranski pevski zbor. Program je povezovala Branka Smole.
Ob spominskem sre~anje je delegacija veteranov na grob pr-
vega predsednika Ob~inskega odbora @irovnica Albina Mraka 
polo`ila `alni {opek.

Bo{tjan Siko{ek,
predsednik Ob~inskega odbora @irovnica

Bre`ina lipe v Vrbi naposled kon~ana

Mimoido~i so v prete-
klih dveh mesecih lah-
ko opazovali gradnjo 
in podiranje oporne-
ga zidu okoli va{ke 
lipe v Vrbi. Ureditev 
in za{~ita okolice lipe 
sodi v projekt Celo-
stna ureditev Poti kul-
turne dedi{~ine, ki ga 

vodi Zavod za turizem in kulturo @irovnica, za izvajalca del 
v skupni vrednosti 58.883 EUR pa je bilo izbrano podjetje 
Kovinar Gradnje. 
Name{~anje usmerjevalnih tabel, klopi, smetnjakov, kolesarnic 
in druge opreme ter manj{a gradbena dela na Poti so bila v 
skladu s pogodbenim rokom zaklju~ena 13. septembra 2013, 
pri gradnji zidu okoli lipe pa je pri{lo do nesoglasij med vodjem 
nadzora nad gradnjo, izvajalcem in Zavodom za varstvo kultur-
ne dedi{~ine Kranj. 
Dogajanje pod lipo pojasnjuje direktorica ZTK @irovnica, 
Maja Zupan: »Projekt Celovita ureditev Poti kulturne dedi{~ine 
@irovnica je bil pripravljen v sodelovanju z Zavodom za varstvo 
kulturne dedi{~ine Kranj. ZTK @irovnica je pridobil kulturno-
-varstveno soglasje za vse na~rtovane umestitve, tudi ureditev 
bre`ine va{ke lipe v Vrbi.
Pred vsemi posami~nimi posegi v prostor, se je izvajalec sestal s 
pristojno osebo z ZVKD Kranj, ki je v nadaljevanju skrbno spre-
mljala delo izvajalca. Pri ureditvi bre`ine va{ke lipe je, glede na 
projektno dokumentacijo, kranjski zavod odredil zahtevnej{i 
poseg z ve~ dela. V prvi fazi je bilo potrebno o`iti asfaltirane 
povr{ine okoli lipe, v nadaljevanju kamenje bre`ine ustrezno 
ro~no oblikovati in upo{tevati ustrezne naklone ob umestitvi, 
ob koncu pa povr{ino okoli lipe dodatno nasuti s humusom in 
zatraviti. Sredi preteklega meseca je izvajalec pri gradnji bre`ine 
v Vrbi, po dolgotrajnem usklajevanju izvedbenih del, vendarle 
uspel zadostiti vsem usmeritvam ZVKD.« 

P. K.

Pod`upan Ob~ine @irovnica Izidor Jekovec, evropski poslanec 
Jelko Kacin in predsednik Obmo~nega zdru`enja VV Zgornja 
Gorenjska Janez Koselj 

Marko »erne s.p.
Blejska Dobrava 26 c
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Gsm: 041 762 636
Tel: 04 537 33 05

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

GOSTILNA JEZERSKA HIŠA 
Na golf igri{~u Bled

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

Sprejemamo rezervacije za 
prednovoletna srečanja

tel.: 041 762 636
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Zimska slu`ba v prihajajo~i zimi

Bli`a se zimska sezona, ki praviloma traja od 15. novem-
bra teko~ega leta do 15. marca naslednjega leta. V tem 
~asu se ceste vzdr`ujejo v skladu z Izvedbenim progra-
mom zimske slu`be, ki ga mora vzdr`evalec ob~inskih 
cest pravo~asno pripraviti. 

V ob~inah Jesenice in @irovnica letno in zimsko vzdr`evanje 
ob~inskih cest izvaja podjetje JEKO-In, kjer `e te~ejo priprave 
kot so nabave posipnih materialov, postavitve sne`nih kolov ter 
prometne signalizacije in priprava plana plu`enja in posipanja. V 
zimski slu`bi 2013/14 bo skupaj sodelovalo 22 izvajalcev. To so 
vozila podjetja JEKO-In in podizvajalcev z razli~no mehanizacijo 
– traktorji s plugi in posipalci, naklada~i in kamioni za morebiten 
odvoz snega, ro~ne in strojne freze. 

Splo{ni podatki o zimskem vzdr`evanju cest
Ceste se na podlagi Pravilnika o vrstah vzdr`evalnih del na javnih 
cestah in nivoju rednega vzdr`evanja javnih cest v zimskih raz-
merah delijo po prioritetah od 1. do 4. prednostnega razreda. 
Delitev po posameznih prioritetah je izdelana glede na katego-
rijo ceste, gostoto prometa, geografsko klimatske potrebe in 
krajevne potrebe.

V 1. prednostnem razredu je razvr{~enih cca. 50 km cest v ob~ini 
Jesenice in cca. 18 km cest v ob~ini @irovnica, ostale ceste v 
dol`ini cca 100 km so razporejene v druge prednostne razrede. 
V 1. prednostni razred sodijo tudi plo~niki (cca 24 km), vsa jav-
na parkiri{~a, dovozi do zdravstvenih ustanov, poklicne gasilske 
slu`be, dializnih bolnikov, {ol, vrtcev, `ivilskih trgovin. [teje se, 
da je prevoznost zagotovljena, ~e je na cestah 1. prednostnega 
razreda do 10 cm snega, na drugih cestah 15 cm snega, promet 
pa je mo`en z uporabo zimske opreme (zimske gume, sne`ne 
verige).
Sneg mora biti s cest odstranjen v roku 24 ur po prenehanju 
sne`enja po prednostnem vrstnem redu.
Plan plu`enja je pripravljen tako, da se najprej ~istijo ceste 1. 
prednostnega razreda, sledi 2. prioriteta. Vzdr`evanje cest v 3. 
prednostnem razredu poteka toliko ~asa, dokler je to smiselno, 
enako tudi v 4. prednostnem razredu, nato se problemati~ni od-
sek ceste za~asno lahko zapre za ves promet. Ceste se odpirajo 
postopoma z izbolj{anjem vremenskih razmer.

V obdobju izredno mo~nega sne`enja, ob mo~nih zametih 
ali plazovih, prevoznosti ni mogo~e vedno zagotoviti. Kriti~ne 
odseke cest je v takih primerih potrebno ozna~iti z ustrezno 
prometno signalizacijo. Enako velja tudi za poledico, ~e je za-
radi padavin cesta gladka in poledice ni mogo~e odpraviti z 

razpolo`ljivimi tehni~nimi sredstvi. Kriti~ni odsek ceste je mo`no 
do vzpostavitve varne prevoznosti za~asno zapreti.

Dovoze k stanovanjskim hi{am ~istijo stanovalci sami, v gosto 
naseljenih stanovanjskih sredi{~ih pa se ~i{~enje javnih povr{in 
izvaja z vnaprej napovedanimi akcijami v no~nem ~asu. @elimo, 
da bi stanovalci oziroma lastniki parkiranih avtomobilov v teh 
akcijah v zadovoljstvo vseh sodelovali s pravo~asnim umikom 
avtomobilov. ^i{~enje dovozov in dostopov do funkcionalnih 
povr{in in poslovnih objektov izvajamo na podlagi pisnega 
naro~ila lastnikov oziroma uporabnikov objekta.

Odvoz snega se bo izvajal v primeru obilnih sne`nih padavin z 
obmo~ij, kjer bodo kupi snega ovirali promet, zastirali pregle-
dnost udele`encem v prometu in kjer zaradi odlo`enega snega 
ne bo ve~ mo`no plu`enje ob novih padavinah. Odvoz snega se 
vr{i po predhodnem dogovoru med naro~nikom in izvajalcem.

Za u~inkovitost je potrebno sodelovanje ob~anov
V podjetju JEKO-In smo se pripravili na leto{njo zimo in upamo, 
da bo delo potekalo s kar najmanj zapleti. U~inkovitost zimske 
slu`be ni vedno odvisna samo od vzdr`evalca cest, ampak je 
potrebno tudi sodelovanje ob~anov. Zato vse ob~ane prosimo, 
da upo{tevajo posebne zimske razmere in se prilagodijo glede 
obutve, uporabe in opreme svojih vozil ter da v zimskih razme-
rah namesto lastnega uporabljajo tudi javni prevoz. 
Vse ob~ane prosimo, da v ~asu plu`enja in posipanja ne pu{~ajo 
svojih avtomobilov ob cestah in plo~nikih, saj je s tem ote`eno 
ali celo onemogo~eno delo plu`nih in posipnih strojev. V tem 
~asu je mo`no vozila parkirati na javnih pakirnih mestih, ki so 
ozna~ena in pravo~asno o~i{~ena. 
Vsi lastniki in uporabniki objektov, ki mejijo na plo~nike ali 
ob~insko cesto, so dol`ni sami odstranjevati ledene sve~e, ki vi-
sijo s stre{nih napu{~ev in `lebov, in ogro`ajo mimoido~e

[koda, povzro~ena v ~asu izvajanja zimske slu`be
[kodo, ki bo nenamerno nastala pri izvajanju zimske slu`be 
na objektih oz. parcelah posameznih hi{, podjetje upo{teva, 
~e jo o{kodovanec prijavi najkasneje v roku 14 dni od datuma 
povzro~ene {kode oz. po kon~anem plu`enju na sede`u pod-
jetje JEKO-In, Sektor komunala. O{kodovanec mora vlo`iti pi-
sni od{kodninski zahtevek na predpisanem obrazcu na sede`u 
podjetja. Predstavnik podjetja bo vsako popolno prijavo {kode 
preveril na terenu.

Sol za posipanje proti poledici 
Sol za posipanje lahko kupite na podjetju JEKO-In. Blago pla~ate 
na blagajni (Titova 51) in s potrdilom o pla~ilu prevzamete v 
Komunalni bazi (Pre{ernova 13) v prostorih skladi{~a. Sol je pa-
kirana v vre~ah po 25 in 50 kg. 

JEKO-In, d.o.o., Jesenice
Sektor komunalnih dejavnosti

T 04/5801240

Moste 31a
4274 @irovnica
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Kaj {e lahko postorimo pred 
uvedbo davka na nepremi~nine?

V zadnjem ~asu v Sloveniji ne mine dan, ko ne bi govorili o davku 
na nepremi~nine. Njegovo uvedbo je sicer napovedovala ve~ina 
dosedanjih vlad, a kot vse ka`e, ga bo aktualni oblasti kon~no le 
uspelo uvesti. [e toliko bolj ob dejstvu, da je to tudi ena izmed 
zahtev Evropske unije. Novi davek, ki bo prizadel ve~ino Sloven-
cev, bo po napovedih uveden z za~etkom prihodnjega leta. Gle-
de na to, da predlog zakona {e ni dokon~no sprejet, je o njegovi 
vsebini vseeno {e prezgodaj govoriti, zato bomo to raje pustili 
za enega izmed prihodnjih ~lankov. Tokrat raje preglejmo, kaj 
lahko lastniki nepremi~nin storijo pred uvedbo davka, da bodo 
slednjega pla~ali ~im manj. 

Osnova za obdav~itev bodo podatki registra nepremi~nin 
(REN) 
Podatki, ki bodo osnova za obdav~itev, so vpisani v registru 
nepremi~nin (REN). V njem so zdru`eni podatki iz zemlji{kega 
katastra in katastra stavb ter zemlji{ke knjige, podatki ob~in o 
namenski rabi zemlji{~, podatki ministrstev o dejanski rabi ze-
mlji{~ in podatki popisa nepremi~nin iz leta 2007. V REN so evi-
dentirane tudi vse spremembe, ki so jih lastniki ali ostali zainte-
resirani sporo~ili Geodetski upravi Republike Slovenije (GURS) v 
~asu od zaklju~ka popisa do danes, medtem ko se spremembe 
v uradnih registrih prena{ajo avtomatsko (po uradni dol`nosti). 

Postopek spreminjanja podatkov v REN je enostaven, potreben 
je zgolj obisk ene od izpostav GURS (z izpolnjenimi obrazci) ali 
uporaba spletne aplikacije, ki je na voljo na spletnem naslovu 
http://www.e-prostor.gov.si/. Da pa vse le ne bi bilo videti 
preve~ preprosto, je potrebno opozoriti, da po poenostavljenem 
postopku v REN lahko spreminjamo zgolj podatke, ki niso iz-
vorni podatki drugih evidenc. Z drugimi besedami to pomeni, 
da podatkov, ki so preneseni iz zemlji{kega katastra ali kata-
stra stavb, ne moremo spreminjati sami, pa~ pa potrebujemo 
geodetsko ali projektantsko podjetje, ki to izpelje v klasi~nem 
upravnem postopku. Podobno velja za podatke o namenski 
ali dejanski rabi zemlji{~, kjer moramo predlog za spremembe 
nasloviti na ob~ino ali pristojno ministrstvo. Skratka, v kolikor 
bi radi popravili npr. leto gradnje ali obnove stavbe, povr{ine 
prostorov (ob pogoju, da stavba ni vpisana v katastru stavb), 
{tevilo eta` ali sob, komunalno opremljenost, material nosilne 
konstrukcije, stanje prostorov, ipd., potem to lahko storimo po 
opisanem poenostavljenem postopku, v nasprotnem primeru je 
skoraj nujna pomo~ strokovnjaka. 

^asa za popravo podatkov v REN imamo vsaj do konca leta
V kolikor podatki o va{i nepremi~nini v evidencah GURS niso pra-
vilno ali popolno evidentirani, potem imate ~as vsaj do konca tega 
leta, da jih uredite oziroma popravite. Po predlogu Zakona o davku 
na nepremi~nine bo ta ~as dodatno podalj{an do aprila 2014, saj 
naj bi GURS v februarju prihodnjega leta najprej vse lastnike ponov-
no obvestil o stanju podatkov v REN (tudi o vrednosti nepremi~nin) 
ter dodal informativni izra~un davka. Lastnikom bo nato ponovno 
dana mo`nost, da v roku dveh mesecev te podatke uredijo. 

Vseeno vsem lastnikom nepremi~nin svetujemo, da podatke ure-
dijo `e letos. Na ta na~in ne bodo tvegali morebitnih sprememb 
predlagane nove obdav~itve ter se izognili vrstam na GURS, ki 
bodo v prvi polovici prihodnjega leta prav gotovo precej dolge.  
Tistim, ki ste ve{~i ra~unalnikov, svetujemo uporabo spletne apli-
kacije, lahko pa obrazce za spremembe tudi natisnete z nave-
dene spletne strani, jih dopolnite s pravimi podatki ter po po{ti 
po{ljete na GURS. V kolikor gre za napa~ne podatke v zvezi z 
lastni{tvom nepremi~nin, pa bo v ve~ini primerov potrebno »obi-
skati« zemlji{ko knjigo. Podobno velja tudi za primere, ko bodo 
lastni{ke spremembe posledica dav~ne optimizacije (npr. prenos 
lastninske pravice na nepremi~ninah na svoje naslednike). 

Pripravil: An`e Urevc, univ. dipl. in`. grad. 

E- odpadke lo~uj in 
okolje varuj

Od 10. avgusta do 14. sep-
tembra je v zbirnih centrih na 
Jesenicah in v @irovnici po-
tekala akcija zbiranja odpa-
dne elektri~ne in elektronske 
opreme (OEEO) z naslovom 
E-odpadke lo~uj in okolje va-
ruj. Akcijo je organizirala dru`ba 
za ravnanje z elektri~no in elek-
tronko opremo ZEOS z name-
nom, da bi spodbudili ustrezno 
odlaganje tovrstnih odpadkov. 
V ~asu akcije so v obeh zbir-

nih centrih skupaj zbrali 7600 kg OEEO, kar predstavlja 10 % 
koli~ine zbrane v letu 2012. Sodelovalo je okoli 300 ob~anov, ki 
so z izpolnjenimi kuponi lahko sodelovali tudi v nagradnem `re-
banju za hladilnik Gorenje. Nagrado je 25. septembra v Zbirnem 
centru Jesenice prejela Mojca Dolar z Breznice. 

Mojca Dolar z novim  
hladilnikom

Grajamo
Ob~ani že nekaj tednov lahko opazujemo »transpor-
tno kiblo«, ki lebdi med Ajdno in sosednjim hribom. 
Spra{ujemo se, kje je v tem primeru Zavod za varstvo 
kulturne dedi{~ine, enota Kranj (ZVKDS).
Za mnoge posege v prostor v na{i ob~ini je potrebno pridobiti 
soglasje ZVKDS, kar je tudi prav, ~eprav se nam v~asih njihove 
zahteve zdijo nemogo~e, kot da bi lebdele. Pristojni na Zavodu 
zelo radi zapi{ejo, da bo zaradi dolo~enega posega v prostor 
okrnjena veduta (pogled). Glede na to, da bi ZVKDS najbrž 
moral biti seznanjen z vsakim posegom na Ajdni, spra{ujemo, 
kaj se dogaja z veduto Ajdne in zarjavelo transportno ži~nico, 
ki bi najverjetneje morala biti odstranjena po zaklju~ku del na 
vr{acu že pred desetletji. Ajdna je kulturni spomenik državnega pomena, zato pristojne službe napro{amo za ~im prej{nje 
ukrepanje in pojasnilo.

Uredni{tvo
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Eko koti~ek / Kultura

U`ivajmo lokalno – katalog 
lokalnih ponudnikov hrane

Sodoben na~in `ivljenja in trendi nakupovanja v velikih 
trgovskih sredi{~ih nas `e nekaj ~asa usmerjajo k nakupu 
poceni in nekvalitetne hrane, a prednost v na{ih naku-
povalnih ko{aricah naj ima sezonska, lokalno pridelana 
hrana, ki od njive do kro`nika potuje najkraj{i mo`ni ~as. 
V pomo~ potro{nikom sedaj Katalog lokalnih ponudni-
kov pridelkov in izdelkov z obmo~ja Zgornje Gorenjske.

Z dalj{anjem verige od pridelovalca do potro{nika se namre~ 
mo~no zmanj{a vsebnost vitaminov v hrani, zato lokalno pri-
delana hrana vsebuje tudi ve~je koli~ine hranilnih snovi, vitami-
nov in mineralov, je bolj sve`a in bolj{ega okusa. Zaradi bli`ine 
pridelave ni potrebno uporabljati konzervansov, kar se odra`a 
tudi na kvaliteti proizvoda. Potro{nikom je omogo~ena la`ja 
sledljivost - spremljanje hrane od pridelave, predelave do tran-
sporta. Pomembno je, da vemo kdo in na kak{en na~in je hrano 
pridelal, osebni stik s pridelovalcem pa predstavlja {e dodaten 
doprinos. Lokalno pridelana hrana je pomembna tudi iz vidika 
ohranitve avtohtonih vrst semen in zmanj{anega vpliva na oko-
lje. Zaradi kraj{ega transporta se zmanj{a koli~ina toplogrednih 
plinov, zni`ajo se koli~ine embala`e in s tem posledi~no odpad-
kov. Pomembno je omeniti, da se z ve~anjem obsega potro{nje 
lokalnih pridelkov ustvarjajo nova delovna mesta, ve~ji dele` sa-
mooskrbe pa pomembno vpliva na ohranitev in razvoj pode`elja 
ter pravi~nej{o porazdelitev prihodkov. Le-ti se porazdelijo na 
lokalni ravni na ve~ dele`nikov, namesto da se koncentrirajo v 
vrhovih trgovskih verig in posrednikov.

Razvojna agencija Zgornje Gorenjske v sodelovanju z ob~inami 
Kranjska Gora, @irovnica, Gorje, Bled, Bohinj in Radovljica v 
leto{njem letu izvaja projekt »U`ivajmo lokalno«, v okviru kate-
rega smo pripravili tudi Katalog lokalnih ponudnikov pridelkov 
in izdelkov z obmo~ja Zgornje Gorenjske. Na{ namen je pove~ati 
prepoznavnost lokalnih pridelovalcev in predelovalcev hrane ter 
s tem posledi~no prispevati k ve~ji lokalni samooskrbi. Katalog 
so v za~etku meseca novembra prejela vsa gospodinjstva 
sodelujo~ih ob~in, dostopen pa tudi na spletnih straneh 
RAGOR-ja in ob~in. Gospodinjstva, ki imajo na nabiralni-
kih APEK nalepke, katalog lahko prevzamejo na ob~ini.

Nina Kobal in Ur{ka @eleznikar
Razvojna agencija Zgornje Gorenjske

Razstava klekljane ~ipke

V mesecu oktobru je bila v ^opovi hi{i na ogled razstava 
klekljane ~ipke avtorice Danijele Ko~ila.
Danijela Ko~ila je svoje klekljarsko znanje nabirala v ^ipkarski {oli 
Idrija in v lanskem letu pridobila certifikat, ki jo uvr{~a med tride-
set poklicnih klekljaric v Sloveniji. Na razstavi je predstavila izdelke 
svojega desetletnega ustvarjanja, od preproste ~ipke do umetni-
ne, za katero je prejela nagrado na mednarodnem tekmovanju. 

Na otvoritvi razstave 11. ok-
tobra so si obiskovalci pri-
kaz klekljanja lahko ogledali 
tudi »v `ivo«. Kako nastaja 
~ipka, je pokazal desetle-
tni Florjan Lu`nik z Brega, 
ki ga je za to ro~no spretnost 
navdu{ila babica, zadnje leto 
pa redno obiskuje ure kle-
kljanja pri Danijeli. »Malo me 
je nau~ila `e babica, sedaj se 

bolj zares u~im pri moji teti Danijeli,« je razlo`il Florjan. Trenu-
tno izdelujem motiv drevesa s hru{ko na sredini in sem `e skoraj 
na polovici. Pri delu potrebujem kleklje, punkel, sukanec, {karje, 
kva~ko in bucike. Kmalu bom sam za~el risati tudi vzor~ke.«
Prikaz klekljanja je za ljubitelje ~ipke nekaj dni po otvoritvi raz-
stave pripravila tudi Danijela, ki v prihodnosti na~rtuje vodenje 
za~etnega te~aja klekljanja v @irovnici.

P. K.

[kratovanje na Breznici 

[kratki prihajamo enkrat 
mese~no v Kulturni dom 
na Breznici, da razveselimo 
otroke. Zdaj smo `e trije, 
vsak ~as se nam bo pridru`il 
{e ~etrti, vedno pa s seboj 
pripeljemo lutkovno ali igra-
no igrico.
Na [kratovanjih zapojemo tudi 
[kratovsko pesem in `rebamo 
nagrade. Letos smo `e gostili 
Lutkovno gledali{~e Ringo raja 
s Koro{ke Bele ter Gledali{~e 
Toneta ^ufarja z Jesenic. V no-
vembru se nam po dolgem ~asu 
obeta spet doma~a premiera 
Gledali{~a Julke Dol`an, prav 
tako v januarju. @elimo si dvo-

rano polno nasmejanih otrok in zadovoljnih star{ev. Res je, da 
je nekaj te`av v dvorani, vendar nas to ne ovira. Pridne roke 
priskrbijo zamenjavo za polomljene stole in {kratovski svet se 
vrti naprej. 
Gledali{~niki bi bili veseli tudi novih delovnih rok, pripravljenih 
prijeti za vsako delo, ki pa se ga z na{o pomo~jo tudi {e priu~ite 
(lu~, scena, kostumi, izdelava lutk, obikovanje plakatov, karkoli 
vam pride na misel in ima povezavo z gledali{~em). Kdor bi se 
rad pobli`je sre~al z gledali{~em in v njem soustvarjal kot prosto-
voljec, naj pokli~e 041 446 071. 
Vabljeni torej 24. novembra na novo [kratovanje z 
doma~o otro{ko premiero Mi{ek Ferdinand. 

[kratki z Breznice
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Kultura

Vabilo k sodelovanju na sre~anju 
pesnic in pesnikov v Vrbi

Kulturno dru{tvo dr. France Pre{eren in Zavod za turizem in kul-
turo @irovnica v po~astitev praznika Ob~ine @irovnica vsako leto 
pripravita sre~anje doma~ih pesnic. Leto{nje sre~anje bo poteka-
lo v Pre{ernovi hi{i v Vrbi 1. decembra ob 18. uri. 

Sre~anje je prilo`nost za vse, ki ̀ elijo svoje besedne ume-
tnine predstaviti javnosti. Vabljeni mlaj{i in starej{i, go-
spodje in gospe. ^e `elite 1. decembra v pesnikovi roj-
stni hi{i prebrati svojo pesem, verz, sonet …. pi{ite na 
info�zirovnica.eu ali pokli~ite 580 15 03 (ZTK @irovnica). 

Slikarska razstava ob 3. decembru
Kulturno dru{tvo Dr. France Pre{eren bo v sodelovanju z 
Osnovno {olo @irovnica tudi ob leto{njem ob~inskem pra-
zniku pripravilo razstavo likovnih del, nastalih na likovnih 
kolonijah v @irovnici.
Tema likovnih kolonij v po~astitev kulturnega praznika je vsako-
krat povezana s Pre{ernom. Tako `elimo s sliko poustvariti utrin-
ke iz pesnikovega `ivljenja, krajev, povezanih z njim, in ljudi. 
Razstava, ki jo pripravimo ob 3. decembru, je ponovna predsta-
vitev `e predstavljenih del v novih povezavah.
Otvoritev leto{nje razstave bo na predve~er ob~inskega prazni-
ka, 2. decembra ob 18. uri v prostorih osnovne {ole. V kultur-
nem programu bodo nastopili u~enci O[ @irovnica. Razstavo si 
bo mogo~e ogledati tudi v dneh po odprtju. 

»Slovenska pisateljska pot je zgodba, ki povezuje, daje in zbli`uje«, 
je na sre~anju uvodoma dejal Igor Likar, idejni vodja rasto~ega 
projekta SPP, ki so ga zasnovali v Dru{tvu slovenskih pisateljev. 
Pot, kot jo popisuje spremljajo~i vodnik (Didakta, 2013), se za~ne 
v Pomurju in po 700 km vijuganja po literarnih pokrajinah skle-
ne v Beli krajini. Povezuje 106 domov slovenskih pisateljev, med 
njimi {tiri rojstne hi{e na{ih rojakov na Poti kulturne dedi{~ine, 
zato ni naklju~je, da je konvencija v skupni organizaciji DSP, ZTK 
@irovnica in Ob~ine @irovnica potekala prav pod Stolom. 

Slovenska pisateljska pot pa niso le zidovi, temve~ so tudi ljudje, 
ki `ivijo s hi{ami in jih obiskujejo, so tudi ustvarjalni in kulturni 
dogodki, ki povezujejo preteklost s sedanjostjo. Celodnevno te-
matsko sre~anje vseh, ki podpirajo projekt SPP, je bilo namenje-
no prav iskanju mo`nosti za o`ivitev in povezovanje to~k SPP. 
Udele`enci so se seznanili z dobro prakso Velike Polane, kjer 
uspe{no o`ivljajo doma~ijo Mi{ka Kranjca, z mo`nostjo namesti-
tve zvo~nih to~k, spletnim portalom in vodnikom SPP. Poseben 
gost med govorniki je bil oblikovalec Oskar Kogoj, avtor klopi 
poimenovane »Po~ivalnika duha«, ki bi kot mesto po~itka lahko 
slu`ila ob posameznih doma~ijah.

Na konvencijo v @irovnici so bili povabljeni ̀ upani oz. predstavniki 
vseh ob~in, kjer se nahajajo postajali{~a Slovenske pisateljske poti. 

Snovalci projekta si namre~ `elijo, da bi lokalne skupnosti pre-
poznale prednosti projekta in ga vklju~evale v svoje letne na~rte. 
Vabilu se je od skupno 65, odzvalo 16 ob~in. Njihovi predstavniki 
so podpisali listino o pridru`itvi Slovenski pisateljski poti, s katero 
so se `upanstva izrekla za povezano delovanje in razvijanje mre`e 
postaj oz. skrbnikov lokacij Slovenske pisateljske poti. 

Maja Zupan, direktorica ZTK: »Dana{nji dogodek je zagoto-
vo eden pomembnej{ih v obse`nem projektu Dru{tva slovenskih 
pisateljev kot tudi za nas. Z zibelko slovenske kulture in ~ebe-
larstva, ob~ino @irovnica, je omenjeno dru{tvo prvi~ sodelovalo 
`e daljnega leta 1872, ko je bila vzidana spominska plo{~a na 
rojstno hi{o dr. Franceta Pre{erna. Tokrat se Vrba lahko pohvali 
s prvo informacijsko tablo na Slovenski pisateljske poti.«

Enotna celostna podoba SPP je eden izmed ciljev projekta. Ob 
podpisu konvencije je bila v Vrbi odkrita prva informacijska tabla 
na Slovenski pisateljski poti, kakr{nih je v prihodnje {irom Slove-
nije pri~akovati {e ve~.

Polona Kus

@irovnica gostila konvencijo za Slovensko pisateljsko pot
10. oktober 2013. V Dvorani pod Stolom potekalo celodnevno sre~anje podpornikov projekta Slovenska pisateljska 
pot (SPP). @upani podpisali listino o pridru`itvi Slovenski pisateljski poti. V Vrbi odkrita prva informacijska tabla na 
Slovenski pisateljski poti.

@upani pred Alejo velikih mo`

Prvo tablo na Slovenski pisateljski poti sta odkrila direktorica 
ZTK @irovnica Maja Zupan in predsednik DSP Ivo Svetina.
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Kultura / Izobra`evanje

Taprav' goren'ski kviz 

Otroci, redni in zelo dejavni obiskovalci Knji`nice Matije 
^opa, do konca decembra lahko re{ujejo tematski kviz, 
v katerem sodelujejo vse gorenjske knji`nice. Imenuje se 
Taprav' goren'ski kviz. 
Po te`avnosti in izboru knjig je namenjen otrokom od 7. do 
15. leta, re{ujejo pa ga lahko tudi odrasli. Posve~en je gorenj-
skim ljudskim pravljicam, sestavljen je iz 12 vpra{anj, med {tirimi 
mo`nimi odgovori je pravilen samo eden. Re{evati ga je mo`no 
tudi v elektronski obliki (portal Modri pes). Re{eno tiskano obli-
ko kviza re{evalci oddajo v knji`nici, elektronske re{itve pa na 
portalu Modri pes. @rebanje za bogate nagrade bo januarja.

V novembru obele`ujemo 
dan slovenskih splo{nih 
knji`nic. Da bo vzdu{je 
tudi v Knji`nici Matije ^opa 
prazni~no, bo v ponedeljek, 
18. novembra ob 17. uri po-
skrbelo Gledali{~e Smej~ek s 
predstavo za otroke »Ov~ka, 
ki je pri{la na ve~erjo«. 

Za odrasle uporabnike knji-
`nice bomo zadnja dva ~etrt-
ka v novembru in decembru 
pripravili ustvarjalne delav-

nice. Delavnice bodo potekale od 18. do 20. ure. Na policah, 
namenjenim projektu Ta veseli knji`ni svet, pa boste na{li ka-
kovostno branje, ki vam bo kraj{alo dolge jesenske ve~ere in jih 
naredilo prijaznej{e.
Lepo vabljeni v knji`nico!

Katarina Plasin

Teden otroka v na{em vrtcu
Prvi ponedeljek v oktobru vsako leto obele`ujemo sve-
tovni dan otroka, v Sloveniji pa je ta dan tudi za~etek 
tedna, namenjenega otrokom, njihovim pravicam in 
osve{~anju javnosti o vpra{anjih, poveznih z otroki. 
»Kako je biti otrok v dana{nji dru`bi?« je bila tema leto{njega 
tedna otroka, ki poteka pod okriljem Zveze prijateljev mladine 
Slovenije. Poseben program smo za najmlaj{e pripravili tudi v 
`irovni{kem vrtcu. Vsak dan je bila na sporedu skupna dejavnost 
za ves vrtec. V ponedeljek smo gostili Teater za vse z lutkovno 
predstavo Jagoda. Torkov dan je popestril koren~kov piknik. V 
sredo so se otroci preizkusili v razli~nih {portnih igrah – skupin-
skih igrah, skoku v daljino in v vajah iz ravnote`ja … Pripravili 
smo osem postaj, na katerih so bili otroci gibalno zelo aktivni. 
^etrtkov dan je bil namenjen iskanju zaklada. Spremljala sta nas 
je`ek in medved. Otroci so se na lovu za zakladom ogreli s ple-
som, lo~evali smeti, nau~ili novo pesmico in re{evali uganke. Na 
koncu so se posladkali z zakladom.
V petek smo prisluhnili lepi klasi~ni glasbi na koncertu Marka in Ma{e 
Hribernik, ki sta zaigrala na klavir in violo. Nekateri so tudi sami po-
skusili zaigrati na violo, seveda pa so pri tem potrebovali pomo~. 
Teden otroka smo zaklju~ili s prijetnimi vtisi in z odgovorom: 
»Lepo je biti otrok v dana{nji dru`bi«. Zelo zadovoljni so bili 
otroci, prav tako pa tudi vzgojiteljice.

Nu{a Gorjanc in Aleksandra Dono{a

Piknik je lahko tudi koren~kov
Jesen je ~as, ko na vrtovih pobiramo, kar smo posejali. Letos je 
na{ {olski vrt bogato obrodil razli~ne vrste zelenjave: krompir, 
~ebulo, zelje, paradi`nik, peter{ilj, bu~e, fi`ol, … in korenje. 
Da bomo zemljo pripravili na po~itek in iz nje pobrali vso zele-
njavo, smo pripravili »koren~kov piknik« v naravoslovni u~ilnici. 
Populili smo korenje iz na{ega vrta, na asfalt narisali kupe kore-
nja, korenje oblikovali iz plastelina in slanega testa, spretnej{i pa 
so izdelovali koren~kove formule in jih pojedli. Za konec so nam 
prijazni kuharji v {olski kuhinji postregli z okusno koren~kovo 
juho – in ni ga bilo junaka, ki je ne bi poizkusil. 

Mija in Tanja

Bralni namig iz knji`nice Matije ^opa

David Nobbs: OBZIRNO SLOVO 
Mladinska knjiga, 2006
Prepri~ljiv roman, ki skozi smeh prina{a 
tudi solze in nas kmalu posrka v pisani svet 
duhovite, bistre in rado`ive Kate Thomas. 
Nekaj dni pred stotim rojstnim dnem jo je 
v domu za ostarele zadela kap in ujeta v 
bolni{nici v spominu obnavlja zgodbe svo-
jega `ivljenja.

Folklorni plesi – Vabilo k sodelovanju
Kulturno prosvetno dru{tvo Lesce i{~e zainteresirane plesalce 
in pare v zrelih letih, ki `elijo sodelovati v folklorni skupini. 
Prijave: kpd.lescemail.com ali na tel. {tevilki 041 676 251 do 
~etrtka, 25. novembra. Vabljeni!

KPD Lesce

Prihodnja {tevilka Novic ob~ine @irovnica 
bo iz{la konec decembra 

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

Kontaktni podatki uredni{tva: 
Medium d.o.o., @irovnica 60c, 4274 @irovnica
novice�medium.si, 04 580 50 20, 040 439 560
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Izobra`evanje

Da ima oseba disleksijo, pogosto ugotovimo {ele, ko se le-ta 
znajde pred nalogo, ki od nje zahteva uporabo ve{~in branja 
ali pisanja. Veliko oseb v svojem `ivljenju razvije strategije, s 
katerimi disleksijo obvladujejo v tolik{ni meri, da jim omogo~a 
obi~ajno `ivljenje. Hkrati pa si izberejo delovno podro~je, kjer 
do izraza pridejo njihova mo~na podro~ja. Zato je pomembno, 
da osebe z disleksijo spodbujamo k odkrivanju in razvijanju nji-
hovih mo~nih podro~ij in se ne osredoto~amo zgolj na njihove 
{ibkosti. 

Zna~ilne te`ave
Za disleksijo so zna~ilne te`ave pri usvajanju glasov in ~rk, pri 
branju osebe izpu{~ajo, dodajajo ali zamenjujejo ~rke. Branje je 
po~asno in zatikajo~e. Pri pisanju neustrezno zapisujejo besede, 
nedosledno uporabljajo velike za~etnice, te`je si zapomnijo pra-
vopisna pravila in imajo odpor do pisanja dalj{ih besedil. Poja-
vljajo se {e te`ave na podro~ju pomnjenja in priklica informacij, 
organizacije ~asa in pripomo~kov. Njihova koordinacija je okor-
na, pogosto neustrezno dr`ijo pisalo, veliko ~asa potrebujejo, da 
se nau~ijo osnovnih opravil, kot je na primer zavezovanje vezalk. 
Na podro~ju govornega in jezikovnega razvoja neustrezno izgo-
varjajo glasove, njihove povedi pa so slab{e sestavljene. Zgoraj 
omenjene te`ave so lahko izra`ene v te`ji ali bla`ji obliki in se 
razlikujejo od posameznika do posameznika, zato je nujno, da 
k obravnavi pristopamo individualno. Pomembno je, da smo na 
pojav omenjenih te`av pozorni in se, ~e to opazimo pri otroku, 
obrnemo na u~itelje ali {olsko svetovalno slu`bo, ki nato svetuje, 
natan~neje dolo~i obliko in intenzivnost primanjkljajev oziroma 
ponudi strokovno pomo~.

Disleksija v O[ @irovnica
Disleksija in ostale specifi~ne u~ne te`ave so prisotne pri desetih 
odstotkih oseb, ki kljub ustreznim intelektualnim sposobnostim 
ne zmorejo izkazati svojega znanja in potencialov v pri~akovani 
meri. V Osnovni {oli @irovnica je trenutno prepoznanih okoli 
{tirideset u~encev s specifi~nimi u~nimi te`avami. Pri nekaterih 
so ti primanjkljaji bolj izraziti, zato imajo odlo~bo o usmeritvi 
in s tem pravico do ur dodatne strokovne pomo~i, nekaterim 
pa zadostujejo `e prilagoditve, ki jim omogo~ajo la`je izkazova-
nje svojega znanja. Za izvajanje opisanih programov pomo~i na 
{oli skrbijo tri specialne pedagoginje in psihologinja. Pri svojem 
delu se strokovne delavke, poleg obi~ajnih pristopov in strategij, 
poslu`ujejo tudi tehnik in metod dela s podro~ja Brain Gym®-a, 
taktilne integracije in integracije otro{kih refleksov po metodi 
dr. Svetlane Masgutove ter slu{nega treninga – The Listening 
Program®. 

Dru{tvo Bravo v pomo~ dislektikom
V Sloveniji se v ̀ elji po dodatnih informacijah o specifi~nih u~nih 
te`avah in disleksiji lahko obrnemo tudi na Dru{tvo Bravo, ki 
nudi pomo~ otrokom in mladostnikom s specifi~nimi u~nimi 
te`avami, star{em, u~iteljem in strokovnim delavcem. Dru{tvo 
Bravo ima sede` v Ljubljani in sedem podru`nic po ostalih slo-
venskih krajih. Podru`nica Bravo Gorenjska `e od ustanovitve 
gostuje na Osnovni {oli @irovnica, kjer dvakrat do trikrat na leto 
potekajo razli~na strokovna predavanja za star{e in strokovne 
delavce. Na njih je mo`no pridobiti znanja o razli~nih strategijah 
pomo~i u~encem s specifi~nimi u~nimi te`avami ali pa zgolj iz-
vedeti kaj novega o omenjenem podro~ju. Poskrbljeno je tudi za 
otroke, saj isto~asno zanje potekajo razli~ne delavnice. Termini 
predavanj v okviru Dru{tva Bravo so pred samo izvedbo obja-
vljeni na spletni strani dru{tva, {olski spletni strani in na vhodu v 
vrtec in {olo. Prvo predavanje bo sledilo `e v mesecu novembru, 
ostala predavanja pa v naslednjem koledarskem letu. 

V Evropskem tednu ozave{~anja javnosti o disleksiji je Dru{tvo 
Bravo v Ljubljani organiziralo prireditev, na kateri je nastopi-
lo dvanajst talentiranih mladostnikov s specifi~nimi u~nimi 
te`avami, ki so pokazali svoje skrite zaklade in mo~na podro~ja. 
Sodelujo~im na prireditvi in sami sebi pa dokazali, da so kljub 
premnogim te`avam na poti usvajanja {olskih ve{~in in znanj 
lahko zelo uspe{ni in vredni dolgega aplavza navdu{enih obi-
skovalcev. 

Jerneja Koselj, prof. defektologije 

EVROPSKI TEDEN OZAVE[^ANJA JAVNOSTI O DISLEKSIJI
Teden od 7. do 13. oktobra velja za Evropski teden ozave{~anja javnosti o disleksiji in drugih specifi~nih u~nih te`avah, 
kamor spadajo {e diskalkulija, disgrafija in dispraksija. V Sloveniji disleksijo poznamo tudi pod imeni specifi~ne bral-
no-napisovalne te`ave, motnje v branju in pisanju ali kot legastenijo. 

Branje za otroke z 
disleksijo predsta-
vlja zelo zahteven 
proces, pri ~emer 
na uspeh pomemb-
no vpliva tudi oblika 
besedila. V pomo~ 
so jim prilagojene 
slikanice, v katerih 
je besedilo natisnje-
no z razlo~nimi in 
dovolj velikimi ~rkami in ve~jimi razmiki med vrsticami. Bra-
nje olaj{a dober barvni kontrast – najbolje se obnesejo te-
mno zelene ~rke na rumeni ali krem podlagi, la`je berljive kot 
velike tiskane pa so male tiskane ~rke. Prilagojene slikanice si 
otroci lahko izposodijo tudi v {olski knji`nici.
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Obisk vrhunskih {portnikov 

O[ @irovnica so 16. oktobra obiskali vrhunski {portniki, 
zaposleni v Slovenski vojski. Namen njihovega obiska je 
bil spodbujanje {portne aktivnosti med mladimi in pro-
mocija Slovenske vojske.

U~enci 7., 8. in 9. razredov so imeli prilo`nost spoznati strel-
ca @eljka Moi~evi}a, kolesarja Kristjana Korena, vesla~ico na 
mirnih vodah [pelo Ponomarenko Jani}, kajaka{a Luka Bo`i~a, 
gimnasti~arja Sa{a Bertonclja, atletinjo Nino Kolari~, judoista 
Vloro Be|eti in Matja`a Ceraja, kanuista na divjih vodah Petra 
Kauzerja in vesla~a Toma` Piriha, nekdaj u~enca Osnovne {ole 
@irovnica. 

Kot priti~e {portnikom, gostje niso ostali le pri pogovoru in raz-
deljevanju avtogramov, temve~ so se z ekipami sedmo{olcev, 
osmo{olcev in deveto{olcev pomerili tudi v {tafetnih {portnih 
igrah. Vrhunec dveurnega sre~anja v telovadnici pa je bila 
zagotovo demonstracija judo prijemov, ki sta jo s pomo~jo 
najdrznej{ih med u~enci izvedla judoista Vlora in Matja`. 

P. K.

Strokovna ekskurzija na Veliki Klek

U~enci, ki obiskujejo izbirne predmete, organizmi v na-
ravnem in umetnem okolju, turisti~na vzgoja in `ivljenje 
~loveka na zemlji, so 14. septembra {irili svoje znanje in 
obzorja na strokovni ekskurziji v sosednji Avstriji. Poro~a 
osmo{olka Lucija Me`ek.

@e zgodaj zjutraj smo se z avtobusom odpeljali izpred {ole, proti 
najvi{jemu avstrijskemu ledeniku, Velikem Kleku oz. Großgloc-
knerju. Pot nas je vodila po dolinah avstrijskega pode`elja, dale~ 
stran od avtoceste ter hrupa. Ustavili smo se v kraju Heiligenblut, 
sl. Sveta Kri. V dolini je bilo nebo modro, brez obla~ka, vi{je ko 
smo se vozili, vedno ve~ oblakov smo imeli nad sabo. Med potjo 
smo skozi okna oprezali za {tevilnimi svizci. Na najvi{ji to~ki, ki je 
dostopna za avtobus, je padla megla in za~elo je rahlo de`evati. 
Zaradi megle nismo videli ledenika, odprl pa se nam je ~udovit 
razgled na ledeni{ka jezera. Z mraza smo se umaknili v notra-
njost muzeja o Großglocknerju in v muzej starih avtomobilov. 
Imeli smo tudi ~as, da zapravimo nekaj denarja. Na{e popotova-
nje se je kon~alo pozno popoldne.

Izlet mi je bil zelo v{e~. Nau~ili smo se veliko novih stvari o le-
denikih, obiskali sosednjo dr`avo pa tudi dru`ba je bila super. 
Upam da bo takih izletov {e veliko.

Priznanje Gimnazije Jesenice 
Ju{u Kosma~u in Tatjani Sitar

Ju{ Kosma~, dijak 4. b razreda Gimnazije Jesenice, je po 
{tevilnih uspehih na matemati~nih tekmovanjih doma, 
zastopal Slovenijo na Srednjeevropski matemati~ni olim-
pijadi na Mad`arskem. Za svoj dose`ek je prejel srebrni 
znak Gimnazije Jesenice.

Ju{ Kosma~ se v vseh letih {olanja aktivno udele`uje matemati~nih 
tekmovanj in redno posega po najvi{jih mestih. @e v prvem letni-
ku je osvojil drugo nagrado za uspeh na dr`avnem tekmovanju 
iz matematike, v drugem tretjo in v tretjem spet drugo nagrado. 
Zaradi izredne nadarjenosti in uspehov na tekmovanjih je bil v 
{olskem letu 2012/13 povabljen k udele`bi na pripravah za med-
narodna matemati~na tekmovanja, ki so v organizaciji Dru{tva 
matematikov, fizikov in astronomov Slovenije potekala na Fa-
kulteti za matematiko in fiziko v Ljubljani. Na podlagi rezultatov 
treh izbirnih testov in dr`avnega tekmovanja se je uvrstil v ekipo, 

Ravnateljica mag. Lidija Dornig in Ju{ 
Kosma~ 

Tatjana Sitar

•	 tečaji	za	predšolske	otroke	in	osnovnošolce
•	 valete	in	maturantski	plesi
•	 klasični	balet	za	otroke	in	odrasle
•	 maturantski	tečaji	in	plesi
•	 jazz	balet	za	otroke	in	odrasle
•	 shuffle,	hip-hop
•	 break	dance,	electric	boogie
•	 aerobika,	zumba,	rekreacija

•	 latino	in	standardni	plesi
•	 orientalski	-	trebušni	plesi
•	 joga	in	meditacije
•	 country	plesi	-	line	dance
•	 ples	ob	drogu	-	pole	dance
•	 swing,	salsa,	rock&roll
•	 individualno	poučevanje	posameznikov,	
parov	in	mladoporočencev

V KRANJU, RADOVLJICI, 
LESCAH in na JESENICAH

INFO
tel: 04/ 251 50 00

gsm: (040) 041/ 61 10 00
www.chachacha.si

e-mail: info�chachacha.si
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Helena Tolar

Florjan Kozmus in @iga Frelih

ki je letos avgusta Slovenijo zastopala na 
Srednjeevropski matemati~ni olimpijadi 
na Mad`arskem. Za uspe{en nastop na 
tekmovanju je Ju{ prejel srebrni znak Gi-
mnazije Jesenice. 

Zlati znak Gimnazije Jesenice pa je za po-
memben prispevek k uveljavitvi gimnazije v 
o`jem in {ir{em dru`benem prostoru ter s 
tem k razvoju pedago{ke prakse in teorije, 
k razvoju kvalitete izobra`evanja in k hu-
manizaciji odnosov v {olstvu prejela na{a 
ob~anka, profesorica Tatjana Sitar. 

Priznanja je nagrajencem podelila ravnate-
ljica Gimnazije Jesenice mag. Lidija Dornig 
na sprejemu maturantov 18. septembra.

Izzvenel je prvi leto{nji  
nastop glasbenikov

V ponedeljek, 14. oktobra, je v plesni 
dvorani Dvorane pod Stolom potekal 
leto{nji prvi ponedeljkov javni nastop 
u~encev Glasbene {ole Jesenice – od-
delka @irovnica. Vzdu{je je bilo prijetno, 
saj je bila dvorana polna poslu{alcev. Nasto-
pili so violinisti, violistka, kitarist, flavtisti, pi-
anisti, harmonikarji, klarinetistki in citrarka. 
Skupaj je nastopilo triindvajset u~encev, ki 
so navdu{ili poslu{alce. Naslednji nastop bo 
v ponedeljek, 11. novembra ob 18.30 uri. 

V Glasbeni {oli Jesenice smo pri~eli tudi 
s koncerti »Glasbenega abonmaja«. V to-
rek, 15. oktobra, sta nas navdu{ila odli~na 
mlada klarinetista, zlato nagrajenca TEM-
SIG-a, iz razreda prof. Jo`eta Kotarja, 
Martina Strasser in Matic Pa{kvan. Oba 
se {olata na Konservatoriju za glasbo in 
balet v Ljubljani. V torek, 5. novembra, je 
bil na sporedu tudi koncert saksofonistke 
Nine Klinar.

Izobra`evanje starej{ih
Staranje prebivalstva predstavlja velik izziv za Evropsko unijo in vse 
njene ~lanice v vseh pogledih, vklju~no z izobra`evanjem in usposa-
bljanjem. Danes je v Evropski uniji eden od desetih prebivalcev starej{i 
od 60 let, v letu 2050 bo v Evropi `ivelo 135 milijonov starej{ih, dele` 
ljudi, starej{ih od 60 let, pa bo prvi~ v zgodovini vi{ji od dele`a otrok, 
mlaj{ih od 15 let.

Zaradi tak{nih demografskih trendov je potrebno starej{e spodbujati, da osta-
nejo aktivni na razli~nih podro~jih, ki niso povezani le z zaposlitvijo in dru`inskim 
`ivljenjem, ampak tudi z vklju~evanjem v dejavnosti, ki prepre~ujejo osamlje-
nost in izolacijo. Statisti~ni podatki ka`ejo, da je udele`ba v vse`ivljenjskem 
izobra`evanju starej{ih {e vedno zelo nizka, oziroma prenizka. Podatki o 
vklju~enosti odraslih v vse`ivljenjsko u~enje namre~ ka`ejo, da tako na ravni EU 
kot tudi v Sloveniji pripadniki starostnega razreda 50–64 let dale~ zaostajajo 
za mlaj{imi delovno aktivnimi prebivalci. 

Pomen izobra`evanja starej{ih 
potrjujejo ugotovitve {tevilnih 
tako sociolo{kih kot tudi medi-
cinskih raziskav, ki poudarjajo 
pozitivne vplive izobra`evanja 
v starosti na zdravje, mo`nosti 
pridobivanja in ohranjanja 
mo~i in vpliva ter socialno 
vklju~evanje. V zadnjem dese-
tletju je izobra`evanje nedvo-
umno prepoznano kot potre-
ba tudi za starej{o generacijo. 
Z u~enjem in izobra`evanjem 
starej{i dobijo mo`nosti za tako imenovano dejavno staranje, ki vpliva na ra-
zvoj in izrabo {tevilnih potencialov starej{ih. 

Prav tako ima izobra`evanje pozitiven vpliv na krepitev njihove dru`bene mo~i 
in zmanj{evanje njihove marginalizacije, nastale kot posledica ekonomskih, 
socialnih, politi~nih in kulturnih dejavnikov. 
Z izobra`evanjem torej starej{i utrjujejo svoj dru`beni polo`aj, pove~ujejo 
vklju~evanje v dru`bo, spodbujajo lastno delovanje v skupnosti ter prispevajo 
k sodelovanju med generacijami. 

Izobra`evanje starej{ih na Ljudski univerzi Jesenice vklju~uje vrsto dejavno-
sti, v katere se vklju~ujejo starej{i. V {tevilnih neformalnih programih, pose-
bej na~rtovanih za starej{e, le ti pridobivajo razli~na znanja in spretnosti na 
podro~ju informacijsko komunikacijske tehnologije, tujih jezikov, zdravja, kul-
turne dedi{~ine in {tevilnih drugih vsebin. [e zlasti velja poudariti, da vsebine 
prilagajamo potrebam in `eljam starej{ih, prav tako so starej{im prilagojene 
metode izvedbe. Zelo skrbno izbiramo mentorje in predavatelje, ki so uspo-
sobljeni za delo s starej{imi in dobro poznajo njihove zna~ilnosti in potrebe. 

Glavne in najbolj prepoznavne mo`nosti izobra`evanja za starej{e v Sloveni-
ji ponujajo univerze za tretje `ivljenjsko obdobje. Pod okriljem Ljudske uni-
verze Jesenice delujeta Univerza za tretje `ivljenjsko obdobje Jesenice in Uni-
verza za tretje `ivljenjsko obdobje ob~ine Kranjska Gora, obe sta namenjeni 
izobra`evanju za osebnostno rast, `ivljenje, delo in prostovoljstvo starej{ih od-
raslih. V pestro paleto izobra`evalnih sekcij kot so kulturna dedi{~ina, zdravje, 
{port, geografija, kreativnost in tuji jeziki, se vklju~ujejo starej{i, ki si `elijo 
novih znanj in spretnosti ter dejavnega staranja. 

mag. Maja Radinovi~ Hajdi~, Ljudska univerza Jesenice 
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September – svetovni mesec 
Alzheimerjeve bolezni
Z dalj{anjem ̀ ivljenjske dobe ljudi se pove~uje dele` prebivalstva, sta-
rega 65 in ve~ let. S staranjem pa se pove~uje tudi mo`nost nastanka 
razli~nih du{evnih motenj, med katerimi je zelo pogosta demenca.

Svetovno zdru`enje za 
Alzheimerjevo bolezen 
je leta 1994 proglasilo 
21. september za sve-
tovni dan Alzheimerje-
ve bolezni. Zato so se 
v mesecu septembru 
tudi v Sloveniji odvija-
le razli~ne dejavnosti z 
namenom {irjenja zna-
nja o demenci. Leto{nje 
geslo se je glasilo De-
menca: povezani v skr-
bi za bolnika. V na{em 
dru{tvu je bilo v okviru 

sekcije za kulturo in izobra`evanje organizirano predavanje z naslovom De-
menca – kako prepoznati in pomagati.

Pomembno je, da svojci pravo~asno spoznajo bolezen in so seznanjeni s tem, 
kako se odra`a v vsakdanjem `ivljenju. Poznavanje in razumevanje te`av, ki jih 
demenca prina{a, pomaga vzpostaviti bolj{i odnos med bolnikom in svojci. S 
pomo~jo znanja se svojci lahko izognejo pogostim stiskam, ob~utkom krivde, 
sramu in nemo~i. Informacije in nasvete pa svojci potrebujejo prej, preden se 
znajdejo v kriti~nih situacijah, ki jim vedno niso kos.

Skrb in nega bolnika z demenco predstavlja velike du{evne in telesne obre-
menitve. Zato se morajo vsi dru`inski ~lani zavedati, da negovalec demen-
tnega bolnika v dru`ini potrebuje njihovo podporo in pomo~. Bolniki zaradi 
upadanja vseh pomembnih du{evnih funkcij niso ve~ sposobni samostojnega 
`ivljenja. Du{evne spremembe pri bolniku povzro~ajo negotovost, nelagodje 
ter vodijo v pasivnost, izguba socialnih stikov pa v osamo. Z razli~nimi aktiv-
nostmi, ki so prilagojene stopnji razvitosti demence, pri bolniku pomagamo 
ohranjati {e obstoje~e fizi~ne in psihi~ne sposobnosti. Ugotoviti moramo, kaj 
vse {e zmore sam in ga pri tem spodbujati. Posredovati mu moramo ~im ve~ 
razli~nih spodbud, na katere se je {e zmo`en odzivati. Druga~e bolnik ~edalje 
manj zaznava in postaja vedno bolj pasiven. Napredek je potrebno videti `e 
v ohranjanju stanja ali v upo~asnitvi upada sposobnosti. Ob tem pa moramo 
biti strpni, ~eprav bolniki za opravilo porabijo ve~ ~asa. ̂ e aktivnosti ne morejo 
speljati do konca, jim diskretno pomagamo. Pohvalimo jih `e za trud.

Z zgodnjo izpeljano diagnostiko in zdravljenjem bolniki in svojci pridobijo nekaj 
~asa, v katerem se lahko pripravijo na kasnej{e posledice bolezni in pravo~asno 
uredijo tudi uradne zadeve.
Pri Spomin~ici – slovenskem zdru`enju za pomo~ pri demenci (Linhartova 13, 
1000 Ljubljana, spomin~ica.si@gmail.com ) deluje svetovalni telefon (059 305 
555), na katerem svetovalci odgovarjajo na postavljena vpra{anja vsak delovni 
ponedeljek, sredo in ~etrtek, od 12. do 15. ure.

Jana Zupan, Sekcija za kulturo in izobra`evanje

Delovni obisk 
predstavnikov DU 
Ljubno ob Savinji 

30. septembra 2013 so nas na 
na{e povabilo obiskali predstav-
niki Dru{tva upokojencev Ljubno 
ob Savinji, in sicer predsednik 
Jo`e Vodu{ek, podpredsednik 
in odgovorni za izvajanje pro-
jekta »Starej{i za starej{e« Milan 
Maran{ek ter prostovoljki Marta 
Bak{i~ in Marija Ermenc. 

Pobudo za obisk so dali gostje, ker 
bi se radi seznanili s prakti~nim izva-
janjem projekta »Starej{i za starej{e«, 
ki ga v na{em dru{tvu `e od vsega 
za~etka, to je od leta 2004, uspe{no 
izvajamo za kar so izvedeli tudi gostje. 
V delovnem in spro{~enem dru`enju 
so sodelovale tudi na{e prostovoljke 
ter ~lani upravnega odbora. ^astni 
predsednik in koordinator projekta za 
Gorenjsko Edvard Kav~i~ je ob izdatni 
ra~unalni{ki pomo~i podpredsednika 
dru{tva Janeza Ferjana ter koordina-
torke projekta v na{em dru{tvu Vojke 
Legat, predstavil izvajanje projekta 
na ravni Zveze dru{tev upokojencev 
Slovenije, Pokrajinske zveze dru{tev 
upokojencev Gorenjske ter na{ega 
dru{tva.

Po predstavitvi, ki je potekala v pro-
storih gosti{~a Osvald na Selu, smo 
gostom v neposrednem dialogu pred-
stavili tudi konkretne izku{nje pri izva-
janju projekta. Skupna ugotovitev je 
bila, da so tak{na sre~anja koristna. 
Gostje iz Ljubna so nas povabili, da 
jih ob prilo`nosti obi{~emo.

Zdravko Malnar, predsednik DU@

Foto: Ferdo Kikelj

Predavanju o demenci so ~lani DU@ prisluhnili 24. 
septembra v ^opovi hi{i
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Obisk pri prijateljih v Velenju

12. septembra smo se predstavni-
ki DU@ na povabilo pobratenega 
DU [alek udele`ili praznovanja 
praznika Mestne ob~ine Velenje 
in Mestne ~etrti Levi breg vzhod.
Ob prijetnem in prijateljskem dru`enju 
smo se udele`ili tekmovanja v pika-
du in kegljanju z nihajno kroglo v 
organizaciji DU [alek, ki se je na ta 
na~in pridru`ilo praznovanju praznika 
ob~ine in mestne ~etrti. Med osmimi 

sodelujo~imi ekipami smo v tekmovanju z nihajno kroglo zasedli peto, v tek-
movanju v pikadu pa prvo mesto in tako osvojili tudi pokal.
Za lep sprejem in prijetno dru`enje se na tem mestu zahvaljujemo tako dru{tvu 
upokojencev kot mestni ~etrti z `eljo po nadaljevanju tovrstnega dru`enja.

Zdravko Malnar, predsednik DU@

Glasbeni spomini z Ivanom Pre{ernom -  
@anom in Ivanko Kra{evec Pre{ern

Glasba, tak{na ali druga~na, je stalna spremljevalka na{ega `ivlje-
nja. Z glasbo lahko izra`amo svoja ~ustva, glasba ustvarja razli~na 
razpolo`enja, spodbuja ustvarjalnost in predstavlja vir zabave. Glas-
ba je bila tudi tema glasbenega ve~era z naslovom Glasbeni spomini 
z Ivanom Pre{ernom - @anom in Ivanko Kra{evec Pre{ern, ki ga je 14. 
oktobra v dvorani Gosti{~a Osvald za ~lane DU @irovnica organizirala 
kulturna sekcija. 

Gostoma ve~era je bila glas-
ba polo`ena `e v zibelko. 
Spremljala ju je skozi vse 
`ivljenje in ju zdru`ila tudi 
zasebno. Ivanko Kra{evec 
so kot glasbeni talent pre-
poznali na oddaji Poka`i 
kaj zna{. S tem, zanjo po-
membnim dogodkom, je 
Ivanka Kra{evec pri~ela 
obujati svoje glasbene spo-
mine. Ko se je preselila iz 

Metlike v Ljubljano, je posnela ve~ skladb z razli~nimi ansambli, med njimi 
tudi uspe{nici Bele ro`e iz Aten in Prodajalko vijolic. Sodelovala je na Slovenski 
popevki na Bledu in v Ljubljani, pri~ela peti z Ansamblom Mihe Dol`ana in 
kvintetom Gorenjci. Svojo glasbeno kariero je do upokojitve nadaljevala pri 
ansamblu Alpski kvintet skupaj z mo`em Ivanom Pre{ernom - @anom, ki je 
svojo glasbeno pot pri~el pri 12-tih letih. Igral je v pihalnih orkestrih ter kasneje 
sodeloval z razli~nimi ansambli. Ves ~as pa je bil jazz njegova glasbena ljube-
zen, ki se ji je ponovno predal tudi po zaklju~ku 30-letne aktivne glasbene ka-
riere. Gosta na{ega glasbenega ve~era sta s svojim petjem in igranjem ustvarila 
zna~ilen in prepoznaven zven Alpskega kvinteta kot »`ametna altistka in zlati 
trobenta~«. Po glasbeni upokojitvi sta na{la svoj skriti talent in ustvarjalno pot 
nadaljujeta na podro~ju slikarstva.

Dve uri in pol dru`enja sta ob zanimivem opisovanju glasbenih spominov in 

dose`kov ter dogodiv{~in na {tevilnih 
potovanjih in nastopih hitro minili. K 
temu so svoje prispevali tudi glasbeni 
vlo`ki njunih uspe{nih melodij. Pohva-
la pa gre tudi Marji Jalen za rde~o nit 
in spro{~eno vodenje pogovora ter Ja-
nezu Ferjanu za ra~unalni{ko podporo 
ve~era. Natan~nej{i opis `ivljenjske poti 
in dose`kov Ivanke in Ivana si lahko pre-
berete v knjigi Najine sledi, v kateri pisa-
telj Ivan Sivec opisuje njuno `ivljenjsko, 
pa tudi bogato ustvarjalno in poustvar-
jalno pot. Na tej poti s svojo komuni-
kativnostjo, preprostostjo in iskrenostjo 
za seboj pu{~ata tudi sr~ne sledi.

 Jana Zupan, Sekcija za kulturo in izobra`evanje

Upokojenci poskrbimo, da 
se vedno nekaj dogaja

V Dru{tvu upokojencev @irovnica 
je 18. oktobra potekala otvoritev 
keglji{~a z nihajno kroglo (ru-
skega keglji{~a) na vrtu Gosti{~a 
Osvald. Po otvoritvenem pozdravu 
Ivanke Ko{elnik je nekaj misli dodal 
{e predsednik dru{tva in otvoril tek-
movanje, v katerem se je pomerilo 
16 tekmovalcev. Prvo mesto si je z 
39 podrtimi keglji priboril vsestranski 
{portnik Franci Zalokar. Z 32 podrti-
mi keglji so drugo mesto osvojili Pavel 
Jesenko, Slavka Legat, Milan Klinar in 
Ivanka Poga~ar, tretje pa s 30 podrti-
mi keglji Ivanka Ko{elnik.

Bilo je prijetno in upamo, da bo tako 
tudi v prihodnje. Dogovorili smo se, 
da bomo z rednimi treningi nadalje-
vali ob ~etrtkih s pri~etkom ob 16.00 
uri. Vabimo vse zainteresirane, ki so 
pripravljeni igrati in sodelovati, da se 
nam pridru`ijo.

Ivanka Ko{elnik

Gosta ve~era z voditeljico Marjo Jalen
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Vo{~ili smo

Na Bregu je 25. septembra dopol-
nila 94 let gospa Fran~i{ka Zgonc. 
Z zaupnico go. Vojko Legat sva jo 
obiskali v Domu dr. Franceta Berge-
lja, kjer biva `e nekaj mesecev zaradi 
slab{ega zdravstvenega stanja. Skupaj 
z njeno h~erko Danico smo poklepeta-
le na toplem jesenskem soncu. Gospa 
Francka je bila dobro razpolo`ena. Pri 
hoji ni ve~ prav hitra in sigurna, zato 
je zadovoljna, da je pomo~ ves ~as pri 
roki. Za`eleli sva ji dobrega po~utja in 
prijetno bivanje v novem okolju.

Prav tako na Bregu je 28. oktobra 
dopolnil 91 let gospod Leopold 
Toman. Tokrat bolezen ni prizanesla 
zaupnici Vojki, zato sem se na obisk 
odpravila sama. Gospod Polda me je 
sprejel v dru`bi `ene Jelke in h~erke 
Zdenke. Imeli smo se veliko pogovoriti. 
Polda je {e zelo vitalen. Ob lepem vre-
menu opazuje svoje ~ebele, vozi avto 
na kraj{ih razdaljah in rad bere – brez 
o~al. Bolj pozoren mora biti do svoje 
`ene, ki hodi s pomo~jo bergel, v veli-
ko pomo~ obema pa sta njuni h~erki. 
[e naprej tako vedro in ~ilo, Polda!

V @irovnici je 29. oktobra dopol-
nila 91 let ga. Ana Koder. Tudi go-
spa Ana `e nekaj mesecev prebiva v 
Domu dr. Francete Bergelja na Jese-
nicah. Za njen osebni praznik sva jo 
obiskali z zaupnico Magdo @emlja, ji 
vo{~ili in jo obdarili. Vesela je bila na-
jinega obiska. Povedala je, da ji zdrav-
je ne slu`i najbolje, da ima te`ave pri 
hoji, a v domu je zadovoljna. Poslovili 
sva se in ji za`eleli dobrega po~utja.

Vsi slavljenci, katere obi{~emo za njihov 
rojstni dan, nam vedno povejo, da so 
dobili vo{~ilo tudi od na{ega `upana. 
V njihovem imenu se `upanu Leopoldu 
Poga~arju zahvaljujem za to pozornost. 
  

Jerca Ti~ar 

Mali oglas

Za starej{o gospo najamemo enosob-
no stanovanje z balkonom v ob~ini  
@irovnica (za`eljeno v vaseh od Brega 
do Breznice). Kontakt: 031 319 883

Janezu Ambro`i~u - Marku, 
borcu Pre{ernove brigade v 
slovo

Svojo `ivljenjsko pot 
je skoraj natanko po 
87-ih letih prehodil 
in dokon~al zadnji {e 
`ive~i borec Cankarje-
vega bataljona, Janez 
Ambro`i~ – Marko.
Rodil se je v idili~ni 
vasici Bohinjska Bela, 

kjer je pre`ivel otro{tvo in del mlado-
sti. Kot mladoletni fant je bil s strani 
nem{kega okupatorja odpeljan na prisil-
no delo v Avstrijo, od koder je kmalu u{el. 
Leta 1943 se je osemnajstletni dr`avljan 
Janez spremenil v 18 letnega partizana 
Marka, borca Cankarjevega bataljona, 
Pre{ernove brigade. @e istega leta je do-
besedno u{el smrti. Po izdajstvu je na-
mre~ sovra`nik hotel na Pokljuki, kjer so 
borci po~ivali, po`gal. Postrelili in po`gali 
so 79 partizanov, re{ilo pa se jih je le 17, 
med njimi tudi Janez.
^e bi takrat ne pre`ivel, bi mu okupator 
ukradel 6o let `ivljenja, ki ga je aktiv-
no pre`ivel ob svojih dragih. Po vojni je 
za`ivel ustvarjalno ~love{ko `ivljenje. Vso 
ne`nost in mehkobo je ta tr{ati mo` izra-
zil s slikarskim ~opi~em, ki ga je spremljal 
{e v spo{tljivi starosti.
Bil je zvesti ~lan ZB @irovnica, ki se je 
udele`eval vseh prireditev, dokler mu je 
slu`ilo zdravje.
Za svoja dejanja je dobil medaljo za hra-
brost.
^ast in slava tvojim odlo~itvam in deja-
njem ter mir v zemlji, ki si jo imel tako rad, 
jo branil in ubranil za vse nas. 

       ZB za vrednote NOB @irovnica 

70-letnica zbora 
odposlancev 
slovenskega naroda

^lani ZB za vrednote NOB @irovnica 
smo se 5. oktobra 2013 v Ko~evju 
pridru`ili ve~ kot 1500 udele`encem 
iz vseh delov na{e domovine, da bi 
skupaj proslavili pomembno deja-
nje, »s katerim smo Slovenci vstopili 
v zgodovino kot suveren in enako-
praven narod« in ki hkrati »pome-
ni rojstvo slovenske suverenosti in 
temeljev lastne dr`avnosti, pa tudi 
osvoboditev iz podlo`ni{ke mentali-
tete,« kot je dejal slavnostni govor-
nik Bogdan Osolnik.

Ko~evski zbor odposlancev slovenske-
ga naroda je predstavljal zastopstvo na-
rodno zavednih Slovencev s celotnega 
slovenskega etni~nega ozemlja, kamor 
je tedaj segala organizacija Osvobodilna 
Fronta (OF) in je potekal od 1. do 3. okto-
bra 1943 pod geslom »Narod si bo pisal 
sodbo sam« (Ivan Cankar). Na tem zboru 
si je slovenski narod prvi~ v svoji zgodovi-
ni na parlamentarni na~in izvolil vrhovni 
predstavni{ki in zakonodajni organ slo-
venskega naroda – Slovenski narodno-
osvobodilni odbor (SNNO). Pomemben 
je tudi sklep, da se Slovensko Primorje 
priklju~i Sloveniji. Na tem zboru je bila 
tudi izvoljena delegacija, ki se je 29. 11. 
1943 udele`ila AVNOJ-a v Jajcu.

Slavnostni govornik na slovesnosti Bog-
dan Osolnik (tudi leta 1943 je predse-
doval na zboru) je svoje misli sklenil z 
ugotovitvijo: »Zdaj imamo Slovenci svojo 
dr`avo, za katero smo odgovorni sami. 
Na{a skupna skrb je njen mednarodni 
polo`aj in dru`bena ureditev. [e toliko so 
pomembne Cankarjeve besede, da si bo 
narod pisal sodbo sam«.

Sledil je bogat kulturni program, v kate-
rem so poleg Orkestra slovenske vojske 
sodelovali tudi ~lani in skupine kulturnih 
dru{tev iz Ko~evja, Dolenjskih Toplic in 
drugih krajev ter igralci Lili Andreja{, Val-
ter Dragan in Domen Vali~, ki je prireditev 
tudi povezoval. 

ZB za vrednote NOB @irovnica

Monika Mulej z ekipo ihelp 
v sodelovanju z OO SDS @irovnica 
novembra v ^opovi hi{i organizira 

brezpla~en te~aj temeljnih 
postopkov o`ivljanja z uporabo 

avtomatskega defibrilatorja. 
Na te~aju bo predstavljena tudi 

mobilna aplikacija ihelp. 

Datum bo javljen naknadno. 

Informacije: 031 774 438 (Monika)
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Vrtnarski koti~ek

Bu~e, bu~ke, bu~kice

Jesen obarva pokrajino v ~udovite barve in prav enako 
~udovitih barv se v trgovinah in na tr`nicah pri~arajo bu~e.

Bu~e izvirajo iz Mehike in ZDA. 
Ime za bu~e v jeziku Indijan-
cev Narragansett pomeni »ze-
lena stvar, ki jo jemo surovo«. 
V Evropo so jih v 15. stoletju 
prinesli [panci. Prve podatke 
o bu~ah je v svoj ladijski dnev-
nik leta 1492 zapisal Kri{tof 
Kolumb, ki se je z njimi sre~al 
na Kubi. Bu~e uporabljamo 
na tiso~ in en na~in. Lahko 
jih kuhamo, pe~emo, marini-
ramo, du{imo ali u`ivamo le 
njihov sok. Nikoli jih ne hra-
nimo skupaj s krompirjem in 
jabolki, namestimo jih v topel 
zra~en prostor na stopni{~u 
ali v ve`i.

Bu~e so zelo zdrave, saj vsebujejo minerale, vitamine in karote-
noide, ki pospe{ujejo tvorbo naravnih encimov. Ker so zelo lah-
ko prebavljive in imajo malo kalorij, jih pogosto uporabljamo v 
dietni prehrani. Z u`ivanjem bu~ zmanj{amo verjetnost obolenj 
`elodca in ~revesja ter nastanka ledvi~nih kamnov. Bu~na seme-
na vsebujejo veliko cinka, ki prepre~uje razvoj raka na prostati, 
pove~uje plodnost in krepi imunski sistem.

Bu~e dobro uspevajo v globoki ter srednje te`ki humozni zemlji, 
ki se hitro ogreje in je dobro oskrbljena z vodo in hranili. Ves ~as 
rasti potrebujejo dovolj vlage. Rastlina razvije globoke korenine, 
zato uspeva tudi v bolj su{nem obdobju. Ob~utljiva je na vodni 
stres, ki ga lahko povzro~i su{a ali prevelika koli~ina vode.

V na{ih krajih gojimo {tiri vrste bu~: bu~e velikanke (kot nakazuje 
`e njihovo ime velike oz. orja{ke bu~e, barva skorje gre od temno 
zelenih do rumenih, tudi sivih odtenkov, njihovo meso je oran`no 
rumeno, uporabljamo jih za juhe, prikuhe), mu{katne bu~e (naj-
bolj znane sorte so Sunshine, Blue Ballet, Metro), figovolistne bu~e 
in vrtne bu~e. Med vrtne bu~e sodijo vsem znani cukini, pati{oni 

(zvezdasto oblikovane bu~ke, ki 
so prava poslastica). Plodovi, ki 
imajo v premeru manj kot 6 cm, 
so zelo primerni za vlaganje v kis, 
dozorele bu~ke pati{on pa sodijo 
tudi med okrasne bu~e), `eloda-
ste bu~e, {pagetarice (meso te 
posebne bu~e je svetlo rumeno, 
zna~ilna so dolga, {pagetom 
podobna vlakna z ore{~kom po-
dobno aromo), bu~e lu~ke, oljne 
bu~e in okrasne bu~ke. 

Bu~e lo~imo v poletne in zimske sorte. Najbolj znana vrsta pole-
tnih bu~ so cukini s {tevilnimi podvrstami, od temno zelenih do 
`ivo rumenih barv. Rumene so okusnej{e in mehkej{e. Poletne 
bu~e, zlasti cukine, lahko u`ivamo tudi presne, npr. v solati. V ku-
linariki je zelo cenjena rumena skupina z ukrivljenim vratom ter z 
zna~ilno kljuko na eni strani. Ta bu~a ima bolj kompaktno struk-
turo, zato je primernej{a za jedi, pri katerih kosi ohranijo obliko. 

Zimske bu~e sejemo prav tako v maju, nabiramo pa jih od sep-
tembra do novembra, ko so dodobra zrele in imajo tr{o lupino. 
Tedaj dobijo tudi svoj zna~ilen sladek okus in svojevrstno aromo. 
Zimske bu~e so znotraj rumene, oran`ne ali roza, redko bele. 
V hladnem prostoru in z dobrim zra~enjem jih lahko hranimo 
vso zimo. Iz zimskih bu~ pripravljamo tako slane kot sladke jedi. 
Dobre so v omakah, juhah, lahko jih pe~emo in paniramo, izde-
lamo tudi nadeve za pite in zavitke, torte in roglji~e. Sicer pa jih 
lahko tudi zamrzujemo.

Sanja Klinar

Jur~kov karpa~o

Zdrave, sveže jur~ke narežemo 
na tanke rezine in naložimo na 
ve~ji krožnik.
Pripravimo "~esnovo vodo" 
(stisnjenemu ~esnu dodamo 
0,3 dcl vode), in jo enakomerno 
pokapljamo po narezanih 
jur~kih. Jur~ke malo osolimo, 
ter pokapljamo z limoninim 
sokom in olivnim oljem.
Na jur~ke dodamo tanj{o plast svežega ribanca.
Tako pripravljeno jed pustimo pol ure v hladilniku, potem pa 
postrežemo s svežim kruhom.

Dober tek iz kuhinje Valvasorjevega doma vam `eli Tonka.

Bu~e futsu. Foto: Andrejka 
^ufer

Francoska mu{katna bu~a 
Foto: Andrejka ^ufer
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Spomenik padlim v prvi svetovni vojni na Breznici
Spomenik je bil odkrit 
20. septembra 1931 pred 
brezni{ko `upno cerkvijo. 
Priprave in izdelava spo-
menika sta potekali ve~ let. 
Pobudo za postavitev spo-
menika je dal pisatelj Franc 
Sale{ki Fin`gar. Avtor spo-
menika arhitekt Jo`e Ple~nik 
je leta 1928 pripravil osnu-
tek za spomenik, ki naj bi ga 
izklesali iz kamna z okoli{kih 
gora. Spomenik naj bi bil 
zasnovan v obliki velike vo-
tle krogle, postavljene na 
skalnat gri~ek, na katerem 

naj bi poganjalo gorsko zelenje (br{ljan, planike, encijan, sle~). 
Krogla naj bi predstavljala svetovno vojno, ki je morila po vsej 
zemeljski obli, in hkrati tudi odre{eni svet. Sezidana bi bila iz 
kamnitih klad. Vrh krogle bi bil pritrjen kovinski kri` s Kri`anim. 
Spodnja polovica krogle bi imela predrt pas, podprt s stebri~ki. 
Skozi odprtine bi svetila v notranjosti krogle obe{ena ve~na lu~. 
Pod predrtim pasom bi bil napis, nad predrtim pasom imena 
padlih. Obseg krogle bi zna{al sedem metrov. Ple~nikov na~rt je 
objavila revija Mladika (1928, {t. 6).

Vendar se je izkazalo, da doma~i kamen ni primeren za 
kamnose{ko obdelavo in ni dovolj obstojen. Zato so naro~ili nov 
kamen, ki pa po merah ni odgovarjal na~rtu. Da bi ne pri{lo do 

dodatnih stro{kov pri nabavi kamna, je Ple~nik za~el pripravljati 
nov na~rt, pri katerem je ohranil zamisel srednjeve{kega svetilni-
ka. Prvi Ple~nikovi osnutki prikazujejo okrogel steber, s kroglo in 
kri`em na vrhu. Ple~nik je nato na vrsti skic postopoma opu{~al 
zamisel o okrogli obliki stebra. Vse do zadnjega osnutka prostor 
za lu~ ni bil to~no dolo~en.

Jo`e Ple~nik, prvi na~rt za 
spomenik (objavljen v Mladiki, 
1928, {t. 6)

Jo`e Ple~nik, dva izmed osnutkov za spomenik (objavljena v 
Mladiki, 1931, {t. 11)

Urejanje okolice spomenika pred odkritjem (Iz zbirke J. Meterca)

S profesorjem arhitektom Ple~nikom sva hodila na Brezni-
co, da si je ogledal prostor, kjer naj bi stal pri cerkvi spo-
menik padlim vojakom v prvi svetovni vojski. Naredil je prvi 
na~rt: globus stoji na podstavku in na globusu bi bil napis 
in vklesana imena vseh padlih. Da bi bil bolj poceni je sve-
toval, naj poi{~ejo kamen kar v bli`ini v Pe~eh. Povabili smo 
kamnose{kega mojstra iz Radovljice, da si ogleda kamen. Pa 
je `al dognal, da je krhki apnenec za vsako obdelavo nespo-
soben. Zato je bilo treba kamna od drugod. Naro~ili smo ga 
iz Podpe~i. Mere je dal kamnosek. Pa je bila spet zadrega. 
Kamna bi bilo preve~ uni~enega, ko bi ga sestavljali v kroglo. 
Zato nam je mojster Ple~nik naredil nov na~rt, ki stoji in je 
nedvomno najlep{i spomenik na vsem Gorenjskem. Mnogo 
sem imel potov in skrbi zanj.

Franc Sale{ki Fin`gar, Leta mojega popotovanja
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Po Ple~nikovih skicah je kon~no spomeni{ko re{itev izrisal in 
oblikoval v to~nih merah njegov u~enec Ivan Sever. Spomenik je 
izklesal kamnosek Alojz Vurnik iz Radovljice.

Sedem metrov visok steber pravokotnega prereza je zidan iz 
gladkih kamnitih blokov. Steber se proti vrhu zo`uje. Glava ste-
bra oziroma njegov kapitel je zasnovan kot hi{ica za ve~no lu~, 
ki ima na vse {tiri strani lo~ne odprtine. Glavo krona pet viso-
kih piramidnih konic (osrednja vi{ja piramida in {tiri manj{e na 
vogalih), ki se zaklju~ujejo s kri`i. Iz obrisa stebra pribli`no na 
tretjini vi{ine {trli plo{~a, na kateri je kip sv. Kri{tofa z Jezu{~kom 
na rami. Avtor kipa je kipar Boris Kalin. 

Na kamnih, ki sestavljajo steber, so vklesana imena {tiriinpet-
desetih padlih iz brezni{ke `upnije, zdru`ena v skupine z imeni 
rojstnih vasi. 

Na prednji strani: VRBA / FAJFAR JANEZ / FAJFAR FRANC / [TRA-
US FELIKS / AMBRO@I^ JERNEJ – STUDEN^ICE / GORI^NIK JO@A 
/ KAPUS JO@A / KAPUS JANEZ / MULEJ JO@A / KEJ@AR FRANC / 
JURC JANEZ / MULEJ JO@A – BREG / ER@EN JANEZ 
Desno: RODINE / ^OP JANEZ / LEGAT LOVRENC / LEGAT VALEN-
TIN / ME@EK MATEV@ – DOSLOVI^E / GOGALA JANEZ / BULO-
VEC FRANC / KUN^I^ JAKOB / MANDELC FLORIJAN – BREZNI-
CA / POTO^NIK ANDREJ / [AREC JANEZ – SMOKU^ / ME@EK 
RUDOLF / KOSELJ JO@A / ANDERLE MATIJA / RAKAR VALENTIN 
/ LEGAT FRANC / BULOVEC ANTON / ZUPAN ANTON / TERAN 
JANEZ / VOVK FRANC – KURAT BULOVEC JO@A
Zadnja stran: PIZIURUSK VAZILIJ / HORAL VOJTEH / SCHEBEK 
FERDINAND – VITEZ WATERESIEWICZ ALEKSANDER
Levo: ZABREZNICA / FIN@GAR ALOJZ / FIN@GAR ANTON / LEGAT 
ANTON / ZUPAN JANEZ / ZUPAN FRANC – SELO / KR^ MARTIN 
/ POGA^AR FRANC / ^RNE [IMEN – MOSTE / FERJAN MATEV@ 
/ NO^ JANEZ / BALOH ALOJZIJ / DOL@AN ANTON – @IROVNICA 
/ ^OP JERNEJ / ^OP VALENTIN / DOLAR JO@A / KAJDI@ FRANC / 
KOSELJ JANEZ / TRIPLAT JERNEJ

Spomenik stoji na dvojni stopni~asti plo{~i. Pred stebrom je 
miza na samostojni nogi. Na plo{~i mize sta vaza za cvetlice 
in napis: VI ZA NAS STE DOTRPELI. VI ZA NAS IZKRVAVELI! NA 
MIROVNEM PISMU PE^AT – VA[A KRI! PREKLET, KDOR DRZNO 
KDAJ GA [E ZDROBI! 1914–1918 @RTVAM SVETOVNE VOJNE 
BREZNI[KI @UPLJANI Miza spominja na oltarno menzo. Posame-
zni arhitekturni sestavni deli se povezujejo v harmoni~no celoto. 
Kip sv. Kri{tofa, ki je predstavljen v hitrem koraku, je usklajen s 
spomenikom.

Oblika stebra povzema zasnovo srednjeve{kih svetilnikov oziro-
ma svetilnih stebrov, ki so stali ob cerkvah na pokopali{~ih. V 
njih je gorela ve~na lu~ za pokojnike. Tak pokopali{ki svetilnik iz 
poznogotskega obdobja so konec 19. stoletja na{li in rekonstru-
irali ob mariborski stolnici. Ple~nik je soroden steber – svetilnik 
kot spomenik padlim ~e{kim legionarjem zasnoval za monu-
mentalno stopni{~e ob koncu t. i. rajskega vrta na Hrad~anih 
v Pragi. Dva podobna nagrobna spomenika v obliki svetilnika je 
za ljubljansko pokopali{~e pripravil Ple~nikov u~enec Ciril Tav~ar. 

Piramide vrh stebra sim-
bolizirajo gorenjsko go-
rato pokrajino, ki je s 
kri`i posve~ena v veri. 
Pet kri`ev spominja tudi 
na trnjevo krono. Sv. 
Kri{tofa so v srednjem 
veku ~astili kot enega iz-
med sedmih pomo~nikov 
v sili, kot za{~itnika proti 
to~i in smrtni nevarnosti. 
Kot je sv. Kri{tof neko~ 
prena{al popotnike in 
Jezu{~ka ~ez reko, tako 
na spomeniku prena{a 
du{e padlih vojakov iz 
tega `ivljenja oziroma 
boji{~ v onostranstvo.
Spomenik je postavljen 
pred brezni{ko `upno 
cerkev, nekoliko proti 
levi, tako da opazova-
lec, ki stoji pred spome-
nikom, vidi v njegovem 
ozadju gozdnate in skal-
nate bregove. Spomenik 
pu{~a sugestiven vtis pri 
pogledu iz katerekoli 
smeri. Najlep{a pa naj 
bi bila omenjeni fron-
talni pogled na spome-
nik in pogled s stoji{~a 
ob desni strani, s ceste, ki vodi mimo cerkve k razpotju pred 
`upni{~em.

Spomenik na Breznici je predstavljal vzor~en primer kvalitetnega 
spomenika. Umetnostni zgodovinar in konservator dr. France 
Stele je po njegovem odkritju zapisal: »Brezni{ki spomenik nas 
u~i, kako globoko pomemben je lahko tak spomenik po svoji 
vsebini; u~i nas, kako dobro je treba premisliti, kam in kako se 
postavi, u~i nas, da je umetni{ka oblika smotrna zgradba tudi 
nebaha{kega gradiva va`nej{a kot najve~ji lesk in dragocenost 
drugega, u~i nas dalje, da se dajo napisi izrabiti kot okrasna, 
lepotno zelo mikavna po`ivitev ploskev spomenika; u~i nas da-
lje posebno tudi, koliko du{evnega truda zahteva taka navidez 
preprosta naloga in pa da do cilja vodi samo popolno zaupanje 
v tistega umetnika, ki so mu izdelavo na~rta zaupali.« (F. Stele, 
»Vojni spomenik na Breznici«, Mladika, 1931, {t. 11, str. 413). 
Po prvi svetovni vojni so skoraj v vsaki `upniji postavili spomeni-
ke in spominske plo{~e vojnim `rtvam. Najbolj{e sta zasnovala 
profesorja arhitekture Jo`e Ple~nik in Ivan Vurnik oziroma njuni 
u~enci.

Damir Globo~nik

Boris Kalin, Sv. Kri{tof z Jezu{~kom

Spomenik danes
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^ebelarji

^ebelarska sezona je za nami 
Leto{nji pridelek ni bil najbolj{i. ^ebelarji ^D Anto-
na Jan{e pripravili 1. ^ebelarski dan. Ureditev okolice 
Jan{evega ~ebelnjaka na Breznici.

Uspe{nost preteklega obdobja navadno ocenjujemo za koledar-
sko leto, ~ebelarji pa to opravimo `e prej, po opravljenem to~enju 
medu, torej nekje do sredine avgusta – odvisno od pozne pa{e. 
Takrat preverjamo, ali smo v pretekli ~ebelarski sezoni ravnali prav, 
ali smo postorili vse za na{e ~ebele, da so nam prinesle pri~akovani 
pridelek. Leto{nji pridelek medu ni bil najbolj{i, vsekakor pa dosti 
bolj{i od lanskoletnega, ko je veliko ~ebeljih dru`in propadlo.

Ne glede na pridelek moramo ~ebelarji takoj pristopiti k pripravi 
~ebel za naslednjo sezono. Pa{e je ve~inoma konec, ~ebele se pri-
pravljajo na zimovanje in zagotoviti jim moramo zadosti hrane vse 
do prvih spomladanski dni. Dovolj hrane je pogoj, da matica dobro 
zalega zimske ~ebele. Le te imajo do {est mesecev `ivljenjske dobe 
(za razliko od navadne pa{ne ~ebele, ki `ivi le slaba dva meseca) in 
zagotavljajo, da dru`ina pre`ivi in spomladi pri~ne nov razvoj. 

Da bodo ~ebele zdrave, moramo opraviti tako poletno kot zim-
sko zdravljenje. Le tako obvarujemo dru`ine pred prevelikim 
razmno`evanjem zajedavca varoje, ki nam lahko ob nepazljivost 
zdesetka dru`ino ali pa jo povsem uni~i.

Tako posamezni ~ebelarji preverjamo uspe{nost ~ebelarske se-
zone, ~ebelarji v dru{tvu ^D Antona Jan{e pa svoje delo prever-
jamo sproti. Za leto{nje leto lahko ugotovimo, da nam ni uspelo 
izvesti vsega, kar smo si zadali v za~etku leta. 

Ob 240. obletnici Jan{eve smrti smo si zadali, da obi{~emo nje-
gov grob in spominsko obele`je na Dunaju. Da bi zapolnili avto-
bus, smo na pot povabili vse gorenjske ~ebelarje, a kljub temu 
nam ni uspelo zasesti vsaj tri ~etrt avtobusa, zato je bil izlet `al 
odpovedan. Obletnico pa smo obele`ili z organizacijo 1. ^ebe-
larskega dne Antona Jan{e, ki je potekal 1. 9. v sklopu Veselih 
dni. Pripravili smo kratek kulturni program, zabavne ~ebelarske 
igre in strokovni del, na katerem so predavali Krste Bukvi} o vzre-
ji matic in prevozu ~ebel z ladjo na Kornate, Ivana Tlak Gajger dr. 
vet. o bolezni »nosema« in Brane Bor{tnik o prezimovanju ~ebel. 
Vse prisotne sta pozdravila `upan Ob~ine @irovnice g. Leopold 
Poga~ar in predsednik ^ZS g. Bo{tjan No~.

@irovni{ki ~ebelarji se mese~no sre~ujemo v objektu pri Jan{evem 
~ebelnjaku, zato smo nadvse hvale`ni ZTK @irovnica in Ob~ini @
irovnica za ureditev okolice objekta in ~ebelnjaka. ^lani ^D smo 
prebarvali leseni objekt in postavili obvestilno tablo. Pred zimo 
bomo v dogovoru z ZTK popravili {e streho na ~ebelnjaku, da 
prepre~imo zamakanje in nadaljnjo {kodo. 

V pri~akovanju, da bodo na{e prijateljice dobro prezimile, s poz-
dravom NAJ MEDI!     

Za ^D Antona Jan{e Franc Pfajfar

Api turizem – prilo`nost za Slovenijo

Od 29. 9. do 3. 10. je v Kijevu pote-
kal 43. mednarodni ~ebelarski kon-
gres Apimondia. Sre~anja ~ebelarjev 
z vsega sveta so se udele`ili tudi 
slovenski predstavniki stroke, med 
njimi ~lan ^D Antona Jan{e in pred-
sednik ^ZS Bo{tjan No~. 

Strokovni program Apimondije, ki je potekal na temo »^ebe-
larstvo in globalni izzivi«, je bil pospremljen s {tevilnimi priredi-
tvami in sejmom ApiExpo. Slovenski ~ebelarji so na sejmu svojo 
de`elo predstavili kot zeleno destinacijo z bogato apikulturo 
pod okriljem blagovne znamke ApiRoutes, ki zdru`uje ~ebelar-
stvo in turizem. Obiskovalcem so ponudili spoznavanje Slovenije 
z izleti in potovanji, ki vklju~ujejo opazovanje ~ebelarja pri delu, 
apiterapijo v tipi~nem slovenskem ~ebelnjaku, sre~anja s tradi-
cijo in umetnostjo povezano s ~ebelarstvom, poku{ino ~ebeljih 
izdelkov in drugih doma~ih dobrot. Med destinacijami ~ebelar-
skega turizma je bila predstavljena tudi ob~ina @irovnica. 

Predstavitev Slovenije z naslovom »Feel Api – Feel Slovenia«, ki 
jo je pripravila ^ZS v sodelovanju z agencijo Aritours, je med 
obiskovalci zbudila veliko zanimanje, pozitivne vtise pa je s kon-
gresa prinesel tudi Bo{tjan No~: »Z veseljem lahko povem, da 
~ebelarski svet zelo spo{tuje slovenske ~ebelarje, ceni na{o or-
ganiziranost, na{e ~ebelje pridelke in predvsem na{o kranjsko 
~ebelo.«

P. K.

Foto: Toma` Frelih

Na zalogi imamo razli~ne vrste medu 
in veliko izbiro ostalih medenih izdelkov. 

Medene dobrote so na voljo tudi v 
li~ni darilni embala`i, ki bodo {e kako 
dobrodo{le v prazni~nih dneh, ki se 

bli`ajo. Tako za posameznike kot podjetja.

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

www.cebelarstvo-noc.si
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Gasilci / Planinci

Novi~ke iz gasilskih logov

PGD Smoku~
Smoku{ki gasilci smo konec avgusta pri [ebatu organizirali pi-
knik za poveljnike gasilskih dru{tev in zvez s Koro{ke, iz Kanalske 
doline in Gasilske zveze Jesenice. @e tradicionalna prireditev je 
lepo sprejeta med udele`enci, saj omogo~a dru`enje gasilskih 
prijateljev iz treh de`el. Enako lahko trdimo tudi za Slovenski 
ve~er, ki smo ga poleti pripravili v Drobljah ob Ba{kem jezeru v 
Avstriji. 

Septembra smo pri~eli z vajami za prvenstvo GZ Jesenice, na 
katerem smo nastopili s {tirimi ekipami, in za tekmovanje go-
renjske regije, kjer smo sodelovali z dvema ekipama. Vse  so 
dosegle solidne uvrstitve.

8. oktobra smo se skupaj s {estimi ~lani PGD Zabreznica udele`ili 
mednarodne re{evalne vaje v karavan{kem predoru. Na vaji je 
sodelovalo okoli 800 udele`encev.

^lani obeh dru{tev smo sodelovali pri vseh aktivnostih, ki so v 
ob~ini potekale v oktobru, mesecu po`arne varnosti.

Marjan Dobnikar

PGD Zabreznica
V septembru sta se dve na{i ekipi udele`ili tekmovanja Gasilske 
zveze Jesenice na Hru{ici. ^lani A – mlaj{i ~lani so dosegli tretje 
mesto, veterani pa so zmagali. Oboji so si s tem rezultatom pri-
borili mesto na regijskem tekmovanju v Kranju, kjer so bili ~lani 
A v zgornji polovici ekip, veterani pa se `al zaradi bolezni niso 
mogli udele`iti tekmovanja.

7. oktobra zve~er smo dobil poziv o po`aru v Zabreznici. Hitro 
smo se odzvali na intervencijo, po`ar vozila v gara`i »{olskega« 
bloka omejili in pogasili po`ar ter prepre~ili {e ve~jo materialno 
{kodo. V intervenciji so sodelovali tudi ~lani PGD Smoku~.

V oktobru je potekal pregled hidrantov, za kar imamo ustrezno 
licenco, opremo in usposobljene gasilce. Izveden je bil tudi pre-
gled gasilnikov za ob~ane v gasilskem domu v Zabreznici.

V oktobru smo izvedli {e vajo »Vulkanizerstvo @emlja 2013«. Ob 
predpostavki po`ara v kletnih prostorih in po{kodovani osebi 
smo izvedli prikaz notranjega ga{enja, evakuacije po{kodovanca 
in nudenja prve pomo~i. Na vaji sta bila prisotna poveljnik Gasil-
ske zveze Jesenice Robert Pre{eren in podpoveljnik Peter Lu`nik, 
s katerima smo opravili analizo in izpostavili vse pomembne ko-
rake pri ga{enju ter smernice za {e bolj{e opravljanje gasilske 
slu`be v prihodnje. Sodelovali smo z 12 gasilci, prisotni pa so bili 
tudi ~lani PGD Smoku~. 

Ve~ o nas in novosti: https://www.facebook.com/pgdzabreznica
Klemen Rev

Praznik planinske pesmi
Na{ rojak Pre{eren je mogo~no kuliso, katere osrednji del 
je Zelenica, poimenoval kar »podoba raja«. Tako ne more 
biti naklju~je, da smo praznik planinske pesmi umestili 
pod vzno`je Vrta~e in Begunj{~ice, k izviru Zavr{nice.

Danes, v ~asu neprestanega hitenja, se zdi, kot da je pesem iz-
gubila svoje nekdanje poslanstvo, ko je bila neutrudna ~lovekova 
spremljevalka. Raje se dr`imo zase; na pesem niti ne pomisli-
mo ve~, kot bi nas bilo nekako sram. Pa smo si v Planinskem 
dru{tvu @irovnica rekli: »Zakaj vendar? Bomo dovolili, da nas ~as 
kar tako drobi v svojem zobovju?« In v na{em planinskem domu 
smo dovolili pesmi, da spet postane redna gostja. [e ve~, celo 
doma~inka. Zato smo si drznili povabiti tudi druge pevce, naj 
nam jo pribli`ajo {e oni.

Tako je v nedeljo, 15. septembra, na Zelenico pri{lo praznovat 
sedem pevskih zborov od blizu in dale~. Ne najbolj{a vremenska 
napoved je verjetno odvrnila kakega poslu{alca, vendar namen 
je bil dose`en: planinska pesem je dobila svoje mesto tam, ka-
mor sodi. Vsak zbor je zapel tri skladbe s planinsko vsebino, 
na koncu pa so zdru`eni zbori zapeli {e Tri planike; brez te pe-
smi seveda ne gre. Verjamem, da so se ob tem ogreli tudi tisti 
poslu{alci, ki so se zaradi ob~asnih sunkov vetra zavijali v topla 
obla~ila, saj tako mogo~nega zbora ni sli{ati vsak dan. Prazno-
vanje pesmi se je po koncertu nadaljevalo {e v ko~i – no, saj ne 
moremo biti kar tiho.

Bomo {e kdaj praznovali? Na Zelenici prav gotovo. V prijatelj-
skem krogu bomo radi zapeli, tudi ~e ne bo umetni{kega ustvar-
janja priznanih pevskih zborov. Ampak – kdo ve, morda nas tam 
gori {e kdaj obi{~ejo in skupaj naredimo nov praznik.

Tone [pendov

Nepogre{ljivi 
so ti na{i MEPS-ovci. Karkoli se v ob~ini dogaja so zraven. Ne 
samo kot nastopajo~i, tudi kot dru`ba vedrih in veselih ljudi.
Pripravili so »Praznik planinske pesmi« in ~eprav v muhastem 
vremenu, izvedli v Zelenici pred 'Domom pri izviru Zavr{nice'. 
Nastopilo je sedem ljubiteljskih pevskih zborov. Vsak je zapel 
po nekaj pesmi, za zaklju~ek pa so vsi skupaj dru`no zapeli eno, 

Sodelujo~i zbori: Me{ana pevska skupina dr. France Pre{eren  
(@irovnica), @enski pevski zbor Jasmin (Novo mesto), @enski 
pevski zbor Milko [koberne (Jesenice), Me{ani pevski zbor Li-
pnica (Kamna Gorica), Obrtni{ki pevski zbor (Kranj), Mo{ka 
pevska skupina Sosedje (@irovnica) in Me{ani pevski zbor 
Anton Toma` Linhart (Radovljica). Foto Boris Madon

Prvenstvo GZ Jesenice na Hru{ici
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Planinci

pod vodstvom Irene Kosma~. Najbolj prijetno za uho je bilo pe-
tje obrtni{kega zbora iz Kranja. Njihovi glasovi so se ubrano zlili 
v en glas.
Namen prireditve je bil dose`en in prese`en. Tone [pendov je 
spet povezal planinstvo in petje, kot je nekdaj bilo. Tisti, ki smo 
se zadr`ali do konca, smo do`iveli prav to. V na{em planin-
skem 'Domu pri izviru Zavr{nice', je zadonela planinska pesem 
… »zme{anega« pevskega zbora tistih pevcev, od nastopajo~ih 
skupin, ki so se {e zadr`ali. Solist je bil pa spet Tone [pendov – 
drugi, ki je pri{el z zborom iz Kamne Gorice.

Kaj bo za naslednje presene~enje …?

Za K'PR' napisal Pavel Be{ter

PD @irovnica vabi na silvestrovanje  
v Domu pri izviru Zavr{nice 

V mesecu novembru je 
dom zaprt, v decembru 
bo odprt ob lepih viken-
dih – aktualne informacije 
spremljajte na spletni strani 
PD @irovnica http://www.
planinsko-drustvo-zirov-
nica.si/ in oglasni tabli PD  
@irovnica v Zavr{nici. Infor-
macije in rezervacije silvestrovanja na tel. : 041 366 179. 

Obiskovalci Valvazorjevega doma so skupaj z oskrbni{ko 
ekipo prisko~ili na pomo~ Jakobu Urhu in njegovi dru`ini. 
Zbiranje sredstev za de~ka, ki ga pesti redka bolezen, je 
potekalo pod sloganom »Da bo jutri{nji dan lep{i«.

Jakob Urh z Brega se je ro-
dil s kromosomsko napako, 
zaradi katere je mo~no ovi-
ran pri izvajanju osnovnih 
`ivljenjskih aktivnosti in pri 
{tirinajstih letih ostaja na 
razvojni stopnji dveletnega 
otroka. Vsak samostojen 
korak za Jakoba pomeni 
velikanski napredek, pri na-
predovanju pa mu `e nekaj 
let uspe{no pomaga hipo-
terapija – terapija, ki se iz-
vaja na konju. 

Kako deluje hipoterapija?
Mateja Langus, Jakobo-
va mamica: »Hipoterapija 
je v osnovi fizioterapija na 

konju. Konj je v tem primeru terapevtski pripomo~ek, saj se 
dražljaji z njegovega hrbta prena{ajo na uporabnika. Konjevo 
gibanje je namre~ sorodno gibanju ~love{ke medenice med 
hojo. Pri Jakobu ta dejavnost spro{~a mi{i~no napetost, prekinja 
mu patolo{ke (nezaželjene) vzorce gibanja in pove~uje telesno 
gibljivost. Njemu je svet s konjskega hrbta preprosto lep{i in 
dostopnej{i.«

Glas o Jakobu je segel tudi do Valvazorjevega doma in oskrb-
nik Ale{ [tefe je s svojo ekipo spro`il akcijo zbiranja denarja, 
ki bi de~ku zagotovil redno obiskovanje hipoterapije, saj le z 
dru`inskim prora~unom to vedno ni mogo~e. 
Ale{: »Z akcijo smo pri~eli 22. junija in jo zaklju~ili 23. oktobra. 
Moji sodelavci so se v tem ~asu odrekli napitnini, obiskovalci pa 
so svoje prispevke zbirali v skrinjici na {anku. Na pobudo novi-
narja Bo{tjana Fona so se nam kmalu pridru`ile {e Slovenske 
novice s Krambergerjevim skladom. Tako smo delovali "na dveh 
frontah", vse z namenom, da za Jakobovo prepotrebno hipote-
rapijo zberemo kar najve~ sredstev.«

Kak{en je bil odziv?
Ale{: »Zelo pozitiven. Na{i zvesti obiskovalci so darovali po svojih 

zmo`nostih, marsikateri od njih tudi ve~krat! Pokazalo se je, da 
smo planinci ljudje, ki znamo prisluhniti so~loveku. V Valvazor-
jevem domu se je nabralo 610 EUR in v Krambergerjevem skladu 
800 EUR, skupaj torej ~ez 1400 EUR. @e ob samem za~etku ak-
cije pa je Jakobu ~ek za petkratno jahanje izro~il lastnik podjetja 
Zima d.o.o., kjer se bo Jakobova terapija pod vodstvom terapev-
tke tudi izvajala. 

Akcija »Da bo jutri{nji dan lep{i« se je zaklju~ila s slovesnostjo 
na Valvazorju 23. oktobra. Jakob in njegovi star{i so na slove-
snosti prejeli ~eka planincev in Krambergerjevega sklada, zbrane 
sta nagovorila tudi `upan Ob~ine @irovnica Leopold Poga~ar in 
predsednik PD Radovljica Franci A`man. Oba sta se vsem daro-
valcem zahvalila za prispevke in pozdravila podobne akcije, ki 
kljub vsesplo{ni krizi, v pomo~i in razumevanju, zbli`ujejo lju-
di. Jakobovi doma~i in osebje Valvazorjevega doma so za vse 
udele`ence pripravili skromno pogostitev, s pesmijo so vsko~ili 
~lani pevskega zbora Triglav Lesce-Bled, program pa je povezo-
vala Ne`a Rozman.

Ale{: »Kot pobudnik te humanitarne akcije in oskrbnik Valvazor-
jevega doma, bi se rad zahvalil vsem, ki ste prispevali za Jakoba 
ali kako druga~e podprli na{o akcijo. Verjamem, da to ni bilo 
edino tovrstno dejanje v domu pod Stolom. Vse na{e obiskoval-
ce k sodelovanju vabim tudi v prihodnje.«

P. K.

Jakob Urh

Dva ~eka za Jakoba

Da bo jutri{nji dan lep{i tudi za Jakoba
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Plezalna stena vabi
Vro~ega poletja s plezanjem v naravnih plezali{~ih je ko-
nec in ~lani [portno plezalnega odseka pri PD @irovnica 
novo znanje ponovno nabiramo na umetni plezalni steni 
v Dvorani pod Stolom. 

Plezalci v @irovnici napenjamo svoje 
mi{ice v ve~ kot 35 plezalnih sme-
reh. Izbiramo med razli~nimi bar-
vami smeri, ki ozna~ujejo razli~ne 
te`avnosti. Za ogrevanje izberemo 
tiste najla`je, nato pa sledi prava 
sinhronija gibanja in telesne mo~i 
na te`kih smereh. Pri tem je po-
memben vsak gib, natan~en za-
suk telesa in `e smo na vrhu te`ko 
osvojljive plezalne stene.

Pri prostem plezanju ne uporablja-
mo pripomo~kov za napredovanje, 
zato so plezalcem v pomo~ le ple-
zalno znanje, mo~, plezalni ~evlji in 

magnezij. Za varno vzpenjanje po steni uporabljamo elasti~no 
plezalno vrv, vponke, varovalne pripomo~ke in plezalne pasove. 
S plezalnimi smermi in oprimki v pobeljenih rokah se nekateri 
spoprijemajo le za sprostitev, drugi pa za povsem resen trening. 

[PO ima ve~letne izku{nje dela z mladimi, prijazen in izobra`en 
kader ter sodoben plezalni objekt. Motivirani mladi plezalci so 
na{ glavni vir veselja. Trije najmlaj{i ~lani {e niso dopolnil pet let, 
a nas `e navdu{ujejo z uspe{nim povzpenjanjem. Naj{tevil~nej{a 
je skupina mladostnikov, nekoliko manj{a pa skupina otrok, 
mlaj{ih od 14 let. Vodimo tudi odraslo skupino; za nove ~lane te 
skupine so prve vadbe zelo naporne, vendar po nekaj poizkusih 
vsi uspejo preplezati ve~ plezalnih smeri. 

Na{i najbolj{i plezalci skrbijo, da na{e ime ne odmeva le pod 
Stolom. Uspe{no se namre~ kosajo na tekmovanjih dr`avnega 
prvenstva in zahodne lige, ki jo vsako spomlad gostimo v na{i 
telovadnici. 

Premoremo kopico zadovoljnih nasmehov, imamo preteklost, 
sedanjost, kot vse ka`e, pa ima {portno plezanja v @irovnici tudi 
lepo prihodnost. ^e tudi vas zasrbijo prsti, vas bomo zelo vese-
li. Pridite, omogo~ili vam bomo mesec poizkusne vadbe. Pi{ite 
nam na e-naslov: spo.zirovnica�gmail.com, ve~ informacij naj-
dete na na{i prenovljeni strani www.spozirovnica.si

Vabljeni med plezalce!
[PO @irovnica

Taja in Nace na svetovnem prvenstvu 
v Street Dance Show plesih

Od 3. do 6. oktobra je v Usti nad Labem na ^e{kem po-
tekalo svetovno prvenstvo v Street Dance Show plesih, 
kjer so se izvrstno odrezali ~lani plesnega dru{tva Blejski 
plesni studio, med njimi Taja Kajdi` in Nace Novak, oba 
u~enca O[ @irovnica. 

Taja in Nace sta nastopila v kategoriji male skupine mladinci, ki 
je s to~ko »More money, more problems, less friends« v koreo-
grafiji Miha Kru{i~a osvojila prvo mesto in s tem naslov svetovnih 
prvakov.

Taja: »Junija je na{a skupina zmagala na dr`avnem prvenstvu 
v [en~urju in tako smo se uvrstili na SP. Na ^e{kem je bilo zelo 
`ivahno. V treh dneh smo imeli tri nastope, spremljali smo na-
stope drugih skupin in se tudi zabavali. 

Nace: »V finale se je uvrstilo {est skupin, od tega {tiri iz Slove-
nije. Na koncu smo vsa tri prva mesta zasedli Slovenci. Vsega 
skupaj je sodelovalo okoli 20 skupin.

Taja in Nace sta svojo plesno kariero za~ela kot mal~ka v plesni 
{oli Bolero in kasneje nadaljevala v BPS. Oba sta zaprise`ena hip 
hop plesalca in plesu posve~ata ve~ino svojega prostega ~asa. 
Taja, osmo{olka, si `eli tudi v bodo~e sodelovati na ~im ve~ tek-
movanjih, `elja deveto{olca Naceta pa je {olanje v tujini in neko~ 
v prihodnosti lastna plesna {ola.

P. K.

Manja Golmajer, Nace Novak, Elvira Kavazovi~, Jan Slivnik, 
Nika Gomzel, Taja Kajdi`, Sa{a Burazi

PNEVMATIKE • PLATI[^A
SERVIS VOZIL

Vulkanizerstvo @emlja
@emlja Janez ml. s.p.

Zabreznica 20a, 4274 @irovnica
M • 041 641 197
T • 04 580 21 74

www.vulkanizerstvo-zemlja.si



26

[port

Zmigajmo se!
V Partizanu smo s koncem poletja in po~itnic spet 
zagnali svojo dejavnost
@e prvi teden v septembru se je pri~ela aerobika za `enske, ki se 
ob torkih in ~etrtkih po{teno razmigajo v mali telovadnici osnov-
ne {ole pod vodstvom Suzane Larissi. Tudi pred{olski mal~ki se 
s svojim @igom `e veselo sre~ujejo v telovadnici Partizana. Pa 
vseeno vabijo {e kakega novega prijatelja, da se jim pridru`i.

Po desetih ponovitvah kros v Zavr{nici `e lahko po-
imenujemo tradicionalni
Na prvi oktobrski petek se nas je spet zbrala cela mno`ica, 111 
je bilo tekmovalcev, od pred{olskih otrok do zrelih dam in go-
spodov, pa tudi precej gledalcev jih je spodbujalo. Novo ureje-
ni Rekreacijski park Zavr{nica zdaj res ponuja odli~ne mo`nosti 
za izvedbo razli~nih prireditev v naravnem okolju. Organiza-

torji se trudimo poskrbeti za nemoten potek tekem, parkira-
nje, okrep~ilo in dobro voljo. Menim, da nam kar dobro uspe-
va. Letos je nekoliko slabe volje povzro~il zastoj zaradi del na 
gradbi{~u ceste v Zavrh in izpad elektrike, a je to ob prijetnem 
dru`enju hitro utonilo v pozabo. Bo pa po novi cesti {e toliko 
la`je priti naslednje leto.

Balinarski turnir
Sredi septembra smo z Dru{tvom upokojencev @irovnica pripra-
vili jesenski balinarski turnir med vasmi. V prijetnem vzdu{ju je 
dopoldne hitro minilo, pa {e vreme je bilo spet kot naro~eno. 
^eprav v manj{em {tevilu, smo uspe{no organizirali tudi teni{ki 
turnir, ki je potekal na igri{~ih ob domu TVD.

V pri~akovanju zime
V zimski sezoni kot obi~ajno na~rtujemo izvedbo tekem v vele-
slalomu, teku na smu~eh in sankanju, ~e nam bo uspelo, bosta 
tokrat kar dve, ena z Valvazorja in druga z Zelenice. Sne`ni tep-
talec je po zaslugi pridnih vzdr`evalcev pripravljen. Po dogovoru 
z ZTK in planinskima dru{tvoma @irovnica in Radovljica, bomo ob 
ugodnih sne`nih razmerah skrbeli za dostavo na obe planinski 
postojanki in urejali teka{ke proge v Zavrhu, na Breznici in Bregu. 

Za dostop v Zelenico bomo poskusili urediti parkiri{~e pri 
Smoku{kem mostu. Obiskovalce Zavr{nice, ki jih je vsaj ob vi-
kendih res veliko, pa napro{amo, naj svoja vozila parkirajo pred-
vsem na urejenem parkiri{~u ob jezeru, naj ne zapirajo poti sta-
novalcem v dolini ter z vozili ne preizku{ajo »do kam gre …«. 
Gozdni cesti bosta v zimskem ~asu namre~ zaprti za ves promet, 
razen za dostavo ali intervencijo v planinski postojanki in oddaj-
nik na Ravneh. Zahvaljujemo se vam za razumevanje in upamo, 
da nam bo skupaj uspelo tudi na tem podro~ju ustvariti za vse 
prijazno vzdu{je.

Vaditelji dobrodo{li
V dru{tvu vabimo vse, ki so pripravljeni sodelovati na podro~ju 
rekreacije kot vaditelji, naj se nam priklju~ijo. V sodelovanju 
s krovno organizacijo [portno unijo Slovenije omogo~amo 
izobra`evanja, sodelujemo pa tudi v projektu Zdravo dru{tvo.

Zmigajmo se na rekreativnem 
tekmovanju v plavanju 16. novembra

16. novembra bo v radovlji-
{kem bazenu potekalo rekre-
ativno tekmovanje v plavanju 
s spremljevalnim progra-
mom (potapljanje, vaterpo-
lo). Otroci se tekme vedno 
udele`ijo v velikem {tevilu, 
zato vabimo predvsem mla-
dino in odrasle, da se nam 

pridru`ite. Avtobus bo izpred {ole v Radovljico odpeljal ob 9.30 
in nazaj grede ustavljal po vaseh. Vabljeni! Ne grizemo. Pa 
vedno se imamo prav prijetno.

Vabimo vas, da si ogledate poro~ila in rezultate z na{ih dejav-
nosti na spletni strani http://partizan.zirovnica.si/ in facebooku, 
tam objavljamo tudi a`urna obvestila.

Samo Mekina

Vulkanizerstvo @emlja
@emlja Janez ml. s.p.
Zabreznica 20a, 4274 @irovnica
M • 041 641 197
T • 04 580 21 74
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V leto{njo sezono se podajamo brez ve~jih sprememb. Skupna 
`enska ekipa OK Zgornja Gorenjska tudi v tej sezoni nastopa v 1. 
dr`avni odbojkarski ligi (DOL). Ekipa je mo~no pomlajena, njen 
cilj pa je uvrstitev v modro skupino, t.j. med najbolj{ih osem.
Prva mo{ka ekipa OK @irovnica bo tudi letos nastopala v 2. DOL. 
Jedro ekipe je enako kot lani, zato upravi~eno pri~akujejo(mo) 
korak naprej. Cilj je uvrstitev med prve tri ekipe v 2. ligi. 

V leto{njem letu smo oblikovali tudi drugo mo{ko ekipo OK  
@irovnica Bled, ki nastopa v 3. DOL – zahod. Ekipa je sestavljena 
iz mladincev in kadetov iz doma~ega kraja, Bleda in bli`nje oko-
lice. Namen oblikovanja te ekipe je, da se mladi fantje kalijo na 
tekmah in pridobivajo prepotrebne izku{nje.

@enska ekipa OK Aquawatt @irovnica je v lanskem letu uspe-
la priti iz 3. v 2. DOL. To je bil velikanski uspeh mlade ekipe. 
Leto{nji cilj ekipe je obstanek v 2. ligi in pridobivanje izku{enj. 
Kot sem zapisal `e lani, si `elim, da se ekipa nikoli ne preda in 
da igrajo najbolje, ko je to potrebno. 

Zelo pa smo ponosni tudi na na{e najmlaj{e odbojkarje in od-
bojkarice. Te ekipe bodo pri~ele s tekmovanji prav v tem mesecu. 
Tekmovali bodo v vseh starostnih skupinah, od mini in male od-
bojke do mladinskih ekip.

Mladinska ekipa OK @irovnica med 
najbolj{imi v Sloveniji

V nedeljo, 27. 10. 2013, je v Dvorani pod Stolom potekal ~etrt-
finalni turnir mladincev v odbojki. Nastopale so ekipe OK Calcit 
Volleyball iz Kamnika, OK Astec Triglav iz Kranja, OK BenQuick 
iz Logatca in na{a ekipa OK @irovnica. Mladinski ekipi OK @irov-
nica, pod vodstvom trenerja Miha Verbi~a in pomo~nika Daniela 
Atanasova, se je po ogor~enem boju na zadnji tekmi proti OK 
Calcit Volleyball uspelo presenetljivo uvrstiti med najbolj{ih 8 
ekip v dr`avi. Rezultat je bil 2:1 (21:25, 25:12, 15:13). 

Fantom ~estitamo za borbeno in po`rtvovalno igro. S tem so 
pokazali pravi karakter in dokazali, da se ve~jih ekip ne bojimo.

Iztok Toma`i~

Nadaljevati zastavljen projekt
Ko so vodilni klubski funkcionarji treh gorenjskih odbojkarskih 
klubov (OK Mladi Jesenice, OK Bled in TVD partizan @irovnica) 
pred za~etkom sezone 2012/13 staknili glave in si zamislili pro-
jekt `enske ~lanske ekipe Zgornja Gorenjska, so imeli ljubitelji 
odbojke me{ane ob~utke. A kot se je izkazalo, je projekt svojo 
krstno sezono prestal zelo uspe{no, zato ga velja nadaljevati, 
kar je pomembno predvsem za mlade odbojkarice, ki imajo pred 
seboj izziv, da neko~ lahko postanejo ~lanice te ekipe. 

V sezoni 2013/14 je sicer pri{lo do {tevilnih sprememb v igral-
skem kadru. Klub je zapustilo {est igralk, ki so zamenjale okolje, 
ali pa so z aktivnim igranjem prenehale. Koordinacijski odbor 
Zgornje Gorenjske navkljub temu ni vrgel pu{ke v koruzo, temve~ 
se je odlo~il pomladiti ekipo, poleg tega pa je pri{lo do menjave 
tudi na mestu trenerja. Tanjo Bo`inovi~, ki je dekleta v prvoliga{ki 
konkurenci vodila skoraj tri sezone, je na klopi zamenjal Iztok 
K{ela, ki se je prvi~ v svoji karieri v vlogi trenerja sre~al z `ensko 
odbojko in kot pravi mu za ta korak ni `al. »@enska odbojka je 
sicer nekoliko druga~na kot mo{ka, predvsem so dalj{e posame-
zne to~ke, toda zakaj se ne bi spoprijel {e s tem izzivom,« je 
ponujeno mesto komentiral Maribor~an. 

Dekleta so rokava krepko zavihala `e sredi avgusta in se vneto 
pripravljala na naporno sezono, ki se je v dr`avnem prvenstvu 
in pokalu `e precej razplamtela. Gorenjke so dr`avno prven-
stvo odprle z zmago proti {empetrski Aliansi, nato pa sta sle-
dila dva zaporedna poraza proti Kopru v gosteh in Puconcem v 
doma~i Dvorani pod Stolom. Uvodne tri tekme so nakazale, da 
je osem ekip, kolikor jih nastopa v rednem delu prvenstva, precej 
izena~enih, tako da bodo za preboj v kon~nico, kamor se po re-
dnem delu uvrstijo {tiri prvouvr{~ene ekipe, odlo~ale malenkosti, 
dnevna forma, pomembna bo pravzaprav vsaka to~ka. 

Trener Iztok K{ela po treh tekmah sicer ni bil najbolj pre{erne 
volje, saj so njegove varovanke na doma~em parketu oddale tri 
to~ke, ravno to~ke dose`ene na doma~em parketu pa so najbolj 
pomembne. Tega se dobro zaveda tudi trinajst odbojkaric (Lina 
Pajnik, Pia Bla`i~, Tja{a Berginc, Ana Bernardi, Vanesa Kari~, 
Ur{a Dolar, Petra Ropret, Katju{a Rozman, Ela Pintar, Dorote-
ja Brgant, Darja Er`en, Lana Ti{lar in Nina ^uk), ki sicer pridno 
in zavzeto trenirajo, glede na mladost pa jim morda manjkajo 
izku{nje. A ko bodo nabrale nekaj »kilometrov«, bodo tudi Go-
renjke pokazale svojo pravo vrednost in ~e jim bodo ob strani 

Odbojkarska sezona se je za~ela
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stali {e navija~i, ki sicer v lepem {tevilu obiskujejo doma~e tek-
me, potem se lahko nadejamo nove uspe{ne sezone. 

V pokalu se je sezona sicer `e kon~ala, v osmini finala so namre~ 
Gorenjke nepri~akovano ostale praznih rok proti Ankaranu in v 
tej tekmi se je le {e enkrat ve~ potrdila teza, da v {portu favoritov 
ni. Izpad v pokalu Slovenije pa ne pomeni nikakr{ne tragedije, 
to je lahko le {e dodatna motivacija, da bodo odbojkarice {e 
bolj grizle v dr`avnem prvenstvu. V rednem delu jih ~aka {tiri-
najst krogov (do sedaj so odigrani {tirje, op. a.), od tega bodo 
na doma~em parketu odigrale {e pet tekem. S sedaj `e znanim 
sloganom Gremo … naprej!, odbojkarice vabijo vse ljubitelje 
odbojke k spremljanju njihovih nastopov, saj vsak glas s tribune 
lahko primakne svoj kamen~ek v mozaik.

Zoran Ra~i~ 

^lanice ekipe Zgornje Gorenjske slavile 
na Nizozemskem in nastopile na Tajskem

Nina ^uk, Ela Pintar in Ana Bernardi so julija nastopile v 
slovenski kadetski odbojkarski reprezentanci na EYOF-u v 
Utrechtu. Dekleta so v evropski konkurenci osvojile zlato. 

Kadetinje so dosegle do sedaj nepredstavljivo, sploh prvo zma-
go slovenske odbojke na uradnih evropskih ali svetovnih tekmo-
vanjih. V predtekmovalni skupini so premagale Tur~ijo s 3 : 1, 
Nem~ijo s 3 : 2 in Italijo s 3 : 2 in v polfinalu {e enkrat Nem~ijo, 
tokrat z gladkih 3 : 0. Finale proti velesili Srbiji je bilo spektaku-
larno. Po hudem boju so na{e junakinje slavile s 3 : 1. ^etrti niz 
je bil prava srhljivka z obilico preobratov in maratonskim traja-
njem, ki se je kon~al s 35 : 33. Na spletni strani organizatorja so 
zapisali: »Presenetljiva zmagovalka ̀ enskega turnirja v odbojki je 
Slovenija, {tevilka 39 na svetovni lestvici, ki je premagala {tevilko 
2 – Srbijo«. 

EYOF so nekak{ne evropske olimpijske igre za mlade {portnike 
med 15. in 18. letom starosti, ki potekajo od leta 1991 v letni 
in zimski razli~ici, Ela Pintar in Ana Bernardi pa sta to poletje 
nastopili tudi na kadetskem svetovnem prvenstvu na Tajskem. 
13. mesto med 20 najbolj{imi reprezentancami na planetu, je 
zgodovinski prvi dose`ek slovenske `enske odbojke v kateri koli 
starostni kategoriji.

Brez marljivih odbojkarskih delavcev na Zgornjem Gorenjskem 
teh pravljic ne bi bilo. Iskrena hvala vsem, ki so kakorkoli pripo-
mogli k uspehom deklet.

Nenad Pilipovi~

REZULTATI JESENSKIh TEKMOVANJ

Ob~insko prvenstvo v tenisu (21. 9., igri{~a TVD Partizan, 
organizator TVD Partizan)
1. [ebjani~ Milan, 2. [ebjani~ Dare, 3. Mazjuri} Dalibor

Ob~insko prvenstvo v balinanju (21. 9., balini{~e DU@, orga-
nizatorja DU@ in TVD Partizan)
1.  Ekipa Breznice (Slavko Gregori~, Milan [poljar, Slavko Kolman)
2. Ekipa Brega (Martin Pazlar, Tone Pazlar, Milan Klinar)
3. Ekipa Sela (Ivanka Poga~ar, Angelca Kokalj, Milena [kantar)

Jesenski ob~inski kros (4. 10., Rekreacijski park Zavr{nica, 
organizatorja O[ @irovnica in TVD Partizan) 

Pred{olski – deklice (300 m)
1. Bla`ka Sedov{ek 
2. Zala Vov~ak 
3. Julija Kranjc

Pred{olski – de~ki (300 m)
1. Vid Bor{tnik 
2. Lovro Ribnikar 
3. Marko Toman

1. razred – deklice (300 m)
1. Koselj Ana
2. Bohinec Ana
3. Ribnikar Mija

1. razred – de~ki (300 m)
1. A`man Ju{
2. Andra` Vere{ 

3. [tefan ^op 
2.razred – deklice (600 m)
1. Sara Markelj 
2. Meta Mekina 
3. Sara Sedov{ek

2.razred – de~ki (600 m)
1. Me`narec Matej
2. Dominik ^epi~ 
3. An`e Egart 

3.razred – deklice (600 m)
1. Kristina Pa{~inski 
2. Ana Vajs 
3. Julija Bor{tnik 

3.razred – de~ki (600 m)
1. Marko Tolar 
2. An`e Koselj 
3. Jaka Marolt 

4.razred – deklice (1000 m)
1. Ne`a Babi~ 
2. Nana Robi~ 

4.razred – de~ki (1000 m)
1. Nik Bergelj

5.razred – deklice (1000 m)
1. Pia Zalokar 
2. Neja Ho~evar 
3. Ana No~ 

5.razred – de~ki (1000 m)
1. Marcel Mahkovec 
2. Bla` Kova~ 
3. Vid Po`ek 

6.razred – deklice (1000 m)
1. Julija Arn{ek 
2. Slamnik Sara
3. Bergelj Julija

6.razred – de~ki (1000 m)
1. Lokov{ek Ian
2. Lan Rejc 

7.razred – deklice (1000m)
1. Ana ^op 
2. Vida Leskovar 
3. Kaja Rozman

7.razred – de~ki (1000 m)
1. Taj Lokov{ek 
2. Jakob Robi~ 
3. Sergej Peternel 

8.razred – deklice (1000 m)
1. Manja Bukovec

8.razred – de~ki (1000 m)
1. Matic ^ebulj 
2. Ju{ Sitar 
3. @an ^ejvanovi~ 

9.razred – deklice (1000 m)
1. Izza Arn{ek 
2. Petra Kova~ 
3. Karmen Zalokar

9.razred – de~ki (1000 m)
1. Nace Novak 
2. Jure Toman 
3. Tadej Pernu{ 

Starej{i od 15 let – `enske (1000 m)
1. Marjeta Bor{tnik 
2. Mojca Grubar 
3. Maru{a Kristan 

Starej{i od 15 let – mo{ki (2000 m)
1. Klemen ^epi~ 
2. Gregor Vajs 
3. Igor Po`ek

Odbojka pokal Slovenije – `enske
2.krog:  @OK Triglav Kranj II : Aquawatt @irovnica 0:3  

(15:25, 15:25, 12:25)
3.krog:  Vital Ljubljana : Aquawatt @irovnica 0:3  

(16:25, 21:25, 19:25)

Slovenska kadetska reprezentanca po zmagi v polfinalu v 
Utrechtu
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4.krog:  Aquawatt @irovnica : Braslov~e 0:3 (07:25, 15:25, 10:25)
1/8 finala:  Ankaran : Zgornja Gorenjska 2:3 (25:16, 14:25, 24:26, 

25:16, 06:15) … 1.tekma

Odbojka pokal Slovenije – mo{ki 
2.krog: @irovnica mladi : @irovnica Bled 3:0 (25:22, 25:17, 25:21)
3.krog:  @irovnica : odbojkarskaoprema.si 3:2 (22:25, 26:24, 22:25, 

25:12, 15:13), [D HIT Nova gorica: @irovnica mladi 3:0 
(25:22, 25:17, 25:18)

4.krog: EX [o{tanj : @irovnica 3:1 (25:18, 17:25, 25:19, 25:23)

Ve~ o liga{kih tekmovanjih na www.odbojka.si 

[kratov @IV @AV v @irovnici

Dru{tvo EJGA in Sporty bar @irovnica sta na teni{kih igri{~ih 
TVD Partizan @irovnica 22. septembra organizirala ̀ e drugi  
@IV @AV. 

Otroci in star{i so izkoristili krasen son~en dan za raznovrstno 
zabavo. Animator {krat je otroke vodil skozi nagradna skupin-
ska tekmovanja, kot so zbijanje predmetov s tenis `ogicami, 
ali je kaj trden most, polnjenje vedra z vodo, {kratov skok, 
{tafeta z `ogo…, mentorica Ma{a je v ustvarjalnem koti~ku 
otrokom pomagala ustvarjati razli~ne izdelke in kuharica Irena 
je pekla slastne pala~inke. 

Na prvem @IV @AVU je nastopil ~arovnik Nokturno, vrhunec 
tokratnega popoldanskega rajanja pa je bil nastop ~arovnika  
Ferdyja, ki je s svojimi triki osvojil srca otrok in star{ev. 

Vsi prisotni so se strinjali, da je bilo popoldne preprosto prekrat-
ko in so zato polo`ili roko na srce organizatorjem za ponovitev 
sre~anja. In odgovor prirediteljev? Seveda, @IV @AV bomo izvedli 
v najkraj{em mo`nem ~asu – v primeru lepega vremena {e zu-
naj, ~e to ne bo mogo~e, pa v dvorani TVD Partizan @irovnica. 

Franjo Poga~nik

1. Valvasorjeva osmica

V soboto, 16. novembra 2013, bo na 
relaciji »od smreke« do Valvasorje-
vega doma po Rudni poti potekala  
1. Valvasorjeva osmica. 

[tart za vse kategorije bo ob 8.00 »pri smreki« in cilj ob 16.00 
pri Valvasorjevem domu. Zmagovalec bo tisti, ki bo v tem ~asu, 
torej v osmih urah, najve~krat pri{el do Valvasorjevega doma.

Vabljeni vsi ljubitelji rekreacije v naravi, da se udele`ite te {por-
tno rekreativne preizku{nje! Ve~ informacij dobite v Valvasorje-
vem domu ali na {tevilki 051 328 648.

Vzpon na Valvazor

Kolesarski klub Zavr{nica je 28. septembra za zaklju~ek 
uspe{ne kolesarske sezone organiziral vzpon na Valvazor. 
Vzpona so se udeležili kolesarji kluba, doma~ini in kolesarji iz 
bližnje okolice. Deklice in de~ki so se spopadli s kraj{o progo, 
ve~ina pa jih je za trening kljub temu prikolesarila na vrh. 

Vsi udeleženci vzpona so seveda zmagovalci, premagali smo 
kar nekaj vi{inskih metrov in se zadovoljni odpeljali v dolino. 
^lani KK Zavr{nica smo se v Zavr{nici ob prijetnem druženju {e 
okrep~ali in nekako poslovili od lepih, toplih kolesarskih dni… 
Kolesarska sezona se je za ve~ino kolesarjev že zaklju~ila, mari-
skdo pa se od kolesa tudi pozimi ne poslovi.

Rekord kolesarskega vzpona na Valvazor Roka Grilca, kolesarja 
in trenerja KK Zavr{nica, 21:24 iz leta 2005 {e vedno velja. Va-
bljeni, da v prihodnji sezoni ta rekord posku{ate podreti.

Kolesarska sezona gre h koncu
KK Zavr{nica je tudi letos uspe{no organiziral MTB tekmo za 
slovenski pokal v Zavr{nici, trodnevni kolesarski izlet, aktivnosti 
na novi pumptrack stezi, vzpon na Valvazor, otro{ki kolesarski 
tabor, ve~ rekreativnih izletov za ~lane …

Na{i mladi kolesarji so na tekmah po Sloveniji in v sosednjih dr-
žavah dosegali dobre rezultate. Udeleževali so se tekem v krosu, 
bmx-u in spustu. 

Skupni rezultati slovenskega pokala 
Matej Kerec se je v sovenskem pokalu v kategoriji do 9 let v 
skupnem se{tevku uvrstil na 2. mesto in Gal Manojlovi~ na 19. V 
kategoriji do 11-let je bil Nal Jure Robi~ 15., v kategoriji do 13-
let je Anže Dolen{ek osvojil 5. mesto in Aljaž Žnidar 8.

Treningi pozimi
Pozimi aktivni mladi kolesarji KK Zavr{nica ne po~ivajo. Da so 
kondicijsko pripravljeni že na samem za~etku sezone, se mo-
rajo pripravljati vse leto. Trenutno potekajo treningi dvakrat te-
densko v telovadnici, glede na vremenske pogoje pa {e vedno 
kolesarijo ali te~ejo. Za pravi trening v klubu skrbijo trenutno 
trije trenerji: Rok Grilc, Primož Ravnik in Aljo{a Reven, ki se med 
seboj dopolnjujejo. V ~asu tekmovalne sezone imajo tekmovalci 
tri skupne treninge, treninge pa opravljajo {e individualno.

Opravi~ilo
V septembrskem kolesarskem namigu smo vas popeljali v Zeleni-
co. Opravi~ujemo se lastnikom ceste in zemlji{~ od Tin~kove ko~e 
do ko~e PD Trži~, Agrarni skupnosti Smoku~-Rodine, saj jih za 
dovoljenje za vožnjo po njihovi cesti nismo vpra{ali. Hvala za ra-
zumevanje.

Kolesarji pozor
Sprejemamo prijave otrok 
v klub. Jeseni in pozimi (do 
februarja) so organizirani 
treningu v telovadnici, spo-
mladi pa za~nemo s kolesar-
skimi treningi na terenu. 

Ve~ informacij: 
Miha 041 459 307 
Rok 041 386 773
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Nagrade prispeva Frizerstvo Polona:
1.  nagrada: Storitve salona v vrednosti 15 EUR
2.  nagrada: Storitve salona v vrednosti 10 EUR
3.  nagrada: Storitve salona v vrednosti 10 EUR

NAGRADNA KRI@ANKA

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

Geslo prej{nje kri`anke:  
Na pot z novim vodnikom
Nagrade prejmejo: 
• Franci Jamar, Breznica 59
• Milena Miklavc, Moste 27
• Zvonka Triplat, @irovnica 109a
Nagrade prejmete po po{ti.

NIE: nizozemski režiser, EKA: enovprega, SKRIL: kamnita plo{~a, TONERA: ~oln za lovljenje tunov, PINJA: priprava za izdelovanje masla

SESTAVIL:
BOŠTJAN
OVSENEK

KARNISA
RIMSKI

DRŽAVNIK
(MARK)

JUŽNO-
AMERIŠKI 
DNINAR

ODPRTINA 
PRED

KURIŠČEM
KMEČKE

PEČI

SHIRLEY
TEMPLE

NAŠA
PESNICA
MAURER

NAŠA PRVA
FILMSKA
IGRALKA
... RINA

IZDELKI
IZ CINKA

GLAVNO
MESTO
GANE

BELEŽNICA

SREDSTVO 
NA OMRT-

VIČENJE

UTEŽNA
MERA

(100 kg)

ZVRST

DRAMA
KARLA
ČAPKA

ČOLN ZA 
LOVLJENJE 

TUNOV

FORDOV
MALČEK

STRAŽAR-
NICA

OSEBNI
ZAIMEK

RIBJE
HRBTNO

MESO

JOHN
UPDIKE
VRHNJE

OBLAČILO
MUSLIMANK

SLAVKO
OSTERC

IZKUŠEN
VOJSKO-

VODJA

SLOVENSKI 
POPEVKAR

NABER

NOVICE
NASELJE

POD 
STOLOM

ODTOČNA
CEV

NIZOZEMSKI
FILMSKI
REŽISER

(RENE VAN)

RIMSKI BOG
SMRTI IN 

PODZEMLJA

PRIPRAVA 
ZA IZDEL.

MASLA
MESTO NA

SICILIJI

OBER

TELESNA 
VADBA V
NARAVI

GORA NAD
KOBARIDOM

ZABAVNA
DESKOVNA

IGRA ZA
VEČ OSEB

VELIKA, 
NEVARNA 
SLABOST

IZKORI-
ŠČEVALEC

KROM-
PIRJEV 

SVALJEK

ZDRAVILEC
NA PODLAGI

VRAŽ
KARTAŠKA

IGRA
PROZORNA

SNOV, KI
ZAPOLNJUJE

OKENSKI
OKVIR

ZVEZA
DRŽAV

KAMNITA
PLOŠČA

NAMOTEK
PUŠČAVA 

NA SEVERU
ČILA

TINE
OREL

GORSKI
KOZEL

BISTVO V
FILOZOFIJI

BLAZINA
PRI JUDU

VODNI
VRTINEC

VRVICA, KI
POVEZUJE

LOK

NAŠA
PESNICA
MUSER

NASLOV

NAPRAVA 
ZA EKS-

TRAKCIJO

SORODNIK
PO MOŠKI

STRANI
SL. IGRALEC

(ALI)

NOVICE POŽERUH

PREŠER-
NOVA

PESEM
STRINA,

UJNA

IZJEMEN
ŠPORTNI
DOSEŽEK

FR. IGRALEC
VENTURA

AMERIŠKA
IGRALKA
GARDNER

NAZIV

RAVNO-
TEŽNI

KAMENČEK

INDIJSKA
ZAČIMBA

PRAVNA
ZADEVA

IVAN
CANKAR

DEL
VOZA,

RIDOVNIK

NAŠA 
NOVINARKA 
MALEČKAR

SODOBNIK
KELTOV

IVAN
LENDL

NEMOST

LOVRO
TOMAN

TKANINA
ZA ZAVESE

VELIKA
MASOVNA
RAZSTAVA
IZDELKOV

POKLON
MODEL

OPLOVEGA
VOZILA

VOZ Z 
ENIM 

KONJEM 
ENOVPREGA



Prisr~no vabljeni!

MIRAN PIBERNIK
Tradicionalna kitajska terapija

BOGDANA DOBRAVEC
Sistemska psihoterapija

• Odpravljanje bole~in v hrbtenici, mi{icah in sklepih.
• Rehabilitacija po po{kodbah.

• Pomo~ pri glavobolih in migrenah.
• Odpravljanje oteklin z manualno limfno drenažo.

• Darilni boni za va{e najdražje.

Informacije in naro~anje:
GSM: 040 433 678 • Tel: 083 870 558
miran�pibernik.si • www.pibernik.si 

„Za~niva delati na re{itvi!“

Informacije in naro~anje:
GSM: 040 698 075 • info�bogdana.si • www.bogdana.si

Lontech d.o.o.

Selo 7, Žirovnica

www.lontech.si

031 303 988

info�lontech.si

Nudimo vam: 
• Son~ne kolektorje 
(vakumske, plo{~ate)

• Son~ne elektrarne na klju~

• Pe~i na pelete in drva

• Toplotne ~rpalke

• Talno in radiatorsko 
ogrevanje

• Vse vrste vodovodnih  
instalacij
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Oglas Sorty bar

28. oktober 2013 13:30:33

STRIPYDENT, D.O.O., ŽIROVNICA, MOSTE 77A

UGODNO
ZANESLJIVO

BREZ ^AKANJA

www.stripydent.si

Delovni ~as zobne ordinacije:
sreda, petek od 16. - 18. ure ali po naro~ilu

Delovni ~as zobotehni~nega laboratorija:
od ponedeljka do petka od 8. - 16. ure

Informacije in naro~anje po tel.:
580 12 59, Samo Mekina
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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.

Rezervacije za prednovoletna sre~anja ob kulinari~no glasbenih ve~erih že zbiramo.

Imate težave z računalnikom?
Mi vam lahko pomagamo.

Popravljamo:

Pokličite nas!
Pomagali vam bomo.

• prenosne računalnike, osnovne plošče, displeje,
• namizne računalnike, strežnike
• tiskalnike, monitorje, telefakse,
• računalniške mreže in internet,
• čistimo računalniške viruse
• instaliramo protivirusni program F-secure
• nadgradnje računalnikov

Doživi in 
občuti 308!

NOVI PEUGEOT 3O8
PREVZAME

CUTE.VAŠE

www.peugeot.siwww.peugeot.si

NOVI PEUGEOT 308

Poraba v kombiniranem načinu vožnje: 3,6–5,8 l/100 km. Izpuh CO2: 93 –134 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.

    Štiri leta podaljšane garancije vključuje 2 leti pogodbene garancije in dve leti podaljšane garancije Optiway oziroma do 60.000 prevoženih kilometrov.

Novi peugeot 308 zaznamujejo izčiščen dizajn ter Peugeot i-Cockpit in mnoge inovativne tehnične rešitve, ki vam ponujajo intenzivno doživetje vožnje.

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

AVTO PARTNER.indd   1 10/11/13   4:35 PM


