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

Želimo vam zdravo in sre~no leto 2014.

Aktualno
Javni
razpis

Drage ob~anke in ob~ani!
Pred nami je obdobje praznikov. Poslovili se bomo od starega leta in v navadi je, da ob
koncu leta delamo inventure,
se oziramo na prehojeno pot
in kujemo na~rte za prihodnost.

V letu, ki prihaja, bomo nadaljevali z aktivnostmi, vse pa s ciljem,
da bi zagotovili bolj{e pogoje bivanja, varovanja narave in okolja
ter izbolj{ali kvaliteto `ivljenja v ob~ini.
Vsem vam bi rad za`elel veliko sre~e in zdravja v letu, ki prihaja,
predvsem pa si `elim, da ne izgubite vere in upanja, kakor tudi
ne veselja in zaupanja. Ne `ivimo v najbolj prijaznih ~asih, pa ne
po na{i krivdi, zato se moramo {e toliko bolj potruditi vsi skupaj,
da nam bo sobivanje v veselje in da s skupnimi mo~mi obrnemo
zadeve na bolje.

Tokrat ne bi na{teval vseh novih pridobitev, saj ste verjetno
sami opazili, da je bilo kar nekaj postorjenega v na{i ob~ini,
tako za otroke, rekreacijo, turizem, kot tudi na podro~ju
infrastrukture. Nekatera dela {e potekajo, nekaj projektov pa je
bilo uspe{no zaklju~enih. Kako uspe{ni smo bili, boste seveda
presodili sami. Sam se na tem mestu zahvaljujem sodelavkam
na ob~inski upravi za pomo~ in opravljeno delo ter ~lanom
ob~inskega sveta in odbornikom za razumevanje in potrditev
investicij, ki so v na{o skupno korist.

Sam z optimizmom zrem v prihodnost in verjamem, da bo kriza
kmalu mimo, saj si zaslu`imo bolj{e `ivljenje in vem, da s pridnostjo in po{tenjem zmoremo izbolj{ati ~ase, ki prihajajo.
Predlagam, da letos namesto nakupa pirotehni~nih sredstev namenite kak{en evro v dobrodelne namene, saj lahko tudi brez
pokanja spro{~eno in veselo vstopimo v novo leto. Hvale`ni vam
bodo mnogi ljudje, pa tudi `ivali.
Vse najbolj{e v letu 2014!
Leopold Poga~ar,
`upan

Iskrene ~estitke od dnevu
samostojnosti in enotnosti

Veliko sre~e in lepih sanj
naj Vam prinese bo`i~ni dan,
novo leto pa naj za`ivi,
radosti polno brez solza in skrbi.

Bodi zdrava, domovina,
mili moj slovanski kraj!
Ti prekrasna, ti edina,
meni zemeljski si raj!

Veselja, zdravja in ljubezni v letu 2014
vam `eli `upan Leopold Poga~ar s ~lani
ob~inskega sveta in ob~inske uprave.

@upan Leopold Poga~ar

tualnih gradbi{~ih v ob~ini. Prazni~ni pridih ~asopisu daje obilo
vo{~il in `elje najmlaj{ih ob~anov, s katerimi smo posuli domala
vse strani.

Spo{tovane bralke, spo{tovani bralci
Pred vami je zadnja {tevilka Novic v tem letu in obenem 22.
{tevilka, ki smo jo v va{ dom poslali iz na{ega uredni{tva. Ob tej
»okrogli« {tevilki se `elim zahvaliti vsem rednim in ob~asnim dopisnikom ~asopisa za ~as, dobro voljo in energijo, ki jo vlagate v
pisanje prispevkov. S skupnim trudom in razli~nimi pogledi nam,
upam vsaj tako, uspe sestaviti ~asopis, ki je vsak drugi mesec
dobrodo{el pri hi{i in bran.

@elimo vam prijetno branje.
Obstaja skrivnosten zakon narave,
da tri reči, po katerih hrepenimo,
srečo, svobodo in ljubezen,
pridobimo tako, da jih podarimo
nekomu drugemu.
V letu, ki prihaja,
jih podarite tudi vi.

Prva tema decembrskih Novic je, kot vedno ta ~as, praznik na{e
ob~ine s prejemniki priznanj Ob~ine @irovnica za leto 2013.
Pre{ernov rojstni dan so va{~ani Vrbe po~astili na poseben na~in,
o ~emer poro~amo med kulturnimi dogodki. Po nedavnem divjanju vetra pi{emo o karavan{kem fenu in seveda o stanju na ak-

Srečno!

V imenu uredni{tva,
Polona Kus
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Dan Pre[ernovega rojstva –
Ob ob~inskem prazniku so bila podeljena priznanja Ob~ine
@irovnica za leto 2013, in sicer dve nagradi, plaketa in naziv
~astni ob~an. ^astni ob~an je bil imenovan prvi~ po letu 2009,
ta naziv pa so doslej prejeli Ciril Jalen, Aleksander Me`ek, Vida
Rojc, Janez P{enica in Franc Legat. Priznanja je podelil `upan
Leopold Poga~ar.

»Brat Francè je bil pri Ribi~u v Vrbi 3. decembra 1800 ob
treh popoldne rojen. Kr{~en je bil na Rodinah na ime sv.
Fran~i{ka Ksaverija, ki ga praznujemo ta dan. Otrok, bratov in sestrá, nas je bilo pri Ribi~u osem. Zibelko vseh nas
so mati menda neki revi dali: ali pa je z na{o hi{o vred
pogorela, ko je bil leta 1856 v Vrbi ogenj.«

Slovesnost so spro{~eno zaklju~ili mladi
glasbeniki iz skupine Arthem, v programu so sodelovali tudi u~enci Glasbene
{ole Jesenice.
Ob~inski praznik je sicer obele`ilo ve~
prireditev v kraju. @e 1. decembra so v
Pre{ernovi hi{i nastopile doma~e pesnice,
v {oli je bila na ogled razstava likovnih del
Pre{ernovih slikarskih kolonij, 5. decembra pa je v ^opovi hi{i potekala predstavitev vodnika Slovenska pisateljska pot. Prireditve so pripravili Ob~ina @irovnica, ZTK
@irovnica in KD dr. France Pre{eren.

Nagrajenci Ob~ine
@irovnica za leto 2013
Naziv ~astni ob~an Ob~ine @irovnica
je prejel Stanislav ^op za svoje delo
na podro~ju metalur{ke dejavnosti,
@upan Leopold Poga~ar in dobitniki priznanj Ob~ine @irovnica za leto 2013 Petra varstva okolja, {porta in kulture.
Kr`an, Ale{ Arnol, Valentina Gnamu{, Stanko ^op in Zdravko Malnar, predsednik
Dru{tva upokojencev @irovnica
Stanislav ^op je diplomiral na fakulteti
za metalurgijo na Tehni{ki visoki {oli v Ljubljani. Od leta 1953 do
Tako se je rojstva svojega brata spominjala Lenka Pre{eren. Da- upokojitve leta 1987 je bil zaposlen v @elezarni Jesenice. Dolga
nes vemo, da Pre{ernova zibelka ni pogorela. Za Ribi~evimi je leta je bilo njegovo delo usmerjeno v izgradnjo nove elektroslu`ila {e drugim otrokom in naposled na{la pot nazaj, v pe- jeklarne. Leta 1985 je prejel Pantzevo priznanje za `ivljenjsko
snikovo rojstno hi{o. Prav ob tej zibelki so obiskovalci 3. de- delo na podro~ju metalur{ke dejavnosti, za delo pri gradnji nove
cembra prisluhnili Lenkinim spominom v radijskem literarnem jeklarne je prejel dr`avno odlikovanje. Na delovnem mestu si je
nokturnu, ki je nastal na podlagi zapisa Toma Zupana »Kako kot predsednik komisije za varstvo okolja prizadeval tudi na tem
Lenka Pre{ernova svojega brata, pesnika, popisuje«. Predvajanje podro~ju.
nokturna in pripovedovanje kustosinje Mire Novak v Pre{ernovi Stanko ^op je bil aktiven ~lan Krajevne skupnosti @irovnica in
rojstni hi{i sta bila zanimiv in prijeten uvod v osrednjo slovesnost delegat Zbora krajevnih skupnosti ob~ine Jesenice. Sodeloval je
ob ob~inskem prazniku Ob~ine @irovnica v Dvorani pod Stolom, pri gradnjah pomembnih objektov kot so TVD Partizan, kulturni
kjer se je zbralo zgledno {tevilo ob~anov in gostov. Slovesnost je dom in ^opova rojstna hi{a. S svojim delovanjem v kulturnem
s svojim nastopom otvoril baritonist Ivan Andres Arn{ek.
dru{tvu, DPD Svoboda, TVD Partizan, pri `irovni{ki godbi in odbojki je vidno prispeval k razvoju {porta in kulture v doma~em
@upan Ob~ine @irovnica Leopold Poga~ar je v slavnostnem kraju.
govoru povzel pomembnej{e pridobitve v ob~ini v iztekajo~em Po{ten, iskren in skromen je bil Stanko ^op vedno pripravljen
se letu in poudaril, da ob~inska uprava, ob~inski svet in `upan pomagati ljudem v stiski.
ne delujejo le na podro~ju investicij, temve~ je njihovo delo Naziv ~astni ob~an je prejel na predlog Va{kega odbora @irovniusmerjeno tudi v izbolj{anje kakovosti `ivljenja. Ob~ankam in ca, krajanov in TVD Partizan @irovnica.
ob~anom se je zahvalil za izkazano potrpe`ljivost ob gradnjah,
ki potekajo v ob~ini, in spregovoril tudi o na~rtih za prihodnost: Plaketo Ob~ine @irovnica je prejelo Dru{tvo upokojencev
»Kmalu bomo pri~eli z nadgradnjo jedilnice v {oli in gradnjo no- @irovnica za dolgoletno uspe{no, prepoznavno, koristno,
vih stanovanj na mestu t.i. Osvaldovega hleva. Rekonstrukcija predvsem pa humanitarno delovanje v na{i ob~ini.
dr`avne ceste od Zabreznice do Breznice bo `al morala po~akati,
saj dr`ava za to nima sredstev, nadaljevali pa bomo z aktivnost- V dru{tvu so si vse od ustanovitve leta 1952 prizadevali, da
mi glede obvoznice Vrba in gradnje kanalizacije na Bregu in v bi z izvajanjem raznolikih dejavnosti spodbujali medsebojno
delu Most.«
dru`enje in sodelovanje na {portnem, rekreacijskem, kulturnem,
izobra`evalnem in socialnem podro~ju. Z izvajanjem projekta
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Praznik Ob^ine @irovnica
Starej{i za starej{e je dru{tvo `e leta 2004 uspe{no oralo ledino v slovenskem merilu, ena izmed prednostnih nalog socialnega programa pa je skrb za starej{e nad 80 let. Delo na tem
podro~ju opravljajo prizadevne zaupnice-prostovoljke z velikim
razumevanjem za stiske soljudi.

Nagrado je prejel na predlog ob~inskih svetnikov Neodvisne liste
za @irovnico ter Leopolda Poga~arja, Mirana Dolarja in Igorja
^arnija.
»Za nagrado sem se zelo potrudil. Treniram vsak dan – te~em,
vozim kolo, ukvarjam se z atletiko in to bom po~el {e naprej.«
Nagrado Ob~ine @irovnica je prejela Petra Kr`an za poseben dose`ek na podro~ju vodni{ke slu`be in promocije
Ob~ine @irovnica v turizmu.
Petra, vodnica po Poti kulturne
dedi{~ine, s svojim delom, znanjem in idejami vedno znova
navdu{uje. Zgodbe vasi izpod
Stola prilagaja razli~nim ciljnim skupinam, {e posebej se je
v zadnjem letu specializirala za
podro~je ~ebelarstva in ~ebelarskega turizma. S poznavanjem
dedi{~ine, znanjem tujih jezikov
in pozitivno energijo pripomore
k pozitivni podobi kraja, kar potrjujejo tudi odzivi obiskovalcev.
Posebej pomembna je bila Petrina vloga ob snemanju oddaje Poletna scena RTV SLO letos
poleti. Petra je za prispevek o Poti kulturne dedi{~ine pripravila
scenarij in Pot kot voditeljica predstavila gledalcem.
Nagrado je prejela na predlog Zavoda za turizem in kulturo
@irovnica.

^lani dru{tva upokojencev na Sanka{ki ko~i, december 2013
Dru{tvo, ki {teje 931 ~lanov, je v zadnjih letih veliko truda vlo`ilo
v zagotavljanje materialnih pogojev za svoje delovanje. V lanskem letu je obele`ilo 60-letnico svojega obstoja. To obdobje
zaznamuje bogato delovanje vseh sekcij, ki zdru`ujejo ~lane ob
ro~nih delih, na izletih, pohodih, izobra`evanjih, kulturnih in
{portnih dogodkih. ^lani DU@ so aktivni tako v okviru dru{tvenih
prireditev kot tudi {ir{e v ob~ini @irovnica.
Nagrado so prejeli na predlog ob~inskih svetnikov Neodvisne liste za @irovnico ter Leopolda Poga~arja, Mirana Dolarja, Igorja
^arnija in Alme Bernik, ob~inske svetnice Desus.

»Nagrado bi rada delila z vsemi, ki sodelujejo v zgodbi o turizmu v @irovnici, od ~ebelarjev do prijaznih gospodinj, konjenikov in sodelavcev na ZTK. S {e ve~jim veseljem bom delala
naprej, upam, da bo turizem neko~ moja prva slu`ba in ne le
dodatna.«

Zdravko Malnar, predsednik DU@: »Priznanje je sad dolgoletnega dela, ponosni smo, da smo v ob~ini prepoznavni. Zagotovo bomo v tej smeri delali tudi naprej.«
Nagrado Ob~ine @irovnica je prejel Ale{ Arnol
za izjemen dose`ek na
podro~ju {porta, s katerim je ponesel ime
@irovnice in Slovenije
dale~ preko na{ih meja,
kot spodbudo za nadaljnje delo.
Ale{ Arnol, u~enec posebnega programa O[ Poldeta
Stra`i{arja Jesenice, je `e
vrsto let ~lan ekipe tekmovalcev Specialne olimpijade Slovenije. Vsako leto se udele`uje tekmovanj v razli~nih disciplinah, za
katera trenira pod vodstvom mentoric z O[ Poldeta Stra`i{arja
Jesenice.
[e posebej dejaven je na podro~ju zimskih {portov, predvsem
v teku na smu~eh. Med 26. januarjem in 5. februarjem letos
se je Ale{ udele`il svetovnih zimskih iger Specialne olimpijade v
Pjong~angu v Ju`ni Koreji in dosegel odli~en rezultat. Med 3250
tekmovalci z vsega sveta je v teku na smu~eh na 50 m osvojil 3.
mesto in v teku na 100 m 5. mesto.

@upanovo priznanje za leto 2013 je prejela zlata maturantka Valentina Gnamu{.
Dijakinja gimnazije Ljubljana Be`igrad je vsa {tiri leta
vzporedno ob vzornem
{olskem delu obiskovala
tudi Srednjo glasbeno {olo.
Izkazovala je zelo dobro
organiziranost in zmogla
opraviti z odliko vse {olske obveznosti, kar je redko in izjemno. Valentina
ostaja ena najbolj{ih dijakinj generacije 2009–2013, ki je tudi
z osebnostno zrelostjo dokazala, da si zaslu`i priznanje na ve~
podro~jih.
»Priznanja sem zelo vesela in sem nanj ponosna. Vpisala
sem se na {tudij finan~ne matematike. Sicer me zelo zanima
podro~je managementa, veliko pa se v `ivljenju ukvarjam tudi
z glasbo.«
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^astni ob~an Stanko ^op:

»Upam, da sem vedno delal v dobro svoje stroke in doma~ega kraja.«
na{ih krajanov. V letih po vojni je bil edini cilj ~im ve~ja proizvodnja. [ele kasneje je bil ve~ji poudarek na varovanju okolja.
Jesenice so bile poznane kot »mesto rde~ega prahu«. Danes je
ve~ znanja in osve{~enosti, tudi predpisi so stro`ji. @elimo imeti
varno in zdravo delovno in bivalno okolje, `al, v~asih tudi pretiravamo z zahtevami.

Stanko ^op je {esti ob~an ob~ine @irovnica, ki je prejel
naziv »~astni«. »Zelo sem po~a{~en«, je dejal ob za~etku
najinega pogovora, nekaj dni po slovesnosti v Dvorani
pod Stolom.

S pogleda na va{o knji`no zbirko je razvidno, da ste zbiralec literature o krajevni zgodovini in dober poznavalec vasi pod Stolom. @ivite v spodbudnem, pozitivnem
okolju?
Rad imam dobre knjige. Veliko podatkov sem zbral o na{i krajevni in `elezarski zgodovini in to rad ponudim vsakomur, ki ga
zanima. Smo razvita ob~ina in ve~ina podpira njene razvojne
programe. Pri nekaterih pogre{am pojmovanje demokracije. ^e
se razpravlja o nekem predlogu, je takrat ~as za uveljavljanje
sprememb. Ko ve~ina predlog sprejme, morajo vsi delati za njegovo izvedbo. Nekateri pa `al tudi kasneje odpirajo ponovne
razprave. Posebno me kot nekdanjega delavca v kulturi `alostijo
neprijetnosti v okolici Pre{ernove hi{e. To nam ni v ~ast.
V `ivljenju ste bili aktivni na poklicnem podro~ju, v
{portu, kulturi, v lokalni skupnosti. Kaj je bilo va{e vodilo
pri tem?
Rojen sem v tem kraju. Vedno mi je bilo vodilo, da naredim kaj
koristnega za svoje okolje. V mladosti sem za~el z odbojko in
sodeloval sem v dramski sekciji. Ko se je kulturna dejavnost preselila na Breznico, sem bil dolga leta dejaven v vodstvu dru{tva.
Kljub skromni finan~ni podpori smo imeli veliko gledali{kih in
pevskih predstav. V mojem poklicu pa me veseli dejstvo, da smo
uspeli z gradnjo nove jeklarne, ki je bila odlo~ilna za obstoj `elezarne ter za ohranitev delovnih mest.

Kako ~as pre`ivljate danes, ko niste ve~ tako dejavni v
javnem `ivljenu?
@al sem vdovec, zdravje mi pa {e vedno dopu{~a, da vse opravim
sam. V bli`ini `ivi sin z dru`ino in vnuk ter vnukinje me pogosto obi{~ejo. Tudi h~erka z dru`ino, ki `ivi na Primorskem, me
obi{~e. Veliko berem in izdelam {e kak{en rodovnik.
Va{a `elja za bralce – ob~ane ob~ine @irovnica v prihodnjem letu?
Vsem ob~anom `elim zdravja, sre~e in uspeha v prihajajo~em
letu. Pri~akujem, da bi vsi z dobro voljo sodelovali pri razvojnih
na~rtih ob~ine.

V `elezarni ste `e leta 1974 pri~eli voditi komisijo za varstvo okolja. Kak{en je bil tedaj posluh za varstvo okolja?
@elezarna je zaposlovala nekaj tiso~ delavcev in tudi nekaj sto

Polona Kus

Poslanska pobuda za
re{evanje spora v Vrbi

Upam, da boste vsi ~im dalj `iveli, jedli zdravo in
se zabavali. Da se boste lepo imeli v slu`bi in {oli
in lepo speljali `ivljenje.

Minister za kulturo dr. Uro{ Grilc se je odzval na pobudo poslanke dr`avnega zbora Alenka Pavli~ v zvezi z
re{evanjem dostopa do cerkve svetega Marka v Vrbi in
se sestal z lastnikoma Rib~eve doma~ije.
Poslanka Alenka Pavli~ je v pisni poslanski pobudi v za~etku novembra ministra opozorila na odprto vpra{anje dostopa do cerkve sv. Marka, ki vodi med Pre{ernovo rojstno hi{o in doma~ijo
Janeza Arka. Kot je zapisala, je bilo do danes predlaganih ve~
re{itev, a iz razli~nih razlogov ni bila sprejeta nobena, s ~imer
je ote`en dostop {ir{i mno`ici obiskovalcev do spomenika
dr`avnega pomena. Ministra je pozvala, naj v ~im kraj{em ~asu
poi{~e vsaj kratkoro~no re{itev dostopa do cerkve, ki bo sprejemljiva za vse vpletene.

prodata. Dogovorili so se, da bo ministrstvo v kratkem opravilo
cenitev zemlji{~ in objektov ter se posvetovalo tudi s Skladom
kmetijskih zemlji{~ in gozdov RS o morebitni zamenjavi.
Z ministrom Grilcem sta se sestala tudi `upan Leopold
Poga~ar in direktorica ZTK @irovnica Maja Zupan. Sestanek je organizirala prav poslanka ga. Alenka Pavli~. Izmenjali so
si stali{~a glede re{evanja dostopa do cerkvice sv. Marka, beseda
pa je tekla tudi o upravljanju Pre{ernove in Fin`garjeve rojstne
hi{e. Dr`ava je zainteresirana, da s hi{ama {e naprej upravlja
Zavod za turizem in kulturo @irovnica. Tako `upan kot direktorica zavoda sta ministra seznanila s slabimi finan~nimi pogoji
upravljanja in predlagala, da v pogodbi za prihodnje {tiriletno
obdobje dolo~ijo pogoje, ki bodo omogo~ili rentabilno upravljanje s hi{ama.

Minister Grilc je v odgovoru pojasnil, da so na ministrstvu
dobro seznanjeni z razli~nimi oblikami re{evanja problematike,
nanj pa ste se `e obrnila tudi lastnika doma~ije Tanja Pangerc in
Janez Arko. Na ministrstvu so se tako odlo~ili, da aktivno pristopijo k iskanju re{itve in konec novembra obiskali lastnika Rib~eve
doma~ije, ki sta ob tem izrazila namero, da hi{o in posestvo

Polona Kus
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O stanju na gradbi{~ih

vedno gradbi{~e z omejitvijo hitrosti 30 km/h. Pri karavli smo
zaradi varnosti postavili za{~itno ograjo, obiskovalce Zavr{nice
pa napro{amo, da upo{tevajo prometno signalizacijo.«

Vremenske razmere ta ~as ne bi mogle bolje slu`iti delavcem na gradbi{~ih v ob~ini. Investicije tudi zato potekajo
v skladu z na~rti.
Pri izgradnji kanalizacije bodo do praznikov zaklju~ena
dela na odprtih kanalih. Prebivalcem bo omogo~en dostop do
doma~ih dvori{~ in ulice grobo asfaltirane.

21. seja ob~inskega sveta
Trinajst svetnic in svetnikov se je 28. novembra sestalo
na zadnji leto{nji seji. Obravnavali so trinajst to~k dnevnega reda. Razprava se je najdlje sukala okoli ravnanja s
smetmi in cene le-tega.
Osrednja to~ka je bil predlog uskladitve cen ravnanja s komunalnimi odpadki z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih gospodarskih javnih slu`b. Svetniki so potrdili nov
predlog cene ravnanja z odpadki, ki se bo povi{ala za 18 centov
na mesec po osebi. Potrdili so tudi predlog Tehni~nega pravilnika o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov in sprejeli sklep,
na podlagi katerega se podjetje Jeko-In za odlaganje odpadkov
lahko dogovarja tudi z ob~inami, ki niso solastnice odlagali{~a
Mala Me`akla, kar bo pove~alo konkuren~nost odlagali{~a.
Na seji so svetniki podali pripombe k predlogu Odloka o oskrbi s
pitno vodo v prvi obravnavi in potrdili predlog sklepa o dolo~itvi
vrednosti to~ke za izra~un nadomestila za uporabo stavbnega
zemlji{~a v O@ za leto 2014 in predlog sklepa o delni oprostitvi pla~ila komunalnega prispevka za obmo~je obrtno poslovne
cone @irovnica.

V novi ob~inski stavbi in okolici potekajo zaklju~na dela. Gradnja bo kon~ana v dogovorjenih ~asovnih in finan~nih okvirih,
ob~inska uprava pa se bo na svoj »novi stari« sede` na Breznici
preselila v januarju.

P. K.

Grajamo

Cesta v Zavr{nico je zgrajena do faze, ki omogo~a normalen dostop v dolino. Ob {iritvi ceste potekajo {e gradnja fekalne kanalizacije ter obnova javne razsvetljave in vodovoda.
Ob~ina @irovnica je z izvajalcem podpisala aneks k pogodbi za
podalj{anje izvedbenega roka, saj `elijo, da se polaganje finega
asfalta in zatravitve opravijo spomladi, ko bodo temperature za
to primernej{e in kvaliteta izvedenih del posledi~no bolj{a.

V urejanje doline Zavr{nice, enega lep{ih koti~kov na{e
ob~ine, lokalna skupnost, dru{tva in posamezniki vlagajo
veliko truda in sredstev. Ob~ani smo se med drugim zelo
razveselili nove ceste
v dolino. @al pa se je
sedaj pokazala klavrna
podoba karavle in
njene okolice. Zdi se,
da nekateri {e niso
izvedeli, da v @irovnici
deluje zbirni center za
odpadke. Upamo, da
se bo lastnik objekta
osvestil in pridru`il na{im skupnim prizadevanjem za
urejeno, prijazno in ~isto Zavr{nico.

»Pridobitev bo razbremenila ob~ane, ki `ivijo ob cesti, in obiskovalcem olaj{ala dostop do doline,« je prepri~an `upan Leopold Poga~ar, ki obenem pojasnjuje: »Za kolesarje bo na vozi{~u
ozna~en kolesarski pas in name{~ena ustrezna prometna signalizacija. Glede plo~nika, o katerem me ob~ani spra{ujejo, pa naj
povem, da bi z gradnjo ceste za dvosmerni promet s kolesarsko
stezo in plo~nikom, ob upo{tevanju zakonskih predpisov, na tem
odseku dobili »avtocesto«. Tak{en poseg tudi zaradi obstoje~ih
hi{ ob cesti ne bi bil mogo~. Seveda pa bodo pe{ci v dolino {e
naprej lahko hodili po cesti mimo Jo{tana. Za konec naj opozorim, da je kljub prenehanju del do pomladi, cesta v Zavr{nico {e

Ob~ani Most

Juhu, ta na{a kanalizacija

naj tovornjak odva`a in dova`a material, za name~ek pa se ulije
{e de`?
Okoli{ki stanovalci se modro postavljajo ob izkope in solijo pamet izvajalcem, nato pa {e hitijo poro~at odgovorni osebi ali
celo `upanu na ob~ino. Kaj to pomeni za delavce in podjetje,
vam je verjetno jasno. »Pametni gledalci« niso pripravljeni pomagati pri iskanju lokacij vodnih priklju~kov in plina, ko je cev
pretrgana, pa vemo vsi vse. Celoten poseg ni enostaven, pogoji
v zgornjem delu Zabreznice pa zaradi zemlje, reliefa in mno`ice
podtalnih studencev precej te`ji kot na ravnini.
No, delo vendarle poteka v redu. Seveda ne moremo vplivati
na vreme in zamude, ki nastajajo zaradi de`ja. Tudi na klancu
smo kljub ob~asnim te`avam optimisti, za kar gre zasluga poleg
ob~ine predvsem delavcem podjetja Mapri Proasfalt in vodji Damirju Bari~u. Torej kljub vsemu, veselo naprej.

Na{a ob~inska uprava z `upanom in svetniki se `e nekaj let
ukvarja s kar zahtevnimi deli. Ne bom na{teval, kaj vse je bilo
narejenega za bolj{e `ivljenjske pogoje ob~anov. Trenutno je na
vrsti najve~ji `ulj – kanalizacija. Nekaj vasi je `e re{enih, prav
ta ~as pa je na udaru Zabreznica, in sicer zahtevnej{i zgornji
del vasi. Spodnji del je `e urejen, tako da ga ~lovek z veseljem
pogleda.
Z ob~inske uprave smo va{~ani dobili obvestila in navodila,
potrebna ob tak{ni gradnji, a mislim, da so nekateri to slabo
prebrali. Stanje pri Glenci, v Cajhnovem podrtju, pri Stojanovem le{u in na An`ov~evem klancu je prav posebno. Cesta je
bila narejena za kolesa kme~kega voza, kasneje prekopana za
vodovod, elektriko … Si lahko predstavljate, kako naj na ozki
cesti med ograjami, drevesi in hi{ami dela rovokopa~ in kako

Franc Legat

7

Delo politi~nih strank

Kr{~anski demokrati.
Odgovor za prihodnost.
Na Vranskem je v
novembru pod geslom
»Kr{~anski
demokrati. Odgovor za prihodnost.«
potekal 7. kongres
Nove Slovenije, ki
se ga je udele`ilo
ve~ kot 400 delegatov in gostov iz vse
Slovenije, med njimi tudi predstavniki OO NSi @irovnica.
Na kongresu smo soglasno spremenili
svoje ime v Nova Slovenija – kr{~anski
demokrati. Kr{~anska demokracija se
tako, po ve~ kot 13 letih, tudi formalno vra~a v slovenski politi~ni prostor.
S spremembo imena NSi {e bolj jasno
sporo~a, da ima kr{~anska demokracija v Sloveniji in predvsem v Evropi zelo
pomembno vlogo.
Predsednica stranke Ljudmila Novak je na
kongresu poudarila, da kr{~anski demokrati stavimo na delo, po{tenost in odgovornost, na temeljne eti~ne in kr{~anske

Predstavitev aplikacije
iHELP in te~aj TPO + AED
25. novembra je v ^opovi hi{i potekala
predstavitev mobilne aplikacije iHELP
in brezpla~ni te~aj temeljnih postopkov o`ivljanja (TPO) z uporabo avtomatskega eksternega defibrilatorja
(AED). Dogodek so organizirali Monika
Mulej in OO SDS @irovnica v sodelovanju z Borutom Lon~arevi~em, vodjo
projekta pri iHELP.

Brezpla~na aplikacija iHELP (www.ihelp.
si) za pametne telefone je odli~no orodje,
ki ponuja pomembne informacije v trenutkih, ko gre za re{evanje `ivljenj. U~i nas
temeljnih postopkov o`ivljanja ter nam
poka`e, kje je najbli`ji AED, slu`ba nujne
medicinske pomo~i ali policijska postaja.
Si predstavljate, da se znajdete ob ~loveku,
ki se je nenadoma zgrudil in o~itno potrebuje pomo~? Mrzli~no za~nete razmi{ljati,
kaj storiti. Po glavi vam rojijo ostanki znanja, ki ste ga neko~ pridobili na te~aju prve
pomo~i, `ivljenje ~loveka pred vami pa je
nemara odvisno prav od tega znanja. V

vrednote, ki jih ne more nadomestiti tiso~
zakonov in predpisov. »Nova Slovenija –
kr{~anski demokrati, smo demokrati~na
politi~na stranka, ki `eli povezovati vse
dr`avljane, ki sprejemajo demokracijo,
kr{~anske vrednote, slovensko kulturo in
evropsko povezovanje in sodelovanje«,
je dejala in dodala, da `elimo ustvariti
Slovenijo, v kateri bodo imeli vsi enake
mo`nosti za razvoj svojih sposobnosti in
talentov.
Udele`ence kongresa je nagovoril tudi
ekonomist mag. Rado Pezdir, ki je v govoru opozoril, da bodo dolgovi Slovenije ostali tudi po koncu krize. »Zavedajte
se, s koncem krize prihajajo {ele resna
vpra{anja s te`kimi odgovori,« je dejal
mag. Pezdir in dodal, da je NSi tista desna
stranka, ki razume tr`no gospodarstvo,
in ki se bo zavzela za male podjetnike in
male ljudi. »Na desnici je to prihodnost«,
je {e dodal in izrazil upanje, da bo NSi s
svojo politiko ~im prej normalizirala desno politi~no opcijo.
Vodja poslanske skupine NSi mag. Matej
Tonin je dejal, da so mo~nej{i kr{~anski
demokrati najtrdnej{e zagotovilo za lep{o
prihodnost Slovenije in napovedal, da
bo NSi v desetih letih postala najve~ja

tak{nih trenutkih vas usmerja aplikacija
iHELP. S pritiskom na gumb telefona lahko
prikli~ete ne le prvo pomo~, temve~ prejmete tudi navodila za pravilno ukrepanje. Aplikacija je inovativna re{itev klica na pomo~
v obmo~ju 300 metrov. Z njeno uporabo
se vzpostavi varnostna mre`a, ki omogo~a
kakovostno prvo pomo~ prej kot v {tirih
minutah (verjetnost pre`ivetja se z vsako
minuto zmanj{a za 10 %). Zasnovana je
predvsem za pomo~ pri sr~nem zastoju, ki
ga po statisti~nih podatkih v Sloveniji do`ivi
5–6 ljudi na dan.

politi~na sila v dr`avi. Evropski poslanec
in ustanovitelj Slovenskih kr{~anskih demokratov Lojze Peterle pa je na kongresu
poudaril, da bo Slovenijo re{ila predvsem
sprememba politi~ne kulture, ki jo predlaga NSi.
Kongres je sprejel tudi posebno kongresno izjavo, kjer poudarjamo, da se v NSi
zavzemamo za ni`je davke, manj{o javno
upravo, umik politike iz gospodarstva ter
ustvarjalne in po{tene dr`avljane. V NSi
@irovnica kongresne zaveze `e izvajamo,
saj smo na zadnji seji ob~inskega sveta
podprli olaj{ave za vlaganje podjetij v gradnjo novih poslovnih prostorov kot spodbudo in pomo~ za razvoj `irovni{kega
podjetni{tva.
Jurij Dol`an
Želimo vam blagoslovljene
boži~ne praznike in vse dobro v
prihajajo~em letu. V upanju na
bolj{e ~ase ponosno praznujmo
dan samostojnosti in enotnosti.
Sre~no!
Ob~inski odbor NSi Žirovnica

@irovnica `e ima AED, ki se nahaja pri Dvorani pod Stolom. Glede na velikost in lego
na{e ob~ine bi bila idealna vsaj {e dva javno dostopna AED. Organizatorji te~aja se
bomo {e naprej zavzeto trudili, da jih tudi
namestimo.
Zahvaljujem se gospodu Lon~arevi~u za
strokovno pomo~ in OO SDS @irovnica, ki
omogo~a brezpla~no udele`bo na te~ajih.
V prvem tednu februarja bo ob zadostnem
{tevilu prijav (15–20) ponovno organiziran
brezpla~ni te~aj TPO z uporabo AED in iHELP
ekipo. Pri izvedbi mi bosta v pomo~ zdravnik
in re{evalec helikoptrske nujne medicinske
pomo~i Brnik. Prijave sprejemam na telefonski {tevilki 031 774 438 in na elektronski
po{ti: monikamulej2012�gmail.com.
Monika Mulej

Po predstavitvi iHELP je 16 udele`encev
te~aja obnovilo osnove temeljnih postopkov
o`ivljanja pri odraslih, otrocih in utopljencih
in osve`eno znanje preizkusilo na lutki. V
razli~nih scenarijih nezgod je bil uporabljen
tudi AED – prenosna elektronska naprava,
ki je sposobna zaznati zastoj srca pri ~loveku. S pomo~jo elektri~nega sunka lahko
srce ponovno po`ene in s tem re{i `ivljenje.
Ob tej priliki bi rada poudarila, da ob~ina
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Prihaja ~as vo{~il in lepih `elja. Vsem ljudem,
ki v srcu dobro mislite, naj se uresni~ijo sanje,
udejanijo `elje in izpolnijo vsa pri~akovanja.
@elimo vam lepe, spro{~ene in vesele bo`i~ne praznike ter zdravo, sre~no in
uspe{no prihajajo~e novo leto 2014.
Iskrene ~estitke ob praznovanju 26. decembra – dneva samostojnosti in enotnosti.
Ob~inski odbor SDS @irovnica

Koledar individualnega odvoza odpadkov v ob~ini @irovnica 2014
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Odvoz me{anih komunalnih odpadkov
Ponedeljek: Rodine, Smoku~, Vrba, Doslov~e, Breznica od {t. 1
do 8a in od 13 do 28c
Torek: Breznica nad pokopali{~em, Zabreznica, Selo, @irovnica
od {t. 1 dalje, razen od {t. 60 do 82
Sreda: @irovnica od {t. 60 do 82, Breg, Moste, Zavr{nica
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Odvoz embala`e
Ponedeljek: Rodine, Smoku~, Vrba, Doslov~e, Breznica, Zabreznica
Sreda: Selo, @irovnica, Moste, Breg
Akcija zbiranja nevarnih odpadkov
iz gospodinjstev: 17. 5. in 18. 10. 2014

Mir in notranja ugla{enost naj
vas spremljata v prihajajo~ih
dneh, v mozaiku novega leta
2014 pa naj se lesketajo
zdravje, sre~a in uspeh!

Staro bomo odpeljali,

Ob~inski odbor socialnih
demokratov @irovnica

Reciklirali, odpisali,
Energijo pri{parali,

SRE^NO 2014!

^isto okolje vzdrževali,
Nove rožce posadili,
Sre~a se najprej razkrije v o~eh,
ker v njih najlep{e sije njen smeh.

Ogrevanje in vodo zagotovili.

Vesele boži~ne praznike in
sre~no v novem letu 2014

Vajeni smo vsega,
S stroji ali rokami,

vam želi
Neodvisna lista za Žirovnico.

Enako smo pri stvari,
Mi smo res ta pravi!

Staro leto živi od spominov,
novo leto od pri~akovanj.
Naj bo radodarno z zdravjem,
veseljem in uspehi.

JEKO-IN
Eno lepo vo{~ilo vam podarja,
Ko{ lepih želja,
Od srca!

Naj vam življenje prinese ~im ve~
sre~nih ur in trenutkov.
Vesele boži~ne praznike in
sre~no novo leto 2014!
OO SLS Žirovnica

Iskren stisk roke
Najve~ velja!
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Aktualno

Veter dosegal hitrostne rekorde
v stanovanjih, ki so pri nas zaradi na~ina gradnje najvarnej{e
zato~i{~e – seveda, ~e je to mogo~e.«

V no~i z 10. na 11. november je v na{ih vaseh divjal mo~an
veter, ki je ob~anom povzro~il nemalo nev{e~nosti in
materialne {kode. Najhuje je bilo na obmo~ju od Breznice do Most.
@e v zgodnjih jutranjih urah so se odstranjevanja posledic divjanja vetra lotili gasilci PGD Zabreznica in Smoku~, poklicni gasilci
GARS Jesenice, delavci podjetja JEKO-IN in ob~inski redarji. V
prostorih ob~ine je bil aktiviran {tab civilne za{~ite, od koder je
potekala koordinacija dela na terenu.

Kak{na je ocena {kode?
»[koda je bila velika. Po{kodovanih je bilo preko 260 streh, veliko nadstre{nic, stekel, `aluzij, avtomobilov, podrtega drevja …
Veliko {kode je tudi na cestni infrastrukturi, saj je veter podiral in
lomil prometne znake, obvestilne table in podobno.«

Poro~a poveljnik CZ Ob~ine @irovnica, Marjan Dobnikar:
»Veter je dosegal hitrostne rekorde na na{em koncu. Po zraku
so leteli razli~ni predmeti od opeke do plo~evine, nekateri te`ki
tudi preko sto kilogramov. Najbolj kriti~no je bilo od cerkve na
Breznici do Most, nekaj manj {kode pa je bilo v Vrbi in na Bregu. Zanimivo jo, da v Doslov~ah, Smoku~u in na Rodinah {kode
skoraj ni bilo.«

Kako naj ravnajo ob~ani ob ponovnem hudem vetru?
»Ob~ani naj ob viharnem vetru ostanejo v stanovanjih. V slu~aju
resne nevarnosti naj pokli~ejo 112 in ~e res ni nujno, naj s sanacijo po~akajo, da se veter umiri. Letos smo imeli veliko klicev
ob~anov, ki so prosili za pomo~ pri krovskih delih. @al, ekipe za
tovrstna dela nimamo. Gasilce lahko aktiviramo samo v primeru,
ko je ogro`ena varnost, ne pa za odpravljanje posledic.
V imenu ob~inskega {taba civilne za{~ite se zahvaljujem vsem, ki
ste nam pomagali pri odstranjevanju nevarnosti v dneh orkanskega vetra in pripomogli, da ni nastalo {e ve~ {kode oziroma,
da ni bilo `rtev. Posebna zahvala `upanu in ob~inski upravi za
vso pomo~ pri na{em delu.«

S ~im je bilo na terenu najve~ dela?
»V prvi vrsti je bilo potrebno odstranjevati nevarnosti za ob~ane;
podrto drevje, dele ostre{ij, vise~o plo~evino ali stre{no opeko
nad cesto. Posku{ali smo zavarovati stvari, ki bi jih veter lahko
podrl in ogrozil promet oziroma mimoido~e. Ogro`enost prebivalcev je v tak{nem primeru velika, zato je najbolje, da se dr`imo

P. K.

Piha, piha veter s … Stola

se tam zra~ni tokovi stekajo in krepijo. Ob severnofenski situaciji
se za grebeni in na ju`nih pobo~jih pogosto pojavljajo vrtinci,
zaradi ~esar je hitrost vetra {e ve~ja in dostikrat tudi ru{ilna. Veter lahko za~ne pihati nenadoma in dose`e zelo velike hitrosti.
Poznamo severni in ju`ni fen, kar je odvisno od tega, od kod
piha veter. Ju`ni fen je zna~ilen predvsem za severno stran Alp
in je izrazit znanilec slabega vremena. Poznajo ga predvsem na
Tirolskem in Bavarskem. Na{ Karavan{ki fen pa je zna~ilen severni fen in je znanilec naglega izbolj{anja vremena, saj se pojavi
takrat, ko je fronta `e pre{la Alpe.
Novembra je Karavan{ki fen zapihal kar dvakrat. Poleg velike
{kode v posameznih naseljih, je precej{njo {kodo povzro~il tudi
v gozdovih, kjer je podrlo ve~ 1000 m3 gozda. Hitrosti vetra
so v sunkih presegale 100 km/h, medtem ko so se povpre~ne
vrednosti gibale okrog 60 km/h. Na Stolu je bil izmerjen sunek,
ki je dosegel 138,6 km/h in na letali{~u v Lescah, kjer se veter `e
nekoliko umiri, 87 km/h.
Ujme, kot je bila novembrska, so k sre~i redke, vendar lahko z
gotovostjo trdimo, da se bodo v prihodnosti {e pojavljale. Glede
na globalne trende pa lahko pri~akujemo, da bodo vremenske
ujme {e izrazitej{e.

Poleg Primorske, obmo~je pod Karavankami in Kamni{ko-Savinjskimi Alpami velja za najbolj vetrovne predele Slovenije.
Veter, ki je kriv za vse skupaj, imenujemo tudi karavan{ki fen.
Karavan{ki fen je veliko redkej{i pojav, kot primorska burja. Pojavi se le nekajkrat na leto in to predvsem v hladnej{i polovici
leta. Vsakih nekaj let se pojavijo tudi ve~ja neurja, ki povzro~ijo
precej{njo {kodo, saj niti ~lovek niti narava nista prilagojena na
tako mo~an veter.
Za nastanek karavan{kega fena je kriv sredozemski ciklon, ki se
namesto nad Balkan umakne nad vzhodno Evropo. Takrat mo~an
severni veter zajame ju`na pobo~ja Karavank in Kamni{ko-Savinjskih Alp, lahko pa dose`e tudi Julijske Alpe in Ljubljansko kotlino. Da za~ne pihati fen, je potrebno, da je vrednost zra~nega
tlaka na obeh straneh gorske pregrade razli~na. Zra~ne mase se
takrat za~nejo pomikati od vi{jega zra~nega tlaka na eni strani,
proti obmo~ju z nizkim zra~nim tlakom na drugi strani. Na privetrni strani se zrak dviga in ohlaja, ko pa se prevali ~ez greben
se za~ne spu{~ati in ponovno ogrevati. [ele takrat lahko govorimo o fenu. Veter je suh in topel. Najve~je hitrosti se obi~ajno
pojavljajo po dolinah, ki so pravokotne na greben Karavank, saj

Manca Volk Bahun, Geografski in{titut Antona Melika ZRC SAZU
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Ali so toplotne ~rpalke primerne
za ogrevanje obstoje~ih stavb?

plotno ~rpalko pridobimo 3-4 kWh toplote. Vi{jo temperaturo,
kot jo ima vir toplote, in ni`jo, kot jo ima ogrevalni medij, ve~je
je grelno {tevilo.
Ali je mo`no toplotno ~rpalko uporabljati za ogrevanje
obstoje~ih stavb?
Glede tega vpra{anja so mnenja strokovnjakov s podro~ja energetike deljena. Nekateri navajajo, da so toplotne ~rpalke neprimerne za energetsko potratne stavbe brez primernega toplotnega ovoja, spet drugi se sklicujejo na predimenzioniranost
notranjih instalacij visokotemperaturnih sistemov (60-85 °C)
obstoje~ih stavb, zaradi ~esar na bi bile toplotne ~rpalke primerne tudi za tak{ne sisteme. V praksi se v ve~ini primerov izka`e,
da je toplotno ~rpalko, kot tipi~en nizkotemperaturni vir (30-45
°C), mo`no uporabljati za skoraj vse stavbe z vgrajenim radiatorskim sistemom ogrevanja brez posebnih te`av, ~eprav so prvenstveno namenjene za talno, konvektorsko ali nizkotemperaturno
radiatorsko ogrevanje. Razvoj toplotnih ~rpalk je prispeval tudi
k temu, da nekateri proizvajalci `e ponujajo visokotemperaturne toplotne ~rpalke, primerne za obstoje~e stavbe. Te toplotne ~rpalke imajo nekoliko ni`je izkoristke, za njih pa tudi niso
predvidene nepovratne subvencije Eko Sklada. Glede vpra{anja
toplotnih ~rpalk za obstoje~e stavbe je potrebno opozoriti tudi
na zahteve doma~e zakonodaje, ki uporabo toplotnih ~rpalk
usmerja v navezavi z nizkotemperaturnimi sistemi ogrevanja.
Namre~ 10. ~len Pravilnika o u~inkoviti rabi energije v stavbah
(Uradni list RS {t. 52/2010) zahteva, da je za vse novogradnje in
rekonstrukcije, za katere je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje, potrebno izbrati nizke projektne temperature ogrevalnega sistema.

Tudi tokrat smo se lotili
aktualne teme, saj visoke cene fosilnih goriv in
starost ogrevalnih sistemov veliko lastnikov
starej{ih stavb prisilijo
k razmi{ljanju o zamenjavi oziroma sanaciji
ogrevalnega
sistema
in prehodu na drug
energent. Ker na trgu
lahko najdemo veliko
razli~nih sistemov, je
Zunanja enota toplotne ~rpalke
pomembno, da zamenjavo oziroma sanacijo ogrevalnega sistema na~rtujemo skrbno
in premi{ljeno. ^e je le mo`no, je v prvi fazi potrebno poiskati
nekaj tehni~nih re{itev z razli~nimi viri energije in jih nato ekonomsko ovrednotiti. To najla`je storimo z izra~unom vra~ilne
dobe investicije, pri katerem upo{tevamo tako stro{ek investicije, kakor tudi vse predvidene stro{ke, ki bodo nastali v `ivljenjski dobi naprave (stro{ki energenta, obratovanja in potrebnega
vzdr`evanja). Tak{en izra~un v ve~ini poka`e, da je najbolj ekonomsko upravi~eno vgraditi kurilne naprave na lesno biomaso
(polena, lesni sekanci, peleti). ^e pa upo{tevamo {e enostavnost
monta`e, potreben prostor za kurilno napravo in ~isto obratovanje z malo dodatnega dela, so vsekakor v prednosti toplotne
~rpalke. Za razliko od kurilnih naprav na trdna goriva toplotne
~rpalke ne obremenjujejo dodatno okolja s pra{nimi delci ter so
posledi~no primernej{e za okoljsko bolj obremenjena podro~ja.

Za izra~une ekonomske upravi~enosti, {tudije izvedljivosti in svetovanje pri menjavi sistema ogrevanja v va{i stavbi, vam je z veseljem pripravljen pomagati energetski sektor dru`be Dominvest
d.o.o. Po novem nas lahko obi{~ete tudi v poslovalnici, ki se nahaja v novem poslovnem centru ob {portnem parku v Radovljici.
Naj izkoristimo tudi prilo`nost, da na{im strankam in poslovnim
partnerjem vo{~imo vesele praznike, obilo zdravja, osebnega zadovoljstva in poslovnega optimizma ter vse dobro v novem letu.

Kako pravzaprav deluje toplotna ~rpalka?
Toplotna ~rpalka od okolice sprejema toplotno energijo in jo s
pomo~jo pomo`ne energije dvigne na vi{ji temperaturni nivo in
jo odda v ogrevalni sistem. Ker na nek na~in pre~rpa toploto iz
ni`jih temperatur na vi{je, se imenuje toplotna ~rpalka. Glede
na vir toplote, ki ga uporablja (zrak, talna ali povr{inska voda
in zemlja) in medij porabnika (voda ali zrak) poznamo razli~ne
vrste toplotnih ~rpalk: zrak/zrak, zrak/voda, voda/voda in zemlja/
voda. V ve~ini primerov gre za elektri~no gnane toplotne ~rpalke, v zadnjem ~asu pa se intenzivno razvijajo tudi plinske toplotne ~rpalke.

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

@elim si, da bo cel svet zdrav, da boste vsi
veseli daril in da vam bo toplo.

Na kaj je potrebno paziti pri izbiri toplotne ~rpalke?
Ko se odlo~amo za toplotno ~rpalko, se je potrebno zavedati,
da vlagamo v sistem, ki nam bo slu`il prihodnjih 15-20 let, zato
se je smiselno odlo~iti za kvalitetnej{o in u~inkovitej{o izvedbo.
V splo{nem velja, da so toplotne ~rpalke evropskih proizvajalcev
zanesljivej{e, u~inkovitej{e, imajo ni`je stro{ke in dalj{o `ivljenjsko dobo v primerjavi s tistimi, ki so izdelane v Aziji in pri katerih je primarna skrb nizka proizvodnja cena. Pomembno vlogo
za odlo~itev ima lahko tudi dejstvo, ali je za izbrano toplotno
~rpalko mo~ pridobiti nepovratne dr`avne subvencije, saj niso
vse na seznamu, ki ga objavlja Eko Sklad. Pri izbiri nam je v veliko pomo~ tudi grelno {tevilo (COP), ki ozna~uje razmerje med
pridobljeno toplotno energijo in vlo`enim delom (elektri~no
energijo ali zemeljskim plinom). Njegova vrednost je odvisna od
kvalitete in vrste toplotne ~rpalke, vira okoli{ke toplote, njegove temperature in od temperature medija, s katerim ogrevamo
objekt. V povpre~ju zna{a 3 ali 4, lahko tudi ve~, kar povedano
bolj lai~no pomeni, da iz 1 kWh elektri~ne energije lahko s to-
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GROZD povezuje gorenjska
dru{tva in ostale nevladne
organizacije
Regionalno sti~i{~e nevladnih organizacij Gorenjske GROZD je namenjeno spodbujanju razvoja in delovanja
dru{tev, zasebnih zavodov ter ustanov na podro~ju Gorenjske. GROZD
deluje s pomo~jo sredstev Evropskega socialnega sklada, zato so njegove storitve za gorenjske nevladne
organizacije brezpla~ne.
S projektom GROZD povezujemo gorenjske nevladne organizacije, jim
omogo~amo izmenjavo znanj ter
uresni~itev skupnih projektov. Dru{tvom,
zavodom
in
ustanovam
nudimo
brezpla~no pomo~ strokovnih svetovalcev na podro~ju prava in ra~unovodstva,
pridobivanja sredstev in priprave projektnih predlogov ter prijav na razpise. Prav
tako nudimo pomo~ pri izdelavi in administriranju spletnih strani, ustanavljanju ali reorganizaciji dru{tva, zavoda ali
ustanove ter pri organizaciji in promociji
ve~jih dogodkov.
Program delavnic, ki ga izvajamo v
sti~i{~u GROZD, predstavlja mo`nost,
da pridobite znanja za uspe{nej{e delo.
V januarju tako organiziramo dve
brezpla~ni delavnici na temo priprave zaklju~nega ra~una za dru{tva.
Prva bo potekala 14. januarja ob
16.30 v ^opovi hi{i v @irovnici, druga
pa 21. januarja v [kofji Loki.
Aktivnostim GROZDa lahko sledite na
www.grozd.eu.
V novem letu vam `elimo ~im ve~
uresni~enih idej, mnogo veselja in uspehov ob izvajanju dru{tvenih aktivnosti!
Ekipa GROZDa
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE

Pri Pre{ernovi hi{i tudi Pre{ernova vrtnica
Pred leto{njim praznovanjem Pre{ernovega rojstnega dne so na slovesni prireditvi pesniku poklonili ro`o – gartro`o, prvo registrirano slovensko vrsto
vrtnice, vrtnico Pre{eren.
Slovesno prireditev v pesnikovi rojstni hi{i so 23. novembra pripravili Skupina za trajnostni razvoj Vrbe in Dru{tvo ljubiteljev vrtnic Slovenije.
Barbara Kunstelj, ~lanica Skupine za trajnostni razvoj Vrbe: »Pesniku smo s tem starodavnim in ve~nim simbolom ljubezni pokazali, da cenimo darove poezij, katerih
sporo~ila vabijo Slovence k bratstvu, spravi, delu za dobro, ljubezni do rodne zemlje
in jezika. Tako je vrtnica Pre{eren, iz muk mnogih let vzgojena, kot je razumeti njenega `lahtnitelja Matja`a Kmecla, kon~no doma v vrtu pri poetu, kateremu je bila
posve~ena. Tej zemlji bo ostala zvesta, nobena golj'fiva ka~a je ne bo speljala od tod.
Za pesnika bo `ivela njegov sen – O, Vrba …«
Vrtnico je zbranim predstavil botanik g. Matja` Mastnak iz Dru{tva ljubiteljev vrtnic.
Poudaril je, da nov `lahten cvet ni plod naklju~ja, temve~ odli~nega botani~nega znanja in vztrajnosti. Prav tako ni naklju~je, da je dr. Kmecl, ljubitelj slovenske besede,
svojo prvo ro`no stvaritev poimenoval prav po Pre{ernu.

Vrtnica Pre{eren je trdo`iv
ro`ni grm, katerega popki se
razcvetijo v precej velike
cvetove ro`nate barve.

Andrejka ^ufer, tudi sama ljubiteljica vrtnic in
pobudnica posaditve vrtnice Pre{eren v Vrbi,
z Matja`em Mastnakom ob ro`ni gredici pri
Pre{ernovi hi{i

Obiskovalci so Pre{ernovo hi{o ob slovesnosti napolnili do zadnjega koti~ka. Z ubranimi glasovi so jih o~arali pevci skupine Pro Anima Singers in mala Ema Hribernik.
Posebno presene~enje je bila pesem V vrtu, ki jo je za to prilo`nost napisala Andrejka
^ufer in uglasbil Marko Hribernik.
^lani Skupine za trajnostni razvoj Vrbe so obiskovalce in nastopajo~e ob koncu pogostili z doma~imi dobrotami in razlomili kruh v obliki vrtnice iz pekarne Resman. »Nekaj
lepega je bilo danes podarjeno pesnikovemu in na{im srcem,« je svoje misli ob tem
sklenila povezovalka programa Barbara Kunstelj.
V Skupino za trajnostni razvoj Vrbe so se letos aprila povezali va{~ani Vrbe, ki si glede
gradnje zahodne obvoznice Vrbe delijo podobna stali{~a in so odlo~eni delovati za
dobro vasi v naj{ir{em pomenu. Hkrati so med seboj za~eli odkrivati razli~ne talente,
za katere so mnenja, da jih je vredno razvijati, z ustvarjalnim duhom po`iviti vas in
povezovati va{~ane. Tako je tudi ideja o posaditvi vrtnice Pre{eren na vrtu Pre{ernove
rojstne hi{e med ~lani skupine padla na plodna tla.
Polona Kus

Bo`i~na razstava jaslic v
rojstni hi{i Janeza Jalna

umetnine, ki jih nismo razstavili ob praznovanju sv. Ane.
Ve~er ob jaslicah tokrat ne bo potekal v cerkvi sv. Klemena, temve~ med jaslicami v me`nariji, v soboto, 4. januarja 2014 ob
16.00. Za prijeten ve~er bosta poskrbeli citrarka Cirila Zupanc in
pevka Marija Pogorevc.

Na leto{nji razstavi jaslic se bo z izvirnimi izdelki iz lesa predstavil
rezbar Konrad Triler iz Dolenje vasi.
Posebnost razstave bodo jaslice, katere je dero~i hudournik v
@eleznikih skupaj z delavnico odplaknil v strugo. Nekaj jih je izginilo za vedno, nekaj pa jih je mojster kasneje na{el. A nesre~a
Konrada ni omajala. ^astitljivi starosti navkljub je izdelal {e veliko
lepih motivov, ki jih z veseljem postavljamo na ogled. Ponovno
smo k sodelovanju povabili tudi vezilje iz Zasipa, da predstavijo

Bo`i~na razstava jaslic bo odprta od 21. 12. 2013 do
12. 1. 2014, vsak dan od 11.00 do 19.00.
Vsem `elimo lepe bo`i~ne praznike ter sre~no in uspe{no novo
leto 2014.
Me`narjevi
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Re{evanje va{ke lipe v Vrbi

Hi{na imena odslej tudi na spletu

Ugotovljeno slabo stanje vrbenske lipe. Strokovnjaki
podali predlog za ukrepanje. Posegi potrebni {e pred
obilnej{im sne`enjem.

V Razvojni agenciji Zgornje Gorenjske so vzpostavili
spletni leksikon, v katerem je zbranih preko 4500 starih hi{nih imen Gorenjske, med njimi tudi hi{na imena z
obmo~ja ob~ine @irovnica.

Zavod za varstvo
kulturne dedi{~ine,
obmo~na
enota
Kranj, je v mesecu
oktobru Arboretum
Vol~ji
potok zaprosil za strokovno
mnenje o stanju
drevesa, ki je od leta
2011
razgla{eno
za
spomenik
dr`avnega pomena. Po mnenju Matja`a Mastnaka, svetovalca
za dendrologijo, je lipa v zelo slabem stanju, a kljub temu lahko
`ivi {e nekaj deset let. Na drevesu so vidne po{kodbe, ki izvirajo
predvsem iz nestrokovnega obrezovanja v preteklosti, opazne so
po{kodbe vandalizma, {kodljiv u~inek ima tudi omejevanje otoka, ki predstavlja rasti{~e lipe. Kot je zapisano v mnenju, je drevo
nevarno, saj obstaja velika verjetnost loma vej ali podora v celoti,
zato je potrebno ~im prej lipi odstraniti suh vrh in nekatere veje
ter dupline debla in vej o~istiti trhlega materiala. Priporo~eni
posegi v prvi fazi so bili izvedeni 13. decembra, po ponovnem
pregledu drevesa pa bodo sledili nadaljnji ukrepi za izbolj{anje
stanja lipe. Sanacijo sta financirala Ministrstvo za kulturo RS in
Ob~ina @irovnica.

Z zbiranjem in popisovanjem
hi{nih imen so na RAGOR-ju
pri~eli leta 2009 v sklopu projekta »Kako se pri vas re~e« in
delo v naslednjih letih nadaljevali
pod naslovom »Spoznajmo stara
hi{na imena« in »Nomen vulgare«. V ~asu trajanja omenjenih
projektov, slednji se zaklju~uje z decembrom 2013, so izvajalci
na {tevilne doma~ije v trinajstih gorenjskih ob~inah namestili
tablice s hi{nimi imeni in izdali knji`ice s seznami imen in izbranimi zgodbami. V na{i ob~ini je bilo tako v soglasju z lastniki
name{~enih 159 tablic (od skupno 2400), hi{na imena pa so
popisana v dveh knji`icah z naslovom Kako se pri vas re~e?
Vsa zbrana hi{na imena in z njimi povezani podatki so javnosti odslej dostopni tudi v spletnem leksikonu hi{nih imen, ki
omogo~a iskanje po imenu, lokaciji ali izvoru imena. Leksikon
na spletnem naslovu www.hisnaimena.si obsega preko 4500
hi{nih imen iz 156 gorenjskih naselij. Obiskovalec portala ima
mo`nost zbirko dopolniti s posredovanjem manjkajo~ih podatkov, predlogom za vpis novega imena ali fotografijo. Pri zbiranju je glavno merilo starost hi{nega imena, ki mora imeti svoj
izvor vsaj pred 2. svetovno vojno.

P. K.

Klemen Klinar, vodja projekta zbiranja hi{nih imen: »Hi{na
imena so del nesnovne kulturne dedi{~ine, zato vse doma~ine
pozivamo, da jih uporabljajo, ohranjajo in izgovarjajo v
doma~em nare~ju. Opaziti je `e mogo~e, da se hi{na imena
tekom na{ih zbiranj izraziteje ohranjajo v vsakodnevni rabi govorov doma~inov, saj vsak rad pove, ~igav je. Hi{no ime, nekdaj kot `aljivka, ki je nakazovala na neko~ slab{alno kme~ko
poreklo, je danes postalo statusni simbol in potrdilo, da ima
doma~ija v vasi tradicijo in veljavo.«

Miran Oblak s.p., Breg 74, 4274 @irovnica
T: 04/ 580 11 77, M: 031 536 462

• Izdelava pohištva po meri

Projekti zbiranja hi{nih imen so bili sofinancirani s strani
sodelujo~ih ob~in in evropskih sredstev iz programa LEADER.

- kuhinje, otroške sobe, spalnice, dnevne sobe

P. K.

• Izdelava opreme za lokale in pisarne
• Izdelava sobnih in vhodnih vrat

ZTK prejel certifikat odli~nosti

staro za novo

Ob dnevu ~ebelarskega turizma ^ebelarska zveza Slovenije vsako leto organizira posvet, na katerem so predstavljeni klju~ni dose`ki iztekajo~ega leta s podro~ja ~ebelarskega turizma. Na leto{njem posvetu 6. decembra na
Brdu pri Lukovici so prvi~ podelili certifikate ponudnikom ~ebelarskega turizma.

• Izdelava balkonskih in stopnišcnih ograj

Sre^no 2014!

Leto 2013 bo zagotovo zaznamoval uspeh slovenskih ~ebelarjev, ki
so po desetih letih prizadevanj pri Evropski komisiji uspeli za{~ititi
slovenski med kot med z za{~iteno geografsko ozna~bo. Na posvetu so bile predstavljene dobre prakse sodelovanja ob~in in ~ebelarskih dru{tev, ponudba ~ebelarskega turizma v Sloveniji in podeljena
priznanja. ^ZS je v letu 2013 prvi~ izvedla certificiranje ponudnikov
~ebelarskega turizma. Med prejemnika certifikata odli~nosti je v sodelovanju z lokalno skupnostjo tudi Zavod za turizem in kulturo
@irovnica, ki z izletom V zibelki slovenskega ~ebelarstva in kulture
ter drugo ponudbo izpolnjuje zahteve in merila ^ZS.
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Od velikih ljudi za male –
za lep{i za~etek novega `ivljenja

Po~asi leto h koncu gre,
spomine zbira in `elje,
naj novo leto sre~no bo,
z uspehi le napolnjeno.
Naj roka roko stisne
v odsev vseh lu~i,
ko novo leto pride
naj uspeh se razplamti.

Z donacijo lahko pomagate pri dokon~anju obnove
ginekolo{ko-porodni{kega oddelka v Splo{ni bolni{nici
Jesenice.
V leto{njem letu smo v Splo{ni bolni{nici Jesenice za~eli z obnovo ginekolo{ko-porodni{kega oddelka, vendar nam je za
dokon~anje zmanjkalo finan~nih sredstev. Del bolni{nice,
kjer imamo urejene
porodne sobe, je bil
zadnji~
obnovljen
leta 1985, zato je
dana{nja
obnova
nujna. V zadnjih letih se je porodni{tvo
spremenilo, ve~ji poudarek je na intimnem okolju ob porodu, ki
ob strokovni oskrbi omogo~a, da je porod ena najlep{ih izku{enj
v `ivljenju porodnice, partnerja in otroka.

Vesele bo`i~ne praznike in sre~no 2014 Vam `elimo ~lani
Kulturnega dru{tva dr. France Pre{eren @irovnica–Breznica.
Vse ob~anke in ob~ane vabimo na BO@I^NI KONCERT, ki ga bo v nedeljo, 29. decembra ob 18. uri, v cerkvi na Breznici priredila me{ana
pevska skupina Dr. France Pre{eren s Tercetom dru`ine Gali~.

Za nadaljevanje na{ega dela in razvoja potrebujemo novo opremo in dokon~no prenovljen porodni blok. S tem bo omogo~ena
bolj{a strokovna oskrba in porodi bodo potekali v prijetnej{em
okolju.

Dragi bo`i~ek, ali mi lahko to leto podari{,
da se bom nau~il teko~e brati?

Donacijo lahko naka`ete na teko~i ra~un Splo{ne
bolni{nice Jesenice (SBJ):
TRR SI56 0110 0603 0277 215, sklic 730 000-27,
ra~un je odprt pri Banki Slovenije,
namen: Obnova porodni{nice SBJ.
Dodatne informacije:
sandra.jerebic�sb-je.si, 04 5868 473

Timotej in Nika navdu{ila na
mednarodnem tekmovanju
Od 6. do 8. decembra
je v Piranu potekalo 1.
mednarodno tekmovanje
mladih violinistov, pianistov in komornih skupin.
Nika Zupan je nastopila
v disciplini violina A3 kategorija in osvojila 3. nagrado. Timotej Wilewaldt
pa je prav tako v disciplini
violina nastopil v A2 kategoriji ter osvojil 1. nagrado in pokal. Tako Nika kot Timotej sta
tudi nepogre{ljiva ~lana godalnega orkestra G[ Jesenice. Njuna
mentorica je Natalija [imunovi} Cilen{ek, pri klavirju jih je spremljala Monika Toman. ^estitke!

Za va{o podporo se vam toplo zahvaljujemo.
Zaposleni na ginekolo{ko-porodni{kem oddelku SBJ

Imam {tiri `elje. @elim si, da bi moj ata
ozdravel, da bi moja mami ob 4h pri{la
domov, da bi v Afriki imeli veliko hrane
in da bi imela {e eno sestrico.

Prazni~ni december v Knji`nici Matije ^opa
V prazni~nem decembru smo za otroke pripravili posebne
ustvarjalne delavnice s slikarko in grafi~arko Vesno Drnov{ek in
v goste povabili Domi{ljavega sne`aka v izvedbi gledali{~a ^aramesta.
Odraslo publiko smo v prazni~nem mesecu povabili na potovanje po ~udoviti de`eli ledu in ognja. Predavanje z naslovom
Islandija, neskon~na de`ela severa, je privabilo lepo {tevilo
poslu{alcev.

Martina Valant

Bralni namig iz knji`nice Matije ^opa

Miheli~, Tine:
Sidarta, 2005

Pripravili smo se tudi na leto, ki prihaja. V ~etrtek, 16. januarja
2014 ob 19. uri, vas vabimo na predavanje Mimi Zajc:
Kaj morate vedeti o pravicah, ki jih (`e) imate, pa jih ({e)
ne poznate? Predavateljica vam bo predstavila najpomembnej{e
pravice in dol`nosti, ki jih imate kot dr`avljan, kupec, bolnik, …
Po predavanju bo sledila izmenjava izku{enj, mnenj in odgovori
na vpra{anja.

Klic gora

Ko se je jeseni 2004 Tine podal na
na~rtovano potepanje po grebenih
Pihavca, s katerega se `al ni vrnil, je doma
na svoji pisalni mizi pustil dokon~ano
besedilo knjige Klic gora. V njemu
lastnem slogu je opisal svojo alpinisti~no
pot od mladega zagnanega bohinjskega
mulca do vrhunskega plezalca svoje
generacije. Obvezno branje za vse
ljubitelje gora.

@elimo vam lepe praznike in tudi v letu, ki prihaja, lepo
vabljeni v knji`nico!
Katarina Plasin
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Izobra`evanje

Prazni~ni koncert za pomo~ so{olcem
Na dobrodelnem koncertu, ki ga je priredil {olski sklad
16. decembra v Dvorani pod Stolom, so nastopili u~enci
`irovni{kega vrtca in osnovne {ole ter Glasbene {ole Jesenice. V goste so povabili me{ano pevsko skupino dr.
France Pre{eren in mo{ki pevski zbor Triglav Lesce-Bled.
Nekateri izmed u~encev so se pred {tevilnimi gledalci izkazali
na odru, drugi pa so v tednih poprej izdelovali drobna darilca,
pekli pi{kote in posejali bo`i~no `ito. Izdelke so pred koncertom
ponudili na stojnicah v zameno za prostovoljne prispevke. V blagajni {olskega sklada se je nabralo kar 900 evrov, namenjenih
predvsem za pomo~ u~encem iz socialno {ibkej{ih dru`in.
Glasbene, plesne in pevske to~ke je rado`ivo povezoval nekdanji u~enec O[ @irovnica Klemen Bunderla. Prireditev je bila
tudi prilo`nost za zahvalo dolgoletnima voditeljema kro`kov na
{oli, Franciju Ravniku in Stanku No~u. Gospod Franci `e 34 let
uri mlade {ahovske ume in Stanko No~ 30. leto zapored vzgaja
~ebelarski podmladek. Ravnateljica Ana Klemenc je ob zahvali
obema izro~ila simboli~no darilo.

[olski sklad in otroci se zahvaljujejo vsem, ki ste prispevali.

^e{plje in jabolka za vse

V Tr`i~u so na razli~nih lokacijah od aprila do novembra posadili 90 sadik starih visokoraslih sort jablan, orehov in ringloja,
katerih plodovi bodo neko~ na voljo vsem mimoido~im. Dru{tvu
SRG se je pri tem pridru`il Center za trajnostni razvoj pode`elja
Kranj in reintegracijski center Fundacija Vincenca Drakslerja.
Udele`enci akcije so se sajenja lotili lastnoro~no, saj je tako najceneje stro{ke sadik pa je pokrila Ob~ina Tr`i~.
Nada Okre{a, ~lanica SRG s Sela: »Z akcijo `elimo spodbuditi ozave{~anje o pomenu samooskrbe ter ob~anom ponuditi
sve`e plodove iz lokalne skupnosti. Idejo je podprl tudi `irovni{ki
`upan.
21. novembra smo ob pomo~i {olarjev simboli~no posadili prve
{tiri ~e{plje na travniku za Osnovno {olo @irovnica. ^lani Slovenskega Rodovnega Gibanja z veseljem in prostovoljnim delom
peljemo ta projekt, zaenkrat na podro~ju Gorenjske, potem pa
gremo naprej.«
Akcija Bo{ sadiv se bo v na{em {olskem sadovnjaku spomladi
nadaljevala, in sicer s sajenjem starih avtohtonih sort jablan, ki
so najbolje prilagojene na{emu `ivljenjskemu okolju in tako tudi
bolj odporne proti boleznim in {kodljivcem. Sajenju sadnih dreves se lahko pridru`ite tudi vi. Kot pravi Nada Okre{a: »Vabljeni
vsi dobrovoljci! S seboj lahko prinesete orodje, predvsem pa dobro voljo!«

^lanice pevskega zbora prvega in drugega razreda

^lani dru{tva Slovensko rodovno gibanje (SRG), ki je bilo
letos marca ustanovljeno v Tr`i~u, si prizadevajo za kvalitetno `ivljenje ljudi v so`itju z naravo. Pa ne le na papirju,
temve~ v dejanjih. Zadali so si, da ~im ve~ javnih povr{in
v na{i okolici zasadijo s sadnimi drevesi. Z akcijo imenovano Bo{ sadiv so pri~eli v Tr`i~u in @irovnici, po novem
letu bodo sadili naprej, kjerkoli bodo lokalne skupnosti
pripravljene za sodelovanje.

P. K.

@elim, da bi bila vsa dr`ava zdrava in prijazna,
da bi bila na{a dru`ina sre~na in {ola vesela.
@elim, da bi bil tak, kakor sem.

Imate težave z računalnikom?
Mi vam lahko pomagamo.
Popravljamo:

• 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

S toplino bo`i~ naj vas greje,
naj vez dru`insko utrdi
in novo leto naj zaseje
vse, ~esar si srce `eli!

Srečno 2014!

Sre~no, varno in zdravo
novo leto vam `elijo
~lani PGD Zabreznica in Smoku~
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Tudi letos akcija Tradicionalni
slovenski zajtrk

Ne pomagajmo otrokom tam,
kjer zmorejo in znajo sami

Po slovenskih vrtcih in {olah je 15. novembra, ob dnevu
slovenske hrane, ponovno potekala akcija Tradicionalni
slovenski zajtrk, katere namen je izobra`evati otroke o
pomenu zajtrka za zdrav `ivljenjski slog in spodbujati
u`ivanje hrane iz lokalnega okolja.
Akciji se je kot vsa leta doslej pridru`ila tudi Osnovna {ola
@irovnica z vrtcem. Nadja Bergant, vodja {olske prehrane: »Vsi
otroci in zaposleni smo ta dan zajtrkovali ~rn kruh, med, maslo,
mleko, jabolko. @ivila smo dobili prete`no od lokalnih dobaviteljev – med iz ~ebelarstva Stanko No~, mleko s kmetije Vinko
Toman, jabolka iz K@K Sava Lesce, maslo in kruh pa od na{ih
stalnih dobaviteljev, Pomurske mlekarne in Mlinotesta. Sredstva
za zajtrk je zagotovilo Ministrstvo za kmetijstvo in okolje.«
Zajtrk je najpomembnej{i obrok dneva. Daje nam energijo in
nujno potrebne snovi za dopoldansko delo, a mnogo otrok zajtrka ne zau`ije. V O[ @irovnica so zato `e v lanskem {olskem letu
uvedli samopostre`ni zajtrk, s katerim si otroci lahko postre`ejo
pred pri~etkom pouka. V tednu od 11. do 14. novembra je bil
samopostre`ni zajtrk na voljo brezpla~no, saj si na {oli prizadevajo, da bi zajtrkovalo ~im ve~ otrok. Nadja Bergant: »Zajtrka se
je vsak dan udele`ilo od 45 do 65 otrok. Vsakr{na spodbuda in
akcija, ki pove~a to {tevilo, je dobrodo{la, zato naj jih bo {e ve~.«
Tradicionalni slovenski zajtrk je »zrasel« iz akcije Medeni zajtrk, ki so jo slovenski ~ebelarji uspe{no izvajali v sodelovanju z
vrtci na pobudo ^ebelarske zveze Slovenije. Njen namen je bil
osve{~anje otrok in odraslih o pomenu ~ebel in u`ivanja ~ebeljih
pridelkov. Bo{tjan No~, predsednik ^ZS: »Dobre rezultate medenega zajtrka smo `eleli prenesti tudi na ostale segmente kmetijske pridelave, prvi rezultati se `e ka`ejo, pobudo za medeni
zajtrk pa bomo posku{ali prenesti tudi na vseevropsko raven.«

Pogosto sli{imo, da moramo otroku pustiti prosto pot,
da se sam odlo~a in u~i iz svojih izku{enj. A vendar otroci
kli~ejo po usmeritvah in preverjajo, ~e so na pravi poti.
Na{a naloga je, da jim meje postavimo ter dolo~imo obveznosti in naloge.
Odgovornost
Odgovornost pa je poleg ustvarjalnosti in svobode del duhovne razse`nosti ~loveka, ki je pri vzgoji zelo pomembna. ^e to
lastnost imamo, pomeni, da stojimo za svojimi besedami,
odlo~itvami in dejanji. Star{i, u~itelji in vzgojitelji moramo dati
mladim duhovno {irino, da bodo znali sprejemati prave odlo~itve
in izbrati ustrezno pot, pri tem pa morajo ~utiti, da smo odrasli
sposobni medsebojnega spo{tovanja in odgovornega ravnanja.
V nasprotnem primeru tudi sami ne bodo zmogli vzpostaviti kakovostnih odnosov.
Vsak ima svojo odgovornost, ki je ne more prelo`iti na drugega
niti mu je nekdo drug ne more prevzeti. Za star{e, vzgojitelje in
u~itelje je pomembno zavedanje, da imajo tudi na{i najmlaj{i
svojo odgovornost. Hoditi morajo v {olo, delati naloge, se u~iti,
sodelovati pri doma~ih opravilih. O tem se z otrokom ne smemo
pogajati. ^e bomo dosledni `e pri majhnem otroku, mu bomo
s tem privzgojili delovne navade in ga nau~ili samostojnosti.
Veliko odraslih ne sprejme svoje vloge, temve~ z otroki ravnajo
kot s sebi enakimi. Tako nam `e v pred{olskem obdobju otroci
uspe{no kljubujejo. Odrasli smo dol`ni svoje otroke pripraviti za
ustvarjalno, svobodno in odgovorno `ivljenje, da se bodo kot
posamezniki ~im prej osamosvojili in bodo kos vsakodnevnim
nalogam. Ne pomagajmo otrokom tam, kjer zmorejo in znajo
sami. Pogosto se zgodi, da star{i delajo doma~e naloge namesto
otroka, kli~ejo so{olce za pojasnila, preberejo doma~e branje.
… A naloga star{ev je, da otroka spomnijo, da je ~as za pisanje
naloge, ga pri tem spodbujajo, mu sledijo ali pa kaznujejo, ~e
je to potrebno. Otrok mora do`ivljati neuspehe in poraze. To je
edini na~in, da se bo nau~il biti potrpe`ljiv, da se bo znal boriti
in bo uvideven do drugih.
Patologija sodobnega ~asa
Otroci so danes preko sodobnih medijev `e v pred{olskem obdobju oblegani z najrazli~nej{imi, tudi neprimernimi vsebinami.
Pogosto sli{imo, da ne ubogajo, se upirajo, ravnajo po svoje in
prehitro odra{~ajo. Vzgoja ima ve~jo mo~, ~e se na{e ideje in
vrednote ujemajo z dejanji. Zelo te`ko nam otroci verjamejo,
da elektronske naprave {kodljivo vplivajo na nas, ~e sami ure
presedimo pred televizijo ali ra~unalnikom. Raziskave ka`ejo,
da povpre~en u~enec za u~enje porabi manj kot 1 uro, za delo
manj kot pol ure, za branje, {port in pomo~ ter ostale dejavnosti
pa ga pogosto zmanjka. Tako za pozitivne vrednote porabi manj

Bodi eko, ohrani ~ebelo in smreko
^ebelarska zveza Slovenije in dru`ba Medex sta pripravili projekt ozave{~anja mladih v skrbi za naravo »Bodi eko, ohrani
~ebelo in smreko«. V nate~aj se je vklju~il tudi na{ vrtec.

^ZS, ki si prizadeva za ohranitev avtohtone slovenske
~ebele, je tokrat naredila
{e korak dlje v skrbi za gozdove oziroma ohranjanje
iglavcev, {e posebej v tem
prednovoletnem ~asu. Zato
smo v vrtcu izpeljali mini
projekt z vrsto dejavnosti.
Ogledali smo si {olski ~ebelnjak z g. Stankom No~em in
Jan{ev ~ebelnjak na Breznici. Opazovali in primerjali
smo stare in nove ~ebelnjake v okolici vrtca, ogledali
smo si film~ek o kranjski
sivki, zaplesali ~ebelji ples,
ustvarjali ~ebelice iz odpadnega materiala in ustvarjali
eko smreke, ki sedaj krasijo
na{ vrtec.

^ebelarsko dru{tvo
Antona Jan{e Breznica
vo{~i vsem ob~ankam in
ob~anom ob~ine @irovnica
in prijateljem ~ebel vesele
bo`i~ne praznike in
zadovoljno ter zdravo
novo leto 2014!

Aleksandra Dono{a
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Ob zaklju~ku leta 2013

kot 2 uri dnevno, za gledanje televizije, brskanje po ra~unalniku
in igranju z mobilnim telefonom pa u~enci porabijo dnevno od
1 do 5 ur. Tudi zato je med mladimi vse ve~ agresije, odvisnosti
in depresij.
Po drugi strani star{i do sleherne minute organizirajo otrokov
~as. Otroci si ne znajo ve~ pridobiti polo`aja v dru`bi vrstnikov,
saj se star{i prekomerno vme{avajo v njihove odnose. Tako so
se nau~ili, da je te`avo najla`je re{iti s kri~anjem, saj bo takoj
vsko~il eden od odraslih. A medvrstni{ki prepiri so najbolj naraven na~in dozorevanja otrok. S to izku{njo si pridobijo samozavest in spoznajo, kje so meje. Odrasli pose`emo v dogajanje,
~e so otroci ogro`eni, ~e pa le cvilijo in to`arijo, jih preprosto
presli{imo.
Kako torej vzgajati?
Merilo vzgoje je vsak otrok kot individuum, ki mu je treba najprej
zagotoviti brezpogojno ljubezen, ob~utek sprejetosti in varnosti.
Na drugi strani pa se moramo odzivati na njegovo vedenje s pohvalo ali grajo, mu postaviti jasne meje in biti dosleden.

Leto 2013 je bilo za Dru{tvo upokojencev @irovnica zelo
delovno in uspe{no, saj ugotavljamo, da smo, tako kot
`e vrsto let do sedaj, uresni~ili tako reko~ vse s programom dela zastavljene cilje.

Dejavnosti, v katere se vklju~uje vedno ve~ ~lanov, smo izvajali v okviru socialnega programa, programa ro~nih del,
kulturno-izobra`evalnega ter rekreacijsko-tekmovalnega
programa. Med {tevilnimi sekcijami smo v leto{njem letu kot
novost uvedli kegljanje z nihajno kroglo. Na{i ~lani so se redno udele`evali dru{tvenih tekmovanj kot tudi tekmovanj na
medob~inski in pokrajinski ravni.
Na{e dru{tvo je vseskozi odprto za sodelovanje znotraj ob~ine
in v {ir{em prostoru. Tako smo dobro sodelovali z Ob~ino
@irovnica ter ob~inskimi in okoli{kimi dru{tvi. Zelo smo bili
aktivni v povezovanju z Medob~insko zvezo dru{tev upokojencev Kranjska Gora, Jesenice in @irovnica, s Pokrajinsko
zvezo dru{tev upokojencev Gorenjske in Zvezo dru{tev upokojencev Slovenije. S pobratenim DU [alek iz Velenja smo
tudi letos izmenjali obiske ob ob~inskem prazniku Mestne
ob~ine Velenje in slovenskem kulturnem prazniku. V mesecu
septembru so nas obiskali predstavniki DU Ljubno ob Savinji,
ki so se `eleli seznaniti z na{imi aktivnostmi v okviru projekta
Starej{i za starej{e.

Po predavanju Zdenke Zalokar Divjak povzela Mateja Poto~nik,
specialna pedagoginja, O[ @irovnica

Letos si za novo leto `elim psa. Zelo si `elim,
da bi bila moja dru`ina zdrava in da na svetu
ne bi bilo vojn in da bi se imeli vsi radi.

GOSTILNA JEZERSKA HIŠA

Na golf igri{~u Bled
Poleg vsakodnevnega obiska in okrepčila pa vas vabimo na:

Predsednik DUŽ Zdravko Malnar v družbi harmonika{a
Florjana Kozmusa na prednovoletnem sre~anju.

rojstnodnevna kosila in zabave ob obletnicah in porokah.
Gsm: 041 762 636
Tel: 04 537 33 05

Za uresni~itev na~rtovanih dejavnosti so poskrbeli na{i organizatorji: vodje programov, sekcij in njihovi pomo~niki, zaupnice – prostovoljke, prapor{~ak, nosilec `alne zastave, ~lani
nadzornega odbora in ~astnega razsodi{~a in seveda ~lani
upravnega odbora.
Da smo po mojem trdnem prepri~anju zelo uspe{no zaklju~ili
leto 2013 in ker sem ravno tako trdno prepri~an, da nam
bo tudi v prihodnje uspevalo tako dobro kot do sedaj, se
zahvaljujem za nesebi~no, po`rtvovalno in prostovoljno delo
vsem organizatorkam in organizatorjem ter drugim ~lanicam
in ~lanom, ki so prispevali k uspe{nemu delovanju dru{tva.
Posebno zahvalo sem dol`an na{i ob~ini in `upanu g. Leopoldu Poga~arju, saj nam vsestransko pomaga in z nami sodeluje tam, kjer je potrebno. Zahvaljujem se posameznikom
ter dru{tvom, zavodom in organizacijam, kot so TVD Partizan, Rde~i kri`, Karitas, ZTK @irovnica, KD dr. France Pre{eren
in Osnovna {ola @irovnica. Seveda ne smem pozabiti Glasbene {ole Jesenice, ki nam nemalokrat prisko~i na pomo~
pri izvedbi kulturno-izobra`evalnih dogodkov. Da so na{e
ob~anke in ob~ani seznanjeni z na{im delom, pa gre zasluga

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

Želimo vam vesele praznike
in srečno 2014!

Vesele bo`i~ne praznike ter sre~o, ljubezen in
razumevanje v letu 2014 vsem ob~anom ob~ine
@irovnica, {e posebej pa ~lanom na{ega kluba,
želi Upravni odbor Konjeni{kega kluba Stol
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tudi uredni{tvu Novic ob~ine @irovnica, zato se jim za njihov
prispevek zahvaljujem.
^e sem slu~ajno koga pozabil omeniti, se mu opravi~ujem,
verjemite mi, ni bilo namerno.
Z na{imi programi in dejavnostmi bomo nadaljevali tudi v
prihodnosti. Trudili se bomo, da bo v letu 2014 na voljo
dovolj zanimivih prilo`nosti za sodelovanje. K temu nas {e
posebej zavezuje letos prejeta Plaketa Ob~ine @irovnica kot
priznanje za na{e dolgoletno uspe{no delo, ki je prispevalo
tudi k razvoju in ugledu na{e ob~ine.
Pozivam vse na{e ~lane, ki {e niso vklju~eni v katero izmed
dru{tvenih dejavnosti, kakor tudi vse, ki `elite postati na{i
~lani – Hej, pridru`ite se nam!

Literarni ve~er s pisateljem Ivanom Sivcem

Knjiga ni samo okras police, ampak
je lahko slaj{a od vsake potice
18. novembra smo udele`enci literarnega ve~era v dvorani Gosti{~a Osvald lahko prisluhnili pisatelju Ivanu Sivcu,
enemu najbolj branih slovenskih pisateljev. Ker je knjiga
zanj svetinja, branje pa njegova strast, si `ivljenja brez
literature niti ne zna predstavljati.

Bera njegovega literarnega ustvarjanja, radijskega novinarstva in pisanja
besedil za narodno
zabavne skladbe je
bogata. Napisal je
ve~ kot 100 knjig
razli~nih `anrov, za
najmlaj{e, mlade in
odrasle. Pripravil je
ve~ kot 1000 polurnih in enournih radijskih oddaj in napisal ve~ kot 2000 besedil za narodno zabavno glasbo.
Kot novinar je zbiral razli~ne zgodbe in se uril v pisanju, jedro
njegovega pisanja pa so bile in so knjige. Raziskovanju tem
in pisanju knjig posve~a ve~ino svojega vsakdana. Mo~no ga
privla~i zgodovina. Z vsem spo{tovanjem do bralcev najprej
razi{~e vsa njemu dostopna zgodovinska dejstva. Obiskuje
knji`nice, arhive, znanstvene oddelke, se pogovarja z zgodovinarji in ljubiteljskimi poznavalci, obi{~e pa tudi ve~ino
krajev dogajanja. Vsaka priprava ima zapisanih ve~ strani kot
potem roman sam in zahteva ve~letno delo.
Njegovemu raziskovalnemu duhu gre tudi zasluga, da ni
podlegel negativnim prispodobam o na{em najve~jem pesniku. Z `eljo, da ga prika`e v bolj{i lu~i, je napisal knjigo Rib~ev
dohtar.
Svojega »pisateljskega peresa« Ivan Sivec ni odlo`il niti na
{tevilnih potovanjih. Iz zbranega gradiva so nastale zanimive
potopisne zgodbe z Aljaske, iz Avstralije, Argentine, Namibije, Nove Zelandije,… Je odli~en opazovalec narave, pri ~emer
pa nikoli ne pozabi poudariti, kako mo~no ceni lepote Slovenije.
Pisatelj, pesnik, tekstopisec, etnolog, publicist in popotnik
Ivan Sivec je za svojo bogato ustvarjalno dejavnost prejel ve~
priznanj: zlato Kersnikovo plaketo za knji`evnost, Terseglavovo priznanje za radijske oddaje in Souvanovo nagrado za
`ivljenjsko delo na podro~ju pisanja glasbenih besedil.
Literarni ve~er se je za~el in kon~al z glasbo. V uvodnem delu
so nastopile Ema Konte, Anja Dolar in Mya Pre{ern McCann,
ob koncu pa smo prisluhnili besedilom skladb izpod peresa
na{ega gosta.
Dve uri in pol dru`enja s pisateljem Ivanom Sivcem je zaradi
njegovega spro{~enega in zanimivega pripovedovanja, obogatenega z zgodovinskimi dejstvi in lastnimi prigodami, hitro
minilo. Hvala tudi predsedniku Sekcije Ferdu Kiklju in podpredsedniku dru{tva Janezu Ferjanu za organizacijo sre~anja
in mladim glasbenikom za nastop.

Ob zaklju~ku leta vsem na{im ~lanicam in ~lanom
ter ob~ankam in ob~anom ob~ine @irovnica `elim
vesele bo`i~no novoletne praznike, veliko sre~e,
predvsem pa zdravja in osebnega zadovoljstva.
Zdravko Malnar,
predsednik dru{tva upokojencev

Decembra v prazni~no Ljubljano
na predstavo Vesela vdova
V DU@ smo v letu 2013 za na{e ~lane na kulturno-izobra`evalnem podro~ju pripravili bogato bero prireditev, ki jo bomo zaklju~ili z ogledom operete Vesela
vdova.

Skozi vse leto smo organizirali mese~na predavanja, literarne in glasbene ve~ere. Vse prireditve so bile praviloma dobro obiskane, kar dokazuje, da smo izbirali zanimive teme
in strokovne predavatelje, ki se jim ob tej prilo`nosti toplo
zahvaljujem za sodelovanje. Posebno slavnosten je bil za nas
december, saj se nismo odpravili le v salon Gosti{~a Osvald ali
^opovo hi{o, temve~ v prazni~no prestolnico na ogled operete F. Leharja Vesela vdova.
Na{a `elja je, da bi ~lani naslednjo leto {e bolj mno`i~no obiskovali kulturno-izobra`evalne prireditve, mi pa vam obljubljamo kvaliteto in tematiko po va{em izboru. Pridite, saj se
boste zagotovo ~esa nau~ili, imeli mo`nost vpra{ati ali povedati svojo izku{njo, pa {e med prijatelji boste.
V novem letu vam veliko sre~e, predvsem pa zdravja `elimo,
da na na{ih prireditvah se tudi v prihodnje lahko dobimo.
Ferdo Kikelj

@elim si, da bi bo`i~ni nastop dobro uspel in
da bi moja mami dobila kaj denarja.

Vo{~ili smo
30. novembra je v @irovnici dopolnila 91 let gospa Ana
[mon. Obiskali sva jo z zaupnico Magdo @emlja, ji vo{~ili za
visok jubilej in poklonili darilo. Gospa Ana nas je pri~akala
pred hi{o, kjer je po~ivala in u`ivala v son~nem popoldnevu.
Povabila naju je v kuhinjo in skupaj s sinovoma smo prijetno
poklepetali. Gospa Ana je dobrega zdravja, le vrtoglavica ji
povzro~a nekaj te`av.

Jana Zupan
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Sre~anje z Nelsonom Mandelo,
borcem za ~lovekove pravice

Na{e sova{~ane, ki `ivijo v domovih za starej{e, smo predstavniki dru{tva in ob~ine prav tako 12. decembra obiskali na
Jesenicah in v Radovljici. Tudi njim smo za`eleli lepe praznike
in vse dobro v prihodnjem letu ter jih obdarili.
Vsi udele`enci sre~anj
se zahvaljujemo `upanu Leopoldu Poga~arju
in predsedniku Zdravku Malnarju za pozornost in prijazno besedo.

Nelsona Mandelo ob~uduje in se mu zahvaljuje velik del
~love{tva za vse, kar je v svojem `ivljenju storil za svoje rojake kot tudi za milijone ljudi po svetu. Mednje se
pri{tevam tudi sama, saj je bil Nelson Mandela pomemben prijatelj in podpornik IUCN – Mednarodne zveze za
ohranjanje narave. ^lani IUCN smo gospodu Mandeli za
to {e posebej hvale`ni.

IUCN je najstarej{a
in najve~ja organizacija za ohranitev
narave na svetu.
Zdru`uje ve~ kot
1200 ~lanic, od
tega okoli 200 vladnih in 1000 nevladnih organizacij
ter preko 11.000
strokovnjakov
z
vsega sveta. V tej
organizaciji sem ve~
kot 20 let delovala
prostovoljno. Kot
Nelson Mandela in Marija Zupan~i~
ve~letna
podpredVi~ar leta 2007 v Johannesburgu
sednica Svetovne
komisije za parke pri IUCN sem sodelovala na Svetovnem
kongresu parkov leta 2003 v Durbanu v Ju`noafri{ki republiki, katerega pokrovitelj in nepozabni govornik je bil Nelson
Mandela.
Drugi~ sem se z Mandelo sre~ala leta 2007, ko je v Ju`noafri{ki
republiki potekalo redno zasedanje Sveta IUCN, katerega ~lanica sem bila v tem obdobju. Prejeli smo povabilo od Nelsona
Mandele, da ga obi{~emo v njegovi rezidenci – fundaciji v
Johannesburgu, kjer smo mu poro~ali o svojem delu in se
z njim tudi rokovali. Nepozabno sre~anje. Slava njegovemu
spominu.

Jerca Ti~ar

@elimo vam vesel bo`i~ in sre~no novo leto!

www.zima-global.net

Marija Zupan~i~ Vi~ar

Prednovoletno sre~anje s
starej{imi ob~ani
12. decembra sta Dru{tvo upokojencev in Ob~ina @irovnica pripravila prazni~no sre~anje za najstarej{e ob~anke
in ob~ane.

Sre~anje z ob~ankami
in ob~ani starej{imi
od 80 let je potekalo v Gosti{~u Osvald.
Za prijeten za~etek
je zaigral na harmoniko Florjan Kozmus,
u~enec Glasbene {ole
Jesenice. Prisr~en pozdrav vsem navzo~im
je izrekel `upan Leopold Poga~ar, ki je v nadaljevanju povzel
potek del v ob~ini v iztekajo~em letu in nam ob koncu za`elel
prijetne bo`i~no novoletne praznike in predvsem zdravja v
letu 2014. Najstarej{e ob~ane je pozdravil in jim vo{~il tudi
predsednik DU@ Zdravko Malnar.
Sledila je pogostitev, prijeten klepet in dru`enje.
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Planinarjenje

Prva Valvasorjeva osmica

^istilna naprava za Dom
pri izviru Zavr{nice

6 ur Kali{~a, 12 ur Sanka{ke, 12 ur [marne gore … Na ta
seznam se je novembra uvrstil tudi Valvasor. Organizatorji, oskrbni{ka ekipa Valvasorjevega doma in PD Radovljica, so se odlo~ili, da bo 8 ur ravno prav in prireditvi
dali ime Valvasorjeva osmica.

^lani PD @irovnica smo v septembru in oktobru izvedli prvi del izgradnje ~istilne naprave za Dom pri izviru
Zavr{nice.
Izvedena so bila gradbena dela
v obstoje~i kuhinji in ob objektu,
kjer smo vkopali lovilec ma{~ob.
Novo kanalizacijsko mre`o cevi in
odtokov v kuhinji smo povezali z
lovilcem ma{~ob, le tega pa smo
priklopili na obstoje~o kanalizacijo, ki pelje do greznice. Investicija
v letu 2013 je bila vredna blizu
4000 evrov. Na tem mestu se zahvaljujemo Ob~ini @irovnica, ki je
prispevala znatna sredstva.
V letu 2014 nas ~aka {e drugi,
ve~ji zalogaj pri izgradnji ~istilne
naprave, ki jo bomo postavili na
mestu greznice in vgradili nove
kanalizacijske cevi do doma. Investicijo v letu 2014 ocenjujemo
na okoli 10.000 evrov.

[tart …
Glas o osmici se je uspe{no {iril po spletnih in ustnih povezavah.
16. novembra ob 8. uri zjutraj se je pri Maksovi smreki zbralo 68
tekmovalcev. Tisti natrenirani so se s {tarta pognali s teka{kim
korakom, tisti bolj rekreativno razpolo`eni s pohodni{kim. In
tako 8 ur po Rudni gor in dol.
Dol`ina proge 2,1 km in vi{inska
razlika 480 m. Okoli poldneva
je bilo za~utiti nekoliko utrujenosti, a volja je po{la le redkim.
Na vrhu ~aj, frutabela, pa gremo
naprej. Dan je bil lep, toplo ravno prav, vzdu{je pa je najhitrej{a
med puncami opisala takole:
»Toliko nasmejanih ljudi {e nisem videla, pa tako zgovornih
zraven. Vsak je bil pripravljen
kak{no re~t, pa nobene pripombe o oviranju prometa na trasi,
Najmlaj{i in najstarej{i na
ker se nisi dovolj hitro umaknil,
progi – Miha Jarkovi~ (3
vzponi) in Franci Jam{~ek
kar ni zna~ilno za podobne pri(4 vzponi)
reditve.«
Ob zaklju~ku so bili zmagovalci vsi, eni z ve~jim, drugi z manj{im
{tevilom vzponom. Najhitrej{a v mo{ki in `enski konkurenci sta
bila Polona Trobec Mlakar z osmimi vzponi in Marjan Zupan~i~
z enajstimi. Organizatorji so vsem podelili medalje in spominske
majice, jota se je pa sploh prilegla po osmih urah dirkanja.

An`e Feldin

Zimski pohod za zaklju~ek sezone
Po osvajanju vi{jih in ni`jih vrhov doma in na tujem,
so ~lani PD program pohodov za leto{nje leto zaklju~ili
14. decembra z `e tradicionalnim zimskim pohodom do
Doma pri izviru Zavr{nice.
Razmere so bile nekoliko manj zimske za tiste, ki so se v Zelenico
podali po najkraj{i poti od Jagrskih bajt in nekoliko bolj za pohodnike, ki so do ~udovitega razgleda s Srednjega vrha gazili po
celem. Prav zadovoljni pa so bili tudi obrazi tistih, ki so v jasnem
son~nem dnevu prismu~ali z ljubeljske strani. V domu je bilo
tako `ivahno ves dan, pa {e potem, ko je padla no~. Vsem obiskovalcem so ob zaklju~ku pohodni{ke sezone postregli z joto
na ra~un hi{e in povabili na pohode, ki jih vodniki PD @irovnica
pripravljajo za leto 2014.

Polona Kus

Ne{teto je poti, ki jih ubiramo – dolge, kratke,
strme, položne, ravne, vijugaste …
^e nam je pot v veselje, se na cilju
po~utimo kot nagrajenci.

Sre~no, zadovoljno,

Da bi bile va{e poti polne veselja,
ljubezni, optimizma!

uspe{no, zdravo in
{portno v 2014!

Upam, da bo to leto prijetno, zabavno in veselo.
Upam tudi, da se ne boste pogosto sprli. ^e se
slu~ajno boste, pa se hitro pobotajte.
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Tudi starej{e ob~anke telovadijo

Skupina vabi medse nove ~lanice. Pridru`ite se nam, ~e ~utite,
da bi morale narediti nekaj tudi za svoje zdravje.

V ob~ini @irovnica organizira rekreacijo za svoje ~lane
tudi rekreacijsko dru{tvo Trim tim. Dru{tvo, v katerem
delujejo sekcije za hokej, tenis, kolesarstvo in sekcija
ob~ank, {teje 83 ~lanov in ~lanic.

Dora Resman

Akrobati so v @irovnici »doma«
22. novembra, so se u~enke in u~enca na{e {ole udele`ili
polfinalnega tekmovanja v akrobatiki. Tekmovanje je potekalo v okviru {olskih {portnih tekmovanj, sodelovale pa
so posameznice ter posamezniki oziroma ekipe osnovnih
{ol severne polovice na{e dr`ave, kamor so vklju~ene gorenjske osnovne {ole.
Na drugem polfinalnem tekmovanju so svoje gimnasti~no znanje predstavili osnovno{olci jugo-zahodnih regij ter Savinjske in
[ale{ke doline. U~enke in u~enci z najbolj{imi rezultati so se uvrstili na finalno tekmovanje, ki je bilo, tako kot polfinale za na{o
skupino, na Osnovni {oli Dobrova pri Ljubljani. Le za najmlaj{e,
u~enke in u~ence od 1. do 3. razreda, se je tekmovanje zaklju~ilo
na tej ravni.
Ekipa iz @irovnice je {tela 12 deklic in 2 de~ka. Najbolj{i rezultat
posami~no je uspel Hani Vov~ak, ki se je uvrstila na nehvale`no
4. mesto. Razo~aranje pa ni bilo veliko, saj so v ekipni konkurenci na{e najmlaj{e deklice stopile prav na najvi{jo stopni~ko.
Zmagovalno ekipo se zastopale Hana Vov~ak, Ne`a Hribernik
Polajnar, Nika Vre~ko ter dvoj~i~i Ajda in Rosa Rekar. Omeniti
moramo {e Meggie Kalan, ki si je z delitvijo 8. mesta v konkurenci starej{ih deklic zagotovila mesto v finalu in
med 43 dekleti zasedla
27. mesto. Omenjen
dose`ek ima {e ve~jo
vrednost, saj akrobatika ni Meggijina
najmo~nej{a disciplina.
Uspe{ni nastopi naj
bodo vabilo na polfinalno tekmovanje v
na{i »paradni« panogi, skokih z male pro`ne ponjave (trampolina), ki bo konec januarja naslednje leto v Dvorani pod Stolom.

V sekcijo ob~ank je vklju~enih 52 ~lanic. Zanimivo je, da so vse
~lanice stare nad petdeset let, najstarej{a aktivna ~lanica pa je
pravkar praznovala 80 let. Skupino je leta 1983 ustanovila Dora
Resman. Najprej je delovala v okviru dru{tva TVD Partizan @irovnica pod strokovnim vodstvom Milene Rejc. Cilj vadbe v skupini
je bil pomagati vsem, ki imajo te`ave s hrbtenico, zato so delale
prilagojene fizioterapevske vaje. Dejavnost je potekala v prostorih TVD Partizan.
Po ustanovitvi dru{tva Trim tim so se ~lanice skupine odlo~ile, da
prestopijo k Trim timu. Skupina, ki je sprva {tela 15 ~lanic, se je
pove~ala najprej na 30, nato na 50 ~lanic.
Vodi jo Dora Resman, pomagata pa ji Danica Bernik in Marija
Mekina. Trimtim~arke, kot se same imenujejo, vadijo dvakrat
tedensko, v ponedeljkih ob 17.45 in sredah ob 19. uri. Vadba
poteka po skrbno pripravljenem programu in zajema elemente
razgibavanja in raztezanja celega telesa. Sestavljena je iz vaj pilatesa in fizioterapevtskih vaj in traja eno uro. Vaje so prilagojene
letom in sposobnostim udele`enk. Vadba je za ~lanice dru{tva
brezpla~na, saj stro{ke najema telovadnice in rekvizitov poravna
dru{tvo, na{e mentorice pa vadbo vodijo brezpla~no.
^lanice sekcije se vsako leto izka`ejo tudi na Veselih dnevih. Po
prireditvi ~istijo prizori{~e, nekaj pa jih pomaga tudi v kuhinji.

Ale{ O{ljak

Vsaka beseda, vsak pogled,
vsako dejanje in vsak nasmeh
lahko prinese sre~o drugim ljudem.
Vsak trenutek je lahko nov za~etek.

Sre~no in uspe{no
v novem letu 2014.
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Pred zimo v Partizanu

Najbolj zmigan Ka{ar/Ka{arka

V dru{tvu za {portno vzgojo in rekreacijo Partizan @irovnica tudi
pred zimo nismo po~ivali. V novembru in decembru smo pripravili tekmovanje v plavanju v Radovljici, kjer se je 51 otrok
in odraslih pomerilo v plavanju na 50 m posami~no in {tevilni
od njih tudi v {tafetah 4 x 50 m. Ob tem so pod nadzorom
izku{enih potaplja~ev iz DPD Bled tudi spoznavali osnove potapljanja in se zabavali z vaterpolom.
Turnir v namiznem tenisu je potekal v telovadnici dru{tva in
se ga je udele`ilo 15 tekmovalcev. Rezultati in slike so objavljeni
na na{i spletni strani.
Ob ugodnih sne`nih razmerah bomo kmalu organizirali tradicionalna tekmovanja v veleslalomu, sankanju in smu~arskem
teku. Prosimo, da spremljate obvestila na spletu, ker zapisano
v~asih ne dohiteva vremena: http://partizan.zirovnica.si/
V zimskih dneh ste lepo vabljeni v Fitnes center Sokol v domu
TVD Partizan. Fitnes vadba je primerna za vse generacije in poteka pod nadzorom fitnes trenerja. Vabljeni, da naredite nekaj
koristnega za zdravje in dobro po~utje!

Letos nam je `e pred novim letom uspelo izra~unati
tudi osvojene to~ke v tekmovanju za Najbolj zmiganega
Ka{arja/Ka{arko, kjer to~kujemo uvrstitve na vseh rekreativnih tekmovanjih v na{i organizaciji.
Ker je nabor razli~nih
{portov {irok, si vsakdo
lahko najde dejavnost,
v kateri je uspe{nej{i,
veliko pa prispeva tudi
udele`ba na ~im ve~
tekmah. Zato vas vabimo, da se ne glede na
uvrstitev kdaj pa kdaj
pomerite na tekmovaV naboru {portov za najbolj zmiganju, saj tudi tako lahko
nega Ka{arja je tudi tek na smu~eh
izmerite svoj napredek
pri rekreaciji. Za leto{nje leto so najve~ to~k med odraslimi in
otroci dosegli: Julia Arn{ek 630, Bla` Mekina 775, Maru{a
Kristan 250 in Klemen ^epi~ 300.

Upravni odbor TVD Partizan @irovnica `eli vsem svojim
~lanom in drugim ob~anom mirne bo`i~ne praznike, v
novem letu pa veliko sre~e in zdravja ter u`itkov pri {portu in rekreaciji.

Razpis za Najbolj zmiganega Ka{arja/Ka{arko 2014
TVD Partizan @irovnica razpisuje tekmovanje Najbolj zmigan
Ka{ar/Ka{arka 2014. Tekmovanje vklju~uje vsa rekreativna tekmovanja, ki jih bo dru{tvo organiziralo v letu 2014.
Na podlagi uvrstitve na posameznem tekmovanju prejme tekmovalec s pravilnikom dolo~eno {tevilo to~k. Za kon~no uvrstitev se upo{teva se{tevek to~k posameznih tekmovanj. Skupno
{tevilo to~k je glavni kriterij za razvrstitev. Tekmovanje bo potekalo v ve~ kategorijah in lo~eno po spolu. Najbolj zmigan Ka{ar
postane tekmovalec/ka, ki ima skupno najvi{je {tevilo to~k v `enski oziroma mo{ki kategoriji. Dru{tvo bo podelilo nagrade tudi
za najbolj{o/ega po posameznih kategorijah.

Drsali{~e v @irovnici je odprto

Terminski na~rt tekmovanj:
Januar
sankanje, veleslalom
Februar	tek na smu~eh
balinanje
tenis
September kros
Oktober
plavanje
November
namizni tenis

TVD Partizan Žirovnica in Sporty bar Žirovnica sta
s skupnimi mo~mi na teni{kih igri{~ih pri TVD Partizanu uredila drsali{~e, ki je brezpla~no na voljo
vsem ljubiteljem zimskih radosti.
Vabljeni!

Moja najve~ja `elja
100
je,
da postanem
{epetalka konjem.
95

To~kovanje:
1. mesto
2. mesto
3. mesto
4. mesto
5. mesto
6. mesto
7. mesto
8. mesto
9. mesto
10. mesto
11. mesto
12. mesto
ostali 		

75

Tekmovalne kategorije:
@1/M1 letnik rojstva 2006 in mlaj{i
25
@2/M2
letnik rojstva 2003, 2004 in 2005
@3/M3
letnik rojstva 2000, 2001 in 2002
5
@4/M4 letnik rojstva 1985 – 1999
0
@5/M5
letnik rojstva 1970 – 1984
@6/M6 letnik rojstva 1955 – 1969
@7/M7 letnik rojstva 1954 in starej{i
Oglas Sorty bar
28. oktober 2013 13:30:33
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150 to~k
125 to~k
100 to~k
90 to~k
80 to~k
70 to~k
60 to~k
50 to~k
40 to~k
30 to~k
20 to~k
10 to~k
5 to~k
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Vsi za enega, eden za vse

^lanicam, novinkam v 2. ligi, manjka nekaj sre~e, saj delajo dobro, rezultat pa se jim v~asih izmuzne iz rok. @oga je vendarle
okrogla in tudi one bodo kmalu rezultatsko bolj uspe{ne. ^lani
navdu{ujejo v 2. ligi, saj trdno zasedajo 3. mesto, na prijateljskih
tekmah pa nemalokrat povzro~ajo te`ave prvoliga{kim ekipam.
Odbojkarice in odbojkarji vam `elimo lepe praznike in
sre~no v letu 2014, obenem pa vas vabimo k ogledu
na{ih tekem in seveda – navijate za nas!

Prvi del odbojkarskega dogajanja v @irovnici je skoraj
mimo, v tem ~asu pa smo bili pri~a kar nekaj lepim zgodbam o uspehu.
^e za~nemo z najmlaj{imi. Tisti, stari do 10 let, se pridno u~ijo
osnov gibanja ter osnovne odbojkarske elemente, po novem
letu pa bodo `e nastopili na svoji prvi uradni tekmi. Prav oni
so najbolj navdu{eni nad novimi dresi, s katerimi nastopajo na
prijateljskih turnirjih. Malo starej{e deklice in de~ki stari do 12
let, so `e odigrali nekaj tekem in oboji so bili pri tem uspe{ni.
Veseli nas dejstvo, da so tako pri deklicah kot pri de~kih treningi
zelo dobro obiskani, kar pa ne pomeni, da ni prostora za nove.
Na{ moto »vsi za enega, eden za vse« je obrodil sadove tudi pri
starej{ih deklicah in de~kih. Deklice so v tem ~asu napredovale,
z zelo v{e~no igro so v zadnjem krogu kvalifikacij za A ligo tudi
dosegle dve sladki zmagi. Zanimiva je bila situacija pri starej{ih
de~kih (starost do 14 let), ki so v kvalifikacijah za mo~nej{o A
ligo, dosegli svoj cilj – uvrstitev med najbolj{ih 12 v dr`avi. Po
novem letu se za~nejo turnirji za najbolj{a mesta v skupini in za
zaklju~ni turnir najbolj{ih v Sloveniji.
Kadetinje po~asi napredujejo in v B ligi bodo zagotovo prikazale
v{e~no igro, kadeti pa so se za las poslovili od A lige. V B ligi
bodo verjetno na vrhu. Mladinci OK @irovnica so letos dosegli
enega ve~jih uspehov, saj so v razburljivem ~etrfinalu premagali
ekipo Logatca in Kamnika, ki ima v svoji ekipi kar nekaj vrhunskih
igralcev. Zmagali so taktika, sr~nost in pogum. 22. Decembra
bodo nastopili na polfinalnem turnirju v Ho~ah. @elimo jim veliko uspeha!

Daniel Atanasov

Sekcija za nogomet pri Dru{tvu za aktivno preživljanje
prostega ~asa Pod Stolom bo v letu 2014 organizirala

Ligo v malem nogometu
Pravila:
• igrajo trije proti trem (prijavite lahko najve~ 5 igralcev)
• igra se na odboj
• igralni ~as: 10 minut
• vsaka ekipa odigra najmanj 8 tekem
• igralni dnevi: sobote in nedelje dopoldne v januarju,
februarju in marcu, igra se v dvorani TVD Partizan @irovnica
• prijavnina: 60 EUR
• prijave: 083 80 23 10 (Sporty bar @irovnica) ali 041 715 063
(Franjo) do ~etrtka, 9. 1. 2014

Bogate nagrade za prva tri mesta. Vabljeni!
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STRIPYDENT, D.O.O., ŽIROVNICA, MOSTE 77A

5

www.stripydent.si

0

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

Oglas Sorty bar
28. oktober 2013 13:30:33

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

PNEVMATIKE
PLATI[^A
SERVIS VOZIL

Vulkanizerstvo @emlja

UGODNO
ZANESLJIVO
BREZ ^AKANJA

Zabreznica 20a, 4274 @irovnica
M: 041 641 197 • T: 04 580 21 74
www.vulkanizerstvo-zemlja.si

Želimo vam vesel bo`i~ in
sre~no novo leto 2014.

VESELE BOŽI^NE PRAZNIKE
IN SRE^NO NOVO LETO 2014!
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Reporta`a

Moja izku{nja Afrike

Po nekaj tednih dela smo vedeli, kako bi lahko pomagali z denarjem, ki smo ga zbrali v Sloveniji. Bolni{nico smo tako `e prvi
mesec obogatili z nujno potrebnim oksigenatorjem, pripomo~ki
za delo v laboratoriju , z obvezilnim materialom in veliko koli~ino
nepogre{ljivih zdravil. Odlo~ili smo se, da za bolni{nico kar najve~ naredimo tudi z lastnimi rokami in odli~no prilo`nost za to
smo na{li v pleskanju sivih, umazanih sten in temeljitem ~i{~enju
in deratizaciji oddelkov. Po dveh vikendih trdega dela smo mo{ki
in `enski oddelek prebarvali v svetlo rumeno barvo, otro{kega
pa smo tudi popestrili in na stene narisali afri{ke `ivali. Bolnica je dobila povsem novo, son~no podobo, nad katero so bili
navdu{eni tako zaposleni kot pacienti. Na{ naslednji projekt,
pri katerem smo pomagali, je bil uresni~evanje dr`avnega zakona, ki pravi, da morajo biti vsi mo{ki od 7. do 25. leta starosti
obrezani. Ve~krat smo se usedli v {tiripogonsko vozilo, se odpeljali v zakotne koti~ke Zambije, tam spremenili razpadajo~e
{olske u~ilnice v operacijske sobe in za~eli z obrezovanjem. V
krajih, ki so bili od bolni{nice oddaljeni ve~ ur hoje, smo obenem ljudi testirali na virus HIV, cepili in tehtali dojen~ke in pregledali nose~nice. Nose~e `ene, pri katerih smo zatipali glavico
bodo~ega zemljana `e skoraj pri izhodu, smo kar odpeljali s seboj v bolni{nico, da so tam varno rodile.

V okviru medicinsko-humanitarne odprave pod okriljem
Sekcije za tropsko medicino, smo se avgusta trije absolventi zdravstvene nege in dve zdravnici odpravili v Afriko. Od{li smo v Zambijo, natan~neje v Nangomo, kjer
smo s pomo~jo zbranih finan~nih sredstev, sanitetnega
materiala in zdravil, pomagali, zdravili in negovali v misijonski bolni{nici.

Po kon~anem delu v bolni{nici smo si ~as v hi{ki zapolnili s kuhanjem kosila, ro~nim pranjem perila, peko kruha in z zabavanjem otrok, trimese~no bivanje v Afriki pa smo izkoristili tudi za
odkrivanje afri{ke kulture in na~ina `ivljenja. Izven misijonskega
obzidja so ljudje `iveli v blatnih kolibah in si trikrat dnevno na
ognju kuhali tipi~no jed – n{imo. Le redki so delali in obdelovali
zemljo, preostali pa so po~ivali v sen~ki palme vse od son~nega
vzhoda do zahoda. Povsod je bilo vedno polno otrok, ki so nam
umazani, polulani in pra{ni sledili na vsakem koraku. Spra{evali
smo se, zakaj imajo toliko otrok, ~e jih ne morejo pre`ivljati in
{olati. Pojasnili so nam, da imajo radi otroke, saj nekdo mora
poskrbeti za star{e, ko bodo stari in bolni. [tevilo otrok v dru`ini
pa je pogojeno z vra`everjem, da enega otroka vzame hudi~
in da ta zlodej zagotovo ne pride v dru`ino, je bolje imeti ~im
ve~ otrok, to je vsaj {tiri! Vra`everje je med Afri~ani, ne glede
na njihovo izobrazbo in pripadajo~o religijo, {e vedno mo~no
prisotno.

Pra{ni, umazani, polulani otroci povsod za na{imi petami
^eprav smo se doma skoraj eno leto pripravljali na delo v Afriki, so nas razmere, v katere smo prispeli, presenetile. Po prvem
obhodu bolni{nice mi je v spominu ostal pogled na prepolni
`enski in mo{ki oddelek, kjer so si nekateri le`i{~e morali najti
kar na tleh. Iz otro{kih sobic je prihajal vonj po zatohlem in izza
starih koledarskih podob slikarke Jelke Reichman, ki so krasile
puste stene, so prihajale velike in male `u`elke. Na vozi~ku za
zdravila in sanitetni material se je opazilo pomanjkanje `e pri
iskanju osnovnih stvari, kot so na primer rokavice. Hitro smo se
zavedli, da bo delo v nangomski bolni{nici velik izziv, saj smo bili
kot {tudentje doma obsuti s pomenom sterilnosti in kakovosti v
zdravstvu, kar pa so v Afriki bolj malo poznali in {e manj izvajali.
Ob vsakodnevnem delu v bolni{nici smo se sre~ali z razli~nimi
boleznimi. Sprejeli smo veliko pacientov z aidsom, tuberkulozo,
ponesre~encev z zlomi, pacientov s hudimi opeklinami in malih
podhranjen~kov. Prognoza je bila za ve~ino pacientov slaba `e
ob sprejemu, zato so bila sre~anja s smrtjo pogosta.

Akcija ohranimo Nangomo ~isto – uspela!
Umazanija je velik problem zambijskega naroda in vse smeti, ki
jih koli~insko na sre~o pridelajo manj kot mi, le`ijo vsepovsod,
kar v~asih da ob~utek `ivljenja na smeti{~u. @alostno je bilo videti, da umazanija nikogar ne moti in da otroci najbolj u`ivajo,

Ko polomljena noga ni ovira za prevoz domov na kolesu ...
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Reporta`a
ko se zapodijo v kup
smeti in za~nejo iz
njih izdelovati svoje
najljub{e igra~ke. @
eleli smo jim zbuditi vsaj malo skrbi za
okolje – posledi~no
tudi za zdravje, zato
smo izvedli ~istilno akcijo, v kateri smo skupaj z doma~ini pobrali
smeti znotraj misijona
in postavili nove ko{e
za odpadke.

zaljubljenosti in ljubezni, ob~utek izbire in varnosti. Tu imamo
skoraj vse poti odprte za uresni~itev na{ih sanj in `elj, pa ~eprav
se tega ne zavedamo vsak dan. V treh mesecih smo nangomski
bolni{nici pomagali finan~no, k ~emur so pripomogli tudi posamezniki in organizacije iz ob~ine @irovnica, ~im ve~ pa smo `eleli storiti s svojimi rokami in znanjem. Nazaj smo dobili mnogo
ve~. Dobili smo izku{njo, ki nas bo spremljala celo `ivljenje, in
ob~utek hvale`nosti, za ~isto vse, kar imamo.

Zambijce smo spoznali kot zelo odprte
in vesele. So ljudje, ki
se jim nikoli nikamor
Utrinek z va{ke tr`nice
ne mudi, saj ne poznajo to~nosti in zamujanja ne obsojajo. Radi imajo `ivljenje,
veliko ple{ejo, prepevajo. ^e naletijo na te`ave, jih »re{ujejo«
na prikupno flegmati~en na~in in se ne sekirajo – saj bo, ko bo
… ~e bo ... Njihova `ivljenjska filozofija je »`ivi za danes«, kar si
ve~ina ljudi razlaga kot retori~no vpra{anje – bi sploh kaj moral
naredil za jutri? Muzugtuti (belci) smo tisti, ki smo jim v zgodovini zbujali vest, da je potrebno narediti tudi nekaj za prihodnost, vendar mislim, da bo za osvojitev tega potrebno {e veliko
~asa, potrpe`ljivosti in kot so povedali sami, belih ljudi, ki nam
je ta miselnost prirojena. Od njih smo se u~ili kako biti pozitivni,
odprti, hvale`ni za `ivljenje ter kako ne vedno iskati skrbi, sporov
in problemov okoli sebe.

Afri{ke gospodinje so nam pripravile tipi~no kosilo (N{imakoruzna moka, zelje in kurje bedrce), ki se obvezno je samo
z rokami.
Monika @emlja

Kljub vsesplo{ni krizi, v katero smo se vrnili novembra, smo spoznali, da se imamo v Sloveniji zelo lepo. Ne samo to, da `ivimo v
izobilju materialnih dobrin, imamo tudi mo`nost izobra`evanja
in zdravstvene oskrbe, ki je neprecenljivo bolj{a. O~etje nam pri
14 letih ne postavijo cene 20 krav in nas prodajo naklju~nemu
fantu za `eno in bodo~o mamo desetih otrok. Poznamo ob~utek

NOVO
BIO kozmetika

• nega obraza po metodi Cholley
• hyaluronic mezoterapija
(intenzivna vlažilna nega obraza)
• selektivna fototermoliza
• (IPL - intenziven pulz svetlobe)
• pedikura
• depilacija nog

Sreča je kot metulj, ki ga ne moreš ujeti;
če pa mirno obsediš, lahko sede nate.
Nathaniel Hawthorne

014!

O2
SRE^N
Srečno 2014
ponedeljek, torek, četrtek od 15. – 20. ure
sreda 8. – 12. in 15. - 20. ure
petek od 8. – 14. ure
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Kri`anka

AVTOR:
BOŠTJAN
OVSENEK

MLEČNI
IZDELEK

VELIKO
ANTIČNO
PRAOČE
GLEDALIŠČE VSEGA
OVALNE ČLOVEŠTVA
OBLIKE

PREBIVALEC
KRAJA
TRNO

ANTON
AŠKERC

ŽELEZNIŠKA
KOMPOZICIJA

KRATKE
SANI ZA
OGABNICA SPRAVILO
SENA V
DOLINO

INDIJSKI
HRAST,
TEAK

KOMPONIST
IN PEVEC
LASTNE
SKLADBE
OSEBA, KI
SE NE
DRŽI
MORALNIH
NAČEL
URADNI
SPIS

TITANOVA
RUDA,
TITANIT

VEČJA
OS
ŠTOR,
PANJ
(NAREČNO)
LJERKA
BELAK

LILI
ISTENIČ

URH
ČEHOVIN
ZAŠČITENA
GORSKA
CVETICA

KNJIGA
ZEMLJEVIDOV
RED PTIC
UJED

SLOVENSKI
KANTAVTOR
SMOLAR
VELIKA
NAGRADA

POKLON,
DARILO

ILO,
ILOVICA
NOVICE

JOKAVEC,
JOKAVT

MAŠČOBE
V KRVI

DOBA

IMPRESIJA

ZADNJI
DEL LADJE
V USTIH
NASTALA
CISTA

ŠVEDSKA
FILMSKA
IGRALKA
BERGMAN

ZNAMKA
AMERIŠKIH
AVTOMOBILOV

STIKALO
S TIPKO

DEKLICA
V ČUDEŽNI
DEŽELI
ČEŠ. PISAT.
JIRASEK
GRŠKI
MITOLOŠKI
LETALEC,
DEDALOV
SIN
NIKALNICA
VODEN
SHOJEN
SNEG,
PLUNDRA

UMRLJIVOST
AZIJSKO
JEZERO
ZVEZDA V
OZVEZDJU
ORLA

NEKDANJA
AM. UMET.
DRSALKA
ZAYAK
KEMIJSKI
SIMBOL
ZA RENIJ
STAROJUDOVSKI
KRALJ

AFRIŠKA
DRŽAVA
NEKD.NORV.
SMUČAR
(KJETIL A.)

IZRAZ
SOČUTJA
SVOJCEM
UMRLEGA
LETEV
DOMAČA
JED IZ
KAŠE IN
KROMPIRJA

NOŽEV
HRBET
AM. PISATELJICA
BUCK

NEKDANJA AMERIŠKA
SMUČARKA MCKINNEY

TIBETANSKO
GOVEDO

KULTURNA
RASTLINA
(RDEČA ....)

OBLAČILO
STARIH RIMLJANOV
ZGORNJA
PLOSKEV
KMEČKE
PEČI

BOŽIČNA
PONAZORI- IZPITJE
TEV KRISTUSOVEGA NA DUŠEK
ROJSTVA

MESTECE
NA JUGU
ITALIJE
(IZ ČRK:
RITA)

VNAŠANJE
JAPONSKA
VALUTA

SHARON
STONE
NAŠA
MISICA
MULEJ

SMUČIŠČE
V KOLORADU V
ZDA
NJORKA

TRSKA
NADAV,
PREDUJEM

POČELO
DAOIZMA

ŠVEDSKA
PISATELJICA
LINDGREN
GALIJ

OBRAT ZA
IZDELOVANJE
ORODJA
SLOVENSKI
PIANIST
IN KOMIK
(JURE)

ORGLARKA

MOSTOVŽ,
TIN

ŽE UMRLI
SLOVENSKI
HARMONIKAR
(LOJZE)

JEZERO NA
SEVERU
ITALIJE

ISEO: jezero v severni Italiji, RANULA: cista v ustih, MEDLA: naša domača jed, ŽLAVSA: plundra, ELAINE: ameriška drsalka Zayak

Geslo prej{nje kri`anke:
Frizerstvo Polona
Nagrade prejmejo:
• Matej Martin~i~, Rodine 69
• Sonja Gu{tin, Breznica 28b
• Zdenka Leskovec, Moste 27b
Nagrade prejmete v Frizerstvu Polona.

Nagradna kri@anka
Geslo kri`anke po{ljite do 28. februarja 2014 na naslov
Novice ob~ine @irovnica, @irovnica 60c, 4274 @irovnica.

Sponzor kri`anke: Medium @irovnica
1. nagrada: Stenski koledar 2014
2. nagrada: Stenski koledar 2014
3. nagrada: Stenski koledar 2014
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Sa{a

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

kozmeti~ni studio

• nega obraza
in telesa

www.cebelarstvo-noc.si
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.

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

Bodite sre~ni, zdravi in veseli
v novem letu 2014!
Patan d.o.o
Zabreznica 53b, 4274 Žirovnica
Tel.: 04/580 50 31, gsm: 031/ 610 910

Vabimo Vas, da nas obi{~ete
v Gosti{~u Osvald z novim
najemnikom in poskusite katero
na{ih specialitet, kot so zrezek
Osvald, ciganski golaž in druge.

Sre~no, uspe{no in
medeno leto 2014
vam `eli ^ebelarstvo No~!

Premagajte zdravstvene težave na naraven na~in in
pozdravite vzrok, ne težave.
Va{e najbližje pa razveselite z na{imi darilnimi boni.
V mesecu decembru vam ob nakupu dveh bonov
tretjega podarimo.
Informacije in naro~anje:

Nudimo tudi malice in dnevna kosila.
Sprejemamo naro~ila za zaklju~ene družbe.
Selo 17, 4274 Žirovnica
T: 04 580 11 28 • M: 051 749 537
Delovni ~as
od torka do nedelje: 10–22h
Vsem ob~ankam in ob~anom želimo vesele boži~ne
praznike in sre~no novo leto 2014!
Gosti{~e Osvald

Za~niva delati na re{itvi!
Informacije in naro~anje:

Prisr~no vabljeni!
Želimo vam zdravo in veselo leto 2014!

SAMO NAJBOLJ[E JE DOVOLJ DOBRO ZA VA[E O^I!
Jesenice, T: 04 586 24 16
Lesce, T: 04 531 89 34

STROKOVNJAKI ZA
PROGRESIVNA STEKLA

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.

O~ala z naro~ilnico,
tudi brez dopla~ila
Potrdila za
vozni{ki izpit.
(tudi poklicni vozniki)

Želimo vam vesel boži~ in
veliko prijetnih pogledov v letu 2014.
O~ala so lahko tudi bo`i~no ali novoletno darilo.

www.optika-berce.si

Želimo vam vesele praznike in sre~no 2014!

