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www.zirovnica.si

LIPO LASER
Popolnoma nova laserska
tehnologija s pomočjo
katere varno in
učinkovito oblikujete telo
in zmanjšate obseg.

Vulkanizerstvo @emlja

Kozmeti~ni studio Sa{a

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

Zabreznica studio
53 b Saša
Kozmetični
4274 Žirovnica
Zabreznica
53 b, 4274 Žirovnica
031610
610910
910
031

www.salon-sasa.si

Pri nakupu petih tretmajev
Pri nakupu
petihpodarimo.
tretmajev vam šestega podarimo
vam
{estega

www.vulkanizerstvo-zemlja.si

dragoceno sporočilo, odlično darilo

Zdravljica

in njena pot v svet

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

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

UGODNO
ZANESLJIVO
BREZ ^AKANJA

Nova ilustrirana izdaja Prešernove Zdravljice
prevodi pesmi prvič zbrani v eni knjigi
V letošnjem letu mineva 170 let od nastanka Zdravljice. V Prešernovem
rojstnem kraju smo ob tej priložnosti izdali knjigo s prevodi Zdravljice v
šestindvajsetih jezikih evropskih in neevropskih narodov.
Knjiga vsebuje kronološko razvrščene prevode, ki so nastali v obdobju od
leta 1946 do danes. Poleg izbora doslej že znanih prevodov prinaša prvo
objavo Zdravljice v finščini, grščini, arabščini, portugalščini in japonščini.
Spremno besedo, prevedena je tudi v angleški jezik, je napisal
prešernoslovec prof. dr. Boris Paternu. Delo je opremljeno z izvirnimi
ilustracijami akademske kiparke Andrejke Čufer, prevode je zbrala in
uredila Polona Kus.

redna cena: 19 eur
cena za bralce Novic
Občine Žirovnica:

15 eur

www.medium.si

Naročila
Medium d.o.o.
Žirovnica 60 c, 4274 Žirovnica
e-pošta: medium@medium.si
telefon: 04 580 50 20

Aktualno
Javni
razpis
@upan Ob~ine @irovnica

Smelo naprej
Zima nas tokrat ni presenetila, je pa pokazala zobe in lahko smo
zadovoljni, da nas ni prizadela tak{na ujma kot mnoge kraje po
Sloveniji. [koda je nastala predvsem v na{ih gozdovih, deloma
kot posledica novembrskega vetra in deloma kot posledica snega.
Velike koli~ine snega so terjale nenehno delovanje zimskih slu`b.
Ocenjujem, da so javno podjetje Jeko-in in njihovi podizvajalci
optimalno opravili svoje delo in da ve~jih te`av ni bilo. Vseeno bi
rad povedal, da bi fantje, ki so se trudili z odstranjevanjem snega
– ve~inoma doma~ini – poleg graje zaslu`ili tudi kak{no pohvalo
in skodelico toplega ~aja. K sre~i je nekaj ob~anov tak{nih, da so
jim le to tudi namenili.
Zima se po~asi poslavlja in mi gremo smelo naprej. Konec
meseca februarja smo na ob~inskem svetu sprejeli rebalans
prora~una. V skladu s tem bomo od skupaj 7,5 mio EUR kar
62 % namenili investicijam v letu 2014. Nobenih programov, sofinanciranj in investicij nismo kr~ili, ravno tako ni bilo potrebno
predvideti zadol`evanja. Tako bomo letos nadaljevali z gradnjo
kanalizacijskega omre`ja v Zabreznici, na Selu pri @irovnici in v
@irovnici. Moste pridejo na vrsto v letu 2015, Breg in ostali del
Most (pod Ajdno) pa najverjetneje v letih 2016 in 2017. Pri tem
bomo obnavljali tudi meteorno kanalizacijo, vodovod in javno
razsvetljavo tam, kjer je to potrebno.

Direktor podjetja AS-Primus Boris Hribar, `upan Leopold
Poga~ar in pod`upan Izidor Jekovec ob otvoritvi ob~inske
stavbe
Veliko ob~anov se je obrnilo na ob~insko upravo v zvezi z informativnim izra~unom davka na nepremi~nine in sodelavke se
trudijo, da bi pridobili celovito informacijo. Upam, da se ob~ani
ob obisku nove ob~inske stavbe, ki je bolj prijazna tudi do vas,
obiskovalcev, dobro po~utite.

Letos nas ~aka {e dokon~anje ceste v dolino Zavr{nice, nekaj
manj{ih del v Rekreacijskem parku Zavr{nica, gradnja ob~inskih stanovanj na Selu (Osvaldov hlev), nadzidava jedilnice v Osnovni {oli
@irovnica in zaklju~ek energetske sanacije {ole. Seveda ne bomo
pozabili na otro{ka igri{~a, obnovo cest po koncu zime in nekaj
novih asfaltiranj cest po ob~ini, ki so {e v makadamski izvedbi.

Na tem mestu bi se rad zahvalil vsem, ki ste pomagali pri izvedbi prireditev ob slovenskem kulturnem prazniku, in vam, drage
ob~anke in ob~ani, za obisk le teh.
Prihajajo~a pomlad in toplej{i dnevi naj vam prinesejo tudi bolj{e
po~utje. Naj nov letni ~as prebudi optimizem v vsakem od nas,
kajti prav tega nam v na{i dr`avi manjka.

Vsem se ponovno zahvaljujemo za potrpe`ljivost in sodelovanje
pri gradnji kanalizacije, obenem pa vas prosimo, da za informacije pokli~ete na ob~insko upravo go. Romano @epi~ (tel.: 58 09
100), kajti delavci na gradbi{~ih nimajo vseh podatkov o projektu, na~rtih, rokih in podobno. Ko bo ta pomembna investicija za
nami, bomo imeli urejeno infrastrukturo, te`ave pa bodo k sre~i
pozabljene.

Vsem ob~ankam iskreno ~estitam
ob dnevu `ena in materinskem dnevu.
@upan
Leopold Poga~ar

Ob~inski svetniki sprejeli rebalans prora~una za leto{nje leto
Svetnice in svetniki Ob~ine @irovnica so se 13. februarja
sestali na 22. redni seji ob~inskega sveta, ki je prvi~ potekala v sejni dvorani nove ob~inske stavbe. Kot glavno
to~ko dnevnega reda so obravnavali rebalans prora~una
za leto 2014.
Rebalans zagotavlja dodatnih 1,2 mio evrov prihodkov v
prora~unu in na~rtuje 3,2 mio evrov odhodkov. Razlika bo krita
s sredstvi, ki so konec lanskega leta ostala na ra~unu ob~ine in
so ocenjena na 2,3 mio evrov. Kot je pojasnil `upan Leopold
Poga~ar, je bil rebalans potreben zaradi sprememb okoli{~in,
ki so nastale od sprejetja prora~una decembra 2012. Pri izvajanju nekaterih investicij je namre~ pri{lo do terminskih zamikov,
potrebna so bila prilagajanja zaradi sofinanciranja investicij iz
razli~nih skladov, pojavile pa so se tudi potrebe po novih investiranjih.
NOVICE OB^INE @IROVNICA
Ustanovitelj in izdajatelj: Ob~ina @irovnica, Breznica 3, 4274 @irovnica. Pravice izdajatelja: Medium d.o.o., @irovnica 60c, 4274 @irovnica. Urednica: Polona Kus.
Uredni{ki odbor: Helena ^ade`, Mirjam Fain, Samo Mekina, Ur{a Aljan~i~. Tr`enje oglasnega prostora: Miran Dolar. ^asopis izide {estkrat letno v nakladi
1640 izvodov, prejmejo ga vsa gospodinjstva v ob~ini brezpla~no. Naslov uredni{tva: Novice ob~ine @irovnica, @irovnica 60c, 4274 @irovnica. Tel.: 04 580 50 20 ali
040 439 560. E-naslov: novice�medium.si. ISSN: 1854-4932.
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Kultura ni nekak{en

Prora~un za leto 2014 tako na~rtuje 7,5 mio prihodkov in prav
toliko odhodkov, od tega je 62 % sredstev namenjenih za investicije. Najve~ja investicija bo tudi letos gradnja kanalizacije
in vzporedna ureditev ostale infrastrukture, dokon~ani bosta
{iritev ceste v Zavr{nico in energetska sanacija osnovne {ole. V
{oli se v leto{njem letu na~rtuje obnova jedilnice in gradnja dodatnih u~ilnic, pri~ela se bo tudi gradnja stanovanj na Selu 15.
Prora~un med drugim zagotavlja sredstva za obnovo nekaterih
cest, odkup zemlji{~ za ureditev ceste, plo~nika in avtobusnih
postajali{~ na Breznici, izgradnjo ~istilne naprave za Dom pri izviru Zavr{nice ter pripravo dokumentacije za kolesarsko pot Jesenice–Radovljica in dvigalo za dostop do knji`nice v zgradbi TVD
Partizan. Rebalans prora~una je bil po kraj{i razpravi soglasno
sprejet.
V nadaljevanju seje so svetniki obravnavali in sprejeli Odlok o
oskrbi s pitno vodo na obmo~ju ob~ine @irovnica in Pravilnik o
praznjenju individualnih greznic in malih komunalnih ~istilnih
naprav v ob~ini @irovnica ter potrdili podpis aneksa k pogodbi o
upravljanju Pre{ernove in Fin`garjeve rojstne hi{e, s katerima bo
{e naprej upravljal Zavod za turizem in kulturo @irovnica. Potrdili
so tudi imenovanje Eve Knez za novo ~lanico Sveta zavoda ZTK
po odstopu Bo{tjana No~a z mesta predsednika decembra lani.
Na koncu seje je direktorica ZTK Maja Zupan predstavila Program dela ZTK @irovnica za leto 2014. Ob tem se je razvila dalj{a
razprava o prednostnih nalogah zavoda.

V Vrbi se je ob kulturnem prazniku zbralo nekaj sto ljudi.
Slavnostni govornik na osrednji prireditvi je bil minister
za kulturo dr. Uro{ Grilc. Vrba v znamenju 170. obletnice
Zdravljice.

Slovesnost v Vrbi, govornik minister dr. Uro{ Grilc
Leto{nji kulturni praznik je malone zasen~ila ledena ujma, ki je v
svoj prime` ujela dobr{en del Slovenije, ~esar se je v uvodu svojega govora v Vrbi dotaknil tudi minister dr. Uro{ Grilc. Dejal
je, da je kultura le na prvi pogled stopila v ozadje, saj se ljudje,
kadar nas narava stisne v kot, izka`emo s solidarnostjo, strpnostjo in potrpe`ljivostjo, to pa so kategorije, ki so v prvi vrsti kategorije kulture. »V ~asu, ko je bitka za na{o nacionalno dr`avo `e
izbojevana,« je nadaljeval govornik, »sedanjost pa na nas v obliki
gospodarske krize naslavlja nove izzive, je pomembno poskrbeti
za to, da na{e spo{tovanje kulture in umetnosti ne ostane zgolj
na deklarativni ravni. Retorika krize se sklicuje na to, da je treba
v imenu var~evanja zamrzniti vse, kar se na prvi pogled ne zdi
`ivljenjsko pomembno. Ta retorika kulturo rada prikazuje kot
nekak{no razko{je, rezervirano za obdobja prosperitete. A prav v
~asih, kot je dana{nji, je treba poudariti, da kultura ni nekak{en
modni dodatek, ki se mu zlahka odre~emo, temve~ gonilna sila
~lovekovega razvoja. Kultura je sila, ki s svojim prispevkom spreminja na{o dru`beno resni~nost in ki jo moramo podpreti, ~e si
`elimo sprememb. Kultura je pot na{ega razvoja. ^asi so te`ki,
ampak moderni,« je svoj govor sklenil minister, »naklonjeni so
drznosti in eksperimentom, prav kli~ejo po tem.«

Polona Kus

Na podlagi prora~una Ob~ine @irovnica za leto 2014,
`upan Ob~ine @irovnica objavlja
Javni razpis
za sofinanciranje po~itni{kih programov za otroke v
ob~ini @irovnica za leto 2014
1. P redmet javnega razpisa so programi za spodbujanje aktivnega pre`ivljanja prostega ~asa otrok v ~asu {olskih po~itnic.
2. N
 a javni razpis se lahko prijavijo javni zavodi, dru{tva ter druge organizacije, ki imajo sede` v ob~ini @irovnica oz. delujejo
na njenem obmo~ju.
3. Vsak izvajalec na razpis lahko prijavi najve~ dva programa.
4. Vrednost sredstev javnega razpisa je 1.540 EUR.
5. Merila za izbor programov:
• kvaliteta in realnost predlo`enega programa,
• {tevilo otrok vklju~enih v program,
• finan~na konstrukcija programa.
6. R
 azpisna dokumentacija je objavljena na spletnem naslovu:
www.zirovnica.si
7. Rok za prijavo na razpis je 31. 3. 2014.
8. P rijave morajo biti poslane na naslov: Ob~ina @irovnica, Breznica 3, 4274 @irovnica, s pripisom »Prijava na po~itni{ke programe«.
9. Izbor programov in vi{ino sofinanciranja bo dolo~ila komisija,
ki jo imenuje `upan.
Datum: 28. 2. 2014
[tevilka: 609-0001/2014

Bukvarsk smn na podstre{ju Pre{ernove hi{e

Leopold Poga~ar,
`upan
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modni dodatek, temve~ pot na{ega razvoja
@ivahno pri Jalnu

Zbrane v Vrbi je na osrednji prireditvi pri Pre{ernovem spomeniku pozdravil tudi `upan Ob~ine @irovnica Leopold Poga~ar.
V kulturnem programu so nastopili pevska skupina Pro Anima
Singers in Oto Pestner ter me{ana pevska skupina Dr. France
Pre{eren. Zaradi vremenskih razmer se prireditve v Vrbi tokrat
niso udele`ili veterani vojne za Slovenijo iz Radovljice, naravi pa
se niso uklonili teka~i iz Kranja. Od Pre{ernovega groba do njegove zibelke jih je priteklo nekaj deset.

Okoli 150 pohodnikov
se je na kulturni praznik
podalo na Pot kulturne
dedi{~ine, pribli`no polovica s Pohodnikovo izkaznico v organizaciji ZTK @
irovnica. Priljubljena to~ka
med pohodniki je Jalnova Janez Mulej
hi{a na Rodinah. Janez
Mulej s svojim slikovitim, za~injenim pripovedovanjem pritegne
obiskovalce. Tokrat je v svojo ponudbo uvedel nekaj novosti:
»Pripovedoval sem manj o Jalnu in ve~ o junakih njegovih Bobrov, predvsem o Ostrorogem jelenu in postrveh, ki jih je lovil.
Ob tem sem pripravil poku{ino in prodajo dimljenih postrvi. Izkazalo se je, da je bila odlo~itev dobra. Ponudbo sem obogatil {e
s tremi stojnicami, na katerih so obiskovalci lahko kupili razli~ne
vrste doma~e moke, ka{o, ~ebelje pridelke, medeno pivo … Odziv je bil dober, tudi Kranj je 8. februarja ena sama tr`nica in vidimo lahko, da tam obiskovalcev ne manjka. Pohodnikov je bilo
zaradi vremena res nekoliko manj, bili pa so tisti stalni, ki jih ni~
ne ustavi, {e tako slabe razmere ne. Na{i Poti kulturne dedi{~ine
bi bilo treba {e marsikaj dodati, da bi za`ivela. Aktivirati ve~ ljudi, poskrbeti za bolj pestro dogajanje, ponuditi prilo`nosti, da
ljudje lahko postanejo, se razvedrijo.«

Gostujo~i studio Radia Slovenije – Studio Ars v ^opovi hi{i

170 let Zdravljice, radio Ars v `ivo iz ^opove hi{e

Ponudba, ki jo je pripravil Zavod za turizem in kulturo @
irovnica je bila letos zaznamovana s 170. obletnico Zdravljice. Obiskovalci Vrbe so si v Manufakturi Mojstra Janeza lahko natisnili faksimile Zdravljice, na prodaj je bilo 170 o{tevil~enih
steklenic vina, na posebni stojnici pa je bilo mo~ kupiti tudi knjigo Zdravljica in njena pot v svet, v kateri je zbranih 26 prevodov
Zdravljice. Knjigo sta ob obletnici izdala Medium @irovnica in
ZTK @irovnica. Nove in stare in knjige pa so zasedle podstre{je
Pre{ernove rojstne hi{e, kjer je potekal »bukvarsk smn«.
Dogajanje na Poti kulturne dedi{~ine @irovnica je ves dan spremljal 3. program Radia Slovenija – Studio Ars. Iz gostujo~ega
studia v ^opovi hi{i je povezal Pre{ernov rojstni kraj in Pre{ernov
trg v Ljubljani, kjer je potekal recital slovenskih igralcev. Glas iz
@irovnice se je tako sli{al {irom Slovenije. Poslu{alcem so bile
predstavljene vse tri rojstne hi{e, delovanje Zavoda za turizem in
kulturo, prisluhnili so tudi Zdravljici v razli~nih jezikih.

Dru`inski obisk Vrbe ob kulturnem prazniku

Prireditve ob kulturnem prazniku

V po~astitev kulturnega praznika se je v ob~ini zvrstilo
ve~ prireditev. Praznovanje v Vrbi 8. februarja so pripravili
~lani KD dr. France Pre{eren, Ob~ina @irovnica in ZTK @irovnica s
pomo~jo dru{tev in posameznih prostovoljcev. V Pre{ernovi rojstni hi{i so 4. februarja nastopile doma~e pesnice, dan kasneje je
v hi{i potekala predstavitev knjige Zdravljica in njena pot v svet.
V Osnovni {oli @irovnica je bila na ogled razstava izbranih del
slikarske kolonije v organizaciji doma~ega kulturnega dru{tva, ki
je teden dni prej potekala v ^opovi rojstni hi{i. Naslov kolonije
je bil Pre{eren – Fin`gar – Ple~nik. V kulturni dvorani na Breznici
pa so se 5. februarja s posebno slovesnostjo spomnili pomembnega Smoku~ana dr. Jurija Bohinca ob 330. obletnici njegove
smrti. Podrobneje o posameznih dogodkih poro~amo v rubriki
Kultura.
Polona Kus

Prijazen sprejem pohodnikov pred gostilno Osvald
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Nova ob~inska stavba odprta
Vrednost investicije je 655.000 evrov, od tega je 166.000
evrov prispevala dr`ava. Pod`upan Jekovec je poudaril, da
so bili pri gradnji upo{tevani vsi potrebni standardi in normativi, tako investitor kot izvajalec pa sta se trudila za racionalno porabo sredstev. Za dobro sodelovanje se je zahvalil vsem
sodelujo~im pri projektu, {e posebej sosedom, ki so v ~asu gradnje mirno prena{ali hrup.

V sredo, 26. februarja, je bila s kraj{o slovesnostjo uradno odprta nova ob~inska stavba. Kot poro~ajo delavci
ob~inske uprave mesec dni po selitvi, so novi prostori
funkcionalni, prijetno delovno okolje pa jim je prineslo
tudi novega elana.

Z lepo gesto se je ob zaklju~ku otvoritvene slovesnosti izkazalo
podjetje AS-Primus, ki je ob~inski Karitas podarilo 4000 evrov.
Novo ob~insko stavbo je brezni{ki `upnik Marjan Lampret tudi
blagoslovil.

Na otvoritvi
»O tem, da je stara ob~inska stavba neprimerna smo govorili od
ustanovitve ob~ine. Dolgo let je bila to le `elja na papirju, lansko
leto pa je postala realnost in tako je danes pred nami res lep
in funkcionalen objekt,« je ob otvoritvi dejal vodja investicije,
pod`upan Izidor Jekovec.
Gradnja ob~inske stavbe se je za~ela aprila lani. Nekaj te`av je
takoj na za~etku povzro~ilo obilno de`evje, sicer so gradbena
dela v izvedbi podjetje AS-Primus d.o.o. iz Starega trga pri Lo`u,
potekala brez ve~jih zapletov, zaklju~ena so bila v dogovorjenem
roku.

@upani v `upanovi pisarni
O novem domu ob~inske uprave `upan Leopold Poga~ar:
»Ko se preseli{ v nov, modern objekt so ob~utki vsekakor dobri.
Tu delavci ob~inske uprave pre`ivimo kar nekaj ~asa in po mesecu dni od vselitve ugotavljamo, da so prostori funkcionalni.
Najbolj mi je v{e~, da svojemu namenu ustrezajo prostori za
obiskovalce v pritli~ju. Prav te dni so zelo aktualni izra~uni davka
na nepremi~nine. Ob dopoldnevih imamo vrste ljudi, ki prihajajo
po nasvet, urejajo statuse zemlji{~ in podobno. Tako sejna dvorana, ki se lahko pregradi, kot govorilnica sta bili ves ~as polno
zasedeni. Od strank, ki nas obi{~ejo, sli{imo, da je nova stavba
prostorna, prostori lahko dostopni in ne prebogato zasnovani.
Seveda nam novo delovno okolje in tak{ni komentarji prina{ajo
tudi nov delovni elan.«

Objekt s skupno uporabno povr{ino 543 m2 obsega klet,
pritli~je, nadstropje in mansardo. V pritli~ju se nahajajo
ve~ja sejna soba z mo`nostjo pregraditve, sprejemna pisarna in
pisarna `upana, v nadstropju pa manj{a sejna soba s kuhinjo in
{est pisarni{kih prostorov. Kletni prostor je namenjen kurilnici,
arhivu in skladi{~u za opremo civilne za{~ite. Mansarda zaenkrat
ni izkori{~ena, a dopu{~a mo`nost kasnej{e ureditve in uporabe.
Objekt ima dvigalo, dostop za invalide, zunanjost je prilagojena
obstoje~im objektom, za ogrevanje oz. hlajenje objekta se bo
uporabljala toplotna ~rpalka v kombinaciji s plinom.

Svetli prostori v nadstropju stavbe

Ob obisku nove ob~ine zadovoljni tudi uporabniki
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Delo politi~nih strank

NSi o 22. seji ob~inskega sveta

Ob
materinskem
14. dnevu
marca`ena
2014inob
18.uri
14. marcaprazniku
2014 ob 18.uri
iskreno
vo{~imo
vsem hiši
`enam,
dekletom
in hiši
v Čopovi
rojstni
v Čopovi
rojstni
mamicam.
bo predavanje o
bo predavanje o

Na 22. seji ob~inskega sveta smo svetniki sprejeli pomembne odlo~itve, ki bodo pripomogle k nadaljnjemu
razvoju ob~ine. V NSi podpiramo dobre re{itve in nasprotujemo slabim predlogom. Podprli smo rebalans prora~una,
ki zagotavlja sredstva za nadaljevanje gradnje kanalizacije, obnovo {olske jedilnice, {iritev vrtca, … Na seji pa smo obravnavali
tudi Pravilnik o praznjenju individualnih greznic in malih komunalnih ~istilnih naprav v ob~ini @irovnica. S {iritvijo kanalizacijskega omre`ja se hkratno zapirajo tudi individualne greznice.
Greznice komunalno podjetje Jeko-in ~isti na obdobje dveh let.
To pomeni, da bodo vsa gospodinjstva, ki bodo priklopljena
na komunalno omre`je pred obdobjem dveh let od zadnjega
~i{~enja, dol`na sama pla~ati celotno ~i{~enje greznice in sicer
vse prekate po ceniku Jeko-ina. Gospodinjstva, ki bodo priklopljena na komunalno omre`je po obdobju dveh let, pa bodo
dol`na dodatno pla~ati ~i{~enje drugega in tretjega prekata, ki
mora biti izpraznjen ob zaprtju greznic. Jeko-in je namre~ po
pravilniku dol`an ~istiti le go{~o iz prvega prekata. Navedeno
razlagam zato, ker se stro{ek zapiranja greznic, zapisano med
vrsticami novega pravilnika, prelaga na ob~ane. NSi tega pravilnika ni podprla, saj menimo, da bi lahko Jeko-in storitev praznjenja greznic v celoti kril iz `e pla~anih polo`nic. Gospodinjstva
vsak mesec namenimo del denarja za tovrstno storitev in ni prav,
da bo nekdo npr. po enem letu moral pla~ati celotno storitev,
kljub temu da je prakti~no polovico storitve pla~al `e sproti. V
NSi nasprotujemo ukrepom, ki ob~ane ob `e tako visokih davkih, zvi{anem DDV, {e bolj finan~no prizadenejo!

Ob~inski odbor SDS @irovnica

od leta 1848 do leta1918od leta 1848 do leta1918

VABILO

14. marca 2014 ob 18.uri
bo v ^opovi rojstni hi{i
predavanje o
SLOVENSKIH
GENERALIH
Vljudno
vabljeni
Vljudno vabljeni
od leta 1848 do leta1918
Vljudno vabljeni
SDS ŽIROVNICA
Na podlagi Prora~una Ob~ine @irovnica za leto 2014,
`upan Ob~ine @irovnica objavlja
Javni razpis za sofinanciranje kulturnih projektov v
Ob~ini @irovnica za leto 2014
1. Naro~nik javnega razpisa: Ob~ina @irovnica, Breznica 3, 4274
@irovnica
2. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov na naslednjih podro~jih kulture:
a) glasbena dejavnost,
b) gledali{ka dejavnost,
c) recitacijska in literarna dejavnost,
d) folklorna in plesna dejavnost,
e) likovna, fotografska in filmska dejavnost,
f) razstavna in galerijska dejavnost,
h) zalo`ni{tvo.

Pri zadnji to~ki smo obravnavali Program dela ZTK @irovnica za leto 2014. Glavnina razprave se je odvijala okoli poslanstva zavoda, upravljanja Pre{ernove in Fin`garjeve rojstne
hi{e, promocije Poti kulturne dedi{~ine ter dejavnosti zavoda v
zvezi s {portom. V NSi menimo, da je klju~no za bolj{o promocijo hi{ na{ih pesnikov in pisateljev ne samo delo zavoda z
nekaj zaposlenimi, ampak aktivno sodelovanje med zavodom
ter ob~ankami in ob~ani. Turizem smo ljudje. Dokler lokalna
skupnost kot celota in posamezniki v njej ne bomo na{li na~ina,
kako sodelovati pri promociji, dopolnilni ponudbi ali ~em drugem, kar bi lahko smiselno obogatilo kulturno, umetni{ko ali
turisti~no ponudbo ob~ine, razvoja ne bo. Ob~ina je v zadnjem
obdobju naredila velik korak na infrastrukturnem podro~ju. V
zvezi s tem predlagam, da smo v okviru vizije previdni in pazimo
na to, da ostanemo »vasi pod Stolom«. ^ar na{ih vasi bomo
obdr`ali, ~e bomo namenili denar za to, da se obnovi na{a stara, pristna kulturna dedi{~ina, hi{e, kozolci … Namre~, kraj kot
celota privabi ali pa od`ene obiskovalca. ^e bodo stare hi{e,
kme~ka poslopja in podobno propadala, to prav gotovo ne morejo biti znamenitosti, ki bi jih na poti od ene do druge hi{e
na{ih slavnih, lahko ogledovali in ob~udovali turisti.
Pesniki in pisatelji rojeni v vaseh pod Stolom predstavljajo temelj
na{e kulturne dedi{~ine. Ko opazujem kak{ni ljudje prihajajo v
Vrbo npr. ob 8. februarju, vidim ljudi, ki Pre{ernove verze nosijo
v svojih srcih, ki cenijo in gojijo ljubezen do slovenskega jezika.
To so stvari, ki nas Slovence, delajo narod. Tovrstna kultura zato
ni komercialna. Lahko pa ob~ani obiskovalcem ponudimo nekaj
ve~, kar bi bilo zanimivo, privla~no, doma~e in bi prineslo tudi
kak dodaten evro ali celo novo zaposlitev. Potrebno je torej narediti premik v na{i miselnosti in dejanjih. Ljudje, ki prebivamo v
teh krajih smo tisti, ki lahko stvari premaknemo naprej, si zgradimo lep{o in bolj{o prihodnost.

Predmet sofinanciranja niso programi, ki se izvajajo v okviru redne ljubiteljske kulturne dejavnosti, oziroma redne dejavnosti javnih zavodov in so `e sofinancirani iz prora~una ob~ine @irovnica.
3. Na razpisu lahko sodelujejo dru{tva, javni zavodi in druge
organizacije, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da se projekt ali prireditev izvaja izklju~no na obmo~ju ob~ine
@irovnica,
– da imajo zagotovljene prostorske, kadrovske in organizacijske
mo`nosti za realizacijo prijavljenega projekta,
– da del sredstev za izvedbo projekta pridobijo tudi iz drugih virov.
4. Vsak izvajalec lahko na razpis prijavi najve~ 2 kulturna projekta.
5. Vrednost sredstev javnega razpisa je 5.200 EUR.
6. Rok za porabo sredstev: Sofinancirajo se projekti, ki se bodo
izvedli do 1.12.2014.
7. Razpisna dokumentacija je objavljena na spletnem naslovu:
www.zirovnica.si
8. Vi{ino sofinanciranja posameznih prijavljenih projektov bo
dolo~ila komisija, ki jo imenuje `upan.
9. Prijave po{ljite na naslov: Ob~ina @irovnica, Breznica 3, 4274
@irovnica, s pripisom "Prijava na kulturne projekte 2014" do
vklju~no 31.03.2014.
Datum: 28. 2. 2014
[tevilka: 611-0001/2014

Jurij Dol`an, OO NSi @irovnica
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Leopold Poga~ar,
`upan

Eko koti~ek

Varovanje gozda in za{~ita lastnika Kako se lotiti energetske

sanacije stavbe?

Z namenom varovanja gozdov in za{~ito njihovih lastnikov smo 8. novembra lani ustanovili Dru{tvo lastnikov
gozdov Zgornje Gorenjske. Ob~ani, posebej ostareli, pogosto te`ko najdejo izvajalca gozdnih del, prav tako so
pogosto neve{~i pri oddaji njihovega gozda v zakup, {e
bolj pa pri prodaji. Za nasvet in pomo~ se sedaj lahko
obrnejo na novoustanovljeno dru{tvo.
Dru{tvo bo v dogovoru z vami, na osnovi odlo~be Zavoda za
gozdove, izbralo in nadziralo izvajalca proizvodnih, gojitvenih in
varstvenih del v gozdu ter uredilo odkup lesa. Poskrbelo bo, da
bodo dela izvedena tako kot to zahteva odlo~ba – pravo~asno,
strokovno, da se posekajo dejansko ozna~ena drevesa, da so
opravljena gojitvena in varstvena dela.
Lastnik bo sproti obve{~en o poteku del in vseh stro{kih, namre~
pri prodaji lesa je vedno prikazana cena kon~nega kupca. Pogosti so primeri, ko ostareli lastniki dajo gozd v upravljanje drugim
ali ga celo prodajo in so na koncu razo~arani. Prav sedaj, ko
se uvaja davek na nepremi~nine, so ostareli lastniki lahko `rtve
podobnih dejanj. Zato vam svetujemo, da se pred odlo~itvijo o
izbiri izvajalca del v va{em gozdu, pred prodajo ali oddajo gozda v upravljanje pove`ete z Dru{tvom lastnikov gozdov Zgornje
Gorenjske. Kontaktna oseba dru{tva je Jo`e Skumavec, tel.: 031
213 718, e-naslov: skumavec�siol.net.

Nara{~ajo~e cene energentov in posledi~no visoki stro{ki
za ogrevanje so nas tekom leto{nje dolgotrajne ogrevalne sezone dodatno spodbudili k razmi{ljanju o zni`anju
rabe toplote v stavbah.
A kako pravilno postopati pri sanaciji? Ali najprej investirati v stavbni ovoj ali v posodobitev ogrevalnega in
prezra~evalnega sistema?
Nepravilni vrstni red sanacijskih ukrepov pogosto ne prinese optimalnih rezultatov. Z neusklajenim in nestrokovnim pristopom lahko hitro izni~imo u~inke posameznih posegov, kar posledi~no pomeni podalj{anje vra~ilnih dob le teh. Ker je skorajda nemogo~e
predlagati univerzalno re{itev za vse stavbe, je za za~etek smiselno stavbo temeljito pregledati in ugotoviti, kje so toplotne izgube najve~je. Priporo~ljivo je, da to stori ustrezno usposobljen
energetski svetovalec in na podlagi ugotovljenega stanja pripravi
analizo. Gre za energetski pregled stavbe, v katerem nam strokovnjak predlaga sanacijske ukrepe, smiselno zaporedje njihovega izvajanja, poda oceno stro{kov investicij in njihovo ekonomsko
upravi~enost oz. vra~ilno dobo. Praviloma se energetski pregledi
izvedejo za zahtevnej{e stavbe ({ole, vrtce, bolni{nice). Za stanovanjske stavbe nam zadostno koli~ino teh informacij poda `e
energetska izkaznica stavbe. V Sloveniji naj bi se uradno izdajanje
energetskih izkaznic kmalu kon~no pri~elo, medtem ko je sistem
energetskega certificiranja v tujini `e dalj ~asa stalna praksa. Naj
na tem mestu omenimo, da bodo energetske izkaznice obvezne
za vse stavbe ali dele stavb, ki se prodajajo ali dajejo v najem za
ve~ kot eno leto.

Peter Torkar,
predsednik Dru{tva lastnikov gozdov Zgornje Gorenjske
Na podlagi prora~una Ob~ine @irovnica za leto 2014 in 4. ~lena
Pravilnika za vrednotenje programov humanitarnih in invalidskih
organizacij (UVG 14/03), ki se sofinancirajo iz prora~una Ob~ine
@irovnica, `upan Ob~ine @irovnica objavlja

Javni razpis za sofinanciranje programov humanitarnih
in invalidskih organizacij za leto 2014

Glede na to, da smo Slovenci poznani kot narod samograditeljev,
gre omeniti splo{no pravilo, ki bo marsikomu pomagalo na pravo
pot energetske sanacije svoje stavbe. Stroka in tudi zdrava pamet
namre~ velevata, da je potrebno najprej izvesti gradbene ukrepe
na stavbnem ovoju, nato pa posodobiti ogrevalni sistem v stavbi.
S tem, ko dodatno izoliramo fasado, streho ali zamenjamo okna,
zmanj{amo toplotne potrebe v stavbi in posledi~no lahko vgradimo kurilno napravo z manj{o toplotno mo~jo. ^e bi najprej zamenjali kurilno napravo, bi le ta po sanaciji stavbnega ovoja postala
predimenzionirana in bi delovala z ni`jim izkoristkom.

1. Predmet razpisa je sofinanciranje programov, ki obsegajo:
-p
 osebne socialne programe in storitve invalidskih organizacij,
s katerimi prispevajo k realizaciji pravic ~loveka dr`avljana in
nediskriminaciji invalidov,
-p
 rograme humanitarnih organizacij, s katerimi re{ujejo oziroma bla`ijo socialne stiske in te`ave posameznikov in skupin,
- podporo delovanju invalidskih in humanitarnih organizacij.
Predmet sofinanciranja niso programi oziroma dejavnost, ki so
`e sofinancirani iz prora~una Ob~ine @irovnica.

V veliki ve~ini stavb je najbolj smiselno postopati na na~in, ki je
predstavljen v nadaljevanju. Najprej je dobro izvesti organizacij-

2. Na razpis se lahko prijavijo:
- invalidske organizacije,
- humanitarne organizacije.
3. Upravi~enci morajo izpolnjevati pogoje navedene v 9. ~lenu
Pravilnika za vrednotenje programov humanitarnih in invalidskih organizacij, ki se sofinancirajo iz prora~una Ob~ine
@irovnica (UVG 14/03).

Servis prenosnih računalnikov

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

4. Vi{ina razpolo`ljivih sredstev je 5.000 EUR.
5. Razpisna dokumentacija je objavljena na spletnem naslovu:
www.zirovnica.si.

Ugodna ponudba

6. Prijavo po{ljite na naslov: Ob~ina @irovnica, Breznica 3, 4274
@irovnica, s pripisom "Prijava na razpis za sofinanciranje programov humanitarnih in invalidskih organizacij za leto 2014"
do vklju~no 31. 3. 2014.
Datum: 28. 2. 2014
[tevilka: 122-0003/2014

čiščenje prenosnega računalnika in
protivirusni pregled! Samo 45,75 €!
Odstranjevanje najdenih virusov in drugih
škodljivih programov zaračunamo posebej.

Leopold Poga~ar,
`upan

Pokličite nas! Pomagali vam bomo.
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ske ukrepe, ki nas ni~ ne stanejo, imajo pa velike var~evalne in
stro{kovne potenciale. Tu gre za pravilno uporabo avtomatske
regulacije ogrevanja, pravilnega zra~enja, zni`anja `elene sobne
temperature, odstranitev zaves in ovir ob ogrevalnih telesih in
podobno. Namestitev tesnil na okna in vgradnja termostatskih
ventilov sta ukrepa z nizko vra~ilno dobo, zato jih je pametno
izvesti ~im prej. Pri investicijskih ukrepih, ki imajo vi{jo vra~ilno
dobo, je smiselno najprej izolirati fasado (cca 30 % prihranka
toplote) in so~asno zamenjati okna. V nadaljevanju sledi toplotna izolacija podstre{ja (cca 15–20 % prihranka toplote) in tal
na terenu oziroma proti kleti (cca 10–15 % prihranka toplote).

Za potrebe Slovenske vojske

ZAPOSLIMO

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO

kandidate za poklicnega vojaka.

Splo{ni pogoji:
- dr`avljanstvo Republike Slovenije,
- zdravstvena sposobnost za opravljanje voja{ke slu`be,
- najmanj srednja poklicna {ola
- starost do 25 let (na dan oddaje vloge).
Informacije:
Uprava za obrambo Kranj
Bleiweisova 32, 4000 Kranj
Tel.: (04) 220 31 00
uokr�mors.si
www.postanivojak.si

V dru`bi Dominvest d.o.o. smo eni izmed prvih v Sloveniji, ki
imamo vse potrebne pogoje za izdelovanje energetskih izkaznic.
Preden le te tudi uradno za`ivijo v praksi, pa smo vam z veseljem na voljo za strokovno svetovanje na podro~ju energetske
u~inkovitosti stavb.
Marko Ah~in, univ. dipl. in`. grad.
Jan Hlade, abs. univ. dipl. in`. grad.

Celulozna izolacija

gostote vgrajene izolacije, ki je pri ve~ini 30 do 50 kg/m³ lahko
vidimo, da je fazni zamik prehoda toplote pri objektih oziroma
mansardah, ki so izolirane s celulozno izolacijo, preko 500 minut (pri debelini izolacije 0,25 m), kar je enkrat ve~ kot pri mineralnih izolacijah. Tako dolg fazni zamik pa omogo~a bistveno
bolj toplotno stabilen objekt. V praksi pomeni to, da v poletni
vro~ini ne potrebujemo klimatskih naprav za hlajenje prostorov,
pozimi pa manj{o porabo energentov za ogrevanje.

Celulozna izolacija je kvalitetna toplotna izolacija narejena iz zmletega odpadnega ~asopisnega papirja. Je edina
toplotna izolacija, ki za svojo proizvodnjo ne potrebuje
novih surovin iz narave.

Naj gre za novogradnjo ali obnovo, povsod je mo`no uporabiti
celulozno izolacijo, v strehah, na podstre{jih, lesenih stropih, v
lesenih skeletnih stenah, kot dodatno izolacija na notranji strani
sten iz brun in masivnih zidov.
Vgrajuje se v razsutem stanju s posebnim strojem, ki celulozne
kosmi~e po cevi s pomo~jo zra~nega toka transportira do `elenega gradbenega sklopa. Izvedba je hitra, enostavna in zdravju
ni {kodljiva.
Luka Ga{per{i~

Z zbiranjem ~asopisnega papirja in nadaljnjo predelavo v
kon~ni izdelek je s celulozno izolacijo zaklju~en ekolo{ki krog
in dose`en pozitiven u~inek do okolja. Na ta na~in varujemo
okolje in zmanj{ujemo koli~ino odpadkov. Primarna energija, ki
je potrebna za izdelavo celulozne izolacije, je do 50-krat manj{a
kot primarna energija porabljena za izdelavo anorganskih in
umetnih izolacij. Poleg tega ima celulozna izolacija vse lastnosti naravnega materiala. Tako kot les sprejema in oddaja vlago,
vendar pa se ji s tem izolacijska sposobnost ne spreminja.

•

Na prvi pogled med celulozno izolacijo in ostalimi izolacijami ni
nobenih razlik. Toplotno prevodnost (λ=W/mK) ima enako kot
steklena ali kamena volna. Vendar pa obstaja bistvena razlika,
ki jo nekateri zelo radi prezrejo. To je njena specifi~na toplotna
kapaciteta (c=J/kgK), ki pove, koliko energije v Joulih potrebujemo, da segrejemo 1 kg materiala za 1ºK. Vi{ja je toplotna kapaciteta izolacije, dalj ~asa se je sposobna upirati spremembi svoje
temperature pri dolo~enem toplotnem toku. Ob upo{tevanju
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Kultura

V Vrbi nimata miru

Zdravljica in njena pot v svet

V decembrski {tevilki Novic smo objavili prispevek Poslanska pobuda
za re{evanje spora v Vrbi. V na{em
uredni{tvu sta se nato oglasila lastnika Rib~eve doma~ije Janez Arko
in Tanja Pangerc. @elela sta, da
zapi{emo tudi njuno pripoved in nastal je naslednji zapis.

Nekaj dni pred slovenskim kulturnim praznikom so ob leto{nji obletnici nastanka Zdravljice (novembra bomo obele`ili 170 let) v Vrbi predstavili zbirko
26 prevodov te pesnitve dr. Franceta Pre{erna, ki slavi tako slovenstvo in
doma~o de`elo kot tudi ostale svetovne narode.

Zapisano je mnenje Janeza Arka in Tanje
Pangerc.

Polona Kus

Pavle Ravnohrib in Nagisa Moritoki. Verzom Zdravljice smo na predstavitvi prisluhnili v sloven{~ini, japon{~ini, portugal{~ini, {pan{~ini in arab{~ini.
Prav v slogu verza @ive naj vsi narodi … je urednica Polona Kus zbrala 26 prevodov v
knjigi Zdravljica in njena pot v svet. Med njimi so prevodi v bengal{~ino, japon{~ino,
portugal{~ino, arab{~ino, latin{~ino, esperanto … omeniti pa velja tudi prav poseben
prevod, prevod v likovni jezik, ki ga je prispevala doma~a akademska kiparka Andrejka
^ufer. Za 26 ilustracij, ki spremljajo prevode, si je izbrala 26 verzov in jih ilustrirala v
prav posebni tehniki laviranega tu{a v kombinaciji s teranom, poseben `ar Pre{ernovih
verzov pa je prikazala z mavri~nostjo, ki jo na mokrem papirju pusti tu{.
Vseh 26 prevodov je zbrala in uredila Polona Kus. Kot pravi je knjiga nastajala kar nekaj
let, sprva kot dodatna mo`nost promocije Pre{ernove hi{e tudi med tujimi obiskovalci,
sama pesem pa glede na vsebino kar kli~e po prevajanju. Na za~etku svojega dela se
je povezala z Gorenjskim muzejem in Bebo Jen~i~, tako je pridobila `e obstoje~e rokopise, malce te`ja je bila pot do novih. Kusova pojasnjuje, da je iskala prevode povsod,
kjer se je pokazala mo`nost oziroma literat, ki bi lahko prevedel delo v svoj jezik. To
je bil dolgotrajen postopek, dolo~eni dogovori za prevode so {e v teku. Kot pravi, ji
prevajalci o kak{nih te`avah s prevodi niso poro~ali.
Sicer pa je Pre{ernova
Zdravljica carmen figuratum oziroma likovna
Πρόποση
pesem, kar pomeni, da
vsaka kitica tvori podobo ~a{e. Prav zato so se
prevajalci pri svojem delu
Τ’ αμπέλι γέννησε και πάλι,
φίλοι, το κρασάκι το γλυκό
trudili obdr`ati (vsaj v
που το αίμα λαμπικάρει,
ευφραίνει την ψυχή, κάνει το μάτι λαγαρό,
kak{ni kitici) likovno poδιώχνει μακριά
κάθε έγνοια βαριά,
dobo teksta.
την ελπίδα ξυπνά στη θλιμμένη καρδιά!
Με ποιον, αδέλφια, να κάνουμε αρχή,
για ποιον να τραγουδήσουμε εν χορώ;
Ο Θεός την πατρίδα μας να ευλογεί,
να δίνει μέρες στο σλοβένικο λαό,
σ’ όλους εμάς,
σ’ όλα τα παιδιά
μιας τρισένδοξης μάνας γενιά!

Λόισκα Αβαγιανού/Lojzka Avajanos, 2012 • Grščina/Greek

Tanja Pangerc: »O Pre{ernovi hi{i in
Rib~evi doma~iji kro`i precej nepravih
informacij, zaradi ~esar imava veliko neprijetnosti. Veliko ljudi, predvsem tistih,
ki prihajajo od drugod, je prepri~anih, da
tudi najina posest sodi k Pre{ernovi hi{i,
~eprav je bila leta 1938 odkupljena le
Pre{ernova rojstna hi{a, vse ostalo pa je
najina zasebna last. Ljudje se sprehajajo
vsepovsod, znajdejo se tudi na skednju
in parkirajo na najinem dvori{~u. A za
vse dr`avne in{titucije sta bila vedno bolj
pomembna Pre{eren in Markova cerkev
kot najino `ivljenje in kmetija. V tak{nih
okoli{~inah nimava nobene zasebnosti
niti ne moreva kmetovati.«
Ne samo zaradi obiskovalcev, ki mimo
njune hi{e dostopajo do Markove cerkve,
lastnika Rib~eve doma~ije sta nezadovoljna tudi zaradi prireditev, ki potekajo v
cerkvi, pri spomeniku, na parkiri{~u.
Janez Arko: »Doma ni miru, da bi se
spo~il in potem lahko od{el na delo. Ko
kdaj dogajanje posku{am umiriti, pa dobim pla~ilni nalog zaradi kr{itve javnega
reda in miru.«
Tanja Pangerc: »V Vrbi so razglasili dr`avne
spomenike, a naju, ki `iviva zraven njih, ni
glede tega nih~e ni~ vpra{al. Poskusi, da bi
se uredila druga dostopna pot do cerkve
so propadli, ker je vsaki varianti kdo nasprotoval – ali Zavod za varstvo kulturne
dedi{~ine ali `upan ali va{~ani.«
Kot sta povedala Janez Arko in Tanja Pangerc, v Vrbi zanju ni prihodnosti, zato sta
se odlo~ila, da posest nepreklicno prodata.
Tako sta ob njegovem nedavnem obisku
zatrdila tudi ministru Grilcu, ki jima je pri
cenitvi in prodaji kmetije obljubil pomo~.
Tanja Pangerc: »Kupcev za hi{o je dovolj,
a midva prodajava kmetijo v celoti. Ministru sem `e sama poslala dopis s ceno, ki
je po najinem mnenju realna. Tu se namre~ ne prodaja navadna kmetija – gre za
doma~ijo Franceta Pre{erna, poleg tega pa
nama pripada velika od{kodnina, saj sem
prepri~ana, da je bila `e pri odkupu hi{e
(1938) storjena premo`enjska goljufija.«

Prevajalec v arab{~ino
Mohsen Alhady je povedal, da je o prevajanju v
sloven{~ino razmi{ljal `e
pred leti, poigraval se je z
Zdravljica v gr{~ini z ilustracijo Andrejke ^ufer
verzi in jih nekaj tudi prevedel ter prevedeno predstavil na prevajalskem simpoziju. Kasneje ga je kontaktirala Beba Jen~i~ in tako je nastal
prevod Zdravljice v arab{~ino. Pred tem je prevedel tudi Pre{ernovo Kam.
121

Spremno besedo je knjigi Zdravljica in njena pot v svet dodal pre{ernoslovec prof. dr.
Boris Paternu, iz{la pa je v nakladi tiso~ izvodov pri Mediumu v @irovnici. Knjigo so v Vrbi
predstavili urednica, ilustratorka, nekaj prevajalcev, piko na i pa je dodal igralec Pavle
Ravnohrib, ki je ve~krat tudi na malih zaslonih upodobil najve~jega slovenskega pesnika.
Urednica je literarno sre~anje v literaturi primernem intimnem ozra~ju Pre{ernove rojstne hi{e kon~ala z `eljo, da bi Pre{ernovo sporo~ilo prek nove knji`ne izdaje Zdravljice
seglo v {irni svet.
Monika Su{anj
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Kultura

O`iveli smo velikega Smoku~ana
5. februarja je minilo 330 let od smrti znamenitega Smoku~ana, Jurija Bohinca. Rektor dunajske univerze (1676) je med drugim omogo~il {olanje dr.
Francetu Pre{ernu in Matiji ^opu.

Tudi stalne dejavnosti knji`nice, ustvarjalne delavnice za otroke in odrasle ter ure
pravljic bodo pomladno pisane in igrive.
Vabljeni v knji`nico, da skupaj poi{~emo
knjigo, ki vas bo spremljala v pomlad!
Katarina Plasin

ZTK @irovnica je bil pobudnik in organizator slovesnosti, ki je potekala prav na obletnico smrti {e enega izjemno pomembnih
mo` iz vasi pod Stolom. Jurij Bohinc je s
finan~no pomo~jo prijatelja Luke Knaflja
odprl pot do izobra`evanja na Dunaju ve~
kot 1200 Kranjcem. Bil je izjemen pravnik.
Leta 1676 zapisal ustanovno listino Knafljeve ustanove. Slavnostni govornik na
slovesnoti, dr. Vincenc Raj{p, direktor Slovenskega znanstvenega in{tituta na Dunaju, je poudaril pomen ohranjanja spomiDr. Vincenc Raj{p
na na pomembne kulturne in znanstvene
osebnosti v doma~em kraju.
Dru`enje dveh prijateljev na Dunaju, Bohinca in Knaflja, sta v kratki igri Upanje za Kranjsko
predstavila igralca dramske sekcije KUD Fofite iz Medvod, Jure Gali~i~ in D`oni Balloni.
Za prijetno razpolo`enje v kulturni dvorani je v uvodu poskrbela doma~a otro{ka folklorna skupina, ki deluje pod okriljem KD dr. France Pre{eren.
Zgodba Jurija Bohinca, ki je imel klju~no vlogo za slovenski kulturni in znanstveni razcvet, je z leto{njim letom nova velika dodana vrednost Poti kulturne dedi{~ine @irovnica.
Maja Zupan, ZTK @irovnica

Kulturno dru{tvo vabi
Jo`efov kruh

V nedeljo, 15. marca ob 14.30 vas vabimo na razstavo in poku{ino prazni~nega kruha,
`e znano prireditev z imenom Jo`efov kruh, v rojstni hi{i pisatelja Janeza Jalna na Rodinah. Ob 15. uri bo v cerkvi sv. Klemena koncert mo{ke pevske skupine Sosedje, kot
gostje bodo nastopili ~lani me{anega pevskega zbora iz Kamne Gorice.

Bralni namig iz knji`nice
Matije ^opa
Nobbs, David:

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

Nova ograja na
Lovrencu
Sv. Lovrenc je priljubljena izletni{ka to~ka
v ob~ini. Za urejeno okolico cerkve skrbi
klju~ar Stane Rakar, ki je konec lanskega
leta poskrbel tudi za novo ograjo na prepadnem robu pe~ine.

Mama je ena sama

V petek, 28. marca ob 18.30 vljudno vabljeni v kulturno dvorano na Breznici. S koncertom Mama je ena sama se bosta predstavili pred{olska in {olska folklorna skupina
Breznica. Gostje na koncertu bodo otroci pevskega zbora Ro`'ce, ki pod vodstvom
Mirka Lepuschits delujejo v Slovenskem prosvetnem dru{tvu Ro` iz [entjakoba.

V knji`nici `e pri~akujemo pomlad
Za otroke smo v pustnem ~asu pripravili posebne, pustne ure pravljic z Grofico, odrasli obiskovalci pa boste dobili navdih ter koristne nasvete o zasaditvah rastlin na predavanju ^udoviti vrtovi Slovenije.
Predavanje Alenke Gorza bo v ~etrtek, 13. marca ob 19. uri. Spoznali boste vznemirljive, skrivnostne in o~arljive slovenske zasebne okrasne vrtove. Ti se med seboj
razlikujejo po oblikovanosti prostora, po velikosti, {e posebej pa po raznovrstnosti in
razporeditvi rastlin. Vsak izmed njih je avtorsko delo lastnika, ki so z veliko ljubeznijo
do rastlin in njihovim poznavanjem oblikovali zeleni prostor okoli doma.
10. aprila ob 19. uri pa nas bo Urban ^epon popeljal po sledeh svojega lanskega potovanja, ki ga je poimenoval 30 dni sanj - V Wales s kolesom. Z vagabundskega potepanja, dolgega 2800 kilometrov, je prinesel neskon~no vtisov. Kolesaril je z roko v roki
z naravo, zato bomo na predavanju spoznali duh pokrajine, ki ga je spremljal na poti:
ri`eva polja v Padski ni`ini, gore in prelaze Mont Blanca, re~ne kanale in novodobni
Pariz, angle{ke klife, ov~arsko pode`elje in cilj v Walesu.
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»Stare ograje se ni dalo ve~ krpati, hrastove babce so po dvajsetih letih pa~
odslu`ile, pa sem poiskal pot, da se naredi varnej{a in lep{a ograja. Les, macesen, so s Sevc znosili zagnani rekreativci
in drugi obiskovalci Lovrenca, cement in
vodo skavti, za podiranje stare in postavitev nove ograje pa je poskrbela moja
dru`ina,« je povedal Stane. Dodamo naj
{e, da je stro{ke za potrebni material pokrila Ob~ina @irovnica in povabimo na
spomladanski sprehodu k sv. Lovrencu.
P. K.

Iz preteklosti

170 let Zdravljice
Bleiweisove Novice so 19. julija 1843 objavile ~lanek Vinske trte
hvala, ki ga je napisal Matija Vertovec ([marje na Vipavskem
1784–Podnanos 1851), strokovni pisec, duhovnik in vikar v
vipavskem [t. Vidu, dana{njem Podnanosu. Vertovec je bil
izku{en sadjar in pridelovalec `lahtnih vin, avtor knjige Vinoreja
za Slovence, ki je bila v pomo~ na{im kmetom – vinogradnikom. Na koncu ~lanka Vinske trte hvala je prosil »prvega pesnika
med nami« za pesem o trti: »Tvojo ~ast, vinska terta {e dalej
povi{kovati, bom perviga pevca med nami, pevca ljubezni naprosil, da kar meni ni mogo~e, tvojo hvalo k ve~nimu spominu,
v lepo vezane verstice zlo`i.«

Pesnik je to kitico v drugem ohranjenem rokopisu
uvrstil na konec pesmi, v
kasnej{ih verzijah pa jo je
opustil, z izjemo zadnjih
verzov, ki jih je uporabil v
peti kitici.
Zdravljico je Pre{eren konec leta 1844 hotel objaviti
v Ilirskem listu ali Novicah,
a je cenzura objavi nasprotovala, sporna je bila
predvsem tretja kitica »V
sovra`nike 'z oblakov«. Pesem je nato, nekoliko spremenjeno, uvrstil v Poezije.
14. maja 1846 je ljubljanskemu gubernijskemu svetu v cenzuro predlo`il dva
Drugi zapis Zdravljice, 1844.
Tu so vidni pesnikovi popravki
identi~na rokopisa Poezij,
besedila. Rokopis hrani NUK.
kot so to velevala pravila.
Po prvi izku{nji s poskusom
objave je iz Zdravljice `e sam izlo~il tretjo kitico. Iz Ljubljane sta
oba rokopisa potovala na Dunaj v roke Franu Miklo{i~u, cenzorju za slovanske, romunske in gr{ke knjige. Miklo{i~ je kot neprimerni z rde~o ~rto ozna~il dve mesti, in sicer epigram namenjen
Antonu Murku in v Zdravljici kitico »Edinost, sre~a, sprava«.

To preprosto hvalnico vinski trti imenujemo brez pomisleka
odprto pismo, naslovljeno pesniku Pre{ernu, je zapisal literarni
zgodovinar Alfonz Gspan. Kdo naj bi bil, ~e ne pesnik Sonetov ljubezni, Gazel, Sonetnega venca in {e toliko drugih ljubezenskih pesmi, ta prvi pevec med nami, pevec ljubezni, ki naj
zna vse druga~e, kakor Matija Vertovec in vsi drugi, ki so takrat
sukali pero, zlagati misli in ~ustva v lep{e vezane vrstice kakor
Pre{eren? Da je Pre{eren te iskreno mi{ljene besede bral, jih globoko doumel in se ob njih zamislil, da so kdo ve kdaj, ob kateri
prilo`nosti spro`ile v njem tisto ustvarjalno razpolo`enje, katerega sad je prav Zdravljica, ne moremo prav ni~ dvomiti, beremo
v Gspanovi razpravi z naslovom O Pre{ernovi Zdravljici (1950).
»Ob novini leta 1844«, to je okoli Martinovega, je pesnik France
Pre{eren za~el pisati svojo Zdravljico, ki jo je ve~krat tudi popravljal. Ohranjenih je pet razli~nih zapisov Zdravljice, dva v cenzurnih rokopisih Poezij, trije pa v pesnikovi
zapu{~ini v Narodni in
univerzitetni knji`nici.

Najstarej{i zapis Zdravljice, 1844.
Rokopis hrani NUK.

V cenzurnem odloku, ki je bil izdan 7. julija 1846, je bilo
dolo~eno, da se izdaja Pre{ernovih Poezij dopusti pod pogojem, da se izpustita ozna~ena kitica Zdravljice na straneh 25 in
26, ki bi bila lahko zlorabljena kot »panslavisti~na« ter epigram
Izdajavcu Volkmera fabul in pesmi na strani 120, v katerem {e
`ive~ega pisatelja Antona Murka primerja z Judo I{karijotom.

Prvi Pre{ernov rokopis
Zdravljice je zapisan
v bohori~ici, na {tirih
straneh. Lista sta nekoliko oguljena, bila
sta ve~krat prepognjena, kar ka`e na to, da
ju je lastnik nosil po
`epih. Naslovu Zdravica je pripisano »ob
novini 1844« in pod
zadnjo kitico je pesnik
napisal »Amen«. V tej
prvi verziji ima Zdravljica devet kitic. Med
peto, ki naslavlja dekleta, in {esto namenjeno
mladeni~em, je bila {e
kitica:

Oba rokopisa Poezij, cenzurno-tiskarski in cenzurno-revizijski, sta se vrnila
v Ljubljano. Sedaj ju je v
roke dobil knji`ni revizor
Jurij Pau{ek, da pregleda
odlo~itev cenzure in ob izidu ugotovi, ~e je knjiga
natisnjena, kot je narekoval
odlok. Pri Pau{ku je Pre{eren
videl rde~o oznako ob Zdravljici in jo v tiskarskem rokopisu verjetno pre~rtal sam,
saj tako mo~no okrnjene
pesmi ni `elel objaviti.
Zdravljica, ponovno z nekaj
spremembami, je tako iz{la
{ele po mar~ni revoluciji,
ko je bila odpravljena cenzura. Objavile so jo Novice
26. aprila 1848. Istega leta
decembra je bila objavljena tudi v zadnjem, petem
zvezku Kranjske ~belice.

Ljubezni sladke spone
Naj ve`ejo vas na na{ rod,
V njim sklepajte zakone
De nikdar ve~ naprej od tod
H~er, sinov
Zarod nov
Ne bo pajda{ sovra`nikov!
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Poezije so bile natisnjene
15. decembra 1846, iz{le so z letnico 1847. Natisnil jih je tiskar,
Pre{ernov prijatelj Jo`ef Blaznik
v 1200 izvodih.

Izobra`evanje
Vse od svojega nastanka je Zdravljica zavzemala pomembno vlogo med slovenskim narodom. Ob ustanovitvi samostojne dr`ave Slovenije leta 1991 je najprej
spontano, nato pa tudi uradno njena sedma kitica »@ive naj vsi narodi« na melodijo
Stanka Premrla postala dr`avna himna.

Faksimile Zdravljice v cenzurno-tiskarskem rokopisu Poezij, 1846. Cenzurno-tiskarski izvod rokopisa hrani NUK in
cenzurno-revizijskega Knji`nica Narodnega muzeja Slovenije.
Pre{ernova Zdravljica je politi~na pesem.
Vendar je njen ~ar v tem, da s svojo vsebino presega politiko. Potem ko v sedmi
kitici nazdravi vsem narodom, v osmi
Nazadnje {e prijatlji, ki je sklepna, zni`a
retoriko v intimnej{i ton in nazdravi svojim najbli`jim, »ki dobro v srcu mislijo« in
dobrim ljudem sploh. Tako je v sam vrh
pesnitve – bil je strog arhitekt svojih besedil – postavil idejo o dobrem ~loveku,
lahko bi rekli o ~love{kem etosu kot temelju dru`bene prenove sveta. Toda pri
razumevanju etosa ni bil moralist zamejene vrste. Tisto, ~emur nazdravlja najprej, v
prvem delu pesnitve, ni politika niti morala, ampak so druge re~i: ~lovekova notranja prostost, vedrina, dobra volja in sre~a.
Nazdravlja tudi `enski lepoti, ne~emu,
kar je dale~ od vseh politi~nih programov
in peticij ter blizu ljudem. Govori omizju
zaupnih prijateljev, s kozarci v rokah in v
kr~mi, ki je bila takrat edini slovenski parlament. Prav te okoli{~ine dajejo dana{nji
slovenski dr`avni himni posebno obele`je,
ki ga druge nimajo. (Dr. Boris Paternu,
Zdravljica in njena pot v svet, 2014)
Polona Kus

Viri:
Alfonz Gspan: O Pre{ernovi Zdravljici, Slavisti~na
revija, Ljubljana 1950
Poezije doktorja Franceta Pre{erna, Reproducirani
ponatis prve izdaje, Ljubljana 1972
Beba Jen~i~: Martinovo – nastanek Zdravljice,
60 let, 60 zgodb, Kranj 2013

Zdravljica na Pre{ernovih stre{nikih
Otroci iz vrtca so ob kulturnem prazniku slikali na stre{nike, ki so bili neko~
del kritine Pre{ernove rojstne hi{e. Upodobili so svoje ob~utenje Zdravljice.
Stre{niki s podobami in verzi so razstavljeni na ograji pred osnovno {olo.
Pri delu z otroki se nenehno trudimo
spodbuditi njihovo ustvarjalnost in likovno
izra`anje je pomemben del tega spodbujanja. Stre{niki, ki so ostali po menjavi kritine
na Pre{ernovi rojstni hi{i, so predstavljali
poseben izziv, slikati na nekaj, kar je bilo
prej na hi{i na{ega velikega pesnika, pa
se je zdelo nadvse vznemirljivo tudi otrokom. Skupin v vrtcu je ravno osem, kolikor
je tudi kitic Zdravljice in tematsko smo si
razdelili delo. Vsaka skupina je z akrilnimi
barvami upodobila svojo kitico: trto, oko
in srce, na{o lepo de`elo, grom in strele, roke, ki se dr`ijo, lepe Slovenke in ro`ice,
mladeni~e in doma~ijo, sonce ter sre~o prijateljev, ki nazdravljajo. Preden smo se lotili dela, je podarjene stre{nike skrbno pripravil hi{nik Janez. Posamezne kitice je na
stre{nike zapisala u~iteljica likovne umetnosti Magda ^e{ek, pri ~emer se je sku{ala
pribli`ati Pre{ernovi pisavi in ohranila tudi obliko ~a{e, ki jo je uporabil pesnik.
Namen na{ega projekta ni bila le vzgoja za umetnost in likovno izra`anje, pa~ pa smo s
Pre{ernom in s poglabljanjem v Zdravljico lahko otroke u~ili o dr`avi in njenih lepotah.
Prazni~en pa je bil v vrtcu ves teden pred 8. februarjem. Folklorist Jaka Srp~i~ nas je
obiskal skupaj s harmonikarjem Marjanom Mahni~em. Otroke sta nau~ila ljudski ples
Ta po`ugana. [olski dramski kro`ek pod vodstvom mentoric Katje Lah in Mojce Velepec je pripravil predstavo Kdo je napravil Vidku sraj~ico. Igrali so otroci ~etrtih in petih
razredov in najmlaj{o publiko o~arali s sceno, kostumi, predvsem pa s prepri~ljivo igro.
Flavtistka virtuozinja Elena Hribernik je otrokom predstavila svoj in{trument. S seboj je
prinesla tri vrste pre~nih flavt, igrala klasi~no glasbo, otro{ke skladbice, spremljala pa
nas je tudi, ko smo zapeli Zdravljico. Otroke privla~ijo tovrstna dru`enja z umetniki,
nadvse radi sodelujejo s petjem in plesom.
Vzgojitelji in star{i smo bili presene~eni, kako do`iveto so otroci ustvarjali ob Pre{ernovi
Poeziji.
Ma{a Hribernik, vzgojiteljica

Veselica vzela novo `ivljenje
Ljubljana, 9. 2. 2014 - V~eraj se je v Ljubljani priredila velika veselica v ~ast Francetu
Pre{ernu. Veselica je potekala obi~ajno, dokler se ni dogajanje ~udno zapletlo. Do
polno~i je vse potekalo po urniku, potem pa se je za~el ples. Trajal naj bi do 6. ure zjutraj, a je bil prekinjen. Po pri~anju o~ividcev se je okoli tretje ure zjutraj na zabavo pripeljal postaven 20-letnik na motorju Harley Davidson. Kot nam je povedal o~ividec [tefan
R., naj bi mladeni~ pri {anku spoznal 17-letno lepotico, katere dru`ina `eli, da ostane
anonimna. Najstnika naj bi po pri~anju [tefana R. zau`ila plesne droge, t.j. ekstazi. "Ja
jes sm jih vidu pr {anku zdet, pa ene tablete jemat, sm mislu, da mata zdravila, poj sta
pa plesala ko sneta skira," nam je povedal 61-letni [tefan R.
Po plesu sta se mladostnika usedla na fantov motor in se odpeljala v no~.
Zjutraj so okoli 7.30 celjski policisti na bregu Savinje zagledali motor, ki naj bi ustrezal
opisu motorja 20-letnika. Kot so nam sporo~ili iz celjske policijske uprave, motor ni
imel registrskih tablic, poleg njega pa so v reki na{li `enska obla~ila, ki so pripadala
17-letnici. "Danes smo okoli 7.30 ure na bregu Savinje na{li motor znamke Harley Davidson in obla~ila izginule 17-letnice. Menimo, da gre za ugrabitev, vendar vzrok {e n
znan. Sumimo, da gre za poskus posilstva, prostitucije ali pornografje," nam je povedal
predstavnik policijske uprave Celje, Jo`e ^u~nik.
S primerom se `e ukvarjata ljubljanska in celjska policija, za pomo~ pa prosijo vse, ki o
tem karkoli vedo. @. B.

@iga Brajnik, 8. c
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Izobra`evanje

Vse`ivljenjska karierna orientacija
Bli`a se dan, ko se bodo morali deveto{olci, skupaj s
svojimi star{i, odlo~iti, kam naprej po osnovni {oli. To je
ena najpomembnej{ih, za marsikoga pa tudi najte`jih,
odlo~itev v dobi mladostni{tva.
Pri izbiri srednje {ole je priporo~ljivo upo{tevati ve~ razli~nih
dejavnikov. Na prvem mestu so nedvomno otrokovi interesi in
njegove sposobnosti, nikakor pa ne smemo zanemariti temperamenta in zna~aja ter njegovih delovnih in u~nih navad.
Upo{tevati moramo tudi mo`ne zdravstvene omejitve in otrokovo zdravstveno stanje, npr. razne alergije, deformacije hrbtenice, respiratorne te`ave ip.
Dobro je, da ima otrok o razli~nih poklicih ~im ve~ informacij,
na podlagi katerih se la`je odlo~i, ali mu je nek poklic »pisan
na ko`o« ali ne. Pri zbiranju teh informacij si lahko pomagamo z razli~no literaturo, e-svetovanjem, razli~nimi strokovnimi in{titucijami (npr. CIPS, Uradi za delo,…), star{i, sorodniki
in prijatelji otroku predstavimo svoje poklice, po mo`nosti mu
omogo~imo ogled na samem delovnem mestu. O srednjih {olah
se u~enci lahko pozanimajo neposredno pri dijakih ali pri strokovnih delavcih na srednjih in osnovni {oli. Individualno lahko
opravijo interesni test in se pogovorijo o svojih izbirah.

Predstavitev voja{kih poklicev
Na {oli smo v preteklem tednu v sodelovanju s Slovensko vojsko
za u~ence 8. in 9. razreda organizirali predstavitev voja{kih poklicev. Zajemala je teoreti~ni kot tudi nekoliko bolj prakti~no orientiran del. Predvsem ob ogledu materialnih sredstev so u~enci
pokazali veliko interesa ter postavljali najrazli~nej{a vpra{anja.
Za vse, ki bi `eleli preizkusiti voja{ko `ivljenje, Slovenska vojska
vsako leto konec junija organizira tabor »MORS in mladi«, ki
ga `e od leta 2005 izvajajo v Centru za usposabljanje v Vipavi.
Namen tabora je u~encem pribli`ati voja{ke ve{~ine ter spoznati
delo in `ivljenje vojaka.

V za~etku januarja na Osnovni {oli Toneta ^ufarja na Jesenicah
za vse {ole kranjskogorske, jeseni{ke in `irovni{ke ob~ine pripravijo Sejem programov in poklicev, kjer se predstavijo srednje {ole
iz bli`nje in daljne okolice, pa tudi dve {oli iz zamejstva.

Vsem deveto{olcem `elim, da bi bila njihova odlo~itev za nadaljnje {olanje in izbrani poklic prava. Hkrati pa se moramo vsi
zavedati, da bo moral glede na dru`bene razmere verjetno vsak
mlad ~lovek v svoji poklicni karieri zamenjati kar nekaj zaposlitev. Torej bo lahko zadostil ve~ini svojih poklicnih interesov, ~e
bo le pripravljen na vse`ivljenjsko izobra`evanje.

Del informiranja na na{i {oli poteka tudi preko obiskov srednjih
{ol, ki izobra`ujejo predvsem za deficitarne poklice. Sedmo{olci
obi{~ejo Biotehni{ki center Naklo, osmo{olci pa Srednjo {olo Jesenice in Srednjo {olo za lesarstvo v okviru [olskega centra [kofja
Loka. Na teh obiskih poklice spoznavajo preko lastnih izku{enj,
saj zdrav zajtrk, adventni ven~ek, sve~nik in stol~ek pripravijo in
izdelajo sami. V 9. razredu si ogledajo predstavitev dejavnosti
Fakultete za elektrotehniko.

Irena Pirc, {olska svetovalna delavka

30 let vzgaja mlade ~ebelarje

»Kak{no leto bom gotovo {e vztrajal,« pravi Stanko, »potem pa
upam, da me bo nasledil kdo od mlaj{ih ~ebelarjev. Podmladka
v na{ih vrstah ni prav veliko, zato je kro`ek v {oli {e kako pomemben.«

Leta 1983 so na travniku za osnovno {olo postavili ~ebelnjak z devetimi panji. Delo z mladimi ~ebelarji je takrat
od predsednika doma~ega ~ebelarskega dru{tva Antona
[pendova prevzel Stanko No~, ki ~ebelarski kro`ek vodi
{e danes.
^ebelarski kro`ek vsako leto redno obiskuje od 5 do 7 u~encev
razli~ne starosti. Sestajajo se v ~ebelnjaku, pozimi v u~ilnici,
v~asih pa kar pri Stanku v gara`i, kjer najla`je izdelujejo okvirje
in satne osnove. Stanko daje prednost prakti~nemu delu, saj se
teorije lahko nau~i{ iz knjig, zadnja leta pa je kro`karjem na voljo
celo u~benik. Stanko: »Na za~etku leta je interes u~encev vedno precej velik, potem se {tevilo rednih obiskovalcev zmanj{a.
Kro`ek je najbolj primeren za u~ence zadnje triade, prijavijo pa
se tudi mlaj{i. Seveda nikogar ne odslovim, obstanejo pa navadno tisti, ki imajo doma ~ebele in podporo odraslih.«
[olski ~ebelnjak po Stankovem mnenju nudi odli~ne pogoje za
delo, saj je dovolj velik in opremljen z vodo in elektriko. V njem
je trenutno {est panjev, trije trieta`ni in trije A@ panji. Lansko
leto so kro`karji za {olsko kuhinjo pridelali 70 kg medu.

[olski ~ebelnjak obiskujejo tudi vrti~karji.
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Danes, ko se pust praznuje, se v na{i {oli ne spra{uje!

Na pustni torek se res ni spra{evalo, saj so na{e u~iteljice in
u~itelji mislili, da so na Divjem zahodu.

Imeli smo malico – tak{no za rudarje 

Nekateri so dan izkoristili za obisk pla`e.

Ogledali smo si ples vzgojiteljic.

Kje male ma{kare dobijo pustne krofe?
- Mi jih bomo kupili v trgovini.
- Mi nismo imeli ~asa delat mi{ke v~eraj, ko je bil debel ~etrtek,
jih bomo pa danes. Je mamica obljubila.
- Meni je mamica rekla, da gremo v soboto zgodaj k babici, ker
bomo krofe cvrli tam. Ampak res zgodaj, ker gremo potem v
ma{kare.

- P ri nas jih je kupil o~i, pa jih je dal v mikrovalovko, da so bili
topli.
-M
 eni je pa mami rekla, da jih ne bomo niti kupili niti cvrli, ker
se jih bomo `e drugje dovolj najedli.
- Najve~ mamic krofe kar kupi.
- T isti, ki jih naredimo doma, so veliko bolj slastni od tistih iz
trgovine.

Vpis otrok v vrtec
pri O[ @irovnica

Uspeh mladih glasbenikov
Leto{nje 17. regijsko tekmovanje mladih glasbenikov
Gorenjske je potekalo od 10. do 11. februarja v Glasbeni
{oli [kofja Loka in Glasbeni {oli Kranj. Harmonikar Florjan
Kozmus in trobenta~ Jakob Robi~ sta se odli~no odrezala.

za {olsko leto 2014/2015
Vpisovanje otrok za {olsko leto 2014/2015, za sprejem 1. septembra 2014, bo potekalo v pisarni {olske svetovalne delavke v
O[ @irovnica v ponedeljek, 17. marca 2014 od 8. do 17. ure
in torek, 18. marca 2014 od 8. do 14. ure.

Florjan je s harmoniko tekmoval v disciplini jazz solo in dosegel zlato priznanje, mentor Jan Ul~nik. Jakob Robi~ je nastopil
v disciplini trobenta, v 1. b kategoriji in prav tako dosegel zlato
priznanje. Jakob je bil tudi zmagovalec v svoji kategoriji in je
tako nastopil na zaklju~nem koncertu prvonagrajencev. Njegov
mentor je Ga{per Breznik, pri klavirju ga je spremljala Monika
Toman. Sicer pa se je regijskega tekmovanja udele`ilo devet
u~encev Glasbene {ole Jesenice, dosegli so sedem zlatih priznanj
in dve srebrni. Vsi zlatonagrajenci so se uvrstili na dr`avno tekmovanje, ki bo potekalo v mesecu marcu.

Otroke bomo vpisovali v:
• dnevni program za otroke do treh let,
• dnevni program za otroke od treh let dalje,
• Cicibanove urice za 4 in 5-letne otroke.
S seboj prinesite EM[O in dav~no {tevilko dru`inskih ~lanov.
Prijavni list najdete na spletni strani vrtca.
Vljudno vabljeni!

Ravnateljica Ana Klemenc

Martina Valant
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Dan mladih raziskovalcev na
Gimnaziji Jesenice je uspel

V ob~ini @irovnica prva
Unicefova varna to~ka

V sredo, 29. januarja, je ekipa u~iteljev in laborantov
naravoslovnih predmetov pod vodstvom profesorice za
biologijo, Katarine Trontelj, uspe{no izvedla projekt, ki
smo mu nadeli ime Dan mladih raziskovalcev.

Unicefove varne to~ke so namenjene otrokom v stiski.
Pomo~ na varnih to~kah jim nudijo za to usposobljeni
prostovoljci. V Sloveniji okoli 500 varnih to~k, med njimi
tudi Vulkanizerstvo @emlja v Zabreznici.

Na Gimnaziji Jesenice podpiramo radovednost in
ustvarjalnost mladih, zato
se vsako leto v raziskovalno delo vklju~i lepo {tevilo
dijakov. Izdelali so `e vrsto odli~nih in zanimivih
raziskovalnih nalog, mnoge med njimi so bile med
najbolj{imi na dr`avni ravni,
pohvalimo pa se lahko tudi
Tadej Pernu{, Maja Ramu{ in
z dvema nagradama na
Karmen Zalokar, u~enci O[
Krkinem nate~aju. Odlo~ili
@irovnica, pri raziskovalnem delu
smo se, da bi na{a spoznanja in izku{nje delili z u~enci osnovnih {ol in jih spodbudili, da
pridejo pobli`e pogledat zanimivi svet naravoslovnega raziskovanja. Povabili smo u~ence zadnje triade iz vseh okoli{kih osnovnih {ol, odziv je bil zelo dober, obiskalo nas je ~ez 80 u~encev
in spremljevalcev. Dogodek je bil namenjen vsem, ki imajo radi
naravoslovje, in delu z nadarjenimi u~enci v osnovnih {olah.
Udele`ilo se ga je tudi {est u~encev iz Osnovne {ole @irovnica.

Varne to~ke so razli~ni javni prostori, kot so lekarne, knji`nice,
frizerski saloni, trgovine, kjer se
nahajajo ljudje, ki so prostovoljno
pripravljeni pomagati otrokom v
stiski. Z otrokom se pogovorijo, mu svetujejo, pomagajo pri
re{evanju problema in po potrebi
vklju~ijo tudi strokovne slu`be. V
ta namen prostovoljci, ki jih je v
Sloveniji `e preko tiso~, opravijo
posebno izobra`evanje.
Varne to~ke se nahajajo ob {ol- Otroci varne to~ke lahko
prepoznajo po nalepki –
skih poteh, saj so le te najve~krat smejo~i hi{ici name{~eni na
prizori{~e medvrstni{kega nasi- vidnem mestu.
lja. Odtujitve mobilnih telefonov,
denarnic, zbadanje, izsiljevanje so razlogi, zaradi katerih otroci
najpogosteje obi{~ejo varne to~ke. Te`jih primerov, ko morajo
posredovati policija, center za socialno delo ali celo krizni center
na sre~o ni veliko. Obstajajo pa tudi prijetni obiski, ko otroci prinesejo pokazat spri~evalo, se pohvalit. V~asih pridejo s kak{no
ljubezensko te`avo ali po pomo~ pri doma~i nalogi. V varne
to~ke se zate~e najve~ otrok med 10 in 14 letom starosti.

Obiskovalcem smo pripravili nadvse zanimive delavnice, ki so
bile raziskovalno-eksperimentalno naravnane. U~enci so se lahko postavili v vlogo pravih raziskovalcev. Pri kemiji smo pripravili
delavnico z naslovom Kje se kopamo poleti, v kateri so u~enci
raziskovali halogene elemente in njihove spojine. Pri fiziki so se
ukvarjali s svetlobo, raziskovali so kako nastanejo barve in kako
jih zaznamo. Pri biologiji pa so mladi raziskovalci odkrivali skrivnosti narave in spoznali osnove in na~ela znanstveno raziskovalnega dela. Sami so si postavili raziskovalno vpra{anje, razvili
hipotezo in predlagali korake za preverjanje hipoteze.

V februarju se je v projekt vklju~ila ve~ina Vulco servisov po vsej
Sloveniji, med njimi tudi Vulkanizerstvo @emlja v Zabreznici. Delavnica Janija @emlje je `irovni{kim otrokom dobro poznana, saj
Vulco redno sodeluje s {olo in vrtcem v akcijah za ve~jo varnost
otrok. Odslej to~ko, kjer bodo naleteli na prijazen sprejem in dobili
pomo~, otroci
lahko prepoznajo tudi2/15/11
po simbolu
– smejo~i hi{ici.
Relief_90x87_0211_TISK.pdf
4:32:59 PM
Polona Kus

Dan je minil bliskovito hitro, delavnice so bile zelo uspe{ne,
u~enci so bili navdu{eni. Veliko pozitivnih mnenj so podali tudi
spremljevalci mentorji, kar je za nas {e posebej pomembno in
spodbudno, da bomo s tem nadaljevali tudi prihodnje leto. @eleli bi spodbuditi medsebojno sodelovanje in s tem tudi raziskovalno delo na osnovnih {olah. Veseli bomo, ~e bi tudi osnovno{olci
svoje raziskovalne naloge predstavili pri nas.
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Zimske zdravstvene te`ave

Vo{~ili smo

Zima nam s snegom prinese tudi zdravstvene te`ave, zna~ilne za prehlad ali druge viroze, ki nas prisilijo, da nekaj ~asa pre`ivimo med
{tirimi stenami ali celo v postelji, namesto da bi u`ivali v naravi.

V Zabreznici je 27. decembra lani
91 let dopolnila gospa Julijana
Lakota. Vo{~ili sva ji z zaupnico Ivanko Sodja. Za Julijanino dobro po~utje
skrbita njena sinova z dru`inama. Ob
prijetnem klepetu smo slavljenki skupaj polep{ali dopoldne.

Zimskim zdravstvenim te`avam je bilo namenjeno tudi prvo leto{nje predavanje kulturno izobra`evalne sekcije DU@ 14. januarja v gosti{~u Osvald. Predavateljica ga. Marjana Grm, dr. med., je opisala prehlad, gripo, angino,
vnetje `rela, bronhitis in bronhiolitis, vnetje obnosnih votlin in vnetje srednjega
u{esa. Navedla je povzro~itelje bolezni, na~in prenosa bolezni, znake posameznih bolezni, na~in zdravljenja in mo`ne zdravstvene zaplete.
Poudarila je pomen za{~itnega cepljenja proti gripi. Cepili naj bi se predvsem
starej{i ljudje in kroni~ni bolniki, `enske v tretjem mesecu nose~nosti, negovalci starej{ih kroni~nih bolnikov, dolo~ene poklicne skupine, kot so gasilci,
policisti, zdravstveni delavci.
^e pa `e zbolimo, je potrebno zdravljenje z zdravili (za zni`anje telesne temperature ne jemljemo aspirina), po~itek, dovolj teko~ine. Potrebna je tudi izolacija bolnika.
Bolezenski znaki pri gripi in prehladu
Prehlad
Povi{ana tel. temperatura
NE
Glavobol
NE
Bole~ina v mi{icah, sklepih
NE
Splo{no slabo po~utje
NE/DA
Utrujenost
NE/DA
Nahod, izcedek iz nosu
DA
Bole~ina v `relu
DA
Ka{elj
DA/NE
Zapleti
REDKO

Gripa
DA
DA
DA
DA
DA
NE
DA
SUH
DA/NE

Gripa je te`ja bolezen od prehlada. Za posameznike je lahko tudi smrtno nevarna. Povzro~a jo lahko virus influence A – najbolj nevaren, B ali C. pojavlja
se lahko posami~no ali pa v obliki epidemije ali pandemije, ko se pojavlja po
vsem svetu.
Ker se akutne bolezni dihal prena{ajo s kaplji~no infekcijo, je dr. Grmova za konec poudarila tudi pomen higiene rok, kihanja in ka{ljanja. Kihamo in ka{ljamo
v papirnati rob~ek, ki ga po uporabi odvr`emo v ko{ in si umijemo roke. ^e
pri roki nimamo rob~ka, zaka{ljamo v zgornji del rokava, obrnjeni stran od
sogovornika.
Zahvaljujemo se ge. Marjani Grm, da se je odzvala na povabilo organizatorja
predavanja g. Ferda Kiklja in violinistom Mateju Zupan~i~u, Izi Arne{k in Niki
Zupan za lep glasbeni uvod v predavanje.

Na Bregu je 16. januarja dopolnila
~astitljivih 99 let gospa Antonija
Dolenc. Ob~asnim te`avam z zdravjem gospa Antonija uspe{no kljubuje
z dobro voljo, za svoj praznik pa je
sama spekla celo potico. Obiskali smo
jo `upan Leopold Poga~ar, Helena
^ade`, predsednik DU@ Zdravko Malnar in Jerca Ti~ar. V dru`bi h~erke Sonje in njenega mo`a smo spregovorili
o dogajanju v ob~ini neko~ in danes.

Antonija Dolenc z gosti

Na Selu je 30. januarja 91 let praznovala gospa Fran~i{ka Legat
– Kodrasova mama. Fran~i{ka, ki
ve~ino ~asa pre`ivi v bolni{ki postelji,
se je na{ega obiska zelo razveselila.
Vo{~ili in obdarili sva jo z zaupnico
Zinko Be{ter. Pri obujanju spominov
so se nam pridru`ile tudi h~ere in snaha, ki skrbijo za mamo.

Jana Zupan

^lani DU@ svoje zdravje
krepijo z gibanjem in
dru`enjem v naravi.
Skupina pohodnikov se je
25. februarja iz Buzeta
podala do slapa Soport in
nato pot nadaljevala na
vrh Pilj na Raspadalici.
Za pohod so potrebovali 5
ur lahke planinske hoje v
prelepem son~nem dnevu.
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V @irovnici je 1. februarja dopolnila 90 let gospa Marija Kajdi`. Za
osebni praznik sva jo obiskali z zaupnico Magdo @emlja. Mara naju je
bila vesela, saj pravi, da v dru`bi pozabi na te`ave, ki jih ima z zdravjem.
Sprejeli sta naju s h~erko Olgo.
Na Bregu je 2. februarja dopolnil 90 let gospod Zdravko Lukan.
Obiskala sem ga v domu dr. Franceta
Berglja na Jesenicah, kjer je bival zadnje mesece svojega `ivljenja. Pogo-

Upokojenci
vora ni zmogel, tiho zadovoljstvo ob
vo{~ilu pa mi je pokazal s pogledom
in stiskom roke.
Na Rodinah je 19. februarja dopolnila 95 let gospa Fran~i{ka Klinar. Zimski ~as pre`ivlja ob gledanju
televizije in re{evanju kri`ank, kadar
potrebuje pomo~, pa prisko~i sin Marjan. Dobrega po~utja sva ji ob vo{~ilu
za`eleli z zaupnico Anico Kermc.
Na Rodinah je praznoval tudi gospod Franc Beravs, ki je 23. februarja dopolnil 90 let. Vo{~ili sva mu
z zaupnico Anico Kermc. Ob najinem
obisku je posedel in poklepetal pri
mizi, sicer dneve pre`ivlja v bolni{ki
postelji. Za ata skrbita sin in snaha.
Vsem slavljencem in njihovim
doma~im se zahvaljujemo za prijazen
sprejem ob na{ih obiskih.
Jerca Ti~ar

Predavanje
V torek, 11. marca ob 19. uri,
vabimo vse ~lane dru{tva v dvorano gosti{~a Osvald na predavanje
Zdravke Koman, dr. med. spec.
gin., z naslovom Nekontrolirano uhajanje urina in blata pri
mo{kih in `enskah.
Zdravstvena osve{~enost je zelo
pomembna v `ivljenju. Naredimo
nekaj zase. Udele`imo se predavanja v ~im ve~jem {tevilu.

Obvestilo
RK @irovnica in DU@ organizirata
preventivne meritve krvnega
tlaka, krvnega sladkorja in holesterola. Meritve bodo potekale v
^opovi rojstni hi{i v @irovnici v sredo, 12. marca in v sredo, 23 aprila
od 8. do 10. ure. Prosimo, da pred
meritvami ne zajtrkujete. Vabljeni!

Ra~unalni{ki te~aj
Kulturno izobra`evalna sekcija pri
dru{tvu sporo~a, da se bo te~aj za~el
12. marca ob 18. uri v dvorani
Gosti{~a Osvald. Prijavite se lahko
v tajni{tvu dru{tva in tudi na mestu
te~aja uro pred pri~etkom te~aja.

Zbor ~lanov Dru{tva upokojencev @irovnica
Dru{tvo upokojencev @irovnica je imelo 22. februarja v kulturni dvorani na Breznici redni letni zbor ~lanov.
Zbora se je udele`ilo preko sto ~lanic
in ~lanov ter povabljenih gostov, predvsem predstavnikov sosednjih dru{tev
upokojencev, dru{tev in organizacij iz
na{e ob~ine, kakor tudi `upan na{e
ob~ine g. Leopold Poga~ar. Letos se
je zbora udele`ila tudi poslanka ga.
Alenka Pavli~, ki je v nadaljevanju predstavila trenutno stanje na podro~ju
gradnje domov za ostarele in priprave
zakona, ki bi celovito uredil dolgotrajno oskrbo starej{ih.
Po uvodnem kulturnem programu, v katerem so sodelovale ~lanice plesne skupine Wild roses ter citrarki Sara Mohori~ in Zala Bitenc, je zbor ~lanov obravnaval in sprejel poro~ilo predsednika ter sekcij, finan~no poro~ilo, poro~ilo
nadzornega odbora, kakor tudi program dela in finan~ni plan.
Po kon~anem uradnem delu so ~lanice in ~lani v prijetnem vzdu{ju poklepetali
ter ob prigrizku in glasbi {e zaplesali.
Zdravko Malnar, predsednik DU@

Vloga ra~unalnika v vsakdanjem `ivljenju
Predavanje z naslovom Vloga ra~unalnika v na{em vsakdanjem `ivljenju, 4. februarja v Gosti{~u Osvald, je bilo uvod v ra~unalni{ki te~aj, ki
ga bo kulturno izobra`evalna sekcija organizirala za ~lane DU @irovnica.
V kratkem uvodu v predavanje g. Janeza Ferjana je bil predstavljen pomen
vse`ivljenjskega u~enja. Neko~ je znanje, ki so ga ljudje pridobili v mladosti,
zadostovalo. Danes pa ni ve~ tako. Zato se moramo ves ~as u~iti, ~e ho~emo
iti v korak s ~asom in ostati ~im dlje samostojni.
Med pomembne prelomnice v na{em `ivljenju vsekakor sodi tudi upokojitev. Od
nas samih je odvisno, kako bomo pre`ivljali »tretje `ivljenjsko obdobje«, v katerega vstopamo druga~e kot v~asih – z ve~ energije in kreativnosti. Vedno bolj
prevladuje mnenje, da ni pomembno, koliko smo stari, ampak kako smo stari.
Med najpogostej{imi temami izobra`evanja starej{ih je na prvem mestu prav
ra~unalni{ko opismenjevanje. Gospod Janez Ferjan nam je razlo`il, kaj moramo vedeti za uspe{no delo z ra~unalnikom in ob nakupu novega ra~unalnika.
S pomo~jo video projekcije nam je predstavil sestavne dele ra~unalnika in
ra~unalni{ke programe Word, Excel in Power Point.
V okviru sodelovanja s Telekomom Slovenije in Zvezo upokojencev Slovenije
v programu Starej{i za starej{e bodo sledila {e predavanja na temo uporabe
interneta, elektronske po{te, novosti iz ponudbe Telekoma, naro~ni{ki paketi
iz posebne Penzion ponudbe in ostale teme po dogovoru.
Kljub temu da danes ne primanjkuje ponudb za vse`ivljenjsko u~enje, `eli sekcija za izobra`evanje in kulturo narediti korak naprej in mo`nost izobra`evanja
za ~lane DU pribli`ati kraju njihovega bivanja. Zato bosta na »doma~em terenu« organizirana za~etni in nadaljevalni te~aj ra~unalni{kih programov Word,
Excel in Power Point in ostalih programov po `elji udele`encev te~aja.
Prijave za te~aj smo zbirali `e po predavanju, lahko pa se prijavite tudi v tajni{tvu
dru{tva, na tel. {t. 04 5801 304 vsak torek in ~etrtek od 10. do 12. ure. Vabljeni!
V uvodnem kulturnem delu programa, kjer se nam predstavljajo mladi glasbeni talenti na{e ob~ine, so nas v hladnem, s snegom bogatem vremenu ogreli
violinisti Matej Zupan~i~, Iza Arn{ek in Nika Zupan. Za njihov prisr~en nastop
se jim lepo zahvaljujemo.
Jana Zupan in Janez Ferjan
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Borci / Gasilci
Evgenu Gu{tinu v slovo

Pomagali z agregati

^lani ZB za vrednote
NOB @irovnica smo
se 20. decembra lani
poslovili od svojega
zvestega ~lana Evgena Gu{tina. Rojen
Primorec, letnik 1928,
je `e v mladih letih
ob~util vse gorje in
poni`anje primorskega naroda. Odhod
v partizane je bil tako logi~na posledica njegovega narodnozavednega prepri~anja in delovanja. Pred koncem vojne je izkusil tudi
koncentracijsko tabori{~e.
Po vojni se je izu~il za gradbenika. Pot ga je pripeljala na Jesenice in
svoj dom si je zgradil na Breznici. Poleg poklica se je posvetil umetnosti, slikarstvu in kiparjenju. Pod njegovimi rokami so nastajali
{tevilni opazni spomeniki, ki so v kamnu ali bronu ovekove~ili na{
boj za obstanek naroda. Leta 2008 so nepridipravi ukradli in uni~ili
kip talca v Mostah. Evgen je tedaj, kljub visoki starosti, po maketi
svojega u~itelja kiparja Torkarja, izdelal nov spomenik. Edinstven je
tudi spomenik predvojnemu kr{~anskemu socialistu Ale{u Stanovniku v Spominskem parku na Jesenicah. Njegovo zadnje vidno delo
je spomenik pisatelju Borisu Pahorju, a `al mu bolezen ni dovolila,
da bi se udele`il odkritja.
Evgen Gu{tin se je s svojim delom za vedno vpisal med pomembne
mo`e slovenskega naroda. V ZB za vrednote NOB Jesenice-@irovnica smo mu za njegova prizadevanja in pomo~ neizmerno hvale`ni.
Spominjali se ga bomo z velikim spo{tovanjem.

Ob~ani ob~ine @irovnica so s posredovanjem ob~inskega
{taba civilne za{~ite na obmo~je, prizadeto v ledeni ujmi,
poslali {tiri agregate.
Pobudnik akcije je bil Niki Zima iz @irovnice: »Ko sem po radiu
poslu{al, kaj bi nekateri dali za agregat, da si ogrejejo dom in
zagotovijo minimalne potrebe za `ivljenje, sem se odlo~il, da
svoj agregat posodim dru`ini v stiski. Poklical sem {e par prijateljev, ki imajo agregate, in vsi so se takoj odzvali. ^e smo z akcijo
pomagali vsaj nekaj dru`inam prebroditi najhuj{e, smo zadovoljni.« Poleg Nikija so tako agregate odstopili {e Janez Legat s
Sela, Brane [ebjani~ iz Zabreznice in Du{an Vogrin~i~ z Blejske
Dobrave. Akcijo je podprl tudi `irovni{ki `upan in organiziral,
da so bili s pomo~jo ob~inskega {taba civilne za{~ite vsi {tirje
agregati dostavljeni na prizadeto obmo~je, in sicer v Poljansko
dolino.
P. K.

Novi~ke iz gasilskih logov
PGD Smoku~

Leto smo pri~eli kot obi~ajno z ob~nim zborom, na katerega
povabimo poleg ~lanov vse krajane na{ih treh vasi in organizacije, ki delujejo v ob~ini. Pregledali smo delo preteklega leta in
pripravili plan za letos. Najve~ja `elja je, da nam uspe nabaviti
novo gasilsko vozilo.
Tudi na operativne podro~ju se je leto pri~elo pestro. Poleg tega,
da smo pomagali na prireditvi v Vrbi, smo imeli `e {tiri intervencije. K sre~i niso bile velike, vendar se tudi iz majhnih stvari lahko
razvije katastrofa, ~e ne posredujemo hitro in strokovno.

ZB za vrednote NOB @irovnica

Dra`go{e 2014
Pred 72 leti se je 9. januarja v visokem snegu in pri 30 stopinjah
minusa pri~ela najve~ja bitka NOB na Gorenjskem. V spomin
na Dra`go{ko bitko je organizacijski komite kot vedno pripravil
sklop dogodkov. Zraven smo bili tudi mi, pa ~eprav smo si lani
po pohodu s Pasje ravni rekli: »Saj je bilo prima, ampak enkrat
je bilo dovolj. Potem pa je padla ideja, da bi jo tokrat mahnili
~ez Ratitovec. Mislil sem si: »No, ~e ne bo preve~ snega …« Pa
ni bilo snega in ponovno se nas je pri No~u nabrala gasilska
desetina odlo~enih, da gremo.
V @eleznike smo se pripeljali to~no ob 00.00., ko je kolona `e
krenila na pot in prav na hitro zasedli zadnja mesta na seznamu
prijav – vseh skupaj nas je {tartalo rekordno {tevilo 263.
Stopili smo do Prtov~a in tam z olaj{anjem asfalt zamenjali za
prijetnej{o, ~eprav mestoma poledenelo podlago na stezi proti
vrhu Ratitovca. V Krekovi ko~i je bil dalj{i po~itek in ~aj. Po novo
nabranih mo~eh smo nadaljevali pot na Kosmati vrh in naprej
do Rastovke, kjer smo se pogreli ob kresovih in ~aju. Tu smo
`e uga{ali na{e svetilke, zdelo se je, da smo `e skoraj na cilju,
a ~akala nas je {e pot po Jelovici, razvle~ena kot kurja ~reva. V
Dra`go{e smo prispeli po desetih urah hoje.
Sledil je le {e prijetnej{i del: pasulj, martin~kanje na prijetno toplem soncu ter vo`nja proti domu v kombiju zabre{kih gasilcev.
[oferju Klemenu se ob tej prilo`nosti {e enkrat prav lepo zahvaljujemo za prevoz in PGD Zabreznica za vozilo.
In kako ka`e za drugo leto? Mhmm ... mislim … no, bomo videli!

Na sre~anju s ~lani Rotary kluba Zgornji Brnik
Posebej pa moram poudariti dogodek, kateremu smo prisostvovali 4. februarja. Rotary klub Zgornji Brnik je del dobrodelno zbranih sredstev namenil gasilcem, ki so pomagali krajanom ob novembrskem vetrolomu. [tirim izbranim dru{tvom so namenili po
425 evrov za pomo~ pri nabavi gasilske opreme. Denar smo dobili
gasilci PGD Smoku~, Zabreznica, Kri`e in Preddvor. To je gesta,
ki nam, gasilcem, veliko pomeni. ^utimo, da nas ljudje cenijo in
spo{tujejo na{e delo. ^lanom kluba {e enkrat iskrena hvala.
Marjan Dobnikar

PGD Zabreznica

Konec decembra smo bili aktivirani zaradi dimni{kega po`ara
v Mostah, odzvali smo se z desetimi gasilci in dimni{ki po`ar
ustrezno omejili in prepre~ili nadaljnjo {kodo. Januarja smo

Bo`o Jane`i~
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Gasilci / Vrtnarski koti~ek

Vrtna opravila spomladi
V prvi polovici marca za~nemo s setvijo plodovk kot so
paradi`nik, feferoni, paprika ... V~asih je veljalo pravilo, da
se jih seje 8. tednov prej, preden se sadike sadijo na stalno mesto v gredice. Seme, ki smo ga konec poletja o~istili in shranil
v posodice, sedaj posejemo v platoj~ke ali podstavke za ro`e.
Najbolj primerna temperatura, da nam bo seme vzklilo je 22°C.
Platoj~ke postavimo na okensko polico nad radiatorjem, saj nam
le-ta nudi potrebno toploto, svetloba ob oknu pa bo kasneje
slu`ila vzniklim rastlinicam. Rastlinice vzklijejo po 14 dneh. V
specializiranih trgovinah kupimo posebno me{anico zemlje za
setev. Ta naj vsebuje me{anico bele in ~rne {ote, ki omogo~ata
da je substrat rahel in korenine v njem se bodo lahko dobro razvile, glino, ki omogo~a rastlinam dobro pritrjevanje in kalcijevo
gnojilo, ki ohranja pH ter prepre~uje zakisanost tal.

Po`ar vozila v @irovnici
zabele`ili po`ar vozila v @irovnici, kamor je v najkraj{em ~asu
prihitelo {est na{ih ~lanov.
V ~asu mo~nih sne`nih padavin smo poskrbeli za nekaj podrtih
dreves. Glede na razmere drugod po Sloveniji, smo bili v pripravljenosti. Za odpravljanje posledic `leda smo `e sestavili ekipo
devetih gasilcev za odhod v Lo{ko dolino, a zaradi velikega odziva gasilcev iz Slovenije na{a pomo~ ni bila potrebna.
Dva ~lana trenutno obiskujeta te~aj za vodjo skupine, dva pa
sta uspe{no prestala dvodnevni te~aj za tehni~no re{evanje. Ob
kulturne prazniku smo poskrbeli za parkiranje, na{a redna skrb
pa je pregledovanje stanja na{e opreme.
Februarja smo imeli letni redni zbor ~lanov, kjer smo se po uradnem delu poveselili z ansamblom. Vsem podpornim ~lanom se
{e enkrat zahvaljujemo za prispevek ob prejemu koledarja PGD
Zabreznica. V primeru, da nas boste potrebovali, se bomo hitro
odzvali.

Ko rastline zrastejo do dveh
kli~nih listov, jih posadimo v
jogurtove lon~ke, ki smo jim
na spodnjem delu naredili luknje za odtekanje vode in tako
prepre~ili nastanek koreninske
gnilobe. Na lon~kih ozna~imo,
katere sorte smo posadili. Sadike vedno zalivamo {ele, ko
zgornja plast prsti rahlo odstopi od lon~ka oz. ko na prstu ostane zemljast prah, ~e z njim
pritisnemo na zemljo. Tako rastline tudi po~asi navajamo na
pomanjkanje vode v poletnih mesecih. Bodimo pozorni, da je
voda za zalivanje vedno ogreta na sobno temperaturo in da ne
zalivamo po listih.

Klemen Rev

V tople grede, kjer so se tla `e dobro segrela, lahko zasejemo
berivko, rde~o redkvico, kolerabice in por. V toplih dneh gredo
zra~imo.

^ebulni kruh z Valvazorja
Sestavine

sve`i kvas Fala 42 g
sladkor
voda
moka tip 500
sol
olje
pe~ena ~ebula (npr. Kotanyi ali Gea)

Marca moramo prostore, kjer prezimujemo balkonske
rastline, v ve~ji meri zra~iti. Redno pregledujemo rastline, da
jih mogo~e niso napadle listne u{i, gosenice ali se na njih niso
razvila glivi~na obolenja. ^e {e nismo za~eli s presajanjem balkonskih rastlin, storimo to sedaj. Najprej jih primerno pore`emo,
skraj{amo, jim dodamo hranilne snovi in jim zagotovimo ve~
svetlobe, kot so je bile dele`ne doslej.

Postopek

Na vrtovih se poka`ejo prvi
znanilci pomladi. Mali in
veliki zvon~ek, `afrani, narcise, telohi. Zvon~ki, ki ve~ let
rastejo na istem prostoru, se
razrastejo v velike, ne prav
lepe {ope. Zato zvon~ke takoj
po cvetenju izkopljemo, jih
razdelimo na manj{e {ope ter
jih razsadimo po vrtu. Za razliko od drugih ~ebulnic se zvon~ki
najlep{e vrastejo, ~e jih presajamo, ko imajo {e liste.

V manj{o posodo zdrobimo sve`i kvas, dodamo ~ajno `li~ko
sladkorja in 0,5 dcl mla~ne vode. Vse dobro preme{amo in
pustimo na toplem (ne vro~em!) mestu, da kvas vzhaja.
Medtem v ve~ji posodi za gnetenje pripravimo 1 kg moke tip
500 (najbolj{a je doma~a moka iz mlina), jo osolimo in dodamo
100–150 g pe~ene ~ebule. Vse skupaj dobro preme{amo.
Ko kvas vzhaja, ga skupaj z 0,7 l mla~ne vode zlijemo na
pripravljeno zmes moke in ~ebule. Dodamo {e 0,5 dcl olja.
Dobro pregnetemo! Testo stresemo na pomokan prt, oblikujemo
hlebec in ga rahlo pomokamo tudi z zgornje strani. Pustimo
pribli`no 45 minut, da testo vzhaja.
Na peka~ damo peki papir in nanj polo`imo hlebec.
Pe~emo v pe~ici na programu ventilacije, najprej 10 minut na
200 °C in nato {e 30 minut na 190 °C.
Pe~en kruh zavijemo v prt in po~akamo, da se ohladi.

V gredicah, kjer imamo trajnice, odstranimo suho listje
in plevele, ki so pre`iveli zimo. Pore`emo suha stebla ter
raztrosimo kompost. Po tako urejenih gredicah lahko posujemo
{e lubje ali okrasne sekance, ki bodo zemljo {~itili pred erozijo in
zadr`evali vlago ter zavirali razvoj plevelov.

Dober tek iz Valvazorjevega doma vam `eli Ale{!

Sanja Klinar, dipl. in`. agronomije in hortikulture
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^ebelarji

»Bo{ sadiv?« Slovenija – sadni raj

V leto{njem letu se akcija sajenja dreves {iri in dobiva nove
razse`nosti. Projekt Bo{ sadiv?
smo predstavili na koordinaciji
gornjegorenjskih ob~in in dobili
(tudi finan~no) podporo `upanov ob~in Radovljica, Bled, Gorje, Bohinj, Jesenice, @irovnica in
Kranjska gora. Ob~ine bodo pokrile stro{ke sadik, opornikov in
za{~itnih mre`, za vse ostalo pa
bomo poprijeli za lopate in zavihali rokave ~lani dru{tva in prostovoljci. Veseli bomo vsake va{e
pomo~i, s seboj lahko prinesete
tudi kak{no orodje – kramp ali Sajenje dreves za {olo
lopato – ter obilico dobre volje.

Akcija zasajanja starih sort sadnih dreves
Pobudnik akcije zasajanja urbanih povr{in s starimi avtohtonimi sortami sadnih dreves je dru{tvo Slovensko Rodovno Gibanje
(SRG), ki smo ga ustanovili marca 2013 v Tr`i~u z namenom prispevati k dvigu kakovosti `ivljenja vseh nas tako na obmo~ju Gorenjske kot {irom Slovenije. Akcije izvajamo prostovoljno, na{e
pla~ilo je viden rezultat na{ega dela, povezovanje, sodelovanje
in {irjenje novih znanj za vse.
Ena glavnih dejavnosti dru{tva je akcija Bo{ sadiv?, ki se je razvila
na osnovi izku{enj nekaterih nem{kih mest, kjer zasajajo javne
mestne povr{ine s sadjem in zelenjavo. Zasajanje ima tudi promocijsko-motivacijski pomen, saj se v novo nastajajo~ih sadnih
parkih podobno misle~i lahko zbirajo, se u~ijo in povezujejo.
Pri nas so prve akcije potekale aprila in novembra 2013 v Tr`i~u
in @irovnici (za osnovno {olo), kjer smo posadili skupaj 100 sadik. Akcijo sta idejno in finan~no podprla `upan Tr`i~a Borut
Sajovic in `upan @irovnice Leopold Poga~ar ter nam pri delu tudi
pridno pomagala.

V @irovnici bomo sadili v ~etrtek, 13. marca, ob 11. uri.
Pri~eli bomo na travniku za osnovno {olo in nadaljevali pri ob~ini
na Breznici ter pri parkiri{~u v Zavr{nici. Posadili bomo jablane,
~e{plje in tepke.

^ebelarje ~aka veliko dela

leto bomo sodelovali na
Veselih dnevih v @irovnici. V sklopu te prireditve
bo potekal tudi drugi dan
Antona Jan{e na Breznici.

Maja ^i~erov, Slovensko Rodovno Gibanje

^lani ^ebelarskega dru{tva Antona Jan{e Breznica so na
rednem letnem ob~nem zboru 25. januarja pregledali
opravljeno delo v letu 2013 in si postavili nove cilje za
leto 2014, med katerimi je tudi o`ivitev plemenilne postaje v Zelenici.

Med ~ebelarji je `e dlje
~asa prisotna problematika plemenilne postaje v
Franc Pfajfar, An`e Toman in
Zelenici, ki je v lasti ^ebe- Stanko No~
larske zveze Gorenjske.
Postaja `e nekaj let ne slu`i vzreji rodovnih matic kranjske sivke.
^lani dru{tva smo tako na zboru sprejeli sklep, da ^ZG kot lastniku postaje predlagamo, da na{e dru{tvo prevzame postajo v
brezpla~en najem za dalj{e ~asovno obdobje, pri ~emer bi dru{tvo
prevzelo vse teko~e stro{ke delovanja postaje. Po prvih razgovorih s predstavniki ^ZG je njihov upravni odbor `e sprejel ustrezen
sklep o pripravi najemne pogodbe. Vse na{e ~ebelarje v prihodnosti ~aka veliko dela, da postajo o`ivimo in slovenskim ~ebelarjem
ponudimo mo`nost dodatnega izobra`evanja in usposabljanja v
Zelenici, vse z namenom ohranitve avtohtone kranjske sivke.

Ob~nega zbora v Gosti{~u Osvald se je udele`ilo 67 % vseh ~lanov. Vabilu so se odzvali tudi direktorica ZTK @irovnica ga. Maja
Zupan, podpredsednik ^ZG g. Drago Kotnik in predsednik ^ZS
g. Bo{tjan No~. @upan g. Poga~ar se je opravi~il, dru{tvu pa v
leto{njem letu za`elel dobro delo.
V lanskem letu od na~rtovanega programa zaradi premajhnega
{tevila prijav nismo izvedli izleta na Dunaj ob 240-letnici Jan{eve
smrti, izvedli pa smo {tiri izobra`evalna predavanja, sodelovali
na kulturnem prazniku, na ~ebelarskih igrah in se udele`ili tradicionalnega sre~anja gorenjskih ~ebelarjev na plemenilni postaji v
Zelenici. Udele`ili smo se tudi razglasitve prvakov na dr`avnem
ocenjevanju medu v Postojni. V dogovoru z ZTK @irovnica smo
~ebelarji obnovili oplesk lesene fasade na pomo`nem objektu
ob Jan{evem ~ebelnjaku, postavili obvestilno turisti~no tablo ob
~ebelnjaku in v po~astitev obletnice Jan{eve smrti v septembru
organizirali prvi dan Antona Jan{e.

Za uspe{no realizacijo na{ih programov smo se ~ebelarji pripravljeni povezovati z vsemi dejavniki v ob~ini ali {ir{e, ra~unajo~
na njihovo sodelovanje in pomo~. Ob~ini @irovnica se zahvaljujemo za podporo in zagotavljanje potrebnih finan~nih sredstev,
ki nam omogo~ajo, da svoje na~rte iz leta v leto uresni~ujemo v
ve~ji meri. Za sodelovanje se zahvaljujemo tudi Zavodu za turizem in kulturo @irovnica in Osnovni {oli @irovnica za pomo~ pri
vzgoji mladih ~ebelarjev.

Na ob~nem zboru smo podelili tudi dve priznanji. Prvega je prejel g. Stanko No~ za trideset let marljivega mentorskega dela pri
~ebelarskem kro`ku v Osnovni {oli @irovnica. Drugo priznanje
v obliki sedem satnega panja pa je dobil u~enec 9. razreda O[
@irovnica An`e Toman za uspe{no delo v ~ebelarskem kro`ku.

Naj Medi!

Tudi v letu 2014 smo si ~lani ^D Antona Jan{e zastavili ob{iren
program. Poleg rednega izobra`evanja, ki ga organizira ^ZS,
bomo pripravili {e dodatna izobra`evanja za na{e ~lane, tradicionalno sre~anje gorenjskih ~ebelarjev v Zelenici in vsakoletni piknik dru{tva. Ob slovenskem zajtrku v {olah bomo podarili med,
pogostitev obiskovalcev v Jan{evem ~ebelnjaku ob praznovanju
slovenskega kulturnega praznika pa smo `e izvedli. Kot vsako

Za ^D Antona Jan{e Breznica, Franc Pfajfar

Popravek
V decembrskih Novicah je bilo v ~lanku o Tradicionalnem
slovenskem zajtrku navedeno, da je Osnovna {ola @irovnica
med prejela od ~ebelarja Stanka No~a, kar dr`i le deloma.
Med za to prilo`nost so namre~ tako kot vselej doslej darovali ~lani ^D Antona Jan{e, med njimi tudi Stanko No~.
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Zimske olimpijske igre iz prve roke

To so bile moje prve olimpijske igre. Vzdu{je je bilo enkratno,
prostovoljci in vsi ostali vpleteni so bili zelo prijazni in organizacijsko je bilo vse tako, kot mora biti.
Z ekipo smo si ogledali tekmo smu~arskih skokov na mali skakalnici, ko je Peter Prevc osvojil srebrno medaljo. Ko so se nam
za~ele tekme, ni bilo ve~ ~asa za obisk drugih tekmovanj, smo
jih pa spremljali po televiziji.
Trenutno igram v Oskarshamnu na [vedskem, kjer tudi `ivim. Po
koncu sezone se z dru`ino selimo v Radovljico, potem se za~ne
lov na novo ekipo. Upam seveda na najbolj{e.

Vtise z olimpijskih iger v So~iju so za Novice strnili trije
znani obrazi iz {portnega sveta, doma iz na{ih krajev.
Marcel Rodman
Z na{o uvrstitvijo na OI sem sem zelo zelo zadovoljen. Igrali smo
5 tekem v sedmih dneh na najvi{jem mo`nem nivoju. To je res
napor, vendar z uspehom in pozitivno energijo, ki je vladala v
na{i garderobi, je utrujenost izpuhtela.
Moje mnenje je, da so bile igre res dobro organizirane. Na{a
namestitev je bila odli~na, hrana prav tako, ljudje pa zelo prijazni in ustre`ljivi. Res nimam prav nobene opazke, tudi vzdu{je
je bilo super.
Sedaj je pred menoj {e nekaj dni sezone, nato kak{en teden odmora. Igram svojo prvo sezono za Schwenningen Wild Wings v
prvi nem{ki ligi (DEL). V Nem~iji `elim ostati {e naprej, tu `ivim z
`eno in otrokoma, sicer pa me zanima tudi [vica.

Fini{ tekme v ski krosu, kot ga je v objektiv ujel Toma` Knafelj
Toma` Knafelj
Na olimpijadi sem sodeloval kot serviser v ekipi ruskega ski krosa. Dva serviserja sva skrbela za smu~i petih tekmovalcev. V So~i
sem pripotoval deset dni pred za~etkom iger, ko so bila nekatera
prizori{~a {e v precej grobem stanju. Sicer sva bila s testiranjem
smu~i in ma` s kolegom polno zaposlena, ~asa za oglede skoraj
ni bilo. Bolj po naklju~ju sem tabor alpincev na drugi strani hriba
obiskal ravno v ~asu, ko so `enske vozile smuk in tako spremljal
vo`njo Tine Maze.
To so bile moje tretje OI. V Salt Laku in Torinu sem tekmoval,
tokrat je bilo sodelovanje druga~no, tudi ob~utki so ~isto drugi,
~e nisi tekmovalec. Z ruskimi {portniki smo po igrah skupaj leteli
v Moskvo. Rusi so na uspehe svojih izjemno ponosni, povsod se
je trlo ljudi, ki so `eleli pozdraviti dobitnike medalj.

Na olimpijskih krogih David in Marcel Rodman
David Rodman
Preden smo se odpravili v So~i, smo rekli, da bo uspeh, `e ~e
osvojimo to~ko. Zmagali pa smo dve tekmi, se uvrstili v ~etrtfinale in turnir zaklju~ili na zgodovinskem 7. mestu. Sam sem dan
po zadnji tekmi `e igral v Malmu na [vedskem, v osmih dneh
sem imel torej 6 tekem. Utrujenost je {ele sedaj pri{la za mano.

P. K.

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

PONUDBA
odličen servis z garancijo
dodatna oprema za kolesa in oblačila, kolo za vsakogar;
CESTNA, GORSKA, ŽENSKA, OTROŠKA
menjava - NOVO za STARO

A JA
RAZPROD 13
V 20
MODELO
do -25%
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^i{~enje poti
proti Zelenici

Slava sankarije Ka{arske

Po`led in s tem obilne po{kodbe v gozdovih smo v leto{nji zimi utrpeli tudi v
krajih pod Stolom. ^eprav veliko manj kot
na Notranjskem pa vseeno dovolj, da so
postale nekatere priljubljene poti skoraj
neprehodne. @e za samo hojo je bilo potrebno kar nekaj atletskih sposobnosti, na
kakr{no koli vo`njo pa ni bilo upanja.
Ker so se bli`ale po~itnice in s tem povezane zimske radosti, smo se v PD @irovnica,
tako kot lansko leto, odlo~ili, da odpremo
Dom pri izviru Zavr{nice. Dogovor je bil,
da se pot do Zelenice poravna s sne`nim
teptalcem, tako da bo primerna za sankanje in turno smu~anje. @elimo, da tudi
v zimskem ~asu na{a Zelenica za`ivi in da
jo pribli`amo tistim planincem, ki se `elijo
predajati naravi v malo manj obljudeni pokrajini pod Stolom.

Delovna akcija je stekla v soboto, na
de`even in turoben dan. Prav ni~ obetavno ni bilo, a kljub temu se je skupina
osmih zagrizenih »drvarjev«, oboro`enih
z motorno in navadno `ago, {karjami za
veje in sekiro z veliko dobre volje podala
na preboj po dolini Zavr{nice. Vmes nas
je dohitel {e Jo`a z motornimi sankami in
nam odvzel kar nekaj bremena, ki bi ga
druga~e morali prenesti. Po dobrih petih
urah gozdarjenja smo se prebili do ko~e.
Ob ve~ kot zaslu`eni malici smo kmalu
pozabili na utrujenost.
Pot je bila o~i{~ena in kmalu `e zasilno
poteptana z Jo`etovimi sanmi. Tako pripravljeno smo jo tudi `e preizkusili s turnimi smu~mi na poti proti domu. Naslednji
dan pa je Marko temeljito dokon~al delo
{e s teptalcem. Vse je bilo pripravljeno za
zimske aktivnosti.
A narava ima svoje zamisli in na~rte. Sledili so dnevi odjuge in de`ja. Odplaknilo
nam je skoraj ves sneg na spodnjem delu
ceste iz Zavr{nice do Smoku{ke planine.
Tako na{e »sankali{~e in smu~i{~e« ob
kon~nem odprtju doma v zadnjem vikendu po~itnic ni zgledalo ni~ kaj spodbudno. Pa vendar so nas najbolj vztrajni
in zaljubljeni »zeleni~arji« nagradili z obiskom v Domu pri izviru Zavr{nice. Bo pa
ob letu obsorej bolj{e.

Ugibamo lahko le, kako bi Valvazor poimenoval tradicionalno sanka{ko tekmo, ki se za~ne pod planinskim domom z imenom na{ega slavnega prednika.
@al je letos, verjetno zaradi olimpijskiih iger, izostala mednarodna udele`ba,
a kljub temu se je tekme udele`ilo ve~ kot 70 sanka~ev in sanka~ic.
Za progo sta ve~er poprej
poskrbela Marko in Samo z
na{im veteranskim teptalcem. Tekma je bila planirana
po tradicionalnem protokolu
– vzpon, okrep~ilo in spust.
Dirka{ko razpolo`enje se je
za~elo ob 13. uri. Do takrat je
proga `e »odjenala«, tako da
ni bilo pravih pogojev za hitrostne rekorde. To je bil glavni
vzrok, da smo radarske merilnike odpovedali. Kljub temu
na tekmi nismo bili brez elektronike – ~as sta merili »fotocelici« Nejka in Polona. Kljub ne najbolj hitremu snegu smo
bili pri~e nekaj izletom izven ustaljene trase od Valvasorja do Gojzdca. Tak{ne razmere
so tekmovalce prisilile, da so na po~asnih delih morali uporabiti celo svoje »Pe{honde«.
A za slabo voljo ni bilo prostora. [e posebej zato, ker je v cilju novope~eni podjetnik,
barman Toma` vsakega udele`enca pri~akal s toplim okrep~ilom.
Na koncu pa {e rezultati za ponosne zmagovalce. Zmagali so vsi, ki so pre~kali fotocelico, najhitrej{a je bila [pela Ribnikar, {e hitrej{i od najhitrej{e pa Klemen Rev. Vse
rezultate najdete na spletni strani TVD Partizan, http://partizan.zirovnica.si/.
Kot je v navadi na velikih tekmah, na koncu {e velika hvala vsem udele`encem in organizatorjem ter vabilo na naslednja tekmovanja za Najbolj zmiganega Ka{arja/Ka{arko.
Na snidenje na sanka{ki tekmi 2015.

Zimska rekreacija
Leto{nja zima zelo razveseljuje rekreativce. ^e smo
po{teni, tiste rekreativce, ki se ukvarjajo s poletnimi
{porti. Pa {e ti so bili prisiljeni iskati bolj suha obdobja.
Eno pravo po{iljko snega pa nam je le privo{~ila botrica v belem. Sne`enje se {e ni povsem umirilo, `e je rohnel »ka{arski«
teptalnik. Najprej po polju, nato pa do Valvazorjevega doma
in Doma pri izviru Zavr{nice. Ob primernih temperaturah so
bile proge odli~no pripravljene. Ob~utek je bil, da bo leto{nja
zima ob koledarskem zaklju~ku kon~no prava. Prinesla pa
je le veliko negativno presene~enje v obliki ledenega oklep.
@led je povzro~il veliko {kode tudi v dolini Zavr{nice in njeni
okolici. A »minus« ni zdr`al dolgo, sicer debela odeja pa se
je hitro tanj{ala tudi zaradi de`ja. Tako so imeli teka{ki in
sanka{ki navdu{enci le malo mo`nosti za vadbo. Nekaj najve~jih zanesenjakov je omenjene mo`nosti vendarle izkoristilo, med njimi so bili tudi u~enke in u~enci osnovne {ole.
@al pa tudi letos nismo uspeli pregnati tistih »rekreativcev«, ki so se sami ali v spremstvu
{tirino`nih prijateljev veselo sprehajali po urejenih teka{kih smu~inah. Ker predvidevamo, da v ve~ini niso ob~ani @irovnice, jih tale kritika ne bo dosegla. Mogo~e jih naslednje leto pre`enemo s {tevil~nostjo ali sporo~ilnimi tablami.

Ale{ O{ljak

Vabilo na ob~ni zbor TVD Partizan @irovnica 2014
Vse ~lane, prijatelje, sponzorje in donatorje vabim na redni letni ob~ni zbor
TVD Partizan @irovnica, ki bo v petek, 28. 3. 2014, ob 18. uri v telovadnici
TVD Partizan @irovnica.
Po ob~nem zboru bo dru`abno sre~anje.
Prisr~no vabljeni!

Jani Koselj, predsednik TVD Partizan @irovnica

Boris Madon
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V Dvorani pod Stolom 400
akrobatov

[tartne {tevilke
Ob~ina @irovnica je v letu 2013 zagotovila sredstva za izdelavo {tartnih {tevilk za tekmovanja. [tartne
{tevilke od 1 do 150 so namenjene za vsa
tekmovanja, ki jih organiziramo v ob~ini.
Skrbnik {tevilk je Dru{tvo TVD Partizan
@irovnica, shranjene so v pisarni TVD
Partizan na naslovu @irovnica 63.
Izposodite si jih lahko z izpolnjenim
obrazcem, ki ga dobite v dru{tvu. Prosimo, ~e nas o izposoji obvestite nekaj
dni prej, da vam bomo {tevilke lahko rezervirali. Vse informacije
o {tartnih {tevilkah dobite na elektronskem naslovu: tvdpartizan.zirovnica�telemach.net.

Peto {olsko leto zapored imamo na {oli interesno dejavnost gimnastika – skoki z male pro`ne ponjave. V tem
~asu se je v akrobatskih aktivnostih preizkusilo zavidljivo
{tevilo u~enk in u~encev, najbolj vztrajni so na tekmovanjih `e posegali po visokih uvrstitvah. Prav napredek
na{ih tekmovalcev je bil klju~en dejavnik pri odlo~itvi,
da organiziramo polfinalno {olsko tekmovanje v skokih z
male pro`ne ponjave.

Odbojkarske novi~ke
Odbojkarska sezona se, vsaj za ~lanske kategorije, bli`a
koncu. V 2. in 3. ligi bodo kon~na mesta znana `e 15.
marca, takrat pa bodo znane tudi ekipe, ki bodo bodisi
napredovale bodisi nazadovale.
^lanice, ki letos prvi~ igrajo v dru`bi drugoliga{ev, trenutno zasedajo 8. mesto, z dvema to~kama prednosti pred 9. uvr{~eno
ekipo iz Grosuplja, s katero se bodo dekleta pomerila v zadnjem
krogu v gosteh. @elimo si, da ne bi do zadnjega kroga trepetali
za obstanek. Na{e ~lanice so pokazale napredek in `eljo. Z malo
ve~ {portne sre~e bo cilj dose`en.
Dvorana pod Stolom se je 29. januarja tresla pod skoki ve~ kot
400 otrok iz 30 osnovnih {ol zahodnega dela na{e dr`ave. Prav
vsi so si `eleli pokazati najbolj{i ven~ek skokov, ve~ini je to tudi
uspelo. To velja tudi za u~enke in u~ence izpod Stola.

^lani, ki nas zelo uspe{no zastopajo v 2. najmo~nej{i ligi v
dr`avi, so bili {e nekaj krogov nazaj tik za petami drugouvr{~eni
ekipi iz [empetra. Forma ekipe je rasla, vendar pa je `al na tekmi
proti [empetru odlo~ila izku{enost. Po porazu je ekipa padla
v kraj{o rezultatsko krizo, ki pa se kon~uje. Najverjetneje bodo
fantje na koncu zasedli visoko 3. mesto.

V kategoriji de~kov od 1. do 3. razreda je Jonatan Hribernik zasedel 3. mesto. Deklice so v ekipnem tekmovanju kategorije prve
triade `e prakti~no slavile zmago, ki pa je v seriji zadnjih skokov
»odletela« v Vodice. »Na{e« so se veselile drugega mesta, pot
do tja pa sta vodili Rosa Rekar in Hana Vov~ak. Najbolj{i skoki
so uspeli Meggie Kalan, ki si je na polfinalnem tekmovanju delila
zmago z vrstnico iz Ljubljane. Velik uspeh je nadgradila z naslovom dr`avne {olske prvakinje v kategoriji starej{ih deklic (od 7.
do 9. razreda) v Bre`icah teden dni kasneje.
Vzdu{je pred podelitvami so ogreli plesalke in plesalci {olske
plesne skupine, {e bolj glasno pa je bilo med nastopom Lete~ih
medvedkov – akrobatske skupine Gimnazije Jesenice. Ti so mladim tekmovalkam in tekmovalcem pokazali, kam jih lahko zanesejo naslednji akrobatski koraki.

Gimnasti~arji TVD Partizan uspe{ni tudi v Kopru
TVD Partizan @irovnica je 12 gimnasti~arjev zastopalo tudi na
dr`avnem prvenstvu v skokih z male pro`ne ponjave 18. januarja v Kopru. Tekmovanje je {telo za 1. tekmo pokala Slovenije,
udele`ilo se ga je nekaj manj kot 500 akrobatov. @irovni~ani so
nastopili v kategorijah mlaj{i de~ki posamezno, mlaj{e deklice
posamezno, cicibani posamezno in cicibanke skupinsko. Med
uvrstitvami naj omenimo 3. mesto cicibank skupinsko, 6. mesto
Hane Vov~ak med mlaj{imi deklicami in 11. mesto Jonatana Hribernika med cicibani. Spodbudni rezultati, bravo gimnasti~arji!

Mini in mala odbojka, OK Žirovnica
V mlaj{ih selekcijah nas veseli dejstvo, da je obiskanost treningov visoka, obenem pa smo v leto{nji sezoni dobili kar nekaj
novih odbojkarjev in odbojkaric, ki se pridno u~ijo svojih prvih
odbojev. Ker rezultati v teh kategorijah niso najpomembnej{i, je
poudarek na u~enju pravilne tehnike, spodbujanju borbenosti in
ekipnega duha.
Daniel Atanasov
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Meggie Kalan – dr`avna prvakinja Turnir v malem nogometu
Sporty bar v TVD Partizan vsako soboto in nedeljo organizira turnir v malem nogometu.
Prvi del tekmovanja je `e kon~an, pri~eli so se izlo~ilni boji za
osvojitev presti`ne nagrade – dvodnevno bivanje v apartmaju za
6 oseb v hi{i [torklja. V prvi skupini je zmagala ekipa Kr nekej in
v drugi ekipa Zaj~ki.

O gimnasti~nih uspehih dvanajstletne Meggie z Brega smo v Novicah `e ve~krat poro~ali. Njena
zbirka medalj s tekmovanj v skokih z male pro`ne menjave je vse
prej kot skromna, na leto{njem
dr`avnem prvenstvu 6. februarja
v Bre`icah pa je v svoji kategoriji
osvojila naslov dr`avne prvakinje.

^lovek ne jezi se
Dru{tvo za aktivno pre`ivljanje prostega ~asa EJGA organizira tekmovanje v zabavni, a sila resni igri ^lovek ne jezi se.
Sodeluje 44 tekmovalcev iz ob~in @irovnica, Jesenice, Radovljica
in Bled, ki so v Sporty baru odigrali `e 5 od desetih krogov turnirja. Trenutno je v vodstvu Sandra De`man iz Begunj, 2. mesto
pa si delijo Ana Me`ek iz @irovnice, Ana Konc iz Radovljice in Ota
Medja iz Begunj. Zaklju~ni turnir bo na sporedu aprila na tenis
igri{~u v @irovnici. Finalna igra bo potekala z `ivimi figurami, za
enotno opremo igralcev bo poskrbel organizator.

Poleg skokov z male pro`ne ponjave Meggie trenira tudi {portno
plezanje in na treningih pre`ivi ve~ino svojega prostega ~asa –
{tirikrat na teden gimnastika in prav tolikokrat plezanje.
Kateri od obeh {portov ti je ljub{i?
Gimnastika. Tu sem uspe{nej{a in dobri rezultati so zame
najve~ja motivacija. Zelo rada pa imam gimnastiko tudi zaradi na{ega trenerja Leona Mesari~a, ki je moj u~itelj vse od 3.
razreda, ko sem za~ela. Takrat smo imeli treninge kar v {olski
jedilnici, saj je bila telovadnica ravno v izgradnji. Sedaj treniram v
@irovnici in tudi v TVD Partizan Jesenice, kjer je ekipa {tevil~nej{a
in konkurenca mo~nej{a.

Stand up komedija
Po uspe{no izvedenem stand up ve~eru v telovadnici TVD Partizan z Matja`em Javni{kom,
Sporty bar @irovnica in Dru{tvo za aktivno
pre`ivljanje prostega ~asa Pod Stolom, 20.
marca ob 18.45 vabita na stand up komedijo z Lucijo ]irovi} (Fato iz TV Dober dan).

Najzahtevnej{i skok, ki ga izvaja{?
Dvojni salto. Pri tem sem si tudi `e po{kodovala koleno, ker sem
dosko~ila na stegnjenih nogah. Zelo pomembno je, da se zbere{
preden za~ne{ te~i, misli{ le na skok in pazi{, da lepo dosko~i{,
da se ne dotakne{ tal z rokami. Takrat mi to ni uspelo in po
po{kodbi sem morala pol leta mirovati. No, potem sem bila hitro zopet pri stvari. Sicer pa je moj cilj sko~iti stegnjeni salto z
obratom in pol ter trojni salto.
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Dvoje treningov, {ola, nekaj ~asa si hodila {e v glasbeno
{olo – je dan zate dovolj dolg?
Ni tako naporno. Zelo me podpirajo tudi star{i, vozijo me iz telovadnice v telovadnico in sodelujejo pri organizaciji tekmovanj.
Najdem pa tudi ~as za prijateljice, rada berem in spe~em kaj
sladkega. Mafini z nutelo so mi najljub{i 

20. 3. 2014 ob 18.45
DVORANA TVD PARTIZAN

Polona Kus

18:45 Ogreval nas bo
»mladi stand up komik«

Koledar rekreativnih prireditev v ob~ini 2014
Datum

Prireditev

Organizator

1.5.

Pohod do Doma pri izviru
Zavr{nice

PD @irovnica

10. 5.

Tek Pod svobodnim soncem

ZTK @irovnica

17. 5.

Kolesarski dan v osr~ju Karavank

ZTK @irovnica

14. 6.

Dan {porta in zabave

TVD Partizan

21. 6.

Dr`avno prvenstvo v gorskem
KK Zavr{nica
kolesarjenju, tudi za rekreativce

19:00 Zvezda ve~era
Lucija ]irovi} (Fata - TV Dober dan)
20:15 »En sam bl!«
MITJA ŠINKOVEC (Slovenija ima talent)

100

10.00

95
75

21. ali 28. 6. Pohod na Stol

PD @irovnica

September

Kolesarski vzpon na Valvazor

KK Zavr{nica

13. 9.

Duatlon Zavr{nica

PD @irovnica

19. 9.

Kros

TVD Partizan

5

10. 10.

Gorski tek Kralj Smolnika

TVD Partizan

0

18. 10.

Ob~insko prvenstvo v plavanju

TVD Partizan

8. 11.

Valvasorjeva osmica

PD Radovljica
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Oglas Sorty bar
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Kri`anka

ODTOČNA
SESTAVIL:
CEV, KI
BOŠTJAN PREPREČUJE KAMION
OVSENEK ŠIRJENJE
SMRADU

KRILO
RIMSKE
KONJENICE

PRESTOLNICA
STAROVEŠKE
ASIRIJE

RIMSKI
ITALIJANILJA
BOG SMRTI SKA FILM.
ERENBURG IN PODIGRALKA
ZEMLJA
MASSARI

KOSITRNI
LIST ZA
ZAVIJANJE
ČOKOLADE
FRANCOSKI
KOMEDIOGRAF
(“LJUDOMRZNIK”)
PREŠERNOVA PESEM

RAVSAČ,
RVAČ

NOVICE

SPRETNOST TRAVOJEDA FRANCOSKI
SKLADAIZVAJANJA
ŽIVAL
TELJ
AKROBACIJ
(NAURICE)

ANŽE
KOPITAR

ANNA
OXA

ION
ILIESCU

STENA

VELIKI
MUDŽAHID

MANJŠI,
PRECEJ
ZAPRT
ZALIV

POLJSKO
MESTO
OB VISLI

PROSTOR.
MERA ZA
VINO
KOŠARKAR
LORBEK

MARKO
ELSNER
KULTURNA
RASTLINA
(RDEČA ....)

GL. MESTO
KANADSKE
PROVINCE
ALBERTE

MANJŠI
RT

SL. ŠPORTNI
NOVINAR
(TEO)
ŽENSKO
IME
PREBIVALEC
TROJAN
POLNJENI
BONBON

DRAGO
TRŠAR
PRIPADNICE
ILIRSKEGA
LJUDSTVA
INUITI

ŠVEDSKI
SMUČARSKI
CENTER

LOLEK
IN .....
ZADNJA IN
PRVA ČRKA
ABECEDE
ODVEČNA
MAŠČOBA

TEKOČA
PRILOGA
JEDEM

ZAOBLJUBA
PRED
POROKO
ŽENSKI
TEDNIK

LOČEK,
LOČJE
PONOS,
DOSTOJANSTVO
ANDREJA
MALI
JAPONSKA
NABIRALKA
BISEROV

OBDELOVANJE
LESA ZA
OSTREŠJE
NAŠA TV
VODITELJICA
BAŠ

ANJA
KLINAR
SL. SKLADATELJ
(BENJAMIN)

VARJENI
SPOJ
BRITANSKI
ROKER
JAGGER

TERENSKO
VOZILO,
DŽIP
SL. PESNICA
MAURER

OVČJI
SAMEC

ANGELINA
JOLIE

33. ČRKA
CIRILSKE
AZBUKE

LATINSKI
PREVOD
BIBLIJE
CESTNI
ZAVOJ

PRIZNANJE
PORAZA
AFRIŠKI
PTIČ NELETALEC

RIMSKE
TROJANE

TOYOTIN
TERENEC

VNETJE
SLUZNICE

JAMA Z
ILOVICO

ŠAHOVSKA
KRALJICA

STOPNJA V
NEPRIVOJAŠKI
JETEN
HIERARHIJI
OBČUTEK
TINE
NA KOŽI
OREL

NAJVIŠJA
GORA
FILIPINOV

FENIČANSKA
BOGINJA
LJUBEZNI
IVAN
LENDL

VLADIMIR
SKRBINŠEK

MERSKA
ENOTA ZA
TEMPERATURO (K)

DROBNOGLED

ŽIDOVSKI
MISLEC
(URIEL)

MUSLIMANSKI BOG

NAZIV ZA
JAPONSKEGA
CESARJA

ACOSTA: židovski mislec, AKOV: prostorninska mera za vino, NINIVE: prestolnica Asirije, AJATOLA: veliki mudžahid, JAT: ~rka cirilske azbuke

Geslo prej{nje kri`anke:
Osebni koledar
Nagrade prejmejo:
• Anja Pre{eren, Breznica 7
• Marinka Le{~anec, Rodine 20a
• Iva Dol`an, Breg 109
Nagrade prejmete v podjetju Medium.

Nagradna kri@anka
Geslo kri`anke po{ljite do 15. aprila 2014 na naslov
Novice ob~ine @irovnica, @irovnica 60c, 4274 @irovnica.

Nagrade prispeva Medium d.o.o.:
1. nagrada: Zdravljica in njena pot v svet
2. nagrada: Zdravljica in njena pot v svet
3. nagrada: Zdravljica in njena pot v svet
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NOVO
BIO kozmetika

Trgovina Mili
Breznica 1
• kvaliteten česan bombaž
• ojačitve na najbolj obremenjenih delih stopala
• mrežna konstrukcija za boljše
zračenje in klimatizacijo
• dva modela: nizek, visok
• primerne za vse vrste športa
• velikosti: 35-36, 37-38, 39-40,
41-42, 43-44, 45-46 in 47-78
• barve: bela, črna, siva, temno
modra, lovska zelena

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

MAKSIMALNI KONTAKT
MED OBUVALOM IN KOŽO
ponedeljek, torek, četrtek od 15. – 20. ure
sreda 8. – 12. in 15. - 20. ure
petek od 8. – 14. ure

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

Za vse informacije smo
Vam z veseljem na voljo:
telefon: 040 425 361
elektronska pošta: mili@mili.si
www.mili.si
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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.

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

MED je neprimerno bolj{e
sladilo kot beli sladkor.
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

PREVZAME VAŠE CUTE.

novi308.si

NOVI PEUGEOT 308 za 13.990 € *
Samo 300 € doplač ila za dizelski motor

Novi peugeot 308 smo bogato opremili in vam ga skupaj s programom cenejšega vzdrževanja Moj Peugeot in štirimi leti jamstva
ponujamo po odlični ceni: 13.990 evrov za bencinski motor in samo 300 evrov več za dizelski.
* Peugeot 308 za 13.990 €. Ponudba velja za peugeot 308 ACCESS 1,6 THP z meglenkami in kljukami v barvi karoserije ob nakup s pomočjo Peugeot Financiranja (produkt povezani). Štiri leta
jamstva vključuje dve leti pogodbene garancije in dve leti jamstva OPTIWAY oziroma do 60.000 prevoženih kilometrov.

Poraba v kombiniranem načinu vožnje: 3,6–5,8 l/100 km. Izpuh CO2: 93 –134 g/km. Podrobnejše informacije o porabi goriva in emisijah CO2 novih
osebnih vozil Peugeot najdete v priročniku o varčni porabi goriva in emisijah CO2, ki ga lahko brezplačno pridobite na prodajnem mestu in na www.peugeot.si.

NOVI PEUGEOT 308

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

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 želeni lokaciji
ali v na{i restavraciji EjgA na Jesenicah.

CATERING IN POROKE

1/28/14 3:27 PM

