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Pred vami je poletna izdaja ob~inskih novic, ki prina{a zanimivo 
branje in poro~anje o dogodkih pri nas in okoli nas. Upam, da 
ste se katerega izmed dogodkov, prireditve udeležili tudi vi in da 
vam je bilo v{e~. 

Mesec junij je minil v znamenju zaklju~ene investicije »raz{iritev 
ceste v Zavr{nico in obnova ostale infrastrukture« ter nadalje-
vanja gradnje kanalizacijskega sistema, obnove vodovoda (tam, 
kjer je to potrebno) in javne razsvetljave v Žirovnici, delu Most in 
na Selu. Kot se da opaziti, tudi energetska sanacija {ole dobro 
napreduje. 
Ponovno vas prosim, da se za vse informacije v zvezi z gradnjami 
obra~ate neposredno na Ob~ino Žirovnica, in sicer na go. Roma-
no Žepi~ (58 09 100), kajti le tako boste dobili prave informacije 
in se zaradi neustreznih in neto~nih podatkov izognili slabi volji 
ali negodovanju.

Tudi letos sem imel to ~ast, da sem prisostvoval valeti v na{i {oli. 
Priznati moram, da me vsaka generacija na{ih otrok preseneti z 
izvirnim, iskrivim in prijetnim programom. Ob tej priložnosti sem 
najbolj{im u~encem podelil prakti~ne nagrade, u~iteljskemu 
zboru in star{em pa sem se zahvalil za njihov trud pri vzgoji 
otrok.

Spominski dan Ob~ine Žirovnica je minil v znamenju dveh do-
godkov, in sicer komemoracije pri obeležjih padlim borcem in 
otvoritve Titove vasi. S tem smo dobili na vpogled {e en obno-
vljen kulturno zgodovinski spomenik in prepri~an sem, da boste 
mnogi Titovo vas znova obiskali. Vsem, ki so sodelovali pri ob-
novi, iskreno ~estitam.

Prav tako gre ~estitka Kolesarskemu klubu Zavr{nica za odli~no 
izpeljano državno prvenstvo v gorskem kolesarstvu in Planinske-
mu dru{tvu Žirovnica za izvedbo ob~inskega pohoda na Stol.
Verjetno pa so bili v teh dneh najbolj nasmejani ~lani PGD Smo-
ku~, ko so se po vasi prvi~ zapeljali s ~isto novim gasilskim vozi-
lom. Upam, da vas bomo z njim sre~evali le na vajah in tekmo-
vanjih.

Ker je pri{el ~as po~itnic in dopustov, vam iskreno želim, da uži-
vate, se imate pri tem lepo in da seveda pazite nase. Prihaja 
delovna in volilna jesen, zato nam bodo mo~i, ki si jih bomo 
nabrali ~ez poletje, pri{le {e kako prav.

Pa sre~no!
Va{ župan Leopold Poga~ar

Cesta v Zavr{nico uradno odprta
V sredo, 18. junija, je bil uradno odprt obnovljeni odsek ceste 
v Zavr{nico. Kon~na vrednost investicije, ki je obsegala obno-
vo ceste, vodovoda, gradnjo kanalizacijskega omrežja in javne 
razsvetljave na odseku od nekdanje karavle do lovskega doma 
je skupaj 538.563,70 evrov, kar je za 45 tiso~akov manj od 
na~rtovane pogodbene vrednosti. Raz{irjena in bolj pregledna 
cesta pomeni pridobitev tako za doma~ine, ki živijo v tem delu 
Most, kot za obiskovalce doline Zavr{nice.

Slovesnost pod lipo ob dnevu 
državnosti
Ob dnevu državnosti se je skupina ob~anov zbrala na 
Breznici na vsakoletnem sre~anju pod lipo. 

Lipo pred cerkvijo na Breznici so na dan razglasitve samostojne 
Slovenije posadili smoku{ki in zabrezni{ki gasilci ter ~lani teda-
nje krajevne skupnosti na pobudo župnika Kluna. Sre~anje pod 
lipo je ve~ let pripravljal in vodil Janez Šebat. Kratek program za 
sre~anje, ki je potekalo 27. junija, je s pevsko skupino Sosedje 
pripravilo KD dr. France Pre{eren Žirovnica-Breznica. Predsednik 
dru{tva, Jože Resman, je pripovedoval o dogodkih v Žirovnici v 
dneh osamosvojitvene vojne, v imenu Ob~ine Žirovnica je zbra-
ne nagovoril podžupan Izidor Jekovec.

P. K.

Aktualno

@upan Ob~ine @irovnica 

Spo{tovane in spo{tovani!  

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. 

Župan Leopold Poga~ar, Marija Lužnik, vi{ja svetovalka za 
varstvo okolja, urbanizem in gospodarske javne službe na 
ob~ini Žirovnica in Iztok Tonejc, predstavnik Gorenjske grad-
bene družbe – izvajalca projekta 
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Spominski dan

Ob Spominskem dnevu Ob~ine @irovnica odprta 
obnovljena Titova vas
Na slovesnosti v Mostah so se krajani poklonili spominu na ̀ rtve, ki jih terjal po`ig mostov leta 1943. Pod Smoku{kim 
vrhom je ponovno o`ivel partizanski tabor – Titova vas. Pohodniki spominski dan po~astili s pohodom na Stol in po 
Poti spomina.

Spomin na talce
Spominski dan v ob~ini posve~amo spominu na akcijo borcev 
Cankarjevega bataljona, ki so v no~i s 26. na 27. junij 1942 
za`gali cestni in `elezni{ki most v Mostah in tako onemogo~ili 
promet za 20 dni. Kot povra~ilni ukrep so Nemci ustrelili 28 tal-
cev. Njihovemu spominu so se krajani, svojci in drugi obiskovalci 
poklonili 27. junija na slovesnosti ob kipu talca. Slavnostni go-
vornik `upan Ob~ine Leopold Poga~ar je spregovoril o zgo-
dovini samostojne Slovenije. »Sli{i se kot zgodba o uspehu, a 
ve~ina dr`avljanov se trenutno ne po~uti tako,« je dejal Poga~ar 
in pozval, naj stari paroli »Delu ~ast in oblast« ter »Za po{teno 
delo po{teno pla~ilo« zopet postaneta na{ moto.
Zbrane je pozdravila tudi predsednica Krajevne organizacije 
ZB za vrednote NOB Majda Gri~ar in h kipu talca polo`ila ve-
nec. V kulturnem programu sta poleg u~encev O[ @irovnica in 
Mo{kega pevskega zbora Triglav Lesce, visoki starosti navkljub, 
nastopila tovari{ica Marija Sitar iz Most in zastavono{a Jernej 
Volk iz Koritnega pri Bledu. 

Za praznik na Stol
^lani PD @irovnica so ob spominskem dnevu `e 15. po-
vabili ob~anke in ob~ane k pohodu na Stol. Vabilu se je 
odzvalo 80 pohodnikov.
V ranem jutru so se vpisali na @irovni{ki planini in se podali 
navkreber, opremljeni s spominskimi majicami. Med njimi je bil 
najmlaj{i {tiriletni Vid in eden najstarej{ih, Anton Koselj, ki svojo 
hojo na Stol vedno pri~ne doma, v Vrbi. 
Meglice so pohodnike prikraj{ale za razgled z vrha ob~inskega 
o~aka. Marsikdo je pospe{il korak na toplo, v Pre{ernovo ko~o. 
Betko in Leona sta po desetih letih oskrbni{kega dela v ko~i to 
sezono zamenjala Mira in Tone, ̀ ige pa je tudi to pot delil Drago.
Ob povratku obvezen postanek pri Markotu na Zabre{ki. Dan 
poprej se je pri~ela pa{na sezona, na planino so pripeljali 40 glav 
govedi, konji pridejo kasneje.
Sledi {e zlo`en kos poti do @irovni{ke planine in zaslu`ena klo-
basa pred kon~nim spustom v dolino. 

P. K.

Obnova Titove vasi
@elja po ohranjanju spomina na dogodke iz polpretekle zgo-
dovine je botrovala tudi obnovi partizanskega tabora pod 
Smoku{kim vrhom, ki je bil slovesno odprt v soboto, 28. junija. 
V Titovi vasi so od novembra 1944 do januarja 1945, ko je bila 
vas po`gana, prezimovali borci Kokr{kega odreda. V 70. letih je 
bilo na tem mestu postavljeno spominsko obele`je in nakazane 
barake. Pred dvema letoma so se ~lani Krajevne organizacije ZB 
za vrednote NOB @irovnica odlo~ili, da vas obnovijo, saj se je sled 
za njo skorajda izgubila. Vodja prenove Ciril Dolar - ^iro: 
»Na{ namen je bil, da ta prostor postane ̀ iv, da postane kulturni 
spomenik z vsebino in du{o, ki ga bodo ljudje obiskovali zaradi 
ohranjanja spomina in za rekreacijo.« 

Prenovo so ~lani bor~evske organizacije 
na~rtovali celovito. Pot od Smoku{kega 
mostu do vasi so ozna~ili, opremili z 
brvmi, ograjami in klopmi, omogo~ili 
so tudi dostop z zgornje strani. S tra-
movi so nakazali tlorise petih barak in 
postavili odprt galerijski objekt s pa-
noji, ki prikazujejo delovanje tabora in 
potek obnove. Na obnovljen kultur-
no zgodovinski spomenik obiskovalce 
opozarjata informacijski tabli pri jezeru 
v Zavr{nici in Smoku{kem mostu z vri-
sanimi potmi do vasi in partizanskimi 
obele`ji pod Stolom. O Titovi vasi so iz-
dali tudi zlo`enko. 58 prostovoljcev je z 
udarni{kim delom sodelovalo pri preno-

vi, ki je veljala 14 tiso~ evrov. Sredstva so organizatorji pridobili 
iz ob~inskega in lastnega prora~una, fundacije Franc Rozman 
Stane in s pomo~jo sponzorjev. 

Marija Sitar

Ciril Dolar - ^iro in 
Bo`o Jane`i~, gonilni 
sili pri obnovi Titove 
vasi



Otvoritvena slavnost v sobotnem dopoldnevu je potekala ob 
zvokih borbenih pesmi Gorjanske ~ete. Blizu 300 ljudi se je 
zbralo v taboru, med njimi borca iz Titove vasi Andrej Babi~ in 

Mirko Strnad, ki se je spominjal: »Star sem bil 15 let, ko smo 
taborili Na @agi in tu gradili barake. Furmani so s Tonej~kove 
`age vozili dile do Smoku{kega mostu, mi, mularija, smo jih no-
sili naprej, starej{i pa so jih v taboru zbijali skupaj. 14 dni pred 
po`igom sem tabor zapustil in se pridru`il 3. bataljonu v Dragi.«

Kako pomembno je ohraniti spomin na pretekle dogodke, biti 
ponosen nanje, nepotvarjati zgodovine, in negovati tovari{tvo, 
solidarnost, po{tenost, je bilo ve~krat sli{ati z govorni{kega odra. 
Zbrane so nagovorili slavnostni govornik Tit Turn{ek, predsednik 
ZZB za vrednote NOB Slovenije, `upan Ob~ine @irovnica Leopold 
Poga~ar, vodja prenove Titove vasi Ciril Dolar - ^iro in predse-
dnica Krajevne organizacije ZB za vrednote NOB @irovnica Majda 
Gri~ar. Svoje razmi{ljanje je povzela tudi Jerca Mrzel: »Brez do-
godkov, kot je dana{nji, ne bomo imeli zgodovine, brez zgodo-
vine ne bomo imeli korenin in brez korenin nimamo bodo~ega 
rodu. Spominjati se moramo tega, da bomo znali `iveti naprej.«

Po slovesnosti v Titovi vasi so organizatorji, KO ZB za vredno-
te NOB @irovnica, vse prisotne povabili na partizanski gola` in 
tovari{ko dru`enje v Zavrh. 

Polona Kus
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Spominski dan

Gorjanska ~eta iz [entjerneja je s svojim videzom poskrbela 
za pridih preteklosti. V kulturnem programu so sodelovali {e 
u~enci O[ @irovnica z mentorico Veroniko Baka~ in dramska 
igralka Jerca Mrzel.

Ob poti od Smoku{kega mostu do Titove vasi

Vlasta Vidic, Mirko Strnad in Marija Bele. K spominskem 
obele`ju so polo`ili venec. 

Po Poti spomina 

Skupina pohodnikov se je peto leto zapored namesto na 
vrh Stola podala po Poti spominov. 
Prehodili smo slikovito pot skozi dolino Zavr{nice do Jagrskih 
bajt in po pobo~jih Stola nazaj do Valvazorjevega doma ter nav-
zdol do Jamovca in jezera v Zavrhu. Ustavili smo se ob sedmih 
spominskih obele`jih padlim borcem. 
Ob vsaki spominski plo{~i so se na{e misli bogatile s spomini na 
dogodke, ki so povezovali takratne soborce. Ko smo hodili po 
»njihovih poteh«, so tekle besede o njihovih dejanjih, iznajdlji-
vosti, povezanosti. Ob tem smo razmi{ljali tudi o na{em »~asu«, 
na{i odlo~nosti in pripravljenosti za tovari{tvo. O vsem tem in 
bogastvu na{e narave je v preteklih letih z `arom in iskrivimi 
besedami pripovedoval eden izmed pobudnikov tega pohoda, 
tov. Jo`a Kokalj – Mil~e. 
Ni kaj, na~in `ivljenja se spreminja. Na{e dru`enje je utrdilo 
prepri~anje, da prav vrednote in lepote, ki so nas spremljale 

na Poti spominov so in ostajajo nezamenljive. Dajejo nam mo~ 
za nov zanosen korak. Vabimo vas, da se nam prihodnje leto 
pridru`ite.

Z. K.
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Aktualno

O novelaciji Razvojnega 
programa ob~ine 
Žirovni{ki svetniki so se 19. junija sestali na redni, 25. seji 
ob~inskega sveta. 

Na seji so svetniki med drugim obravnavali novelacijo Razvojne-
ga programa ob~ine Žirovnica 2009–2016 z elementi do 
2020. Razvojni cilji in prednostni ukrepi, zapisani v omenjenem 
programu, na~rtujejo enakomeren in sonaraven razvoj ob~ine s 
{tirimi prednostnimi usmeritvami, ki se nana{ajo na razvoj kultu-
re, turizma in podeželja; razvoj okoljske infrastrukture in skrbno 
urejanje prostora; aktivno medgeneracijsko povezanost skupno-
sti in vzpostavitev prijazne in u~inkovite ob~ine.
Analiza, narejena po petih letih uresni~evanja Razvojnega 
programa kaže, da je razvoj sledil zastavljenim usmeritvam. 
Doseženi so bili vmesni cilji na podro~ju okolja, urejanja pro-
stora in družbenih dejavnosti, v zaostanku pa je uresni~evanje 
na~rtovanih ciljev na podro~ju razvoja turizma, kulture in po-
deželja. V petletnem obdobju je bilo realiziranih (oz. so v teku) 
54 % na~rtovanih projektov v skupni vrednosti 10 mio evrov. 
Dobra 2,5 mio je ob~ina uspela pridobiti iz evropske in državne 
blagajne. 

Kot je razložil župan Leopold Poga~ar so k vmesni oceni do-
seženih rezultatov in novelaciji programa pristopili, ker je po-
samezne investicije in ukrepe potrebno prilagoditi spremenje-
nim okoli{~inam, finan~nim zmožnostim ob~ine in države ter 
upo{tevati tudi novo finan~no perspektivo Evropske unije, bi-
stveno pa se razvojna vizija z novelacijo ne spreminja. V skladu 
z Razvojnim programom bo v obdobju do leta 2020 dokon~ano 
kanalizacijsko omrežje (2016), zgrajena plo~nika Zabreznica–
Breznica (2016) in Breznica–Smoku~ (2020), urejene bodo jav-
ne povr{ine s parkiri{~em na Breznici in parkiri{~a na Rodinah 
(2016), kolesarske poti (2017) in obvoznica Vrba (2018). Pro-
gram dopu{~a tudi možnost gradnje gasilskega doma in kultur-
nega centra na Breznici, ko bodo za to dani pogoji.

Novosti, ki jih prina{a novelacija, so pridobivanje no~itvenih zmo-
gljivosti v ob~ini, sanacija mostu v Pi{kovci, izgradnja plo~nika v 
Mostah in {irokopasovnega opti~nega omrežja ter gradnja objek-
ta namenjenega starostnikom s {ir{o ponudbo storitev za starej{e 
ob~ane. Iz programa pa sta z novelacijo umaknjeni ureditev izven 
nivojskega križi{~a z železnico v Žirovnici in obnova železni{ke po-
staje. V obeh primerih je glede na delovanje pristojnih državnih 
in{titucij nerealno pri~akovati realizacijo do leta 2020.
Pri novelaciji Razvojnega programa so sodelovali  ob~inski sve-
tniki in predsedniki odborov OS, predstavniki va{kih odborov in 
javnih zavodov ter zainteresirana javnost. V ~asu javne razgrni-
tve (1. 4.–15. 5. 2014) je 6 posameznikov oz. organizacij podalo 
58 predlogov in pobud za spremembe programa.  
Razvojni program ob~ine je podlaga za vsakoletno na~rtovanje 
investicij in ob~inskega prora~una, vsi projekti pa morajo biti 
usklajeni z že sprejetim ob~inskim prostorskim na~rtom. Obrav-
navano novelacijo 2014 so svetniki potrdili, prihodnja vmesna 
ocena in novelacija sta predvideni v letu 2018.

Na junijski seji je bil potrjen tudi predlog za 2. rebalans 
prora~una, ki razporeja neporabljena sredstva iz leta 2013 v 
vi{ini 130.140 evrov. Sredstva so svetniki med drugim namenili 
za vzdrževanje cest v ob~ini, ureditev meteorne kanalizacije, sub-
vencioniranje cen oskrbe s pitno vodo in za prora~unsko rezervo.

Polona Kus

Gradbi{~e pri osnovni {oli 
Žirovnica
Šola je po~itnice pri~akala v gradbenih odrih. V juniju 
se je nadaljevala energetska sanacija stavbe, obenem so 
pri~ele te~i priprave na gradnjo prizidka, s katerim bosta 
nove prostore pridobila {ola in vrtec. 

V sklopu energetske sanacije so delavci podjetja AS-Primus lani 
novembra {oli že zamenjali kritino in izolirali podstre{je, ob kon-
cu {olskega leta pa so pri~eli {e z menjavo oken in oblaganjem 
zunanjih sten s toplotno izolacijo. Omenjena dela se financirajo 
s sredstvi, pridobljenimi na razpisu Energetska sanacija osnovnih 
{ol Ministrstva za infrastrukturo in prostor (307.000 EUR) in de-
loma iz ob~inskega prora~una (93.000 EUR). 

V {oli pa se ta ~as pripravljajo na gradnjo prizidka, ki bo pred-
vidoma potekala vse do julija prihodnje leto. S prizidkom bo 
{ola pridobila prenovljeno jedilnico, u~ilnico za gospodinjstvo 
ter skladi{~e in shrambo za kuhinjo v pritli~ju ter dve novi u~ilnici 
in dve igralnici s sanitarnim blokom, kabinet in garderobe v nad-

Svetniki so si med sejo ogledali novo pridobitev smoku{kih 
gasilcev, terensko gasilsko vozilo. Poleg standardne sodobne 
opreme ima vozilo vgrajeno visokotla~no ~rpalko in rezervoar  
z vodo, ki zado{~a za prvo in u~inkovito ga{enje za~etnih 
požarov. Zanj so od{teli nekaj manj kot 124 tiso~akov, od tega 
so 110 .000 evrov pridobili iz ob~inskega prora~una, ostalo so 
zbrali sami. 
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Aktualno

stropju. Nova pridobitev bo tudi dvigalo namenjeno gibalno ovi-
ranim v avli.   
Kot je dejala ravnateljica OŠ Žirovnica Ana Klemenc, so 
novi prostori nujno potrebni, saj v vrtcu dve skupini zadnji dve 
leti gostujeta v zbornici oz. telovadnici vrtca, stiska je tudi z 
u~ilnicami na razredni stopnji, jedilnica pa zaradi dotrajanosti v 
tem {olskem letu ni bila ve~ v uporabi. 
Kako bo gradnja vplivala na potek pouka v prihodnjem {olskem 
letu?
Ana Klemenc: »Zaradi prostorske stiske v {oli in gradnje jedilni-
ce bodo v naslednjem {olskem letu u~enci od 6. do 9. razreda 
imeli pouk v mati~nih u~ilnicah.  Na predmetni stopnji bosta 
tudi oddelka 5. razreda in za~asno en oddelek drugega razreda. 
Malico bodo imeli vsi u~enci v razredu. Mize, kjer bodo u~enci 
jedli kosilo, bomo postavili v hodniku pred garderobami in po 
potrebi v pritli~ju hodnika predmetne stopnje. Glede na prostor-
ske možnosti bo potrebno prilagoditi urnik razdeljevanja kosil. 
Najbolj zahtevno bo dostavljanje hrane v vrtec. Dnevno jo bomo 
od kuhinje do vrtca dostavljali s {olskim kombijem.  
Za gradnjo prizidka je bilo izbrano podjetje NGD d. o. o. iz Lju-
bljane, projekt bosta s strani ob~ine vodila Izidor Jekovec in Pe-
tra Žvan. Pogodbena vrednost investicije zna{a 818.000 evrov, 
200.000 evrov bo ob~ina predvidoma pridobila iz Evropskega 
sklada za regionalni razvoj.

Polona Kus

Ekipa prve pomo~i CZ Ob~ine Žirovnica na 
preverjanju usposobljenosti

Ekipa prve pomo~i Civilne za{~ite Ob~ine Žirovnica v sestavi Ani-
ta Svetina, Florjan Svetina, Grega Arnež, Miha Volk, Ale{ Jekovec 
in Helena ~adež se je v soboto, 31. maja 2014, udeležila 19. 
regijskega preverjanja usposobljenosti ekip prve pomo~i Civilne 
za{~ite in Rde~ega križa, ki je letos potekalo v Železnikih. 

Ekipe so pod budnim o~esom strogih ocenjevalcev posku{ale kar 
se da hitro, u~inkovito in seveda pravilno oskrbeti po{kodovance 
na {tirih delovi{~ih oziroma v {tirih primerih naravnih in drugih 
nesre~: nesre~a na otro{kem igri{~u, temeljni postopki oživljanja 
in oživljanje utopljenca, delovna nesre~a – kemikalije, evakua-
cija osnovne {ole v primeru potresa. ^lani ekip ter tudi ostali 
mimoido~i so si na predstavitvenih to~kah lahko ogledali pred-
stavitev razli~nih služb in enot za za{~ito, re{evanje in pomo~ 
(predstavitev dela policije – ogled vozila marica, ogled vozila 

provida  in opreme, prestavitev delovanja Strelskega dru{tva Že-
lezniki in Lovskega dru{tva Železniki, predstavitev prikolice za 
dekontaminacijo ter predstavitev dela radioamaterjev in gasil-
skega vozila PV1 Škofja Loka).
Tekmovale ekipe so bile zelo izena~ene in so prikazale veliko  
znanja pri nudenju prve pomo~i. Vse so se borile za ~im vi{je {te-
vilo doseženih to~k oziroma ~im bolj{o uvrstitev. Prvo in drugo 
mesto sta tako zasedli dve ekipi OZ RK KRANJ, tretja je bila ekipa 
PP Ob~ine Gorje – PGD Podhom, vse ostale ekipe pa so zasedle 
~etrto mesto. V primeru, ~e bi bila tudi ~etrta mesta razporejena 
po vrstnem redu od 4. do 12. mesta, bi ekipa Ob~ine Žirovnica 
zasedla 8. mesto. 

Helena ^adež

Janezu v spomin

Med pripravami za prevzem nove-
ga avtomobila v PGD Smoku~ nas 
je pretresla vest, da je umrl na{ 
dolgoletni ~lan in ~astni povelj-
nik dru{tva, Janez Šebat. Skupaj z 
nami se je veselil pri~akovane pri-
dobitve, pa ga je bolezen par dni 
pred prevzemom premagala.

Rodil se je 15. januarja 1941 v 
Smoku~u in že leta 1954 postal ~lan na{ega dru{tva. Kljub 
trdemu delu na kmetiji se je izobraževal na podro~ju gasilstva 
in dosegel ~in vi{ji gasilski ~astnik II. stopnje. S kraj{o prekini-
tvijo je bil 20 let poveljnik dru{tva, poveljnik sektorja in pod-
poveljnik GZ Jesenice. Pet let je bil tudi poveljnik Gasilskega 
poveljstva Ob~ine Žirovnica. 

Za svoje delo je prejel {tevilna priznanja in odlikovanja 
dru{tva, GZ Jesenice in GZ Slovenije. Za delo na podro~ju 
za{~ite in re{evanje je prejel srebrni znak CZ in plaketo župa-
na Ob~ine Žirovnica.

Cenjen je bil tudi kot mentor tekmovalnih enot. Pod njegovim 
vodstvom so ekipe dosegale izjemne uspehe. ~lanska ekipa je 
leta 2002 osvojila tretje mesto na državnem tekmovanju, na 
tekmovanju treh dežel pa je na{a ekipa devetkrat zmagala. A 
ne le kot mentor, Janez je bil cenjen tudi v vlogi sodnika na 
gasilsko {portnih tekmovanjih doma in v zamejstvu.

Janez je za gasilce imel vedno ~as. Dostikrat je doma~e delo 
opravljal pozno pono~i, podnevi pa je uril tekmovalno enoto 
ali se ukvarjal z organiziranjem kake prireditve. Nikoli ni odre-
kel pomo~i nikomur, ki jo je potreboval. Imel je naravni dar, 
da je v vsaki situaciji znal pravilno ukrepati, njegovi ukazi so 
bili kratki in jasni, intervencije, ki jih je vodil, pa uspe{ne.

Kako visoko cenjen je bil Janez med gasilci, se je pokazalo na 
njegovem pogrebu, kjer se nas je zbralo okoli 160. Pri{li so 
~lani vseh dru{tev od Rate~ do Begunj, iz Kanalske doline in 
sosednje Koro{ke. Njegovo delo bo v zgodovini dru{tva in v 
gasilskih arhivih ostalo zapisano na vidnem mestu.

Janez, {e enkrat hvala za vse. Po~ivaj v miru.

V imenu gasilcev
Marjan Dobnikar
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Z zadnje seje Ob~inskega 
sveta Ob~ine @irovnica 
S to sejo se pribli`ujemo zaklju~ku mandata tokratne sestave 
Ob~inskega sveta O@. Poleg obravnavanja rednih obveznosti 
in zadev, ki nam jih predpisuje dr`ava s spreminjanjem raznih 
uredb, smo obravnavali tudi novelacijo Razvojnega programa 
ob~ine @irovnica. Gre za izredno pomemben dokument, ki 
dolo~a klju~ne usmeritve ob~ine in slu`i kot pravna podlaga za 
kasnej{e projekte, ki se planirajo do leta 2020. 

V Novi Sloveniji smo kot prioriteto izpostavili dokon~anje izgra-
dnje kanalizacijskega omre`ja. Ob tem se bo vzporedno obno-
vilo tudi ob~inske ceste, kar je v nekaterih delih ob~ine nujno 
potrebno.

Na pobudo NSi je dodan tudi nov projekt gradnje internetnih 
{irokopasovnih omre`ij. Po zakonodaji je potrebno ob vseh pre-
kopavanjih javne infrastrukture zagotoviti prostor za optiko, 
zato upamo, da bomo lahko `e kmalu brskali po internetu z 
vi{jimi hitrostmi.

Poudarili smo, da je ve~jo pozornost potrebno nameniti kolesar-
skim stezam, saj bosta ob~ini Radovljica in Jesenice svoje kole-
sarske poti v kratkem pripeljali do na{ih ob~inskih meja.

Opozorili smo, da je pred gradnjo novih javnih prostorov po-
trebno preveriti zasedenost `e obstoje~ih. ^opova rojstna hi{a 
ima minimalno zasedenost, pa tudi kulturna dvorana na Breznici 
ne poka od zasedenosti. Postavlja se tudi vpra{anje, ali se lahko 
prostore osnovne {ole uporablja {e za kak{ne druge dejavnosti? 
V kolikor obstaja resni~na potreba po kulturnem centru, naj bo 

ta grajen ve~namensko, da bo nudil mo`nosti tudi mladinskim 
dejavnostim. Ob tem bi bilo tudi potrebno poskrbeti, da celotni 
stro{ki delovanja in vzdr`evanja ne bodo padli na ob~ino.

Izpostavili smo vpra{anje kakovosti zraka v ob~ini, glede na to, 
da je na Jesenicah prisotna te`ka industrija. Ugotavlja se, da 
uradni dr`avni monitoring ne izvaja stalnih meritev kakovosti 
zraka in tal, ne v @irovnici in ne na Jesenicah. V skladu z zako-
nodajo le to nadzorujejo industrijski obrati sami in naj ne bi bila 
problemati~na. Neodvisnih meritev ni. 

Vizija NSi-ja je, da se po izgrajeni osnovni infrastrukturi ve~ja 
pozornost nameni ljudem, {e posebej programom starej{ih in 
programom za mlade. ^e izpostavim samo mlade, bi lahko v 
mladinskem centru v povezavi z Razvojno agencijo Gorenjske 
(RAGOR) omogo~ili izvajanje u~enja podjetni{tva, programiranja 
in drugih kreativnih programov, kjer bi mladi lahko izrazili svoj 
potencial.

Kot zadnjo in pomembnej{o tematiko smo izpostavili etno 
spodbude. Strategija Zavoda za turizem in kulturo @irovnica je 
privabiti ~im ve~ turistov, zato je posledi~no potrebno vasi tudi 
urediti. V NSi smo predlagali, da se pripravijo namenski razpisi, 
ki bi omogo~ali ob~anom, da bodo la`je varovali in ohranjali 
kulturno dedi{~ino, spomeni{ko za{~itene hi{e, poleg tega pa 
spodbujali in z namenskimi sredstvi ohranjali kulturno krajino 
z zasaditvijo drevoredov (novih Stagen), obnovo kozolcev, s 
prepre~evanjem zara{~anja pa{nikov, itd.

Jurij Dol`an
OO @irovnica

Prisluhnili smo ljudem, ki zahtevajo enake ukrepe, kot 
jih predlaga Evropa: nižje davke, enostavnej{e ad-
ministrativne postopke in odprto gospodarstvo. 
Strokovnjaki, ekonomisti, podjetniki in gospodarstveniki nam pritrjuje-
jo, da smo pripravili najbolj{i gospodarski program za Slovenijo. Ima-
mo izku{nje – vodili smo DEMOS in osamosvojitveno vlado, zavedamo 
pa se, da {tejejo le prihodnost – delovna mesta in gospodarski preboj. 

NIZKI DAVKI pomenijo nižjo obdav~itev dela (delodajalci bodo za 
isti bruto znesek zaposlili ve~ oseb), nižji DDV in tro{arine (cene 
bodo konkuren~nej{e) ter socialno kapico (znižanje najvi{jih pri-

spevkov za socialno varnost). Cena dela najbolj produktivnih in izobraženih bo tako nižja, 
najbolj{i kadri pa bodo ostajali doma. 

ENOSTAVNI POSTOPKI pomenijo hitrej{a ume{~anja objektov v prostor in u~inkovitej{e 
~rpanje evropskih sredstev (zapletene postopke je potrebno poenostaviti in narediti pre-
gledne). Poenostavitev postopkov javnega naro~anja pomeni, da bodo tudi »navadna« 
podjetja lahko pri{la do poslov z državo, kar pomeni ve~jo konkurenco in optimalnej{e cene. 

ODPRTO GOSPODARSTVO – Privatizacija državnih podjetij je nujna. Podpiramo prodajo 
odgovornim lastnikom, ki imajo denar za razvoj. Reforma trga dela in prenova socialnega 
varstva sta prioriteti, saj je na{ sistem preve~ tog, delodajalci pa si zaradi preve~ zapletenih 
postopkov ne upajo zaposlovati. Eden temeljnih ukrepov je pove~anje pla~ilne discipline, 
kar bi razbremenilo in pomagalo tudi uspe{nim podjetjem. 
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Vabilo na pred~asne 
dr`avnozborske volitve

Praznovali smo dan dr`avnosti. Pri{el je ~as po~itnic in dopustov, 
zato je razmi{ljanje o u~benikih in u~nih temah morda marsi-
komu odve~. Vendar je presenetljivo dejstvo, da ve~ina ljudi, 
u~encev in dijakov sploh ne ve, zakaj pravzaprav praznujemo 
dan dr`avnosti. U~benike in u~ne teme smo omenili, ker v njih 
ni mogo~e zaslediti, kako je nastajala in nastala nova dr`ava 
Slovenija.
Smo sredi volilne kampanije za pred~asne dr`avnozborske vo-
litve. Vse aktivnosti in delo strank so usmerjeni v predstavlja-
nje kandidatov, da volilno telo ~im bolj prepri~ajo, zakaj je nji-
hov najbolj{i. [e vedno dr`i ljudski rek: »Vlado imamo tak{no, 
kakr{no si zaslu`imo«.
Pasivnost, ki se je skozi leta naselila v nas samih, da je vse brez 
veze, saj tako ne moremo ni~ spremeniti, absolutno ne dr`i. 
Spomnimo se skoraj pol stoletja nazaj, kako enotni in slo`ni smo 
bili na plebiscitu za samostojno Slovenijo. Z zdru`enimi mo~mi 
smo prepre~ljivo uspeli in uresni~ili sanje na{ih prednikov. 
Spo{tovane bralke in bralci, naredimo korak naprej. V ~im ve~jem 
{tevilu pojdimo sredi julija na volitve, da izpolnimo dr`avljansko 
dol`nost in izkoristimo pravico, kajti le tako najbolje pripomo-
remo, da bo `ivljenje teklo tudi po na{ih smernicah in `eljah. 
Odlo~itev naj temelji na `e dokazanih dejstvih in ne na trhlih 
obljubah novih obrazov.
 Se vidimo 13. 7. 2014 na pred~asnih dr`avno zborskih volitvah.
        

 Ob~inski odbor SDS @irovnica

OO SDS @irovnica odlo~no zavra~a krivi~no obsodbo 
predsednika SDS Janeza Jan{e.

V spomin in opomin

Dolga leta je bila z nami. Nih~e zagotovo ne ve, koliko je bila 
stara, saj se je njen rojstni list ̀ e davno izgubil v birokratskih pre-
dalih. Spominjali se je bomo po tem, da je ohranjala in drugim 
posredovala pametne nauke, kot so, da se je z de`ja pametno 
~im prej umakniti pod streho in ne pod kap, da kdor prvi pride, 
prvi melje in da `ivljenje ni vedno po{teno.
@ivela je preprosto, dr`ala se je na~ela, da lahko zapravi{ toli-
ko, kolikor zaslu`i{. Vedela je, kaj je zdravo star{evstvo. Njeno 
zdravje pa je za~elo vidno pe{ati, ko so v veljavo stopila sicer 
dobronamerna na~ela, ki pa so jih ljudje vzeli preve~ resno. Ko 
je sli{ala, da so {estletnika obto`ili spolnega nadlegovanja, ker je 
poljubil so{olko, da so najstnike izklju~ili iz {ole, ker so po malici 
uporabili ustno vodico in da so u~itelja odpustili, ker je kaznoval 
dijaka, se je njeno stanje resno poslab{alo.
[e huje je bilo, ko je izvedela, da morajo u~itelji prositi za dovo-
ljenje star{ev, preden dajo u~encu aspirin, ne smejo pa star{ev 
obvestiti, ~e u~enka zanosi ali splavi.
In kon~no je izgubila voljo do `ivljenja, ko je deset zapovedi po-
stalo nepomembnih, ko je cerkev postala posel in ko so za~eli z 
zlo~inci ravnati lep{e kot z njihovimi `rtvami.
In ko je ta gospa, ki jo poznamo pod imenom Zdrava Pamet, 
izvedela, da se je neka gospa polila z vro~o kavo, se prito`ila in 
za nagrado dobila visoka od{kodnino, je izdahnila {e zadnji dih.
Za njo `alujejo njeni star{i Resnica in Zaupanje, njen mo` Pre-
udarnost, h~erka Odgovornost in sin Razum, pre`iveli pa sta jo 
tudi obe polsestri Moja Pravica in Jaz Ho~em.

Ta sestavek, ki sem ga pridobil pred leti, sem prebral na prvo-
majskem sre~anju pri Domu pri izviru Zavr{nice. Avtor mi ni bil 
poznan, sedaj pa sem pridobil podatek, da naj bi bil to g. Ale{ 
^erin. V njem je hudomu{no povedano tisto, kar se dostikrat 
resni~no dogaja v vsakodnevnem `ivljenju. V ~asu, v katerem 
trenutno `ivimo, preve~krat poudarjamo samo na{e pravice, 
pozabljamo pa na na{e dol`nosti in se ne oziramo preve~ na 
zdravo pamet, resnico in zaupanje. Mogo~e pa je prav, da se na 
te besede spomnimo letos, ko bomo od{li na dr`avnozborske 
in lokalne volitve. Volimo tiste, ki jim zaupamo, da zastavlje-
ne cilje in naloge uresni~ujejo, tiste, ki so preudarni pri svojih 

odlo~itvah, tiste, ki so odgovorni za svoja dejanja in tiste, ki jim 
resnica ni tuja, pa ~eprav je v~asih neprijetna, in tiste, ki jim je 
skupno dobro pomembnej{e od koristi posameznika.
Konfucij je dejal: »Ne delaj drugim, kar ne bi rad, da drugi delajo 
tebi, ampak delaj drugim, kar bi rad, da drugi delajo tebi.«

Izidor Jekovec

www.alenkabratusek.si

15Alenka Pavlič

Pogum
za naprej
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Kako dolgo bo {e treba ~akati na 
dokazila po{tenega dela?

@upan in pod`upan @irovnice se javno zgra`ata nad nepo{tenim, 
po~asnim in predragim delom dr`ave, uperjenim proti lastnim 
dr`avljanom. @al so o~itki ve~krat upravi~eni. A v zadnjih letih 
sem javno objavila vrsto argumentiranih pripomb in obto`b 
na delo politi~nega vodstva ob~ine @irovnica, na las podobno 
delu dr`ave. Opozarjam na nezakonito odvzemanje pravic in 
denarja ob~anom, na la`i, prikrivanje informacij, zlorabo poo-
blastil, korupcijo in manipulacije. Opozarjam na dejanja, ki se 
v demokrati~nih dru`bah ne bi smela dogajati, na katere opo-
zarja tudi najbolj spo{tovana in{titucija v dr`avi, Informacijska 
poobla{~enka. Tako kot ona verjamem, da je informacije mo`no 
skriti za dolo~en ~as, slej ko prej pa bo resnica pri{la na plano. 
[e vedno ~akam na {tevilne odgovore, do katerih imam pravico, 
zaradi omejitve prostora jih tu navajam pet:

1.  G. `upan, oktobra 2013 ste javno razgrnili predlog ureditve 
centra Breznice, ki ni umaknil, ampak pribli`al promet mrli{kim 
ve`icam, saj v sredi{~e parka pred cerkvijo ume{~a kro`i{~e. Do 
pripomb ste se bili dol`ni opredeliti v enem mesecu. Minilo je 
8 mesecev. Gre za va{ predlog, koliko ~asa {e potrebujete?

2.  G. `upan, julija 2013 sem v Novicah obto`ila ob~ino, da je 
ob~anom Breznice in Vrbe prepovedala priklop na meteorno 
kanalizacijo, komunalni prispevek pa nam je neupravi~eno 
zara~unala (za na{o povpre~no hi{o ca 450 EUR). Pravno 
ob~ani nimamo nobene mo`nosti ve~, a tudi po{tena re{itev 
ni nezakonita. Kaj menite? 

3.  G. pod`upan, ko ste ob~anom odvzeli pravico do vra~ila sred-
stev telefonije (700 dru`inam po 250 do 400 EUR) ste trdili, 
da je to potrebno zaradi spremembe zakona. Meni ni uspelo 
najti te spremembe, zato {e vedno ~akam na va{e pojasnilo 
ali opravi~ilo ob~anom. 

4.  G. `upan, v Novicah ste besedno obrcali ob~insko svetnico, 
ker si je ob obravnavi prora~una drznila zahtevati pojasnilo 
za 100 % pove~anje investicije v ob~insko stavbo (na pre-
ko 1 mio EUR). Izkazalo se je, da je bil njen dvom {e kako 
upravi~en. Ali in kdaj lahko pri~akujemo opravi~ilo za ta grob 
napad?

5.  G. `upan, letos ste predlagali ob~inskemu svetu oprostitev 
dela komunalnega prispevka za kupce zemlji{~ va{ih prijate-
ljev (tako ste jih pozdravili ob otvoritvi {portne dvorane) v po-
slovni coni. Ali lahko javno objavite pravno podlago, po kateri 
ste jih osebno `e nekaj let prej oprostili oz. s pogodbo oblju-
bili oprostitev tega prispevka. To `elim vedeti zato, ker za nas 
ob~ane in na{e kupce pri zara~unavanju ni milosti, {e ve~, 
trdim, da nam zara~unavate precej ve~, kot dolo~a zakon. 

Na prora~unu je `e nekaj let od 1 do 3 mio denarja, tudi pre-
ve~ pla~an komunalni prispevek in nevrnjena sredstva telefonije. 
Po{teno delo ob~ine je transparentno. Zato {e vedno ~akam na 
odgovore. Za vse, ki odgovorov ne potrebujejo, je ta dr`ava na-
tanko taka, kot jo zaslu`ijo. Kdor nasilje tolerira, sporo~a, da jih 
lahko dobiva po grbi {e naprej. 

Bernarda Resman

mag. RINA KLINAR-Dejanja

  1414
 za delovna mesta in 

 priložnosti za mlade
 za varno starost
 za javno in dostopno šolstvo in 

 zdravstvo
 za solidarnost

V

HVALA ZA VAŠ GLAS.

SOCIALNI DEMOKRATI, LEVSTIKOVA 15, LJUBLJANA

Jeseniške novice

Zgornjesavski glas

mag. RINA KLINAR-Dejanja

  1414
 za delovna mesta in 

 priložnosti za mlade
 za varno starost
 za javno in dostopno šolstvo in 

 zdravstvo
 za solidarnost

SOCIALNI DEMOKRATI, LEVSTIKOVA 15, LJUBLJANA
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Razmi{ljanje o ~lanku ob~inske 
svetnice SDS ge. Tatjane Mulej z 
naslovom »Svetni{ki ne gasilcem«

Ob~inska svetnica ga. Tatjana Mulej velikokrat kriti~no in jav-
no razmi{lja o odlo~itvah ob~inskega sveta, ob~inske uprave in 
`upana. S svojim zadnjim zapisom v majski {tevilki Novic ob~ine 
@irovnica o tem, kako naj bi svetniki rekli »ne« gasilcem v ob~ini, 
pa je prestopila mejo dobrega okusa. 

Da ne bo pomote, `upan ni ob~inski svetnik, ne dobiva sej-
nin, prav tako tudi pod`upan ne. Tega pisma ne pi{em v ime-
nu ob~inskih svetnikov Ob~ine @irovnica. Pi{em kot `upan, kot 
~lovek, kot ob~an, ki je vpet v dru`beno in dru`abno `ivljenje 
ob~ine, za razliko od avtorice, ki se nekaj mesecev pred volitva-
mi kje pojavi in kaj napi{e, njene vidnej{e vloge v anga`iranju v 
skupnosti pa ni zaslediti. 

Ob~inska svetnika ga. Tatjana Mulej in g. Du{an Konte skoraj 
nikoli ne potrdita ob~inskega prora~una. Tako lahko re~em, da 
sta do sedaj najve~krat prav onadva rekla »ne« tako gasilcem kot 
tudi »ne« gradnji kanalizacije, cest, sociali, {oli, kulturi, {portu in 
{e ~emu. Spo{tovana svetnica o~itno niti ne ve, koliko sredstev, 
opreme in vsega ostalega namenjamo gasilcem v na{i ob~ini, pa 
ne kar tako, temve~ zato, ker potrebujemo gasilce, ker le dobro 
usposobljeni in opremljeni lahko opravijo svoje poslanstvo.

@upan, pod`upan, ob~inska uprava, ostali svetniki, dru{tva in 
posamezniki {e kako cenimo delo gasilcev in jim zato pri tem 
tudi pomagamo. Veliko posameznikov, podpornih ~lanov, go-
spodinjstev in zasebnikov, ki imajo sede` podjetja v ob~ini ali 
`ivijo pri nas, so `e donirali sredstva gasilcem ali jim pomaga-

li. Go. Tatjano Mulej spra{ujem, kolikokrat je to storila ona kot 
podjetnica?

Obe gasilski dru{tvi v ob~ini sta `e prejemnici priznanj, obe sta 
odli~no opremljeni, njuni ~lani usposobljeni in obe se pona{ata z 
dobrim voznim parkom. Letos sem obe dru{tvi, zaradi njihovega 
dela, predlagal za priznanje Civilne za{~ite, jima pomagal pri 
donaciji dobrodelne ustanove, prav tako pa sem v rednih stikih 
z njimi. Ob kak{ni pomembni akciji in intervenciji grem ob~asno 
z gasilci tudi na »teren« (pono~i, v de`ju, v vetru …), ogledam si 
njihove vaje, se veselim z njimi uspehov na tekmovanjih itd. Prav 
tako sem ~lan obeh dru{tev in tudi kak{no prostovoljno uro sem 
`e opravil za PGD Zabreznica. 

Znam jim povedati konstruktivno kritiko in znam se jim zahvaliti, 
kot ~lovek in v okviru svojih pooblastil in funkcije `upana. Nisem 
ob~inski svetnik, pa se mi res zdi »zamalo«, da ga. Mulej tako 
pi{e o ne~em, kar niti dobro ne pozna, torej o odnosu svetnikov 
do gasilcev samih. Njen predlog, da se ob~inski svetniki odpove-
jo sejnini, je bil prepu{~en svetnikom in prav je tako. Razen po-
pulizma, s predlogom ne bi dosegla nobenega pravega u~inka. 
Saj kot `e povedano, za na{e gasilce je poskrbljeno, kljub nje-
nemu manj{inskemu nasprotovanju prora~unu, iz katerega se 
poleg ostalih financirajo tudi gasilci. 

Na{i gasilci se s tem, da ob~ina za njih dobro skrbi, velikokrat 
pohvalijo in ker vsako leto sodelujem na njihovih ob~nih zborih, 
to sli{im tudi na lastna u{esa.

Gospa ob~inska svetnica Tatjana Mulej, izkoristila ste ~asopis za 
ceneno nabiranje politi~nih to~k s populisti~nim zapisom, kako 
so svetniki rekli »ne« gasilcem. To enostavno ne dr`i.

Leopold Poga~ar, 
`upan

Svetni{ki NE gasilcem?

Lahko bi rekli, da je ~lanek ge. Tatjane Mulej v prej{nji {tevilki 
Novic napisan v{e~no in strokovno, vendar pa je dale~ od re-
snice in osnovnih na~el eti~nega kodeksa. Kakorkoli `e, ne ra-
zumeva, kako smo svetniki gasilci lahko rekli NE, ko pa je ven-
dar gospa Tatjana Mulej predlagala oziroma dala pobudo pod 
to~ko dnevnega reda »pobude in vpra{nja«, pri kateri pa~ ni 
mogo~e glasovati, kaj {ele pritisniti gumb NE (proti). Dobila 
je samo pojasnilo, da ob~ina ne more nakazati denarja nepo-
sredno dru{tvom, lahko pa vsak posamezni svetnik donira svoj 
del sejnine dru{tvom v lastni re`iji. Ker v pravni dr`avi veljalo 
predpisi in zakoni, druga~e ne gre. Kje pa je avtorica ~lanka vi-
dela svetni{ki NE? Misliva, da je `e predvolilno obarvan in da 
je bil ~lanek napisan {e preden je bila podana pobuda na seji 
ob~inskega sveta. Do datuma izdaje Novic, kjer je bil omenjeni 
~lanek objavljen, na TRR PGD Zabreznica s strani svetnikov SDS 
ni bila nakazana nobena donacija, prav tako pa ne razumeva, 
kako lahko ga. Tatjana predvideva, da svetniki niso donirali, ko 
pa nima vpogleda v TRR PGD Zabreznica. Gasilci v na{i ob~ini 
delujemo v korist kraja in ljudi, kar smo dokazali vedno, kadar je 
bila potrebna na{a pomo~. V tem trenutku pa nam k sre~i, zara-
di urejenega ob~inskega financiranja, ne primanjkuje ne opreme 
in ne sredstev. Vas, ga. Tatjana pa napro{amo, da ne zlorabljate 
na{ega prostovoljnega poslanstva za igrice politike.

Poveljnik PGD Zabreznica Sa{o Pintar
Namestnik poveljnika PGD Zabreznica Nino Rejc

Objava volilnih propagandnih sporo~il v 
Novicah ob~ine @irovnica v ~asu volilne 
kampanje za lokalne volitve 2014

V skladu s 3. ~lenom Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi 
in izdajanju ~asopisa ob~ine @irovnica (Ur. l. RS, 13/2011) bodo 
imele stranke, liste in druge osebe, ki kandidirajo na lokalnih vo-
litvah, v septembrski {tevilki Novic ob~ine @irovnica brezpla~no 
na voljo po 1 stran za predstavitev kandidatov za `upana in po 
1 stran za predstavitev kandidatnih list za ob~inski svet. Dodatni 
prostor za volilna propagandna sporo~ila je pla~ljiv po veljav-
nem ceniku za ogla{evanje v Novicah ob~ine @irovnica. 
Cela stran: 228,00 EUR 
Polovica strani: 115,00 EUR

Tretjina strani: 79,00 EUR
^etrtina strani: 58,00 EUR

V navedene cene ni vklju~en 22 % DDV.

Prihodnja {tevil Novic ob~ine @irovnica bo iz{la 19. 9. 2014. 
Rok za oddajo prispevkov je 12. 9. 2014. 

Ob~ane vabimo, da uredni{tvu posredujejo informacije o de-
lovanju organizacij in posameznikov v ob~ini, o zanimivostih v 
okolici in prispevke za rubrike Hvalimo/Grajamo, in Mali oglasi 
in Mnenja bralcev. (Posamezno mnenje je omejeno na obseg 
polovice strani, to je 3000 znakov s presledki.) 

@irovnica 60 c, 4274 @irovnica
e-naslov: novice�medium.si
tel.: 040 439 560 ali 04 580 50 20

NOVICE OB^INE @IROVNICA



12

Kultura

Humanitarna pomo~ 
za poplavljena 
obmo~ja

Ob novicah o hudih poplavah v Bosni 
in Srbiji je med ob~ani @irovnice ste-
kla akcija za pomo~ ljudem na priza-
detih obmo~jih.

Pobudo za zbiranje potrebnega materiala 
je spro`ila Mateja Mla~nik, v organizaci-
jo zbiranja in prevoza se je nato aktivno 
vklju~il Niko Jakelj. Glas o akciji se je hitro 
raz{iril in v nekaj dneh se je na Selu na-
bralo za 8 ton hrane, vode, sanitetnega 
materiala, obla~il … Po svojih mo~eh so 
s sredstvi in dejanji prispevali posame-
zniki in organizacije, med njimi Elektro 
Gorenjska, Vulkanizerstvo @emlja, PGD 
Zabreznica, Medium @irovnica in Ob~ina  
@irovnica. 

S konvojem vozil je prva po{iljka pomo~i iz 
@irovnice 21. maja dospela do bolni{nice 
v Smederovski Palanki in neposredno v 
roke ljudem na obmo~ju Obrenovca, ne-
koliko dni kasneje pa {e druga po{iljka, 
skupaj z materialom zbranim v sosednjih 
ob~inah, v srbsko Modri~o.

P. K.

Vabilo 
glasbenikom

Po prenehanju delovanja tambura{ke 
skupine Ka{arji v leto{njem letu, so se v 
KD dr. France Pre{eren @irovnica - Brezni-
ca odlo~ili, da ustanovijo in{trumentalno 
skupini tamburic in kitar. Vse, ki vam je 
ljuba glasba in igrate katerega od obeh 
in{trumentov vabijo, da se pridru`ite novi 
glasbeni skupini pod okriljem kulturnega 
dru{tva. Z delovanjem bo pri~ela v sep-
tembru. Dodatne informacije dobite pri 
predsedniku KD dr. France Pre{eren Jo`u 
Resmanu, tel.: 031 555 348. Vabljeni k 
ustvarjanju!

V tednu ljubiteljske kulture tudi koncert  
»O kresi se dan obesi«

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti je v sodelovanju z Zvezo kulturnih 
dru{tev Slovenije pripravil vseslovenski teden ljubiteljske kulture, ki je prvi~ 
potekal med 15. in 22. junijem 2014 in je z ustvarjalno energijo povezal ce-
lotno Slovenijo ter poskrbel za {iroko promocijo ljubiteljske kulture. V ta 
program se je vklju~ilo tudi na{e kulturno dru{tvo s koncertom O kresi se 
dan obesi. 

Me{ana pevska skupina Dr. France Pre{eren je koncert izvedla 
pred Jalnovo rojstno hi{o na Rodinah v sodelovanju z otro{ko 
folklorno skupino Breznica, Matejo Mla~nik kot nepogre{ljivo 
pripovedovalko Mino Mva~nkovo, Janezom Mulejem, ki je po-
gostil tako nastopajo~e kot obiskovalce, seveda ni manjkalo niti 
izdelkov Pekarne Resman, ter slikarji, ki so ~ez dan ustvarjali 
na svojih platnih. Son~en nedeljski dan je na prireditev privabil 
{tevilno poslu{alstvo, najve~ bli`njih sosedov ter seveda redno 
ob~instvo tako me{ane skupine kot tudi otro{ke folklorne skupi-
ne. Mladi folklorniki so v svojem programu predstavili tudi odr-
sko postavitev z naslovom »Z rjuho n'm fletn je«, katere avtorica 
je umetni{ka vodja skupine Maru{a Stres. Splet igre, pesmi in 

plesa je bil letos prvi~ predsta-
vljen na obmo~nem sre~anju 
otro{kih folklornih skupin v or-
ganizaciji JSKD RS. S strani se-
lektorice je bil izbran za dr`avno 
sre~anje, ki je potekalo v [en-
tjerneju. Skupina je tam prejela 
zlato priznanje, ki pa jim daje 
nalogo, da se ~im bolje pripravi-
jo na praznovanje 20. obletnice 
neprekinjenega delovanja. Ob 
jubileju bodo folklorniki pripra-
vili prireditev v doma~i kulturni 
dvorani na Breznici v mesecu 
novembru.

MePSovci so v svojem programu 
na Rodinah predstavili prete`no 
nov program, nekaj tudi tekmo-
valnih pesmi, ki jih bodo predsta-
vili na 8. svetovnem zborov skem 
tekmovanju, ki bo od 15. do 20. 
julija potekalo v latvijskem me-
stu Riga, ve~ o tem pa seveda v 
naslednjih Novicah. Skupina je v 
obdobju od septembra 2013 do 
junija 2014 prvi~ tekmovala tudi 
na »doma~ih tleh«. Prijavili so se 
na regijsko tekmovanje odraslih 
zasedb za Gorenjsko regijo, bili 
s strani JSKD RS za kulturne de-

javnosti tudi izbrani in novembra lani v Radovlji{ki gra{~ini za izveden program prejeli 
srebrno priznanje, ki je v njihovi bogati zakladnici priznanj dobilo posebno mesto.

»@elimo in upamo, da kresni koncert postane tradicionalen,« pravijo ~lani skupine, 
»enkrat v eni vasi, drugi~ v drugi, in ker imamo deset vasi … Vsem bralcem Novic pa 
`elimo prijetne poletne po~itni{ke dni. Vsaj malce pomislite na nas, v Latviji bomo edini 
predstavniki slovenske kulturne skupnosti, pa tudi ob~inska zastava bo poleg slovenske 
zavihrala na otvoritveni in zaklju~ni slovesnosti v svetovno znani areni Riga, ki sprejme 
okoli 30 000 obiskovalcev.«

Jerneja Stres 
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Kavbojski plesi na 
Breznici

V dvorani na Breznici je drugo sezo-
no delovanja zaklju~ila skupina ple-
salk COLORADO Country Line Dance, 
ki se u~ijo kavbojskih plesov v vrsti.

Skupino Colorado je ustanovila Majda 
Starova{nik iz Kranja pred {estimi leti. Ple-
sne skupine delujejo v Kranju na Kokrici, 
v Ljubljani in zadnji dve leti na Breznici. 
Okoli 20 plesalk, ki so se poimenovale 
Wild Roses, se sestaja enkrat tedensko, 
doslej so se nau~ile vrsto razli~nih ple-
sov na country glasbo. Plesalka Helena 
^ade`: »V skupini smo sama dekleta iz  
@irovnice in okoli{kih krajev, zelo razli~nih 
starosti. Ple{emo v vrsti, druga zraven 
druge, na vse {tiri strani neba. Pari tako 
niso bistveni pri na{em plesu, a kavboji so 
kljub temu dobrodo{li .«
Zunanji simboli country plesalk vsebujejo 
obvezne kavbojske {kornje, telovnik, ruti-
co in seveda kavbojski klobuk. Kot pravi 
Majda: »Svet pod klobukom je druga~en. 
Ko si nadene{ klobuk, pozabi{ na recesi-
jo, na vsakodnevne tegobe in se prepusti{ 
kavbojskim zgodbam.«
[esta country line dance sezono so vse 
skupine Colorado zaklju~ile s pestrim ce-
lodnevnim medgeneracijskim dru`enjem 
v country stilu na Jezerskem, v Colorado 
saloon-u. Z rednimi treningi bodo po-
novno pri~ele jeseni. V svoje vrste vabijo 
vse ljubitelje country glasbe in plesa, ki se 
bodo na Breznici lahko vklju~ili v za~etno 
ali nadaljevalno skupino. Treningi bodo 
potekali ob torkih, s pri~etkom ob 18.15 
oz. 19.15. Vabljeni!

P. K.

Sre~anje son~kov

Zadnja sobota v maju je bila spet 
son~kova. Ponovno, kot `e 14 let 
doslej, so se sre~ali son~ki – otroci 
in odrasli s posebnimi potrebami iz 
ob~ine @irovnica. 
Sre~anja organizira ob~inska Karitas Bre-

znica pod vodstvom ge. Sonje Mance. 
Prostovoljke `upnijske Karitas so tudi le-
tos poskrbele za vabila, za pogostitev in 
za prevoze tistih, ki sami ne bi mogli priti 
na prireditev v dvorani na Breznici. V na{i 
`upniji, kamor spadajo tudi Studen~ice, 
je po podatkih, ki jih ima `upnijska Ka-
ritas Breznica, 21 takih son~kov. Veseli 
del na{ih sre~anj so dru`abne igre v obliki 
tombole, ki prina{ajo darila. Za razgiba-
no razpolo`enje in res prijetno vzdu{je z 
velikim veseljem vedno pomagajo mladi 
verou~enci in skavti stega Pod svobodnim 
soncem. Duhovno noto na sre~anjih pri-
speva gospod `upnik, zadnje dve leti je 
to gospod Marjan s pomo~nikom Tone-
tom. Splo{na odgovornost pa v celoti, 
tako finan~no kot organizacijsko, sloni 
na `upnijski Karitas Breznica. Ob slove-
su smo si udele`enci zadovoljni rekli, da 
se spet dobimo. Naslednji~, ko pride sv. 
Miklav`. Tako kot vsako leto. A to je `e 
veselje in zgodba zase. O tem pa pozimi. 
V imenu son~kov hvala vsem za vse. 

Marija Langus

Va{ko sre~anje »Ta 
spodn’e Rodn’e«

Va{~ani spodnje polovice vasi Rodin, 
t.i. »Ta spodn'e Rodn'e«, smo letos `e 
peti~ zaporedoma organizirali va{ki 
piknik. 
Piknik organizira t.i. »odbor dobre volje«. 
Odbor predstavlja vsak prebivalec spo-
dnjih Rodin, ki sodeluje pri pripravi pikni-
ka kot tudi med in po pikniku. Namen do-
godka je pre`iveti nekaj ~asa med svojimi 
sosedi, se pri tem zabavati, spoznavati ter 
tudi kaj dobrega pojesti in popiti.

@e nekaj let zapored na pikniku poteka 
tudi tombola, ki jo izvedemo z zbiranjem 

dobitkov med samimi va{~ani. Tombola 
tako vsem udele`encem prinese mnogo 
dobro volje in tudi kak{no koristno stvar. 
Posebej smo veseli, da se va{kega sre~anja 
udele`i ve~ina va{~anov in radosti nas, da 
se na pikniku zabava tudi mladina. Piknik 
pripomore k medsebojnemu celoletne-
mu dru`enju, izbolj{anju odnosov med 
sova{~ani in enotnosti spodnjih Rodin. 

Va{~ani »Ta spod'ne Rodn'e«

Poletje v knjižnici

V Knjižnici Matije ̂ opa Žirovnica smo 
se pripravili na poletje in poskrbeli, 
da bo le to za uporabnike na{e knji-
žnice pisano, zabavno, kratko~asno 
in pou~no. 

Za otroke v juliju in avgustu pripravlja-
mo sedem tednov po~itni{kih delavnic, 
kjer bodo v družbi sovrstnikov urili ro~ne 
spretnosti, razvijali ustvarjalnost in kako-
vostno preživljali prosti ~as. Delavnice so 
brezpla~ne in namenjene otrokom, ki so 
stari vsaj {est let. Prijave zbiramo v knji-
žnici, program je objavljen v koledarju 
prireditev. 

V poletnem ~asu bo v knjižnici na ogled 
razigrana razstava otrok iz vrtca Blejska 
Dobrava, za vse na{e bralce pa bomo 
veseljem poiskali leposlovne knjige za 
po~itnice, vodnike z idejami za izlete, 
pou~ne knjige o zeli{~ih in {e marsi~em. 
Lepo vabljeni v knjižnico!

Katarina Plasin

Bralni namig iz knji`nice 
Matije ^opa

Tove Jansson: 
Poletna knjiga 
Mladinska knjiga, 2007
Finsko-{vedska pisa-
teljica Tove Jansson 
(1914–2001) je leta 
1972 napisala Pole-
tno knjigo, ki s pre-
tanjeno me{anico 
modrosti in blagega 
humorja že dolgo 
velja za klasi~no delo 
skandinavske knji-
ževnosti. Med babico in vnu~ko, ki 
preživljata poletja na otoku v Finskem 
zalivu, se zlagoma splete enkratno pri-
jateljstvo, ki ga zaznamujejo drobni 
skupni podvigi v naravi ter razgovori, 
v katerih na svoj na~in premlevata bi-
stvena življenjska vpra{anja.
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Delavnica za varnost v 
prometu in nagrada {oli

V Vulkanizerstvu @emlja so 28. maja s 
Svetom za preventivo in vzgojo otrok v 
prometu pripravili aktivnosti, na katerih so 
obiskovalci lahko preverili svoje znanje o 
varnosti v prometu, izmerili svoj reakcijski 
~as, se preizkusili v simulaciji vo`nje pod 
vplivom alkohola – vse z namenom ve~je 
osve{~enosti udele`encev v prometu. 
Delavnice so potekale v sklopu nate~aja 
»Z roko v roki. Za varnost otrok!«, ki ga 
organizira Goodyear Dunlop Sava Tires. 
Na nate~aju so se osnovne {ole potegova-
le za sredstva v vi{ini 2.000 evrov, s kateri-
mi bodo lahko hitreje realizirale aktivnosti 
za urejanje prometa v okolici {ol. S svojim 
predlogom za izbolj{anje prometne var-
nosti v okolici in besedilom prometne hi-
mne, ki ga je napisala u~enka Nikita Stare, 
je omenjeno vsoto prejela tudi Osnovna 
{ola @irovnica.

Zbiranje odpadnega papirja 
za {olski sklad
V mesecu aprilu je pri O[ @irovnica po-
tekala akcija zbiranja odpadnega papirja. 
Akcija ni bila namenjena le ~i{~enju kleti, 
temve~ tudi pridobivanju sredstev za {ol-
ski sklad, ki pomaga otrokom iz socialno 
ogro`enih dru`in. Zbrali smo 4. 660 kg in 
s tem pridobili 326 evrov.
Vsem sodelujo~im se zahvaljujemo za 
sodelovanje. Vabimo vas, da odpadni 
papir zbirate {e naprej in se nam jeseni 
pridru`ite v {e ve~jem {tevilu.

P.S.: Ali ste vedeli, da na mesec prejme-
mo v po{tne nabiralnike 3–4 kg reklamnih 
letakov?
Do jeseni tako lahko vsako gospodinjstvo 
pomaga z vsaj 15 kg odpadnega papir-
ja. @e vnaprej se vsem zahvaljujemo za 
prispevek.

^lani odbora {olskega sklada

Razigrano slovo od osnovne {ole
Osnovno {olanje je zaklju~ila »zadnja generacija prej{njega tiso~letja«, kot so 
se sami poimenovali leto{nji deveto{olci. 

Osnovno{olske klopi je zapustilo 35 u~encev, ki bodo izobra`evanje ve~inoma nada-
ljevali na gimnazijskih in {tiriletnih tehni{kih oz. strokovnih programih, trije pa so se 
vpisali na {ole s triletnim poklicnim programom. ^eprav ~isto brez popravnih izpitov ni 
{lo, so bili na koncu uspe{ni prav vsi. Na valeti, 13. junija, so ravnateljica Ana Klemenc 
in razredniki u~encem poleg spri~eval podelili lepo {tevilo priznanj, pohval in nagrad za 
dose`ene uspehe. U~encem, ki so po uspehu in prizadevanjih izstopali vseh devet let je 
nagrade izro~il tudi ̀ upan Leopold Poga~ar. Priznanja in knji`ne nagrade za devetletno 
odli~nost so prejeli: Sara Strasser, Sara Ravnik, Tadej Pernu{, Karmen Zalokar, Hana 
Mohori~, Matija Legat, Maja Ramu{ in Luka Nagli~.

Poleg vseh skrbi, ki jih 
prinesejo kontrolke, oce-
ne, vpis v srednje {ole, 
pa ima konec {olskega 
leta tudi lep{o, vedrej{o 
plat. Po dolgoletni tra-
diciji zaklju~nih izletov v 
Gardaland, so se tokrat 
deveto{olci v spremstvu 
razrednikov podali na 
slovensko obalo in se 
imeli super, kot so po-
vedali. Z ekipo u~iteljev 
so se za slovo pomerili 
v nogometni tekmi (re-

zultat je bil izena~en) in za osmar~ke pripravili predajo klju~a (pri izvajanju mogo~ih 
in nemogo~ih nalog se je najbolje odrezal 8. c). Zadnji dnevi v {oli so minevali tako 
prijetno, da je bila misel na slovo vse te`ja. Tako so lepega ponedeljkovega jutra pred 
vhodom v {olo postavili {otore in se utaborili. »Tko je fino, da nikamor ne gremo,« so 
rekli. No, ko je pozvonilo k prvi uri, se je tabor vendarle spraznil, »saj bi se mogo~e dalo 
izbolj{ati {e kak{no oceno …«

Polona Kus

@elimo urejen {olski vrt
Za Osnovno {olo @irovnica se skriva {olski vrt, na katerega smo zelo ponosni.  
V peskovniku, na igralnih hi{icah, na ravnote`nostni poti, na gugalnicah in velikih 
travnatih povr{inah mal~ki lahko razvijajo svoje motori~ne sposobnosti, domi{ljijo in v 
igri u`ivajo v naravnem okolju. 
[olarji imajo na vrtu u~ilnico na prostem. Obdana je z okrasnim rastlinjem, jagodi~evjem 
in zeli{~nim vrtom. U~enci in otroci vrtca se pod mentorstvom u~iteljic in vzgojiteljic 
u~ijo osnov vrtnarjenja na manj{em zelenjavnem vrtu in na visoki gredi. 
Sadni del vrta smo lani in letos obnovili z novimi drevesi. Zasadili smo nekaj starih 

Nikita v dru`bi Goodyearove ambasa-
dorke varnosti Alenke Godec in Zlatka 
na zaklju~ni prireditvi nate~aja, 11. 
junija v Ljubljani
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Obisk Preglovega raziskovalnega centra

U~enci devetega razreda, ki obiskujemo izbirni predmet poskusi v kemiji pod 
mentorstvom g. Valentina Sodje in ge. Nadje Bergant, smo se ob zaklju~ku 
leta odpravili v Kemijski in{titut v Ljubljano, kjer smo si ogledali Preglov raz-
iskovalni center.

In{titut je bil zgrajen leta 
1946 kot del Slovenske 
akademije znanosti in 
umetnosti in danes velja 
za drugo najve~jo razi-
skovalno organizacijo na 
podro~ju naravoslovja v 
Sloveniji. Prvo mesto pri-
pada In{titutu Jo`ef Ste-
fan. Zaposluje 290 ljudi, 
med njimi ve~ kot 260 
raziskovalcev. Ti izvajajo 
temeljne in aplikativne 
raziskave na podro~ju 
kemije, pri ~emer najve~ 
pozornosti posve~ajo 

uporabi znanosti in sodelovanju z gospodarstvom. Raziskovalne dejavnosti potekajo 
v 17 laboratorijih.
Preglov raziskovalni center je bil dokon~no zgrajen junija lansko leto s pomo~jo evrop-
skih sredstev. Prostori centra v petih eta`ah so zasnovani kot nizkoenergijska in okolju 
prijazna zgradba, ki ima vgrajen patentiran sistem za obdelavo sanitarne in odpadne 
vode, sistem kontroliranega sen~enja, ki prepre~uje neposreden vpad son~ne svetlobe, 
stropi pa so odprti, polni instalacij in vedno pripravljeni za demonta`o starih napeljav 
in monta`o novih brez velikih gradbenih posegov.
Sprehodili smo se po vseh eta`ah in pri tem videli laboratorije, mlade raziskovalce, 
Preglovo teraso, spregledali pa nismo niti umetni{ke skulpture ~love{kega telesa in 
kamnitih mo`, ki tiho razmi{ljajo.

V centru je name{~ena najsodobnej{a oprema v 
skupni vrednosti 7 mio evrov. Najpomembnej{i 
del opreme je najnovej{i supermikroskop – tran-
smisijski elektronski mikroskop s kemijsko ana-
lizo, vreden 3,7 milijona evrov. To je najdra`ji 
kos raziskovalne opreme pri nas in eden redkih 
mikroskopov na svetu (je edini med Gradcem in 
Carigradom), ki omogo~a kemijsko analizo na 
ravni atomov.

Mikroskop stoji v posebnem prostoru, ki se ves 
~as hladi. Med delom je pomembno, da v prosto-

ru ni pri`ganih lu~i. Gospod, ki veliko dela s tem mikroskopom, je vrhunski mikrosko-
pist doc. dr. Goran Dra`i}. Od njega smo izvedeli veliko novih in zanimivih stvari s 
podro~ja zgradbe snovi. Posebnost mikroskopa je, da omogo~a vpogled v strukturo 
snovi na atomskem nivoju, kar pomeni da lahko vidimo atome in molekule posa-
mezne snovi. Pravi, da naprava odkriva ~udovit nano-svet, kar je klju~nega pomena 
pri odkrivanju in razvoju novih materialov. Prepri~an je, da bo imel mikroskop tudi 
povezovalno vlogo med razli~nimi univerzami. 

Na in{titutu se vsakodnevno trudijo za pove~anje sodelovanja z industrijo in za ~im 
ve~jo inovativnost raziskovalcev. @elijo ohranjati prijaznost do okolja in pomagati 
pri premagovanju gospodarske krize. K delu `elijo privabiti ~im ve~ mladih razi-
skovalcev, ki se zanimajo za kemijo. Ekskurzija nam je bila vsem zelo v{e~. Bilo je 
zanimivo in pou~no. Videli smo atome zlata. Glavno pa je, da smo spoznali, koliko 
truda in ~asa terjajo nova odkritja.

U~enci pri izbirnem predmetu poskusi v kemiji

visokodebelnih vrst, nekaj dreves pa je 
na nizki podlagi. Nizkodebelna drevesa 
so zasajena z namenom, da bodo mlaj{i 
otroci lahko sami obrali plodove. 
Gospod Stanko No~ s kro`karji skrbi za 
{est ~ebeljih dru`in. Na severnem delu 
vrta smo obesili tudi hotel za `u`elke. 
Skrb za {olski vrt je z razli~nimi aktivnost-
mi vklju~ena v u~ni proces. Otroci vrtca ob 
skrbi za rastline pridobivajo izku{nje, ki jim 
bodo v odrasli dobi pri{le prav. Po mnenju 
psihologov vrtnarjenje in zadr`evanje na 
vrtu bla`i napetost, pomaga vzpostavlja-
ti ~ustveno in telesno zdravje in izbolj{uje 
po~utje, zato je pomen {olskega vrta v 
~asu, ki ga `ivimo, {e toliko ve~ji. 
Na{ vrt je zgledno urejen in vzdr`evan. 
Kadar se po v vrtu sprehodimo z zunanji-
mi obiskovalci {ole, so navdu{eni nad nje-
govo velikostjo in domiselno urejenostjo. 

@al pa vsi obiskovalci {olskega vrta ne zna-
jo ceniti njegove lepote. Mogo~e zato, ker 
vanj prihajajo zve~er, ko se naredi mrak 
in njegove lepote ne morejo zaznati. Po-
sedajo v u~ilnici, na mizah in klopeh pu-
stijo za seboj sporo~ila, pu{~ajo cigaretne 
ogorke, plastenke in plo~evinke. V~asih 
so jim v napoto tudi zasajene rastline. 
Taki obiski so tako mote~i, da moramo za 
pomo~ ob~asno zaprositi tudi policijo.
@elimo si, da bi nam {olski vrt pustili tak 
kakr{nega smo si uredili in nam v njem ne 
bi pu{~ali smeti. Vsi, ki znate ceniti njego-
vo vrednost in v njem najdete prostor, v 
katerega pobegnete iz obi~ajnega `ivlje-
nja, pa ste dobrodo{li.

Ravnateljica Ana Klemenc

Transmisijski elektronski mikroskop s kemijsko analizo

Misleci, ki se jim lahko pridru`i{.
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[portni dan z nasmehom
U~enci razredne stopnje so v zadnjem tednu pouka 
u`ivali v prav posebnem {portnem dnevu – smu~arskih 
skokih.

Na travniku za {olo so u~itelji {porta iz na{e {ole in Vzgojno 
izobra`evalnega zavoda montessori iz Radovljice postavili mo-
bilno mini skakalnico, ki so jo v Slovenijo pripeljali celo z daljne 
Norve{ke. Dosko~i{~e so prekrili z umetno travo, pripravili smu~i, 
~elade in preizku{nja se je za~ela. Sprva so se na vrh naleta pov-
zpeli tisti, ki svoje skakalne ve{~ine urijo `e v doma~em skakal-
nem klubu, spodbujal pa jih je tudi trener Sten. Sledili so ostali 
fantje in ~isto na koncu so se opogumila {e dekleta. Skoki prve 
serije so se v ve~ini primerov kon~ali s padcem, a v naslednjih 
poskusih telemarki niso bili redkost. 

Ob izteku so navijali so{olci, u~iteljice, ravnateljica, med publiko 
pa smo na{li celo skakalnega asa Francija Petka, sicer direktor-
ja Zavoda montessori, ki je razlo`il, da njihov zavod tovrstne 
{portne dneve izvaja v okviru programa HOP!(E): »Program je 
namenjen promociji smu~arskih skokov in spodbujanju gibanja 
otrok na prostem, v prvi vrsti pa gre tu za nasmeh, za vredno-
te. ^im ve~jemu {tevilu otrok `elimo omogo~iti, da preizkusijo, 
koliko zmorejo, da premagajo strah. S skakalnice se lahko sko~i 
le dva metra, ni neke vi{ine, a tam na vrhu naleta otroku ni prav 
ni~ lahko pri srcu.« 

Res je bilo sprva zaznati strah v marsikaterih o~eh, nato pa vse 
ve~ nasmehov na obrazu.

P. K.

Medob~insko tekmovanje o prometu
Ste sredi maja na cesti opazili mlade kolesarje v rumenih 
majicah s {tevilkami na prsih, v vsakem kri`i{~u ob progi 
pa sta stala varnostnik in ocenjevalec?

Najbolj{i u~enci – kolesarji iz 
Kranjske Gore, Mojstrane, Jese-
nic, Koro{ke Bele in @irovnice so 
se pomerili v znanju iz cestno-
prometnih predpisov. Na spre-
tnostnem poligonu so pokazali 
spretnost na kolesu, z vo`njo 
po cesti pa, da predpise obvla-
dajo. Prvi trije so prejeli medalje, 
drugouvr{~eni u~enec pa se je 
uvrstil na dr`avno tekmovanje.

1. mesto Jan Debelak O[ Toneta ^ufarja Jesenice
2. mesto Adi A`ovi} O[ Toneta ^ufarja Jesenice
3. mesto Mitja Me`narec O[ @irovnica
Tekmovanje je organiziral Svet za preventivo in vzgojo v cestnem 
prometu Ob~ine @irovnica v sodelovanju z Osnovno {olo @irovnica.

Nejka Dolar

Prostovoljstvo
Na na{i {oli je v tem {olskem 
letu delovala skupina pro-
stovoljcev. Dobivali smo se 
ob petkih in se ukvarjali z 
razli~nimi dejavnostmi. Sesta-
vili smo tudi svoja posebna 
pravila, ki smo se jih uspe{no 
dr`ali (vsaj ve~ina …). Najbolj 
sem si zapomnila dan, ko 
smo prvi~ obiskali Dom upo-
kojencev dr. Franceta Berglja 

na Jesenicah. Skupaj s stanovalci smo se igrali razli~ne igrice in 
bili so zelo veseli na{e dru`be. Mnogi imajo o starej{ih ljudeh 
napa~ne predstave in sprejemajo stereotipe, ~eprav so v resnici 
zelo prijetna dru`ba. Lahko ti povedo marsikaj zanimivega in 
koristnega. Pri njih smo se oglasili kar nekajkrat. Zelo smo u`ivali 
v dru`abnih igrah, kajti vsaki~ smo bili zmagovalci vsi.

Tamara @ibrek, 9. a

Regijsko sre~anje dru{tev Mladi gasilec
V soboto, 31. maja, je na Osnovni {oli prof. dr. Josipa Plemlja 
Bled potekalo 26. sre~anje dru{tev Mladi gasilec Gorenjske 
regije. Sre~anja se je udele`ilo 13 mlaj{ih in 10 starej{ih ekip, 
med njimi tudi u~enci na{e {ole @iga Brajnik, Jure Ho~evar in Taj 
Lokov{ek.

Svoje znanje so pokazali v 
teoreti~nih in prakti~nih vse-
binah ter dosegli odli~no 1. 
mesto. S tem dose`kom so se 
uvrstili na dr`avno tekmova-
nje, ki bo potekalo v mesecu 
septembru. 
U~ence sta na sre~anju spre-
mljali mentorica gasilka Tina 
Martinjak ter mentorica 

dru{tva Mladi gasilec O[ @irovnica Petra Sedminek Malnar.

Petra Sedminek Malnar

Tamara @ibrek in Maja Ramu{ 
v dru`bi upokojencev
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Matej Zupan~i~, Timotej Wilewaldt in Nika 
Zupan 

Gimnazijec Ju{ Kosma~ na 
matemati~ni olimpijadi

Dijak Gimnazije Jesenice Ju{ Kosma~, doma iz Smoku~a, 
prav v teh dneh zastopa Slovenijo na mednarodni 
matemati~ni olimpijadi v Cape Townu v Ju`noafri{ki re-
publiki. Na najve~jem tovrstnem tekmovanju na svetu 
tekmuje preko {eststo mladih matematikov iz ve~ kot 
stotih dr`av z vsega sveta. 

Ju{ je `e lani sodeloval na srednjeevropski matemati~ni olimpi-
jadi na Mad`arskem, v leto{njo {est~lansko olimpijsko ekipo pa 
se je uvrstil po zaslugi odli~nih rezultatov na dr`avnem tekmo-
vanju iz znanja matematike in na izbirnih testih na fakulteti za 
matematiko v Ljubljani. Na olimpijadi Ju{a ~akata dva intenzivna 
dneva re{evanja matemati~nih nalog, vsak dan se tekmuje po 
pet ur, vsak tekmovalec pa mora re{iti po {est nalog. Ju{ si je 
za cilj postavil vsaj osvojitev pohvale, kot je dejal, pa za favorite 
veljajo Kitajci, Singapurci, Korejci in Ameri~ani.
^lani slovenske ekipe so se konec junija udele`ili intenzivnih pri-
prav v [vici, kjer so vadili s ~lani tamkaj{nje olimpijske ekipe. Ob 
tem je Ju{ `e zaklju~il cikel priprav na Fakulteti za matematiko in 
fiziko v Ljubljani, vadil pa je tudi individualno z re{evanjem nalog 
s prej{njih olimpijad.
Izvrstni matematik sicer zaklju~uje ~etrti letnik na Gimnaziji Jese-
nice, kjer je vsa leta odli~en dijak. V teh dneh opravlja {e maturo, 
nato pa se bo vpisal na {tudij matematike na Fakulteti za mate-
matiko in fiziko v Ljubljani. 

P. K.

Poskrbimo za naravo
V vrtcu smo v leto{njem 
letu izvajali projekt Po-
skrbimo za naravo. Otro-
kom smo pribli`ali `ivo in 
ne`ivo naravo in se u~ili, 
kako ravnati z `ivimi bitji in 
z drugimi naravnimi darovi, 
da bodo v prihodnosti le-te 
znali ceniti. Veliko pouda-
rek pri aktivnostih smo dali 

lo~evanju odpadkov, varovanju gozda in voda. V projektu smo 
spoznavali, kako velik onesna`evalec je ~lovek in iskali na~ine, 
kako lahko tudi sami prispevamo k varovanju narave.

Strokovne delavke vrtca

Uspe{en zaklju~ek {olskega leta 
U~enci Glas-
bene {ole Je-
senice so se v 
mesecu maju 
udele`ili dveh 
mednarodnih 
t e k m o v a n j . 
Tekmovali sta 
tudi dve u~enki 
oddelka @irov-
nica. Klarine-
tistka Nadja 
Krajnc je pod 
mentorstvom 
Monike Korbar 

nastopila na mednarodnem tekmovanju v Beogradu in v II. kat. 
dosegla 3. nagrado, pri klavirju jo je spremljala Monika Toman. 
Pianistka Ana ̂ op pa je nastopila na Koro{kem klavirskem tek-
movanju in v kat. 5 dosegla srebrno priznanje, mentorica Mo-
nika Toman.
Nika Zupan, Matej Zupan~i~ in Timotej Wilewaldt so {olsko 
leto zaklju~ili s samostojnim recitalom ter navdu{ili poslu{alce. 
Vsi trije violinisti so iz razreda Natalije [imunovi} Cilen{ek, pri 
klavirju jih je spremljala Monika Toman.

M. V.

Obisk dijakov iz srednje {ole »\ura 
Jak{i}« Ra~a, Srbija

V torek, 13. maja, so nas obiskali dijaki srednje {ole  
»\ura Jak{i}« Ra~a iz Srbije, ki so se med ekskurzijo usta-
vili tudi pri nas.

Po toplem 
sprejemu na{e 
ravnate l j i ce , 
mag. Lidije 
Dornig, smo 
se skupaj od-
pravili v eno 
od u~ilnic, kjer 
je profesorico 
iz Srbije ~akalo 
presene~enje – 
prijatelja iz Sr-
bije, ki `ivita v 
Sloveniji. Sledil 

je ogled {ole in seznanitev s potekom pouka. Dijaki in profesorji 
so bili nad na{o gimnazijo zelo navdu{eni.

Ravnateljica jim je v nadaljevanju povedala o vseh oddelkih in v 
~em se razlikujejo, o obveznih predmetih, {portnih in kulturnih 
dnevih, taborih in prireditvah, ki jih organizirajo dijaki. Pohvalili 
pa smo se tudi z uspehi na{ih dijakov in z zlatimi maturanti.

Po malici so profesorji od{li z ravnateljico v zbornico, sama pa 
sem ostala z dijaki. Takoj smo izmenjali par besed. Povedali so, 
da jim je na{a {ola res v{e~. Dijaki so na {olo prinesli prav po-
sebno vzdu{je. Upamo, da se tudi mi nekega dne odpravimo 
k njim na obisk. Hvala dijakom in profesorjem za obisk, gospe 
ravnateljici pa za prilo`nost biti del tega dneva.

Adrijana [u~ur, 2. b
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TiTOVa VaS
(21. 11. 1944 – 31. 1. 1945)

Titova vas je bilo ime partizanskega zimskega tabora, ki 
so ga borci prvega bataljona Kokr{kega odreda postavili 
novembra 1944 v Zavrhu, na severni strani Pe~i.

Kje postaviti tabor?
Sede` Kokr{kega odreda, ki so ga sestavljali trije bataljoni, je 
bil v tem ~asu na koncu doline Draga pod Dobr~o. Ker je bila 
koncentracija borcev tam prevelika, se je {tab odreda odlo~il po-
sadko prvega bataljona premakniti proti zahodu pod Stol. Tako 
se je prvi bataljon 20. novembra 1944, povzpel do Smoku{ke 
planine in od tod na lokacijo pod Smoku{kim vrhom. Ko-
mandant bataljona Alojz Bele Ti~ko je prostor za tabor izbral 
s pomo~jo izku{enega borca, komandirja ~ete te`kega oro`ja, 
doma~ina Janeza De`mana Jan~ka. Le ta mu je prepri~ljivo opi-
soval dobre strani lokacije, ki je bila pravzaprav tik pred nosom 
mo~nih nem{kih postojank postavljenih v vseh ve~jih okoli{kih 
krajih z namenom varovati prometne zveze z nem{kim rajhom. 
Prav tako je bila lokacija lahko dostopna po cesti iz Most po 
dolini Zavr{nice, iz Begunj in ~ez Pe~i. Hkrati pa je bila odli~no 

izhodi{~e za vse partizanske akcije na bli`nje cestne in ̀ elezni{ke 
poti. Vodstvo bataljona se je odlo~ilo in pri~eli so z gradnjo zim-
skega tabora, ki je v dobrih dveh mesecih svojega obstoja postal 
pravo sredi{~e partizanskega `ivljenja pod Stolom.

Gradnja tabora
Z delom so pod vodstvom Jan~ka pri~eli takoj, 21. novembra 
1944, na isti dan, ko se je del bataljona odpravil po prepotrebno 
nem{ko in angle{ko oro`je v osvobojeno Zgornjo Savinjsko do-
lino. Proti [tajerski je krenilo 105 borcev, ostalih 47 pa je za~elo 
z gradnjo. Bataljon je torej skupno {tel 152 bork in borcev, raz-
deljenih v tri ~ete. Med njimi je bilo veliko doma~ih fantov, kar 
je {e posebej ugodno vplivalo na razvoj NOB na tem obmo~ju. 
Doma~ini so dobro poznali teren, imeli so zveze med soro-
dniki in prijatelji, ki so na razli~ne na~ine pomagali pri izvedbi 
protinem{kih akcij in oskrbi ter varnosti samega tabora.
@e med gradnjo so razpostavili in dolo~ili stra`e in stra`arska me-
sta. Glavna stra`a je bila na Smoku{kem vrhu. Les za barake so 
dobili s Tonej~kove `age v @ingarici. Delo je bilo naporno, zbijanja 
se ni smelo sli{ati. »Dile smo z `age nosili kar na rami. Najhuj{i 
za nosit je bil zadnji del poti. Gradili smo dober mesec. Najprej 
tri barake in kuhinjo. Gru{t je bil iz brun, ostalo iz dil. Barake so 
bile postavljene na na~in »to je v moji glavi zraslo..« Pripoveduje 
{e `ive~i doma~in Mirko Strnad, ki se spominja, da so vsega sku-
paj postavili sedem barak. Ko pa se je vrnila glavnina bataljona iz 
[tajerske se je pokazalo, da jih je premalo in zato so postopno 
zgradili {e {tiri. Za novo leto je v taboru stalo `e enajst ko~ic. Iz 
najmanj{e, {tabne, so do stra`arskega mesta na Smoku{kem vrhu 
napeljali celo telefon, ki so ga minerji zaplenili v @irovnici, 15. de-
cembra 1944. Naselje je bilo kon~ano in borci so za~eli razmi{ljati 
o imenu. Jan~ek je malo za {alo, malo zares izjavil »Zakaj pa nase-
lju ne bi rekli Titova vas?« in ime se je takoj prijelo.

Sredi{~e partizanskega `ivljenja
Vas je bila prava oaza miru v kateri so borci vedno na{li streho 
nad glavo in varno, suho in toplo preno~i{~e. Kurili so v sodih in 
ga{per~kih za katere je skrbel de`urni. @enske tovari{ice so skr-
bele za ~isto~o, za suhomesnate izdelke je poskrbel mesar Franc 
Zalar Sultan, ki je borce, kurirje, minerje in obve{~evalce oskr-

Pri ekonomiji in mesariji Franca Zalarja Sultana. (iz Fototeke 
Gorenjskega muzeja Kranj)

Janez De`man Jan~ek in Milan Batagel Milan pred Titovo vas-
jo, januar 1945. (iz Fototeke Gornjesavskega muzeja Jesenice)

Slika Titove vasi, ki jo je po spominih borcev naslikal Zdrav-
ko Krvina kot darilo komandantu Ti~ku za 80. rojstni dan. 
Barake so bile premi{ljeno postavljene v obliki kroga. V sredini 
je bil prostor z drogom za vsakodnevno dviganje in spu{~anje 
slovenske partizanske zastave. (original hrani Gornjesavski 
muzej Jesenice)
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boval z zadostnimi obroki suhe hrane. Pred barako je postavil 
napis: »Sultan deli meso brez kart!« Za zdravje je bila zadol`ena 
ambulanta. Zobotehnik Franc Er`en iz Tr`i~a jo je opremil z ra-
znimi doma~imi pomagali. Ker ni bilo elektrike je v vrtalni stroj 
predelal star kolovrat in ga pri vrtanju poganjal z nogo. Dela v 
taboru je bilo vedno dovolj: lupljenje krompirja, priprava suhih 
bukovih drv, voja{ke in politi~ne ure, partijski in skojevski se-
stanki,… Poveljstvo ni dovoljevalo lenarjenja Tu so se sre~evali 
politi~ni delavci iz jeseni{kega, radovlji{kega in `irovni{kega 
okraja. Gostov je bilo vedno dovolj. Na obisk je pri{la tudi par-
tizanska pesnica Vida Brest z namenom, da napi{e prispevek o 
gorenjskih partizanih. Razcvetelo se je kulturno prosvetno `ivlje-
nje saj so imeli celo svoj glasbeni trio (violina, kitara, harmonika) 
in pevski zbor. Utrip vasi najbolje zaznamo v pesmi borca Franca 
Marki~a. Objavljena je bila v drugi {tevilki bataljonskega `epne-
ga ~asopisa.

Vse lepo se enkrat kon~a
Vse od postavitve tabora se je poveljstvo bataljona zavedalo 
bli`ine nem{ke nevarnosti in reakcije, ki jo bodo spro`ile {tevilne 
partizanske minerske akcije na bli`njih komunikacijah. Zato je 
ves ~as bivanja v taboru izvajalo voja{ko izobra`evanje novin-
cev in se preventivno posvetovalo o akcijah in mo`nih smereh 
sovra`nikovega napada ter mo`nostih obrambe vasi. Zaradi 
uspe{nih akcij doma~ih minercev so bili Nemci prepri~ani, da 
se pod Stolom skriva cela brigada partizanov, ki jih je treba ~im 
prej onemogo~iti in uni~iti. Zato so ves ~as po malem s topovi in 
minometi z Golfa pri Lescah obstreljevali podno`je Stola. Ve~ji 
organiziran napad je bil le {e vpra{anje ~asa. Partizane so `eleli 
presenetiti pono~i med spanjem in iz skritih zased. Bataljon je bil 
o tem pravo~asno obve{~en in je imel {e dovolj ~asa za pripravo 
obrambe. Nemci so zbrali ~ez 800 sovra`nih mo` podprtimi s 
topovi in minometi ter smu~arskim oddelkom. Zve~er 30. janu-
arja 1945 so se zbrane nem{ke enote za~ele iz razli~nih smeri 
pribli`evati vzno`ju Stola. Izvidniki in stra`arji na Smoku{kem 
vrhu so jih opazili okoli tretje ure zjutraj in obvestili borce v vasi, 
ki so takoj zasedli obrambne polo`aje. Do spopada je pri{lo oko-

li pete ure. Partizani so se zaradi hude premo~i nasprotnikov 
morali umakniti. Vas so Nemci po`gali. V vaseh na ravnini se 
je sli{alo srdito streljanje in po kon~anih bojih so Nemci med 
prebivalstvom raz{irili novico, da so pobili vse partizane, re{il se 
je le malokdo. Dejansko pa so imeli partizani {tiri padle borce, 
na nem{ki strani pa sta bila mrtva dva in sedem ranjenih. Nem-
cem bataljona ni uspelo razbiti, partizani so se umaknili v novo 
tabori{~e pod Stolom in jim tako pokazali, da brez spopadov 
ne bodo mogli ve~ prihajati pod Karavanke. Titove vasi, ki se je 
zapisala v zgodovino Kokr{kega odreda kot tabori{~e z najdalj{o 
tradicijo na enem mestu, tik pred nosom mo~nih okupatorjevih 
enot, pa ob izteku vojne borci niso ve~ obnovili niti postavili 
enakega tabora kje drugje. 

Titova vas danes
Vrednota partizanstva, spomin na narodno osvobodilni boj in 
opomin vsem generacijam, da se vojna nikdar ve~ ne ponovi so 
botrovale odlo~itvi Zdru`enja borcev za vrednote narodno osvo-
bodilnega boja @irovnica, da se je leta 2012 odlo~ilo za obnovo 
partizanskega tabora oz. za ureditev kulturnozgodovinskega 
spomenika na mestu, kjer je `e stala v kamen vzidana spomin-
ska plo{~a. Na~rte za simboli~no postavitev sedmih barak na 
avtenti~ni lokaciji je v soglasju z Zavodom za kulturno dedi{~ino 
Kranj pripravil arhitekt Klemen Rodman. 

Natalija [tular

Viri in literatura:
1. Arhiv republike Slovenije, 2. Zgodovinski arhiv Ljubljana, enota v Kranju, 
3. Gorenjski muzej , fototeka, 4. Gornjesavski muzej Jesenice, fototeka, 5. 
Jan Ivan, »Titova vas pod Stolom«, Jeklo in ljudje, Jesenice 1991, str. 267–
278, 6. Jan Ivan, Kokr{ki odred, I., II., III, Ljubljana 1980, 7. Kri`nar Ivan, 
Jeseni{ko okro`je med nacisti~no okupacijo in narodnoosvobodilnim bojem, 
Ljubljana 2000, 8. Bregar Jaka, Partizanski boj na Gorenjskem med 2. sve-
tovno vojno. Maribor 2010

Napad na Titovo vas in na tabor 3. bataljona v Dragi pono~i s 
30. na 31. januar 1945. Nemci, zamaskirani z belimi pla{~i, 
so iz vseh smeri prodirali proti vzno`ju Stola: na smu~eh preko 
Svetega Petra nad Begunjami proti Kali{em naravnost v hrbet 
Titove vasi, najve~je sile so bile skoncentrirane na Smoku{ki 
vrh in ~ez Gosjak, velik del vojakov je zaprl dolino @ingarice. 
Razmerje mo~i je bilo 5 : 1. Borci so spali kar oble~eni, obuti 
in oboro`eni z opremo in drugim, kar bodo v primeru umika 
odnesli s seboj. Poveljstvo se je odlo~ilo za umik, ~e bo to po-
trebno, glede na sovra`nikovo mo~. (Ivan Jan, Kokr{ki odred 
III, Narodnoosvobodilni boj pod Karavankami, str. 43)

Pesem Titova vas
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Projekt Zveze dru{tev upokojencev Slovenije 
»Starej{i za starej{e« je namenjen starej{im od 69 
let za vi{jo kakovost `ivljenja doma. Cilji programa 
so spoznati potrebe starej{ih, ki `ivijo doma, poi-
skati tiste, ki ne znajo, ne zmorejo ali no~ejo poi-
skati pomo~i in organizirati prostovoljsko pomo~.

Prostovoljke in prostovoljci dru{tev upokojencev obiskujejo 
vse starej{e na svojem obmo~ju. Ob obisku zapi{ejo njihove 
potrebe in jim sku{ajo priskrbeti pomo~, ~e jo potrebujejo 
in se s tem tudi strinjajo. Lai~no pomo~ nudijo prostovolj-
ci iz dru{tva upokojencev, strokovno pomo~ pa poi{~ejo 
dru{tveni koordinatorji projekta pri javnih ustanovah: cen-
tru za socialno delo, patrona`ni slu`bi, osnovnem zdra-
vstvu in lokalni skupnosti. Humanitarno pomo~ sku{ajo za-
gotoviti z vklju~evanjem Rde~ega kri`a in Karitasa. Podatki 
o potrebah in o projektu se vodijo v ra~unalni{ki obliki, 
tako da je pregled o poteku projekta teko~.
Na Gorenjskem je v projekt vklju~enih 26 dru{tev upo-
kojencev. V lanskem letu je 387 prostovoljcev opravilo 
13.521 obiskov in nudilo 4.705 pomo~i v okviru DU ter 
posredovalo v 122 primerih za pomo~ drugih ustanov in 
organizacij.
Projekt na Gorenjskem zelo uspe{no vodi pokrajinski koor-
dinator g. Edvard Kav~i~ – ~astni predsednik Dru{tva upo-

kojencev @irovnica, ki redno sklicuje sestanke dru{tvenih 
koordinatorjev na razli~nih lokacijah.
26. maja 2014 je na povabilo DU in `upana Ob~ine  
@irovnica potekal sestanek v novih prostorih na{e ob~ine. 
Poleg dru{tvenih koordinatorjev sta se sestanku pridru`ila 
tudi predsednik DU@ Zdravko Malnar in `upan Leopold 
Poga~ar. Obravnavali smo teko~o problematiko prosto-
voljstva, problematiko nasilja nad starej{imi, sodelovanje s 
centri za socialno delo in leto{njo temo izobra`evanja pro-
stovoljcev »Kakovostno staranje – ohranjevanje spomina«.
Projekt je v lokalnih skupnostih presenetljivo dobro spre-
jet. Velika ve~ina ̀ upanov in ob~inskih svetov podpira pro-
jekt in ga tudi sofinancira. Tudi `upan Ob~ine @irovnica  
g. Leopold Poga~ar je zelo naklonjen projektu in na 
sre~anjih s prostovoljci pohvali aktivnost pribli`no s temi 
besedami: »Hvala za vse, kar storite namesto ob~inske 
uprave, saj nesporno bolje od nas veste, kaj starej{i potre-
bujete in to storite z bistveno manj{imi stro{ki, kot bi to 
zmogli z na{imi metodami dela«. 

       Janez Ferjan

Potopisno predavanje Indija

2. junija smo imeli zadnje predavanje pred poletnimi 
po~itnicami, ki ga je vodil g. Miran Dolar. 
Ob sliki na platnu je prikazal svoje nepozabno doživetje v 
Indiji ob reki Ganges. Potovanje je preživel med doma~ini 
in tako najbolj pristno spoznal njihove obi~aje in nava-
de med romanjem. Prisotni obiskovalci so bili nad preda-
vanjem navdu{eni, predvsem nad predavateljem, saj je v 
doma~em in prijetnem vzdu{ju prikazal dogajanje v Indiji.  

Obvestilo
Upravni odbor Dru{tva upokojencev obve{~a svoje ~lane, 
da bo v mesecu juliju in avgustu dru{tvena pisarna odprta 
samo ob torkih od 9. do 11. ure. Hvala za razumevanje.
Vsem upokojencem želimo lepe in prijetne poletne dni!

            Predsednik UO Zdravko Malnar

Zdravljica 
in njena pot v svet

dragoceno sporočilo, odlično darilo

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

Naročila
Medium d.o.o.

Žirovnica 60 c, 4274 Žirovnica
e-pošta: medium@medium.si

telefon: 04 580 50 20www.medium.si

Projekt »Starej{i za starej{e« na Gorenjskem
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Planinsko cvetje v Karavankah

Med naravne lepote ob~ine Žirovnica sodi tudi »cvetli~ni 
vrt na in pod Karavankami«. Najdemo ga lahko na Stolu 
in njegovih okoli{kih vrhovih, na razglednih pobo~jih in 
prelepih planinskih pa{nikih, v dolini potoka Zavr{nice in 
na grebenih Pe~i.

Tem naravnim lepotam na{e ob~ine je bilo namenjeno 
majsko predavanje kulturno-izobraževalne sekcije DUŽ. O 
planinskem cvetju je spregovorila doma~inka, botani~arka, 
ga. dr. Nada Praprotnik, ki je diplomirala na Biotehni~ni 
fakulteti Univerze v Ljubljani z delom Floristi~na oznaka 
obmo~ja Vrta~e v osrednjih Karavankah in doktorirala z 
delom Ilirski florni elementi v Sloveniji.

Kot sama pravi, se je že kot otrok doma seznanila z bolj 
»uporabno« botaniko ob nabiranju borovnic in malin na 
Pokljuki, arnike in materine du{ice v rovtih nad vasmi pod 
Stolom ter regrata in kumine po travnikih. Ko pa se je iz 
{ole vra~ala domov, ~ez pa{nik na Pe~eh, je spomladi na-
birala kurice, kakor pravimo ~rnemu telohu.

Slovenija je v svoji pokrajinski raznolikosti odeta v pisa-
no rastlinsko odejo. Sestavni del te predstavlja 3000 vi{jih 
rastlin (praprotnic in semenk), kar je eno petino vseh, ki 
uspevajo v Evropi. Približno 70 rastlin, ki jih imenujemo 
endemiti, ne najdemo nikjer drugje na svetu. Rastejo samo 
pri nas in ozna~ujejo posebnost in enkratnost slovenskega 
ozemlja. In prav ta pestrost planinskega sveta je že pred 
ve~ kot dvesto leti v na{e kraje privabila naravoslovce, ki 
so mnoge rastline prvi~ videli pri nas, jih opisali in jim dali 
ime po na{ih krajih in po na{ih ljudeh.

Med bogato poklicno 
kariero in opravlja-
njem {tevilnih nalog 
na tem podro~ju so 
bile Alpe, predvsem 
Karavanke, glavno 
floristi~no razisko-
vanje predavateljice. 
Strokovno je vodila 
tudi alpski botani~ni 
vrt Julijana v Trenti.

Ge. dr. Nadi Praprotnik se zahvaljujemo, da je svoje boga-
to znanje in izku{nje podelila z nami. Ob prikazu fotogra-
fij razli~nih gorskih cvetlic nam je opisala znano ali manj 
znano cvetje, katere rože so zaradi ogroženosti za{~itene, 
katere prve predrejo snežno odejo ali pa krasijo gorske 
razpoke. Prav gotovo se lahko strinjamo z njo, da je prav 
vse planinsko cvetje lepo in zanimivo in na svoj na~in en-
kratno. Zato je prav, da si vzamemo ~as, doživimo rastline 
v naravi, jih ob~utimo in se jih veselimo. Spo{tujmo njiho-
vo življenje.

Jana Zupan

Gospa Ana Medja je praznovala 97 let

Gospa Ana Medja iz Žirov-
nice je v juniju praznovala 
~astitljivi 97. rojstni dan. Kot 
je v navadi, so jo obiskali župan 
Leopold Poga~ar in predstavniki 
Dru{tva upokojencev Žirovnica 
ter ji ob ~estitki zaželeli {e veliko 
zdravja in nasmejanih dni. Go-
spa Ana zadnja leta živi v Domu 
dr. Janka Benedika v Radovljici, 
kjer je bila ves ~as aktivna pri 

pletenju in kva~kanju, sedaj pa ji nekoliko nagaja vid. Ob 
njenem prazniku so gospo pripeljali v doma~i kraj, kjer je 
veselo praznovala v krogu svojih doma~ih. Sin Janez z dru-
žino živi v doma~i Žirovnici, h~i Darja pa s svojo družino živi 
v Avstraliji. Gospa Ana je morala z rosnimi leti od doma, 
tako reko~ »s trebuhom za kruhom«. Delala je kot varu{ka 
otrok in pomagala v gospodinjstvu, nato pa je bila kar 30 
let zaposlena kot prodajalka v trafiki v Žirovnici. Poleg svo-
jega dela je pomagala tudi v vrtnariji Fonzija Kali{nika. 
Gospe Ani Medja {e enkrat iskreno ~estitamo in ji želimo 
{e naprej trdnega zdravja. 

Helena ^adež

Vo{~ili smo
V Smoku~u je 24. maja dopolnil 90 let gospod Aleksan-
dar Pavli~ek. Za njegov rojstni dan smo mu ~lani DUŽ 
poslali vo{~ilo.

V Žirovnici je 31. maja dopolnila 92 let gospa Regina 
Mati~. Z obiskom in vo{~ilom sva jo razveselili z zaupnico 
Magdo Žemlja. Gospa Regina je {e kar dobrega po~utja, 
rada gospodinji, pripravlja dobrote za ozimnico in veliko 
plete. Redno spremlja vsakdanje dogajanje doma in v sve-
tu, v veliko pomo~ pa sta ji h~eri z družinama.

Na Breznici je 22. junija dopolnila 92 let zdravnica in se-
stra gospa Vida Rojc. Obiskali sva jo z zaupnico Branko 
^adež. Kljub zdravstvenim težavam, katere premaguje že 
dalj{e obdobje, smo v dnevnem prostoru prijetno pokle-
petale. Gospa Vida {e vedno rada pomaga z nasvetom 
vsakomur, ki jo obi{~e. 

V Mostah je 22. junija dopolnil 92 let gospod Aloj-
zij Anderle. Zaradi slabega po~utja, ga zaupniki nismo  
obiskali.

V Mostah je 19. junija dopolnil 90 let gospod Franc 
Kova~. Z zaupnico Olgo Verbi~ sva ga obiskali in mu 
vo{~ili za rojstni dan. Vesel je bil najinega obiska in skupaj 
z njegovo ženo Cili smo preživeli prijetno popoldne. 

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

Jerca Ti~ar

Nada Praprotnik
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Tekmovalni rezultati upokojencev 
DUŽ v prvem polletju

Upokojenci redno izvajamo na{ program {portnih 
dejavnosti – telovadba, pohodi, namizni tenis, ke-
gljanje, balinanje, kegljanje z nihajno kroglo, pika-
do, kolesarjenje – zelo aktivni pa smo tudi na tek-
movanjih. 

^lani DUŽ smo se v prvi polovici leto{njega leta udeležili 
vseh tekmovanj, ki jih organiziramo dru{tva iz nekdanje 
ob~ine Jesenice (Rate~e-Planica, Kranjska Gora, Mojstra-
na, Jesenice, Javornik-Koro{ka Bela in Žirovnica), združena 
v MZDU Jesenice. Tekmovanja so potekala v naslednjih 
disciplinah:
Pikado
Na tekmovanju v Rate~ah je v 11 ekipah sodelovalo 55 
tekmovalcev. Kot dru{tvo smo osvojili 2. mesto, med 
mo{kimi ekipami 1. mesto,  1. mesto pa je med posame-
zniki osvojil tudi Milan Klinar.

Kegljanje na asfaltu
Na keglji{~u na Jesenicah je tekmovalo 6 ekip (32 tekmo-
valcev), kot dru{tvo smo osvojili skupno 3. mesto, med 
posamezniki je Franci P{enica osvojil 4. mesto.
Šah
Tekmovanje je gostilo na{e dru{tvo v prostorih gosti{~a 
Osvald. Sodelovalo je 18 tekmovalcev, kot dru{tvo smo 
osvojili 3. mesto, med posamezniki je Marjan Lužnik osvo-
jil 5. mesto.
Kegljanje z nihajno kroglo
Na tekmovanju v Mojstrani je sodelovalo 51 tekmovalcev, 
kot dru{tvo smo osvojili 6. mesto.
Balinanje
Na Jesenicah se je pomerilo 8 ženskih in 9 mo{kih trojk 
(51 tekmovalcev), tako ženske kot mo{ke trojke iz DU Ži-
rovnica so osvojile 1. mesto. 
Namizni tenis
Na turnirju na Koro{ki Beli je sodelovalo 17 tekmovalcev, 
kot dru{tvo smo osvojili 3. mesto.
Streljanje
Odvijalo se je na Javorniku, sodelovalo je 28 tekmovalcev, 
kot dru{tvo smo osvojili 4. mesto.

Tenis
V Kranjski Gori se je pomerilo pet mo{kih dvojic, kot 
dru{tvo smo osvojili 2. mesto, posami~no pa je na{ dvojec 
Šebjani~-Legat osvojil 1. mesto.
Kolesarjenje
Tekmovanje je zaradi slabega vremena odpadlo.
Pohodni{tvo
Pohodniki smo se udeležili pohoda od železni{ke postaje 
Slovenski Javornik do Pristave, ki ga je organiziralo DU Je-
senice. Na Pristavi je bila tudi zaklju~na slovesnost in po-
delitev medalj. 
Na vseh tekmovanjih smo skupaj zbrali 162 to~k in kot 
dru{tvo osvojili 5. mesto. 

Udeležili smo se tudi tekmovanj pod okriljem PZDU Gorenj-
ske. Tekmovanje v veleslalomu in teku na smu~eh je 
bilo na smu~i{~u Senožete v Bohinju, udeležilo se ga je 11 
na{ih tekmovalcev, in sicer trije v tekih in osem v velesla-
lomu. V tekih je Stane Rakar v kategoriji do 65 let osvojil 
2. mesto, kot dru{tvo pa smo dosegli 12. mesto med 27 
gorenjskimi DU.
Bili smo izbrani za prireditelja tekmovanja v sankanju, 
vendar je tekmovanje zaradi slabih vremenskih razmer od-
povedano.
Udeležili smo se {e nekaterih tekmovanj v organizaciji 
dru{tev PZDU Gorenjske: kegljanje na asfaltu, pikado, ke-
gljanje z nihajno kroglo (med posameznicami je Ana Krži~ 
osvojila 1. mesto), pohod v Trži~u in namizni tenis. Na 
tekmovanjih v balinanju, streljanju, kolesarjenju in {ahu 
nismo sodelovali, tekmovanja v tenisu pa letos ni bilo.

Vsem tekmovalkam in tekmovalcev se v imenu DUŽ is-
kreno zahvaljujem za sodelovanje na tekmovanjih in jim 
~estitam za dosežene rezultate.

Matevž ^emažar,
sekcija za {port in rekreacijo DUŽ

Na Dnevu {porta in zabave v Zavr{nici ni {lo za rezultate, a 
tudi vzgoja podmladka je pomembna

GRADBENE STORITVE
Karel Urbi~ s.p.

Fasederska in {tukarska dela

Gradnja stan. in nestan. stavb

Zemeljska pripravljalna dela

Vgradnja stavbnega pohi{tva

Oblaganje tal in sten

Pleskarska dela
Karel Urbi~ s.p.

Vrba 33
4274 Žirovnica

T: 041 520 529
E: karli.urbic@gmail.com
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Vrtnarski koti~ek / Gasilci

Zalivanje s kavno go{~o

Pokličite nas! Pomagali vam bomo.

Ali verjamete, da je lahko takšna 
tudi notranjost vašega prenosnika?
Če vam računalnik dela počasi, 
blokira, se greje, potem je zagotovo 
potreben čiščenja prahu ali virusov.

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

Nudimo vam še: čiščenje procesorjev in 
ventilatorjev, popravila osnovnih plošč, 
menjavo žarnic v displejih, menjavo diskov, 
presnemavanje podatkov, čiščenje virusov

Doma~i pripravki za gnojenje
Doma~ih pripravkov, s katerimi gnojimo in utrjujemo 
na{e rastline je veliko. Sestavine lahko naberemo že na 
sprehodu skozi gozd ali kar na doma~em vrtu.

Gnojilo iz kave
Kava ne poživi samo 
nas, temve~ tudi ra-
stline. Kavna go{~a 
je {e vedno polna 
hranilnih snovi, zato 
jo posujemo okoli 
rastlin ali jo zagre-
bemo v zemljo. Bolj 
enostavno je, da 
prst s kavno use-
dlino zme{amo {e 
preden se lotimo sa-

jenja. Dodajamo jo tistim rastlinam, ki rastejo v kislih tleh, saj ta 
go{~a uravnava kislost (rododendroni, borovnice, rese azaleje …). 
^e kavno go{~o zme{amo z vodo, dobimo dobro teko~e gnojilo.  

Gnojilo iz banan
Ob sajenju balkonskih rastlin lahko v zemljo zakopljemo tudi 
bananin olupek, saj so banane vir kalcija in magnezija. ^e pa 
ho~emo rastline pognojiti,  v posodo za zalivanje – zalivalko na-
lijemo 5 l vode, dodamo bananin olupek in pustimo stati en dan. 
Pripravek nato razred~imo z vodo in uporabimo za zalivanje.

Gnojilo iz gabeza
Gabez raste na obrobju gozda, na travnikih. Naberemo ga 1 

kg, ga narežemo na majhne kose in ga namo~imo v 10 l vode. 
Namo~enega imamo toliko ~asa, dokler se ne za~ne peniti, na-
vadno je to 4–5 dni, vsak dan ga tudi preme{amo. Ko se zapeni, 
ga precedimo in razred~imo z vodo v razmerju 1:10. Gabezovo 
gnojilo krepi rastline, jih bogati z minerali ter pospe{uje njihov 
razvoj. Zelo primerno je za gnojenje zelenjave, ima pa zelo oster 
in mo~an vonj po gnojnici.

Gnojilo iz kopriv
To gnojilo uporabljamo za zelenjavo kot gnojilo ali kot {kropivo 
proti listnim u{em. Kilogram kopriv, ki ne semenijo, namo~imo v 
10 l vode. Vsak dan me{amo, dokler se ne neha peniti. Teko~ino 
precedimo in razred~imo z desetkratno koli~ino vode. S priprav-
kom zalivamo enkrat na teden.

Škropivo iz ~ebule
Kilogram ~ebule namo~imo v 10 l vode. Ko se teko~ina neha 
peniti, jo precedimo in razred~imo z desetkratno koli~ino vode. 
Gnojilo uporabljamo za zatiranje pr{ic in plesni na krompirju.  

Škropivo iz pelina
1/3 svežih pelinovih listov namo~imo v 10 l vode za 3 dni. Pre-
cedimo in razred~imo z desetkratno koli~ino vode. S pripravkom 
bomo uspe{no preganjali u{i, mravlje in gosenice. 

Škropivo iz rabarbare
Kilogram rabarbarinih listov polijemo s 6 l kropa. Pustimo stati 
24 ur, precedimo in polijemo po porovih listih, da uženemo po-
rovega molja.

Sanja Klinar, dipl. inž. agronomije in hortikulture

Novi~ke iz PGD Zabreznica

V maju so se na{i ~lani udele`ili svete ma{e pri zavetniku gasilcev 
na Studen~icah, Sv. Florijanu. Skrbeli smo za po`arno stra`o ozi-
roma parkiranje pri teku Pod svobodnim soncem, na ko{arkarski 
tekmi Portugalska : Makedonija, na prireditvi Kaj ve{ o prometu 
in na dogodku Sveta za preventivo v cestnem prometu Ob~ine  
@irovnica. Dvakrat smo posredovali zaradi mo~nega vetra in 
sodelovali pri zbiranju pomo~i za poplavljena obmo~ja v Srbiji, 
ve~jih operativnih dogodkov pa k sre~i ni bilo. 
Ve~ ~asa smo tako posvetili delu z na{im podmladkom in tek-
movanjem.

V soboto 24. maja 
je v Smoku~u po-
tekalo 14. orienta-
cijsko tekmovanje 
Gasilske zveze Jese-
nice. Udele`ili smo 
se ga s tremi ekipa-
mi. Ekipa mladinci 
je dosegla 5. mesto, 
ekipa mladinci 1 je 
zasedla 2. mesto, 
pripravniki pa so 
v svoji konkurenci 
zmagali. Mladinci 1 
in pripravniki so se 
uvrstili na regijsko 
tekmovanje. 

31. maja je bilo na Bledu 26. sre~anje dru{tev Mladi gasilec. 
Na{a ekipa je zasedla 1. mesto in se uvrstila na državno tekmo-
vanje, ki bo potekalo v septembru.
7. junija smo sodelovali na 15. orientacijskem pohodu Gasilske 
zveze Gorenjske na Brezjah pri Tr`i~u. Udele`ili smo se ga z dve-
ma ekipama. Na{i mladinci so osvojili 5. mesto, pripravniki pa 
so tudi tokrat zmagali hudi konkurenci navkljub in s tem potrdili 
odli~no pripravljenost za uvrstitev na dr`avno tekmovanje, ki bo 
potekalo septembra v Svetem Juriju ob [~avnici.
S ~lanicami smo se v juniju udele`ili tekmovalnega sre~anja ~la-
nic Gasilske zveze Gorenjske na Hru{ici ter tudi njihove slavno-
stne prireditve ob 110-letnici PGD Hru{ica.

Klemen Rev

@an Nadi`ar, Timotej Bergelj, Mar-
ko Kun~i~, Andra` Jane`i~, Ga{per 
Anderle, Grega Slatnar, @iga Brajnik z 
mentorico Tino Martinjak 
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Cvetni prah 
Cvetni prah je naravni zaklad hranilnih snovi, zato bi bila velika 
{koda, ~e ga ne bi uporabljali. Zrnca cvetnega prahu ali peloda 
se tvorijo v pra{nicah vi{jih rastlin. Namenjena so spolnemu raz-
množevanju rastlin in so nosilec mo{kih spolnih celic. Pelod je 
proteinsko najbogatej{i del rastline. ~ebelji cvetni prah spada v 
skupino najpopolnej{e naravne hrane. Vsebuje skoraj vse hra-
nilne snovi, potrebne za ~love{ko prehrano, približno polovica 
– sestavljen je iz približno 40 % beljakovin – jih je v obliki prostih 
aminokislin. Cvetni prah bo pomagal vsem tistim, ki ne dobijo 
dovolj hranilnih snovi, saj je znano, da je najbogatej{i vir vita-
minov, mineralov, aminokislin, encimov, hormonov in ma{~ob, 
tudi velike koli~ine naravnih antibiotikov. Je eno od najstarej{ih 
živil, ki krepi du{evno in fizi~no zdravje ter po~utje. Priporo~ajo 
ga vsem, ki želijo izbolj{ati svoje zdravstveno stanje.

Kaj vse prina{a?
Cvetni prah je bogat vir karotenoidov (ki se pretvorijo v vitamin 
A), vitaminov B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 in B12, vitamina C, 
vitamina E, kalcija, bakra, železa, magnezija, mangana, fosforja, 
kalija, silicija, žvepla in 59 drugih mineralov, 22 aminokislin, od 
katerih jih je osem nujno potrebnih za ~loveka. 
Ugotovili so, da vsebuje 100 g cvetnega prahu toliko aminoki-
slin kot 500 g govedine ali sedem jajc; 30 g peloda popolnoma 
zadostuje za pokrivanje dnevne potrebe esencialnih beljakovin 
odraslega ~loveka.
Barvila cvetnega prahu (flavonoidi) so pomembna za zdravje, saj 
imajo izreden vpliv na presnavljanje v celicah organov in žlez, 
uravnove{ajo (normalizirajo) njihove funkcije.

Zdravilni u~inek
Cvetni prah ima zdra-
vilne u~inke na ves or-
ganizem. Po {tevilnih 
letih preizku{anja so 
ugotovili, da nima no-
benih {kodljivih stran-
skih u~inkov, je lahko 
prebavljiv in primeren 
za vse starosti. Cve-
tni prah spodbuja rast 
zdravih novih celic, pospe{uje celjenje tkiva, pove~uje izlo~anje 
toksinov, znižuje raven holesterola v krvi, uravnava krvni tlak, 
pove~uje odpornost proti okužbam, stabilizira živ~ni sistem, 
izbolj{a žensko plodnost, upo~asni rast tumorjev, pomaga pri 
spro{~anju pretirane koli~ine gvanina, spodbuja rast kožnega 
tkiva in prepre~uje gubanje, spodbuja koncentracijo in spomin, 
izbolj{uje spolno aktivnost in pove~uje mo~ in vzdržljivost.

Uživanje
Kupite ga lahko v obliki zlato obarvanih granul, uživate pa ga 
lahko na vrsto na~inov. Uporabite ga lahko v smutijih, jogurtu 
ali jeste kot son~ni~na semena. 

Barbara Gradi~ Oset
Vir: www.siol.net

Zdrava prehrana?
Ves ~as se mi je zdelo, da smo Slovenci glede prehrane v zlati 
sredini. Da se znamo prehranjevati in da ne pretiravamo. Ko pa 
sem si pred ~asom ogledala televizijsko oddajo, o kateri je bilo 
govora o sladkorju v hrani in prehranjevalnih navadah Sloven-
cev, se je moje mnenje spremenilo. 
Poro~ilo OECD (Organizacija za gospodarsko sodelovanje in ra-
zvoj, ki zdru`uje 34 gospodarsko najrazvitej{ih dr`av sveta) na{o 
dr`avo postavlja na 4. mesto po prebivalcih s ~ezmerno telesno 
te`o. [e bolj zaskrbljujo~ pa je podatek, da slovenski otroci in 
mladostniki popijejo najve~ sladkih pija~ v Evropi. Raziskava, ki 
so jo opravili na Pediatri~ni kliniki UKC-ja v Ljubljani, je pokazala, 
da sladke pija~e pri 15- in 16-letnih mladostnikih predstavljajo 
polovico vse zau`ite teko~ine. Tako na teden zau`ijejo ½ kilo-
grama ~istega sladkorja. 
Na embala`ah je predstavljena koli~ina dodanega sladkorja v hra-
ni in pija~i. Na enem izmed sokov pi{e, da 100 ml soka vsebuje 10 
g sladkorja. ̂ e popijemo ½ litra podobne pija~e, s tem zau`ijemo 
50 g sladkorja (10 vre~k sladkorjev, ki jih dobimo pri kavi). 
 

In kako se izogniti tej 
nepotrebni koli~ini slad-
korja? Namesto sokov, 
ledenih ~ajev, multi 
sol, coca-cole in »vod 
z okusom« je za `ejo 
najbolj{a voda ali ne-
sladkani ~aj (poleti lah-
ko ohlajen). Tudi zato 
se moramo vsi truditi za 
ohranjanje pitne vode 
in jo porabljati »z gla-
vo«, saj zaenkrat pri nas 
{e prite~e iz pipe, ko jo 
odpremo. 

Mirjam Fain

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

CVETNI PRAH JE NARAVNI 
ZAKLAD HRANILNIH SNOVI

V Bistro NO^ vam bodo z jutranjo kavico postregli že od 7. ure dalje.

^ebelarstvo Bo{tjan in Anton NO^ 
Selo 42, Žirovnica, gsm: 041 860 625

www.cebelarstvo-noc.si

Osve`ilen poletni napitek si lahko 
pripravimo tudi iz melise ali mete. 
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Planinarjenje

»Mavri~na vrtnica«
Jože Ur{i~ iz Most je ljubitelj-
ski vrtnar, {e posebej ve{~ ob-
rezovanja drevja in cepljenja 
rastlin. Pred dvema letoma je 
iz gozda prinesel divjo vrtnico 
in nanjo cepil devet razli~nih 
sort vrtnic. Tako je leto{njo 
pomlad na njegovem vrtu cve-
tela prava mavri~na vrtnica.

PD @irovnica v sodelovanju s KK Zavr{nica in 
TVD Partizan @irovnica vabi na 

Duatlon Zavr{nica
13. september 2014

[tart ob 11. uri na prireditvenem prostoru v Zavr{nici
Zaklju~ek pri Domu pri izviru Zavr{nice

Gorsko kolo: 
Zavr{nica (645 m)–Tin~kova ko~a (1070 m)  

Gorski tek: 
Tin~kova ko~a (1070 m)–Dom pri izviru Zavr{nice (1425 m)

Mo`na posamezna udele`ba ali dvojice 
Predprijave od 1. avgusta naprej
[tevilo tekmovalcev bo omejeno!

Dodatne informacije: 
fb Duatlon Zavr{nica, 041 366 179 Bojan Zavr{nik

^istilna naprava za Dom pri 
izviru Zavr{nice
Poletna sezona v Domu pri izviru Zavr{nice se je pri~ela 
z vgradnjo ~istilne naprave, ki ima pomembno vlogo pri 
varovanju okolja za vse ob~ane. 

Planinske ko~e v Slove-
niji se morajo oskrbeti s 
~istilnimi napravami do 
leta 2017, tiste v pose-
bej varovanih obmo~jih, 
kot sta Triglavski narodni 
park in Natura 2000, 
kamor sodi tudi Dom 
pri izviru Zavr{nice, pa 
do konca prihodnje-
ga leta. Kot izhaja `e iz 
imena Doma, ima ~istil-
na naprava v Zelnici {e 
poseben pomen, saj se 
nahaja v najo`jem vo-
dovarstvenem obmo~ju. 
^lan UO Planinskega 
dru{tva @irovnica, Jer-
nej Mrak: »Z vgradnjo 
smo izpolnili na{o oblju-

bo o ureditvi odplak v tem ob~utljivem okolju, ki s pitno vodo 
oskrbuje skoraj 20.000 ljudi. Ocenjujemo, da je v ~asu, ko se ve-
dno bolj zavedamo pomena varovanja okolja, obenem pa je za-
radi te`ke gospodarske situacije, ki ni naklonjena izvedbi tak{nih 
investiciji, vlo`ek preko 15.000 evrov velik uspeh za finan~no 
skromno planinsko dru{tvo.« 
Planinci so sredstva za ~istilno napravo zagotovili iz lastnega 
prora~una, del pa je primaknila Ob~ina @irovnica. Kot je poja-
snil Mrak, so v dru{tvu na~rtovali, da jim bo poleg te investici-
je v leto{njem letu uspelo zamenjati tudi preko 1.300 m dolg 
elektri~ni kabel, ki napaja Dom z elektri~no energijo iz transfor-
matorske postaje pri Planinskem domu na Zelenici. »@al smo bili 
zaradi pomanjkanja finan~nih sredstev menjavo kabla prisiljeni 
odlo`iti, ~eprav smo z nekaterimi posamezniki in gospodarskimi 
dru`bami, ki bi pri izvedbi sodelovali, `e opravili uspe{ne razgo-
vore. Prenova napeljave tako ostaja na{ naslednji cilj, ki ga bomo 
izvedli, takoj ko bo mogo~e.«

Dom pri izviru 
Zavr{nice je od 1. 
junija odprt vse dni 
v tednu, v dru{tvu 
pa se je s toplej{imi 
meseci pri~ela tudi 
`ivahnej{a sezona 
pohodov in kolesar-
skih izletov. 
Prvi junijski vikend se 
je medgeneracijsko 
obarvana skupina 

petnajstih kolesarjev z vodnikoma Borisom in Bojanom odpravila 
na dvodnevni izlet po Koro{kem. S Pavli~evega sedla po razgle-
dni poti nad Logarsko dolino v ̂ rno, Me`ico, Dravograd … Med 
ubiranjem stranskih poti po gri~ih in dolinah je bila posebnost 
izleta kolesarjenje v podzemlju Pece, po rovih opu{~enega ru-
dnika svinca in cinka. 

P. K.

Masovnek
Masovnek je stara plan{arska jed iz 
smetane, moke in jajc.

Sestavine
1/2 kg posnete smetane
1 jedilna `lica koruzne moke
1 jajce
sol

Postopek
V ponvi raztopimo smetano in ji med me{anjem dodamo jedilno 
`lico koruzne moke. Jed se med me{anjem gosti. Dodamo jajce in 
med me{anjem osolimo.

Jed ponudimo s sve`e pe~enim kruhom.

Dober tek vam `elimo iz kuhinje Valvasorjevega doma!
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V Zavr{nici dr`avno 
prvenstvo v gorskem 
kolesarjenju

Kolesarski klub Zavr{nica je v soboto, 21. junija v istoi-
menski dolini priredil 23. dr`avno prvenstvo v gorskem 
kolesarjenju, v disciplini olimpijski kros. Organizacijo tek-
movanja z 200 tekmovalci je vodil doma~i kolesarski klub 
ob pomo~i sponzorjev in kolesarskih navdu{encev.

Tekmovalni dan so otvorili najmlaj{i kolesarji, ki so {tartali ob 
9. uri zjutraj. Na razgibani kro`ni progi dolgi 2500 m so morali 
kolesarji opraviti od dva do enajst krogov, odvisno od starostne 
kategorije.
V kategoriji `ensk Elite je postala dr`avna prvakinja Bla`a 
Klemen~i~. Devet krogov je premagala v ~asu 1:19:54. Bla`a je 
svojo kolesarsko kariero za~ela prav v na{em klubu in trenutno 
zaseda 9. mesto na UCI lestvici Mednarodne kolesarske zveze. 
Drugouvr{~eno Tanjo @akelj, aktualno evropsko prvakinjo in dru-
go na UCI lestvici, je prehitela za minuto. 

V najzahtevnej{i kategoriji, mo{ki Elite, je zmagovalec Bo{tjan 
Hribov{ek enajst krogov prevozil v ~asu 1:31:36.

^lani KK Zavr{nica so tekmovali v mlaj{ih kategorijah. V katego-
riji pod 9 let je bil @iga Bijol 11., v kategoriji pod 11 let se je bil 
Nal Jure Robi~ uvrstil na 9. mesto in Matej Kerec na 17. mesto.
An`e Dolen{ek je zasedel 5. mesto pri de~kih mlaj{ih od 13 let, v isti 
kategoriji je bil Alja` @nidar 16. in Gal Kalan Vrhovnik 18. Pri de~kih 
pod 15 let je Sergej Peternel osvojil 8. mesto in Jernej Hirci 11. 
Tekmovala sta tudi trenerja – Rok Grilc si je prikolesaril 4. mesto 
med amaterji in Aljo{a Reven 16. med veterani.

Ekipa ~lanov KK Zavr{nica se je izkazala z dobro organizacijo pr-
venstva. Skupaj s tekmovalci je v lepotah Zavr{nice u`ivalo lepo 
{tevilo njihovih spremljevalcev in navija~ev. Medalje in nagra-
de tekmovalcem na zmagovalnih {torih je podelil `upan ob~ine  
@irovnica Leopold Poga~ar, za nekaj smeha pa je ob zaklju~nem de-
janju tekme poskrbel komentator – imitator Nejc Ravnihar. V lepem 
son~nem vremenu je tekma k sre~i minila tudi brez huj{ih po{kodb.

Miha Ben~ina

[tart Razglasitev rezultatov

Ko{arka Makedonija – Portugalska
20. maja je Dvorana pod Stolom gostila ̀ enski ko{arkarski 
ekipi Makedonije in Portugalske, ki sta se pomerili na pri-
jateljski tekmi. 

Pred {tevilnimi gle-
dalci, med katerimi 
so prevladovali ma-
kedonski navija~i, 
so Portugalke pre-
magale naspro-
tnice pod taktirko 
trenerja, doma~ina 
Gorana Jovanovi~a, 
z rezultatom 61 : 
57. Tekmo si je v 
dru`bi `upana Leo-

polda Poga~arja in ravnateljice O[ @irovnica Ane Klemenc ogledal 
tudi makedonski veleposlanik g. Tomi Dimitrovski. Pred tekmo je 
`upan g. Dimitrovskega sprejel na kraj{em obisku in mu predstavil 
zna~ilnosti ob~ine. 
[portni dogodek je ob pokroviteljstvu Ob~ine @irovnica orga-
niziralo dru{tvo za prepoznavo regij iz Vrbe, ki ga vodi Andrej 

Poga~ar. Kot je dejal, nameravajo v prihodnje v Dvorani pod 
Stolom organizirati {e ve~ podobnih, odmevnej{ih {portnih 
dogodkov.

P. K.

3. mesto za Nino
V @u`emberku je 25. in 26. 
junija potekalo dr`avno pr-
venstvo U21 v odbojki na 
mivki. Odli~no je nastopila 
tudi Ka{arka in odbojkarica 
Zgornje Gorenjske, Nina ^uk. 
S soigralko Pijo Stegel iz Luci-
je sta presenetljivo osvojili 3. 
mesto. Nina trenutno, v ~asu 
poletnega premora v dvoran-
ski odbojki, trenira na central-

ni pla`i v Portoro`u pod vodstvom trenerja Sergeja Jakomina. 
Sergej je pred leti zelo uspe{no treniral in vodil na tekmovanjih 
Svetovnega pokala na{ doslej najbolj{i `enski par, sestre Eriko 
in Simono Fabjan. Rezultate si lahko pogledate na spletni strani 
Odbojka.si, poro~ilo pa tudi na Odbojka{ica.si.

Pija Stegel, Sergej Jakomin in 
Nina ^uk 
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Otroci so se pomerili na kraj{ih razdaljah in na koncu vsi 
prejeli medalje.

Pokal Alpe Adria

Rok Justin

Martin Ocepek, Janez Mulej in Toma` Dolar – najhitrej{a trojica

3. tek Pod svobodnim soncem

Zavod za turizem in kulturo @irovnica je v soboto, 10. 
maja ponovno organiziral tek Pod svobodnim soncem – 
rekreativno prireditev s kulturnim pridihom. Udele`ba na 
3. ponovitvi teka je bila rekordna.

Leto{nja trasa je prvi~ potekala po Poti kulturne dedi{~ine, v iz-
meri 10,7 km. Na {tartu na prireditvenem prostoru KK Stol se 
je zbralo 70 otrok in 75 odraslih teka~ev in teka~ic, med nji-
mi tudi dve ekipi – svoje mo~i so strnili zaposleni v O[ F. S. 
Fin`garja Lesce in na Radiu Triglav. Ob progi so jih spodbujali 
doma~i navija~i in obiskovalci. ^udovito son~no vreme je ve~ kot 
opravi~ilo ime teka.

 Vsi udele`enci so ob prijavi prejeli prakti~no darilo, majico in po 
naporu okrep~ilo – pe~eno ka{o s ~e{pljami, sladkano z medom. 
Medalje in pokale je podelil `upan Leopold Poga~ar, organiza-
torji pa so med tekmovalci iz`rebali {e dobitnike knji`nih del.

Po besedah direktorice ZTK Maje Zupan prireditev postaja iz leta 
v leto bolj prepoznavna. »V nadaljevanju velja razmi{ljati o do-
datni ponudbi za teka~e in navija~e ob trasi ter kreativnej{ih pro-
mocijskih poteh dogodka. @elimo si, da bi k udele`bi spodbudili 
~im ve~je {tevilo doma~inov. Vodilo nam je postati druga~en 
tek v poplavi podobnih rekreativnih prireditev. Pot kulturne 
dedi{~ine @irovnica je tako ali tako edinstvena.«

P. K.

Skakalna sezona v polnem teku

Po zelo uspe{ni zimski sezoni skakalcev iz SSD Stol, v ka-
teri nas je v prvi vrsti razveseljeval Rok Justin z osvojitvijo 
prvih to~k v svetovnem pokalu, nastopom na novoletni 
turneji, zmagami v COC Cup in skupnim tretjim mestom. 

Na dr`avnem nivoju so 
za prepoznavnost kluba 
poskrbeli tudi nekateri 
mlaj{i. V skupni razvr-
stitvi zimske sezone sta 
v kategoriji de~kov do 
9 let Alja` Zupan in Nik 
Hebrle zasedla 2. oz. 
3. mesto, v vi{jih kate-
gorijah O`bej Modrijan 
in Nejc Bi~ek 6. mesto, 
Marcel Rep 7., Tone Pe-
tek 10., Tja{ Grilc in [te-
fan Sever pa 12. mesto. 

Brez pravega pomladnega oddiha smo z za~etkom maja sko~ili v 
priprave na poletno sezono in s prvimi junijskimi vikendi ̀ e v tek-
movalni ritem. Za nami sta `e prvi mednarodni tekmi Alpe Adria 
(Celovec, Tr`i~) in z njima tudi uspe{no nadaljevanje zimske se-
zone. V Celovcu sta zopet blestela Alja` Zupan s 1. in Nik Hebrle 
z 2. mestom. Tokrat je »piko na i« dodala tudi novope~ena ska-
kalka Ta{a Gregorec z osvojenim 3. mestom. 

Sredi junija so se skakalci selili v Tr`i~, kjer so v dveh dneh izpelja-
li regijsko tekmovanje in pokal Alpe Adria, za kategorije de~kov 
in deklic od 7 do 15 let. 
Rezultati tekme Alpe Adria: D-7: Urevc 5., Lu`nik Veronika 9., 
An`i~ 12., Peternel 13.; D-8: Lu`nik 7., Vere{ 9, Jan{a 11. D-9: 
Kr`i{nik 15.; D-10: Petek Tone 4., Jenko-Poga~nik 6. Krmelj 10. .

Pred odhodom na po~itnice je bil izveden tudi 39. teden sko-
kov v Kranju, kjer so @irovni~ani dosegli naslednje rezultate: D-9: 
Lu`nik 5., Kr`i{nik 15.; D-10: Hebrle 5., Zupan 10.; D-11: Krmelj 
13.; D-13: Rep 6.; D-14: Modrijan 3., Grilc 5.; D-15: Petek Vid 
16.; D-18: Petek Lojze 13.; ^lani – Justin 3. 

Vsekakor smo ob vseh 
odli~nih dose`kih zelo 
navdu{eni predvsem 
nad precej{njim {tevi-
lom novope~enih ska-
kalcev, zato se nam za 
enkrat za podmladek ni 
treba bati. Pred nami 
so te`ko pri~akovane 
po~itnice, s tem tudi 
nekaj skakalnega pre-
mora, vendar bi vas ob 
tej priliki vseeno pova-
bili `e na tretjo tekmo 
za pokal Alpe Adria, ki 
jo bo 20. septembra 
organiziral SSD Stol  
@irovnica.

Bo{tjan Modrijan
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[RD Trim Tim – dr`avni prvaki

Igralci v kategoriji do 12 let, ki so naslov dr`avnih prva-
kov osvojili `e lani, so letos slavili pod okriljem dru{tva 
[RD Trim Tim, kjer si `elijo intenzivneje delati z mladimi.
Za~etek prvenstva se je za~el konec aprila in je trajal do sredine 
junija. Med sedmimi ekipami so Trimtimovci v rednem delu za-
sedli 3. mesto. Na zaklju~nem turnirju, ki je potekal v Horjulu, so 
najprej brez te`av premagali ekipo Hobby Stars, nato pa so se 
v finalu pomerili z ve~nimi tekmeci z Bleda, HK Mk Bled. Tekma 
se je kon~ala v korist trenerja na{e ekipe Gorana Risti~a (6 : 5) in 
fantje so tako ubranili lansko lovoriko.

Ob tej prilo`nosti se `elimo zahvaliti na{im sponzorjem: EMX 
Lesce d.o.o., Lovski dom Stol, Török pension, Fasade M-Gaser 
Hru{ica, Safari company, Napisi Bernik in Uro{ Mali s.p. in seve-
da vsem star{em.

Miha Bulovec

Ponovno slavili Pink Panthersi

V sezoni 2014, ki se je s finalno tekmo med Pink Panther-
si in [ebo Teamom zaklju~ila 21. junija, je v ligi iTAKSport 
RIHL nastopilo 16 ekip oz. skupno kar 254 igralcev v dveh 
ligah – elitni in prvi. 
Sistem v elitni ligi je bil enak lanskoletnemu, torej trikro`ni redni 
del s kon~nico, kamor so se uvrstile 4 najbolj{e ekipe po rednem 
delu. V prvi ligi so ekipe najprej odigrale enokro`ni redni del, 
nato pa so bile glede na uvrstitev razdeljene {e v dve skupini s 5 
ekipami, od koder sta po dve najbolj{i napredovali v polfinale.
V polfinale so se v Elitni ligi uvrstile ekipe IHK Pink Panthers, [ebo 
Team, IHK Luftarji iz Tupali~ ter IHK Prosports Blejska Dobrava. 
Polfinalni dvoboji so bili izjemno razburljivi, ekipi [ebo Team in 
Luftarji pa sta odigrali tudi rekordno dolgo tekmo – zmaga za 
[ebo Team je bila odlo~ena v 3. minuti drugega podalj{ka. V fi-
nale so se uvrstili Gradbinci (op.p. [ebo Team) in Pink Panthersi. 
Za slednje je bila to 4. zaporedna uvrstitev v finale, kjer so brez 
ve~jih te`av z 8 : 4 ugnali nasprotnika in vnovi~ dokazali, da so 
trenutno najbolj{e mo{tvo lige. V tekmi za tretje mesto so slavili 
Dobravci pred Luftarji.

V Prvi ligi so se v polfinale iz skupine prebile ekipe Strele z Bele, 
brezjanska Jaka Muda, kranjski Prosports.si ter Outwet. Nastop 

v velikem finalu pa so si priborili Strele z Bele ter Jaka Muda. V 
napetem dvoboju, ki ga je za~inilo tudi izjemno vzdu{je na »tri-
bunah« igri{~a pod Stolom je Strelam naslov prvaka zagotovil 
Denis Crnki} in poskrbel za nepopisno veselje na ter ob igri{~u. 
Bronasto kolajno so si z zmago nad Prosportsom priborili Out-
wetovci.

9. sezona lige RIHL se je zaklju~ila s podelitvijo pokalov in pri-
znanj najbolj{im. Nagradi za najbolj{a vratarja sta prejela Rok 
Stojanovi~ (Luftarji, ERL) ter An`e Mu`an (Strele z Bele, PRL), 
za najbolj{a strelca Peter Kurnik (Luftarji, 64 to~k) ter An`e 
Zupan~i~ (Outwet, 67 to~k), za najkoristnej{a igralca (MVP) pa 
Ale{ Remar ([ebo Team) in Jernej Vodnjov (Jaka Muda). 

V sklopu finala smo skupaj s [RD Trim Tim prvi~ organizirali tudi 
turnir za mlaj{e kategorije U12, na katerem so poleg doma~inov 
nastopile {e ekipe HK Loren Line iz Dom`al, SHP Dinamitki ter 
Jake Babe, oboji iz Horjula. V lepih tekmah je 1. mesto osvojil 
prav doma~i [RD Trim Tim, na 2. so se uvrstili Dom`al~ani, na 
3. Jake Babe in na 4. Dinamitki. Glede na dober odziv bomo v 
prihajajo~i sezoni pripravili {e ve~ turnirjev za mlaj{e kategorije 
(U12, U13,U14).

Za konec bi se rad zahvalil vsem sodelujo~im ekipam za po{ten 
in korekten odnos, osebju Tenis Puba za ves trud v ~asu tekem, 
Piceriji pri Daretu za pomo~ pri organizaciji prehrane in svojemu 
»spremljevalnemu osebju«, brez katerega bi bila izvedba tako 
obse`ne lige precej te`ja: sodnikoma Sa{u Gru{kovnjak, An`etu 
Bergantu, Mihu Bulovcu ter Ga{pejur Francu, neumornima za-
pisnikarjema Bojanu Klav`arju in Marku Lukanu ter seveda moji 
partnerici @ivi in sinu Lanu, ki mi nudita neizmerno podporo.

Miha Bajt

Velik uspeh Karate kluba Miki

Kvalitetno {estletno delovanje Karate kluba Miki je na 
leto{njem dr`avnem prvenstvu maja v Dobrovi obrodi-
lo sadove. Tekmovalci kluba so postali absolutni klubski 
dr`avni prvaki 2014.

Psihofizi~ne sposobnosti, samoobvladovanje in disciplina tek-
movalcev ter trenerjev so po mnenju predstavnikov kluba botro-
vali izvrstnim rezultatom njihovih ~lanov, ki so si v konkurenci 11 
sodelujo~ih klubov in ve~ kot 230 tekmovalcev priborili 7 zlatih, 
8 srebrnih, 5 bronastih medalj ter skupno prvo mesto med klu-
bi. »Za uspeh so v prvi vrsti zaslu`ni tekmovalci in trenerji, ki so 
dali vse od sebe in klub popeljali na najvi{ji nivo v tradicional-
nem karateju v Sloveniji, kot tudi star{i in pomo~niki, ki nam 
nudijo podporo in nam zaupajo. Ne nazadnje gre zasluga tudi 

Ekipa [RD Trim Tim je nastopala v postavi: Matic Török, Luka 
Vodlan, Ju{ Dobravec, Filip Fartek, Jan [kof, Tim Borse, Jaka 
Borse, Tim Dolinar, Aljo{a Tu{ek, Jakob Stan, Jani Podlipniki 
in doma~ini – igralec Marcel Kobal ter vratarja Ga{per Panj-
tar in @an Praprotnik.
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trenerjem in sodnikom Slovenske zveze tradicionalnega karateja 
za njihov prispevek in korektno odsojeno dr`avno prvenstvo v 
Dobrovi. Ob tej prilo`nosti se vsem najlep{e zahvaljujemo. Te 
zmage ne bomo jemali kot samoumevno in na njej zaspali kot 
na starih lovorikah, pa~ pa bomo {e bolj notranje motivirani za 
vzdr`evanje in vi{anje kakovosti karateja pri na{ih tekmovalcih, 
ostalih ~lanih in seveda trenerjih in sodnikih. Glede na prizna-
nje, polno odgovornosti, ki smo ga prejeli, bomo po najbolj{ih 
mo~eh poizku{ali biti vzor ostalim ~lanom zveze ter tako prispe-
vati k razvoju in kakovosti karateja v Sloveniji.«

Zlati:
Martin Kolbl, Kata, Kumite, ~lani; Nina Rupnik, Kata, starej{e de-
klice; Manca Urh, Kata, kadetinje; Alem Kalender, Kata, starej{i 
de~ki; Darko Mu{i~, Kumite, mlaj{i de~ki; Matic Panjtar,Kata, 
mlaj{i de~ki
Srebrni: 
Denis ^atak, Kumite, kadeti; Sara Ravnik, Kumite, starej{e de-
klice; Aleksander Jovanovi}, Kumite, starej{i de~ki; Patricija Ste-
fanov, Kata, starej{e deklice; Danaja Podlipnik, Kata, mlaj{e de-
klice; Matic Panjtar, Kumite, mlaj{i de~ki; Mejrem [ehi~, Kata, 
mlaj{e deklice; Karin Pazlar, Nina Rupnik, Sara Ravnik, Kata 
ekipno, starej{e deklice; Alem Kalender, Matic Bre{an, Darko 
Mu{i~, Kata ekipno, starej{i de~ki
Bronasti:
Timotej Mlakar, Kata, mlaj{i de~ki; Eleonora Krali~, Kumite, 
mlaj{e deklice; Sara Ravnik, Kata, starej{e deklice; Nikola Mu{i~, 
Kata, mal~ki; Denis ^atak, Matija Legat, Aleksander Jovanovi~, 
Kata ekipno, starej{i de~ki
Da ne bo pomote, vsi ~lani kluba so ZLATI, saj so na pravi poti. 

V septembru se bodo vrste karatek pod vodstvom skrbnih, stro-
kovnih, sr~nih trenerjev Mirsada Kova~evi~a - Mikija in Luka 
Bajde spet strnile in kot vsako leto tudi leto{njo jesen prisr~no 
vabijo v svoje vrste nove ~lane, mlaj{e in starej{e. Ve~ nawww.
karate-miki.si.

Za Karate klub Miki Mojca Legat

Dan {porta, rekreacije in 
zabave 2014

Leto{nji Dan {porta v Zavr{nici, na drugo junijsko sobo-
to, je udele`encem postregel s prijetnim, ravno prav to-
plim vremenom, ki ga je le proti ve~eru za~inila ploha.
Jutranji Veter v laseh, ki ga pripravljamo v okviru vseslovenske 
akcije [portne unije Slovenije, je {tevilne mlade zaposlil s turnir-
jema v malem nogometu in odbojki na mivki. Nekateri so se po-
zabavali s kegljanjem z nihajno kroglo, kot obi~ajno pa smo po-
stavili tudi velik napihljiv tobogan, ki je privabil zlasti najmlaj{e, ti 
so ob otro{kem igri{~u u`ivali tudi z animatorko Suzano.
Ker smo se priklju~ili tudi akciji Pomagajmo si za zdravo ̀ ivljenje, 
ki je potekala {e v ob~inah Jesenice in Kranjska Gora, so stojni-
ce na prireditvenem prostoru zasedli ostali partnerji v projektu. 
Sodelavke Centra za socialno delo Jesenice so na svoji razdelje-
vale rabljeno {portno opremo, ki so jo prispevali ob~ani, pa tudi 
nekaj ostale materialne pomo~i. Dru{tvo Ozara je predstavilo 
svoj program in sprostitvene delavnice. Ekipa zdravstvene vzgo-
je Zdravstvenega doma Jesenice je ob jezeru ponujala merjenje 
krvnega sladkorja, pritiska in test hoje na dva kilometra. Ta del 
je bil {e posebej dobro obiskan.
Dopoldne smo zaklju~ili s tekmovalnim krosom na {tirih razli~nih 
razdaljah, odvisno od starosti tekmovalcev. 
Po kosilu smo nadaljevali dru`abno sre~anje ~lanov dru{tva in 

prijateljev {porta, ob Sentini prijetni glasbi smo poklepetali do 
ve~era.

Zahvaljujemo se vsem, ki ste pomagali pri organizaciji dneva, 
Ob~ini @irovnica za finan~no podporo, predvsem pa tistim, ki ste 
donirali sredstva v dobrodelne namene.

Samo Mekina

Obvestilo za ~lane odbojkarskih ekip in 
gimnasti~ne sekcije (tekmovalna sezona 
2014/15)

Ekipe ~lanov in ~lanic bodo za~ele s treningi 18. avgusta, mlaj{i 
pa 1. septembra. Vsi, ki se `elite priklju~iti na{im ekipam, se v 
prvem tednu septembra oglasite pri g. Matja`u Sili~u v kabinetu 
{porta v {oli. G. Sili~ vam bo posredoval vse potrebne podatke 
za treniranje odbojke.
Z gimnastiko bomo prav tako za~eli septembra. Ve~ podatkov o 
gimnastiki si lahko pridobite v {oli pri g. Ale{u O{ljaku. 
Za morebitna vpra{anja v ~asu po~itnic nam po{ljite sporo~ilo na 
elektronski naslov tvdpartizan.zirovnica�telemach.net.
Vsem igralcem, star{em in navija~em `elimo {portne po~itnice.

TVD Partizan @irovnica
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Nagrade prispeva Picerija pri Daretu:
1.  nagrada: Pica in solata
2.  nagrada: Pica po izbiri
3.  nagrada: Pica po izbiri

NAGRADNA KRI@ANKA

Geslo kri`anke po{ljite do 20. avgusta 2014 na naslov  
Novice ob~ine @irovnica, @irovnica 60c, 4274 @irovnica.

Geslo prej{nje kri`anke:  
Gostilna Knafel ponovno vabi
Nagrade prejmejo: 
• Nina Tav~ar, Zabreznica 25
• Janez Emer{i~, Doslov~e 26 
• Silva Pintar, Breg 141a
Nagrade prejmete v Gostilni Knafel.

AŠANTI: ljudstvo v Gani, ENTOMOLOG: žužkoslovec, BRONX: predel New Yorka, NITRATI: soli du{ikove kisline, DANAIDE: h~erke Danaja
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Vabimo Vas, da nas obi{~ete v 
Gosti{~u Osvald z novo teraso in 
poskusite katero na{ih specialitet, 
kot so zrezek Osvald, ciganski 
golaž in druge.

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

Odli~en sladoled 
Vabljeni!

Gsm: 041 762 636
Tel: 04 537 33 05

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

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

porokah in rojstnih dnevih ...

GOSTILNA JEZERSKA HIŠA 
Na golf igri{~u Bled

Gsm: 041 762 636
Nova tel. št.: 01 200 99 21

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

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

porokah in rojstnih dnevih ...

GOSTILNA JEZERSKA HIŠA 
Na golf igri{~u Bled

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

PONUDBA
odličen servis z garancijo

dodatna oprema za kolesa in oblačila, kolo za vsakogar; 
CESTNA, GORSKA, ŽENSKA, OTROŠKA

menjava - NOVO za STARO

razprodaja 

modelov 2013 

do -20%

www.sportpoint-jesenice.si

Marko »erne s.p.
Blejska Dobrava 26 c

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

W laserska-gravura.com
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Premagajte zdravstvene težave na naraven na~in in
pozdravite vzrok, ne simptome. 

Informacije in naro~anje:
GSM: 040 433 678 / miran�pibernik.si / www.pibernik.si

Sprejemamo prijave v psihoterapevtsko skupino,  
ki bo s sre~anji pri~ela v septembru.

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

Prisr~no vabljeni!



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

DO NOVIH O^AL Z 

NARO^ILNICO VSEH OKULISTOV 
V SLOVENIJI LAHKO TUDI 

BREZ DOPLA^ILA!

OSTER VID NA DALEČ 
IN BLIZU Z ENIMI OČALI?
OSTER VID NA DALEČ 
IN BLIZU Z ENIMI OČALI?

JESENICE - LESCE

LIBERTY ŽE OD ZA ENO STEKLO!69 EUR 69 EUR 
Jesenice, T: 04 586 24 16 • Lesce, T: 04 531 89 34

NOVI PEUGEOT 308 SW

 Primer informativnega izračuna fi nančnega leasinga Peugeot Financiranje za vozilo Peugeot 308 SW – mesečno odplačevanje; mesečni obrok je 163 EUR pri 30 % pologu in 
ročnosti 84 mesecev; DDV je obračunan v obrokih; EOM na dan 04. 06. 2014 znaša 8,2 % in se spremeni, če se spremenijo elementi izračuna; izračun temelji na osnovi indeksa obresti - 3 mesečni EURIBOR s 
skupno letno obrestno mero 6,7 %; fi nancirana vrednost 10.493 EUR; skupni znesek za plačilo 17.778 EUR; stranka v primeru Peugeot Financiranja prejme tudi jamstvo za dobo 4 let (vključuje dvoletno pogodbeno 
garancijo) oziroma 60.000 km in avtomobilsko kasko zavarovanje za 1 EUR za prvo leto; Peugeot Financiranje si pridržuje pravico do izbire zavarovalnice.

Poraba v kombiniranem načinu vožnje: od 4,2 do 6,7 l/100 km. Izpuh CO2: od 110 do 147 g/km. Emisijska stopnja: EURO 5. 
Vrednost specifi čne emisije dušikovih oksidov NOx: od 0,1166 do 0,175 g/km. Emisije trdnih delcev: od 0,00041 do 0,00128 g/km. 
Število delcev: od 0,06 do 2,66. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal 
zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam 
prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.

www.peugeot.si

NOVI PEUGEOT 308 SW
VEČ PROSTORA ZA VSE VAŠE ČUTE.

HDi že za 14.990 €.
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AVTO PARTNER d.o.o., Cesta železarjev 27, 4270 Jesenice, tel. 04 583 66 60


