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 LOKALNE VOLITVE 2014
 V NOVO [OLSKO LETO S POPOTNICO ZA ZDRAVJE
 PRE[ERNOVCI SREBRNI V RIGI
 DUATLON ZAVR[NICA



•	nega	obraza	po	metodi	Cholley
•	hyaluronic	mezoterapija	

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

NOVO
BIO kozmetika

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

petek od 8. – 14. ure

Vzemite	s i 	~as	zase!

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

UGODNO
ZANESLJIVO

BREZ ^AKANJA

WWW.STRIPYDENT.SI

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

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

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

Paket ugodnosti 1:
-  nespremenjena navzgor omejena neto cena 

zemeljskega plina 0,3349 EUR/Sm3 

Paket ugodnosti 2:
-  nespremenjena navzgor omejena neto cena 

zemeljskega plina 0,3490 EUR/Sm3 ter 
brezpla~en servis plinskega kotla

Sklenite dolgoro~no pogodbo o dobavi plina za obdobje 1 leta

Ponudba paketov ugodnosti v sodelovanju z Geoplinom velja do 15. 10. 2014.
Ve~ informacij na spletni strani www.enos.si.
*cene ne vsebujejo DDV in drugih dajatev

Cesta železarjev 8 • 4270 Jesenice • Slovenija
T: +386 (4) 581 02 80 • F: +386 (4) 581 02 41

E: info�enos.si • S: www.enos.si
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Zopet so minila {tiri leta in tako vas zadnji~ v tem mandatu na-
govarjam in pozdravljam kot `upan. ^e samo pomislim, kako 
hitro je tekel ~as in koliko je bilo v tem obdobju za postoriti, se 
v~asih vpra{am, ali je to sploh mogo~e.

Trudil sem se, da bi vas na tem mestu, na uvodni strani No-
vic ob~ine @irovnica, seznanjal z novostmi, svojimi stali{~i in 
razmi{ljanji. Iskreno povedano sem zadnja {tiri leta rad in z ve-
seljem opravljal funkcijo `upana in z veseljem hodil »v slu`bo«. 
Re{evanje vsakodnevnih te`av, izvajanje investicij, sodelovanje 
na dru{tvenem in dru`abnem podro~ju je zanimivo, v~asih 
tudi zahtevno delo, ampak {e vedno polno izzivov. V manj{i 
skupnosti, kot je na{a, mora biti anga`iranje `upana {e toliko 
ve~je, zato pa se zadeve v~asih re{ujejo hitreje in v zadovoljstvo 
ve~ine vpletenih ali prizadetih. ^e pri tem nisem bil vedno naj-
bolj uspe{en, ni bilo namenoma in upam, da v bodo~e tak{ne 
zadeve {e re{imo v skupno zadovoljstvo vseh.

Veliko je bilo v zadnjih {tirih letih storjenega na podro~ju urejanja 
infrastrukture (kanalizacija, vodovod, javna razsvetljava, asfalti-
ranje), razvoja ob~ine in pogojev bivanja ter na ostalih podro~jih 
na{ega delovanja. Po mojem mnenju se uspehi ne {tejejo samo 
s kilometri cest, kanalizacije, s {tevilom otro{kih igri{~, temve~ 
ali pa predvsem s pozitivnimi odzivi vas ob~ank in ob~anov. Teh 
ni manjkalo, kakor tudi ne kritike, razli~nih pogledov in pobud. 
Vse to skupaj je pogoj za dobre odlo~itve, ki so v interesu velike 
ve~ine prebivalcev.

Samo s sodelovanjem ob~inske uprave in ob~inskega sveta je 
`upan lahko uspe{en in rad bi se tudi njim na tem mestu za-
hvalil za pomo~ in podporo. Nekoliko la`je je bilo na ob~inskem 
svetu, ki je najvi{ji organ odlo~anja v ob~ini, sprejemati odlo~itve 
tudi zato, ker so v tem mandatu kar osem mest zasedali svetniki 
Neodvisne liste za @irovnico. Res pa je tudi, da so vsi, razen sve-
tnikov stranke SDS, podpirali odlo~itve sprejete na ob~inskem 
svetu z velikim konsenzom.

Hvala pa tudi vsem vam, ~lanom dru{tev, klubov, prostovoljcem, 
va{kim odborom in vsem ostalim za sodelovanje, pomo~ in za 
to, da se v ob~ini vedno nekaj dogaja. Tudi zato je lepo biti 
`upan v ob~ini @irovnica.

Ker bi rad dokon~al za~ete projekte, kot so izgradnja kanaliza-
cije, obnova {ole, gradnja stanovanj na Selu, sem se odlo~il, da 
vnovi~ kandidiram za `upana. Nadejam se va{e podpore in na-
daljnjega sodelovanja.

Le z udele`bo na lokalnih volitvah boste lahko izbrali tiste prave, 
ki bodo zastopali va{e interese, izpolnjevali obljube in tako po-
skrbeli za razvoj in napredek ob~ine @irovnica.

Sre~no!

Leopold Poga~ar,
`upan

Aktualno

@upan Ob~ine @irovnica 

Drage ob~anke, spo{tovani ob~ani! 

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. 

@upan Leopold Poga~ar v ekipi Ob~ine @irovnica na ~ebelar-
skih igrah, Veseli dnevi 2014

Pri~ela se bo obnova stanovanj na Selu
V torek, 16. septembra so predstavniki Ob~ine @irovni-
ca in dru`be Kovinar-Gradnje ST podpisali pogodbo o 
rekonstrukciji in adaptaciji stanovanjskega objekta na 
Selu, znanega kot »Osvaldov hlev«. 

Izvajalci bodo z 
deli pri~eli ko-
nec septembra 
in predvidoma 
kon~ali avgusta 
prihodnje leto. 
Obema stranka-
ma, ki sta `iveli 
v poslopju, je 
Ob~ina @irovnica 

v skladu z dolo~ili stanovanjskega zakona za ~as gradnje zago-
tovila nadomestni stanovanji. 

Ob~ina trenutno razpolaga s sedmimi neprofitnimi stanova-
nji v tako imenovanem »{olskem bloku« v Zabreznici, z obno-
vo objekta na Selu pa bo pridobila {e pet tovrstnih stanovanj 
razli~nih velikosti, ki bodo uporabnikom oddana na podlagi 
javnega razpisa. Kot je pojasnil `upan Leopold Poga~ar, investi-
cija predstavlja uresni~evanje stanovanjskega programa, ki je bil 
sprejet pred dvema letoma. Takrat je bilo tudi ugotovljeno, da 
se v ob~ini izkazuje potreba po {tirih ali petih neprofitnih stano-
vanjih. Vrednost investicije je 607.277 evrov, ki so zagotovljeni v 
ob~inskem prora~unu.

P. K.
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Aktualno

Energetska sanacija 
in gradnja prizidka pri 
Osnovni {oli @irovnica
V septembru 2014 bo zaklju~ena investicija v energet-
sko sanacijo O[ @irovnica. Osnovni namen investicije je 
z gradbenimi posegi na objektu O[ @irovnica zagotoviti 
prihranke pri porabi energije v prihodnjih letih.

Investicija vklju~uje naslednje sanacijske ukrepe u~inkovite rabe 
energije: energetska sanacija zunanjih sten – izvedba fasade 
objekta {ole, energetska sanacija zunanjega stavbnega pohi{tva 
objekta – zamenjava oken, energetska sanacija podstre{ja – to-
plotna izolacija podstre{ja.

Izvajalec del je dru`ba AS-Primus d.o.o. iz Starega trga pri Lo`u. 
Strokovni nadzor nad gradbenimi posegi izvaja dru`ba Domin-
vest d.o.o. Investicija se je pri~ela v novembru 2013, ko je bila 
izvedena sanacija podstre{ja (toplotna izolacije in zamenjava 
kritine na objektu predmetne stopnje {ole). Ostala dela, to je 
zamenjava stavbnega pohi{tva in nova fasada, so se izvaja-
la ve~inoma v ~asu leto{njih poletnih {olskih po~itnic in bodo 
zaklju~ena do 30. septembra. 

Stro{ek gradbenih del za energetsko sanacijo O[ @irovnica zna{a 
303.327 EUR, od tega bo ob~ina upravi~ena do sofinanciranja 
iz EU sredstev v okvirni vi{ini 211.338 EUR in sicer iz naslova 
javnega razpisa »Energetska sanacija osnovnih {ol, vrtcev, zdra-
vstvenih domov in knji`nic v lasti lokalnih skupnosti« v okviru 
Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastruk-
ture za obdobje 2007-2013, 6. Razvojne prioritete »Trajnostna 
raba energije« 1. prednostne usmeritve »Energetska sanacija 
javnih stavb«.

Petra @van

Gradnja prizidka
Medtem ko se je pro~elje {ole v poletnih mesecih po~asi 
barvalo rumeno, se je za {olskim poslopjem odprlo 
gradbi{~e, kjer bo na mestu poru{ene jedilnice zrasla nova. 
Poleg nove jedilnice bo {ola z gradnjo prizidka pridobila dve 
u~ilnici za u~ence prve triade, dve igralnici za vrti~karje, gospo-
dinjsko u~ilnico in skladi{~e za potrebe kuhinje, v avli {ole pa bo 

vgrajeno dvigalo, namenjeno gibalno oviranim osebam.
Na podlagi javnega razpisa je bilo za izvajalca del izbrano podje-
tje NGD d. o. o iz Ljubljane. S pripravljalnimi deli bi morali pri~eti 
24. junija, a so za~eli z zamudo. Prav tako zamujajo z deli, ki bi 
morala biti opravljena v ~asu poletnih po~itnic.

Vodja projekta izgradnje prizidka, pod`upan Izidor Jekovec: »Na{ 
cilj je bil, da v ~asu do 1. septembra pri~nemo in dokon~amo 
ureditev novega skladi{~a in seveda bi moralo biti postavljeno 
tudi dvigalo. Zaradi zamud izvajalca bodo ta dela kon~ana v 
~asu jesenskih po~itnic. Pri~akujem, da bo izvajalec v jesenskih 
mesecih, ki prihajajo, pospe{il dela in bo tako nova jedilnica do-
bila streho {e pred zimo.«

Po pogodbi morajo biti dela kon~ana v 365 dneh oziroma do 15. 
junija 2015. Vednost investicije zna{a 818.326 evrov, 200.000 
evrov bo Ob~ina @irovnica predvidoma pridobila iz Evropskega 
sklada za regionalni razvoj.

Polona Kus

Sanacija plazu v Pi{kovci
Pod kategorizirano ob~insko cesto skozi Pi{kovco, na bre`ini pod 
teraso, na kateri stoji naselje Breg, se je v zimskem ~asu spro`il 
plaz, ki ga je bilo potrebno sanirati. V ta namen je Ob~ina @irov-
nica v aprilu pri podjetju Geotrias d.o.o. naro~ila izdelavo sana-
cijskega elaborata in 
nato za izvajalca sa-
nacije izbrala podje-
tje Gozdno gospo-
darstvo Bled d.o.o., 
s katerim smo pod-
pisali pogodbo za 
izvedbo del v vi{ini 
15.190,10 evrov.
Izvajalec je s pripra-
vljalnimi deli, to je 
s posekom dreves 
in ostalega rastja, 
pri~el v prvi polovici 
septembra. Upamo, 
da bodo vremenske 
razmere omogo~ale nadaljnjo sanacijo, saj je predvideni rok za 
dokon~anje del 20. 9. 2014. V ~asu sanacije plazu bo na ome-
njeni lokaciji popolna zapora ceste, ki bo trajala najve~ tri dni, 
preusmeritev prometa pa ni predvidena, saj je dostop do ze-
mlji{~ mo`en s strani ob~ine Bled.
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Volitve

SEZNAM KANDIDATOV ZA REDNE VOLITVE @UPANA
V OB^INI @IROVNICA DNE 5. OKTOBRA 2014

[tevilka: 041-0003/2014
Datum: 16. 09. 2014

Ob~inska volilna komisija Ob~ine @irovnica
Predsednica

Simona FERJAN, univ. dipl. prav.

Na podlagi 74. ~lena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, {t. 94/07–UPB3, 45/08 in 83/12) v zvezi s 60. in 61. 
~lenom Zakona o volitvah v dr`avni zbor (Uradni list RS, {t. 109/06-UPB1, 54/07) Ob~inska volilna komisija Ob~ine  
@irovnica objavlja seznam kandidatov za redne volitve `upana ob~ine @irovnica, ki bodo v nedeljo, 5. oktobra 2014.
Ob~ina je 1 volilna enota, ki obsega obmo~je naselij: Breg, Breznica, Doslov~e, Moste, Rodine, Selo pri @irovnici, Smo-
ku~, Vrba, Zabreznica in @irovnica.

OB^INSKA VOLILNA KOMISIJA

OBVESTILO

1.  Ob~inska volilna komisija Ob~ine @irovnica obve{~a ob~ane, ki imajo pravico voliti na lokalnih volitvah dne 05.10.2014, 
da se lahko v primeru odsotnosti na dan glasovanja udele`ijo pred~asnega glasovanja, ki bo potekalo v Kulturni dvo-
rani na Breznici, Breznica 9, od 01.10.2014 do 02.10.2014, vsak dan od 9. do 18. ure.

2.  Ob~inska volilna komisija Ob~ine @irovnica obve{~a ob~ane, ki imajo pravico voliti na lokalnih volitvah dne 05.10.2014, 
da lahko v primeru, ko zaradi bolezni ne morejo priti voliti na voli{~e, sporo~ijo ob~inski volilni komisiji najkasneje do 
~etrtka, 02.10.2014, da `elijo glasovati na domu. Obrazec sporo~ila je na voljo na sede`u Ob~inske volilne komisije 
Ob~ine @irovnica, Breznica 3, @irovnica in na spletni strani ob~ine.

3.  Invalidi, ki `elijo glasovati na voli{~u, dostopnem za invalide, morajo to sporo~iti ob~inski volilni komisiji najkasneje 
do ~etrtka, 02.10.2014. Obrazec sporo~ila je na voljo na sede`u Ob~inske volilne komisije Ob~ine @irovnica, Breznica 
3, @irovnica in na spletni strani ob~ine.

4.  Volivci, ki lahko glasujejo po po{ti, morajo to sporo~iti ob~inski volilni komisiji najkasneje do ~etrtka, 25.09.2014. 
Obrazec sporo~ila je na voljo na sede`u Ob~inske volilne komisije Ob~ine @irovnica, Breznica 3, @irovnica in na spletni 
strani ob~ine.

[tevilka: 041-0003/2014 
Datum: 16. 09. 2014

PREDSEDNICA OVK
         Simona FERJAN, univ.dipl.prav.

{t. kandidata: 1 
predlagatelj: Miran Dolar in skupina volivcev "Neodvisna lista za @irovnico"

kandidat: LEOPOLD POGA^AR 
datum roj.: 12. 06. 1966 

naslov: Breg 58 A
poklic: pravnik notranjih zadev  

delo: `upan
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Volitve

{t. liste: 1 
ime liste:  KONFERENCA OO SDS  

@IROVNICA
predlagatelj: SDS @IROVNICA

1 Tatjana Mulej, roj. 05. 06. 1954
ob~ina: @irovnica
naslov: Rodine 3
poklic: ekonomski tehnik - podjetnica
delo: upokojenka

2 Roman Kozmus, roj. 25. 07. 1967
ob~ina: @irovnica
naslov: Breg 71A
poklic: doktor znanosti
delo: svetovalec, predavatelj

3 Gaja Ga{perin, roj. 31. 12. 1990
ob~ina: @irovnica
naslov: Rodine 6A
poklic: gimnazijski maturant
delo: {tudentka

4 Bo`idar Brudar, roj. 03. 03. 1939
ob~ina: @irovnica
naslov: Breg 146
poklic: profesor,doktor, ing. fizike
delo: upokojenec

5 Irena Pfeifer, roj. 30. 07. 1960
ob~ina: @irovnica
naslov: Moste 63C
poklic: medicinska sestra
delo: medicinska sestra

6 Du{an Konte, roj. 10. 03. 1959
ob~ina: @irovnica
naslov: Moste 11D
poklic: elektromehanik 
delo: delo v proizvodnji

7 Ale{ Tav~ar, roj. 09. 08. 1977
ob~ina: @irovnica
naslov: Breg 58
poklic: orodjar, mizar 
delo: operater linije

8 Alojzija Pagon, roj. 27. 05. 1948
ob~ina: @irovnica
naslov: Moste 27A
poklic: gospodinja
delo: upokojenka

9 Branko Pre{ern, roj. 22. 07. 1948
ob~ina: @irovnica
naslov: Smoku~ 34A
poklic: in`enir v letalstvu
delo: upokojenec

10 Simona Debelak, roj. 16. 11. 1950
ob~ina: @irovnica
naslov: Moste 19D
poklic: gospodinja
delo: upokojenka

{t. liste: 2 
ime liste:  DESUS - OB^INSKA 

ORGANIZACIJA  
@IROVNICA

predlagatelj:  OB^INSKA 
ORGANIZACIJA DESUS 
@IROVNICA

1 Alma Bernik, roj. 18. 02. 1943
ob~ina: @irovnica
naslov: Selo pri @irovnici 40
poklic: ekonomist
delo: upokojenka

2 Pavel Burja, roj. 22. 05. 1943
ob~ina: @irovnica
naslov: Breznica 46
poklic: dipl. in`. strojni{tva
delo: upokojenec

3 Cvetka Hubjer, roj. 08. 02. 1943
ob~ina: @irovnica
naslov: Smoku~ 57
poklic: u~iteljica razrednega pouka
delo: upokojenka

4 Franc Legat, roj. 27. 10. 1932
ob~ina: @irovnica
naslov: Zabreznica 36
poklic: dipl. in`. metalurgije
delo: upokojenec

5 Viktor Fran~i{ek Stra`i{ar,  
roj. 29. 01. 1941
ob~ina: @irovnica
naslov: Moste 71C
poklic: vi{ji dentist
delo: upokojenec

{t. liste: 3 
ime liste:  NOVA SLOVENIJA - 

KR[^ANSKI DEMOKRATI
predlagatelj:  NOVA SLOVENIJA - 

KR[^ANSKI DEMOKRATI

1 Jurij Dol`an, roj. 14. 08. 1976
ob~ina: @irovnica
naslov: Breg 109
poklic: univ.dipl.in`. elektrotehnike
delo:  vodja javnih razpisov za 

raziskave in razvoj

2 Sonja Zofija Mance, 
roj. 19. 11. 1946
ob~ina: @irovnica
naslov: Moste 32
poklic: delavka
delo: upokojenka

3 Rudolf Kunstelj, roj. 01. 04. 1966
ob~ina: @irovnica
naslov: Vrba 11B
poklic: univ.dipl.in`. gozdarstva
delo: revirni gozdar

4 Marija Lu`nik, roj. 20. 02. 1937
ob~ina: @irovnica
naslov: Breg 43
poklic: gospodinja
delo: upokojenka

SEZNAM LIST KANDIDATOV ZA REDNE VOLITVE ^LANOV OB^INSKEGA 
SVETA V OB^INI @IROVNICA DNE 5. OKTOBRA 2014
Na podlagi 74. ~lena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, {t. 94/07–UPB3, 45/08, 83/12) v zvezi s 60. in 61. ~lenom Zakona 
o volitvah v dr`avni zbor (Uradni list RS, {t. 109/06-UPB1, 54/07) Ob~inska volilna komisija Ob~ine @irovnica objavlja seznam list 
kandidatov za redne volitve ~lanov ob~inskega sveta ob~ine @irovnica, ki bodo v nedeljo, 5. oktobra 2014.
Ob~ina je 1 volilna enota, ki obsega obmo~je naselij: Breg, Breznica, Doslov~e, Moste, Rodine, Selo pri @irovnici, Smoku~, Vrba, 
Zabreznica in @irovnica.
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Volitve

5 Slavko ^uden, roj. 11. 06. 1956
ob~ina: @irovnica
naslov: Breznica 31A
poklic: strojni tehnik
delo: vodja vzdr`evanja

6 Marjeta Kova~, roj. 23. 01. 1970
ob~ina: @irovnica
naslov: Breg 126
poklic: prodajalka
delo: blagajnik

7 Anton Kurbos, roj. 25. 04. 1940
ob~ina: @irovnica
naslov: Smoku~ 81
poklic: delovodja
delo: upokojenec

8 Darja Knavs, roj. 15. 08. 1962
ob~ina: @irovnica
naslov: Smoku~ 41
poklic: prodajalka
delo: trgovka

9 Peter Legat, roj. 20. 02. 1955
ob~ina: @irovnica
naslov: Rodine 17D
poklic: vzdr`evalec okolice
delo:  operativna podpora del. 

procesom

10 Milena Bergelj, roj. 06. 01. 1949
ob~ina: @irovnica
naslov: @irovnica 60A
poklic: ekonomski tehnik
delo: upokojenka

11 Anton Dolar, roj. 02. 01. 1932
ob~ina: @irovnica
naslov: Vrba 9
poklic: kmetovalec
delo: upokojenec

12 Julijana Mekina, roj. 23. 02. 1945
ob~ina: @irovnica
naslov: Moste 60
poklic: zobotehnik
delo: upokojenka

13 Jo`e Hribar, roj. 05. 09. 1953
ob~ina: @irovnica
naslov: @irovnica 61
poklic: univ.dipl.in`. strojni{tva
delo: vi{ji svetovalec

14 Alenka Avgu{tin, roj. 30. 10. 1964
ob~ina: @irovnica
naslov: Smoku~ 55A
poklic: ekonomski tehnik
delo: zdravstveni administrator

{t. liste: 4 
ime liste:  SLS - SLOVENSKA 

LJUDSKA STRANKA
predlagatelj: IO OO SLS @IROVNICA

1 Jo`ica Mali, roj. 21. 11. 1963
ob~ina: @irovnica
naslov: Breg 16
poklic: dipl.oec.
delo: prodajni referent

2 Franc Pfajfar, roj. 10. 07. 1938
ob~ina: @irovnica
naslov: Breg 145
poklic: upokojenec
delo: upokojenec

3 Majda Zupan, roj. 13. 08. 1950
ob~ina: @irovnica
naslov: @irovnica 42
poklic: upokojenka
delo: upokojenka

4 Vinko Toman, roj. 21. 01. 1965
ob~ina: @irovnica
naslov: Breg 22
poklic: gimnazijski maturant
delo: na doma~i kmetiji

5 Barbara Toman, roj. 01. 11. 1972
ob~ina: @irovnica
naslov: Breg 22
poklic: univ.dipl.in`. kmetijstva
delo: na doma~i kmetiji

6 Julijan Mally, roj. 10. 12. 1956
ob~ina: @irovnica
naslov: @irovnica 40
poklic: elektro in`enir
delo:  in`enir za nadzor el.energ. 

naprav

{t. liste: 5 
ime liste:  SD - SOCIALNI 

DEMOKRATI
predlagatelj:  SD - SOCIALNI 

DEMOKRATI

1 Anton Koselj, roj. 14. 12. 1958
ob~ina: @irovnica
naslov: @irovnica 58
poklic: elektroin`enir
delo: vodja HE

2 Milana Me`narec, roj. 03. 01. 1957
ob~ina: @irovnica
naslov: Moste 8
poklic: srednja medicinska sestra
delo: medicinska sestra

3 Andra` Stari~, roj. 30. 04. 1982
ob~ina: @irovnica
naslov: @irovnica 68
poklic: absolvent gradbeni{tva
delo: gradbenik

4 Barbara [kantar, roj. 23. 06. 1974
ob~ina: @irovnica
naslov: Vrba 17D
poklic: univ.dipl.oec.
delo: nezaposlena

5 Darko Gregori~, roj. 28. 12. 1958
ob~ina: @irovnica
naslov: Breznica 60A
poklic: mag.univ.dipl.ing.met.
delo: direktor

6 Teja Ti~ar, roj. 13. 09. 1991
ob~ina: @irovnica
naslov: Breg 25A
poklic: univ.dipl.oec.
delo: nezaposlena

7 Ciril ^iro Dolar, roj. 30. 10. 1947
ob~ina: @irovnica
naslov: Breg 135
poklic: strojni tehnik
delo: upokojenec

8 Alja Kri`aj, roj. 25. 09. 1984
ob~ina: @irovnica
naslov: Moste 11K
poklic: univ.dipl.iur.
delo: nezaposlena
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9 Valentin Avsenik, roj. 25. 10. 1967

ob~ina: @irovnica

naslov: Moste 29A

poklic: strojni tehnik

delo: tehnik

10 Zorica Kos, roj. 06. 12. 1958

ob~ina: @irovnica

naslov: Rodine 56

poklic: profesor socialne pedagogike

delo: socialni pedagog

11 Vitomir Pretnar, roj. 19. 03. 1953

ob~ina: @irovnica

naslov: Smoku~ 75

poklic: magister sociologije

delo: direktor ob~inske uprave

12 Janislav Gregori~, 

roj. 08. 02. 1952

ob~ina: @irovnica

naslov: Smoku~ 74

poklic: strojni tehnik

delo: upokojenec

13 Marjan Dobnikar, 

roj. 09. 03. 1950

ob~ina: @irovnica

naslov: Rodine 29

poklic: strojni tehnik

delo: upokojenec

14 Majda Olaj, roj. 29. 11. 1955

ob~ina: @irovnica

naslov: Smoku~ 1

poklic: upokojenka

delo: upokojenka

{t. liste: 6 
ime liste:  NEODVISNA LISTA ZA  

@IROVNICO
predlagatelj:  MIRAN DOLAR IN 

SKUPINA VOLIVCEV 
"NEODVISNA LISTA  
ZA @IROVNICO"

1 Leopold Poga~ar, roj. 12. 06. 1966
ob~ina: @irovnica
naslov: Breg 58A
poklic: pravnik notranjih zadev 
delo: `upan

2 Vanja Resman No~, 
roj. 26. 02. 1981
ob~ina: @irovnica
naslov: @irovnica 72
poklic: univ.dipl. ekonomist
delo: vodja nabave

3 Sebastijan Zupan, roj. 04. 01. 1977
ob~ina: @irovnica
naslov: Zabreznica 17
poklic: strojni tehnik
delo: razvijalec svetlobnih napisov

4 Eva Knez, roj. 27. 08. 1984
ob~ina: @irovnica
naslov: Breznica 31
poklic: dipl. ekonomist
delo: asistentka v ra~unovodstvu

5 Zvonko Bulovec, roj. 20. 10. 1952
ob~ina: @irovnica
naslov: Doslov~e 28
poklic: avtomehanik
delo: upokojenec

6 Lidija Dornig, roj. 15. 08. 1958
ob~ina: @irovnica
naslov: Moste 14
poklic: magistra kineziolo{kih znanosti
delo: ravnateljica

7 Nino Rejc, roj. 06. 05. 1974
ob~ina: @irovnica
naslov: @irovnica 104
poklic: dipl. organizator 
delo: samostojni sistemski analitik

8 Meta Zupan, roj. 22. 09. 1976
ob~ina: @irovnica
naslov: Vrba 10A
poklic: profesor razrednega pouka
delo: u~iteljica razrednega pouka

9 Sa{o Pintar, roj. 02. 11. 1977
ob~ina: @irovnica
naslov: Breg 141A
poklic: elektrotehnik
delo: operater telekomunik. sistemov

10 Barbara Oman Bulovec, roj. 09. 
03. 1982
ob~ina: @irovnica
naslov: Doslov~e 28
poklic: magistra znanosti
delo: dav~na svetovalka

11 Zdravko Malnar, roj. 04. 01. 1953
ob~ina: @irovnica
naslov: Breg 75B
poklic: univ.dipl.prav.
delo: upokojenec

12 Mirjam Fain, roj. 03. 09. 1983
ob~ina: @irovnica
naslov: Breznica 25B
poklic: magistra znanosti
delo: poslovno-strokovna sekretarka

13 Bogo Tratar, roj. 08. 06. 1955
ob~ina: @irovnica
naslov: Rodine 18
poklic: grafik
delo: upokojenec

14 Izidor Jekovec, roj. 07. 04. 1960
ob~ina: @irovnica
naslov: Zabreznica 35
poklic: univ.dipl.ekon.
delo: direktor

[tevilka: 041-0003/2014
Datum: 16.09.2014

Ob~inska volilna komisija Ob~ine @irovnica
 Predsednica

 Simona FERJAN, univ. dipl. prav.
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Stranka DeSUS je z vstopom v vladno koalicijo postala druga najmočnejša stranka v novi vladi države 
Slovenije. Pričakujemo, da bo z aktivnim delom v vladi in v parlamentu upravičila zaupanje volivk in vo-
livcev na državnozborskih volitvah. 

Visokega zaupanja si želimo tudi na lokalnih volitvah naše občine. Na kandidatni listi kandidirajo za Občin-
ski svet Občine Žirovnica naslednje kandidatke in kandidati:  

V stranki DeSUS se zavzemamo za socialno pravičnost. Želimo, da bi se ljudje na podlagi svojega tekočega 
in minulega dela lahko normalno preživljali. 
Stranko DeSUS podpirajo tisti, ki so to državo zgradili s svojim delom, znanjem in ustvarjalnostjo, zato jim 
ni vseeno, kaj se z njo dogaja. 
Smo proti prodaji premoženja, ki smo ga sami ustvarili. Nočemo postati sužnji na svoji zemlji pod tujim  
gospodarjem.

Naši kandidati so v svojih stališčih enotni. Prizadevali si bodo za realizacijo naslednjih programov v naši 
občini, in sicer za:
- boljše življenje vseh občank in občanov,

-  kakovosten javni zdravstveni sistem in pridobitev nadomestnega zdravnika v času  
odsotnosti sedanjega v Zdravstveni postaji Žirovnica, 

-  zagotovitev dnevne oskrbe starejših, dokler ne bodo izpolnjeni pogoji za izgradnjo  
doma starejših občanov, 

-  nadaljevanje gradnje infrastrukture in vsestranski gospodarski napredek občine,  
predvsem na podroćju obrti, turizma in  kmetijstva ter za ekološko ureditev vasi pod Stolom.

Nadalje se bodo zavzemali za nova delovna mesta, predvsem za mlade, kajti mlada generacija mora slediti 
svoji viziji, mora delati in ustvarjati, da zagotovi sebi in vsem nam boljše življenje.

Kandidati liste DeSUS bomo podpirali tudi druge pozitivne programe za nadaljnji razvoj naše občine in jih 
pomagali soustvarjati.
 
Drage volivke in volivci, vabimo vas, da na lokalnih volitvah podprete stranko DeSUS. Le tako nam boste 
omogočili, da bomo lahko uspešno zastopali vaše interese. 
Prepričani smo, da bo vaš glas za listo DeSUS pomemben prispevek k uspešnemu razvoju naše občine. 

Nosilka kandidatne liste
Alma Bernik

Predsednik Občinske organizacije DeSUS
Žirovnica

Viktor Stražišar

Spoštovane prijateljice in prijatelji stranke DeSUS! 

Alma Bernik Cvetka Hubjer Pavel Burja Franc Legat Viktor Stražišar
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IMAMO OB^INO, OBLIKUJMO IN GRADIMO JO SKUPAJ

Pridobitve:
• kanalizacijski sistem in obnovljen vodovod, meteorna 

kanalizacija ter javna razsvetljava v Zabreznici, na 
Selu, Žirovnici in v delu Most,

• zbirni center za odpadke v Žirovnici in uvedba 
lo~enega zbiranja odpadkov, 

• energetsko sanacija {ole in gradnja nove jedilnice in 
dodatnih prostorov za vrtec in {olo,

• zgrajena nova cesta Moste - Zavr{nica in obnovljena 
ostala infrastruktura,

• nova ob~inska stavba,
• izveden projekt Rekreacijski park Zavr{nica s pomo~jo 

EU sredstev,
• zgrajeno novo otro{ko igri{~e na Selu in obnovljeno 

igri{~e na Rodinah,
• opremljali gasilski dru{tvi (ve~ja investicija je bila 

nabava novega gasilskega vozila za PGD Smoku~),
• povezali vodovoda Radovljice in Žirovnice ter zgradili 

zajetje III,
• modernizacija ozna~itve poti kulturne dedi{~ine,
• vzpostavili 7 brezpla~nih WI-FI dostopov na javnih 

povr{inah,
• kot spodbudo gospodarstvu sofinancirali to~ko VEM 

(vse na enem mestu), 
• v prora~unu namenili sredstva za sofinanciranje 

obrestne mere za doma~e podjetnike in obrtnike, 
• omogo~ili sodelovanje pri projektih avtohtonih 

semen in lokalne samooskrbe, katere za ob~ino vodi 
razvojna agencija RAGOR,

• izpeljani postopki za pri~etek gradnje ob~inskih 
stanovanj na Selu,

• sprejeli Lokalni energetski koncept in uvedli 
subvencije za energetske sanacije stavb, 

• pridobili ve~ kot 3 mio eur EU in ostalih sredstev.

Naloge:
• nadaljnja obnova in gradnja otro{kih igri{~,
• projekti za otroke v ~asu po~itnic,
• razvoj turizma in turisti~nih produktov,
• gradnja parkiri{~ na Rodinah in v Doslov~ah,
• nadaljnji razvoj rekreacijskega parka Zavr{nica,
• gradnja kanalizacije in obnova ostale infrastrukture 

na Bregu in zgornjih Mostah,
• obnova mostu ~ez Savo v Pi{kovci, skupna investicija 

z ob~ino Bled,
• gradnja daljinske kolesarske steze,
• najti ustrezno re{itev za gradnjo dnevnega centra ali 

doma starostnikov na Selu,
• medgeneracijsko sodelovanje,
• zagotavljati prora~unska sredstva za razpise 

in sofinanciranje dejavnosti kot: {port, kultura, 
sofinanciranje kmetijstva, podjetni{tva, ekolo{kih 
naložb in ohranjanja arhitekturne dedi{~ine,

• sprejem OPPN Breznica in nadaljevanje postopkov 
za gradnjo ceste in plo~nika Zabreznica-Rodine,

• dokon~no umestiti obvoznico Vrba v prostor in 
realizacija OPPN,

• izgradnja ob~inskih stanovanj na Selu,
• spodbuda ekolo{kim projektom. 

NEODVISNI KANDIDAT ZA ŽUPANA

LEOPOLD POGA^AR

V zadnjih {tirih letih je bilo veliko narejenega.  
Za prihajajo~a leta smo si ponovno zadali veliko 
dela, zato vas vabimo, da nas pri tem programu 
podprete in da si skupaj zagotovimo prijetnej{e 
bivanje v na{em okolju. 
Z udele`bo na volitvah si bomo to omogo~ili.

Neodvisna lista za @irovnico

Spo{tujemo razli~ne politi~ne opredelitve, saj delamo za dobrobit ljudi in na{e ob~ine, 
kar izhaja iz na{ega slogana »Ne levo, ne desno, naprej za Žirovnico!«.

1
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KANDIDATI ZA OB^INSKI SVET

NAPREJ ZA ŽIROVNICO!
Ne levo Ne desno

Neodvisna lista 
za @irovnico

Tiskovna konferenca
23. 9. ob 13.00 uri

^opova rojstna hi{a

Dru`abni ve~er
3. 10. ob 17.00 uri
Picerija Morena

NA VOLITVE
5. oktober 2014

mag. Lidija DORNIG, Moste
• delo z mladimi in za mlade
• varovanje našega okolja
• razvoj turizma in varovanje dediščine

Nino REJC, Žirovnica
• uvedba novih komunikacijskih tehnologij 

• varnost občanov pred naravnimi  
in drugimi nesrečami
• več otroških igrišč

Leopold POGA^AR, Breg
• dokončanje investicij v infrastrukturo

• uvesti projekte za dvig kvalitete  
bivanja in družbenih dejavnosti
• medgeneracijsko sodelovanje

Meta ZUPAN, Vrba
• graditi prihodnost in pri tem ne  

pozabiti na preteklost
• ustvarjati pogoje za delo in učenje
• varovanje narave in dediščine

Sa{o PINTAR, Breg
• zagotavljanje delovanja sistema  

varovanja pred nesrečami
• skupaj z občani razvijati še  

boljšo občino

Izidor JEKOVEC, Zabreznica
• zagotavljati pogoje za razvoj  

športa in kulture
• ustvarjati pogoje za izobraževanje
• podpreti vse kar ustvarja pozitivno klimo in 

spodbuja ljudi

Bogo TRATAR, Rodine
• dokončanje začetih projektov

• podpora ukrepom za razvoj podjetništva  
in delovnih mest

mag. Mirjam FAIN, Breznica
• zagotavljanje trajnostnega razvoja
• socialni, okoljski in gospodarski  

vidiki pred kapitalom

Zdravko MALNAR, Breg
• izgradnja doma za ostarele  

oziroma dnevnega centra
• razvoj pomoči na domu

• medgeneracijsko sodelovanje

mag. Barbara OMAN BULOVEC, Doslov~e
• aktivno sodelovanje mladih pri  

soodločanju v lokalni skupnosti
• podpora in razvoj projektov in  

infrastrukture za mlajše

Vanja RESMAN NO^, Žirovnica
• dvig kvalitete bivanja
• podpora vseh idej, ki bodo našim  

otrokom prinesle lepši jutri

Sebastijan ZUPAN, Zabreznica
• lokalno in ekološko pridelana hrana

• pomoč pri ohranjanju kmetijstva  
gozdarstva in podeželja

Eva KNEZ, Breznica
• učinkovita raba naravnih virov
• lokalna samooskrba in tržnice
• pomoč proizvajalcem doma  

pridelane hrane

Zvonko BULOVEC, Doslov~e
• podpora gasilstvu

• zagotavljanje varnosti in zaščite pred nara-
vnimi in drugimi nesrečami

6

VABIMO
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1. POŠTENJE 

Večjo transparentnost dela občine, kar pomeni, 
da bomo opozarjali naj bodo postopki, ki jih 
naroči ali izvaja občina, strokovno nadzorovani, 
profesionalno izpeljani in znotraj celotnega 
postopka transparentni. 

2. ZGODOVINSKO DEDIŠČINO

Bogastvo naše občine predstavlja tudi več kot 
100 spomeniško zaščitenih privatnih objektov. 
Zaradi starosti so potrebni obnove. Nova 
Slovenija je že zagotovila pravno podlago v 
Razvojnem programu občine, ki omogoča 
pripravo javnih razpisov za sofinanciranje obnov 
spomeniško zaščitenih objektov, saj cenimo in 
nam je draga naša zgodovinska dediščina in bi 
jo s tem radi ohranjali.

3. OKOLJE

Podpirali bomo investicije, ki bodo prinesli 
koristi občanom (ekološka pridelava hrane, 
življenje v neokrnjeni naravi) bodo prijazne do 
okolja (kolesarske poti bi bile nov prispevek k 
nizkoogljični družbi) in bodo spodbujale nove 
možnosti za razcvet turizma.

4. ZDRAVJE

Vse več ljudi se zaveda prednosti domače, 
ekološko in lokalno pridelane hrane. Glede 
na to, da je zemlja, ki nas obdaja sorazmerno 
neoporečna želi Nova Slovenija podpirati 
domačo pridelavo hrane, predelavo in prodajo. 
Na ta način se bodo odprla tudi nova delovna 
mesta, ki jih v Sloveniji krepko potrebujemo. 

5. NARAVNE ENERGETSKE VIRE

Energetska učinkovitost in raba obnovljivih virov 
energije je ena izmed prioritet Evropske unije. 
NSi si bo prizadevala, da se v občini Žirovnica 
še intenzivneje pomaga občanom koristiti 
obnovljive vire energije – s posredovanjem 
informacij in s subvencijami. S tem bomo 
ohranjali naravo in dolgoročno zmanjšali stroške 
za energente.

6. KULTURNO DEDIŠČINO

V NSi bomo vztrajali v prizadevanjih da se 
ohranja bisere naše občine. Še posebej bi radi, 
da se uredi pot do cerkvice sv. Marka v Vrbi, saj 
sedanji dostop ni urejen na način kot bi se za tak 
spomenik spodobilo. 

7. NA MLADIH SVET STOJI

Nova Slovenija želi, da občina omogoči programe 
s katerimi bodo mladi dobili priložnost, da 
razvijajo svoje osebnostne, profesionalne, 
duhovne, kulturne, … potenciale.  

8. DRAGOCENOST SREBRNIH LET

Podpiramo prizadevanja, da se v prihodnje 
v naši občini zgradi dom za ostarele, da bodo 
vsi ki bodo potrebovali tovrstno pomoč, lahko 
ostali v domačem okolju blizu svojih. Njihove 
življenjske modrosti, izkušnje, čas za bližnjega 
so lahko neprecenljivo darilo naši družbi.

Kandidatke in kandidati za svetnike z 
liste Nove Slovenije Žirovnica                                                                                                                                       

Občinski svetniki Nove Slovenije 
v Žirovnici se bomo zavzemali za:

Za uresničitev programa Nove Slovenije na lokalnih volitvah v 
Občinski svet, v nedeljo 5. oktobra, je odločilen Vaš glas. 

Naročnik: Nova Slovenija
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Volitve so pred nami in ponovno bomo v mislih preverjali delovanje ob~inske politike v zadnjem mandatu ali pa {e malo bolj nazaj. 
Ali so bili izpeljani vsi zastavljeni na~rti in projekti, kot so bili napisani in obljubljeni pred volitvami. V ob~ini @irovnica je bilo od 
ustanovitve dalje narejeno veliko, da razmi{ljanja o zmanj{evanju {tevila ob~in za nas ne pridejo v po{tev. 

Slovenska ljudska stranka v zadnjem mandatu ni bila ~lanica ob~inskega sveta ob~ine @irovnica. Kljub temu smo ~lani spremljali 
izvajanje zastavljenih ciljev ob~inskih ve~letnih programov in ugotavljali, da se premika na bolje predvsem na podro~ju javne ko-
munalne infrastrukture. Isto~asno pa lahko ugotavljamo, da se bolj na stran potiska druga podro~ja `ivljenja v vaseh pod Stolom 
oziroma se o njih ne razpravlja in ne razmi{lja, da bi lahko {e bolj obogatila `ivljenje prebivalcev teh krajev pa tudi {ir{e okolice.

Kultura v ob~ini @irovnica ima svojo bogato tradicijo. Pevske skupine, gledali{ka skupina, folklorne skupine in {e bi se kaj na{lo 
so bogatile in {e bogatijo na{e `ivljenje poleg vsakodnevnih skrbi. Da bi te skupine rasle in se razvijale, pa je potrebno zagotavljati 
vsaj osnovne pogoje, to je primerne prostore. Sedanja kulturna dvorana, kot ji pravimo in je v lasti RKC, je do`ivela svoje. Potrebna 
je celovite prenove in pred desetletjem pri~eti pogovori z ljubljansko nad{kofijo so propadli iz dveh razlogov. Prvi je bil ta, da je 
ve~ji del ob~inskih politikov nasprotoval sovlaganju ob~inskih sredstev v tuje objekte, drugi razlog pa je bil, da je RKC postavila 
pogoj glede urejanja solastni{tva na objektu. Dvorana je ostala taka, kot je bila ali je danes {e slab{a. Ideja o gradnji novega kul-
turnega doma je bila vedno bolj prisotna in v razvojnih programih sta bili obdelani dve mo`ni lokaciji. V Vrbi in na Breznici. ^lani 
Slovenske ljudske stranke smo prepri~ani, da kulturni hram sodi v bli`ino ljudi in podpiramo lokacijo na Breznici. Pri vsem tem 
je treba pri~eti z ve~jo aktivnostjo pri pripravi same izvedbe tega projekta, saj v nasprotnem primeru se kaj lahko dogodi, da bo 
kultura ostala brez prepotrebnih prostorov. Treba je vzeti v obzir, da priprava vseh potrebnih »papirjev« lahko traja nekaj let. Res 
je da imamo {e dvorano v osnovni {oli, vendar je ta zgrajena za druge namene in v njej se ne morejo izvajati vse vrste kulturnih 
prireditev.

Ob ustanavljanju Zavoda za turizem in kulturo pred leti je bilo prisotno vpra{anje obstoja Turisti~nega dru{tva @irovnica. Nekaj 
prizadevanj za delovanje dru{tva je {e bilo, vendar je dru{tvo kljub temu kon~no ugasnilo. Smatramo, da je velika napaka, da tega 
dru{tva ni ve~. Osnovni namen ZTK @irovnica je povsem drug kot pa organizacija turisti~nih prireditev. V programih Slovenske 
ljudske stranke je dan poudarek na delovanju dru{tev, ki imajo v prvi vrsti namen dru`enja prebivalcev in izvajanja posameznih 
aktivnosti v raznih oblikah `ivljenja v dolo~eni skupnosti. V kolikor `elimo v ob~ini povezovati posamezne organizatorje turisti~nih 
prireditev (jih je bolj malo), je treba pove~ati prizadevanja za ponovno ustanovitev turisti~nega dru{tva.

Ena izmed legend o nastanku imena @irovnica pravi, da so popotniki, ki so prihajali od zahoda skozi Zgornjesavsko dolino rekli, da 
so »`e v ravnici«. To pomeni, da so tu ravna polja, ki dajejo dobre mo`nosti za kmetijske dejavnosti. Danes lahko ugotavljamo, da 
njiv skoraj ni ve~. Le redko tu ali tam se vidi obdelana njiva s posejano p{enico ali zasajenim krompirjem. Vedno ve~ je travine in 
koruze. Pa vendar bi lahko ta ravna polja izkoristili tudi za pridelavo polj{~in, ki jih potro{niki rabijo in u`ivajo dnevno. Tu mislim na 
vrtnarstvo, saj politika vedno bolj poudarja, da je treba pove~ati samooskrbo s hrano, ki je pridelana doma. ^e pogledamo nekda-
njo skupno ob~ino Jesenice, je le ta bila bolj hribovita. Jesenice so v svoji zgodovini imele vzpone in padce, pa vendar je {e danes 
mo`nost, da bi to mestno okolje oskrbovali s sve`o zelenjavo in ozimnico prav pridelovalci iz bli`nje ob~ine @irovnica. Slovenska 
ljudska stranka meni, da je bilo v preteklih letih kot tudi sedaj premalo narejenega, da bi lastnike zemlji{~ spodbudili za odlo~itev 
o pridelavi doma~e zdrave hrane. Vedeti pa je treba naslednje, ideje in predlogi se `e dobijo, potreben pa je denar. V kolikor ne 
bosta dr`ava ali lokalna skupnost pri~ela razmi{ljati v tej smeri, so vsa prizadevanja posameznikov odve~. 

[e o ne~em smo ~lani Slovenske ljudske stranke razpravljali na na{ih sre~anjih. O na{i zgodovini. Ali smo (so) danes zmo`ni obi-
skovalcu predstaviti na{e kraje in njih zgodovino v neki celostni podobi. Mislim, da ne. Vse jim povemo o ^opu, Pre{ernu, Jalnu, 
Fin`garju, Jan{i, nekaj malega tudi o Ajdni, skoraj ni~ o vili rustiki, Tur{ki jami, Rimski jami in {e marsikaj pozabimo povedati. Ni~ ne 
povemo o ljudeh, ki so tu `iveli stoletja in stoletja. Kako so `iveli, kaj so delali, da so pre`ivljali svoje dru`ine. Poleg na{tetih na{ih 
rojakov jih je {e veliko, ki so ponesli ime @irovnice ali druge vasi v svet (Jurij Sinobad: De`ela). Vse to bi lahko prikazali na{im obi-
skovalcem v »ob~inskem ali krajevnem muzeju«. Snovi imamo dovolj. Tudi predmetov iz `ivljenja na{ih prednikov je kar nekaj, saj 
je v prvih letih samostojne ob~ine Zgornjesavski muzej Jesenice po na{ih vaseh zbiral stare predmete in pohi{tvo ter ga deponiral 
v depojih muzeja. Tudi iz ~asov rimske naseljenosti v na{ih krajih imamo bogate izkopanine. Pri ljudeh bi se {e kaj na{lo, kar bi 
mogo~e odstopili, ~e bi bilo to prikazano v »krajevnem muzeju«. Kje pridobiti primeren prostor ali objekt? Pred leti je tak poizkus 
propadel, vendar ob vrsti starej{ih kme~kih poslopjih, ki stojijo po na{ih vaseh, bi se gotovo na{el prostor za »muzej«, v katerega 
bi od drugod prenesli vse, kar je pomembno za prikaz na{e zgodovine. V tem trenutku posameznikom, ki jih zanima to, re~emo 
da si lahko to in ono ogledajo v Kranju, v Ljubljani, na Jesenica ali {e kje drugje. Tisti, ki so ali bodo odgovorni za razvoj ob~ine in 
njenega turizma, bodo morali razmi{ljati tudi o tem.

Slovenska ljudska stranka, v kolikor bodo njeni kandidati izvoljeni v ob~inski svet, bo tudi vnaprej podpirala izvedbo projektov za 
urejanje prepotrebne infrastrukture na gospodarskem in dru`benem podro~ju, bo pa vedno zagovarjala in podpirala predloge in 
ideje za stvari, ki so bile do danes zapostavljene vendar potrebne. 

V kolikor ste podobnega mi{ljenja glasujte za Slovensko ljudsko stranko.

OO SLS @irovnica Franc Pfajfar

Razmi{ljanja pred volitvami 2014
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Volitve

Spoštovane	  volivke,	  	  dragi	  volivci,

zopet	  smo	  postavljeni	  v	  čas	  lokalnih	  volitev,	  čas,	  ko	  se	  za	  naslednja	  	  š9ri	  leta	  izbirajo	  predstavniki,	  
katerih	  dolžnost	  in	  hkra9	  pravica	  je,	  da	  za	  našo	  občino	  storijo,	  kar	  je	  najboljše	  in	  kar	  kot	  občani	  tega	  
prelepega	  koščka	  Gorenjske	  v	  danem	  trenutku	  najbolj	  potrebujemo.

Kot	  vsi	  vemo,	  se	  je	  Občina	  Žirovnica	  v	  preteklih	  nekaj	  le9h	  lo9la	  kar	  precejšnjih	  projektov	  in	  jih	  tudi	  
izpeljala.	  Vsekakor	  so	  mnogi	  še	  pred	  nami,	  pa	  vendar	  poli9čnih	  točk	  ne	  želimo	  nabira9	  na	  način,	  da	  bi	  
obljubljali	   nekaj	   česar	   ne	   vemo	   kdaj	   in	   kako	   bo	   izpeljano,	   Vam	   kot	   predstavniki 	   Slovenske	  
demokratske	  stranke	  v	  skladu	  z	  moralnimi	  načeli 	  in	  pravili	  e9čnega	  kodeksa	  lahko	  predstavimo,	  zakaj	  
se	  bomo	   tudi	   v	   splošnem	  zavzemali	   ter	   kakšna	  so	  nam	  osnovna	  vodila	  in	  načela,	   katerih	  se	  trdno	  
oklepamo	  tudi	  s	  sodelovanjem	  v	  občinskem	  odboru.	  
Vsekakor	   velja	   najprej	   omeni9,	   da	   je	   eno	   takšnih	   vodil	   prav	   spoštovanje	   človekovih	   pravic	   in	  
temeljnih	   svoboščin,	   ki	   ni	   samo	   ustavna	   kategorija,	   pač	   pa	   tudi	   temeljni	   del	   našega	   poli9čnega	  
programa.	   Na	   občinski	   ravni	   se	  mora	  tako	   uresničeva9	   	   preko	   zagotavljanja	   zdravstvene	   oskrbe,	  
šolstva,	   kulture	   in	   raznih	   kulturnih	   prireditev,	   vsi	   pa	   se	   zavedamo,	   da	   je	   treba	   poskrbe9	   tudi	   za	  
starejše	  občane.

Ker	  prihodnost	   temelji	  na	  mladih	   in	   se	  kot	  stranka	  zavzemamo	  za	  družbeno	   ureditev,	  ki	  zagotavlja	  
duhovno	   in	   gmotno	   blaginjo	   v	   skladu	   z	   naravnimi	   danostmi	   in	   v	   skladu	   s	   človeškimi	   zmožnostmi	  
državljanov	  Slovenije,	  to	  pomeni,	  da	  je	  treba	  mladim	  ponudi9	   najprej	  večje	  izobraževalne	  možnos9	  
kasneje	  pa	  jim	  v	  skladu	  s	  pridobljeno	  izobrazbo	  ponudi9	  ustrezna	  delovna	  mesta.	  To	  pomeni,	  da	  se	  
mora	  občina	  Žirovnica	  trudi9	  za	  večjo	  zaposljivost,	  ki	  v	  tem	  trenutku	  vsekakor	  ni	  zadostna,	  vendar	  kot	  
vemo,	  to	  ni	  zgolj	  problem	  naše	  občine,	  pač	  pa	  nam	  pre9	  brezposelnost	  na	  državni	  ravni.	  

Kot	  Slovenska	  demokratka	  stranka	  se	  v	  prvi	  vrs9	  zavzemamo	  predvsem	  za	  zagotavljanje	  demokracije,	  
torej	  vladavine	  ljudstva,	  kar	  pa	  	  hkra9	  pomeni	  poli9čni	  pluralizem.	  Natančneje	  	  to	  pomeni,	  da	  legalno	  
in	  legi9mno	  priznavamo	  obstoj	  drugih	  poli9čnih	  strank	  in	  mnenj,	  kar	  je	  tudi	  na	  lokalni	  ravni	  izrednega	  
pomena,	  saj	  na	  ta	  način	  lažje	  prihaja 	  do	  sodelovanja,	  ki 	  	  pa	  je,	  kot	  vsi	  vemo,	  za	  delovanje	  občine	  in	  
njen	  razvoj	  nujen.

Z	   dosedanjim	   delom	  smo	  Vam	  pokazali	  kaj	  smo	   za	  občino	   	  že	  storili,	  torej	  kaj	  zmoremo	  stori9	   za	  
perspek9vnejše	  in	  bolj	  kvalitetno	  življenje	  občanov.	   	  Verjamemo,	  da 	  ste	  ak9vnost	  našega 	  odbora	  na	  
tak	  način	  opazili,	  vaša	  spodbuda	  pa	  nam	  bo	  hkra9	  temu	  potrditev,	  po	  drugi	  strani	  pa	  podpora	  za 	  naše	  
delo	  v	  prihodnos9.	  

Spoštovane volivke, dragi volivci, 

zopet smo postavljeni v čas lokalnih volitev, čas, ko se za naslednja štiri leta izbirajo predstavniki, katerih dolžnost in 
hkrati pravica je, da za našo občino storijo, kar je najboljše in kar kot občani tega prelepega koščka Gorenjske v danem 
trenutku najbolj potrebujemo. 

Kot vsi vemo, se je Občina Žirovnica v preteklih nekaj letih lotila kar precejšnjih projektov in jih tudi izpeljala. Vsekakor 
so mnogi še pred nami, pa vendar političnih točk ne želimo nabirati na način, da bi obljubljali nekaj, česar ne vemo kdaj 
in kako bo izpeljano. Vam kot predstavniki Slovenske demokratske stranke v skladu z moralnimi načeli in pravili etične-
ga kodeksa lahko predstavimo, zakaj se bomo tudi v splošnem zavzemali ter kakšna so nam osnovna vodila in načela, 
katerih se trdno oklepamo tudi s sodelovanjem v občinskem odboru. 
Vsekakor velja najprej omeniti, da je eno takšnih vodil prav spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin, ki ni 
samo ustavna kategorija, pač pa tudi temeljni del našega političnega programa. Na občinski ravni se mora tako uresni-
čevati preko zagotavljanja zdravstvene oskrbe, šolstva, kulture in raznih kulturnih prireditev, vsi pa se zavedamo, da je 
treba poskrbeti tudi za starejše občane. 

Ker prihodnost temelji na mladih in se kot stranka zavzemamo za družbeno ureditev, ki zagotavlja duhovno in gmotno 
blaginjo v skladu z naravnimi danostmi in v skladu s človeškimi zmožnostmi državljanov Slovenije, to pomeni, da je 
treba mladim ponuditi najprej večje izobraževalne možnosti, kasneje pa jim v skladu s pridobljeno izobrazbo ponuditi 
ustrezna delovna mesta. To pomeni, da se mora občina Žirovnica truditi za večjo zaposljivost, ki v tem trenutku vsekakor 
ni zadostna, vendar kot vemo, to ni zgolj problem naše občine, pač pa nam preti brezposelnost na državni ravni.

Kot Slovenska demokratka stranka se v prvi vrsti zavzemamo predvsem za zagotavljanje demokracije, torej vladavine 
ljudstva, kar pa hkrati pomeni politični pluralizem. Natančneje to pomeni, da legalno in legitimno priznavamo obstoj 
drugih političnih strank in mnenj, kar je tudi na lokalni ravni izrednega pomena, saj na ta način lažje prihaja do sodelo-
vanja, ki pa je, kot vsi vemo, za delovanje občine in njen razvoj nujen.

Z dosedanjim delom smo Vam pokazali, kaj smo za občino že storili, torej kaj zmoremo storiti za perspektivnejše in bolj 
kvalitetno življenje občanov. Verjamemo, da ste aktivnost našega odbora na tak način opazili, vaša spodbuda pa nam 
bo hkrati temu potrditev, po drugi strani pa podpora za naše delo v prihodnosti.

Občinski odbor Slovenske demokratske stranke je in bo ostajal odprt za iniciative posameznikov, ki bi lahko kakorkoli 
pripomogle k višji kvaliteti življenja v občini. Zavedamo se, da so skupni in demokratični cilji nad političnimi interesi 
posameznikov in prav zato se naj ne bi nihče v občini čutil zapostavljenega. 

Vse, kar smo povedali niso gole obljube ampak usmeritve našega programa in zaveza, da ga uresničimo po naših naj-
boljših močeh. Spoštovane, občanke, občani in sokrajani, pred Vami je priložnost, da izvolite v občinski svet predstav-
nike, ki jim zaupate. 

Da bomo lahko v naslednjem štiriletnem obdobju v čimvečji meri izpolnili vaše želje in pričakovanja, pa Vas vabimo, da 
se 5. oktobra v čimvečjem številu udeležite lokalnih volitev. Zmagujmo skupaj!

OO SDS Žirovnica
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Dokazila o po{tenem delu
Odgovori na trditve ge. Bernarde Resman v julijskih No-
vicah in na spletni strani @irovnica.com.
Spo{tovana ga. Resman z neverjetno lahkotnostjo in na videz su-
vereno zapi{e, kar ji pa~ pade na pamet in na na~in, da neresnico 
in domnevo spremeni v dejstvo. V resnici gre za premi{ljeno ma-
nipulacijo zoper ljudi, ki ji niso pogodu in zoper mene, kot nje-
nega biv{ega delodajalca, ker sem jo zaradi nesodelovanja in ne-
sposobnosti odpustil. Zanimivo je, da se ji ni iz{lo niti na Ob~ini 
Bohinj, kjer je {e hitreje zaklju~ila kariero direktorice ob~inske 
uprave. Pi{e v stilu, kot da je njeno mnenje edino pravilno, ~eprav 
je bila nekaj let zaposlena na Ob~ini @irovnica in je imela mo`nost 
predlagati, da se kak{ne zadeve uredijo, pa tega ni storila. Pi{e 
v imenu resnice in po{tenja, trditve, ki jih zapi{e, pa temeljijo na 
neresnicah in natolcevanju. Kratko bom posku{al odgovoriti na 
pet njenih trditev.

1. OPPN Breznica
Rok za objavo stali{~ zakonsko ni predpisan. Torej, od kod vam 
rok en mesec?

2. Prepoved ob~ine, da se ob~ani Breznice in Vrbe priklopijo na 
kanalizacijo
Neresni~na trditev. Zakonska dol`nost ob~anov je da se priklopi-
jo, ko so izpolnjeni vsi pogoji. Komunalni prispevek za naknadno 
opremljanje je bil odmerjen skladno s predpisi in dana mo`nost 
obro~nega odpla~evanja. Prispevek je v primerjavi z drugimi 
ob~inami precej manj{i. Po novem pa se je {e zni`al, ker smo za 
nadaljnje investicije pridobili EU sredstva. O tem je pisal tudi ~aso-
pis Dnevnik 15. maja 2014 in izpostavil @irovnico kot dober primer.

3. Pod`upan naj bi odvzel pravico ob~anom do vra~ila sredstev 
telefonije 
Ta trditev je ~ista la`. Ga. Resman je na svoje la`i (objavljena v 
javnem pismu) dobila odgovor `e 28. 3. 2011. Njeno pismo in 
odgovor sta objavljena na spletni strani zirovnica.com (http://
www.zirovnica.com/clanek/2011/03/odgovor-zupana-na-odpr-
to-pismo-bernarde-resman).

4. @upan je besedno »obrcal« ob~insko svetnico v Novicah 
Ga. Resman si, tako kot ga. Mulej, predstavlja svobodo izra`anja in 
mnenj le enostransko. Torej »udari« s kritikami, zavajanjem in ne-
resnicami po `upanu, ta pa nima pravice pojasniti svojega stali{~a. 

5. Oprostitev prijateljskega podjetja pla~ila komunalnega pri-
spevka na {kodo ob~anov
Ga. Resman o~itno res ne pozna ve~ predpisov, predvsem pa 
namerno zavaja bralce in ustvarja vtis, da je `upan (OS) naredil 
nekaj nepravilnega. Podjetje RP Investicije kot lastnik zemlji{~ ne 
dolguje ob~ini nobenega komunalnega prispevka. Ta obveznost 
nastane takrat, ko kupec kupi zemlji{~e in pri~ne z gradnjo. 
Zato je OS, kot konkretno pomo~ ob~ine gospodarstvu, sprejel 
sklep, da te investitorje oprostimo pla~ila razlike komunalnega 
prispevka za priklop na obstoje~o komunalno infrastrukturo. 
Vi{ino oprostitve smo prijavili dr`avi v shemo dr`avnih pomo~i. 
To ob~ane ni stalo ni~.

Delamo po{teno, transparentno, stanje na ob~inskem 
ra~unu pa je posledica dobrega in var~nega gospodarjenja z 
davkopla~evalskim denarjem in seveda posledica uspe{nega 
pridobivanja sredstev na razpisih dr`ave in EU. Verjetno go. 
Resman zelo boli, ker ni ve~ del uspe{ne ekipe in ker se njena 
napoved »da bomo crknili« brez nje, ni uresni~ila. Verjamem pa, 
da je bole~ tudi poraz na volitvah 2010.
Ge. Bernardi Resman `elim vse dobro v `ivljenju in zaslu`enem 
pokoju. Ko se bo spravila s seboj, se bo tudi z drugimi lahko. 

Leopold Poga~ar, `upan

»Ne menjaj konja, ki dobro vozi!« 
Imamo prav dober doma~ obve{~evalec Novice ob~ine @irov-
nica, ki nas redno seznanja z novostmi in zanimivimi obvestili 
o dogodkih v na{i ob~ini. Vsaka hi{a dobi li~no vezano obliko 
revije v prijetnih barvah, na dobrem papirju. Za to gre zasluga 
uredniku, uredni{kemu odboru in tiskarni Medium.
V zadnji {tevilki pa sem se posebej ustavil pri ~lanku »Kako dolgo 
bo treba {e ~akati na dokazila po{tenega dela?« s podpisom ge. 
B. Resman.
Ni mi {lo v ra~un, zakaj se je v Novicah pojavila zahteva po od-
govorih na dolo~ena vpra{anja, ki normalno spadajo na druga 
mesta. Prav tako te`ko razumem, kaj je vodilo avtorico pri teh 
vpra{anjih; bli`nje volitve, stare zamere …? [e posebej, ker av-
torica delo organov v dr`avnih slu`bah dobro pozna. Seveda se 
pri delu pojavljajo tudi napake, na katere je treba opozarjati na 
ustrezen na~in.
^e pogledamo v celoti, lahko mirno ugotovimo, da se prav zadnje 
mandate ob~inskega sveta in ob~inske uprave opravljajo zahtevna 
in te`ka dela, ki prispevajo k razvoju ob~ine. Saj poznate star pre-
govor »Ne menjaj konja, ki dobro vozi!« To {e vedno dr`i.
^as pred nami zahteva zbrano sodelovanje in enotnost 
doma~ega kraja. Samo v slogi je mo~, zato sodelujmo tudi pri 
novih delih. Tako bo najbolje za na{e vasi in prihodnost na{ih 
zanamcev.

Franc Legat

Razvojna agencija Zgornje Gorenjske vabi na 
brezpla~no delavnico za javni sektor, podjetja in 
potencialne podjetnike 

»E-RA^UNI – od naro~ila do 
izvedbe«
Na konkretnem primeru vam bomo razlo`ili, kako se naro~iti na 
prejem e-ra~unov in kako organizirati izdajo e-ra~unov. 
Lokacija: Razvojna agencija Zgornje Gorenjske, Sp. Plav` 24e, 
Jesenice 
Termin: sreda, 8. 10. 2014 od 9:00 do 12:00 
Predavateljica: mag. Tanja Urbanija
Prijave po{ljite po e-po{ti dina@ragor.si ali pokli~ite na 
{t. 04/581-34-19. V prijavi navedite ime, priimek ter tele-
fonsko {tevilko. 
Delavnica je sofinancirana s strani ob~in Zgornje Gorenjske in 
se izvaja v okviru vstopnih to~k VEM na lokalnem nivoju v letu 
2014 »VEM 2014«.

www.prvapomoč.si

gsm:  040 305 070
e-pošta: info@prvapomoč.si
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Zloraba ugleda gasilcev lahko 
ogrozi na{o varnost
Ve~ kot 100-letno organizirano humanitarno in nestrankarsko 
delo postavlja ugled slovenskih gasilskih dru{tev v sam vrh. Po-
gosto so motor dru`abnega dogajanja, njihovi prostori pa edini 
javni prostori za vse krajevne potrebe. Po drugi strani je gasilstvo 
obvezna lokalna javna slu`ba, enako kot oskrba z vodo. Ob~ina 
je po zakonu dol`na poskrbeti za njihove prostore in opremo po 
na~elih demokrati~nega (po{tenega) na~rtovanja, preglednosti 
in gospodarnosti. Za vklju~itev projekta v javni plan je treba ar-
gumentirati potrebo, njegove zna~ilnosti in oceniti dolgoro~ni 
kadrovski, organizacijski in finan~ni vidik in mo`ne lokacije. 

@al so narodove svetinje, tudi gasilstvo, postale priljubljena 
tar~a politi~nega populizma. V prej{njih Novicah smo bili pri~a 
obra~unavanju, ki ni v ~ast stanú nobenega od treh udele`encev. 

Postopek na~rtovanja gradnje novega, skupnega gasilskega 
doma na Breznici je populisti~no slepomi{enje, ra~unajo~ na ne-
dotakljivost teme. Gradnja je bila vklju~ena v vse plane prej, kot 
je bilo ugotovljeno, ali ga in kak{nega potrebujemo, s pretvezo, 
da bo ob~ina samo sofinancirala opremo. Trditev, da bi gasilci 
sami morali zagotavljati sredstva za to, da bodo lahko re{evali 
na{a `ivljenja in premo`enje, je bosa. Ne vemo, ali bi se bili 
Smoku~ani pripravljeni odpovedati edinemu javnemu prostoru. 

Za organizacijo, opremo in avtomobile gasilcev veljajo normati-
vi. Za na~rtovano je treba na~rtovati tudi ustrezne prostore. Po-
polnoma zakonito, enako dobro ali bolje bi bilo imeti samo eno 
dru{tvo namesto dveh. A to bo moralo odlo~iti ~lanstvo dru{tev 
v sodelovanju z ob~ani. [ele tej odlo~itvi lahko sledi prilagoditev 
operativnega sestava, opreme in prostora. Za sedanjo organizi-
ranost pa dru{tvi imata nujno potreben prostor, v Smoku~u slu`i 
tudi ostalim va{kim potrebam, v Zabreznici pa se celo oddaja za 
stanovanje. Poligon za vadbo pa tudi na Breznici ni predviden.
Ob~inska politika se ve~krat postavlja nad zakon, `al pa {e zda-
le~ ne zagotavlja vseh zakonskih pravic gasilcem niti ne ka`e, da 
se tega zaveda. Spra{ujem se, ali si po leto{njem `ledu {e upa 
tako pogumno zagovarjati samovoljno zdru`itev funkcije pred-
sednika dru{tva in poveljnika. 

Leta 2005 so se proslavili na{i ~ebelarji, ko so iz javnega denarja, 
oven~ani s karizmo kranjske sivke, obnovili plemenilno posta-
jo AJ na Zelenici. Danes ta sameva, ob~inski svet pa odpravlja 
odlok z obrazlo`itvijo, da veljavna zakonodaja iz leta 2002, 
2003 in 2004 dolo~a druga~en re`im okrog plemenilnih postaj, 
zato ni mo`en vpis postaje v register in njenih matic v izvorno 
rodovni{ko knjigo pri ̂ ZS. ̂ e bi v postopku na~rtovanja projekta 
spo{tovali zakon, se to ne bi moglo zgoditi. 

Zloraba verskih ~ustev je tudi RKC drago stala. 

Da se kaj podobnega ne bi zgodilo v gasilstvu, apeliram na vse, 
predvsem gasilce, da se ne dovolijo zlorabiti v politi~ne namene, 
ker to ogro`a njihov ugled, predvsem pa na{o varnost. 

Bernarda Resman

Odgovor na `upanovo in poveljni{ko razmi{ljanje

Spo{tovani gospod `upan, poveljnik ter 
namestnik poveljnika PGD Zabreznica, 
v prej{njih Novicah ste moj prispevek o negativnem odzivu 
Ob~inskega sveta Ob~ine @irovnica glede namenitve februarske 
sejnine svetnikov gasilcem, zaradi prizadejanih naravnih nesre~ 
ozna~ili kot kapljo ~ez rob oziroma igranje iger politike, zato se 
~utim dol`no, da {e enkrat Vam kot tudi ob~ankam in ob~anom 
pojasnim moj dobronamerni predlog, ki je zaradi o~itnih pasti 
kapitalizma in novodobnega prezrtja moralnih na~el v odnosu 
do so~loveka do`ivel tak{en Va{ odziv.
Moj predlog (sejnina svetnikov – kot osebni denarni prispevek) 
je bil mi{ljen dobronamerno kot le zahvala prostovoljnima gasil-
skima dru{tvoma brez motiva politike ali zlorabe ~asopisa. Kot 
ugotavljate, prispevek res ne bi bil velik in zato si na tak na~in 
niti v sanjah ne bi nabirala politi~nih to~k, kot mi pripisujete. 
Vsekakor sem mnenja, da gasilci v tem primeru ne smejo in ne 
morejo biti poligon za merjenje mo~i, kar {e enkrat ponavljam, 
ni bil moj namen.
Gospod `upan, v svojem prispevku med drugim tudi navajate, 
da s kolegom skoraj nikoli ne potrdiva ob~inskega prora~una ozi-
roma nasprotujeva razvoju ob~ine in da ne vem koliko sredstev 
in opreme namenjate gasilcem. Kot podjetnico me spra{ujete, 
kolikokrat sem sama donirala ali pomagala.
Torej, z vsem spo{tovanjem, ugotavljam, da ste zadeve 
po{teno pome{ali. V mojem prispevku navajam samo osebno 
razo~aranje, da se svetniki niso odlo~ili za podporo mojega 
predloga. Vas osebno in va{ega dela nisem kritizirala. V ~lan-
ku sem tudi omenila, da ob~ina ni prezrla po`rtvovalnega dela 
in finan~nih sredstev, ki so namenjena obema prostovoljnima 
dru{tvoma. Nikakor ne morem razumeti, da ste ~lanek izrabili in 
ga izkoristili za obra~unavanje s svetnikoma, ki jima je dol`nost 
skrbeti za prora~un in racionalno rabo davkopla~evalskega de-
narja, isto~asno pa niste pozabili omeniti va{ih prizadevanj s 
prora~unskimi sredstvi. Kakor da skrb za prora~unske porabnike 
– med katerimi so tudi gasilci – ne sodi med osnovne naloge, ki 
jih imate po zakonu kot `upan. Vi pa ste v svojem razmi{ljanju iz 
tega naredili tako samohvalo, da se ~lovek upravi~eno spra{uje, 
kdo je tu izkoristil ~asopis za nabiranje politi~nih to~k. Da ga-
silce obiskujete na njihovih vajah in v posredovanjih na terenu 
je samo po sebi umevno, prav tako, da ste vpeti v dru`beno 
`ivljenje ob~ine in njenih prebivalcev. Saj, kolikor je znano, delo 
`upana opravljate profesionalno, torej zanj prejemate pla~o, 
hkrati pa ste upravi~eno tudi do vseh ostalih prejemkov v zvezi z 
delovnim razmerjem, kot je na primer povra~ilo potnih stro{kov. 
Glede va{ega vpra{anja o mojih donacijah Vam sporo~am, da 
sem bila kot podjetnica dober donator in med gasilci vedno izre-
dno priljubljena. Prispevala sem precej{nja lastna sredstva tako v 
gotovini kakor v materialnih prispevkih za sre~olove in podobno. 
Vsako leto smo in bomo tudi kot dru`ina Mulej, ne glede na 
Va{ ~lanek, {e naprej finan~no in moralno podpirali gasilstvo z 
donacijskimi sredstvi. Upam, da sem Vam s tem tudi odgovorila 
na Va{e zastavljeno vpra{anje.
Gospod `upan, poveljnik in namestnik poveljnika PGD Zabrezni-
ca, re~em Vam lahko le, da sem in bom vedno razmi{ljala s svojo 
glavo. Va{e dejanje je zame grob napad na ustavno zagotovlje-
no pravico do svobode izra`anja. Zame je konkretna stvar tako 
zaklju~ena, saj se mi tovrstno Va{e blatenje ne zdi pravilna vrsta 
komuniciranja med ~lani ob~inskega sveta. V prihodnosti si vseka-
kor `elim mirnej{ega, prijetnej{ega in spo{tljivej{ega sodelovanja. 

Svetnica SDS Tatjana Mulej
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Zaradi gradnje organizacija 
pouka zahtevnej{a
Za~etek {olskega leta zaznamujejo gradbena dela, ki po-
tekajo na {oli. V septembru bo zaklju~ena energetska sa-
nacija {ole, gradnja prizidka pa je v za~etni fazi in bo po-
tekala vse leto. Kako gradnja vpliva na delo v {oli in vrtcu 
ter o novostih v izvajanju obveznega programa smo se 
progovarjali z ravnateljico O[ @irovnica, Ano Klemenc.
 
Zaklju~ek energetske sanacije {ole je bil na~rtovan do za~etka 
{olskega leta. Izvajalci se terminskega plana niso dr`ali in 
na~rtovana dela bodo zaklju~ena do konca septembra. 
Gradnja nove jedilnice bo potekala celo {olsko leto. Vsa dogaja-
nja na gradbi{~u so za pouk mote~a, saj pogledi u~encev uha-
jajo na dogajanja zunaj u~ilnic, s pogledi pa zagotovo uhajajo 
tudi misli.

Zaradi gradnje je bilo na~rtovanje dela za {olsko leto 14/15 zah-
tevno. Za pouk smo usposobili vse prostore, ki so nam osta-
li za uporabo. V {olo smo morali preseliti dve skupini otrok iz 
vrtca in zaradi prostorske stiske prilagoditi tudi organizacijo 
pouka v {oli. V u~ilnici glasbe je oddelek drugega razreda, v 
u~ilnici matematike pa oddelek petega razreda. Z ru{itvijo jedil-
nice smo ostali brez u~ilnice na razredni stopnji, brez skladi{~a 
`ivil, u~ilnice gospodinjstva, likovnega kabineta in brez u~ilnice 
v pritli~ju. Prostorska stiska je velika in pogoji dela niso ugodni.
Veliko te`av imamo z organizacijo prehrane v {oli in v vrtcu. V 
vrtec vozimo hrano s {olskim kombijem, starej{i otroci drugega 
starostnega obdobja pa hodijo na kosilo v {olo. Nekaj miz iz 
jedilnice smo postavili v hodnik pred garderobami in v u~ilnico 
tehnike, kjer ve~ina u~encev je malico, nekaj oddelkov pa malica 
v u~ilnici. Za razdeljevanje kosil se je potrebno dosledno dr`ati 
urnika, ker je {tevilo sede`ev pri jedilnih mizah omejeno.
A kljub prostorski stiski `ivljenje in delo v {oli in vrtcu poteka 
normalno. Uspeli smo zagotoviti dovolj u~ilnic, da pouk lahko 
poteka v eni izmeni. Vsi se trudimo, da so pogoji dela sprejemlji-
vi, da je ~im manj mote~ih dejavnikov, predvsem pa, da je {olsko 
okolje ~im bolj prijazno in varno za vse uporabnike.

Zaradi gradbi{~a se zaposleni, star{i in uporabniki Dvora-
ne pod Stolom sre~ujejo z ob~asnimi zastoji in pomanj-
kanjem parkirnih mest. Kako re{ujete to te`avo?
Stra{i, ki pripeljejo otroke v vrtec oziroma prvo{olce v {olo, lahko 
koristijo parkiri{~e ob dovozu, parkiranje vozil je dovoljeno tudi 

na plo~niku. Parkiri{~ je premalo in ob~asno v jutranji konici pri-
haja do zastojev. Star{i so strpni, upo{tevajo navodila in kljub 
ob~asnim zastojem se promet pred {olo odvija brez ve~jih te`av. 
Ve~ina delavcev {ole parkira vozila na zasebnem zemlji{~u v 
bli`ini {ole. Z lastnikom zemlji{~a se dogovarjamo za zasilno ure-
ditev, ker je parkiri{~e na travniku, ki je od nenehnega de`evja 
mo~no razmo~eno.

Z leto{njim {olskim letom se v slovenskih osnovnih {olah 
pri~enja obvezno u~enje tujega jezika v prvi triadi in uva-
janje izbirnih predmetov v drugi triadi? Katere od novo-
sti ste uvedli na O[ @irovnica?
Za projekt uvajanja tujega jezika v drugem razredu se nismo 
prijavili, ker trenutno nimamo strokovnega delavca z ustrezno 
izobrazbo. U~itelj razrednega pouka, ki lahko u~i tuji jezik v pr-
vem triletju, mora imeti opravljeno ustrezno izobra`evanje iz 
tujega jezika, u~itelj tujega jezika pa opravljeno izobra`evanje s 
podro~ja zgodnjega pou~evanja tujega jezika.
Novost, ki jo v {oli za~enjamo izvajati v {olskem letu 2014/15 so 
neobvezni izbirni predmeti. V ~etrtem razredu se izvajata dva 
neobvezna izbirna predmeta. Trinajst u~encev je izbralo tuj je-
zik nem{~ina, enaindvajset u~encev pa predmet tehnika. V sed-
mem razredu smo u~encem ponudili neobvezni izbirni predmet 
franco{~ina. U~enci se na neobvezni izbirni predmet niso prijavili 
v zadostnem {tevilu, zato ga ne izvajamo. U~enci sedmega ra-
zreda imajo obvezni tuj jezik angle{~ino in kot obvezni izbirni 
predmet nem{~ino. Vklju~enost v izbirni predmet nem{~ina je 
precej{nja, zato je bilo pri~akovano, da se niso v zadostnem {te-
vilu odlo~ili {e za u~enje tretjega tujega jezika.

P. K.

Za~asna jedilnica na hodniku

Razo~aranje na {olskem vrtu

Z na{ega vrta za {olo smo `e 
pobrali krompir, zelje, kuma-
re … 9. septembra smo `ele-
li pobrati {e papriko, ki smo 
jo otroci v vrtcu sami vzgojili 
iz semen. @e nekaj dni smo z 
veseljem opazovali, kako redki 
son~ni `arki na{ pridelek bar-
vajo rde~e. A namesto plodov, 

smo na gredi na{li le skrbno obrana stebla. Paprike si je o~itno 
prilastil nepovabljeni obiskovalec vrta. Te`ko si predstavljamo, 
komu pride na misel, pobirati pridelek s {olskega ali katerega 
drugega vrta, bili pa smo `alostni, jezni in razo~arani.

Otroci in u~enci, ki skrbijo za {olski vrt

Pokličite nas! Pomagali vam bomo.

Za šolarje, dijake, študente 
in za domačo uporabo
odlični prenosni 
računalniki Lenovo 

Lenovo B590
Intel Celeron, wide LCD zaslon 15,6" LED, 
4 GB RAM, 500 GB HDD, DVD-/+RW, 
žična in brezžična mrežna kartica, 
kamera, čitalec spominskih kartic
Priporočamo še nakup Windows
cena  338,00 EUR
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V novo {olsko leto s popotnico za zdravje

[ola vnese v `ivljenje dru`ine nova pravila, nov urnik, nove skrbi, dol`nosti in 
izzive. Otrokom in star{em se spremeni na~in in ritem `ivljenja, ki se prilago-
di {olarju, njegovim {olskim in izven-{olskimi dejavnostim. 
Otroci in mladostniki imajo za svoje obdobje zna~ilne zdravstvene probleme, ki so 
posledica njihovega telesnega, du{evnega in socialnega dozorevanja in sloga `ivljenja, 
pri tem ima seveda {ola pomemben vpliv s svojimi za{~itnimi dejavniki. Ob dobrem 
sodelovanju {ole z zdravstvenimi strokovnjaki (otro{ki in {olski dispanzer, Zdravstveno 
vzgojni center Zdravstvenega doma Jesenice) delujemo predvsem na preventivnem ni-
voju. To so drobni nasveti, v~asih predavanja, v~asih pogovor, kako otroke nau~iti, kaj 
je zdravo in kaj ni. Zdravo ni samo to, da si brez angine, ampak mnogo ve~, je tudi 
zdrava hrana, topel dom, ljube~i star{i, osnovne dobrine, prijatelji … Preventiva je 
nevidna nit zdravstvenega sistema, ki nima takoj{njega u~inka. Le ta bo viden mnogo 
kasneje, ko boste gledali v svojega odraslega zdravega sina, h~erko.

Osnova za zdrav telesni razvoj, rast in delo otroka sta zdrava prehrana in pija~a. Na 
dan naj otrok zau`ije {tiri do pet obrokov in dan se za~ne z zajtrkom. To ne pomeni, 
da otroku pred odhodom pripravljamo obilno pojedino, temve~ pojesti, kos kruha, ~aj, 
mleko, kosmi~e. Otroci imajo namre~ v {oli dokaj zgodaj malico. Problem nastane, ko 
otrok postane izbir~en (obdobje med 9. in 14. letom) in ~e ne zajtrkuje, je pravzaprav 
lahko tudi celo dopoldne brez hrane. Hrana {olarja naj bo pestra in raznolika. Paziti je 
potrebno na nezdravo prehrano: prevelika poraba soli, ma{~ob, hitre hrane ter sladkih 
pija~ in sladkarij. Mimogrede tudi vode z okusi so sladke pija~e. S hrano torej vna{amo 
energijo. ^e pojemo ve~ hrane, kot jo porabimo, se zredimo, ~e otrok ne dobi dovolj 
kakovostne hrane, to zavira njegovo rast in razvoj. 

Zdrava telesna dejav-
nost ohranja in kre-
pi ~lovekovo zdravje in 
mu omogo~a normalno 
`ivljenje. Dnevno je za 
otroke priporo~ljiva ena 
ura primerne telesne de-
javnosti, s katero se otrok 
razgiba, zadiha in segre-
je. Prosti ~as otroka naj 
bo namenjen sprostitvi, 
igri in gibanju. Ob tem 
ne moremo mimo dejstva 
preplavljenosti z informa-
cijsko komunikacijskimi 

sredstvi (ra~unalniki, tablice, mobiteli) otrok in mladostnikov, ki so prevzele delo materi 
naravi. Z odvisnostjo od ra~unalnikov se na `alost sre~ujemo `e v zadnji triadi osnovne 
{ole. Zdrava mera ra~unalnika kot sprostitve je do pol ure na dan. Otroka tudi dejavno 
vklju~ite v doma~a opravila. Veliko otrok trenira razli~ne {porte. Treningi so resno in 
naporno delo, zato naj si otrok izbere tisti {port, ki ga zanima in resni~no veseli.

[olar potrebuje tudi dovolj po~itka in spanja. Spanje je potrebno za rast in razvoj. 
V prvi triadi naj bi otroci zaspali med 20. in 21. uro. Pomemben je ritem spanja, saj 
neurejen ritem moti spomin, zbranost, sodelovanje, otroci so preutrujeni in kroni~no 
neprespani. Posvetite tudi posebno pozornost temu, ali so po 20. uri po televiziji odda-
je namenjene va{emu {est, sedemletniku? Pred spanjem se vedno poskrbi za ustrezno 
osebno higieno, ~isto pi`amo, ~isto posteljo in umiritev. Kdaj gre otrok spat je torej v 
veliki meri odvisno tudi od vas. Bodite vztrajni.

[e nekaj besed o osebni higieni. Umiva se zjutraj in zve~er ter po potrebi ~ez dan. 
^ez dan naj si otrok redno umiva roke in tako jih tudi u~imo: umazana dela, uporaba 
strani{~a, pred hranjenjem, po igri. Roke so glavne prena{alke bolezni. Otroke u~imo 
tudi rednega umivanja zob. Vsak dan naj otrok oble~e ~isto spodnje perilo in ~iste 
nogavi~ke. Pozorni smo tudi na nohte, u{esa in lasi{~e. [e vedno imamo po vseh {olah 
obdobne pojave u{ivosti in ta nima veze s higieno, ima pa zvezo s prepoznavo, da ima 
otrok u{i in ukrepanjem star{ev za uni~enje u{ivosti.

[ola igra pomembno vlogo v `ivljenju 
otrok. Kar tri ~etrtine otrok v starosti od 
devet do enajst let ka`e ob obisku zdravni-
ka vsaj en znak stresa (bole~ine v trebuhu, 
prsnem ko{u, glavoboli, motnje spanja, 
razdra`ljivost…). Toplo doma~e ognji{~e 
predstavlja za otroka in mladostnika po-
membno mesto, kjer si nabere novih mo~i, 
otrese strahov, zaceli rane in ponovno 
poda novemu dnevu nasproti. Vsak dan 
znova. Vsak po svojih mo~eh se trudimo, 
kot star{i, kot u~itelji, kot zdravstveni de-
lavci. Bodimo jim zdrav vzgled!

Viri: 
Bajt P., Brcar P, Gabrijel~i~ Blenku{ M (2007). Zaj~kova 
pot v {olo v: Vzgoja za zdravje, Priro~nik za zdravstveno 
vzgojno delo {olskih otrok in mladine. Ljubljana: IVZ.
Zupan~i~ Tisovec B, jagri~ J, Kun{ek D (2014). Zdrave na-
vade, priro~nik za izvedbo zdravtveno vzgojnih vsebin v 
osnovni {oli. Ljubljana: NIJZ.
Gabrijel~i~ Blenku{ M (2005). Smernice zdravega prehra-
njevanja v vzgojno izobra`evalnih ustanovah. Ljubljana: 
Ministrstvo za zdravje.

Ksenija No~, dipl. med. sr., Zdravstveni dom 
Jesenice, Zdravstveno vzgojni center

Ksenija.noc�zd-jesenice.si

Prvi~ v {olo

Prvi razred v Osnovni {oli @irovnica 
je 1. septembra pri~elo obiskovati 41 
u~enk in u~encev. Po tednu dni v {oli 
so svoje vtise strnili takole …

•  Delamo naloge, se u~imo brati, ri{emo 
in barvamo. 

•  Domov grem takrat, ko se igramo. To 
mi ni v{e~. 

•  Rad imam kosilo in malico v {oli.
•  U~iteljici sta prijazni. Vsak dan pripravita 

igrice.
•  Na{a u~iteljica je sitna, ampak mora biti, 

zaradi varnosti otrok.
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Ju{ uspe{en v Cape Townu

Ju{ Kosma~ v Ju`noafri{ko republiko ni odpotoval na 
po~itnice, temve~ se je med po~itnicami posve~al ma-
tematiki – udele`il se je 55. mednarodne matemati~ne 
olimpijade (IMO).

Matemati~nega tek-
movanja, namenje-
nega dijakom z vsega 
sveta, se iz Slovenije 
vsako leto udele`i 
{est~lanska ekipa 
srednje{olcev, ki na 
predhodnih preizku-
sih dose`ejo najbolj{e 
rezultate.
Ju{: »Na priprave za 
olimpijado so me iz 
Dru{tva matemati-
kov, fizikov in astro-
nomov Slovenije po-
vabili `e v 1. letniku 

gimnazije, ko sem na tekmovanju iz matematike prejel nagrado. 
Za obiskovanje priprav, ki potekajo na Fakulteti za matematiko 
in fiziko v Ljubljani, sem se potem odlo~il v 3. letniku. Lani sem 
se udele`il srednjeevropske olimpijade na Mad`arskem, letos 
sem se z dose`enimi rezultati na matemati~nem tekmovanju za 
srednje{olce in izbirnih testih uvrstil v slovensko ekipo za IMO.« 

Matemati~na olimpijada je potekala v Cape Townu od 3. do 13. 
julija. Sodelovalo je 560 tekmovalcev iz 101 dr`ave, ve~inoma 
fantov, med njimi je bilo le 56 deklet. Vsak tekmovalec je imel na 
voljo dva dopoldneva (9 ur) za re{evanje {estih nalog. Ju{: »Tek-
movalnih nalog na IMO ni mogo~e primerjati z matematiko, ki 
se jo u~imo v {oli. So popolnoma nekaj drugega. Z dose`enim 
{tevilom to~k sem osvojil bronasto medaljo, a to ne pomeni, da 
sem osvojil tudi 3. mesto . Podeljenih je bilo 133 bronastih 
medalj, v skupni razvrstitvi sem zasedel 221. mesto.« 
Ju{ je v leto{njem letu zaklju~il {olanje na Gimnaziji Jesenice 
in tudi na maturi dosegel izvrsten uspeh – z vsemi osvojenimi 
to~kami se je vpisal na seznam diamantnih maturantov. [tudij 
bo seveda nadaljeval na Fakulteti za fiziko in matematiko.

Jeseni{ki gimnazijci izjemni na maturi
Med 92 maturanti Gimnazije Jesenice na spomladan-
skem roku je bilo kar {est zlatih, spodletelo je le dvema 
dijakoma, ki imata samo popravni izpit iz enega oziroma 
dveh predmetov.

Lidija Dornig, ravnateljica Gimnazije Jesenice: »Na{i dijaki so 
v povpre~ju dosegli 20,6 to~ke, kar je odli~en rezultat. Ju{ Ko-
sma~, An`e Meden in Jernej Dolar, nekdanji u~enci Osnovne 
{ole @irovnica, so osvojili nad 30 to~k in tako postali zlati matu-
ranti, {e posebej pa smo ponosni na trojico diamantnih – dijake, 
ki so maturo opravili z vsemi mo`nimi to~kami. To so Ju{ Ko-
sma~ iz Smoku~a, An`e Meden s Sela in Lara Kupljenik iz Gozda 
Martuljka. Tak{nih je bilo v Sloveniji le dvajset. Vsem dijakom se 
zahvaljujem za vlo`en trud in profesorjem za podporo pri dose-
ganju tako odli~nih rezultatov.«
Na Gimnaziji Jesenice bodo za maturante in njihove star{e 24. 
septembra pripravili slavnostni sprejem, na katerem bo ~astna 
gostja veleposlanica Zvezne republike Nem~ije dr. Anna Elisabe-
th Prinz in prisotni predstavniki Ministrstva za {olstvo, znanost 

in {port, Zavoda RS za {olstvo, `upani in dobitniki zlatega znaka 
Gimnazije Jesenice. Vsi zlati maturanti bodo prejeli srebrni znak 
Gimnazije Jesenice in prakti~no darilo. 
Poleg omenjenih dijakov Gimnazije Jesenice, je zlata maturantka 
na leto{nji maturi postala tudi Katja ^op iz @irovnice, dijakinja 
strokovne gimnazije v Biotehni{kem centru Naklo.

P. K.

Bebci in bebke
No, pa dajmo! Razpredimo nekaj misli o vseh 
novodobnih bebcih in bebkah, ki suvereno 
hodijo po tem svetu in se pogumno udej-
stvujejo v me{anju {tren `e v osnovi zmedene 
dru`be in tako poskrbijo za obilico socialno 
{irokih problemov.
Primerke sre~am na vsakem koraku, za~en{i 
z osrednjo doma~o politi~no elito, katere 
odlo~itve me nemalokrat spravljajo v obup. 

Simptome te grozne bolezni so opazili `e pri otrocih v zgo-
dnjih jaslih, v porastu pa epidemijo zasledimo v ni`jih razredih 
osnovne {ole. Oku`ena je torej sr~ika slovenske stajice, zato ne 
presene~a, v kaj se virus bebavosti razvije v kasnej{ih letih.
Skupnosti po vsem svetu po`rtvovalno re{ujejo okoljske proble-
me, a vedno se najde butec na visokem polo`aju, ki udriha po 
svoje in z ritjo podira vse, za kar so se potegovali zavedni in 
skrbni aktivisti. 
Lahko bi `iveli v slogi, pa se med prijatelji vedno pojavi zdrahar, 
ki mu opravi~eno re~emo bebec ali bebka, in se mu ne zdi {koda 
~asa, ki ga porabi za spletke in sovra{tvo.
Kako ~udovito bi bilo videti sre~ne, brezskrbne in nasmejane 
obraze na »gasilskih« fotografijah, pa se vedno znova zagledam 
v kake oto`ne o~i nesocialnega samotarja, ki ga ne bi klicali tako, 
~e bi vedeli, da trpi za depresijo, in mir bi zavladal v marsikateri 
dru`ini, ko bi ta{~a ne ti{~ala nosu v partnerski odnos mladih 
zakoncev, njen sin pa bi kon~no zadihal in v mislih dejal: »Hvala 
bogu, da sem opravil s to norico!«
Na{ – ~e ne va{, pa vsaj moj – vsakdanjik je prepoln tak{nih ali 
druga~nih primerov idiotizma (ki ga z razumom, kot ga imamo, 
ni mo~ razumeti) in po skoraj 17 letih vsakodnevnega sre~avanja 
s tem pojavom, se ~lovek vpra{a; kaj za vraga se sploh dogaja?!
Pa ne samo drugi, tudi sama sem zmo`na konkretnih potez buta-
stosti – prav to pa me je pripeljalo do razmi{ljanja o tem (no, to in 
pa tema izbranega nate~aja, seveda). Vsi prej omenjeni primeri, ki 
so tako mo~no obsojani z vseh strani, in katerih zastopnike naj-
demo po celem svetu, so resda dru`beno nesprejemljivi in v~asih 
tudi moralno sporni, a dejanja teh bebcev in bebk je dejansko 
mo`no razlo`iti in – ~e se potrudimo, v~asih tudi razumeti, kajti 
konec koncev so gre{niki iz mesa in kosti prav tako kot smo mi. 
Nemirni in v sebi prestra{eni ~love{ki otrok je torej iz varne staji-
ce splezal v svet in ni bil pripravljen na polena, ki mu jih je `ivlje-
nje metalo pod noge, ter jih ni razumel kot `ivljenjske izzive, 
temve~ je obupaval in razumevanje sveta gradil na nezaupanju, 
njegovega tankega glasu, s katerim je prosil za pomo~, pa {e 
vedno ni sli{alo niti eno samo razumevajo~e bitje. Kaj drugega 
bi potemtakem pri~akovali od milijard milijonov strtih du{, ki ne 
najdejo svojega miru, kot pa neizmerno bol, ki ima konec kon-
cev klju~ni vpliv na du{evno zdravje slehernika?
Vsi imamo svojo zgodbo – smo kot ko{~ek sestavljanke, ki 
nepogre{ljivo povezuje svet v neverjeten mozaik druga~nosti in 
navkljub socialnim razlikam ter koli~ini bebavosti sem prepri~ana, 
da bo tudi za nas, mu~enike, pri{el svoj ~as in bomo zacelili svoje 
dolgo negovane sr~ne rane.

Eva Poklukar, 3. f Gimnazije Kranj

Ju{ in Juan Gabriel Kostelec z Gim-
nazije Be`igrad, dobitnika bronaste 
medalje. Foto Matej Aleksandrov
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Dru{tvo prijateljev mladine @irovnica je `e tradicionalno 
izvedlo letovanje v Pinei, ki je letos potekalo od 14. do 
24. julija. Letovanja so se seveda udele`ili osnovno{olski 
otroci, pridru`ili pa so se nam tudi »vrti~karji« in ne-
kaj srednje{olcev. Glede na leto{nje poletje smo ime-
li vreme kot naro~eno. Tema na{e kolonije je bilo … 
~arovni{tvooo … 
Proti Hrva{ki smo odpotovali z dvema avtobusoma in kombijem. 
Otroci so se po~itnic tako veselili, da so prvi pri{li s potovalkami 
`e celo {olsko uro pred predvidenim odhodom. Na letovanju sta 
se nam pridru`ili {e osnovni {oli Koro{ka Bela in Polde Stra`i{ar. 
Med seboj smo se spoznali kaj hitro po prihodu v Pineo, {e prej 
pa smo spoznali pravila, ki veljajo v hi{icah in okolici. @e prvi dan 
smo ugotovili, da je morje {e vedno slano in opravili preizkus pla-
vanja. Zve~er smo tudi zaplesali – brez plesa v Pinei pa~ ne gre. 

Vsako jutro smo vstajali ob pol osmih. Na zajtrku smo si nabrali 
energije za jutranje plavanje in ostale aktivnosti. Sledilo je po-
spravljanje sob in tudi okolice hi{ice. Zmagovalci v pospravljanju 
so zadnji dan dobili prakti~no nagrado. Dopoldneve smo izko-
ristili za plavanje, skoke v vodo, nogometni turnir, kartanje … 

Opravljali pa smo tudi dnevne naloge, ki so bile pogoj, ~e smo 
`eleli biti sprejeti med ~arovnike. ^arovni{ke delavnice so bile na 
sporedu po po~itku. Izdelovali smo ~arovni{ke pali~ice, klobuke 
in zapestnice.

Neizmerno smo u`ivali na ladjici, ki nas je popeljala do Umaga. 
V mestu smo poiskali slasten sladoled, si na stojnicah nabrali 
spominkov in ob povratku ujeli {e son~ni zahod. Nekajkrat smo 
se od{li potapljat v Rakov zaliv, de`evne dni ob koncu letovanja 
pa izkoristili za risanke, tudi dokumentarne filme, risbice …

Te`ko pri~akovani so bili ve~eri, vsak obarvan nekoliko druga~e. 
Obiskali smo lunaparka in pripravili izbor Pinea ima talent, ki je 
odli~no uspel. Na koncu smo krstili nova vodi~a. Ob bu~nem 
navijanju sta se kljub mrazu oba dobro odrezala. Prav vsi smo 
bili sprejeti tudi med ~arovnike in popili zvarek dobrodo{lice.

Da je letovanje uspelo, se moramo zahvaliti vsem sponzorjem, 
Ob~ini @irovnica in O[ @irovnica. Seveda ne bi uspelo niti brez 
star{ev, predvsem pa brez otrok, ki ste nam iz minute v minu-
to narisali nasmeh na obraz, nam dali energijo in vsem skupaj 
ustvarili lepe spomine. Upamo, da se vidimo drugo leto v {e 
ve~jem {tevilu. 

^lani DPM @irovnica pa nismo le letovali. V mesecu septembru 
smo pomagali dru`ini, ki ji je pogorelo stanovanje. Podarili smo 
jim pohi{tvo, posodo in `enska obla~ila.

DPM @irovnica

Sejem rabljene zimske opreme za otroke
DPM @irovnica v sodelovanju z ZTK @irovnica organizira 
1. sejem rabljene zimske garderobe, smu~i, smu~arske 
opreme, igra~ … 
Sejem bo potekal od petka, 24. 10 od 14. ure do nedelje, 26. 10 
do 12. ure v kulturni dvorani na Breznici. 
Ne zamudite prilo`nosti, da ugodno prodate ali kupite opremo 
za otroke. 
Vljudno vabljeni!
Informacije: 031 485 459 Milan Hlade, 031 881 886 Mojca 
Kav~i~, 040 201 929 Janez Dol`an

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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Po~itnice na morju, 100 otrok in veliko sladoleda 



23

Kultura

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

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

V KRANJU, RADOVLJICI, 
LESCAH in na JESENICAH

ples − rekracija − zabava

INFO
tel: 04/ 251 50 00

gsm: (040) 051/ 61 10 00
www.chachacha.si

e-mail: info�chachacha.si

Dru`insko nabiranje kostanja
DPM @irovnica v soboto, 18. 
10. v dopoldanskem ~asu, or-
ganizira dru`insko nabiranje ko-
stanja. Dobimo se ob 10.00 na 
otro{kem igri{~u v Dvorski vasi, 
za prevoz poskrbijo star{i. Od 
14. ure naprej bomo kostanj pe-
kli v Zavr{nici, pri Baru Zavrh. V 
primeru slabega vremena nabi-
ranje in peka kostanja odpadeta.

Aktivno pre`ivljanje 
po~itnic 

Manca Murnik z Brega vsako leto ob 
zaklju~ku {olskega leta dobi sladoled. To 
ne bi bilo ni~ nenavadnega, ~e se ponj ne 
bi odpravila s kolesom. Prvi~ se je odpe-
ljala v sosednjo vas, nato se je pot {irila v 
okoli{ke kraje. Pred dvema letoma ga je 
dobila v Ljubljani, lani v Novem mestu, 
letos, ob zaklju~ku 8. razreda, pa se je iz 
vasi pod Stolom v zgodnjih jutranjih urah 
podala v Portoro`.
14-letna gospodi~na je v enem dnevu 
prevozila 200 kilometrov dolgo pot in si 
poleg ~estitk zaslu`ila res velik sladoled.

Brihta nekoliko 
druga~e

Projekt Berem z Brihto, ki bo letos 
tudi v knji`nici Matije ^opa v @irovni-
ci potekal `e sedmo leto, smo nekoli-
ko spremenili. 
Za mlade bralce smo pripravili veliko 
knjig, ob katerih se bodo zabavali in se iz 
njih tudi kaj nau~ili, branju pa smo doda-
li {e naloge. Za vsako opravljeno nalogo 
bo otrok prejel `ig na karton~ek. Zbranih 
{est ̀ igov prinese prvo, dvanajst pa drugo 
Brihtino nagrado. 
V Knji`nici Matije ^opa bomo oktobra si-
cer za~eli z rednimi tedenskimi dejavnost-
mi za otroke in odrasle.
Uganko meseca, kjer bodo {olarji re{evali 
uganko, kviz ali kri`anko, bomo pripravili 

vsak mesec. Zadnji ponedeljek v mese-
cu bomo iz`rebali prejemnike prakti~nih  
nagrad.
Ure pravljic, namenjene otrokom od 4. 
Leta, ter ustvarjalne delavnice, namenje-
ne otrokom od 6. leta naprej, bodo tudi 
v novem {olskem letu potekale ob pone-
deljkih ob 17. uri (ure pravljic) oziroma ob 
16. uri (ustvarjalne delavnice).
Branje med odraslimi bralci bomo spod-
bujali s projektom Ta veseli knji`ni svet. 
Bralci bodo izbirali med slovenskim in 
prevedenim leposlovjem, poleg knjig pa 
jim bomo ponudili tudi izbor filmov in 
glasbe. 
Prireditve za odrasle v obliki predavanj 
ali predstavitev knjig bodo organizirane 
enkrat mese~no, ustvarjalne delavnice za 
odrasle pa bodo na programu zadnja dva 
~etrtka v mesecu ob 19. uri. Vabljeni v 
knji`nico!

Katarina Plasin

Svet pod klobukom je 
druga~en
Ho~e{ tudi ti plesat na country glas-
bo, v vrsti, drug zraven drugega? 
Ho~e{ biti del country zgodbe in nove 
dru`be? Vse to se dogaja na Breznici!!

COLORADO Country Line Dance organizira 
na Breznici redni tedenski te~aj kavbojskih 
plesov. Pridi ̀ e na uvodni trening, v torek, 
23.09. ob 18. 15 ali ob 19.15 uri.
Primerno je za VSE, ki radi ple{ete, ki 
radi poslu{ate country glasbo, ki ste ~isti 
za~etniki v plesu ali `e napredni plesalci.

[kratovanje
Za nami so poletni meseci, ko smo se 
{krati nau`ili sonca in uganjali nor~ije 
v na{i {kratovski de`eli ter si nabrali 
novih mo~i in idej. Komaj ~akamo, da 
se ponovno sre~amo z na{imi otroki v 
kulturni dvorani na Breznici. 

Prvikrat vas pri~akujemo v nedeljo, 21. 
septembra ob 17h. V goste smo po-
vabili gledali{ko skupino Ringoraja s 
Koro{ke Bele. 

[kratje bomo z vami tudi 19. oktobra,  
16. novembra ter 18. januarja 2015. Na{e 
dru`enje bo morda popestril tudi kak{en 
poseben gost – verjetno se {e spomnite 
je`ka SOS in kranjske sivke.
Z malo sre~e boste lahko otroci poleg lepih 
spominov s seboj odnesli tudi prakti~na 
darila, saj bomo, kot ste `e navajeni, na 
koncu vsake predstave iz`rebancem po-
delili nagrade, ki so jih v pretekli sezoni 
prispevali Abanka Vipa d.d.,poslovalnica 
Jesenice, ^ebelarska zveza Slovenije, Mi-
zarstvo Oblak, ^ebelarstvo Bo{tjan in 
Anton No~, Medium d.o.o. @irovnica in 
^umnata ustvarjata – dekorativne slike 
Mateja Mla~nik. 

[krati `elimo, da bi v mesecu januarju 
na{e najmlaj{e razveselili s predstavo, ki 
predstavlja nekoliko ve~ji finan~ni zalogaj. 
Zato vabimo k sodelovanju vse, ki ste nam 
pripravljeni finan~no pomagati ali kako 
druga~e sodelovati, da na{im najmlaj{im 
polep{amo nedeljsko popoldne. Na{ kon-
takt: gledalisce.julke.dovzan�gmail.com.

Va{i {kratje



24

Kultura

^lani me{ane pevske skupine Dr. France Pre{eren so kot 
edini slovenski predstavniki na 8. svetovnih zborovskih 
igrah dosegli izjemen uspeh – srebrno priznanje v kate-
goriji sakralna glasba a capella in dve srebrni medalji v 
kategoriji male pevske skupine in ljudska pesem.
Riga je bila od 9. do 19. julija ne le Evropska prestolnica kulture, 
temve~ tudi zborovske glasbe, saj je gostila najve~je zborovsko 
tekmovanje na svetu. Na leto{njih igrah je sodelovalo 27000 
pevcev iz 73 dr`av. 

Poro~a Jerneja Stres: »Na{e gostovanje v Rigi je bilo ~asovno 
zelo natrpano, pa vendar veli~astno. @e na dan prihoda smo se 
udele`ili predstavitvene parade skozi mesto. Za tablo Slovenija 
smo korakali sami, sprejeti pa smo bili z gromkim aplavzom. A 
brez zapletov z imenom na{e dr`ave skoraj nikoli ne gre. Tokrat 

je na na{ih akreditacijah pisalo Slova{ka. Nastopili smo najprej 
v kategoriji sakralne glasbe in po uspe{nih kvalifikacijah na tek-
movanju osvojili srebrno priznanje. Sledil je nastop v kategoriji 
malih pevskih skupin, za katerega smo, po dveh bronastih v letih 
2004 in 2006, prejeli srebrno medaljo. Zadnji tekmovalni dan 
nam je v `ep padla {e druga srebrna medalja v na{i najmo~nej{i 
kategoriji ljudska pesem. Zares smo bili veseli.«
Podelitev priznanj in medalj ob zaklju~ku zborovskih iger je 
potekala v znani Areni Riga, ki sprejme 13 000 obiskovalcev 
in je bila tudi prizori{~e Eurosonga. Bilo je pompozno, pravijo 
Pre{ernovci, in ob~utek ob sprejemanju nagrade na tako velikem 
odru nepopisen. Posnetke s prireditve si lahko ogledate na sple-
tni strani http://mpsdfpz.vovcak.com/aktualno.html

S Pre{ernovci je v Latviji prvi~ zapela Natalija [imunovi}- 
Cilen{ek, ki je svoje vtise strnila takole: »Me{ana pevska skupina 
@irovnica je dobro prepoznavna v ko{~ku raja pod Karavankami. 
Od tam njihov ubran glas se`e v deveto vas in {e dlje, letos tudi v 
Rigo. Vzdu{je v mestu je bilo pre`eto z govoricami s celega sve-
ta, z napevi petih kontinentov, ki so se pridali vsaki~ drugi no{i, 
od ju`noafri{kega toga, do filipinskih brhkih `enskih kimon. V 
kulturni lonec napevov so MePSovci zame{ali kup slovenskih 
melodij, pa Pre{ernovo Pod oknom in se pomerili tudi v svetovni 
sakralni glasbi. Ponosno so kot edini predstavniki Slovenije vihte-
li na{o zastavo, delili slovenske pozdrave in spominke, in navijali 
za pevce vsega sveta: »Kdor ne poje ni Slovenc!«
Petdnevno prepevanje v Rigi in lepa uvrstitev je zbor po`ivila, mu 
odprla nova obzorja in spoznanja. Kot »nadomestna ~lanica« 
sem se seveda dodobra potrudila izpeljati svojo pevsko nalogo 
in moram priznati, da me je »svetovni pevski zbor Riga 2014« 
navdu{il. Imela sem prilo`nost spoznati in sli{ati vrhunske glas-
bene dose`ke.«

^lani me{ane pevske skupine Dr. France Pre{eren se zahvaljuje 
vsem, ki so podprli njihov nastop v Rigi. 

 Polona Kus

MePSovci v svoje vrste vabijo sopranistko
Vabljene vse kandidatke, ki bi `elele sodelovati v skupini. Na{e 
vaje potekajo ob ponedeljkih in ~etrtkih od 19. ure dalje v 
Osnovni {oli @irovnica. Z vami se bomo sestali na razgovoru in 
opravili preizkus. Kontakt: 051 411 924, Jerneja ali 041 762 645 
umetni{ka vodja Irena.

Pre{ernovci posrebreni s pevske olimpijade 

Zimske pnevmatike in 
kompleti koles

Originalni nadomestni deli in
dopolnilna oprema za zimo
(akumulatorji, žarnice, brisalci, tekočina za stekla...)

Menjava, previjačenje in hramba
PPopusti in ugodni plačilni pogoji!

Brezplačni preventivni tehnični pregledi od 15.10. - 15.11.2014!
Pravi naslov za vse storitve na enem mestu - hitro, kvalitetno in ugodno!

04 / 58 33 369
servis@integral-avto.si

Cesta maršala Tita 67, 4270 Jesenice

Ali ste že pripravljeni na zimo?
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Gibanje za ohranjanje in uveljavljanje slovenske kulturne 
in naravne dedi{~ine/krajine Kultura-natura.si bo 28. sep-
tembra v okviru celostnega projekta Slovenija brez meja 
na sejmu Bonaca v Portoro`u `e peti~ podelilo priznanja 
Na{a Slovenija. 

Ta nacionalna priznanja podeljujejo posameznikom, nevladnim 
organizacijam, lokalnim skupnostim in samostojnim projek-
tom, ki s svojim pozitivnim zgledom spodbujajo osve{~enost in 
dru`beno odgovorno ravnanje {ir{e javnosti pri prepoznavanju, 
~uvanju ter o`ivljanju na{e bogate in raznolike skupne dedi{~ine 
v Sloveniji in v slovenskem zamejstvu. Od leta 2009 do 2014 je 
bilo izmed 230 nominacij, prejetih ob vsakoletnih razpisih, po-
deljenih 60 priznanj v {tirih kategorijah (www.kultura-natura.si). 

Letos bo priznanje v 1. kategoriji – Ohranjanje dedi{~ine prejel 
spomenik tehni{ke kulture HE Zavr{nica oz. njen lastnik, skrbnik 
in upravljavec, dru`ba Savske elektrarne Ljubljana – HE Moste.

»Zavr{nica te~e. Prva Kranjska de`elna elektrarna. Turbine se 
vrte, stroji delujejo in lu~ se je zasvetila …« (dr. Evgen Lampe, 
~asopis Slovenec, 27. 2. 1915). HE Zavr{nica je pretvarjala silo 
vode v »modro energijo« polnih 90 let. Ko je leta 2005 pre-
nehala obratovati, so elektrarno od akumulacijskega jezera v 
Zavr{nici, preko vodostana nad @irovnico do strojnice ob Savi 
dru`beno odgovorno, skrbno in zgledno strokovno obnovili ter 
strojnico elektrarne kot spomenik tehni{ke dedi{~ine odprli za 
zainteresirano javnost. Obiskuje jo predvsem {olajo~a se mladi-
na, ki v neposrednem soo~enju z ohranjeno tehni{ko dedi{~ino 
spoznava skrivnosti proizvodnje in nenadomestljivi pomen iz vo-
dne sile pridobljenega obnovljivega vira energije – elektrike …« 
(iz sporo~ila gibanja Kultura-natura.si). 
^astni pokrovitelj podelitve leto{njih priznanj Na{a Slovenija je 
g. Mitja Bervar, predsednik dr`avnega sveta RS, podelil pa jih bo 
Slavko Me`ek, predsednik gibanja Kultura-natura.si. 

Vodja HE Moste Anton Koselj ve povedati, da bo HE Zavr{nica 
naslednje leto praznovala 100-letnico obratovanja, kar bodo se-
veda tudi primerno obele`ili, praznovanje pa bo sovpadalo tudi 
s 50-letnico dru`be Savske elektrarne Ljubljana d.o.o. Letno si 
~astitljivo elektrarno ogleda preko 30 skupin, v glavnem mladih 
iz osnovnih in srednjih {ol, v porastu pa so obiski odraslih in sku-
pin iz tujine. Do praznovanja bodo spomenik {e dodatno uredili 
in razstavili nekaj stalnih zbirk eksponatov s podro~ja energetike.

Dr. Tadej Brate, dipl. industr. arheolog, predlagatelj za priznanje

Anton Koselj pred lepo ohranjenimi agregati prve Kranjske 
de`elne elektrarne

Priznanje Na{a Slovenija 2014 za spomenik tehni{ke kulture  
HE Zavr{nica

Obnovljena Titova vas `ivi

Dobra dva meseca po otvoritvi obnovljene Titova vas 
lahko z veseljem ugotavljamo, da je zanimanje za ogled 
le-te veliko. Tako doma~ini kot drugi obiskovalci po-
hvalijo lepo urejen spomenik, zato smo vsi, ki smo pri 
uresni~evanju obnove sodelovali, {e bolj zadovoljni. 
Med nami so tudi taki, ki Titovo vas obi{~ejo ve~krat. Eden med 
njimi je Viktor Krevselj - Viki, ki `ivi na Jesenicah, a je od malih 
nog ~isti @irovni~an. Sam pravi, da je Ka{ar tudi zato, ker se je 
v @irovnici nau~il smu~ati, plavati in telovaditi. Viki je sicer znan 
kot vrhunski odbojkar in trener mo{kih ekip Jugoslavije, [pani-
je in Slovenije. Ob ogledu Titove vasi je v pogovoru s Cirilom 
- ^irotom Dolarjem razmi{ljal takole: »Ob~ina @irovnica ima 
izredno tradicijo oz. zgodovino {e iz rimskih ~asov pa tudi iz pol-
pretekle zgodovine. Vila rustika, Ajdna, Tur{ka jama, Titova vas 
… so spomeniki prve kategorije, ki ohranjajo stik s sedanjostjo. 
Vrednote so se oblikovale tako, da so {le iz roda v rod. Brezni{ka 
fara je dala veliko izobra`encev, ki so imeli velik vpliv na obli-
kovanje domoljubnih vrednot. Tudi med vojno, ko je okupator 
napadel na{o domovino, so se odzvali najve~ji junaki, in njim 
se lahko zahvalimo, da {e danes sli{imo slovenski jezik v {olah, 
uradih in v cerkvi. Kajti Slovenski narod je bil obsojen na geno-
cid. Titova vas je dokaz izredne iznajdljivosti in izvirnosti sloven-
ske partizanske vojske, ki je v bli`ini velikih nem{kih postojank 
znala ohranjati zavest o pomenu boja o tiso~letni prisotnosti 
Slovencev v teh krajih.Vsem, ki ohranjajo spomin na te vrednote 

in ohranjajo take objekte kulturne dedi{~ine je treba dati vse 
priznanje in podporo.«
V ZB za vrednote NOB @irovnica smo se dogovorili, da bomo 
pri baru Zavrh postavili dodatno informacijsko tablo in {e nekaj 
usmerjevalnih tabel. V galerijskem objektu v Titovi vasi bomo 
namestili vpisno knjigo in poskrbeli za spominski `ig in raz-
glednice, ki jih bo mo~ dobiti v baru Zavrh in na sede`u ZTK  
@irovnica v ^opovi hi{i.

Majda Gri~ar,
predsednica ZB za vrednote NOB @irovnica

Viktor Krevselj - Viki pred spominsko plo{~o padlim partiza-
nom pri Smoku{kem mostu
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Letos mineva 100 let odkar sta kot `rtvi atentata umrla 
prestolonaslednik Avstro-Ogrske Franc Ferdinand in nje-
gova ̀ ena Zofija. Ta dogodek je izzval 1. in posredno tudi 
2. svetovno vojno z milijoni umrlih na obeh straneh. 
Ne moremo mimo dejstva, da je bila Avstro-Ogrska kot srednje-
evropska velesila mnogim dr`avam v tedanji Evropi v napoto za 
dosego njihovih ciljev. Rusko cesarstvo se je po porazu na dalj-
nem vzhodu znova posvetilo {iritvi vpliva na Balkanu. Francija in 
posredno tudi Anglija sta rusko po~etje spremljali s simpatijami, 
saj sta si Rusijo `eleli pridobiti kot zaveznico zoper Nem~ijo. Sr-
bija se neuradno nikoli ni sprijaznila z dejstvom, da je Dunaj 
leta 1908 anektiral BIH. Dunaj je z aneksijo prepre~il nastanek 
velikosrbskega imperija. Odgovor Srbije je bil srbski iredenti-
zem in nacionalizem v BIH, posledi~no Avstro-Ogrski iztrgati 
dele ozemlja. Tudi kraljevina Italija se je `elela {iriti na ra~un 
ozemlja Avstro-Ogrske. Ne nazadnje je bila dvojna monarhija 
cilj ekspanzionisti~nih stremenj Nem~ije, ki se je `elela uveljaviti 
na Balkanu in v Osmanskemu cesarstvu. Vse to in {e zahteve 
Nem~ije po novi delitvi kolonij so po zavrnitvi ultimata Srbiji pri-
vedli do tega, da se je 28. julija 1914 za~el do tedaj najve~ji 
spopad ~love{tva.
Na za~etku vojne so se izoblikovala tri boji{~a. Na zahodu Evrope 
so se spopadle Nem~ija ter Francija in Anglija na drugi strani. Na 
vzhodu Evrope sta se spopadli nem{ka in avstro-ogrska vojska 
z rusko. Nemci so tu izvajali ve~inoma uspe{ne operacije, manj 
sre~e pa je imela nasprotna stran. Tretje boji{~e je bilo balkan-

sko. Tu so potekali boji med avstro-ogrsko, nem{ko in kasneje {e 
bolgarsko vojsko na eni strani ter srbsko in ~rnogorsko na drugi. 
Kljub trojni zvezi med Italijo, Avstro-Ogrsko in Nem~ijo je Italija 
izstopila ter razglasila nevtralnost. S tiho diplomacijo je spro`ila 
»trgovanje«, katera od vojskujo~ih strani ji bo dala ve~ za vstop 
in pomo~ v vojni. Najve~ so ji ponudili Antantni zavezniki. Kako 
tudi ne, saj Italiji niso ponudili svojega ozemlja, temve~ tuje, 
med drugim tudi na{e – slovensko. Tako se je 23. maja 1915 
odprlo novo boji{~e, na katerem so se izoblikovale tirolska, kar-
nijska in so{ka fronta.
Italijanska vojska je na za~etku naletela na malo{tevilnega in sla-
bo oboro`enega nasprotnika. To boji{~e se je razvilo v pozicijsko 
vojno. enajst italijanskih ofenziv je imelo malo uspeha. [ele v 6. 
ofenzivi so Italijani zavzeli Gorico. V 12. ofenzivi sta zdru`eni 
nem{ka in avstro-ogrska vojska prebili fronto pri Kobaridu in Ita-
lijane potisnili ~ez reko Piavo. Italijanska vojska je v slovenskih 
vojakih, ki so bili na tem boji{~u mno`i~no zastopani, naletela 
na pogumne nasprotnike, ki so sr~no in odlo~no branili svojo – 
na{o slovensko zemljo.
Izid {tiriletne morije je dobro znan. Na boji{~ih je padlo skoraj 10 
milijonov vojakov. Pora`ena Nem~ija je morala pla~ati ogromno 
vojno od{kodnino, Avstro-Ogrska monarhija je razpadla na ve~ 
novih dr`av, iz carske Rusije je nastala velika Sovjetska zveza. 
Konec 1. svetovne vojne pomeni tudi vzpon ZDA kot svetovne 
velesile. 

Du{an Konte

Na vseh frontah, ki jih je bojevala na{a takratna dr`ava 
Avstro- Ogrska, so se bojevali tudi na{i pradedje. 

Ob za~etku vojne avgusta leta 1914 je bila oklicana splo{na mo-
bilizacija za vse mo{ke med 21. in 42. letom starosti. Mo`je iz 
na{ih krajev so bi razporejeni v enote Avstro-Ogrske armade, 
in sicer v ve~ini v 17.p.p, imenovan polk kranjskih Janezov oz. 
cesarjevi~i, deloma tudi v 27 lir, kasneje preimenovan 2. gorski 
strelski polk, ter deloma {e v 7. lovski bataljon, v manj{em {tevilu 
pa v ostale enote. 

Ob prvih bojih na ruskem in srbskem boji{~u, je bila a.o. armada 
razbita, pora`ena in marsikatera dru`ina je prejela obvestilo o 
padlem, ranjenem ter pogre{anem o~etu ali sinu. Proti koncu 
leta so ljudje spoznali, da bo vojna trajala dlje, kot so upali ob 
odhodu prvih enot na boji{~e. Obvestilom o padlih se je v na-
daljevanju vojne pridru`ilo {e vedno ve~je pomanjkanje hrane in 
ostalih dobrin.

V maju leta 1915 se je vojna z vstopom Italije na stran Antante 
mo~no pribli`ala na{im vasem.
Frontna ~rta v Krnskem pogorju je bila oddaljena slabih 40 km 
zra~ne ~rte, vsa Z Slovenija pa je postala vojno obmo~je oz. za-
ledje fronte. Prehodi ve~jih enot in ob~asne nastanitve posame-
znih enot so bile pogoste. Ena od enot je v Smoku~u pustila 
zanimiv napis, vklesan v kamen. 

Iz napisa lahko raz-
beremo, da so bili 
od 5. do 15. okto-
bra v Smoku~u na-
stanjeni vojaki 14. 
mar{kompanije, 3. 
bataljona 18. regi-
menta iz Konigs-
gratza, ki so ga se-
stavljali vojaki ~e{ke 
narodnosti. 

Ob vsesplo{nem po-
manjkanju je oblast uvedla kot enega od ukrepov tudi obvezno 
oddajo kovin ter cerkvenih zvonov. Tako so konec leta 1916 sne-
li prve zvonove na Studen~icah, oba v Vrbi in @irovnici, enega 

STO LET ZA^ETKA 1. SVETOVNE VOJNE 1914 − 2014

Pozabljena vojna v kateri so krvaveli na{i pradedi

Kamen z napisom na Bohinj~evem 
dvori{~u v Smoku~u

Mobiliziranci iz Zabreznice. Stojijo z leve: Janez Meterc ([pa-
nov), Janez Sodja (Francetov), Franc Pre{eren (Belej), Anton 
Jugovic (Hlebanov), Jo`a Kokalj (Rajhov), Egidi Resman 
(Jermanov). Sedijo z leve: Polda Zupan (Urbanovc), Franc 
Triplat (Jo{tanov iz Most), Ignacij Zupan (Mrtna~ov). 
Iz osebne zbirke fotografij.
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na Selu in veliki farni zvon na Breznici. Iz farne cerkve so sneli 
tudi bakreno plo~evino in jo nadomestili s pocinkano. Po posre-
dovanju `upnika Jo`efa Lavri~a, ki je od{el vse do komande 3. 
korpusa v Gradcu, so voja{ke oblasti vrnile veliki farni zvon.

Zvon so re{ili v zadnjem trenutku, saj je bil ̀ e v livarni v Zalogu, v 
zameno pa so morali dati oba zvonova z Rodin in razbiti zvon z 
Brega. Veliki zvon so v zvonik dvignili 5. decembra 1916, vendar 
je tam ostal le do 16. avgusta leta 1917, ko so pobrali {e vse 
preostale zvonove.

V vojnem ~asu so se pojavljale tudi bolezni, pogosta je bila rde~a 
gri`a. Prihajalo je do tatvin pridelkov s polj, saj predvsem delav-
ci niso imeli osnovnih `ivil. Cvetela je ~rna borza, saj je dr`ava 
predpisovala cene `ivil in zanje izdajala bone, da so vsaj del `ivil 
lahko pravi~no razdelili. Poleg tega je bilo poletje 1917 zelo 
su{no in kljub napornemu delu na poljih, ki so ga opravljale 
`ene, starej{i, otroci in v~asih tudi vojni ujetniki (Rusi in Italijani), 
ki jih je voja{ka uprava dodelila posameznim kmetom, pridelka 
prakti~no ni bilo.
V avgustu 1917 je poleg vseh na{tetih te`av v na{o neposredno 
bli`ino pri{la {e vojna. 14. avgusta leta 1917 so nad Gornje-
savsko dolino prileteli italijanski bombniki. Prve bombe naj bi 
po pripovedovanju g. Ro`i~a iz Most odvrgli celo v Zavr{nici. 
Verjetno so posku{ali zadeti pregrado hidro centrale ali pa 
`elezni{ki most. Letala so nato odletela proti Jesenicam in nad 
Koro{ko Belo odvrgla nekaj bomb. V ~asniku Domoljub je bilo 
23. 8. 1917 zapisano: »V bli`ini Koro{ke Bele so letala spustila 
20 te`kih bomb, dve sta zadeli Slav~evo hi{o, ena pa je za`gala 
Kovarjevo poslopje, od koder se je ogenj vsled stra{ne su{e in 
vro~ine raz{iril na okoli{ka poslopja. Pogorelo je 44 hi{ z gospo-
darskimi poslopji in pridelki. Uni~ena je tudi cerkev … ubita sta 
bila 12-letni mladeni~ Alojzi Mencinger in 36-letni delavec Janez 
Pesjak.« Verjetno so letala posku{ala zadeti obrate Kranjske in-
dustrijske dru`be v Trebe`u.

Zanimiv je odlomek iz knjige Pavlihova kronika pisatelja Ju{a Ko-
zaka, v katerem Toma` Kajdi` iz @irovnice, vojak na so{ki fronti, 
opisuje svoj dopust. 

»Moja doma~ija je na Gorenjskem pod Stolom. Si lahko misli{, 
s kak{nim veseljem sem jo ubral domov. Najprej sem mislil, 
kak{no bo veselje doma. @eni je res odleglo. Preorala sva, kar 
sama ni zmogla. Postoril sem pri hi{i majhna popravila. Na ve~er 

sem {el v kr~mo, da bi se malo pogovoril. Nekaj znancev sem 
{e sre~al. Mojih letnikov ni~. Stra{no so se izpraznile vasi. ^e bi 
me vpra{al, kako mi je bilo pri du{i, ti povem, da se kar nisem 
zna{el. Valja{ se po jarkih, `ivi{ slab{e kot cigan, misli{ samo na 
to, da te ne bodo ubili in se najla`je brani{, da sam ubija{, po-
tem pride{ domov, pa nima{ ve~ ljubezni do vsega kar si pustil 
doma. Nisem bil ve~ pravi ~lovek, ne vem, kako bomo `iveli, ~e 
jo bomo odnesli. Nekaj se je podrlo. Vse gre narobe, od nas ̀ ive, 
pa nam ne povedo resnice. 
Kajdi` je bil kmalu po tem sre~anju ranjen v nogo, ki so mu jo 
kasneje amputirali.

Po preboju so{ke fronte konec oktobra 1917 ozemlje ni ve~ spa-
dalo pod voja{ko upravo, vojaki so od{li, namesto njih pa je 
pri{lo mnogo italijanskih vojnih ujetnikov.
Zadnje leto vojne 1918 je zaznamovalo splo{no nezadovoljstvo 
med ljudmi in vojaki, ki se mu je pridru`ila tudi politi~na pobu-
da. Rezultat tega je bila Majni{ka deklaracija. Vrstili so se upori 
voja{kih enot, prihajalo je do mno`i~nih dezertacij vojakov, ki 
so se skrivali po gozdovih. Nekaj vojakov iz na{ih vasi naj bi se 
tako skrivalo v Zavr{nici in celo v jami na pobo~ju Stola. Precej 
vojakov se je leta 1918 vrnilo iz ujetni{tva v Rusiji, a so bili takoj 
vpoklicani nazaj v voja{ko slu`bo.

Iz podatkov v `upnijski kroniki je razvidno, da je bilo med prvo 
svetovno vojno vpoklicanih 225 mo` iz podro~ja dana{nje 
ob~ine @irovnica, od tega jih je 51 padlo. Njihova imena so na-
pisana na spomeniku pred farno cerkvijo na Breznici, po~ivajo 
pa po boji{~ih od Rusije, Tirolske, Srbije, So~e in Piave.

Vse manj na zbledelih slikah prepozna obraze prednikov, ki so se 
bojevali v tako imenovani Veliku vojni, in so bili po njej zaposta-
vljeni, saj so bili novi sodr`avljani Srbi na zmagovalni strani, po 
2. svetovni vojni pa pozabljeni zaradi novih grozot. Prav je, da 
se jih spomnimo ob tej obletnici, saj so se bojevali tudi za nas. 

P.S.: ̂ e hranite slike ali predmete iz 1. svetovne vojne in bi o njih 
`eleli zvedeli ve~, se lahko oglasite pri avtorjih ~lanka.

Jernej in An`e Mrak

Ob vrnitvi velikega zvona na `elezni{ki postaji v Lescah. Ob 
zvonu na desni strani sedi Ivanka Mulej, rojena Fin`gar, Faj-
digova iz Vrbe. Za njo stoji Ivanka Poga~ar, rojena Zupan, 
Poga~arjeva iz Vrbe. Na levi strani zvonu stoji Franc Pfajfer, 
kaplan na Breznici.

Toma`u Kajdi`u (praded obeh avtorjev) je v voja{ko 
bolni{nico v Eggenberg to fotografijo poslal brat Janez. Na foto-
grafiji iz leta 1916 so doma~ini, ki so se sre~ali v zbirali{~u po-
hodnih kompanij (oddelki, ki so enotam na boji{~u dopolnje-
vale padle, ujete, ranjene in pogre{ane vojake). Stojijo z leve: 
Franc Triplat (Jo{tanov iz Most), Anton Jugovic (Hlebanov iz 
Zabreznice) in Janez Poga~nik (Ukanov z Breznice). Sedijo z 
leve: Alojz @emlja (Petrov~ov s Sela), Anton Volk (Matuhov iz 
Most), Jo`ef Kozjek (Kova~ev iz Most) in Janez Kajdi` (Pogore-
vov iz @irovnice). Le`ita z leve: Anton Mulej (Fajdigov iz Vrbe) 
in Valentin Me`ek (Star~kov iz @irovnice).
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Sre~anje gorenjskih 
upokojencev

Prvi ~etrtek v mesecu septembru, kot je ̀ e leta v na-
vadi, smo se gorenjski upokojenci zbrali na sre~anju 
~lanov Pokrajinske zveze dru{tev upokojencev 
Gorenjske. Tokrat smo sre~anje skupaj z lokalni-
mi dru{tvi upokojencev pripravili pri Tav~arjevem 
dvorcu na Visokem v Poljanski dolini. 

Prijetno okolje s kozolcem toplarjem, ki sodi med najve~je 
pri nas, in velikim {otorom sicer ni moglo ponuditi strehe 
vsem {tevilnim obiskovalcem, a so bili zadovoljni tudi tisti 
na prostem, saj nas je za kratek ~as obsijalo celo sonce.
Uvodoma nas je nagovoril predsednik na{e pokrajine g. 
Janez Su{nik, ki je lepo pozdravil vse upokojence in goste. 
Poudaril je pomen {tevilnih aktivnosti, ki jih izvajajo na{a 
dru{tva in dodal, da moramo {e posebej krepiti medgene-
racijsko solidarnost in si prizadevati, da bomo tudi starej{i 
imeli primerno kvaliteto `ivljenja, {e zlasti tisti, ki v visoki 
starosti potrebujejo pomo~. Posebno je pohvalil prosto-
voljke in prostovoljce, ki obiskujejo starej{e ob~ane in jim 
po potrebi tudi pomagajo. 
Nagovorila sta nas tudi `upana ob~in Gorenja vas-Polja-
ne in [kofja Loka, g. Milan ^ade` in mag. Miha Je{e, ki 
sta pohvalila {tevilne aktivnosti, ki jih dru{tva namenjajo 
starej{im ob~anom, v sodelovanju z mladimi pa ustvar-
jajo ustrezne pogoje za ustrezno kvaliteto `ivljenja vseh 
generacij. 
Tudi predsednica ZDU Slovenije dr. Mateja Ko`uh 
Novak, ki sicer bolj poredko obi{~e nas Gorenjce, je v svo-
jem zna~ilnem slogu toplo pozdravila upokojence in {te-
vilne goste, med njimi poslanca g. @ana Mahni~a in slav-
nostnega govornika, predsednika Dr`avnega sveta, mag. 
Mitja Bervarja. Gospa Ko`uh se je posebej zahvalila `upa-
nom gorenjskih ob~in, ki podpirajo delo dru{tev in so v 
oporo tudi prostovoljcem programa »Starej{i za starej{e«. 
Sre~anje so nato popestrili tudi izvajalci kulturnega pro-
grama, ki ga je s skladbo iz filma »Cvetje v jeseni« pri~ela 
citrarka Barbara Dolenc, nato pa so nas razveseljevali {e 

mladinski pevski zbor O[ Poljane pod vodstvom Matja`a 
Slabeta, Anica Ber~i~ z monologom o Luci, Tambura{ka 
veteranska skupina Bisernica in u~enci O[ Poljane pod 
vodstvom mentorice Mateje Tu{ek.
Za veselo razpolo`enje in prijetno glasbo za vnete ple-
salce, ki jih med upokojenci ne manjka, je v nadaljevanju 
na{ega dru`enja poskrbel »Duo Pino in Tom«. Tisti manj 
vneti plesalci pa so se lahko sprehodili med stojnicami, ki 
jih tudi ni manjkalo, ali pa so se odlo~ili za ogled bogate 
kulturne dedi{~ine v okolici. 

Edvard Kav~i~

Izobra`evanje v DU@
V ponedeljek 22. septembra ob 19. uri bo v dvo-
rani Gosti{~a Osvald predavanje Internet – spletno 
brskanje in elektronska po{ta ter vpis v za~etni in 
nadaljevalni ra~unalni{ki te~aj, ki se bosta pri~ela 1. 
oktobra 2014. Te~aja bosta potekala v ra~unalni{ki u~ilnici 
Osnovne {ole @irovnica, vodil ju bo Janez Ferjan s pomo~jo 
Jane Zupan in Mije ^ema`ar.

V ponedeljek, 29. septembra ob 19. uri v dvorani 
Gosti{~a Osvald prirejamo predavanje Smeh kot 
zdravilo. Predavala bo gospa Vasilka Kokalj, dipl. 
med. sestra.
Smeh je vir zdravja,pomlajuje in izbolj{uje odnose med 
ljudmi. Je prirojeno izrazno vodenje ~loveka in naraven 
odziv zdravega ~loveka na komi~no ali razvedrilno situ-
acijo. Smejanje je najbolj{a terapija na svetu, saj {tudije 
potrjujejo, da smejanje krepi imunski sistem, zni`uje krvni 
tlak in bole~inski prag. Zato je vsak dan zgubljen, ~e se 
vsaj nekaj minut ne smejimo. 

V ponedeljek, 27. oktobra ob 18. uri vabimo v dvo-
rano Gosti{~a Osvald na prijetno sre~anje z enim 
najbolj branih slovenskih pisateljev in pesnikom 
Ivanom Sivcem, ki nas je na svojem lanskoletnem preda-
vanju mo~no navdu{il. Tokrat bo predstavil kar {tiri nove 
knjige o Rimljanih na na{ih tleh, ki so iz{le letos. Siv~evo 
pripoved bo spremljalo ve~ kot sto barvnih fotografij.

Ve~ informacij o kulturnih prireditvah in vpisu abonmajev 
preberite na na{i spletni strani, o predavanjih v novembru 
in decembru ter ogledu novoletne predstave pa v nasle-
dnjih Novicah.
@e v naprej bi se za vso pomo~ pri izvedbi na{ega progra-
ma rad zahvalil vodstvu Osnovne {ole @irovnica. 

      Ferdo Kikelj,
kulturno-izobra`evalne sekcija

Preventivne meritve
RK @irovnica in DU@ organizirata preventivne meritve krv-
nega tlaka, krvnega sladkorja in holesterola. Meritve bodo 
potekale v ^opovi rojstni hi{i v @irovnici v sredo, 15. okto-
bra in v sredo, 5. novembra od 8. do 10 ure. Prosimo, da 
pred meritvami ne zajtrkujete.

 Vabljeni!

^lani DU@ na sre~anju na Visokem
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Upokojenci

^lani pohodni{ke sekcije DU@ na Dobra~u, 28. avgust 2014

Projekt simbioza

Dru{tvo upokojencev @irovnica je tudi letos pri-
stopilo k izvajanju projekta Simbioza, ki `e od 
leta 2011 povezuje Slovenijo z medgeneracijskim 
sodelovanjem. 

V leto{njem letu se bomo povezali s simbiozo giba – mlaj{i 
in starej{i ob~ani se bomo dru`ili pri {portnih aktivnostih. 
Cilj projekta je, da se odprejo vrata {portnih objektov in 
ponudi prilo`nost, da starej{i v sodelovanju z mlaj{o ge-
neracijo spoznamo nove {porte. V ~asu od 13. do 17. ok-
tobra se bomo tako udele`ili razli~nih vadb. 
K projektu je tudi tokrat pristopila Osnovna {ola @irovnica, 
ki bo zagotovila pomo~ vaditeljev in omogo~ila izvedbo 
programa v svojih prostorih. Program obsega igranje bad-
mintona, namiznega tenisa, odbojke in vaje iz joge.
Mlaj{i in starej{i ob~ani, vabljeni k dru`enju ob {portnih 
aktivnostih!

Dru{tvo upokojencev @irovnica

O dosedanjih aktivnostih DU@ v 
letu 2014

V Dru{tvu upokojencev @irovnica z zadovoljstvom 
ugotavljamo, da vse na~rtovane dejavnosti izva-
jamo tako, kot smo si to zadali 22. februarja na 
zboru ~lanov. [e najve~ nev{e~nosti nam povzro~a 
vreme, a se tudi temu uspe{no prilagajamo. Visoka 
udele`ba na{ih ~lanic in ~lanov ka`e, da programe 
in aktivnosti primerno na~rtujemo in izvajamo.

Na{e ~lanice in ~lani so se tako kot vsako leto udele`ili 
tekmovanj in sre~anj v okviru Medob~inske zveze dru{tev 
upokojencev Jesenice, Kranjska gora in @irovnica, kot tek-
movanj pod okriljem Pokrajinske zveze dru{tev upokojen-
cev Gorenjske, kjer smo dosegli solidne pa tudi nekatere 
vrhunske rezultate. Svoj prispevek smo dali tudi ob Dnevu 
{porta, rekreacije in zabave, ki ga je junija organiziral TVD 
Partizan @irovnica na prireditvenem prostoru v Zavrhu.
[e vedno vzdr`ujemo pristne in prijateljske odnose s po-
bratenim DU [alek iz Velenja, ki so nas v mesecu maju obi-
skali. Peljali smo jih na Pristavo, kjer smo si ob prijetnem 
dru`enju ogledali narcise. Obisk jim bomo vrnili septem-
bra ob prazniku Mestne ob~ine Velenje in Mestne ~etrti 
Levi breg vzhod in se ob tej prilo`nosti udele`ili sre~anja 
in tekmovanj v nihajni krogli in pikadu. 
Poleg navedenega ne smemo in nismo pozabili na 
na{ objekt »Osvald«, kjer imamo dru{tvene prostore in 
gosti{~e. Le tega smo v novembru lani oddali novemu na-
jemniku, s katerim zgledno sodelujemo.
V leto{njem letu smo na objektu `e kar precej postori-
li. Tako smo med drugim prenovili sobo poleg dru{tvene 
pisarne in opravili vzdr`evalna dela v salonu, kjer na-
meravamo namestiti {e nekaj omaric za opremo. V ku-
hinji gosti{~a smo v precej{nji meri obnovili vodovodno 

in{talacijo ter zamenjali talne obloge. Za balini{~i smo 
uredili in posuli dvori{~e in s tem omogo~ili parkiranje ve~ 
vozilom. Prepri~ani smo, da smo s tem bistveno izbolj{ali 
pogoje za poslovanje gosti{~a in tudi dostop na{ih ~lanic 
in ~lanov do dru{tvenih prostorov in balini{~.

Da se radi tudi dru`imo pa dokazuje piknik, ki smo ga 
organizirali v za~etku leto{njega julija v Zavrhu. Udele`ilo 
se ga je precej{nje {tevilo na{ih ~lanic in ~lanov, zato velja 
razmisliti, da bi postal tradicionalen.
[e posebej smo zadovoljni, da je ob~ina ob novelaciji ra-
zvojnega programa upo{tevala vse na{e pripombe in tako 
obdr`ala med drugim tudi mo`nost gradnje doma za 
ostarele v na{i ob~ini.
Do konca leta na{ ~aka {e veliko aktivnosti, za katere smo 
prepri~ani, da jih bomo tako kot vsako leto skladno s pro-
gramom uresni~ili in o tem tudi kaj zapisali.

Zdravko Malnar, Predsednik DU@

Vo{~ili smo
Na Bregu je 15. julija 91 let dopolnila gospa Ana Pa-
vlin. Ob obisku na njenem domu sva ji vo{~ili z zaupnico 
Vojko Legat. Pre`iveli sva prijetno popoldne s slavljenko 
in njenimi doma~imi, ki gospe Ani nudijo vso potrebno 
pomo~ pri vsakodnevnih opravilih. 

V @irovnici je 19. julija dopolnil 90 let gospod Janez 
Dol`an. Vo{~ili sva mu z zaupnico Ne`ko Pernu{. Naji-
nega obiska je bil zelo vesel, sprejel naju je skupaj z `eno 
Marto. ^as v njuni dru`bi je hitro minil, ob slovesu sva 
obema za`eleli dobrega po~utja in predvsem zdravja.

Na Rodinah je 20. julija dopolnila 90 let gospa 
Fran~i{ka Mlakar. Obiskali sva jo z zaupnico Anico 
Kermc. Gospa Fran~i{ka je prijetna sogovornica, pripove-
dovala je o svoji `ivljenjski poti in trenutnem po~utju. Pri 
klepetu se nam je pridru`ila tudi Fran~i{kina h~i Tatjana.

Osamljenost je huda tegoba, {e posebno v starej{ih letih, 
povedo na{e starej{e ob~anke in ob~ani. Razveselijo se 
vsakega pogovora. Dru`abnost in dobre misli pripomorejo 
k dobremu po~utju vsakogar.
Vsem slavljencem in njihovim doma~im hvala za prijazen 
sprejem.

Jerca Ti~ar
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Vrtnarski koti~ek / Eko koti~ek

Jesenske lepotice se predstavijo

Krizantema – ro`a sre~e
Krizanteme sestavlja {iroka plejada enole-
tnic in dvoletnic, ki smo jih doslej najve~ 
sre~ali na pokopali{~ih. Zacvetijo ravno na 
dan mrtvih. Vse pogosteje pa nas krizan-
teme razveseljujejo tudi v koritih, loncih. 
Krizantema za svojo rast potrebuje veliko 
sonca in bogato prst. Poskrbeti moramo, 
da se nam koreninska gruda pri rastlini ne 
presu{i. ^e bomo krizanteme uporabljali 

za rezano cvetje, jih odre`emo, ko glavni cvet dozori. Stranski 
popki se bodo odprli pozneje. @ivljenje jim podalj{amo, ~e jih 
~ez no~ postavimo v posodo s sladkano mla~no vodo v temnem, 
hladnem prostoru. V 5 l vode dodamo pribli`no 10 dag sladkor-
ja. Stebla na konceh zdrobimo, tako bodo la`je vsrkala vodo. 
Seveda odstranimo vse liste, ki so potopljeni. 
V za~etku rasti rastlino pinciramo, saj se bodo tako razvile 
kompaktnej{e rastline z bujnej{imi cvetovi. V hladnej{em pod-
nebju nehamo pincirati v za~etku julija, sicer se cvetovi ne bodo 
razvili pravo~asno. Po zmrzali rastline pore`emo do tal, o~istimo 
in ko prst za~ne zmrzovati, prekrijemo ostanek rastline s 15 do 
20 cm debelo plastjo zastirke. To so lahko suha mo~virska trava, 

slama, listje, borove iglice. Br` ko se spomladi ozra~je segreje in 
zemlja odmrzne, moramo zastirko odstraniti, da ostanek rastli-
ne ne bo za~el gniti.

Ma~eha – simbol zvestobe
Ma~ehe, imenovane tudi sirotice, so vsem 
znane jesenske ro`e. Sirotice zato, ker ra-
stejo v vsaki zemlji, naj bo {e tako revna ali 
pa zato, ker se ma~eha s tremi listi svojega 
cveta {opiri, dva pa se stiskata na enem 
stol~ku. To sta njeni pastorki in zato pone-
kod tem ro`am re~ejo sirotice, je v Cvetko-
vi Cilki zapisal Janez Jalen. V govorici ro` 
ma~eha pomeni simbol zvestobe.

Ma~ehe nas s svojim cvetenjem razveseljujejo vse do poznih 
spomladanskih dni. V zadnjem ~asu je vse bolj priljubljena sorta 
mini ma~ehe »endurio«, ki jo lahko sadimo v vise~e ko{are in ko-
rita, v dol`ino pa dose`e tudi do 50 cm. Ta sorta dobro prena{a 
sneg in cveti tudi pozimi. 
Ma~ehe uspevajo na soncu in v polsenci, v su{nih obdobjih skr-
bimo za zadostno vlago. Rastlini redno odstranjujemo odcvetele 
cvetove in jo gnojimo.

Sanja Klinar, dipl. in`. agronomije in hortikulture

^i{~enje z naravnimi ~istili

Vse prepogosto pri odstranjevanju made`ev, vodnega 
kamna in ne~isto~ uporabljamo agresivna kemi~na ~is-
tilna sredstva, ki niso le {kodljiva za okolje, pa~ pa tudi 
pove~ajo tveganje za razvoj nekaterih vrst raka. Zato se 
raje obrnimo k naravi.

Soda bikarbona
 Soda deluje kot detergent, zato u~inkovito odstranjuje ma{~obo. 
Mastne posode ali pe~ico ~ez no~ namo~ite z me{anico sode bi-
karbone in vode. 

Kavna zrna
Nasujte jih v skodelico, le-to pa postavite v omaro ali hladilnik in 
ubla`ila bodo neprijetne vonjave.

Vinski kis
Vinski kis najprej pogrejte, nato pa z njim odstranite vodni ka-
men iz razli~nih povr{in. ^e mu dodate {e nekaj kuhinjske soli, 
dobite odli~no ~istilo za strani{~no {koljko. Prednost kisa je tudi 
v tem, da je naravni uni~evalec bakterij in nevtralizator neprije-
tnega vonja.

Limona
Limonin sok deluje kot naravno belilo. 
Potemnele ali umazane dele belih obla~il 
natrite z limoninim sokom in povrnili jim 
boste belo barvo. Sok limone je upora-
ben tudi za odstranjevanje neprijetnega 
vonja iz odtokov – zme{ajte sok z vro~o vodo in me{anico vlijte 
v odtok.

Petra Aha~i~

Gosti{~e osvald vas vabi da poizkusite novo 
mese~no ponudbo puranov zrezek polnjen 
s pr{utom v curryevi omaki ali svinjske 
medaljon~ke v medeni omaki z jabolki.

Novo v ponudbi bogati izbor {trukljev
• sirovi
• ajdovi
• sirovi s proseno ka{o
• drobnjakovi
• bu~ni

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!
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Gasilci

Novi~ke iz gasilskih logov
PGD Smoku~
Za nami je mokro poletje, v katerem gasilci k sre~i nismo 
imeli operativnega dela. Imeli pa smo to sre~o, da smo 
na eno redkih lepih sobot pripravili sre~anje s krajani in 
`egen novega vozila. 

Na na{e praznovanje, 
5. julija na poligonu 
nad Smoku~em, smo 
povabili tudi dru{tva, ki 
so poleg nas pobratena 
s PGD [alek, to so PGD 
Lutverci, PGD Sv. Rok in 
PGD Zabok. Pri organi-
zaciji so sodelovali va{ki 
odbori vasi Doslov~e, 
Smoku~ in Rodine, ki 

so poskrbeli za ponudbo hrane in pija~e ter na sre~anje povabili 
vse krajane.
Novo gasilsko vozilo je namenjeno ve~ji varnosti krajanov 
in bolj{emu delu gasilcev. Vozilo brez opreme je stalo skoraj 
124.000,00 EUR. Ve~ino tega, to je 110.000,00 EUR, je zago-
tovila Ob~ina @irovnica, ostalo smo zbrali s pomo~jo donatorjev. 
Najve~ je prispevala Agrarna skupnost Smoku~ Rodine, sledijo 
ji AQUWATT @irovnica, Savske elektrarne, HE Moste in Elektro 
Gorenjska. S prispevki so k nakupu vozila pomagali {e podjetje 
Medium, Vilko @urga, picerija Gala in Nexen Tire. Vsem se {e 
enkrat zahvaljujemo.
Uspelo nam je tudi prenoviti barako na poligonu nad 
Smoku~em. V njej hranimo orodje in opremo, ki je ne potre-
bujemo na vsaki intervenciji, v gasilskem domu pa nam zanjo 
primanjkuje prostora. 

Marjan Dobnikar

PGD Zabreznica
Na{i ~lani v obdobju po~itnic in dopustov niso po~ivali. Vsak prvi 
~etrtek v mesecu v gasilskem domu poskrbimo za obnovo na{ih 
znanj in kontrolo gasilske opreme. 
Udele`ili smo se parade ob 130-letnici PGD Bohinjska Bela, pre-
vzema novega gasilskega vozila PGD Lesce in gasilske vaje pri 
sosednjem dru{tvu PGD Blejska Dobrava.
Mladinci so se zavzeto pripravljali na dr`avno tekmovanje v ga-
silski orientaciji, ki je potekalo v Sv. Juriju ob [~avnici. V kate-
goriji pripravniki so Ga{per Anderle, Andra` Jane`i~ in 
Grega Slatnar pod mentorstvom Tine Martinjak dosegli 
odli~no peto mesto!

Avgusta smo obiskali pobrateno gasilsko dru{tvo iz Lipika, 
kjer smo pre`iveli lep vikend, spoznavali na~in dela v njihovem 
dru{tvu ter izmenjali izku{nje. Lepo je tudi videti na{o biv{o ga-
silsko cisterno, ki {e vedno dobro slu`i svojemu namenu, pred-
vsem za prevoz pitne vode. 

Na{i ~lani so tudi {portno aktivni. Barve »PGD Zabreznica« so 
poleti zastopali na No~ni 10tki na Bledu, Tale` Laufu, Bolle teku, 
Garmin triatlonu Bled, Malem blejskem maratonu, Juri{u na 
Vr{i~, Maratonu Alpe in Duatlonu Zavr{nica. Tak{na aktivnost in 
dobri rezultati izkazujejo na{o skrb za dobro fizi~no pripravlje-
nost in pripadnost lokalnemu gasilnemu dru{tvu.

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

Domen – najhitrej{i med gasilci
Domen Pavli~, tekmovalec v disciplini najte`ji dve minuti 
v {portu, je v leto{njih sezoni nadgradil vse svoje doseda-
nje uspehe in ugnal svetovno konkurenco.

Za~elo se je `e maja v Franciji 
in nadaljevalo na Poljskem ter 
v Nem~iji, kjer je Domen dose-
gel svoj zastavljeni cilj – najte`ji 
dve minuti je zmogel v manj kot 
minuti in pol, kot ~lan sloven-
ske ekipe pa je slavil tudi ekipno 
zmago.
Domen: »Ekipo smo sestavili 
lani, vsi imamo za seboj `e 3 do 
5 let izku{enj in »ratuje« nam. 
Na Poljskem smo se za sekun-
do pribli`ali svetovnemu rekor-
du. Treniramo vse leto, pred 
sezono veliko v naravi, sicer pa 

posku{amo izvesti ~im ve~ situacijskih treningov, na progi in z 
vso opremo. Seveda se kot ~lani dru{tev normalno udele`ujemo 
tudi intervencij.«
Svojo izvrstno pripravljenost so na{i tekmovalci, Matic Zupan, 
An`e Habjan, Gregor Stanonik, Amer ^osi}, Jure Bajc in Domen 
Pavli~, 23. in 24. avgusta dokazali tudi pred doma~imi navija~i 
na mednarodnem tekmovanju Firefighter combat challenge Slo-
venia na Bledu, kjer se je pomerilo okoli 300 tekmovalcev. ^lani 
SLO ekipe so zasedli prva 4 mesta med posamezniki in prvo me-
sto med ekipami, Domen pa tudi 1. mesto v mo{kih dvojicah z 
Maticem Zupanom in prav tako 1. mesto v me{anih dvojicah z 
Matejo Pretnar.
Vsi ~lani slovenske ekipe so se z dose`enimi rezultati uvrstili 
na svetovno prvenstvo, ki bo konec novembra v Arizoni. Do-
men: »FCC prihaja iz Amerike, tam ima tekmovanje precej ve~je 
razse`nosti in poteka ves teden. Pred nami sta vsekakor dva me-
seca intenzivnih priprav.«
Domnu in ostalim ~lanom ekipe `elimo dobro uvrstitev tudi v 
Arizoni.

P. K.

Stane @erko

4. julija nas je tiho zapustil na{ sova{~an in 
prijatelj Stane @erko. Rodil se je pred 65 leti v 
Kranju, kjer se je tudi {olal. K nam v Smoku~ 
se je preselil iz [kofje Loke in se takoj vklju~il v 
`ivljenje na vasi. Sodeloval je pri razli~nih ak-
tivnostih, posebno rad in z veseljem pa je po-
magal gasilcem, kadarkoli so ga potrebovali. 
Kot slikar in grafik je poznan {irom sveta. Slikar-
sko se je izobrazil pri profesorju Milanu Batisti.

Imel je preko 70 samostojnih razstav ter sodeloval na mnogih 
skupinskih. Njegova dela so uvr{~ena v {tevilne zbirke po sve-
tu, med njimi je najpomembnej{a grafi~na zbirka Albertina na 
Dunaju. Del svoje bogate ustvarjalne zapu{~ine je pustil tudi v 
Smoku~u. @erkovo delo so freske in slike v prenovljeni kapeli 
sredi vasi in slika sv. Florjana na gasilskem domu. 
@al Stane zadnjih deset let zaradi bolezni ni slikal, niti se ni 
vklju~eval v dru`abno `ivljenje. Kljub temu ga bomo ohranili v 
lepem spominu, nanj pa nas bodo spominjala tudi njegova dela. 
Stane, najlep{a hvala za vse, kar si v kratkem ~asu bivanja med 
nami naredil za nas.

Marjan Dobnikar

Domen in Matic na Bledu
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^ebelarji

Bera medu je letos zelo slaba

Leto{nja bera medu ni zadovoljila nobenega ~ebelarja. 
Zgodnje spomladansko vreme s svojimi hitrimi spre-
membami je pustilo posledice v razvoju ~ebeljih dru`in 
in posledi~no tudi pri nabiranju medi~ine in nektarja. 
Kar so ~ebele nabrale, so sproti porabile zase, tako za ~ebelarja 
ni ostalo ni~. Najslab{e so jo odnesli tisti s stacionarnimi ~ebel-
njaki, ki so odvisni le od lokalne pa{e. Prevozniki so nekoliko na 
bolj{em, saj lahko poi{~ejo bolj{o pa{o v ~asu cvetenja posame-
znih vrst drevja, na drugi strani pa prevozi pomenijo dodaten 
stro{ek, posebno ~e tudi na izbrani lokaciji ni `elenega donosa. 
Strokovnjaki ugotavljajo, da bo doma~ega medu v Sloveniji le 
okoli 20 % koli~ine, ki jo ~ebelarji nato~ijo v normalnem letu. 
Pri~akujemo da bo vlada dr`ala besedo in delno pokrila nastalo 
izgubo. MKO in ^ZS sta se namre~ dogovorila, da bo dr`ava pri-
spevala po 5 evrov za panj ~ebelarjem, ki imajo ve~ kot 20 dru`in.
^ebelarji se v tem ~asu ubadamo {e z drugo veliko te`avo, z varojo. 
Samo velika skrb ~ebelarja in intenzivno prepre~evanje razvoja tega 
zajedavca v vseh fazah lahko prepre~i propad celih dru`in. Naloga 
vsakega ~ebelarja v tem ~asu je, da pripravi svoje ~ebele za kvali-
tetno prezimovanje z dovolj hrane in uspe{nim zatiranjem varoje.
V prvem vikendu septembra smo ~ebelarji izvedli 2. dan Antona 
Jan{e v kulturni dvorani na Breznici. Poleg kratkega programa s 
katerim smo se spomnili na{ega rojaka, velikega ~ebelarja An-
tona Jan{e, smo pripravili dve strokovni predavanji, in sicer o 
skrbi za mo~ne ~ebelje dru`ine (predavatelj g. Rajko Radivojac 
iz Prijedora) ter o odbiri rodovnih matic (predavatelj g. Peter 
Kozmus s ^ZS). Kljub nekaterim tehni~nim te`avam so prisotni z 
zanimanjem sledili obema predavateljema.

Na koncu {e kratek odgovor gospe Bernardi Resman, ki 
je v majskih Novicah na na{e ~ebelarsko dru{tvo naslovi-
la odprto pismo.
Na Plemenilni postaji A. J. v Zelenici so bili opravljeni testi v dveh 
obdobjih. Prvi je bil opravljen v ~asu, ko je {e delovala Plemenilna 
postaja Kranjska ~ebela. Testi so pokazali, da so se testne matice 

opra{ile, kar pomeni, da vzreja rodovnih matic kranjske sivke v 
Zelenici ni mogo~a. Plemenilna postaja kot taka ni slu`ila svoje-
mu prvotnemu namenu, zato smo v ^D razmi{ljali, da bi postajo 
pridobili v najem in ji povrnili nekaj ̀ ivljenja. Postavili bi dolo~eno 
{tevilo panjev in slovenske ~ebelarje povabili k obisku tega dela 
na{e ob~ine, ki bi imel vsaj nekaj ~ebelarskega priokusa.
Lastnica postaje, ^ebelarska zveza Gorenjske, se je med tem 
~asom dogovorila za izvedbo ponovnega testa. Da Plemenilna 
postaja Kranjska ~ebela testa ne bi obremenjevala, je g. Bo{tjan 
No~ odstranil ~ebele s svoje postaje. Testi so kljub temu ponov-
no pokazali, da Plemenilna postaja A. J. ni primerna za vzrejo 
rodovnih matic kranjske sivke. V na{em dru{tvu se bomo tudi v 
bodo~e pogovarjali s ^ZG o mo`nem najemu postaje, saj `eli-
mo ustaviti propadanje objekta in prepre~iti, da bi pri{lo do 
razmi{ljanj o mo`ni prodaji. Prepri~ani smo, da ta objekt mora 
ostati povezan s ~ebelarstvom in ne nazadnje, postaja je na 
obmo~ju ob~ine @irovnica in ni nam vseeno, kaj se z njo dogaja.

Naj medi!      
Za ^D Antona Jan{e Franc Pfajfar

Va{ki odbori za dru`abnost

Ob~inski prora~un za delovanje vsakega izmed va{kih 
odborov letno nameni tiso~ evrov. Sredstva so va{~ani 
tudi letos v najve~ji meri porabili za dru`abna sre~anja v 
poletnih mesecih.
Sezono so otvorili Brezni~ani, ki so v maju izvedli tradicionalno 
~i{~enje va{kega korita, kateremu je sledilo dru`abno sre~anje. 
Del sredstev so Brezni~ani v novoletnem ~asu namenili tudi 
sre~anju z bo`i~kom za otroke.
@irovni~ani in Mo{~ani so junija z dru`nimi mo~mi organizirali 
sre~anje z dru`abnimi igrami, ki jih je povezoval Klemen Bun-
derla, povabili so tudi harmonika{a Miha Kosma~a in sova{~ana 
Aleksandra Me`ka. 
Skupaj so to pot stopili va{~ani Doslov~, Rodin in Smoku~a. Po-
vezali so se {e s smoku{kimi gasilci in 5. julija priredili dru`abni 
dogodek z `egnanjem novega gasilskega avtomobila na poligo-
nu nad Smoku~em.
Zabrezni~ani so sre~anje va{~anov tretji~ pripravili na Zabre{ki 
planini. Od 11. ure dopoldan do ve~ernih ur julijske sobote se je 
na planino potrudilo okoli 60 Zabrezni~anov. 
Va{ki odbor Selo je iz svojih sredstev prispeval za udele`bo 
va{~anov na sre~anju Selo – Sela – Sele konec junija. Poro~a 
~lanica VO Selo Dragica Ko{ir: »Leto{nja prireditev je potekala 

v Selcah pri @eleznikih. Organizatorji so se, tako kot vedno, iz-
redno potrudili. Pripravili so ogled spomenika v Dra`go{ah in 
muzeja v @eleznikih ter igre, kot so balin~kanje, pajsanje hloda 
in zabijanje `eblja. Za zabavo s plesom je poskrbel ansambel 
Kdor 'ma cajt. Naslednje sre~anje Selo – Sela – Sele gostijo na{i 
sosedi, Selo pri Bledu.« 

Kaj pa Vrbnani in Bre`ani? 
V Vrbi so lansko leto za ta 
denar pripravili sre~anje z 
bo`i~kom in obdarili vse 
otroke v vasi – br`kone 
bodo enako storili tudi le-
tos – na Bregu pa denarja 
`e nekaj let niso porabili. 
Poleg dru`abnosti posa-
mezni VO svoja sredstva 
ob~asno namenijo tudi 
drobnim investicijam za 
prijaznej{i izgled vasi. V 
Doslov~ah so na primer 
namestili cvetli~na korita.

P. K.

^ebelarji `elijo ustaviti propadanje plemenilne postaje v  
Zelenici.

Selani v Selcah pri @eleznikih
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Rok Rutar na tr`nici doma~ega piva

Najmanjša slovenska “craft” pivovarna, 
ki vari pivo z ljubeznijo in ga postreže s ponosom

www.carniola-brewery.si
www.facebook.com/CarniolaBrewery

Kontakt: 051-494-343

Minister za zdravje opozarja: prekomerno pitje alkohola škoduje zdravju

V @irovnici bodo varili pivo

V Poslovni coni @irovnica raste nov objekt, tako imenova-
na »craft« ali buti~na pivovarna, ki bo svoja vrata odprla 
prav v mesecu piva – oktobru.

Pivo Carniola na 
slovenskem trgu 
ni novost. Pivovar 
Rok Rutar je pred 
leti z varjenjem piva 
pri~el kar doma, po-
tem ko se je za pi-
vovarstvo navdu{il 
na [kotskem in po 
nekaj letih u~enja 
in preizku{anja leta 

2012 odprl svojo pivovarno. Kot razlo`i, v Carnioli varijo piva 
zgornjega vretja, ki jih poznamo kot piva ale ali slovensko ol 
in so najbolj raz{irjena na Otoku. V primerjavi z nem{kimi in 
~e{kimi imajo ta piva bolj poln okus, razli~ne sladne arome, so 
na~eloma temnej{a, zanje se uporabljajo aromati~ne vrste hme-
lja. »Mi pri varjenju piva uporabljamo slovenski hmelj, ki ga ku-
pimo neposredno pri hmeljarju. Trenutno imamo v ponudbi {tiri 
vrste piva skozi vse leto in dve sezonski pivi; eno poleti in eno v 
~asu bo`i~a. Sezonskim pivom poleg hmelja dodamo tudi druge 
za~imbe. Pri sestavinah naj omenim {e tisto najpomembnej{o – 
vodo, ki je v @irovnici prav za varjenje piva odli~na, saj ima ravno 
pravo trdoto.«

Za gradnjo novega objekta so se v podjetju odlo~ili, ker s pro-
izvodnjo na sedanji lokaciji v Ljubljani ne morejo zadostiti 
povpra{evanju na trgu. Ob varjenju piva bodo v PC @irovnica 
poskrbeli tudi za poku{ino in prodajo piva. Rutar: »Uredili bomo 
posku{evalnico in manj{o trgovinico s pivi in promocijskimi izdelki. 
Ponujali bomo vodene oglede za manj{e skupine s kratkim uvo-
dnim predavanjem o zgodovini in stilih piva, varjenju in ogledom 
proizvodnje. V zimskem ~asu nameravamo prirejati tako imeno-
vane »beer tastinge«, na katerih imajo obiskovalci prilo`nost, da 
se podrobneje seznanijo z lastnostmi piva. V pribli`no dveh urah 
vam postre`emo {est razli~nih vrst, med njimi tudi gostujo~a piva, 
in vi jih ocenite. Gre za prijeten dru`abni dogodek, na{a `elja pa 
je, da bi na Gorenjskem raz{irili kulturo pitja piva. Sicer sem tudi 
sam Gorenjec, od tod tudi ime na{e pivovarne – Carniola.«
Pivovarna Carnio-
la se je ob~anom  
@irovnice `e pred-
stavila na Tr`nici 
doma~ega piva, 
dobrot in daril, ki 
jo je konec avgusta 
v Zavr{nici organi-
zirala spletna trgo-
vina Gorila Darila, 
na poku{ino piva v 
novo pivovarno pa 
bodo predvidoma povabili konec oktobra.

Polona Kus
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Foto Veseli dnevi v @irovnici, 6.−7. september 2014

Organizatorja VD Konjeni{ki klub Stol in [portno rekreativno dru{tvo Trim Tim @irovnica se zahvaljujeta PGD Zabreznica in PGD Smoku~ za reditelj-
sko slu`bo, skavtskemu stegu Breznica za pomo~ pri postavitvi {otora, ZTK za pripravo tr`nice, ^ebelarskemu dru{tvu Anton Jan{a za pomo~ pri 
izpeljavi ~ebelarskih iger ter sponzorjem prireditve Veseli dnevi: Ob~ina @irovnica (glavni sponzor), Hofer Slovenija, Medium d.o.o., Napisi Bernik, 
Sinkopa d.o.o., Elektroin{talacije Janez ^arni, Flycom d.o.o., Gostilna Knafel, Bar Zavrh, Merjovc, Vulkanizerstvo @emlja, Gorenjski Glas, Mizarstvo 
Buki, Nexen tires, ^ebelarstvo Bo{tjan in Anton No~ in sponzorjem konjeni{kih tekem: Konjeni{ka zveza Slovenije, Elektro Gorenjska d.d., Banka 
Koper, Casino Tivoli, Integral avto Jesenice, Patan d.o.o., Eltima d.o.o., Elektrogradnje [tefelin, J – Rupert d.o.o., Mr d.o.o.., Elektronabava d.o.o.
Predvsem pa se zahvaljujemo na{im ~lanom za odli~no izpeljane VD 2014.

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

Dnevno kosilo 3 hodi 10,90 €
Ve~erja 4 hodi 14,00 €

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

Posezonska 

razProdaja koles 

letnika 2014 

do -25%
www.sportpoint-jesenice.si

Med tekmovalci v vo`nji enovpreg in dvovpreg se je najbolje 
odrezala Meta Zupan iz Vrbe.

Najmlaj{i so se zabavali z gledali{~em Smej~ek.

Razpolo`ena ekipa ^ebelarskega Dru{tva Karavanke Begunje 
– zmagovalci ~ebelarskih iger

Sobotna ve~erna zabava s skupino Pop Design 
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Pri mo`i~ku z Vrbskega jezera v Celovcu

Zmagovalne dvojice

Drugouvr{~eni Ga{per Mla~nik Legenda – Maks Poga~ar

S kolesom od doma do doma 
20. kolesarski izlet KK Zavr{nica, 22.–24. avgust 
Rekreativci Kolesarskega kluba Zavr{nica so se avgusta 
odpravili na jubilejno, 20. kolesarsko vandranje. V treh 
dneh so prevozili 250 km »po de`eli na{i in de`eli na{ih 
prednikov«.

Zemljevid Slovenije, na katerem so ozna~ene trase vseh dvajsetih 
izletov, je prepreden po dolgem in po~ez, oznake pa segajo tudi 
v Italijo, Avstrijo in na Hrva{ko. Do izhodi{~a ali s cilja kolesar-
jenja je bilo ve~krat potrebno z vlakom ali avtobusom, tokrat 
je 29 izletnikov kolesarilo od doma do doma, in sicer v zibel-
ko slovenstva. Prvi dan ~ez Ljubelj do vojvodskega prestola na 
Gosposvetskem polju in do cilja prve etape, Mladinskega doma 
v Celovcu. Drugi dan ogled kne`jega kamna v celov{ki De`elni 
hi{i, potem pa skozi Ro` v Ziljo. Do {portnega centra v Planici so 
»ta mo~ni« pri{li ~ez Tromejo in glavnina po zlo`nej{i poti ~ez 
Trbi`, eni in drugi pa premo~eni do ko`e. Namakalo nas je tudi 
v nedeljo, na poti skozi Radovno do kon~nega cilja in bogra~a 
na konjeni{ki parceli. 
Organizatorji izleta, Nejka, Miran, Toni, Branka in Dragica, so se 
udele`ili vseh vandranj doslej. Kaj jih »vle~e«? »Veselje do kole-
sarjenja, super dru`ba, smeh, spoznavanje na{e de`ele, pogled 
s kolesa … po~asneje potuje{, bolj zaznava{ svet okoli sebe.«

Duatlon Zavr{nica
Zavr{nice je bila 14. septembra, prizori{~e 1. Duatlona 
Zavr{nica. Na progi od jezera do Doma pri izviru Zavr{nice 
se je pomerilo 44 tekmovalcev. Duatlon so dru`no orga-
nizirali PD @irovnica, KK Zavr{nica in TVD Partizan. 
Duatlon je obsegal 5 km kolesarjenja s prireditvenega prostora 
do Tin~kove ko~e, kjer se je pri~el 3 km teka{ki del trase. Tek-
movalci, prevladovali so doma~ini, so se spopadli v kategori-
jah posameznikov in dvojic. Najhitrej{i , Ale{ Udovi~, je ciljno 
~rto pre~kal po pi~lih 41 min (41:16:92). Med dekleti je bila 
najhitrej{a Mateja Pre{eren (1:03:24:26) in med dvojicami Mar-
jan Kobentar in Gaber Arh (42:21:10). 
Za red na progi so skrbeli `irovni{ki gasilci, za varnost GRS Ra-
dovljica in za obve{~anje komentator Nejc Ravnihar. Prireditev 
je uspela, organizatorji pa `e razmi{ljajo, kako bodo ({e bolje) 
izpeljali Duatlon Zavr{nica 2015. Ve~ na fb Duatlon Zavr{nica.

Od oktobra odprto vsak dan od 9. do 22. ure, 
petek in sobota do 24. ure. Ponedeljek zaprto.

www.zavrh.si 

Nismo več odrezani od sveta 
Po novo asfaltirani cesti vas vabimo na že vpeljane aktivnosti: tenis, 

namizni tenis in na vadbo v veliki dvorani (nogomet, košarka, odbojka, 
badminton, aerobika ...), kjer imajo vsi udeleženci pri pijači 10% popust!

Rojstnodnevne zabave za otroke z animacijo ali brez

Skupaj bomo spremljali ligo prvakov in ostale športne  
dogodke z akcijskimi cenami pijač!

Pripravljamo nove družabne aktivnosti. Prve prijave že potekajo, 
in sicer za prstomet in teniški turnir, ki bosta v primeru lepega  

vremena izvedena v oktobru, po tel. št. ali v samem lokalu.

Pridružite se nam in ob kavici ter pestri izbiri drugih pijač bomo skupaj 
oblikovali najboljši program dogajanja (turnirji v različnih športih, 

tematski dnevi, akcija pijač, otroški programi, glasbeni večeri ...)   

Informacije na tel. 083 802 310                                                            Vabljeni!

Delovni čas: 
Pon–čet 8.00-24.00 • Pet in sob 8.00–1.00 • Nedelja in prazniki 8.00–22.00
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Preizkusili smo kolesarski 
poligon na Koro{kem
^lani Kolesarskega kluba Zavr{nica smo 9. septembra 
obiskali kolesarski poligon na smu~i{~u Peca v bli`ini me-
sta Pliberk. Nova kolesarska poslastica nas je navdu{ila.

Gre za najdalj{i tovrstni poligon v Evropi, imenovan »flow coun-
try trail«, ki je svoja vrata odprl pred dobrim mesecem dni. Kole-
sarji se s kabinsko `i~nico popeljejo na 1708 m visok hrib, nato 
pa v 10 km vo`nje navzdol premagujejo nagnjene zavoje (ban-
de) ter razli~ne grbine. Poligon je zgrajen tako, da je namenjen 
prav vsem gorskim kolesarjem, podlaga je v celoti prekrita z zbi-
tim peskom, naklon pa je tak{en, da ni potrebno pretirano zavi-
rati. Vsekakor je obvezna uporaba za{~itne ~elade, priporo~ljivi 
pa so tudi {~itniki za kolena in komolce. 
Odlo~itvi za na{ preizkus proge Peca flow country trail je botro-
val film posnet s ~elade enega od kolesarjev, ki je bil objavljen 
na spletnem portalu mtb.si. Koro{ko smu~i{~e je s to ponudbo 
pridobilo kar lepo {tevilo obiskovalcev, res pa je da so v poligon 
po na{ih podatkih vlo`ili ve~ kot pol milijona evrov. Prav vsi smo 
bili nad progo navdu{eni in verjetno se bomo na Peco {e vra~ali. 

Gaber [orn, KK Zavr{nica

Nina ^uk − dr`avna prvakinja

V Portoro`u je 12. in 13. 
julija potekalo dr`avno pr-
venstvo U19 v odbojki na 
mivki. Odli~no je nastopila 
tudi »Ka{arka« in odboj-
karica Zgornje Gorenjske, 
Nina ^uk. S soigralko Pijo 
Stegel iz Lucije sta, po bro-
nu na U21, presenetljivo 
osvojili 1. mesto v konku-
renci kar 28 parov. V fina-
lu sta suvereno odpravili 
sestri Maru{i~, udele`enki 
leto{njega EP U18, z 2:0. 

Obema je to prvi dr`avni naslov na mivki, ki jima zagotavlja tudi 
nastop na evropskem prvenstvu U20 prihodnje leto. Dekleti je 
do uspeha kariere popeljal trener Sergej Jakomin, zahvala pa gre 
tudi vsem dosedanjim trenerjem. Sergej je pred leti zelo uspe{no 
treniral in vodil na tekmovanjih svetovnega pokala na{ doslej 
najbolj{i `enski par, sestri Eriko in Simono Fabjan. Rezultate si 
lahko pogledate na spletni strani Odbojka.si, poro~ilo pa tudi na 
Odbojka{ica.si.

Plavalni klub Gorenjska banka Radovljica 
vabi k vpisu mlade plavalce
Spo{tovani otroci in star{i, obve{~amo vas, da vpisujemo nove 
~lane za sezono 2014/15. ̂ e bi se radi nau~ili plavati, izpopolnili 
svoje plavalno znanje ali se preprosto zabavali v vodi, se nam 
pridru`ite! Vabimo vas v naslednje programe:
-  Osnovna {ola plavanja za u~ence prve triade v popoldanskem 

~asu, 2 x tedensko (30 EUR mese~no + letna ~lanarina 6 EUR)
-  Nadaljevalna {ola plavanja za u~ence prve triade v popoldan-

skem ~asu, 3 x tedensko (45 EUR mese~no + letna ~lanarina 
6 EUR)

-  Plavanje v tekmovalno rekreativnih skupinah, 3–10 x tedensko 
(60 EUR mese~no + letna ~lanarina 6 EUR)

Vpis bo potekal na olimpijskem bazenu v Radovljici med 18:00 
in 19:00 uro vsak delovnik. Podrobnej{e informacije e-naslov 
pkrad�plavalniklub-radovljica.si ali telefon 04 53 15 770 v ~asu 
obratovanja kopali{~a.

Plavalni pozdrav!
PK Gorenjska banka Radovljica

Kralj/Kraljica 
Smolnika
V soboto, 18. 10., bo pote-
kalo tekmovanje v gorskem 
teku za naslov kralj in kra-
ljica Smolnika. Start bo na 
brvi na Gojzdcu, cilj pa bo 
tekmovalec dosegel z doti-
kom klopce na vrhu Smolni-
ka. Ve~ informacij na fb. 

Vabljeni tekmovalci, ki se 
~utijo sposobne, pa tudi gle-
dalci za spodbudo!

Nina ^uk in Pija Stegel
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Stot-Pilates & Aerobika
V MALI DVORANI POD STOLOM 
Stot pilates vadba:  vsak ponedeljek in ~etrtek  

od 19.00 do 20.00

Bodi fit vadba:  vsak ponedeljek in ~etrtek od 20.00 do 21.00

ZA STROKOVNO VODENJE SKRBITA 
Bojana Martin~i~, prof. {v (pilates in{truktor)
Ajda Teran, prof. {v (vaditeljica aerobike in pilates tehnike)

PRVI BREZPLA^NI VADBI @E V ^ETRTEK, 25. 9. in 
V PONEDELJEK 29. 9. 2014
Vpis preko sms sporo~ila na {tevilko 
041 270 844 za stot pilates
040 523 078 za bodi fit vadbo

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

Prihodnja {tevilka 
bo iz{la v za~etku 
novembra. 
Ob~ane vabimo, da uredni{tvu posredujejo informacije o svo-
jem delovanju, zanimivostih v okolici ter prispevke za rubrike 
Hvalimo/Grajamo, Mnenja bralcev in Mali oglasi.
Kontaktni podatki uredni{tva: 
Medium d.o.o., @irovnica 60c, 4274 @irovnica
novice�medium.si, 04 580 50 20, 040 439 560

NOVICE OB^INE @IROVNICA
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Po~itnice s Partizanom
Ker leto{nje poletje ni bilo radodarno z lepim vremenom 
smo lahko organizirali le en teden aktivnih po~itnic. 

Po~itnic se je udele`ilo 17 otrok iz bli`nje okolice. Prvi dan so otro-
ci izdelovali gusarske kape in iskali skriti zaklad, drugi dan so ~lani 
GRS Radovljica predstavili varno hojo v hribe ob jeklenici in izdelali 
improvizirano `i~nico, po kateri so se otroci spustili preko reke. 
Tretji dan so spoznali opremo za jahanje, o~istili konje in seveda 
tudi jahali. ^etrti dan je otroke obiskal gozdar, s katerim so se po-
tepali po gozdu, spoznavali naravo, poleg vsega pa izvedeli {e ve-
liko novih stvari o gozdu. Zadnji dan so izdelovali bivake v gozdu, 
se sprehodili do vodostana in si za zaklju~ek privo{~ili {e sladoled. 
Poleg vseh na{tetih aktivnosti pa so otroci preizku{ali svoje ro~ne 
spretnosti v ustvarjalnih delavnicah, igrali dru`abne igre, namakali 
noge v jezero, metali `abice, izdelali plakat "tabora", si izmenjali 
podpise in sami poslikali majice za spomin na tabor.

Jani Koselj

Tretji odbojkarski tabor v Pinei 

Odbojkarski tabor je potekal od 21. do 26 avgusta. Kot je sedaj 
`e v navadi smo ga pripravili v sodelovanju z OK Mladi Jesenice. 
Udele`ba je iz leta v leto ve~ja, letos nas je bilo `e ve~ kot 50. 
Aktivnosti so potekale po ustaljenem programu, pred zajtrkom 
jutranja gimnastika, pred kosilom in pred ve~erjo pa trening. V 
prostem ~asu je bil ~as za kopanje, zve~er smo od{li v mesto, 
pripravili smo ples in iskanje skritega zaklada. Spletla so se nova 
prijateljstva, utrdil se je timski duh, tudi kak{na poletna romanca 
je nastala … Skratka, imeli smo se super, vidimo se tudi pri-
hodnje leto. @e tradicionalno nam je podjetje Atelje Rozman iz 
Smoku~a natisnilo spominske majice Pinea 2014. Hvala!
Za konec naj povabim vse otroke, ki se `elijo pridru`iti odbojkar-
ski dru`ini, naj pridejo na poskusni trening. 
Veliko {portnih u`itkov, pa brez po{kodb!

Iztok Toma`i~

Izzivov v novi sezoni ne manjka
Odbojkarska ekipa Zgornje Gorenjske, ki je lani izpadla 
iz prvoliga{ke konkurence, si bo v novi sezoni ponovno 
posku{ala priboriti status »prvokategornic«.
V sezoni 13/14 so se Gorenjke kr~evito borile za obstanek, a na 
koncu so se z zadnjega mesta preselile v 2. ligo – zahod. Le-
tos bodo napadale enega izmed prvih dveh mest, ki jim nudita 
mo`nost za napredovanje v »dru`bo najbolj{ih«. 
Podobno kot lani bo ekipa precej mlada, povpre~na starost 
igralk je 16 let in pol, toda gre za perspektivne odbojkarice, ki 
so `e(l)jne zmag in osebnega {portnega razvoja. Barve Zgornje 
Gorenjske bodo branile Meta Avsenik, Tja{a Berginc, Pia Bla`i~, 
Lea Crnki~, Nina ^uk, Alja Jerala, Mojca Klinar, Manca Rotar, 
Metka in Ur{ka Sajovic, Eva Valant in Taja Tu~en. »Cilji pred no-
vim za~etkom morajo biti postavljeni visoko,« pravi trener Iztok 
K{ela, ki na klopi Zgornje Gorenjske ostaja tudi v sezoni 14/15. 
»^aka nas precej dela do za~etka prvenstva, a sem prepri~an, da 
se lahko potegujemo za visoka mesta in se morda vme{amo tudi 
v boj za kvalifikacije za prvo ligo.« 
Poleg osemnajstih krogov rednega dela v drugoliga{ki konkurenci 
(doma~e tekme bodo dekleta igrala v Dvorani Pod Stolom, op. a.), 
kjer bodo tekmice {e ekipe Ankarana, Aquawatt @irovnica, ATK 
Grosuplje, Calcit Volleyball 2, Galeb grup Robotina, Novo mesto, 
Vital Ljubljana, Volleyball Ljubljana in @OK Triglav Kranj, bo Zg. 
Gorenjska nastopala {e v Pokalu Slovenije. V pokalno tekmova-
nje bodo Gorenjke vstopile v 4. krogu sredi oktobra. Z nastopi v 
dr`avnem prvenstvu bodo za~ele 18. 10., ko se bodo pomerile z 
Aquawattom. V dr`avnem prvenstvu bo na sporedu 18 krogov, 
vsaka ekipa bo eno tekmo odigrala doma in eno v gosteh. Dekleta 
bodo potrebovala tudi pomo~ s tribun, ki je bila v prej{njih sezo-
nah na visokem nivoju. Naj bo tako tudi v sezoni 14/15.

Zoran Ra~i~

Rekreacija za pred{olsko mladino
Otroci od 4 do 6 let: ponedeljek ob 17.30–19.00
Otroci od 2 do 4 let: torek ob 17.30–19.00
Zopet je tu jesen pri~etek vadbe v telovadnici. Najmlaj{i ima-
jo {e vedno svoje termine, ki jih bo vodil @iga Blatnik. Za 
najmlaj{o skupino je obvezna udele`ba tudi vsaj enega odra-
slega ali poobla{~enega ~lana, da ima otroka na o~eh. Z vadbo 
smo pri~eli 15. oz. 16. septembra v telovadnici TVD Partizana v  
@irovnici. Za~nimo jesen {portno in veselo kljub slabemu vreme-
nu. Se vidimo!

@iga Blatnik

Aerobika 
Torek: 20.30–21.30 
^etrtek: 21.00–22.00
TVD vabi na rekreativno aerobno vadbo v Dvorano pod Stolom. 
Prva vadba bo na sporedu 30. 9. ob 20.30. Vabljena vsa dekleta 
in `ene, da se pridru`ite dobri dru`bi. Pridite migat z nami, va{e 
telo vam bo hvale`no. S seboj prinesite ~isto obutev, {portno 
opremo, brisa~o in plastenko vode.
Inf. : 040 480 919 ali larissi.suzana�gmail.com
Veselim se dela in dru`enja z vami,

vaditeljica Suzana

Balinanje
V soboto, 27. 9., bomo na balini{~u pri Osvaldu, v sodelovanju 
z DU @irovnica, priredili balinarski turnir va{kih ekip. Vabljeni!
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Nagrade prispeva AB d.o.o.:
1.  nagrada:  1 kg travnega semena po izbiri + podloga  

za mi{ko + obesek za klju~e
2.  nagrada:  1 kg travnega semena po izbiri + obesek  

za klju~e
3.  nagrada: 1 kg travnega semena 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:  
Pri Daretu hudi~evo dobro
Nagrade prejmejo: 
• Jo`e Jalen, Rodine 33
• Natalija Kosi, Breg 56 
• Ida Marolt, Breznica 60
Nagrade prejmete v Piceriji pri Daretu.

CIRKAS: tkanina s po{evnimi ~rtami, ZAI: kitajski izumitelj papirja, VITRIT: sestavina premoga, ILF: ruski pisatelj, ENCEFALITIS: vnetje možganov

AVTOR:
BOŠTJAN
OVSENEK

NAJVEČJI 
SLOVENSKI 

PESNIK
(FRANCE)

OSVEŽILNA 
PIJAČA IZ 
LIMONE, 

SLADKORJA
IN VODE

RAČUNSKA 
TABLICA IZ 
ANTIČNIH 

ČASOV

GEORGIJ
OTS

RUSKI
PISATELJ

(ILJA
“DVANAJST
STOLOV”)

GLAVNA, 
NAJVEČJA 
ARTERIJA

SNOV, 
MATERIJA

PROSTOR
OB OKNU

OBMEJNO 
NASELJE 

PRI 
METLIKI

TAT
DUHOVNE
LASTNINE

RIBIŠKA
LADJA

SLOVENSKA
ASTRO-

LOGINJA
KURENT

AMERIŠKI
IGRALEC 
IN PEVEC
SINATRA

VELIKO 
PRESENE-

ČENJE,
OSUPLOST

VNETJE
MOŽGANOV

ZASEDBA
TREH

PEVCEV
TANČICA,

PAJČOLAN
EMIL

NOLDE

HROŠČ 
NA TRTI

SL. PEVKA
ČERNE

STROJNI
ELEMENT
Z NAVOJI

20. IN 23. 
ČRKA

ABECEDE
BIBLIJSKI

OČAK

ATA

NOVICE

TORBICA ZA 
NABOJE, KI 

SE NOSI 
OB PASU,

NABOJNICA

OLIMPIJSKI
ZMAGO-

VALEC

KRAJ PRI
SLIVNI, 

POZNAN
PO SITULI

OLEG
BLOHIN

NOTRANJI,
MEHKEJŠI

DEL KRUHA

UMIVALNIK

DOTIK
ŽOGICE

NA MREŽI
DEFEKT,
NAPAKA

ZA NOVO
LETO

OKRAŠENO
DREVESCE

IZUMITELJ

ŽE UMRLI
SLOVENSKI

HARMO-
NIKAR

(LOJZE)
AMERIŠKA

ZVEZNA
DRŽAVA
(MONT-

GOMERY)

NADEVANA
TESTENA
VREČKA

ANTON
FOERSTER

SL. REŽISER
ŠTERK

VNAŠANJE

LITOVSKI
DENAR

PRIPOMO-
ČEK ZA

PRIGANJA-
NJE ŽIVINE

NAVPIČ-
NICA

FR. SKLA-
DATELJ

DELIBES

DAVID
LEAN

LETOVIŠČE
OPATIJSKE

RIVIERE

PRIPRAVA 
ZA OME-

TANJE

KOZJA
VRBA,

MAČKOVEC

OTON
GLIHA

GL. MESTO
ALBANIJE

LITERARNA
ZVRST

TKANINA S
POŠEVNIMI

ČRTAMI

JOŽE
PRIVŠEK

RDEČE
KRVNO

TELESCE
UČLOVE-
ČENI BOG

NAJVEČJI
HRVAŠKI

OTOK
PENTLJA PRI

PLETENJU

SLOVENSKI 
IGRALEC
GORŠIČ

SESTAVINA
PREMOGA

KITAJSKI
IZUMITELJ

PAPIRJA
(LUN)

MAŠČOBA

OBMOČJE,
PODROČJE

28. ČRKA
RUSKE

AZBUKE
OLIVER
TWIST

ŠVEDSKO
SMUČIŠČE

NAJDALJŠA
REKA NA

SVETU

PESNIŠKO
UJEMANJE
IT. FILOZOF
IN PISATELJ
(UMBERTO)

TORI
AMOS

24 UR

NEGATIVNO
NABIT ION

SLOVENSKI
KANTAVTOR

MEŽEK
LOJZE
LEBIČ

DELAVNICA 
ZA ČIŠČENJE 

OBLEK

SLOVENSKI
POZNAVA-
LEC DŽEZA
(ALEKSAN-

DER)

URADNI 
SPIS

POKRAJINA 
V POREČJU 
ORINOKA
V JUŽNI 

AMERIKI

NAŠA
PEVKA
ŽAGAR



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

• novogradnje

• adaptacije

• fasade

Cesta železarjev 30a
4270 Jesenice

salih.kusur�gmail.com
040 886 199

• zunanje ureditve

• kanalizacije

•  gradbena  
mehanizacija

KOLEDARJI 2015

T: 04/580 50 20       E: medium@medium.si



PEUGEOT 208

PRIPOROČA 
NOVAK ĐOKOVIĆ

208 Active, 1,2 PureTech 
Avtomatska klima
Tempomat in omejevalnik hitrosti
Kovinska barva 

Poraba v kombiniranem načinu vožnje: 4,7 l/100 km. Izpuh CO2: 108 g/km. Emisijska stopnja: EURO 5. Vrednost specifi čne 
emisije dušikovih oksidov NOx: 0,0265 g/km. 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.

*Ponudba velja za peugeot 208 Active 1,2 PureTech z avtomatsko klimatsko napravo, kovinsko barvo ter tempomatom in omejevalnikom hitrosti. Ponudba je veljavna do 31. 12. 2014. Primer informativnega 
izračuna fi nančnega leasinga Peugeot Financiranje za vozilo 208 Active – mesečno odplačevanje; mesečni obrok je 99 EUR pri 27,75 % pologu in ročnosti 48 mesecev; zadnji obrok 37 % od maloprodajne cene vozila; DDV je obračunan v obrokih; 
EOM na dan 27. 08. 2014 znaša 0 % in se spremeni, če se spremenijo elementi izračuna; stroški odobritve fi nanciranja znašajo 0 %;  skupna letna obrestna mera je 0 %; fi nancirana vrednost 9.740 EUR; skupni znesek za plačilo 13.480,50 EUR; 
stranka prejme tudi jamstvo za dobo 4 let (vključuje dvoletno pogodbeno garancijo) oziroma 60.000 km; pri sklenitvi avtomobilskega zavarovanja Peugeot Financiranje omogoča avtomobilski kasko zavarovanje za 1 EUR za prvo leto; Peugeot 
Financiranje si pridržuje pravico do izbire zavarovalnice in da stranki z neustrezno boniteto brez obrazložitve odkloni sklenitev pogodbe. Za podrobnosti o ponudbi se obrnite na vašega prodajalca vozil Peugeot.

www.peugeot.si

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

AVTO PARTNER.indd   1 9/4/14   10:44 AM

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


