
Javni razpis

1

NOVICE OB^INE @IROVNICA

www.zirovnica.si

NOVEMBER 2014
Leto IX

[TEVILKA 5

 IZVOLILI SMO OB^INSKI SVET IN @UPANA
 10 LET ZAVODA ZA TURIZEM IN KULTURO @IROVNICA
 SIMBIOZA GIBA ODLI^NO USPELA
 NOV VETER Z ZALETI[^A V GLENCI



•	nega	obraza	po	metodi	Cholley
•	hyaluronic	mezoterapija	

(intenzivna	vlažilna	nega	obraza)
•	selektivna	fototermoliza
•	(IPL	-	intenziven	pulz	svetlobe)
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•	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!

NOVO AKCIJA

Vulkanizerstvo Žemlja
Žemlja Janez ml. s.p.
Zabreznica 20a, 4274 Žirovnica
M 041 641 197   T 04 580 21 74
www.vulkanizerstvo-zemlja.si VULCO Žemlja

G O S T I L N A

Žirovnica 86a, 4274 Žirovnica

Rezervacije: 059 15 84 08

UPOKOJENCI OBČINE ŽIROVNICA IMAJO
VSAK ČETRTEK ZA KOSILO 10% POPUSTA.

VSAK PETEK ODOJEK 
IN PRIJETEN VEČER OB ŽIVI GLASBI

MALICE IN KOSILA
RIBJE JEDI

JEDI PO NAROČILU
HIŠNE SPECIALITETE

MALICE IN KOSILA
RIBJE JEDI

JEDI PO NAROČILU
HIŠNE SPECIALITETE

DELOVNI ČAS:DELOVNI ČAS:
PON. - ČET.:  9.00 - 22.00
PET., SOB.: 9.00 - 24.00

NED.: 9.00 - 22.00

PON. - ČET.:  9.00 - 22.00
PET., SOB.: 9.00 - 24.00

NED.: 9.00 - 22.00
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V veliko veselje in ~ast mi je, da vas lahko ponovno nagovorim 
na uvodni strani Novic kot stari/novi `upan. Res, da sem bil v 
ob~ini edini `upanski kandidat, vendar je {tevilo glasov, ki ste 
mi jih namenili, zame velika ~ast in obveznost. Vsem skupaj in 
vsakemu posebej hvala za to zaupanje. 

Neodvisni listi za @irovnico ste namenili 44,21 % glasov, kar 
nam je prineslo sedem od {tirinajstih svetni{kih mest. S tem ste 
omogo~ili, da bomo dane obljube in volilni program lahko iz-
polnili. Seveda upam in ra~unam, da bodo ostale stranke, kate-
rih svetnike ste izvolili v ob~inski svet, sodelovale pri nadaljnjem 
razvoju ob~ine, da bomo skupaj sprejemali odgovorne in dobre 
odlo~itve in da bo pri tem kljub razli~nim pogledom in mnenjem 
dose`en ~im ve~ji konsenz. Vsem, tudi tistim, ki se niste strinjali 
z mojo kandidaturo, zagotavljam, da bom in bomo skupaj z 
ob~inskim svetom in ob~insko upravo delovali v skupno korist 
in da nas razlike ne bodo delile, nasprotno, pripomogle bodo k 
bolj{im odlo~itvam. 

Seveda nas ~aka v naslednjih letih veliko dela in prepri~an sem, da 
bomo zastavljene projekte v dobro vseh nas tudi izpeljali. S tem 
bomo zagotovili, da bodo ob~ani v vaseh pod Stolom radi ̀ iveli in se 
tudi dobro po~utili. Naj na{tejem nekaj najpomembnej{ih projektov, 
ki nas ~akajo v tem mandatu: dokon~anje gradnje kanalizacijskega 
sistema na Bregu in v Mostah nad »grabnom«, dokon~anje gradnje 
stanovanj na Selu, dokon~anje gradnje jedilnice v {oli, obvoznica 
Vrba, izgradnja otro{kega igri{~a v Smoku~u, izgradnja parkiri{~ na 
Rodinah, nadaljevanje postopkov za rekonstrukcijo regionalne ce-
ste in gradnja plo~nika v Zabreznici, na Breznici in naprej v smeri 
Rodin, izgradnja mostu v Pi{kovci v sodelovanju z Ob~ino Bled, re-
konstrukcija opornega zidu v Mostah proti biv{i gostilni Pod Sto-
lom, gradnja plo~nika na odseku od Elektra Gorenjska proti trgovini 
Gregor, izpeljava postopka za gradnjo daljinske kolesarske povezave 
od Jesenic do Radovljice skozi @irovnico ... Pri tem ne bomo pozabili 
na sofinanciranje kmetijstva, {porta, kulture in spodbud v gospodar-
stvu, kot piko na i bomo nekoliko pove~ali tudi denarni prispevek za 
novorojen~ke. Poleg sofinanciranja energetskih ukrepov pri obnovi 
stavb bomo namenili tudi del sredstev za obnovo objektov, ki so 
pod t.i. spomeni{kim varstvom v posameznih vaseh. 

Zaradi vsega na{tetega vas prosim za potrpljenje, razumevanje 
in pomo~, kajti le skupaj z vami, ob~anke in ob~ani, nam bo 
tudi uspelo.

Sre~e in zadovoljstva nam ne bo podaril nih~e, oboje si mora-
mo ustvariti sami in v ~asih, v katerih `ivimo, je to v~asih te`ko. 
Upam in `elim, da bosta na{a dr`ava in tudi ob~ina uspeli ustva-
riti pogoje za to, da bomo la`je prena{ali vsakodnevne tegobe, 
da se bo izbolj{ala zaposljivost, zmanj{ale socialne razlike, da bo 
`ivljenje bolj prijazno z nami in da bomo skupaj pisali uspe{ne in 
lepe zgodbe. Vsak od nas in vsi skupaj se moramo potruditi za 
to, pri tem pa spo{tovati drug drugega in si pomagati. Saj gre v 
`ivljenju ravno za to, mar ne?

Leopold Poga~ar, `upan

Na lokalnih volitvah 5. oktobra so ob~ani ob~ine @irov
nica izvolili 14 ~lanov ob~inskega sveta in `upana, ki bo 
ob~ino vodil svoj tretji mandat. Volilna udele`ba je bila 
41,11 odstotna, kar je dobrih 13 odstotkov manj kot na 
volitvah leta 2010. Imenovan tudi novi pod`upan.

Za ̀ upana Ob~ine @irovnica je svojo kandidaturo na leto{njih vo-
litvah oddal le en kandidat, dosedanji `upan Leopold Poga~ar, 
ki je s podporo Neodvisne liste za @irovnico ve~ino glasov vo-
livcev pridobil `e tretji~. Za 14 mest, kolikor jih {teje Ob~inski 
svet Ob~ine @irovnica, ja kandidiralo 63 kandidatov na {estih 
listah. Po podatkih ob~inske volilne komisije je od 3717 volil-
nih upravi~encev svoj glas na voli{~u, na pred~asnem glasovanju 
ali po po{ti tako za `upana kot ~lane ob~inskega sveta oddalo 
1528 ali 41,11 % volivcev. Glede na prejeto {tevilo glasov je 

najve~ mandatov v ob~inskem svetu dobila Neodvisna lista za  
@irovnico, in sicer sedem (v preteklem mandatu so svetniki NL@ 
zasedali osem mest) po dva mandata sta pripadla strankam SD, 
SDS in NSi, ki je eno mesto pridobila, en mandat so volivci na-
menili stranki DeSUS, brez predstavnika v svetu pa je ostala SLS.

V ob~inskem svetu enako {tevilo mo{kih in `ensk, 
novi pod`upan Sebastijan Zupan
Ob~inski svet Ob~ine @irovnica v novem mandatu sestavlja se-
dem ~lanic in sedem ~lanov, med njimi bodo {tirje delo svetnika 
oz. svetnice opravljali prvi~. To so Milana Me`narec (SD), Sonja 
Zofija Mance (NSi), Meta Zupan (NL@) in Roman Kozmus (SDS). 
Poleg njih so v ob~inski svet ponovno izvoljeni Alma Bernik (De-
SUS), Anton Koselj (SD), Tatjana Mulej (SDS), Jurij Dol`an (NSi) 
ter Vanja Resman No~, Eva Knez, Lidija Dornig, Sebastjan Zu-

Aktualno

@upan Ob~ine @irovnica 

Spo{tovane ob~anke, cenjeni ob~ani! 

Izvolili smo ob~inski svet in `upana
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@upan Leopold Poga~ar na konstitutivni seji ob~inskega sveta
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pan, Zvonko Bulovec in Nino Rejc (NL@). Za pod`upana je `upan 
Poga~ar 24. oktobra imenoval Sebastijana Zupana. Njegov pred-
hodnik, Izidor Jekovec, se je namre~ poslovil od aktivne vloge v 
ob~inski politiki. Jekovec je imel v ob~inskem svetu najdalj{i sta`, 
saj je bil svetnik vse od ustanovitve Ob~ine @irovnica in v vseh 
mandatih tudi pod`upan. 

Svetniki so se sestali na konstitutivni in izredni seji
Novi mandati `upana in svetnikov so bili potrjeni 20. oktobra na 
konstitutivni seji Ob~inskega sveta Ob~ine @irovnica, na kateri je 
bila v skladu s poslovnikom imenovana tudi Komisija za man-
datna vpra{anja, volitve in imenovanja v sestavi Vanja Resman 
No~, Anton Koselj, Lidija Dornig in Alma Bernik. Prva naloga 
omenjene komisije je bila oblikovanje predlogov za imenovanje 
~lanov delovnih teles ob~inskega sveta in Nadzornega odbora 
Ob~ine @irovnica. Predloge so svetniki obravnavali in potrdili na 
svoji 1. izredni seji 3. novembra. Odbori in komisije v novi sestavi 
tako lahko `e pred 1. redno sejo pri~nejo z delom in zagotovijo 
nemotenega delovanja ob~inskega sveta.

^lani delovnih teles ob~inskega sveta
Odbor za negospodarstvo in dru`bene dejavnosti 
1. Meta Zupan, NL@
2. Izidor Jekovec, NL@
3. Cvetka Hubjer, DeSuS
4. Milana Me`narec, SD
5. Sonja Zofija Mance, N.Si – Kr{~anski demokrati

Odbor za gospodarske dejavnosti in finance
1. Sebastijan Zupan, NL@
2. Bogo Tratar, NL@
3. Alma Bernik, DeSuS 
4. Anton Kurbos, N.Si
5. Dr. Roman Kozmus, SDS 

Odbor za prostor, varstvo okolja in komunalno infrastrukturo
1. Nino Rejc, NL@
2. Miran Dolar, NL@
3. Andra` Stari~, SD 
4. Jurij Dol`an, N.Si
5. Tatjana Mulej, SDS

Statutarno pravna komisija
1. Eva Knez, NL@
2. Zvone Bulovec, NL@
3. Zdravko Malnar, NL@
4. Anton Koselj, SD 
5. Gaja Ga{perin, SDS

Nadzorni odbor 
1. mag. Barbara Oman Bulovec, NL@
2. Teja Ti~ar, SD 
3. Dr. Bo`idar Brudar, SDS

Svet ~asopisa
Svet ~asopisa sestavljajo po en predstavnik liste in politi~nih strank 
zastopanih v ob~inskem svetu. V skladu s sklepom Komisije za man-
datna vpra{anja, volitve in imenovanja so stranke in lista pozvani, 
da svoje predloge za ~lane sveta ~asopisa, predsednika in njegove-
ga namestnika komisiji posredujejo do 13. novembra 2014.

Glasovanje na konstitutivni seji 

Sebastijan Zupan, NL@
Kak{no je bilo va{e do
sedanje udejstvovanje v 
ob~inski politiki in tudi 
sicer v ob~ini @irovnica?
V ob~insko politiko sem 
vpet kot svetnik `e kar dva 
mandata. Pred tem sem 
bil zunanji ~lan Odbora za 
gospodarske dejavnosti. V 
dru`beno `ivljenje v ob~ini 

sem poleg tega aktivno vklju~en preko Konjeni{kega kluba Stol. 
Vrsto let sem eden izmed glavnih organizatorjev prireditve Vese-
li dnevi v @irovnici, ki je odmevna v ob~ini in tudi {ir{e.

Zakaj odlo~itev za ponovno kandidaturo za ob~inskega 
svetnika?

Razlog za ponovno kandidaturo je zelo preprost. Delo v tak{ni 
ekipi, kot je ekipa Neodvisne liste za @irovnico, mi je preprosto 
v veselje, ker vem, da delamo dobro in po{teno v korist vseh 
ob~ank in ob~anov.

Katera podro~ja delovanja so vam najbolj blizu, kje lahko 
najve~ pripomorete k spremembam, izbolj{avam? 
Najbolj »doma~« sem na podro~ju gospodarstva. @e v prete-
klem mandatu sem pokrival to podro~je kot predsednik Odbo-
ra za gospodarske dejavnosti. [e posebno blizu mi je kmetij-
stvo, kjer vidim veliko prilo`nosti za premike. Glede na vse ve~je 
povpra{evanje po lokalno, ekolo{ko pridelani hrani tako v javnih 
zavodih kot tudi med ob~ani, bo potrebno na{e kmete spodbu-
diti, da pri~nejo z ve~jo pridelavo tovrstnih pridelkov. V mislih 
nimam le besedne spodbude, ampak tudi finan~no pomo~, pri-
dobljeno na ustreznih razpisih. Poiskati bo potrebno tudi kak{en 
dodaten evro za razpis, s katerim bi pomagali pri ohranjanju in 
razvoju kmetijstva, gozdarstva in pode`elja.

Predstavljamo ~lane ob~inskega sveta
V pri~ujo~i in naslednji {tevilki Novic bomo podrobneje predstavili ~lane Ob~inskega sveta Ob~ine @irovnica v manda
tu 2014–2018. Vsem smo namenili enaka vpra{anja, na katera so odgovorili v dogovorjenem obsegu. Svetnike pred
stavljamo po abecednem vrstnem redu z izjemo Sebastijana Zupana, ki ima kot pod`upan v nekoliko ob{irnej{em 
pogovoru besedo prvi.
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Kje vidite najve~je vrzeli, {ibke to~ke v ob~ini? 
[ibka to~ka na{e ob~ine je prav gotovo Zavod za turizem in 
kulturo. Na tem podro~ju bi bilo potrebno narediti ve~ kot do 
sedaj. Glede na to, da imamo v na{em okolju veliko naravnih da-
nosti, bi morali ve~ vlagati v motivacijo prebivalcev za intenzivno 
vklju~evanje v aktivnosti zavoda, kot so kulturne in {portne prire-
ditve, tr`nica, sobodajalstvo … Prav tako naredimo premalo, da 
bi izkoristili mo`nosti, ki nam jih ponujata Pot kulturne dedi{~ine 
in neokrnjena narava doline Zavr{nice.

Kak{ne naloge boste imeli kot pod`upan, kaj vam v novi 
vlogi predstavlja najve~ji izziv? 
Moje delovno podro~je bo predvsem vodenje investicij. Na pod-
lagi dogovora z `upanom bom opravljal tudi druge naloge, kot 
je vodenje raznih komisij in nadome{~anje `upana v ~asu njego-
ve odsotnosti. Vsaka nova funkcija je sicer nov izziv. [e posebej, 
ker je bilo delo mojega predhodnika, g. Izidorja Jekovca, prepro-
sto odli~no. Vem, da bo te`ko stopiti v njegove {kornje in to bo 
verjetno najve~ji izziv.

Na kaj v na{i ob~ini ste ponosni?
Lahko bi rekel, da sem najbolj ponosen na napredek, ki ga je 
ob~ina naredila v zadnjih letih in to prakti~no na vseh podro~jih. 
Da smo kljub temu, da smo majhna ob~ina, uspeli izpeljati velike 
investicije in se ob tem nismo zadol`ili.

Va{e sporo~ilo bralcem …
S svojim delom kot svetnik in pod`upan se bom trudil za ra-
zvoj ob~ine na vseh podro~jih in to preprosto zato, ker imam to 
ob~ino rad.

Alma Bernik, DeSUS
Razlog, da ste kandidira
li za ~lanico Ob~inskega 
sveta O@?
Kandidirala sem, ker `elim 
sodelovati pri sprejemanju 
pomembnih razvojnih in 
ostalih programov, ki so v 
korist na{ih ob~anov. 

Projekti, za~rtani v na
daljnjem razvoju O@, ki jih podpirate, in projekti, ki jim 
niste naklonjeni?
Podpiram vse projekte iz razvojnega progama, ~e bodo le sred-
stva zado{~ala za njihovo izpeljavo, predvsem pa: dokon~anje 
investicij na O[ in komunalni infrastrukturi, razvoj podjetni{tva 
in zagotavljanje delovnih mest za mlade in nezaposlene, spod-
bujanje oskrbe z lokalno pridelano hrano ter prodajo le-te na 
tr`nih dnevih, spodbujanje dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, 
zagotovitev vse dni dostopnega zdravnika v na{i ambulanti, 
izgradnjo doma starostnikov na predvideni lokaciji, obnovo 
dr`avne ceste in gradnjo plo~nika od Zabreznice do Breznice 
in naprej do Rodin, obnovo lokalnih cest s poudarkom na ce-
sti Osvald–Sel{ke rampe, obnovo mostu v Pi{kovci, izgradnjo 
parkiri{~a na Rodinah, re{itev obvoznice Vrba. 

Kaj bi kot svetnica v ob~ini prednostno uvedli, uredili vi?
Projekte, na{tete pri prej{njem vpra{anju, po navedenem vr-
stnem redu.

Na kaj v na{i ob~ini ste ponosni?
Da smo med vsemi potrebnimi investicijami dali prednost izgra-
dnji ve~namenske dvorane, energetsko sanirali O[ in omogo~ili 
bolj{e pogoje za delo {ole in vrtca. Da smo z raz{iritvijo ceste 
v Zavr{nico omogo~ili tudi starej{im ob~anom, da koristijo to 

~udovito dolino za sprehode in z ureditvijo doline omogo~ili ra-
zvoj {porta in rekreacije v naravi. Da smo uredili zbirni center za 
odpadke in s tem pripomogli k ~istej{emu okolju v na{i ob~ini. 

Va{e sporo~ilo bralcem …
Bralcem bi rada sporo~ila, da bomo vedno zagovarjali lastno 
ob~ino, ~eprav majhno, kajti v ~asu samostojnosti smo uspeli 
napraviti velike korake, o katerih smo v prej{nji ureditvi lahko 
samo sanjali. 

Zvonko Bulovec, NL@
Razlog, da ste kandidi
rali za ~lana Ob~inskega 
sveta O@?
Predvsem volilni program, 
za katerega sem prepri~an, 
da kot tak zagotavlja na-
predek ob~ine in bolj{i jutri 
vseh ob~ank in ob~anov.

Projekti, za~rtani v na
daljnjem razvoju O@, ki jih podpirate, in projekti, ki jim 
niste naklonjeni?
Vsekakor je prioriteta nadaljevanje izgradnje kanalizacijskega 
omre`ja v @irovnici, Mostah in na Bregu. Poleg tega izgradnja 
stanovanj na Selu in vsi ostali na~rtovani projekti. Slabih projek-
tov, ki jim ne bi bil naklonjen, pa ni!

Kaj bi kot svetnik v ob~ini prednostno uvedli, uredili vi?
Kolesarsko stezo po ob~ini s priklju~ki na sosednje ob~ine, 
parkiri{~e za avtobuse v Doslov~ah in seveda obvoznico Vrba. 
Mislim, da bi bila ali vzhoda ali zahodna varianta bolj{a od se-
danjega stanja.

Na kaj v na{i ob~ini ste ponosni?
Na na{ih pet velikih mo` in naravne lepote ob~ine in na zares 
lepo osnovno {olo – tega v Sloveniji nima nih~e.

Va{e sporo~ilo bralcem …
Vsi lahko opazimo, da je bilo v na{i ob~ini v preteklosti `e ogro-
mno zgrajenega, prenovljenega. Gremo korak po korak, tudi 
prihodnje cilje bomo dosegli s strpnostjo in potrpe`ljivostjo. 
Imamo ob~ino, oblikujmo in gradimo jo skupaj.

Jurij Dol`an, NSi
Razlog, da ste kandidi
rali za ~lana Ob~inskega 
sveta O@?
Sem aktiven dr`avljan in 
ob~an kar pomeni, da ̀ elim 
oblikovati svojo prihodnost 
in prihodnost somisle~ih 
ljudi tako v okviru dr`ave 
kot ob~ine. Za to je potreb-
no aktivno udejstvovanje v 

politiki. Nisem prista{ razmi{ljanja ljudi, ki vedo, kako je vse na-
robe in kaj bi bilo bolje, pri tem pa s prstom ne mignejo. V~asih 
je potrebno zelo malo, pobuda, ideja in stvar se lahko spremeni, 
izbolj{a. Drugi mo~an razlog se nana{a na dejstvo, da v ob~ini 
`ivimo razli~ni ljudje, z razli~nimi vrednotami in prav je, da smo 
tako tudi zastopani v OS. 

Projekti, za~rtani v nadaljnjem razvoju O@, ki jih podpira
te, in projekti, ki jim niste naklonjeni?
Vsekakor moramo v ob~ini ~im prej zaklju~iti z gradnjo kanaliza-
cijskega omre`ja ter pripadajo~e infrastrukture. Urediti in izgra-
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diti je potrebno kolesarske poti. Podpiram investicije in subven-
cije, ki omogo~ajo uporabo naravnih virov. Na pameten na~in je 
~im prej potrebno urediti promet skozi Vrbo, kar pa zagotovo ne 
more biti obvoznica po zahodni strani. 

Kaj bi kot svetnik v ob~ini prednostno uvedli, uredili vi?
Menim, da nekateri deli pravilnikov, ki smo jih sprejeli v prej{nji 
sestavi OS niso najbolj `ivljenjski in potrebujejo posodobitve. 
Vsekakor bi poleg `e na{tetega ve~ji poudarek dal na{i kulturni 
dedi{~ini. V ob~ini imamo ve~ kot 100 spomeni{ko za{~itenih 
zasebnih objektov, kjer dr`ava predpisuje na~in obnove, denarja 
za to pa ne da. Tu mora z razpisi za pomo~ pri obnovi pristopiti 
ob~ina, tako s svojimi sredstvi, kot s pomo~jo ob~anom pri iska-
nju drugih finan~nih virov. 

Na kaj v na{i ob~ini ste ponosni?
Predvsem na to, da jo imamo in da jo upravljamo brez ve~jega 
zadol`evanja. Zgodba majhnih ob~in je ena od redkih zgodb o 
uspehu v Sloveniji. V manj{ih lokalnih skupnostih je v ospredju 
~lovek in njegove potrebe. Projekti, ki se izvajajo, so zato lah-
ko preglednej{i, bolj prilagojeni ljudem. V Novi Sloveniji smo in 
bomo {e naprej podpirali zakonodajo, ki bo omogo~ala obstoj 
manj{ih ob~in.

Lidija Dornig, NL@
Razlog, da ste kandidi
rali za ~lana Ob~inskega 
sveta O@?
Prepri~anje, da je ob~inski 
svet zelo konstruktiv-
no sodeloval pri realiza-
ciji mnogih investicij in 
najrazli~nej{ih projektov v 
preteklih dveh mandatih, 
kot tudi `elja, da sodelujem 

pri realizaciji vsega, kar nam {e ni uspelo izvesti.

Projekti, za~rtani v nadaljnjem razvoju O@, ki jih podpira
te, in projekti, ki jim niste naklonjeni?
V nadaljnjem razvoju ob~ine @irovnice so na~rtovani {tevilni pro-
jekti z namenom razvoja ob~ine ter zagotavljanje {e bolj{ih po-
gojev za `ivljenje vseh ob~anov. Vse podpiram.

Kaj bi kot svetnica v ob~ini prednostno uvedli, uredili vi?
Zagotavljanje bolj{ih pogojev za dru`enje mladih, skrb za 
starej{e ob~ane – varna stanovanja, pomo~ na domu, podpora 
pri zagotavljanju {iroke ponudbe aktivnosti. Razvoj turizma ob 
tako bogati kulturni dedi{~ini in naravnih lepotah.

Na kaj v na{i ob~ini ste ponosni?
Urejeno okolje in stalno skrb za nadaljnji razvoj.

Va{e sporo~ilo bralcem …
Naj bo skrb za soob~ana in dobro ob~ine kot celote vodilo vseh, 
ki `ivimo v tem ~udovitem delu na{e domovine.

Anton Koselj, SD
Razlog, da ste kandidi
rali za ~lana Ob~inskega 
sveta OŽ?
Za kandidaturo ob~inskega 
svetnika sem se odlo~il 
zaradi podpore v stran-
ki  in prepri~anja, da lah-
ko s svojimi dolgoletnimi 

izku{njami na razli~nih podro~jih delovanja prispevam k razvoju 
na{e ob~ine. 

Projekti, za~rtani v nadaljnjem razvoju OŽ, ki jih podpira
te, in projekti, ki jim niste naklonjeni?
V prvi vrsti sem naklonjen zaklju~evanju obnove in izgradnje 
infrastrukturnih objektov v ob~ini, kot so kanalizacija, ceste s 
plo~niki, vodovod, ipd. Brez teh osnovnih zadev pa~ v vsakda-
njem življenju težko funkcioniramo. Vsak dan pa me razžalosti 
pogled na industrijsko cono, za katero smo nepovratno odre-
zali enega lep{ih delov zelenih rodovitnih povr{in v ob~ini. Po-
vrhu pa so cene parcel precej zasoljene in žal tako nedostopne 
doma~im obrtnikom. V prora~unu bi veljalo predvideti premo-
stitvena sredstva za kupce. Škoda se mi zdi sredstev za stano-
vanjsko gradnjo v tem ~asu, saj je v ob~ini {e kar nekaj neza-
sedenih stanovanj. Nisem naklonjen izvedeni obnovi ob~inske 
stavbe na isti lokaciji poleg pokopali{~a, {e manj pa željam, da 
bi v bližini nastalo »neko ob~insko sredi{~e«. Vedno podpiram 
vlaganja v osnovno {olo, tako tudi izgradnjo prizidka, ki pa bo 
s predra~unsko vrednostjo enega milijona eura kar po{teno za-
rezal v ob~insko blagajno. Škoda, da nismo uspeli pridobiti EU 
sredstev.

Kaj bi kot svetnik v ob~ini prednostno uvedli, uredili vi?
Zavzel bi se, da bi {portu in rekreaciji namenjali precej ve~ sred-
stev, kot jih je namenjenih v sedanjem prora~unu.
Kolesarjenje je v velikem razvojnem razmahu. Takoj bi pristopil 
k na~rtovanju in izgradnji kolesarske steze skozi ob~ino, saj bi 
tako bistveno pove~ali varnost v prometu. Kolesarske steze bi 
morali zgraditi ob vsaki obnovljeni ali novi cesti. Štejem za veliko 
napako, kjer tega nismo storili v preteklih letih.
Spodbudil bi kvalitetnej{e izkori{~anje rodovitne zemlje

Na kaj v na{i ob~ini ste ponosni?
Ponosen sem na kulturno dedi{~ino in na {portni duh, ki ga je 
zastopala starej{a in prevzema mlaj{a generacija.

Roman Kozmus, SDS
Razlog, da ste kandidi
rali za ~lana Ob~inskega 
sveta O@?
^lan stranke SDS sem po-
stal leta 1998; v~lanil sem 
se, ker so mi bila blizu priza-
devanja za demokrati~no, 
pravi~no, socialno Slove-
nijo, katere blaginja bo te-
meljila na ekonomsko-go-

spodarskem razvoju ob hkratnem spo{tovanju preteklosti ter 
prizadevanju za popravo vojnih in povojnih krivic. Leta 2010 me 
je takratni predsednik mag. Milo{ Pregl povabil k sodelovanju v 
OO SDS @irovnica, kjer sem doslej deloval kot tajnik. Za kandi-
daturo sem se odlo~il iz preprostega razloga; da s kak{no svojo 
idejo in predlogom na sejah OS prispevam k skupnemu dobre-
mu v na{i ob~ini.

Projekti, za~rtani v nadaljnjem razvoju O@, ki jih podpira
te, in projekti, ki jim niste naklonjeni?
Predvsem podpiram projekte na podro~ju lokalne samooskr-
be, ohranjanju kmetijstva in gozdarstva, arhitekturne krajine. 
Podpiram prizadevanja za medgeneracijsko solidarnost, razvoj 
pomo~i na domu, kulturno-turisti~ni potencial ob~ine. Te`ko pa 
v tem trenutku re~em, ~esa ne podpiram.

Kaj bi kot svetnik v ob~ini prednostno uvedli, uredili vi?
O tem bi te`ko rekel, ker stvari {e dosti premalo poznam.
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Delo politi~nih strank

Zahvala volivkam in 
volivcem

Najprej se zahvaljujemo vsem volivkam in volivcem, ki ste se 
udele`ili vseh leto{njih volitev, {e posebej lokalnih. Prav z zadnji-
mi volitvami ste navdu{ili tako ~lanstvo kot Ob~inski odbor NSi 
@irovnica. Nova Slovenija je na teh volitvah edina stranka, ki je 
izbolj{ala svoj rezultat tako po {tevilu glasov, kot po {tevilu sve-
tnikov. Tega rezultata se zelo veselimo, hkrati pa se zavedamo 
odgovornosti, ki ste nam jo s tem nalo`ili. Glede na rezultat in 
razmerje z ostalimi strankami v Ob~inskemu svetu smo si izpo-
gajali poleg mesta v Odboru za gospodarske dejavnosti in finan-
ce iz prej{njega mandata {e mesto v Odboru za negospodarstvo 
in dru`bene dejavnosti, Odboru za urejanje prostora, varstvo 
okolja in gospodarsko infrastrukturo ter v Komisiji za mandatna 
vpra{anja, volitve in imenovanja. 

V ob~inski svet je bila tako poleg Jurija Dol`ana, ki vodi Ob~inski 
odbor NSi, izvoljena tudi Sonja Mance. Na{o novo svetnico 
ve~ina pozna kot voditeljico Karitas v na{i `upniji. Na tem mestu 
pa bo lahko predstavljala glas najbolj nemo~nih iz na{e srede. 

V Ob~inskem odboru Nove Slovenije smo se odlo~ili, da {e bolj 
odpremo svoja vrata za vse ob~ane z zbiranjem predlogov, po-
bud, kritik in pohval. Ker v ob~ini tako dru{tva kot politi~ne stran-
ke nimamo prostorov za delovanje, je v NSi padla ideja, da bomo 
imeli uradne ure vsako nedeljo po deseti ma{i pred cerkvijo na 
Breznici. Lahko pa nas tudi kontaktirate na elektronskem naslovu 
zirovnica�nsi.si ali na telefonskih {tevilkah 041 959 684, Jurij in 
040 900 490, Andrej.

Za Ob~inski odbor NSi @irovnica Andrej Tav~ar

Izguba mesta v Komisiji za 
mandatna vpra{anja volitve in 
imenovanja

Glede na lokalne volitve oktobra 2014 se je na prvi ustanovni seji 
ob~inskega sveta, ki je bila 20. 10. 2014, potrdilo mandate vsem 
novo izvoljenim ob~inskim svetnikom, hkrati pa se na ustanovni 
seji imenuje tudi ~lane v Komisijo za mandatna vpra{anja, volitve 
in imenovanja. Komisija {teje 5 ~lanov in glede na izid volitev bi 
Neodvisni listi za @irovnico pripadli 2 mesti, po eno pa strankam 
SD (260 glasov), SDS (204 glasovi) in NSi (190 glasov).
Na posvetu pri `upanu pa se je stvar nekoliko zapletla. Predstav-
nica stranke Desus (139 glasov) je zahtevala, da ji mesto v ome-
njeni komisiji, ne glede na volilni rezultat, pripada. Trdila je, da so 
pred 4 leti to mesto prepustili drugim in zato je tudi to potrebno 
upo{tevati in od zahteve po ̀ eljenem mestu nikakor ni odstopila. 
Podan je bil predlog, da se NL@ odpove enemu mestu ter ga pre-
pusti Desusu. @al se `upan in predstavnik liste NL@ nista strinjala, 
s pojasnilom, da je potrebno zastopati volivce, ki so jim zaupali 
glas. Ker na posvetu nismo pri{li do soglasja in ni bil upo{tevan 
volilni izid, namre~ stranka SDS je dosegla tretjega najbolj{ega, 
se je `upan odlo~il, da na prvi ustanovni seji pridemo do petih 
mest v komisiji z glasovanjem. Glede upo{tevanja volitev ima NL@ 
v ob~inskem svetu 7 svetnikov in stranka Desus enega, je bilo 
takoj jasno, da bo pri{lo do preglasovanja in bo stranka SDS iz-
gubila mesto. Na{e domneve so se v celoti potrdile.
Omenjeni prispevek naj ne bo razumljen kot napad ali `alitev, 
ker to ni na{ namen. Svoje volivce in podpornike `elimo le obve-
sti, zakaj nimamo mesta v tako pomembni komisiji.

Vabilo
V za~etku decembra `enski odbor SDS v ^opovi hi{i prireja kul-
turni ve~er s samostojno kulturno publicistko, zbirateljico ljud-
skega izro~ila ter etnolo{kega gradiva, gospo Du{ico Kunaver. 
Vljudno vabljeni.

To~en datum in ura bosta objavljeni na Facebook strani ̀ enskega 
odbora SDS @irovnica in na spletni strani ZTK www.zirovnica.eu

Ljubotu v spomin
V dneh pred praznikom spomina na na{e pokojne star{e, prijate-
lje, znance, sodelavce in sorodnike ter praznikom vseh svetnikov, 
se je od nas in na{ega odbora SDS @irovnica poslovil Ljubo Kuhar. 
O sebi in svoji `ivljenjski poti je neko~ rekel takole: »Kot pritepe-
nec iz Prekmurja nisem nikoli hotel in tudi no~em ni~ zase, tem-
ve~ `elim s svojim delom in anga`iranjem pripomo~i k napredku 
tega kroga in ljudi, ki so me sprejeli medse. Navsezadnje sem 
eden tistih, ki so v Litostroju pomagali g. Tom{i~u pri ustanavlja-
nju social demokratske zveze Slovenije. « 

Bil je eden tistih pogumne`ev, ki je s kriti~no, a spo{tljivo bese-
do znal dobro pohvaliti, slabosti in pomanjkljivosti pa tudi po-
gumno pograjati. Sodeloval in prijateljeval je tudi z gospodom 
Pu~nikom, ko so v Sloveniji za~eli s tlakovanjem demokracije. 
Od vsega za~etka je bil ~lan odbora SDS @irovnica in mu nekaj 
~asa tudi predsedoval. Njegovo delo v odboru je pustilo dolo~en 
pe~at, za kar smo mu hvale`ni. 

Ljubo, za vse kar si storil in kar si bil, se ti iskreno zahvaljujemo in 
ti `elimo ve~ni mir in pokoj, Tvojim dragim pa izrekamo iskreno 
so`alje. 

Ob~inski odbor SDS @irovnica

Zahvala volivkam in 
volivcem

@upan Leopold Poga~ar in Neodvisna lista za  
@irovnico se volivkam in volivcem zahvaljujejo za glasove 
na volitvah. 

Tak{na podpora nas veseli obenem pa nam pomeni obvezo, 
da bomo v tem mandatu sprejemali dobre odlo~itve, ki bodo v 
splo{no korist. Vsem skupaj in vsakomur posebej hvala.

Na kaj v na{i ob~ini ste ponosni?
Predvsem sem ponosen na bogato duhovno kulturno izro~ilo 
na{ih prednikov ter na ~udovito okolico – res pravi raj pod Tri-
glavom.

Va{e sporo~ilo bralcem …
Najprej bi se zahvalil vsem volivcem liste SDS za izkazano zau-
panje. Zavedam se, da v ob~inskem svetu najprej predstavljam 
njihov glas, `elje in predloge. Tisto, kar pa nam bo tudi v priho-
dnje najbolj polep{alo in izbolj{alo `ivljenje, se skriva v nas in v 
prijaznih medsebojnih odnosih.
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Kontinuiteta, politi~ni umor ali 
samomor?

Statistika zadnjih lokalnih volitev v ob~ini @irovnica v primerjavi 
s prej{njimi ka`e za 485 (14 %) manj{o volilno udele`bo, 400 
(24 %) glasov manj za `upana, za NL@ je glasovalo 250 (28%) 
volivcev manj, za SDS 101 (33%) manj, za SD 19 (8%) ve~, za 
DESUS 44 (24%) , za N.Si pa 69 (57%) volivcev ve~. 
Na prej{njih volitvah je NL@ dobila 46,06 % glasov, v ob~inskem 
svetu pa 8 (57,14 %) mandatov, kar je ve~ kot polovica. V takih 
pogojih lahko `upan po~ne, kar ga je volja. Zato je bilo razumlji-
vo, da si je NL@ zagotovila monopol tudi v odborih ob~inskega 
sveta, ki oblikujejo stali{~a do ̀ upanovih predlogov in sicer 23 % 
ve~ mo~i od podpore volivcev, vse ostale stranke pa manj; SDS 
23 %, SD 3 %, DESUS 36 % in N.Si 52 % manj. 
V tem mandatu ̀ upan nima ve~ ve~ine v ob~inskem svetu. V tem 
primeru imajo vse ostale stranke vsaj teoreti~no mo`nost, da 
se uprejo, kadar gre za odvzemanje zakonitih pravic ob~anom, 
kr{itve na~el in standardov demokrati~ne dru`be, javnega delo-
vanja in samovoljne odmike od dolgoro~nih, s konsenzom po-
stavljenih ciljev. 
Na ustanovni seji je bila ̀ e imenovana najpomembnej{a, komisi-
ja za mandatna vpra{anja, v kateri si je NL@ vzela 11 % ve~ mo~i 
kot ji pripada (poleg predsednika {e enega ~lana), ~lanstvo pa 
je bilo dano DESUSU (74 % ve~ mo~i), kljub temu, da ima SDS 
bistveno bolj{i volilni rezultat in dva svetnika. 

Sklicana je prva izredna seja (v ~asu dveh praznikov), na kateri 
naj bi si svetniki z imenovanjem odborov kot posvetovalnih teles 
OS podelili del politi~ne mo~i pri odlo~anju. 
Stvar politi~ne higiene je, da vladajo~a stranka nima mesta v 
nadzornem odboru. Po predlogu mandatne komisije naj bi ga 
na{a imela. Predlagana mesta v ostalih odborih in komisijah pa 
so razdeljena tako, da NL@ dobi relativno 18 % ve~ mo~i od 
volilnega rezultata, SDS 29 % manj, SD 26 % manj, DESUS 4,49 
ve~ in N.Si 1,86 % ve~. Pri tem naj bi imela NL@ vsa predsedni{ka 
mesta, v statutarni komisiji pa polega tega {e dva ~lana. Da bi 
bil rezultat pribli`no uravnote`en, bi morali stranki SD in SDS 
dobiti po eno predsedni{ko mesto (namesto ~lana) ali mesto 
enega ~lana na ra~un NL@. Razumljivo je, da se `upanu mudi. 
Zato je po preizku{enem receptu predlagana izredna seja (v ~as 
dveh praznikov), za sklic katere po 1. in 3. odstavku poslovnika 
OS pogoji niso izpolnjeni, ker obstajajo pogoji za sklic redne seje 
z gradivom 10 dni pred sejo. 
Gre za kontinuiteto, politi~ni umor ali samomor? V tem man-
datu svetnikom SDS, SD, DESUS in N.Si ni ve~ treba pristajati na 
diskriminatorne postopke in dogovor, ki ni rezultat volje volivcev 
ampak `upana in njegove liste. ^e pa bodo na to pristali, je to 
politi~ni umor in samomor z rezultatom: {tirje politi~no mrtvi 
in kontinuiteta. Sklicana izredna seja je zato zaradi postopka 
in vsebine poskusni kamen integritete in kredibilnosti novega 
mandata `irovni{kega ob~inskega sveta. 
Primerjava in izra~un je na spletni strani zirovnica.com

Bernarda Resman

Uporaba blata iz 
obstoje~ih greznic in 
MK^N kot gnojilo v 
kmetijstvu

V ob~inah Jesenice in @irovnica je JEKO-IN, javno komunalno 
podjetje, d.o.o., Jesenice izvajalec obvezne ob~inske gospodar-
ske javne slu`be odvajanja in ~i{~enja komunalne in padavinske 
odpadne vode. Prevzem blata iz greznic in malih komunalnih 
~istilnih naprav (MK^N) najmanj enkrat v dveh letih je ena od 
obveznih nalog izvajalca ob~inske gospodarske javne slu`be. 

V 13. ~lenu Uredbe o odvajanju in ~i{~enju komunalne in pada-
vinske odpadne vode (Ur. l. RS {t. 88/2011) je predpisano, da 
je v primeru blata, ki nastaja v kmetijskem gospodarstvu in je v 
skladu s predpisom, ki ureja uporabo blata iz komunalnih ~istil-
nih naprav v kmetijstvu, zme{ano skupaj s komunalno odpadno 
vodo, z gnojevko oz. gnojnico ter skladi{~eno najmanj {est me-
secev, dovoljena uporaba blata kot gnojila v kmetijstvu. Izvajalec 
javne slu`be JEKO-IN je dol`an kot obvezno javno slu`bo v takih 
primerih zagotavljati samo prve meritve in obratovalni monito-
ring ali izdelavo ocene obratovanja MK^N.

Navedeno dolo~ilo se lahko uporablja le v primeru, ~e lastnik 
greznice ali MK^N predlo`i pisno izjavo, da se blato, ki nastaja 
na njegovem kmetijskem gospodarstvu uporablja za gnojilo v 
kmetijstvu v skladu z Uredbo o uporabi blata iz komunalnih ~is-
tilnih naprav v kmetijstvu.

Za uveljavljanje oprostitve pla~ila storitve praznjenja grezni~nih 
go{~ oz. blata iz MK^N mora stranka, ki ima registrirano kme-
tijsko gospodarstvo, izpolniti Vlogo za oprostitev pla~ila storitev 

praznjenja grezni~nih go{~ oz. blata iz MK^N. Med zahtevani-
mi podatki je tudi podatek o identifikacijski {tevilki kmetijske-
ga gospodarstva KMG-MID, za katerega se uveljavlja oprostitev 
pla~ila. S podpisom vloge vlagatelj podpisuje tudi izjavo o rav-
nanju z blatom iz greznice ali MK^N.

Vloga je dostopna na spletni strani podjetja JEKO-IN, d.o.o., Jese-
nice. Po prejemu vloge vas bomo o na{i odlo~itvi pisno obvestili. 

Oprostitev pla~ila okoljske dajatve za 
obremenjevanje okolja zaradi odvajanja 
odpadnih vod, ki nastajajo pri opravljanju 
kmetijske dejavnosti

Uporabnikom, ki imajo registrirano kmetijsko dejavnost, se lah-
ko na osnovi 3. ~lena Uredbe o okoljski dajatvi za onesna`evanje 
okolja zaradi odvajanja odpadnih vod (Ur. l. RS {t. 80/2012) in 
3. ~lena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpa-
dnih voda v vode in javno kanalizacijo (Ur. l. RS {t. 64/2012) 
odobri oprostitev pla~ila okoljske dajatve za odpadno vodo iz 
kmetijske dejavnosti, ~e se le-ta uporablja kot gnojilo na kmetij-
skih povr{inah v skladu s predpisi. Med zahtevanimi podatki je 
tudi podatek o identifikacijski {tevilki kmetijskega gospodarstva 
KMG-MID, za katerega se uveljavlja oprostitev pla~ila.

Uporabniki, ki imajo skupen vodomer za gospodinjstvo in kme-
tijsko dejavnost, morajo urediti monta`o vodomera, s katerim 
bo mo`no spremljati porabo vode lo~eno za gospodinjstvo in za 
kmetijsko dejavnost. 

Vloga je dostopna na spletni strani podjetja JEKO-IN, d.o.o., 
Jesenice. Po prejemu vloge vas bomo o na{i odlo~itvi pisno 
obvestili. 
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Operacijo delno financira Evropska unija in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture  
za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete »Varstvo okolja – področje voda«, prednostne usmeritve »Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod«

Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Zgornje Save in 
na območju Kranjskega in Sorškega polja 

V občini Žirovnica se dela  
bližajo koncu

1. sklop

V občini Žirovnica smo z deli na delu projekta Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Zgornje Save in na območju 
Kranjskega in Sorškega polja – I. sklop pohiteli, saj smo svoj del projekta začeli izvajati prvi, že meseca maja leta 2013, počasi 
pa ga že peljemo proti koncu. Verjamemo, da smo tega veseli tako vi, občani, kot mi, ki smo tako ali drugače del njegovega 
izvajanja.

Gre za pomemben projekt za našo občino, tudi zato, ker se 
naša občina nahaja na vodovarstvenem območju, urejena in-
frastruktura pa je tudi sicer eden od temeljnih pogojev za 
kakovostno bivanje ljudi. Cilj aktivnosti, ki potekajo v naši 
občini, je izgrajeno kanalizacijsko omrežje v aglomeraci-
ji Žirovnica (ID 16497). Skupaj bo zgrajenega 11.185 metrov 
kanalizacijskega omrežja, od česar bo 3.316 metrov povezo-
valnega voda, 7.869 metrov pa bo kanalizacijskega omrežja v 
naseljih Žirovnica, Moste, Selo in Zabreznica. Omenjeni po-
vezovalni vod bo odpadne vode iz navedenih naselij odvajal na 
čistilno napravo Radovljica. 
Kanalizacija v naši občini je zasnovana tako, da v čim večji 
meri odvaja odpadne vode gravitacijsko oz. kjer to ni mogoče 
preko lokalnih črpališč do zbirnih kanalov.
Do danes smo v naši občini opravili že kar 65 % zadanega 
(izgradnja kanalizacijskega omrežja v naseljih Zabreznica in 
Selo ter v delu naselij Žirovnica in Moste ter izgradnja pove-
zovalnega kanala od obrtno poslovne cone Žirovnica do Sela), 
do konca projekta nas tako čaka le še izgradnja kanalizacijske-
ga omrežja v delu naselja Žirovnica in v delu naselja Moste.

Projekt izgradnje kanalizacije v občini Žirovnica je sicer del 
skupnega projekta Občin Radovljica, Žirovnica, Jesenice in 
Bohinj, ki ga sestavljajo še podprojekti: izgradnja kanalizaci-
je Begunje v občini Radovljica, izgradnja kanalizacije in nad-
gradnja ter rekonstrukcija centralne čistilne naprave v občini 
Jesenice in izgradnja kanalizacije ter centralne čistilne napra-
ve v občini Bohinj. Celoten projekt bo zaključen do konca leta 
2015.
Ob tej priložnosti bi se vam znova želeli zahvaliti za vaše 
potrpljenje in pripravljenost na sodelovanje. Zavedamo se, da 
gradnja v takšnem obsegu močno vpliva na vaše vsakodnevne 
aktivnosti, vendar se tovrstnim motnjam žal ne moremo izo-
gniti, jih pa poskušamo zmanjšati na najmanjšo možno mero.

Operacijo delno financira
Republika Slovenija

Asfaltiranje ulic v naselju Selo pri Žirovnici

Gradnja kanalizacije v naselju Žirovnica

Gradnja kanalizacije v naselju Moste

clanekZgSava2a.indd   4 30/10/14   11:07
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Justina Vida Rojc, 1922–2014

28. septembra je umrla Vida Rojc, zdravni-
ca, sestra usmiljenka, humanitarna delavka 
in ~astna ob~anka ob~ine @irovnica.
Vida Rojc se je rodila 22. junija 1922 v Ra-
domljah. Leta 1943 je zaklju~ila bolni~arsko 
{olo in postala ~lanica Dru`be usmiljenk. 
Po diplomi na Medicinski fakulteti v Ljublja-
ni je kot zdravnica delovala na Kosovu in 
v Beogradu. Tri leta je pre`ivela v misijonu 

na Madagaskarju in po vrnitvi pri{la na Breznico, v dom sester 
usmiljenk. Opravila je podiplomski {tudij iz pulmologije na Gol-
niku in se zaposlila v Zdravstvenem domu Jesenice. Leta 1986 
se je upokojila, svoje zdravni{ko poslanstvo pa je opravljala vse 
do 80. leta starosti.
Vida Rojc je leta 2002 prejela zlati prstan, nagrado Gorenj-
skega zdravni{kega dru{tva, za `ivljenjsko kozmopolitansko 
delo na podro~ju infektologije, pulmologije, splo{ne medi-
cine, za zdravstveno, vzgojno in pedago{ko delo. S svojim 
po`rtvovalnim delom je prispevala k ugledu in razvoju ob~ine  
@irovnica, zato je leta 2004 prejela naziv ~astna ob~anka 
ob~ine @irovnica. 

In memoriam
Doktor Roj~eva, tako smo jo klicali vsi njeni pacienti, sosedje, 
sodelavci, znanci, je od{la. Bila je skromna, znala je poslu{ati, 
bila je skoraj nepogre{ljiva. Imela je nadnaravni dar, s katerim 
je osre~evala ljudi okoli sebe. V te`avah jim je znala prisluhniti 

z materinskim srcem, jih tola`iti in jim vedno prav svetovati. 
Nikoli ni zvi{ala glasu, delovala je ~udovito pomirjujo~e. Kadar 
so jo poklicali k bolniku, se ni ozirala na ~as, ali na vremenske 
razmere. Prav tako se ni izgovarjala na svojo utrujenost, pogo-
sto je kar pe{ odhitela pomagat bolniku. 

V brezni{ki `upniji bi te`ko na{li hi{ni prag, ki ga sestra Justina 
Vida Rojc ne bi bila prestopila. Vsakega ~loveka v stiski je tiho 
spremljala v svojem srcu, tudi z molitvijo, vse dotlej, dokler se 
bolniku stanje ni izbolj{alo.

Bila je med ustanovnimi ~lanicami `upnijske Karitas Breznica - 
leta 1990. S svojo karizmo nas je duhovno bogatila, bila nam je 
vzornica in svetovalka, nesebi~no nam je podarjala svoje znanje 
in izku{nje. Tudi v visoki starosti je njen duh ostal mlad, poln 
idej in modrih nasvetov. Neizmerno smo hvale`ni, da jo je Bo`ja 
previdnost pripeljala v na{e kraje za ve~ kot 40 let.

Njeni zadnji nasveti so bili: »Ne pozabite na bolne in trpe~e! 
Vztrajajte in delajte dobro, dokler vam mo~i in zdravje 
dopu{~ajo. Imejte se radi…!«

Draga sestra dr. Roj~eva, Bog vam povrni za va{o neizmerno 
dobroto z ve~nimi darovi!
S hvale`nostjo v srcu se vas spominjamo in smo z vami pove-
zani v molitvi.

Sodelavke in sodelavci `upnijske Karitas Breznica

Obvestila o odmeri komunalnega 
prispevka za naselji Zabreznica in 
Selo

Predvidoma do konca leta 2014 bo v okviru izvajanja projekta 
»Izgradnja fekalno kanalizacijskega omre`ja v ob~ini @irovnica 
– del faze 3, faza 4 in faza 5 ({tiri naselja ob~ine @irovnica)« 
zaklju~ena gradnja kanalizacijskega omre`ja v vaseh Zabreznica 
in Selo in pridobljeno uporabno dovoljenje. V mesecu novem-
bru bomo zato prebivalcem Zabreznice in Sela poslali obvestilo 
o odmeri komunalnega prispevka, s katerim `elimo zavezance 
za pla~ilo komunalnega prispevka za naknadno opremljanje ze-
mlji{~ s kanalizacijo seznaniti, s katerimi podatki iz uradnih evi-
denc za posamezne objekte razpolagamo (Register nepremi~nin 
– GURS, Zemlji{ka knjiga), da jih bodo lahko preverili in, ob 
predlo`itvi ustreznih dokazil (npr. projekt za pridobitev gradbe-
nega dovoljenja), po potrebi tudi dopolnili. Vse ustrezne infor-
macije dobite pri Sa{i Mencinger Pan~ur (tel. 580 91 00).
Zavezanec za pla~ilo komunalnega prispevka je vsak lastnik ali 
solastnik `e zgrajenega objekta na delno opremljenem stavb-
nem zemlji{~u, ki se priklaplja na novozgrajeno kanalizacijsko 
omre`je, razen tistih, ki so komunalni prispevek `e pla~ali in 
imajo za to ustrezna dokazila. Vi{ina komunalnega prispevka 
je odvisna od povr{ine gradbene parcele, neto tlorisne povr{ine 
objekta in faktorja dejavnosti (stanovanjske stavbe, poslovne 
stavbe, gostinski objekti, itd.).

O pravilnem kurjenju z drvmi

Les je obnovljivi vir energije in z zgorevanjem v kurilnih napravah 
ne pove~uje izpuste toplogrednih plinov, pri zgorevanju pa `al 
nastajajo tudi pra{ni delci, ki onesna`ujejo zrak in predstavljajo 
nevarnost za zdravje ljudi. U~inkoviti ukrepi za zmanj{anje emisij 
delcev PM10 so poleg vgradnje primerne kurilne naprave z viso-
kim izkoristkom, predvsem uporaba zra~no suhih drv s primerno 
velikostjo polen, pravilna zakuritev in dodajanje drv v kuri{~e, 
pravilna regulacija zgorevalnega zraka in redno vzdr`evanje ku-
rilnih naprav. Ve~ o pravilnem kurjenju z drvmi v lokalnih kuril-
nih napravah si lahko preberete v zlo`enki Ministrstva za okolje 
in prostor na spletni povezavi: http://www.zirovnica.si/poveza-
va.aspx?pid=3220

Imate težave z računalnikom?
Mi vam lahko pomagamo.

Popravljamo:

Pokličite nas!
Pomagali vam bomo.

• prenosne računalnike, osnovne plošče, displeje,
• namizne računalnike, strežnike
• tiskalnike, monitorje, telefakse,
• računalniške mreže in internet,
• čistimo računalniške viruse
• instaliramo protivirusni program F-secure
• nadgradnje računalnikov
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ZTK upravlja z rojstnimi hi{ami ^opa, Pre{erna in Fin`garja, 
Jan{evega ~ebelnjaka in kulturne dvorane na Breznici. Klju~ne 
naloge Zavoda so varovanje in predstavljanje kulturne dedi{~ine, 
razvoj, promocija in tr`enje turisti~ne ponudbe ter spodbuda 
in podpora organizacijam in posameznikom, ki delujejo na 
podro~ju kulture in turizma v ob~ini. Za izvajanje dejavnosti skr-
bijo {tirje zaposleni, v letu 2014 je Ob~ina @irovnica za delovanje 
Zavoda skupno namenila 99 tiso~akov. 

Zavod je sprva kot vr{ilec dol`nosti direktorja vodil teda
nji pod`upan, Izidor Jekovec.

Jekovec: »Osnovni namen ustanovitve Zavoda je bil prevzem 
upravljanja Pre{ernove in Fin`garjeve rojstne hi{e, ki bi skupaj 
s ^opovo, prestavljale temelj razvoja turisti~nih produktov v 
ob~ini. @al s prijavo na razpis Ministrstva za kulturo decembra 
2004 nismo bili uspe{ni. Tako je bil za zakupnika Fin`garjeve in 
Pre{ernove hi{e v marcu 2005 izbran Gorenjski muzej Kranj, s 
^opovo pa je za~asno upravljala ob~inska uprava Ob~ine @irov-
nica in kasneje Zavod. Za ustanovitev Zavoda je bil pomemben 
sklep ob~inskega sveta v aprilu 2004, da se turisti~na dejavnost 
v ob~ini profesionalizira, naloge pa naj bi do sprejema nove or-
ganizacijske oblike opravljala ob~inska uprava.
Potrebno pa je omeniti {e sklep OS, sprejet pri prvi obravnavi 
odloka o ustanovitvi Zavoda, ki pravi, da v kolikor dr`ava ne bo 
izkazala interesa za prenos Pre{ernove in Fin`garjeve hi{e na no-
voustanovljeni javni zavod, se izvede postopek organiziranja de-
javnosti spodbujanja razvoja turizma v re`ijskem obratu. V nada-
ljevanju je bil na osnovi programa in primerjave uspe{nosti obeh 
organizacijskih oblik ta sklep spremenjen in obdr`al se je zavod.«

V prvem letu delovanja je delo direktorja ZTK prevzel Ja
nez Dol`an. Z januarjem 2010 je Zavod prevzel v upra
vljanje Fin`garjevo in Pre{ernovo rojstno hi{o.

Dol`an: »Prvih pet let delovanja Zavoda je bilo namenjenih 
pove~anju prepoznavnosti ob~ine @irovnica v {ir{em slovenskem 
prostoru. V tem ~asu smo se uspe{no prijavljali na razpise za 
Naturo 2000, Karavanke prihodnost, Slow Tourism … Z `eljo 
po bolj{i kulturni ponudbi v na{i ob~ini smo izvedli preko 150 
koncertov, gledali{kih iger, razstav, izobra`evanj, kar nas je na 
koncu pahnilo v rde~e {tevilke. 8. februarja 2008 smo izvedli 
prvi organiziran pohod po Poti kulturne dedi{~ine in januarja 
2010 kljub raznim te`avam prevzeli v upravljanje Pre{ernovo in 
Fin`garjevo rojstno hi{o.
Lahko re~em, da smo z ustanovitvijo Zavoda popestrili kulturno 
in turisti~no ponudbo ob~ine.« 
 

Decembra 2010 je direktorica ZTK postala Maja Zupan, ki 
povzema delovanje Zavoda v zadnjih {tirih letih. 

Zupan: »Zavod se je konec leta 2010 spopadal s hudimi finan~nimi 
te`avami. V prvi vrsti ga je bilo potrebno ustrezno reorganizirati 
in finan~no stabilizirati. Leta 2011 so bili narejeni klju~ni koraki v 
zvezi z aktivnostmi italijansko-slovenskega projekta SlowTourism 
za ureditev doline Zavr{nice. Projekt je bil uspe{no zaklju~en lani 
z otvoritvijo Rekreacijskega parka Zavr{nica. 
Leta 2012 smo na{o turisti~no ponudbo obogatili s proizvodom 
»V zibelki slovenskega ~ebelarstva in kulture«. Trajnostno narav-
nane vsebine povezane turisti~ne ponudbe v vaseh pod Stolom 
pa so navdu{ile komisijo TZS, ki je Pot kulturne dedi{~ine @irovni-
ca prepoznala za najbolj{o tematsko pot Slovenije. V naslednjem 
letu smo PKD tudi celostno uredili, kar je za klju~no turisti~no 
blagovno znamko ob~ine zelo pomembno. Jeseni 2013 je z or-
ganizacijo prve konvencije za Slovensko pisateljsko pot na{a Pot 
dobila {e pomembno priznanje na podro~ju razvoja tematskih 
literarnih poti v Sloveniji in v zamejstvu. V iztekajo~em letu smo 
pri~eli z izobra`evanjem in aktivnim povezovanjem ponudnikov 
turisti~nih storitev. Sloganu »Turizem smo ljudje« dodajamo 
»Turizem smo zgodbe« in »Turizem smo stroka«, ~emur sledimo 
vsa zadnja leta, pa naj gre za aktivnosti znotraj ob~ine ali regije.«

Kak{no je bila vloga Zavoda v preteklih letih, kak{ne je 
njegov polo`aj danes, kako naprej? 

Jekovec: »@elja, ciljev in ambicij je bilo na za~etku veliko. V 
turizmu smo videli prilo`nost, osnova za razvoj naj bi bile 
Pre{ernova, Fin`garjeva in ^opova hi{a, ki bi preko produkta Pot 
kulturne dedi{~ine povezala ponudbo v ob~ini. To se je le de-
loma uresni~ilo. Razlogi za to so tako zunanji, ki so povezani s 
slab{o gospodarsko situacijo, kot tudi notranji. Ti se nana{ajo na 
na{o slabo promocijo produkta, te`avam z dostopom do Mar-
kove cerkve, slabi povezanosti ali celo nepripravljenosti za so-
delovanje v kraju. Prav tako se premalo zavedamo, da mora biti 
v ospredju stroka in ne politika. Zavod naj bi postal tudi glavni 
promotor, koordinator in povezovalec vseh prireditev v ob~ini 
ter upravljalec kulturnih in {portnih objektov. A `elje so eno, re-
alnost drugo. Organizatorji raznih prireditev niso prepoznali te 
vloge Zavoda, saj je ta v~asih ni znal ali ni mogel prevzeti. Slabost 
je tudi v tem, da se sredstva za prireditve ve~inoma ne razporeja 
preko Zavoda, temve~ neposredno preko ob~inskega prora~una. 
Omenim naj {e nalogo, ki bi morala biti med pomembnej{imi 
cilji ZTK v prihodnje, to je pridobivanje sredstev za projekte na 
razpisih. Imamo pozitivno izku{njo s projektom ureditve doline 
Zavr{nice in upam, da to ne bo osamljen primer. 

10 let Zavoda za turizem in kulturo @irovnica
Novembra leta 2004 je bil ustanovljen Zavod za turizem in kulturo @irovnica z namenom izvajanja dejavnosti na 
podro~ju turizma in kulture ter upravljanja s kulturno dedi{~ino v ob~ini.
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Zaradi vsega zapisanega, se danes tako kot pred desetimi leti 
postavlja vpra{anje o smiselnosti dela in obstoja zavoda. Kaj je 
bolj{e: zavod ali re`ijski obrat? Tudi danes sem mnenja, da je 
bolj{a mo`nost zavod. Potreboval pa bo sredstva, pravi kader, 
pogum, vizijo, podporo in ve~ zaupanja.

Zupan: »V nadaljevanju si `elimo {e tesnej{ega povezovanja in 
sodelovanja z dru{tvi pri ustvarjanju dogodkov, oblikovanje in 
aktivno tr`enje tematskih turisti~nih proizvodov znotraj regije, 
predvsem pa mo~nej{e zasebne turisti~ne iniciative doma. Turi-
zem je posel in ne zgolj ljubiteljska dejavnost. Le profesionalen 
pristop, ustrezna finan~na sredstva in popolna podpora aktiv-
nostim zavoda s strani ob~ine lahko uresni~ijo zapisano vizijo  
»@irovnica 2020 s kulturo in turizmom v srcu«. 

Polona Kus

Kako pre`iveti petkov ve~er v dvoje?

Mrzli ve~eri trkajo na vrata in ~e 
se spra{ujete, kaj po~eti ob pet
kih zve~er, da bi zdru`ili prijetno s 
koristnim, vam ponujamo odli~no 
re{itev. Pridru`ite se nam in se po
veselite z nami na plesnih te~ajih za 
odrasle v prostorih O[ @irovnica. 
Vsak petek ob 19h vam bomo pribli`ali 
vrsto dru`abnih plesov, kot so ~a-~a-~a, 
dunajski in angle{ki val~ek, fokstrot, jive, 
disko swing itd., in poskrbeli, da se boste 

ob razli~nih prilo`nostih znali zabavati in zavrteti na plesi{~u. ^e 
pa ste eden tistih, ki se bolj navdu{uje nad salso in njej podob-
nimi kubanskimi ritmi, potem vas vabimo, da se nam pridru`ite 
vsak petek ob 20h, ko bomo spoznavali ples, ki je dandanes pri-
soten na celotni zemeljski obli in ki zdru`uje nasmejane obraze 
in pozitivnega razmigavanja `eljne plesalce.
Vabljeni torej vsak petek ob 19h na te~aj dru`abnih ple
sov za~etne stopnje ali ob 20h na za~etni te~aj salse. Prva 
vaja bo v petek, 14. 11. 2014. S seboj prinesite le dobro voljo 
in ~evlje, v katerih najraje ple{ete! Cena plesnega te~aja zna{a 
25 EUR na osebo.
Ve~ o plesnih te~ajih Bolera si lahko ogledate na na{i spletni 
strani www.bolero.si, kjer se tudi prijavite na `eleni plesni te~aj 
v @irovnici. Za dodatne informacije smo vam na voljo na tel. 01 
512 0 512 ali 040 322 522.

Dnevi evropske kulturne 
dedi{~ine − Dan Zdravljice
Zadnji teden v septembru je v 49 dr`avah, podpisni
cah Evropske kulturne konvencije, posve~en kulturni 
dedi{~ini. DEKD 2014 so potekali pod geslom »Dedi{~ina 
gre v {ole«. ZTK @irovnica je ob tej prilo`nosti pripravil 
dan Zdravljice.

Zavod za turizem in kulturo @irovnica je 30. septembra odprl 
vrata spominskih hi{ in obiskovalce povabil, da se po Poti kul-
turne dedi{~ine brezpla~no popeljejo z lojtrniki. V Pre{ernovi 
rojstni hi{i so ta dan odprli razstavo ilustracij Zdravljice aka
demske kiparke Andrejke ̂ ufer. Svojo, likovno interpretacijo 
Zdravljice, je umetnica pripravila za knjigo Zdravljica in njena 
pot v svet, ki je iz{la letos februarja. V knjigi, posve~eni 170. 
obletnici nastanka Zdravljice, nastala je prav okoli Martinovega 
leta 1844, je zbranih 26 prevodov pesmi v jezike evropskih in ne-
evropskih narodov. Andrejka ^ufer je vsakemu prevodu dodala 
ilustracijo v tehniki slikanja s tu{em, ki bodo v Pre{ernovi rojstni 
hi{i na ogled do 8. februarja.

Razstava mozaikov trencadis*

V kavarni Apropos v Trgov
skem centru Bled, so v mese
cu novembru svoje trencadis* 
mozaike, pod okriljem pod
jetja Rokodel`c, na ogled po
stavili Ur{ka A. Poto~nik, Petra 
Kunstelj in Miha Poto~nik.

Trencadis (iz katalonske besede 
"trencat", ki pomeni zlomljen) je 
vrsta mozaika, ro~no izdelanega iz 
lomljene keramike, lahko tudi stekla, ogledal,... Zna~ilen je za 
{pansko modernisti~no arhitekturo, najbolj znan je po umetni-
nah Antonija Gaudija.
Odprtje razstave je bilo v nedeljo, 2. novembra 2014 ob 19. uri. 
Razstava bo na ogled do 30. novembra. Vabimo vas, da si jo 
ogledate!

U~enci O[ @irovnica so v sklopu DEKD spoznavali dedi{~ino 
doma~ih vasi – Pre{ernovo, Fin`garjevo in Jalnovo rojstno 
hi{o, cerkev sv. Lovrenca, ku`na znamenja in korita.

M  040 322 522
T  01 512 0 512
E  info@bolero.si
W  www.bolero.si
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KD dr. France Pre{eren @irovnica  Breznica
Vabilo na koncert ob 20-letnici delovanja 

Otro{ke folklorne skupine Breznica

Je Otro{ka folklorna skupina Breznica pred dvajsetimi leti za~ela 
delovati in v tem ~asu se je ogromno otrok nau~ilo plesati.

Je prav, da se tak visok jubilej proslavi,
zato ste v na{o dru`bo vabljeni vsi.

V soboto, 22. 11., ob 18.30 in nedeljo, 23. 11., ob 18.00 
bo veselo, v dvorani na Breznici se bo plesalo in pelo.

Pester november v knji`nici 

V ~etrtek, 6. novembra, vas ob 19. uri vabimo na zanimiv 
ve~er s Heleno Bizjak. Predavanje Telo govori ali Zdravje je 
v na{ih rokah in nogah govori o zdravem na~inu `ivljenja, 
o starih kitajskih tehnikah dotika – refleksni masa`i rok in nog 
ter prakti~nem prikazu akupresurnih in refleksnih to~k proti 
bole~inam, alergijam, gripi, …
Novembra obele`ujemo dan slovenskih splo{nih knji`nic, zato 
smo za otroke pripravili predstavo Dru`inskega gledali{~a Ko-
lenc Kdo je napravil Vidku sraj~ico. Na predstavo ste vabljeni 
v ponedeljek, 17. novembra ob 17. uri.
Vabljeni tudi k obisku rednih dejavnosti za otroke in odrasle ter 
med knji`ne police, da si izberete dobro knjigo, ki vas bo spre-
mljala v jesen.

Katarina Plasin

[kratovanje 

16. novembra ob 17h 
vas ponovno vabimo v svo-
jo dru`bo. Tokrat se bodo 
z nami zabavali plesalci 
Otro{ke folklorne skupine 
z Breznice. Na na{i Face-
book strani [kratovanje v  
@irovnici nas lahko v{e~kate 
in sledite na{im nagra-
dnim igram. Tokrat vas 
vabimo, da nas nari{ete in 

nam na na{ elektronski naslov (gledalisce.julka.dovzan�gmail.
com) po{ljete skenirano sli~ico. Sli~ice bomo objavljali na sple-
tni strani, mogo~e bo katera od njih krasila na{ naslednji pla-
kat, najlep{e pa je, da bomo dve sli~ici iz`rebali in podarili dve 
dru`inski vstopnici za ogled [kratovanja. 
Dragi otroci in star{i, veselimo se sre~anja z vami. 

Va{i [krati

Matineje v dvorani na Breznici

Gledali{~e Makarenko je za 
najmlaj{e gledalce pripravil 
pestro gledali{ko sezono. 
Otroci, od 2. do 10. leta, 
si bodo lahko v dvorani na 
Breznici vsako drugo nede-
ljo ogledali lutkovno ali igra-
no predstavo. Pri~etek pred-
stav je ob 11. uri, vstopnina 
3 EUR. Ve~ o gledali{~u Ma-
karenko si lahko preberete 
na spletni strani www.lut-
ke-makarenko.com. 

16. 11. 2014 Picko in Packo   
30. 11. 2014 Kako je ku`a Ren~o nehal ren~ati 
14. 12. 2014 Snegulj~ica    
28. 12. 2014 Lepotica in zver in obisk Dedka mraza 
11. 1. 2015 Prijatelja za vedno   
25. 1. 2015 Zimske radosti   
22. 2. 2015 [pelca in abecedni {krat  
8. 3. 2015 Zaj~kovo odkritje   
22. 3. 2015 Rde~a kapica   
5. 4. 2015 ^ebelica Lenka   
19. 4. 2015 Morske dogodiv{~ine

Bralni namig iz knji`nice Matije ^opa

Edo Marin~ek: SKOK V SMETANO 
MKZ, 2007
Zakaj bi kdo napisal knjigo o svojem `ivlje-
nju? Zelo preprosto – ker je bilo njegovo 
`ivljenje kot roman. Peter Florjan~i~ je bil 
dolga leta v slovenski javnosti popolni ano-
nimus. Potem pa je Karpo Godina o njem 
posnel film Zgodba o gospodu Petru F. in 
gospod F. je postal frajer tudi v Sloveniji. 
In to popolnoma upravi~eno. V filmu smo 
spoznali klenega Blejca, ki je prav toliko kot 
na svoje izume dal tudi na `ivahno no~no `ivljenje ter na giba-
nje v mondenih krajih in visoki dru`bi od Monaka do presti`nih 
letovi{~ v Alpah, v dru`bi filmskih zvezd in bogata{ev. Ob tem 
je do denarja in minljivega bli{~a ohranil zdravo distanco in se 
{e naprej usmerjal v lastno inovativno ustvarjalnost. Avtobio-
grafsko pripoved Petra F. je zapisal Edo Marin~ek.

Na prvi matineji so se otroci 
zabavali ob ogledu predstave 
^ebelarjeve ~ebelice, v kateri sta 
zaigrala Ga{per Stojc in Anama-
rija Kraj{ek

•	 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

•	 tečaji	družabnih	plesov	za	odrasle
•	 orientalski	-	trebušni	plesi
•	 joga	in	meditacije
•	 country	plesi	-	line	dance
•	 ples	ob	drogu	-	pole	dance
•	 swing,	salsa,	rock&roll
•	 individualno	poučevanje
•	 sobotni	plesi	–	preplesovanje	v	Kranju

V KRANJU, RADOVLJICI, 
LESCAH in na JESENICAH

ples − rekreacija − zabava

INFO
tel: 04/ 251 50 00

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

e-mail: info�chachacha.si
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Jurij Bohinc (Georg Wohiniz) je bil rojen okrog leta 1618, ver-
jetno v Smoku~u, umrl pa je 5. februarja 1684 na Dunaju. V 
slovensko zgodovino se je posebej zapisal s pravno ureditvijo 
zapu{~ine duhovnika s Kranjske Luke Knaflja, ko je leta 1676 
sestavil ustanovno listino za {tipendijsko Knafljevo univerzite-
tno ustanovo. Jurij Bohinc je veljal za imenitnega Kranjca, bil 
je doktor filozofije in prava, dvorni in sodni svetnik in svetnik 
{kofijskega konsistorija. O Juriju Bohincu nimamo ohranjene 
nobene monografije ali podrobnega `ivljenjepisa, niti letnica 
rojstva (okoli 1618) niti kraj nista zanesljivo znana. Vsekakor pa 
se je leta 1633 {olal v jezuitskem kolegiju v Ljubljani, nato je na 
jezuitski univerzi v Gradcu {tudiral filozofijo in jo kon~al z dok-
toratom. Iz Gradca je od{el na Dunaj, kjer je {tudiral na pravni 
fakulteti in kon~al {tudij z doktoratom leta 1647. Na Dunaju je 
opravljal ve~ pomembnih funkcij, med njimi je bil tudi svetnik 
dunajskega {kofijskega sveta in profesor na pravni faulteti. Na 
univerzi je opravljal pomembne funkcije, 1665 in 1676 je bil 
dekan pravne fakultete, 1676 tudi rektor. 

Za Slovence pa je ena najpomembnej{ih stvaritev Jurija Bohin-
ca sestava ustanovne listine Knafljeve univerzitetne ustanove 
leta 1776, ko je bil rektor dunajske univerze. Listina je napisa-
na na pergament, velika je 75 x 65 cm, pe~atena z vo{~enim 
izvr{iteljevim pe~atom v lesenem ohi{ju in jo hrani Univerzite-
tni arhiv na Dunaju. Bohinc je v listini povzel v ustanoviteljevi 
oporoki zapisane `elje, sam pa je opredelil pravila upravljanja s 
premo`enjem ustanove in podeljevanjem {tipendij. 
Kot nam pri~ajo razni podatki, sta si bila Luka Knafelj in Jurij 
Bohinc zelo blizu. Luka Knafelj je napisal oporoko pred petimi 
pri~ami, med njimi je bil tudi Jurij Bohinc, doktor in profesor prava. 
V oporoki je Knafelj zapustil Juriju Bohincu »svojemu zaupnemu 
prijatelju, ki mu je storil mnogo dobrega, {tirideset veder svojega 
najbolj{ega vina«. Luka Knafelj je v oporoki imenoval za svojega 
prvega gojenca ne~aka Andreja Matev`ka, za njim pa sina dr. Ju-
rija Bohinca. Jurija Bohinca je Luka Knafelj v oporoki imenoval za 
prvega superintendenta {tipendijske ustanove, slu`bo je Bohinc 
opravljal od izdaje ustanovne listine do svoje smrti leta 1684.

[tipendije Knafljeve univerzitetne ustanove je v ~asu do prve sve-
tovne vojne u`ivalo okrog 1200 {tudentov. [tipendije so bile sicer 
namenjene le {tudentom iz de`ele Kranjske, ne glede na jezikovno 
pripadnost, vendar je s seznama {tipendistov razvidno, da je bila 
glavnina Slovencev. Knafljeva ustanova je bila slovenskim {tudentom 
velikokrat edina pomo~ in podpora za {tudij na Dunaju. Prav tako pa 
se je tudi Univerza na Dunaju, vse do prenosa upravljanja Knaflje-
ve ustanove na Univerzo v Ljubljani leta 1961, izkazala z odgovor-

nim upravljanjem premi~nega, v vredenostnih papirjih nalo`enega 
premo`enja, nadzorom nad upravo hi{e ter pregledom in potrjeva-
njem upravnih ra~unov superintendenta. To je uspelo predvsem z 
nastavljanjem vestnih in uglednih upraviteljev – superintendentov, 
ki so morali biti v skladu z listino promovirani doktorji prava na 
eni od avstrijskih univerz, po mo`nosti s Kranjske, ali pa so morali 
dobro poznati razmere na Kranjskem. Tako je bil na primer v letih 
1786–1804 superintendent Janez Nepomuk Sor~an (Sortschan), 
doma iz Bitenj, profesor in tudi dekan na pravni fakulteti, v letih 
1822–1840 Jurij plemeniti Rasp, profesor prava na na terezijanski 
voja{ki akademiji. Njegova najve~ja zasluga je bila, da se je uprl zah-
tevi, da bi hi{o prodali in nalo`ili le denar, ki bi v kasnej{ih inflacijah 
izginil. Eden najpomembnej{ih upraviteljev v 19. stoletju je bil An-
drej Ferdinand Suppantschitsch (1855–1873), rojen v Ljubljani, na 
Dunaju je {tudiral pravo kot Pre{ernov vrstnik, z umnim gospodar-
jenjem je pove~al {tevilo {tipendijskih mest in tudi vi{ino {tipendij, 
nasledil ga je Ljubljan~an Josip ^i`man (Zhismann) (1874–1877), ki 
je bil med drugim najuglednej{i strokovnjak za pravo pravoslavnih 
cerkva na Dunaju in nekaj ~asa vzgojitelj princa Rudolfa. Vodstvo 
dunajske univerze je ustanovo le upravljalo, pri ~emer je bilo vezano 
na dolo~ila ustanovnega pisma. Lastnica hi{e in premo`enja je bila 
Knafljeva ustanova in ustanovno pismo ni v nobeni to~ki predvi-
devalo mo`nosti, da se hi{a ali denarno premo`enje ustanove na 
kakr{enkoli na~in lo~i ali odtuji od ustanove. Univerzitetni konzistorij 
je finan~no poslovanje Knafljeve ustanove strogo nadziral.

^eprav Bohinc ni posebej dolo~il {tudijske usmeritve {tudentov, 
so v za~etku {tipendije podeljevali le pravnikom, filozofom in me-
dicincem, ne pa tudi bogoslovcem. To pa verjetno zaradi tega, 
ker so za bogoslovce obstajale Hrenove {tipendije, tak{no je na 
primer u`ival tudi Luka Knafelj. S prvotnih {tirih {tipendij se je 
sredi 18. stoletja njihovo {tevilo pove~alo na ve~ kot deset, med-
tem ko je sredi devetdesetih let 19. stoletja njihovo {tevilo nara-
slo na 39. V ~asu obstoja Knafljeve univerzitetne ustanove so se 
ve~krat pojavile ideje, da bi hi{o prodali in {tipendije izpla~evali 
le iz nalo`enega denarja, kar se k sre~i ni zgodilo. Predvsem v 
19. stoletju najdemo med Knafljevimi {tipendisti pomembne slo-
venske osebnosti na podro~ju kulture in znanosti kot so Jernej 
Kopitar, France Pre{eren, Friderik Baraga (v ~asu {tudija prava), 
pravnik in nekaj ~asa rektor gra{ke univerze Janez Kopa~, politik 
Valentin Zarnik, Ivan Tav~ar, Josip Plemelj, Anton Melik, Ivan Pri-
jatelj, Oton @upan~i~, Hinko Smrekar in {tevilni drugi.

Po prvi svetovni vojni je na pomen Knafljeve ustanove opo-
zarjal predvsem duhovnik Tomo Zupan, doma iz Smoku~a. S 

JURIJ BOhINc IN KNAflJEVA USTANOVA

Dunaj leta 1896. V ozadju Knafljeva hi{a.

Ustanovna listina Knafljeve ustanove
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sporazumom med Republiko Avstrijo in Kraljevino Jugoslavijo 
leta 1927, je bila ustanova izro~ena Kraljevini Jugoslaviji, ki se 
je zavezala, »da bo ohranila namen ustanove, tako kot je sedaj 
dolo~eno v statutu.« Z ustanovo in njenim premo`enjem bi naj 
tako upravljal senat ljubljanske univerze. Vendar je do predaje 
pri{lo {ele leta 1961. Leto kasneje so se za~ele ponovno podelje-
vati skromne enomese~ne Knafljeve {tipendije, ki so {tudentom 
in mladim raziskovalcem omogo~ale kraj{a {tudijska bivanja na 
Dunaju. Mo`nosti bivanja so se pove~ale v ~asu kuratorja Feli-
ksa J. Bistra v letih 1986–1993, ki je poskrbel, da se je bistveno 
pove~alo {tevilo razpolo`ljivih sob za Knafljeve {tipendiste.

Za poznavanje delovanja in pomena Knafljeve univerzitetne 
ustanove je v novej{em ~asu poskrbel dr. Peter Vodopivec s svo-
jim znanstvenim delom »Luka Knafelj in {tipendisti njegove usta-
nove« (1971). Slovenski znanstveni in{titut na Dunaju, ki biva v 
hi{i Knafljeve (privatne) ustanove pa je leta 2006, ob 330-letnici 
ustanovne listine Knafljeve univerzitetne ustanove, organiziral 
simpozij o njej. Znanstvene razprave so objavljene v monografiji 
»Knafljeva ustanova na Dunaju 1676–2006«.

Bistveno spremembo je Knafljeva ustanova do`ivela v devetdesetih 
letih prej{njega stoletja, ko je Univerza v Ljubljani izro~ila upra-
vo Knafljeve univerzitetne ustanove Mohorjevi dru`bi v Celovcu. 
Leta 1995 je spremenila njen status v avstrijsko zasebno ustano-
vo »Knafljevo privatno ustanovo«. V tej avstrijski ustanovi je bil {e 
mo`en dolo~en vpliv Slovenije pri imenovanju kuratorija (upravne-
ga odbora), ki so ga sestavljali poleg direktorja Mohorjeve dru`be 
v Celovcu in direktorja [tudentskega doma Korotan {e glavni tajnik 
Univerze v Ljubljani, kasneje pa tudi rektor Univerze v Ljubljani. 
To se je bistveno spremenilo leta 2012, ko je rektor Univerze v 
Ljubljani spremenil ustanovno listino Knafljeve privatne ustanove 
tako, da prej omenjene ustanove nimajo ve~ mo`nosti imenovanja 
svojih predstavnikov v kuratorij Knafljeve, s ~imer je dedi{~ina Jurija 
Bohinca in Luke Knaflja postala popolnoma privatizirana in usta-
nova iz ob~e koristne spremenjena v zasebno profitno ustanovo.

Prav bi bilo, da si ob 330. obletnici smrti Jurija Bohinca prikli~emo 
v spomin pomen modrosti donatorja Luke Knaflja in strokovno 
pravno izobra`enega Jurija Bohinca, ki je Knafljevo univerzitetno 
ustanovo pravno utemeljil tako, da je vzdr`ala 319 let. [ele v sa-
mostojni Sloveniji je bil njen status spremenjen. Po 336 letih ob-
staja resna nevarnost da bo, potem ko je bila v letih 2000–2003 
hi{a Knafljeve ustanove sanirana z davkopla~evalskim denarjem 
Slovenije in Avstrije ter sredstvi mesta Dunaj, v celoti pristala v 
rokah posameznikov.

Dr. Vincenc Raj{p, 
direktor Slovenskega znanstvenega in{tituta na Dunaju

Preddiplomski koncert violistke 
Anite Gnamu{

18. septembra je 
ob~instvo v dvorani 
Glasbene {ole Jesenice 
s svojim diplomskim 
programom navdu{ila 
violistka Anita Gnamu{ 
ob klavirski spremljavi 
Igorja Vin~enti~a. 

Anita je svojo glasbeno pot za~ela v Glasbeni {oli Jesenice. 
Osnovno glasbeno {olanje zaklju~ila v razredu Natalije [imuno-
vi} Cilen{ek in nadaljevala s {tudijem na Konservatoriju za glasbo 
in balet v Ljubljani v razredu prof. Jerneja Brenceta. Sledila je pot 
v Graz, kjer {tudira violo na Kunstuniversität Graz pri prof. Mat-
thiasu Maurerju, tudi mentorju njenega izvedenega glasbenega 
programa. Svoje znanje je izpopolnjevala pri {tevilnih priznanih 
pedagogih in nabirala izku{nje v mednarodnih orkestrih, kot so 
mladinski orkester glasbene mladine [vica, orkester SFK (Slove-
nija, Furlanija, Koro{ka) in razli~ni avstrijski orkestri. Leta 2012 je 
bila ~lanica mednarodnega orkestra akademije v okviru projekta 
Maribor – evropska prestolnica kulture. Kot substitutka pomaga 
Orkestru SNG Maribor in Orkestru RTV Slovenije. Igra v razli~nih 
komornih skupinah. Od leta 2011 je ~lanica godalnega kvarteta 
La Vie.
Na svojem preddiplomskem koncertu je izvedla dela skladateljev 
P. Rode, J. S. Bach, R. Schumann, C. Stamitz, B. Martinu, za 
konec pa smo sli{ali {e orkestrske odlomke R. Wagnerja ter A. 
Brucknerja.

Martina Valant

Sprejem zlatih maturantov

V soboto, 4. 10. 2014, 
sta predsednik Repu
blike Slovenije Borut 
Pahor in ministrica 
za izobra`evanje, 
znanost in {port Re
publike Slovenije dr. 
Stanka Setnikar Can
kar na Gradu Brdo 
sprejela zlate matu
rantke in maturante, 
ki so na maturi 2014 
dosegli vse mo`ne 
to~ke.

Med enaindvajsetimi 
diamantnimi maturanti 
splo{ne mature 2014 
so trije z Gimnazije Je-
senice, in sicer Lara Ku-
pljenik, An`e Meden in 
Ju{ Kosma~. Sve~anega 
sprejema na Brdu so se 

udele`ili s star{i in ravnateljico go. Lidijo Dornig. Uspe{ni matu-
ranti so ob tej prilo`nosti prejeli darilo oblikovalca Oskarja Kogo-
ja s kaligrafskim napisom in podpisom predsednika RS.

An`e Meden in ministrica dr. Stanka 
Setnikar Cankar

Ju{ Kosma~ in predsednik RS Borut 
Pahor

Knafljeva hi{a na Dunaju danes
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Visoka {ola za zdravstveno nego se je v leto{njem letu 
preoblikovala v Fakulteto za zdravstvo Jesenice (FZJ). 

Postati fakulteta pomeni, da visoko{olski zavod izkazuje zadostno 
stopnjo razvitosti raziskovalnega dela na akreditirani znanstveni 
disciplini delovanja in kakovostne doma~e in mednarodne znan-
stvene objave. Status fakultete omogo~a akreditacijo {tudijskih 
programov na vseh bolonjskih stopnjah, daje ve~je prilo`nosti 
za povezovanje na podro~ju raziskovanja, razvoja doktorskega 
{tudija in raziskovalnega dela v Sloveniji in mednarodno. 

Visoka {ola za zdravstveno nego, danes fakulteta, je na Jesenicah 
pri~ela delovati v {tudijskem letu 2007/08, potem ko je raziskava 
In{tituta za varovanje zdravja pokazala na deficit v izobra`evanju 
diplomiranih medicinskih sester in potrebo po ustanovitvi ~etr-
te {ole na tem podro~ju v Sloveniji. Trenutno bele`i 125 diplo-
miranih medicinskih sester/zdravstvenikov (kon~ana I. stopnja 
programa Zdravstvena nega) in 9 magistrov zdravstvene nege 
(kon~ana II. stopnja programa Zdravstvena nega). Zaposljivost 
diplomantov na {tudiju prve stopnje je v prvih {estih mesecih 
po diplomi 95%. Po besedah dekanje in izr. prof. dr. Brigite 
Skele Savi~, delodajalci diplomante FZJ prepoznavajo po viso-
kem nivoju znanja, klini~ni usposobljenosti in ustrezno razviti 
profesionalni dr`i.

Fakulteta je tesno povezana z zdravstvenimi zavodi na Gorenj-
skem in v Osrednjeslovenski regiji. [tudenti prve stopnje polovi-
co {tudijskega programa opravijo v u~nih bazah, ki se nahajajo v 
SBJ Jesenice, UKC Ljubljana, Kliniki Golnik, Psihiatri~ni bolni{nici 
Begunje, v zdravstvenih domovih, domovih za upokojence in 
drugih ustanovah. V povezovanju z u~nimi bazami razvija raz-
iskovalno jedro in uspe{no sodeluje na raziskovalnih razpisih v 
Slovenije in EU. Brigita Skela Savi~: »Cilj FZJ je dose~i znanje di-
plomantov na nivoju mednarodne primerljivosti, saj gre za regu-
liran poklic v okviru EU. Diplomant mora biti varen za pacienta 
in zdravstveni sistem, zato je prehodnost v vi{ji letnik pri nas 
regulirana glede na dokazano znanje {tudentov in ne na eko-
nomske dejavnike fakultete.«

Za teko~e {tudijsko leto je FZJ razpisala 30 mest za redni magi-
strski {tudij zdravstvene nege, ki se izvaja na sede`u fakultete, 
in 20 mest za izredni magistrski {tudij, ki se izvaja v [tudijskem 
sredi{~u v Ljubljani. Druga stopnja rednega {tudija se na fakul-
teti izvaja kljub dejstvu, da s strani dr`ave ni koncesionirana. 
»Na{e poslanstvo je, da znanja, pridobljena z raziskovanjem, 

prena{amo na {tudente, kar je zlasti pomembno prav za progra-
me na drugi bolonjski stopnji. To je smisel akademskega razvoja 
fakultete, zato odlo~itev za razpis rednega magistrskega {tudija, 
~eprav dr`ava za to nima posluha,« pojasnjuje dekanja. [tudenti 
imajo mo`nost, da sredstva za {olnino, ki za redni {tudij zna{a 
800 EUR in za izredni 2500 EUR na {tudijsko leto, pridobijo 
s prijavo na {tipendijske sheme nekaterih gorenjskih ob~in. V 
ob~ini @irovnica mo`nosti za pridobitev ob~inske {tipendije za-
enkrat ni, kot so nam pojasnili na ob~inski upravi, pa bodo o 
tem razmislili v prihodnjih letih. 

Poleg omenjenih programov FZJ v prihodnosti na~rtuje izvajanje 
magistrskega {tudija Promocija zdravja, pripravlja ve~ podiplom-
skih specialisti~nih programov na podro~ju zdravstvene nege in 
{ir{e, magistrski {tudij s podro~ja kakovosti in varnosti, intenziv-
no pa na fakulteti potekajo priprave na akreditacijo doktorskega 
{tudija v sodelovanju s partnerskimi zavodi v RS in izven. 

Ve~ o Fakulteti za zdravstvo Jesenice na spletni strani www.fzj.si. 

Nina Bite`nik, izredna {tudentka 2. 
letnika
@elela sem nadgraditi svoje strokovno 
znanje in odlo~ila sem se za {tudij na 
Fakulteti za zdravstvo Jesenice, ki je 
znana po zahtevnosti in kvaliteti prido-
bljenega znanja. Za mano je naporno 
leto, saj je potrebno precej prilagajanja 
v slu`bi in doma. Predavanja za izredne 
{tudente sicer niso obvezna, vendar se 
jih posku{am udele`iti ~im ve~, saj nam 

profesorji poleg teoreti~nega znanja delijo tudi izku{nje. Mislim, 
da bom po kon~anem {tudiju lahko kvalitetno uporabila svoje 
znanje.

Jerca Kranjc, redna {tudentka 2.  
letnika
[tudij na fakulteti je zaradi kombinira-
nja klini~ne prakse s predavanji in osta-
limi obveznostmi naporen, a sem zelo 
zadovoljna. Organizacija dela se mi zdi 
kakovostna, pa tudi profesorji imajo do 
{tudentov zelo dober odnos. Zahtevajo 
ustrezno raven znanja, ki ga utrjujemo 
na klini~ni praksi. Ta poteka po razli~nih 
ustanovah, kar se mi zdi super, saj je 

prav, da osvojimo znanja z razli~nih podro~ij na{e stroke.

Gorenjska je bogatej{a za fakulteto

T 04/5801240

Moste 31a
4274 @irovnica
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Na{a {ola je kulturna {ola
Na{a {ola je v preteklem {olskem letu ponovno kandidirala 
za naziv kulturne {ole. Ta laskavi naziv smo že imeli, vendar 
je potrebno vsake tri leta znova dokazati, da se dovolj kul
turno udejstvujemo. Še enkrat smo dokazali, da sta v zibelke pod 
Stolom v vsaki generaciji položena zanimanje za kulturo in dar za 
ustvarjanje na razli~nih podro~jih – literarnem, likovnem, pevskem, 
debatnem, dramskem, recitatorskem, glasbenem, plesnem … 

Lanskoletna zmagovalka OŠ Brežice je razglasitev leto{nje naj-
kulturne {ole priredila v petek, 19. septembra. Tja sta od{li tudi 
ustvarjalni u~enki Anja Dolar in Tara Mohori~ v spremstvu ravna-
teljice in ene izmed u~iteljic. U~enki sta se udeležili literarne de-
lavnice, nato pa se je vseh 8 umetni{kih delavnic na ulicah Brežic 
predstavilo. Vse skupine so ustvarjale na temo Sre~a na vrvici, 
in sicer z glasbo, petjem, plesom, folkloro, igro in recitiranjem. 

Tara je strnila vtise: »Prireditev je bila zanimiva. Na razglasitvi 
smo si ogledali predstavo – muzikal, ki je govoril o odnosih v 
{oli, med u~itelji in najstniki. Prikazali so obi~ajne dneve v {oli, 
vendar je bila predstava tudi zabavna. Ker je bil to muzikal, so 
peli razli~ne pesmi – Pink Floyd: We don't need no education, 
Pharrell Williams: Happy … in nanje tudi plesali. Res je bilo 
odli~no in v predstavi smo zelo uživali.«

Osnovna {ola @irovnica vabi na 

Novoletni koncert

Dvorana pod Stolom, 16. december ob 18. uri

Nastopili bodo:
Otro{ki pevski zbor pod vodstvom Ma{e Hribernik

Otro{ki in mladinski pevski zbor pod vodstvom Slavice Magdi~
Otro{ka folklorna skupina Breznica

Solistka Anja Blatnik
Glasbena {ola Jesenice

Ob koncertu bo potekal sejem novoletnih darilc. 
Prostovoljni prispevki bodo namenjeni za {olski sklad. 

Vabljeni!

U~enci in u~itelji Osnovne {ole @irovnica 
Otroci in vzgojiteljice Vrtca pri Osnovni {oli @irovnica

O planinskem {portnem dnevu

V Osnovni {oli @irovnica prvi {portni dan v {olskem letu 
vsako jesen namenimo planinarjenju. Hoja navkreber ter
ja napor, a v dru`bi so{olcev ga je la`je premagovati. Z 
osvojenim ciljem je trud popla~an in otroci se zadovoljni 
vra~ajo v dolino. Zakaj bi se tak{ni izku{nji izognili?

Planinstvo je tesno povezano s slovensko narodno zavestjo, je 
zdrav na~in pre`ivljanja prostega ~asa, na~in sprostitve, spo-
znavanje narave in {e bi lahko na{teval. Zaradi vseh koristi, ki 
jih hoja prina{a, je planinstvo tudi dobilo mesto v {oli. Smeri 
pohodov, ki jih {portni pedagogi na~rtujemo skupaj z vodniki 
Planinskega dru{tva @irovnica, so prilagojene starosti otrok in 
izbrane tako, da u~enci v devetih letih {olanja spoznajo okoli{ke 
vrhove od Rebra do najvi{je gore v Karavankah. 

Vreme letos planincem ni bilo najbolj naklonjeno, ampak slabo 
vreme ni nikoli zadosten razlog, da ostanemo doma. Na Dan-
skem imajo celo pregovor, ki pravi da slabega vremena ni, obsta-
jajo pa neprimerna obla~ila. Kljub bolj kislemu pri~etku {olskega 
leta smo vse pohode in tudi planinsko {olo v naravi uspe{no 
spravili pod streho. Nekaterih se spominjamo z veseljem, druge 
bi raje kar pozabili.
Lepo je sre~ati planince, ko z otroki grizemo strmino, in ujeti 
njihov komentar: »Se pa vidi, da ste iz na{e {ole, drugi komaj 
prisopihajo do Valvasorja. Se pozna, da so na{i navajeni.« 
Lepo je priti v ponedeljek v slu`bo in sli{ati komentarje planincev 
vodnikov: »Sedmo{olci so se v {oli v naravi odli~no odrezali. Pri-
ma so hodili, tudi v ko~i so jih pohvalili.«

Pozitivno vzdu{je pa zmoti dejstvo, da se je leto{njega pohoda 
na Stol ali po planinah (na manj zahtevno hojo po planinah 
usmerimo kondicijsko slab{e pripravljene u~ence) od 59 otrok v 
generaciji udele`ilo le 34 in pohoda na Vajne` ali po planinah 
od 39 le 28 otrok. Vsi otroci, ki ne pridejo na {portni dan, pra-
viloma prinesejo opravi~ila. Te`ko je verjeti, da je na dan planin-
skih pohodov zbolelo 25 deveto{olcev in 11 osmo{olcev. 
Kam so se izgubili tisti otroci, ki so {e v sedmem razredu brez 
problema osvajali vrhove v planinski {oli v naravi. Kak{no 
sporo~ilo smo podali tistim, ki so pri{li in se potrudili in kak{no 
tistim, ki so neupravi~eno z opravi~ilom ostali doma?

Matja` Sili~,
vodja aktiva za {port

Zadovoljni na vrhu Stola
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Izobra`evanje

Razburljiv dan po`arne varnosti 

Mesec oktober je mesec po`arne varnosti, v katerem na
menjamo ve~ pozornosti varstvu pred po`arom. Tako je 
v soboto, 18. oktobra, za vse u~ence O[ @irovnica pote
kal dan po`arne varnosti.

V pou~nem dopoldnevu so nas obiskali {tevilni zanimivi gostje, 
med katerimi nam bo zagotovo v posebnem spominu ostal 
pes re{evalec. Gasilci so nam predstavili svojo delovno opremo, 
gasilsko vozilo in nas opozorili na ustrezno ravnanje v primeru 
ve~jega in manj{ega po`ara. Nekateri u~enci so se celo preiz-
kusili v ga{enju s pravim gasilnim aparatom. O svojem delu in 
raznoliki opremi so nam veliko povedali gorski re{evalci ter nas 
pou~ili o postopkih re{evanja ponesre~encev in njihovi oskrbi. 
Med gosti je bila tudi medicinska sestra, ki nas je seznanila s 
temeljnimi postopki o`ivljanja in z uporabo defibrilatorja. 
Ta dan smo na {oli uspe{no izvedli evakuacijo, takoj zatem se je 
zasli{al prodoren zvok siren in kaj kmalu smo zagledali drve~a 
gasilska vozila. Za~elo se je simulirano re{evanje tretje{olcev iz 
gore~e stavbe. S pomo~jo gasilske lestve in ko{are so vsi sre~no 
»pristali« na varnih tleh. 
Pre`iveli smo razburljiv dan po`arne varnosti. Veseli smo, da 
smo se nau~ili veliko novega, uporabnega in koristnega. 

Eda Drmota

Dru{tvo Mladi gasilec O[ @irovnica
Trije u~enci O[ @irovnica, Taj 
Lokov{ek, Jure Ho~evar in  
@iga Brajnik, so se udele`ili 
34. sre~anja dru{tev Mladi 
gasilec. Tema sre~anja je 
bila »Gasilci pomagamo ob 
naravnih nesre~ah!« 
Sre~anje je potekalo na O[ Voj-
nik, 10. in 11. oktobra v orga-
nizaciji Gasilske zveze Slovenije 
in Gasilske zveze Vojnik - Do-
brna. U~enci so se preizkusili v 

teoreti~nih in prakti~nih spretnostih. [portna sre~a nam jo je 
tokrat nekoliko zagodla in na{a uvrstitev ni bila najbolj{a. Kljub 
temu smo veseli, da smo se na dr`avno tekmovanje uvrstili in za-
stopali na{o {olo. Pridobili smo si novih izku{enj, lepih spominov 
in spoznali vrstnike iz Vojnika, pri katerih smo preno~ili. Orga-
nizatorji so poskrbeli za voden ogled mesta, ~lani Kinolo{kega 
dru{tva Vojnik so nam predstavili urjenje psov. Otroci in mentor-
ji smo se udele`ili tudi razli~nih delavnic. Bilo je super.

Petra Sedminek Malnar

Teden otroka v vrtcu pri O[ @irovnica

Leto{nja tema tedna otroka »Za razigrano in ustvarjalno 
otro{tvo«, je tudi otrokom na{ega vrtca ponudila razli~ne dejav-
nosti, ki so potekale v dopoldanskem ~asu cel teden. Izvajali smo 
aktivnosti s podro~ij gibanja, narave, plesa, jezika in dru`be, ki 
so povezane s projekti, v katere je vrtec vklju~en preko celega 
leta (Naredil bom sam, Z dobrim zgledom do lepega vedenja, 
Fit kobacaj, Zdravje v vrtcu... ).
Namen tedna otroka je bilo sre~anje in dru`enje vseh skupin 
vrtca ter spodbujanje medsebojnega prijateljstva. Dejavnosti so 
imele pou~en in zabaven namen.

Teja Markovi~

Boste kuhanega ali pe~enega?
Bera kostanja letos menda ni bila prav bogata. No, v skupini 
Pikapolonice v na{em vrtcu ga je bilo dovolj celo za prodajo. 
Prijazne prodajalke so ga ponujale v zameno za koruzne evre na 
lepo okra{eni jesenski stojnici.

Kmalu nas bo 5000 
V uredni{tvu smo prejeli »fletno« fotografijo mladih mamic z 
vozi~ki, ki jih je eden na{ih bralcev son~no novembrsko soboto 
ujel na sprehodu na Selu. Fotografiji je pripisal »Kmalu nas bo 
5000 «. 

Po podatkih z dne 4. novembra 2014 ob~ina @irovnica {teje 
4600 prebivalcev. V zadnjih {tirih letih smo imeli v ob~ini v 
povpre~ju 49 novorojen~kov na leto, letos se jih je do 31. okto-
bra rodilo 36. [tevilka 5000 torej ni tako zelo blizu, a kot ka`e 
fotografija, smo na dobri poti.
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Skavti

Skavtske novi~ke
Brezni{ki skavtinje in skavti smo v novo skavtsko leto 
zakorakali v za~etku oktobra s sre~anjem v Rebru nad 
@irovnico. Leto smo tradicionalno za~eli s prehodi med 
starostnimi vejami. 

Letos imamo v brezni{kem stegu okrog 100 skavtov iz ̀ irovni{ke 
in jeseni{ke ob~ine, kar je najve~ v zgodovini skavtskega stega. 
Po uvodnem sre~anju v Rebru smo nadaljevali s tedenskimi 
sre~anji po starostnih skupinah. Srednja starostna skupina, iz-
vidniki in vodnice, je konec meseca od{la na tridnevni izhod, 
jesenovanje, v Begunje.
Sredi meseca oktobra so se tri na{e ekipe udele`ile slovenskega 
skavtskega tekmovanja v orientacije, ki vsako leto poteka v Lo-
gatcu. Ekipi fantov in deklet, ki sta se v kategoriji izvidnikov in 
vodnic (11–16 let) udele`ili dnevnega orientacijskega izziva, sta 
osvojili 9. oziroma 21. mesto med 51 ekipami. Ekipa v katego-
riji popotnikov in popotnic (nad 16 let) se je udele`ila no~nega 
orientacijskega izziva in se domov vrnila s pokalom za odli~no 
2. mesto.
Skavti se najlep{e zahvaljujemo vsem, ki ste se tako mno`i~no 
odzvali na na{o papirno akcijo. Z va{o pomo~jo smo zbrali 9 ton 
papirja in skoraj tono kartona. S svojo plemenito gesto ste tudi 
vi prispevali majhen dele` k ohranjanju ~istega okolja, hkrati pa 
ste nam olaj{ali izvajanje dejavnosti.

Brezni{ki skavti in skavtinje

Sejem rabljene otro{ke opreme, obla~il 
in igra~

DPM @irovnica je letos oktobra 
prvi~ organiziral sejem rablje
ne otro{ke opreme in naletel 
na odli~en odziv obiskovalcev.
V kulturni dvorani na Breznici se je 
zvrstilo presenetljivo {tevilo star{ev 
in otrok, ki so pri{li zamenjati svo-
je igra~e, smu~i, drsalke, obla~ila. 
Vsak otrok si je lahko izbral tudi 
brezpla~no pli{asto igra~o. V DPM 
so se `e odlo~ili, da spomladi po-
novno izvedejo sejem, kjer se bo 
prodajalo in kupovalo kolesa, ro-
lerje, poletna obla~ila, igra~e in 
druge poletne potreb{~ine.

Ogled fotografij iz Pinete
Konec decembra bo DPM @irovnica organiziral ogled slik z leto-
vanja v Pineti in vseh ostalih akcij v leto{njem letu. To~en datum 
{e sporo~imo, `e sedaj pa vemo, da bodo otroci dobili kokice 
in {e kaj.

Kostanjev piknik
V soboto, 18. okto-
bra, smo ~lani DPM  
@irovnica in Javor-
nik - Koro{ka Bela 
v Zavr{nici dru`no 
pekli kostanj. U~enci 
planinskega kro`ka 
iz O[ Koro{ka Bela so 
k nam pri{li kar pe{. 
Jedli smo kostanj, 
pili cedevito in se 

posladkali s pecivom. Ker nam je bilo vreme zelo naklonjeno, 
smo odigrali tudi nekaj tekem nogometa, odbojko v krogu in 
preizku{ali igrala. Ob kostanju se vidimo spet drugo leto!

DPM @irovnica

Marko »erne s.p.
Blejska Dobrava 26 c
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Upokojenci

Simbioza giba odli~no uspela
Simbioza, projekt medgeneracijskega sodelovanja, 
je v treh letih delovanja povezoval modrost in mla
dost na podro~ju ra~unalni{kega opismenjevanja. 
Leto{nje leto se je Simbioza iz ra~unalnic preselila 
v telovadnice. V tednu od 13. do 19. oktobra so se 
stari in mladi dru`ili ob gibanju. Tudi v @irovnici.

V Simbiozi giba so sodelovali u~enci in u~itelji {porta v O[ 
@irovnica in ~lani Dru{tva upokojencev. Program dejavno-
sti, ki so ga pripravili v {oli, je obsegal vadbo joge ter igra-
nje badmintona, odbojke in namiznega tenisa. Dru`enje 
je potekalo v Dvorani pod Stolom v dopoldanskem in po-
poldanskem ~asu. 
Ton~ka Kajdi`, ~lanica DU@: »Upokojenke smo se prija-
vile za jogo, odbojko in badminton. Vse udele`enke se 
zahvaljujemo voditeljicam in u~enkam za prikaz, pomo~ in 

potrpljenje predvsem pri jogi, kjer nas je bilo najve~ in smo 
bile najmanj gibljive. Zahvala gre tudi vodstvu {ole, da so 
nam ponudili pomo~, vaditelje in soudele`bo u~encev. Ob 
zaklju~ku vadbe so nas {e postregli z osve`ilno pija~o in 
sadjem.«

Mladi so bili presene~eni nad vitalnostjo, vzdr`ljivostjo in tudi 
obvladovanjem {portnih ve{~in, ki so jih pokazali udele`enci 
dru`enja. Kot so povedali, bi se tudi na {portnem podro~ju 
o~itno lahko veliko nau~ili od najstarej{ih, le-ti pa so zatrdili, 
da so jim svoje izku{nje seveda pripravljeni posredovati in da si 
podobnega sodelovanja ̀ elijo tudi v bodo~e. ̂ lani DU@ so za 
za~etek predlagali 30-urni te~aj namiznega tenisa, v katerem 
bi u~enci od 3. do 7. razreda pridobili osnove tega {porta.
Zaklju~imo lahko, da so bili glavni cilji Simbioze giba – 
ve~ja aktivnost mlaj{ih in starej{ih, zdru`evanje generacij, 
spodbuda za nadaljnje gibanje in zdrav na~in `ivljenja – v 
@irovnici dose`eni. 

Polona Kus

Rimljani na na{ih tleh
V ponedeljek, 27. 10., 
smo v dru{tvenih pro
storih Gosti{~a Osvald 
priredili predavanje 
slovenskega pisatelja 
mag. Ivana Sivca, ki 
nam je predstavil svoje 
najnovej{e knji`no delo, 
tetralogijo o Rimljanih 
na na{ih tleh. 
Prva knjiga z naslovom Za-

dnji Keltski poglavar govori o zadnjih keltskih bojih in prvi 
ljubezni v Cezarjevih ~asih. Druga, Usodna emonska le-
potica, je povest o ljubezenskem trikotniku med su`njo, 
staroselcem in Emoncem. Tretja knjiga, Burja nad mrzlo 
reko, je povest o strastni ljubezni in iskreni spravi v Teodo-
zijevem ~asu in ~etrta, Atila, {iba bo`ja, govori o propadu 
Rimskega cesarstva na na{ih tleh. 
Skozi predavanje, popestreno z ve~ kot sto barvnimi fo-
tografijami, smo ugotovili, da se je marsikaj dogajalo tudi 
na na{ih tleh. Za glasbeno popestritev so tokrat poskrbeli 
akademski glasbeniki Natalija Cilen{ek, Ma{a Cilen{ek in 
Matja` Sokli~.

Vabila DU@
V ponedeljek, 17. novembra 2014, ob 18. uri v dvora-
ni gosti{~a Osvald organiziramo zdravstveno predavanje 
Sr~ne te`ave. Predaval bo Janez Resman, dr. med. 
spec. int. Na predavanju bomo izvedeli, kako v na{ih letih 
~im bolje poskrbimo, da bosta na{e srce in o`ilje zdravo 
ter kateri znaki nas opozarjajo, da je na{e zdravje na~eto.

V ponedeljek, 1. decembra 2014, ob 18. uri v Pre{ernovi 
rojstni hi{i v sodelovanju z ZTK @irovnica pripravljamo  
literarni ve~er na{ih pesnic. Svoja dela bosta med dru-
gim predstavila Anka Marzidov{ek in Anton Koselj.

V gosti{~u Pri Jo`ovcu v Begunjah smo rezervirali 50 vsto-
pnic za ogled snemanja TV oddaje Slovenski pozdravi, 
in sicer v ponedeljek, 8. decembra, in v torek, 9. decem-
bra, obakrat ob 19. uri. Za ogled snemanja se prijavite v 
tajni{tvu dru{tva. 

V ponedeljek, 29. decembra 2014, se bomo ob 16. uri z 
avtobusom odpeljali z Brega skozi vasi v prazni~no Ljublja-
no na ogled operete Netopir skladatelja Johanna Straus-
sa mlaj{ega.
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Upokojenci

Vse ~lane vabimo, da se udele`ijo na{ih planinskih poho-
dov, kolesarjenja, izletov in {portne rekreacije. Dodatne 
informacije dobite v tajni{tvu DU@ in na na{i spletni strani.

Ferdo Kikelj

Vo{~ili smo
V Zabreznici je 23. septembra 90 let dopolnil go
spod Fran~i{ek Pre{eren. Obiskali sva ga z zaupnico 

Ivanko Sodja. Gospod Fran~i{ek je navdu{eno pripovedo-
val o svojih prigodah v mladih dneh in obujal spomine na 
svojo mamo, poznano kot Mihelnovo babico. 

Na Bregu je 28. oktobra dopolnil 92 let gospod  
Leopold Toman. Za osebni praznik sva mu vo{~ili z zau-
pnico Vojko Legat. Z vedno dobrovoljnim slavljencem smo 
poklepetali v dru`bi `ene Jelke in h~erke Zdenke. Gospod 
Leopold posebno rad pripoveduje o svojih ~ebelah, za ka-
tere {e vedno poskrbi.

29. oktobra je dopolnila 92 let gospa Ana Koder 
iz @irovnice. Z zaupnico Magdo @emlja sva jo obiskali v 
domu na Jesenicah, kjer ̀ ivi ̀ e drugo leto. Gospa Ana ima 
te`ave pri hoji, zato uporablja invalidski vozi~ek. Najinega 
obiska je bila zelo vesela. 

Na{i najstarej{i ob~ani in ob~anke so vedno razveselijo tudi 
vo{~ila po po{ti in glasbene ~estitke na radiu Triglav, ki jo v 
imenu Ob~ine @irovnica po{lje `upan Leopold Poga~ar. V 
njihovem imenu se zahvaljujem `upanu in slavljencem ter 
njihovim doma~im za prisr~na dru`enja.

Jerca Ti~ar

Pohod ~ez Jelen kamen v ^rni vrh, 21. 10. 2014

^lanice Dru{tva pode`elskih `ensk 
na zadru`nem dnevu

V soboto, 13. septem
bra so ~lanice Dru{tva 
pode`elskih `ensk 
pod Golico in Sto
lom sodelovale na 3. 
zadru`nem dnevu, ki 
so ga ~lani Kmetijsko 
gozdarske zadruge 
Sava iz Lesc pripravili 
v sodelovanju s ~lani
cami Dru{tva `ensk z 
de`ele, ob~ino Rado
vljica in Zvezo kmetic 
Slovenije. 
Zadru`ni dan je bil bo-
gat s prireditvami, po-

memben dogodek te sobote pa je bila otvoritev novega hleva 
v Polj~ah. @e zjutraj sta si skupini obiskovalcev, predvsem ~lanic 
dru{tev pode`elskih `ena in deklet iz vse Slovenije, izmeni~no 
ogledali sadovnjak Resje in znamenitosti Radovljice. V avli za-
druge sta bili ves dan na ogled razstavi fotografij Ivana [en-
vetra in ro~nih del ~lanic dru{tev pode`elskih `ena Zgornje 
Gorenjske,tudi Dru{tva pode`elskih `ensk pod Golico in Stolom. 
Vrata je za ogled odprl sosednji ^ebelarski dom, na tr`nici pa je 
bilo mogo~e kupiti pridelke z okoli{kih kmetij. 
V pozdravnem nagovoru je nekaj svojih misli povedala vodja za-
druge, gospa Mojca Papler, navzo~e je nagovorila tudi Irena Ule, 
predsednica Zveze kmetic Slovenije. Kulturni program je obli-
kovala in vodila Darja Jakopi~, predsednica Dru{tva pode`elskih 
`ensk pod Golico in Stolom. Z branjem Darjinih pesmi je sode-
lovala Marja Jalen, pod vodstvom Irene Ule je zapela skupina 
Klasek, nastopili so {e ~lani Mladega dov{kega odra. 
^lanice dru{tva pode`elskih `ensk pod Golico in Stolom so bile 

sicer aktivne vse leto. Osrednja prireditev, na kateri so se pred-
stavile, je bila razstava ro~nih del ~lanic v Planini pod Golico 
in na Breznici z gostjo Mojco Berce, izdelovalko narodnih no{. 
Sodelovale so na {tevilnih kulturnih in dobrodelnih prireditvah 
in poskrbele tudi za bolj spro{~ujo~e dejavnosti, kot je bil od-
dih v Pod~etrtku ali obisk ~lanice Ton~ke @van v pastirski ko~i 
v Zavr{nici. Ker se Ton~ka v poletnem ~asu sestankov ne more 
udele`evati, so sestankovale kar na njenem delovnem mestu. 
Pode`elske `ene s svojim delovanjem povezujejo sosednji ob~ini 
in vedno znova dokazujejo, da je to pravi pristop.

 Polona Kus

Svetovni dan du{evnega zdravja
Du{evni dan zdravja, 10. oktober, je namenjen izo
bra`evanju in ozave{~anju javnosti o du{evnih motnjah. 
Leto{nji je potekal pod geslom »@iveti s shizofrenijo«.
Shizofrenija, ki sodi med pogostej{e du{evne bolezni, je oz-
dravljiva bolezen, uspe{nost zdravljenja pa je odvisna od zgo-
dnjega ukrepanja in primernega zdravljenja. Najpogostej{a ovi-
ra, ki bistveno vpliva na pravo~asno iskanje pomo~i, je strah, 
pri~akovano nerazumevanje okolja in predvsem predsodki ter 
stereotipi o du{evnih motnjah. Prav razbijanju predsodkov do 
du{evnih motenj je svoje aktivnosti ob leto{njem 10. oktobru 
posvetila organizacija [ent – Slovensko zdru`enje za du{evno 
zdravje. 
V [entovi enoti [entgor Radovljica so tako v sodelovanju s 
ko{arkarji [portne zveze Radovljica izpeljali akcijo s simboli~nim 
imenom »S predsodki v ko{«.
[ent je nevladna organizacija, ki osebam s te`avami v du{evnem 
zdravju nudi podporo za uspe{no zdravljenje in psihosocialno 
rehabilitacijo, za integracijo v dru`bo in ~im bolj kakovostno 
`ivljenje.
Enote [ent delujejo na obmo~ju vse Slovenije, na Gorenjskem 
ima Center za du{evno zdravje svoj sede` v Radovljici. Ve~ o nji-
hovem delovanju najdete na spletni strani sentgor�dc.sent.si.
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Eko koti~ek

Umetno ali naravno drevesce? 

Bli`a se veseli december, ~as praznikov, veselja, obda
rovanja. Poleg dobrih mo` in snega pa k vsemu temu 
tradicionalno sodi tudi bo`i~no drevo. Kako izbrati med 
naravno in umetno bo`i~no smre~ico? 

Izvor novoletne jelke
@e stari Egip~ani in Kitajci so 
uporabljali vednozelena dre-
vesa in druge rastline, kot sim-
bol ve~nega `ivljenja, kar je 
posledi~no pripeljalo v razvoj 
razli~nih obi~ajev. Prvi dokazi o 
okra{evanju dreves v povezavi 
z Bo`i~em segajo v 15. stoletje 
na obmo~je dana{nje Latvije in 
Estonije, navada postavljanja no-
voletne jelke pa sega v obdobje 
renesanse v Nem~iji. Nemci so za 
okrasitev smre~ic uporabili jabol-
ka, preste, ore{ke, datlje in papir-

nate cvetove. Okraski so bili namenjeni otrokom, da so se z njimi 
posladkali na bo`i~ni dan.

V 18. stoletju se je navada okra{evanja novoletnih jelk raz{irila 
po vsej dana{nji Nem~iji, v 19. stoletju pa so to navado po 
svetu raz{irili nem{ki izseljenci. Navada se je hitro {irila in se-
gla do najvi{jih dru`benih slojev. V Sovjetski zvezi po revoluciji 
leta 1917 ni bilo dovoljeno postavljati okra{enih dreves v ~asu 
bo`i~a, zato se je leta 1935 pojavila navada postavljanja novole-
tnih jelk ob prehodu iz starega v novo leto. 

Po starih navadah se je bo`i~no jelko postavilo 24. decembra 
in podrlo 5. januarja. Danes, v dobi industrije potro{ni{tva, se 
novoletne jelke postavljajo `e na za~etku decembra ali {e prej. 
To je zna~ilno predvsem za trgovske centre, saj `elijo tako ~im 
prej spodbuditi prodajo novoletnih daril.

Umetno ali naravno drevesce? 
Mnoge raziskave ka`ejo, da naj bi umetna drevesca precej bolj 
negativno vplivala na okolje kot naravna. Sestavljajo jih neraz-
gradljive kovine, polivinil klorid (PVC), nekatere pa vsebujejo celo 
svinec. Vse to predstavlja veliko breme za okolje, ko drevesca 
odslu`ijo svojemu namenu. Po drugi strani pa je kar 93 % ume-
tnih bo`i~nih dreves recikliranih. Velika slabost umetnih dreves 
je njihov nenaravni videz, prednost pa, da jih lahko uporabljamo 
desetletja. Poleg tega ne povzro~ajo umazanije v obliki odpada-
nja iglic, enostavno jih postavimo in pospravimo.

Ve~ina ljudi se {e vedno zaveda, da je uporaba naravnih novole-
tnih drevesc okolju prijazna, vendar pa moramo biti pozorni, da 
vzamemo pravo naravno drevesce. Prava so tista, ki so ozna~ena 
z nalepko Zavoda za gozdove Slovenije, kar pomeni, da so pra-
vilno vzgojena. Taka drevesca so zrasla na povr{inah pod daljno-
vodi in na drugih mestih, kjer kmetijska pridelava ni mogo~a ali 
pa se gozd ne sme razviti. 

Marsikdo pa gre po drevesce kar v bli`nji gozd, kjer izbere lepo 
smreko, ki ji odre`e vrh. Ponavadi so to zdrava, vitalna drevesa, 
ki bi imela pomembno vlogo v gozdu. V tem primeru je veliko 
bolje, da bi se odlo~ili za umetno smre~ico.

Pri izbiri naravnega ali umetnega bo`i~nega drevesca je torej 
dobro poznati ve~ vidikov, izbira pa je stvar posameznika.

Petra Aha~i~

Tri brunarice
Ve~krat me kdo vpra{a, ~igave so hi{ice pri sv. Lovrencu, 
na Velikih Selcah in nad pokopali{~em na Breznici. Pa naj 
razlo`im.
Hi{ica nad Lovrencem je bila postavljene za potrebe `upnika ob 
ma{evanju. Tedanji `upnik je izrazil `eljo po tak{nem prostoru 
in Janez Zupan - Mrtna~ se je obvezal, da bo naredil posebno 
brunarico v vezavi, kot je bila takrat v navadi za gradnjo ske-
dnjev. S Tav~arjem, Mati~kom iz Zabreznice, sva za brunarico 
pripravila temelje na cerkvenem svetu. Hi{ica je torej last fare, ki 
jo tudi uporablja. 
Zanimivej{a je zgodba brunarice nad pokopali{~em. V ~asu nek-
danje krajevne skupnosti je za komunalno oskrbo na{ih vasi skr-
bela Ob~ina Jesenice. Oddelek za komunalo smo zaprosili, da 
omogo~i izdelavo li~nej{ega objekta za komunalne delavce, ki so 
opravljali delo po na{ih vaseh, saj so imeli za hrambo orodja in 
drugih stvari na razpolago le neugleden plo~evinast kontejner. Za 
uresni~itev na{e pobude smo res dobili dolo~eno vsoto denarja. 
Prav v tistem ~asu so potekala tudi dela na Lovrencu. Arheolog 
Janez Meterc in Milan Sagadin sta `elela nadaljevati z raziskava-
mi in urediti arheolo{ko pot od Most do Rodin. Zato sta si tudi 
onadva zamislila objekt, podoben tistemu na Ajdni, v katerem 
bi lahko hranila svoje orodje in eksponate med raziskovanjem 
okoli{kega terena. To je vodilo v odlo~itev, da naredimo dve 
enaki brunarici. Stro{ke za obe smo deloma pokrili s pridoblje-
nim denarjem, sami pa smo poskrbeli za remljanje, stre{no ope-
ko in zaklju~na dela. Nekaj lesa za brunarici smo v soglasju z 
gozdnim gospodarstvom lahko posekali v Pe~eh.
Brunarica na Velikih Selcah je bila tako zgrajena, a arheolo{ka 
dela so zaradi Janezove smrti in drugih okoli{~in `al zastala. 

Hi{ica je postavljena na zemlji{~u, ki je last Agrarne skupnosti 
Zabreznica - Selo. Stoji na {tirih betonskih blokih, tako da jo je 
mogo~e prestaviti. Upamo lahko le, da ne bo vedno samevala, 
temve~ {e kdaj komu koristila.
Brunarica nad pokopali{~em je last na{e ob~ine in tudi danes slu`i 
svojemu prvotnemu namenu – kot »baza« komunalnih delavcev. 

Franc Legat

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

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

GOSTILNA JEZERSKA HIŠA 
Na golf igri{~u Bled

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

Sprejemamo rezervacije za 
prednovoletna srečanja

tel.: 041 762 636
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^ebelarji / Planinci

Pobuda za svetovni dan ~ebel

^ebelarska zveza Slovenije bo 
Organizaciji zdru`enih narodov 
predala pobudo, da 20. maj, 
rojstni dan ~ebelarja Antona 
Jan{e, razglasi za svetovni dan 
~ebel. 

Pobudo predsednika ^ZS Bo{tjana 
No~a sta `e podprla predsednik re-
publike Borut Pahor in minister za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
Dejan @idan, zveza pa je za podporo 

predloga zaprosila tudi svetovno ~ebelarsko organizacijo Api-
mondio in ~ebelarske organizacije {irom sveta. Slovenski ~ebe-
larji menijo, da razglasitev svetovnega dneva ~ebel lahko pripo-
more k seznanjanju svetovne javnosti o pomenu ~ebel za na{ 
obstoj. Z opra{evanjem se razmno`uje kar dve tretjini rastlinskih 
vrst na svetu, ki jih uporabljamo v prehrani, med opra{evalci pa 
je najpomembnej{a prav medonosna ~ebela. 

Bo{tjan No~: »Navadno se pomena in vrednosti ne~esa zave-
mo {ele takrat ko ugotovimo, da tega nimamo ve~. Tako je tudi 
z opra{evanjem. Veljalo je za nekaj samoumevnega, zato mu 
nismo namenjali posebne pozornosti, {e manj pa varstva. [ele 
ko so v nekaterih delih sveta opazili, da se je zaradi slab{ega 
opra{evanja zmanj{ala kmetijska pridelava, so se zavedli, da ta 
»usluga narave« le ni tako samoumevna. H krizi opra{evanja, 
kakor so poimenovali pojav pomanjkanja opra{evalcev, je v ve-
liki meri prispevalo mno`i~no odmiranje ~ebeljih dru`in, ki je 
posledica poseganja ~loveka v naravo. Zavest o pomenu ~ebel in 
~ebelarjenja le po~asi prodira v na{o zavest, zato upam, da bo 
na{ predlog uspel.«

Rojstni dan Antona Jan{e, razgla{en za svetovni dan ~ebel, bi 
bil nemajhnega pomena za ob~ino @irovnica, kar je v svojem 
pismu podpore ^ebelarski zvezi Slovenije izrazil tudi `upan  
Leopold Poga~ar.

Delovno poletje v PD @irovnica

Vgrajena ~istilna naprava pri 
Domu pri izviru Zavr{nice, ogra
jen izvir Zavr{nice, v dru{tvu 
ustanovljen odsek za planinske 
poti.
Za `irovni{ke planince je bil projekt 
leto{nje sezone vgradnja ~istilne 
naprave, ki bo v prihodnje skrbela 
za ~i{~enje odpadne vode iz Doma 
pri izviru Zavr{nice. Investicija, vre-
dna 15 000 evrov, je bila zaklju~ena 
konec poletja, ko je naprava pri~ela 
delovati. V skladu z vodovarstvenimi 
predpisi so ~lani PD obenem zgradi-
li ograjo okoli izvira Zavr{nice, kjer 
ima Dom zajetje vode.
Vse poletje pa so bili na delu ~lani 
novoustanovljenega odseka za pla-
ninske poti, ki so se lotili urejanja 
poti, katerih vzdr`evanje je v dome-
ni PD @irovnica. Vodja odseka Bojan 
Zavr{nik: »O~istili smo poti v smereh 
proti Srednjemu vrhu, Stolu, Vrta~i, 
Robleku, Polj{ki planini in Zabre{ki 
planini. Nekatere so bile `e po{teno 
zara{~ene, ponekod smo odstranili 

tudi posledice jesenskega `leda. Na markiranih poteh smo ob-
novili markacije in namestili nove usmerjevalne table. Dela za 
markaciste je v bli`nji in {ir{i okolici Doma {e veliko, nadaljevali 
bomo zopet spomladi, upamo, da v zadovoljstvo vseh planin-
cev, ki zahajajo k nam.«
Dom pri izviru Zavr{nice je po `ivahni poletni sezoni od 1. ok-
tobra zaprt. Odprt bo ponovno v decembru, predvidoma vse 
vikende in v ~asu novoletnih po~itnic. To~ne podatke o odprtosti 
Doma, ki je odvisno tudi od vremenskih razmer, lahko spremlja-
te na spletni strani PD @irovnica (http://www.planinsko-drustvo-
-zirovnica.si) in na tabli PD @irovnica v Zavr{nici.

P. K.

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.

^lani dru{tva upokojencev @irovnica imajo od 
torka do petka 10 % popusta na hrano razen 
malic ob predložitvi ~lanske izkaznice. 

Sprejemamo rezervacije za novoletna sre~anja.

Selo 17, 4274 Žirovnica
T: 04 580 11 28
M: 051 749 537

Delovni ~as: 
od torka do nedelje 10–22h

Vabljeni!

Nove usmerjevalne table 
na sedlu [ija
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Nace Novak in hip hop

Nace Novak, 15letni dijak iz @irovnice, je zaprise`en ple
salec hip hopa. Plesati je za~el, ko je bil majhen, danes s 
solo in skupinskimi plesnimi nastopi posega po najbolj{ih 
mestih tudi v svetovnem merilu. 

Nekaj o Nacetu …
Sem dijak 1. letnika srednje zdravstvene {ole na Jesenicah. V 
prostem ~asu se dru`im s prijatelji, vozim z motorjem in ple{em 
hip hop. Rad imam naravo, glasbo, dru`ino in plesno dvorano. 
Ne maram negativizma, hinav{~ine.

Plesati si menda za~el v osnovni {oli?
Ko sem bil majhen, sem se vpisal v plesni te~aj v O[ @irovnica. Na 
nekem tekmovanju so se vsi fantje uvrstili v naslednji krog razen 
mene. Bil sem zelo `alosten. Odlo~il sem se, da bom ples vzel 
bolj zares in vpisal sem se v BPS Radovljica. 

Si usmerjen le v eno zvrst plesa ali ve~?
Ple{em hip hop. Pri hip hopu ima vsak plesalec svoj stil, tako 
tudi jaz. Ta stil nadgrajujem in seveda spoznavam tudi druge 
stile hip hopa.

Kje, s kom, kako trenira{?
@e 8 let treniram v BPS Radovljica. Na teden imam 3 do 4 trenin-
ge solo ali s soplesalci. Moj trener je bil 7 let Miha Kru{i~. Zelo 
sem mu hvale`en, saj sem z njegovo pomo~jo postal plesalec, 
kakr{en sem, veliko sem se nau~il tudi od Karen Jegli~. Sedaj je 
moja trenerka in koreografinja Tina Bo`i~. 

Kako je s konkurenco? Prevladujejo fantje ali dekleta? 
Konkurenca je seveda velika, {e posebej sedaj, ko sem pri ~la-
nih. Punce pa prevladajo v vseh kategorijah hip hopa. Je med 
dekleti sicer veliko zanimanje za fanta, ki obvlada ples? 
Hmmm … ne bi vedel, ker nimam toliko ~asa za punce :)

Tvoji najve~ji uspehi?
Lani sem dosegel v kategoriji hip hop solo mladinci 6. mesto na 
dr`avnem prvenstvu in 1. mesto v kategoriji street mala skupi-
na mladinci na dr`avnem in svetovnem prvenstvu. Letos sem v 
kategoriji hip hop solo mladinci na dr`avnem prvenstvu osvojil 
5. mesto, s soplesalko Niko Gomezel pa sva v kategoriji street 
duo mladinci osvojila 1. mesto na dr`avnem prvenstvu in nato 
na svetovnem prvenstvu na ^e{kem postala {e svetovna prvaka 
s to~ko Best friends. Na ^e{kem smo osvojili tudi 2. mesto v 
kategoriji street male skupine mladinci.

Zakaj bi prijatelju svetoval, naj se ukvarja s plesom? 
S plesom pridobi{ kondicijo, mo~ in se ob tem {e zabava{. S ple-
som se izra`a{, v njem najde{ svobodo, preprosto u`iva{. Mislim 
pa, da mora biti ~lovek rojen za ples.

P. K.

Vzpon na Valvazor

Kolesarski klub Zavr{nica je 11. oktobra organiziral vzpon na Val-
vazor. Vzpona so se udeležili kolesarji KK Zavr{nica, doma~ini in 
kolesarji iz bližnje okolice. Deklice in de~ki so prevozili kraj{o progo.

Zmagovalci so bili vsi udeležen-
ci vzpona, ki so se pri Valvasor-
jevem domu okrep~ali z jeda~o 
in pija~o. Z vzponom so se po-
slovili od lepih, toplih kolesar-
skih dni… 

Skupno najhitrej{i ~as je do-
segel doma~in, Luka Šturm 
(25:28) iz kluba Top Fit, pri 

ženskah pa Maja Zupan (39:46), ~lanica KK Zavr{nica. Zmago-
valci med otroci so bili: do 9 let: David Bernik, do 11 let: Nal Jure 
Robi~, do 13 let: Anže Dolen{ek, do 15 let: Jernej Hirci, do 17 
let: Jernej Rauh, vsi ~lani KK Zavr{nica.
Vse rezultate si lahko pogledate na: https://www.facebook.
com/kkzavrsnica 

Rekord vzpona na Valvazor Roka Grilca, kolesarja in tre
nerja KK Zavr{nica, 21:23 iz leta 2005, {e vedno ni podrt, 
kljub novim odsekom asfalta na cesti.

Drugo leto bo KK Zavr{nica organiziral dva vzpona na Valvazor, 
enega v za~etku sezone in drugega na koncu. Tako bo vsak po-
sameznik lahko primerjal svoj napredek v kolesarski sezoni.

Kolesarski pozdrav KK Zavr{nica

Nika Gomezel in Nace Novak na 1. mestu

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

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

bli`ajo. Tako za posameznike kot podjetja.

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

www.cebelarstvo-noc.si
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Mlaj{i ~lani SSD Stol, Glenca, 20. september 2014

Pogoji v Glenci {e zdale~ niso primerljivi s sodobnimi centri

Kolesarji pozor

Sprejemamo prijave otrok v Kolesarski klub Zavr{nica. Jeseni in 
pozimi (do februarja) so organizirani treningu v telovadnici, spo-
mladi pa za~nemo s kolesarskimi treningi na terenu. 
Ve~ informacij: Žiga 031 648 452 in Rok 041 386 773

Smu~arsko skakalno dru{tvo Stol v zimsko sezono z no
vim vodstvom in okrepljeno ekipo mladih skakalcev. 

V Smu~arskem skakalnem dru{tvu Stol je v leto{njem letu pri{lo 
do kadrovskih sprememb, ki so prinesle tudi spremembe v na~inu 
dela. Po 35-ih letih se je od doma~ih skakalnic v Glenci poslovil 
trener Sten Baloh, ki je postal glavni trener slovenske `enske 
reprezentance. Dru{tvo je tako ostalo brez profesionalnega tre-
nerja, njegovo delo pa so prevzeli Damjan Legat (glavni tre-
ner), Bo{tjan Modrijan in Bine Baloh pri starej{ih tekmovalcih 
ter Andi Legat in An`e Urevc pri mlaj{ih tekmovalcih. 
@e v za~etku leto{njega leta so bili na pobudo star{ev, neza-
dovoljnih z delom vodstva dru{tva, izvoljeni nov predsednik in 
ve~ina ~lanov upravnega odbora. Na mestu predsednika je Bla`a 
Jasni~a zamenjal Borut Rep, ki pojasnjuje: »V preteklih letih je 
bil Sten tako reko~ sam za vse, star{i otrok, ki obiskujejo tre-
ninge, pa smo `eleli, da delo v dru{tvu ste~e bolj intenzivno in 
tudi sami smo bili pri tem pripravljeni sodelovati. Poprijeli smo 
pri iskanju sponzorjev, urejanju Glence in pri organizaciji med-
narodne tekme za pokal Alpe Adria, 20. septembra v Glenci. 
Gostili smo 110 tekmovalcev in z dobrim obve{~anjem privabili 
rekordno {tevilo gledalcev.«

Na omenjenem tekmovanju so ~lani doma~ega dru{tva dosegli 
vidne rezultate. Aleksei Urevc je osvojil drugo mesto med de~ki 
do 7 let, med de~ki do 9 let je Nik Heberle zmagal, Alja` Zupan 
pa je bil drugi. Velik uspeh za SSD Stol vsekakor pomeni osvo-
jeno ekipno drugo mesto v skupnem se{tevku leto{njih tekem v 
pokalu Alpe Adria. 
Med pomembnej{imi rezultati poletne sezone velja omeniti {e 
ekipno ~etrto mesto mladincev do 18 let na DP v sestavi Sever 
[tefan, Jernej Silvester, Matic Lotri~ in Lojze Petek, zmaga Mar-
cela Repa (D 13) na tekmi za regijski pokal in drugo mesto Nika 
Heberla na dr`avnem prvenstvu v Kranju. Posebno ponosni pa 
so v dru{tvu na uspehe Roka Justina, ki je ~lan slovenske skakal-
ne A reprezentance. 

V SSD Stol trenutno trenira 33 skakalcev iz @irovnice in okoli{kih 
krajev, od tega 23 v kategorijah do 12 let in deset v kategorijah 
do 20 let. Zanimanje za skoke je v zadnjem letu v porastu, {e 
posebej med dekleti. Mlaj{i trenirajo v Glenci, starej{i na skakal-
nicah v Tr`i~u, Kranju, @ireh ali v Planici, kjer so avgusta uspe{no 
izpeljali tudi ve~dnevne priprave. Borut Rep: »Prihodnje leto 
bomo ve~dnevne priprave posku{ali omogo~iti tako starej{im kot 
mlaj{im tekmovalcem. V preteklosti smo koristili skakalne centre 
na Poljskem ali Avstriji, sedaj so pogoji v Planici veliko bolj{i.«

Kak{ni so pogoji za treninge v Glenci? »Pogoji {e zdale~ niso 
na primerljivi ravni sodobnih centrov, vendar se s prostovoljnim 
delom trudimo objekte vzdr`evati. Sicer je obnova Glence na{ 
primarni projekt. Ve~ji skakalnici sta v dokaj dobrem stanju, 
manj{i dve bomo {e pred zimo prenovili, predvsem ̀ elimo poso-
dobiti profil dosko~i{~a, za kar imamo na voljo namenska sred-
stva s strani ob~ine. Nekaj del je bilo `e opravljenih, vendar nas 
veliko tega {e ~aka. Med najpomembnej{imi je tudi razre{itev 
vpra{anja o lastni{tvu zemlji{~a, kjer se nahajajo skakalnice.«

Za uresni~itev zastavljenih ciljev si ~lani SSD Stol prizadevajo pri-
dobiti generalnega sponzorja, ki bi ga zapisali tudi v ime dru{tva. 
SSD Stol sicer ve~ji del sredstev za svoje delovanje pridobiva iz 
ob~inskega prora~una, nekaj s strani sponzorjev, velik dele` pa 
{e zmeraj pade na ple~a star{ev. 

Borut Rep: »Vsekakor so najlep{e ogledalo na{ega kluba pogu-
mni tekmovalci, ki s svojimi uspehi dokazujejo dolgoletno kvalite-
tno delo. ^e razmi{ljate, kam usmeriti svojega otroka, vas z vese-
ljem vabimo, da se nam pridru`ite in se v prihodnosti podpi{ete 
pod bogato zgodovino skakalnega {porta v vaseh pod Stolom.

Novice o delovanju SSD Stol lahko spremljate na fb profilu ali 
spletni strani dru{tva.

Polona Kus

Nov veter z zaleti{~a v Glenci

Prihodnja {tevilka Novic ob~ine @irovnica 
bo iz{la konec decembra. 
Ob~ane in organizacije vabimo, da uredni{tvu posredujejo in-
formacije o svojem delovanju, zanimivostih v okolici ter prispev-
ke za rubrike Hvalimo/Grajamo, Mnenja bralcev in Mali oglasi.
Kontaktni podatki uredni{tva: 
Medium d.o.o., @irovnica 60c, 4274 @irovnica
novice�medium.si, 04 580 50 20, 040 439 560
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Ustoli~ena kralj in kraljica 
Smolnika 2014
18. oktobra je pod Stolom potekal 2. gorski tek za osvoji
tev naslovov kralj in kraljica Smolnika. Na izjemni strmini 
sta bila najhitrej{a Miran Cvet in Laura [imenc. Tekmova
nje je organiziral TVD Partizan @irovnica.

Tekmovanje za naslov kralj Smolnika je v lanskem letu poteka-
lo v manj{em krogu {portnih navdu{encev na pobudo Miha 
Kosma~a. Med 28 teka~i, ki so se pomerili na dober kilometer 
dolgi progi od brvi ~ez Re~ico do vrha Smolnika s povpre~nim 
naklonom 33 %, je cilj prvi dosegel Toma` Dolar s ~asom 14:10. 
Pozitivni odzivi so organizatorje spodbudili k obse`nej{i pripravi 
leto{njega tekmovanja pod okriljem TVD Partizan @irovnica. 

Miha: »@eleli smo privabiti ~im ve~ tekmovalcev, zato smo razpi-
sali nagrade in medalje v razli~nih kategorijah v mo{ki in `enski 
konkurenci. V son~ni soboti se je na {tartu res zbralo kar 59 
tekmovalcev in tekmovalk s {ir{e Gorenjske in ob progi lepo {te-
vilo navija~ev. Kralj Smolnika je postal Miran Cvet iz Hrastnika s 
~asom 12:08 in kraljica Smolnika Laura [imenc z Bleda s ~asom 
16:05. Med Ka{arji sta bila najhitrej{i Luka [turm (13:36) in Kse-
nija Justin (19:07).«

Za absolutnega zmagovalca in zmagovalko so organizatorji na-
mesto prehodnega pokala pripravili pravi prestol, na katerem 
bodo vpisana imena najbolj{ih in zmagovalni ~asi. Novi kraljevi 
par Smolnika je bil tako ob zaklju~ku tekmovanja, ki je potekal 
pri Baru Zavrh, prav zares ustoli~en. 

Kot je dejal Miha, se bodo v Partizanu trudili, da tekmovanje 
postane tradicionalno, saj je na Gorenjskem tovrstnih priredi-
tev premalo. »Po odzivih sode~, smo na pravi poti. Tekmovalci 
so bili zelo zadovoljni tako z organizacijo kot s progo. Najbolj 
ponosni pa smo bili na izjavo tekmovalca: Smolnik je dogodek, 
kamor se bom rad vra~al spet in spet! Na koncu se moram za-
hvaliti vsem, ki so pomagali pri izvedbi prireditve, {e posebej 
sponzorjem za bogate nagrade.«

Vabljeni na tek za kralja in kraljico Smolnika 17. oktobra priho-
dnje leto!

P. K.

Balinark dvakrat ve~, balinarji uspe{nej{i

V soboto, 27. sep-
tembra, je bilo `ivo na 
balini{~u pri Osvaldu. 
Mo~i so zdru`ili ~lani 
Dru{tva upokojencev 
ter TVD Partizana, 
povezave pa so rodile 
ob~insko tekmovanje 
v balinanju, popular-
no imenovano Va{ke 

trojke. Pogum za sestavo in prijavo ekip so zbrali le v @irovnici 
in na Selu. Zanimivo tekmovanje bi lahko bilo dobra vzpodbuda 
ostalim za naslednje leto. 

Leto{nja najve~ja nagrada je bila pestro tekmovanje na son~en 
jesenski dan. V idealnih pogojih so najbolj mirno roko imeli v 
ekipi @irovnica 1, ki je bila letos edina mo{ka ekipa. Za vrat so 
jim, po stari navadi, dihale balinarke s Sela, tretja stopni~ka pa 
je pripadla najbolj{im balinarkam iz @irovnice. Ob~utek je, da 
Va{ke trojke postajajo tekmovanje, v katerem glavno vlogo pre-
vzemajo `enske. Bodo mo{ki ob letu osorej uspeli pobrati roka-
vico in jo vrniti na ne`nej{o stran?

Rezultati
1. mesto @IROVNICA 1: Mirko Strnad, Slavko Gregori~ in Dani Pintar
2. mesto SELO: Angelca Kokalj, Ivanka Ko{elnik in Helena [kantar
3. mesto @IROVNICA 2: Mara Strnad, Helena Leban in Slavka Legat

Zmagovalca Miran Cvet in Laura [imenc

Toma` Dolar (14:34), 4. mesto v skupni razvrstitvi

Ksenija in Eva Justin. Hitrej{a je bila mami 
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Prenovljen kros
Kros spada med neolimpijske {portne discipline. Tekmovanja 
v teku na prostem izhajajo `e iz prazgodovine, uradno pa se 
je kros za~el v Veliki Britaniji, v drugi polovici 19. stoletja. Prvo 
angle{ko tekmovanje je bilo leta 1876, vendar so ga razveljavili, 
ker je vseh 32 tekmovalcev za{lo s proge. Kros je individualni in 
ekipni {port. Te~ejo `enske in mo{ki vseh starosti. V letih 1904, 
1912, 1920 in 1924 je bil prisoten na poletnih olimpijskih igrah, 
po tem pa so ga zbrisali iz programa.

Kros pa je {e vedno v programu Najzmiganga Ka{arja in Ka{arke. 
In kljub skoraj v celoti prenovljeni progi ni nih~e za{el s proge, 
kot se je pred slabim stoletjem in pol zgodilo v domovini so-
dobnega {porta. Zasluge za to gredo ~lanom organizacijskega 
odbora, ki so pripravili kar {tiri trase teka. Pred{olski otroci so 
tekli na 200 metrov, u~enke in u~enci od 1. do 4. razreda na 
400 metrov, od 5. do 7. razreda na 800 metrov. Enaka razdalja 
je bila pripravljena za u~enke 8. in 9. razredov, medtem ko so 
morali njihovi vrstniki premagati najdalj{o razdaljo, 1200 me-
trov, s katero so se spopadli tudi teka~ice in teka~i, starej{i od 15 
let. Omeniti velja {e, da so se nam na leto{njem ob~inskem tek-
movanju v krosu pridru`ili mladi tekmovalci [portnega dru{tva 
Gorje in zelo popestrili vzdu{je. 

Ob~inski prvaki v krosu za leto 2014
pred{olski Liza Babi~ in Luka Mla~nik
1. razred Rebeka Modrijan in Vid Bor{tnik
2. razred Maja Madon in Andra` Vere{
3. razred Manca Jenkole in Gal Oblak
4. razred Ana Vajs in Tijan Lu`nik
5. razred Ne`a Babi~ in Nik Bergelj
6. razred Pia Zalokar in Marcel Mahkovec
7. razred Ian Lokov{ek
8. razred Ana ^op in Taj Lokov{ek
9. razred Luka Dra`i~
Odrasli  Jana Madon Brojan in Nejc Justin
Vse rezultate si lahko ogledate na spletni strani TVD Partizan.

Zmagovalci so bili temelj ekipe O[ @irovnica na medob~inskem 
krosu, ki je bil 8. oktobra v [portnem parku Podme`akla na Je-
senicah. Na{a ekipa na tem tekmovanju tradicionalno odli~no 
nastopa in tako je bilo tudi letos. Osem zmag, dve drugi mesti 
in sedem tretjih nas je zavihtelo na sam vrh med teka~i v Gornje-
savski dolini. Iskrene ~estitke vsem teka~icam in teka~em.

Ale{ O{ljak

Zelo uspe{en za~etek 
odbojkarskih tekmovanj 

Prva mo{ka ekipa OK  
@irovnica, ki nastopa v 2. 
DOL je po dveh krogih {e 
nepora`ena. Cilj v leto{nji 
sezoni v dr`avnem prven-
stvu je uvrstitev na prvo ali 
drugo mesto. 
V pokalnem tekmovanju 
se fantje borijo za uvrstitev 
v ~etrtfinale. Prvo tekmo v 
doma~i dvorani so dobili 
proti ekipi GO Volley, ki na-
stopa v 1. DOL, z rezultatom 
3:0 v nizih.

Mladinska ekipa OK @irovnica je dosegla zelo lep uspeh in 
igrala na ~etrtfinalnem turnirju. Po ogor~enem boju z ekipo 
Calcit Volleyball jim je za las zmanjkalo, da bi se uvrstili v na-
daljnje tekmovanje. Prav tako so mladinke OK @irovnica po zelo 
izena~enih borbah obstale v ~etrtfinalu in tekmovanje zaklju~ile 
med 16 najbolj{imi ekipami v Sloveniji.

Druga ekipa OK @irovnica nastopa v 3. DOL – zahod. Ta eki-
pa je zelo mlada in perspektivna. Novi trener Rok Blaznik nam 
je zaupal, da je na treningih pestro in zanimivo. Na tekmah je 
opaziti nekaj neizku{enosti, katero pa posku{ajo nadoknaditi z 
borbenostjo. 

@enska ekipa OK Aquawatt @irovnica nastopa v 2. DOL. 
Punce prav ni~ ne zaostajajo za fanti in so po dveh kolih {e 
nepora`ene. Krasita jih timski duh in velika borbenost.

Vabimo vas, da si tekme v Dvorani pod Stolom ogledate v ~im 
ve~jem {tevilu. Fantje in punce vam zagotavljajo, da bodo dali 
vse od sebe in se sr~no borili.

 Iztok Toma`i~

Urejanje mirujo~ega prometa pri 
domu TVD

Zaradi pomanjkanja 
parkirnih prostorov 
pri domu TVD Par-
tizan @irovnica ima-
mo stalne te`ave v 
zagotavljanju spreje-
mljivega mirujo~ega 
prometa v okolici 
doma. @al se dosti-
krat dogodi, da upo-
rabniki doma parki-

rajo tudi na povr{inah, kjer s tem ovirajo ostale uporabnike in 
tudi lastnike sosednjih parcel. Med te povr{ine sodi tudi dovoz 
s ceste na parkiri{~e na ju`ni strani doma in k lastniku sosednje 
parcele.
Zato prosimo vse obiskovalce doma TVD Partizan @irovnica, da 
ne parkirajo na prej omenjenem dovozu.
Hvala za razumevanje!

[tart v kategoriji pred{olski

Prva mo{ka ekipa OK @irovnica 
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Popotovanje po Kanadi in ZDA, poletje 2014

^udovite popotni{ke zgodbe obi~ajno nastanejo nepri~akovano. Najina ima za~etek v 
tema~nih novembrskih dneh 2013. Glavni krivec je bil sin Matej, ki je na spletni stra-
ni ponudnika letalskih vozovnic Odklop.si na{el neverjetno poceni letalsko vozovnico 
Budimpe{ta-Istanbul-Montreal in nazaj za 313 evrov. Popotovanje je trajalo 39 dni. 

@e prvi dan v Kanadi 
sva s kolesom od-
kolesarila v center 
Montreala. Montre-
al ponuja marsikaj 
zanimivega, hrib 
Mount Royal, s ka-
terega je resni~no 
»kraljevski« razgled 
na center, stadion 
OI 1976 in olimpij-
sko vesla{ko pro-
go, ekolo{ki muzej 
Biosphere, kopico 
prireditev z uli~nimi 

umetniki in glasbenimi koncerti na glavni ulici St. Catherines, … Ob vseh stro{kih po-
tovanja nama je `al zmanjkalo 140 CAD za ve~erni koncert skupine Metallica. Mno`ica 
ljubiteljev skupine je bila neskon~na. Zame najpomembnej{i pa je bil ogled stare ho-
kejske dvorane hokejistov Montreal Canadiens, kjer se je zgodil gimnasti~ni ~ude` na 
OI 1976. 14-letna romunka Nadia Comaneci je na bradlji kot prva v zgodovini dobila 
najvi{jo mo`no oceno 10.
[e zanimiv dogodek na pokopali{~u – ko sem si hotel ogledati ve`ice, me je ustavi-
la uniformirana gospa. V angle{~ini sem se ji hitel opravi~evati zaradi moje obi~ajne 
popotni{ke radovednosti. Sledilo je vpra{anje iz katere dr`ave prihajam, po mojem 
pojasnilu pa nepri~akovan odgovor gospe v ~isti prekmur{~ini: »jaz pa sem iz Murske 
Sobote«. Ja, Slovence pa res sre~a{ povsod. 

Po ogledu mestnih znamenitosti sva se podala na potep po kanadskem pode`elju med 
zna~ilnimi kmetijami. V Peterboroughu sva obiskala dru`ino gorjanskega izseljenca, 
lastnika trgovine z vozili in mecena {portnih projektov O[ Gorje. Skromna zahvala za 
pomo~ je bila izra`ena v za na{e izseljence zelo ~islani obliki, litru gorjanskega {nopca. 
Niagara ali v jeziku domorodcev »grme~a voda« resni~no grmi in predvsem zmo~i vse, ki 
si drznejo preblizu. Peljala sva se po pribli`no 200 metrih ceste, kjer je padal tak »umetni« 
de`. Na kup pa »grmijo« tudi turisti~ni dolarji turistov z vsega sveta. Posledice visokega 
turizma ob tem naravnem ~ude`u so vidne: super moderni in dragi hoteli, zabavi{~ni 

park, trgovine, … 
Seveda ne gre brez 
hudomu{nega lo-
kalnega zbadanja, 
kateri del slapa 
je lep{i, kanadski 
podkvasti del ali 
ravni ameri{ki. Na 
vesla{ki progi v St. 
Catherinsu sva se 
poklonila zlati me-
dalji in svetovnemu 
rekordu dvojnega 
dvojca ^op-[pik na 
SP 1999. Lokalni 

trener nama je razlo`il veliko lepega o Bledu, saj je bil pri nas na pripravah. 
Spomin na Toronto je predvsem {portno obarvan. Funkcionar jamaj{ke ragbi eki-
pe nama je daroval dve vstopnici za tekmo z doma~o reprezentanco, gospod na 
slu`benem vhodu pa dve za formulo Indy, severno-ameri{ko razli~ico Formule 1. Tako 
sva prihranila 100 CAD za ogled CN Tower-ja, eno najvi{jih gradbenih mojstrovin sve-
ta. Vzpon z dvigalom (6 m/s) je vreden vsakega centa. Dopla~ilo za Space deck je 
povrnjeno z razgledom z vi{ine 447 m. Kar nekaj minut sva porabila, da sva se znebila 
strahu. Seveda je to primerno mesto, da sre~a{ Slovence, v najinem primeru dru`ino 

iz Celja. 
Omenim naj {e izleta v Quebec in Ottawo. 
Grad Fontenac kraljuje nad mestom Que-
bec, kjer se reka Svetega Lovrenca izliva v 
Atlantski ocean. Ob obali reke imajo pri-
veze za ledolomilce, ki imajo v polarnih 
zimah veliko dela. Ogledala sva si bogato 
okra{en parlament zvezne pokrajine Que-

Niagara zjutraj

Muzej Biospere

CN Tower, spodaj Rogers arena

Kip svobode od dale~
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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

bec, pred katerim je zanimivost, vrt. Tu poslanci gojijo zelenjavo, 
ki jo uporabijo v parlamentarni kuhinji. Tudi ob na{em parla-
mentu so primerna zemlji{~a … 

Ob zaklju~ku popotovanja je sledil vrhunec, pet dni New Yorka 
in dan v Washingtonu. Kupiti vozovnico za vlak Montreal-NY ni 
enostavno. Vlak je razprodan `e vsaj pet dni vnaprej. Stoji{~a ne 
obstajajo, za zamudnike je jutri nov dan. 
Eno izmed sredi{~ sveta NY, je zame, med 80 `e obiskanimi 
mesti, po zanimivostih suvereno na vrhu. Mnoge poznamo iz 
medijev in filmov. Times Square, The Empire State Building, 
Broadway, Peta Avenija, spominski park padlih dvoj~kov Gro-
und zero, pala~a Zdru`enih narodov, borza na Wall Street-u, 
Kip svobode in Ellis Island, Centralni park, Dakota in spominski 

park Johna Lennona Strawberry Fields, mestna pla`a na Coney 
Island-u, teni{ki kompleks turnirja za Grand Slam Flushing Mea-
dows, Rockefeller Center, Chinatown, Little Italy, Tribeca, SOHO, 
Brooklynski most, Chryslerjeva in Trumpova stolpnica, `elezni{ki 
postaji Grand Central in Pennsylvania, {portna dvorana Madison 
Square Garden, stadion Yankee, v~asih zloglasne ~etrti Harlem 
in Bronx, Plaza hotel, koncertna dvorana Carnegie Hall … Z upo-
rabnim metrojem sva obiskala vse na{teto, kljub dobri organiza-
ciji pa je za mnoge druge atrakcije v petih dneh zmanjkalo ~asa 
(in denarja). 
[e leta 2011 se je vsak kupec vstopnice za Kip svobode lahko 
povzpel na piedistal, nato so z novim pristopom posku{ali od-
praviti hudo gne~o ob vhodu na objekt skozi rentgenske na-
prave. Sedaj naiven in neveden turist kupi vstopnico, s katero 
se ne more povzpeti na kip, lahko ga le opazuje od spodaj in 
obkro`i. Za vzpon na piedistal je v poletni sezoni potrebno re-
zervirati posebno vstopnico najmanj dva tedna pred prihodom, 
za vzpon v krono pa kar {tiri mesece. Z dolgim nosom in neiz-
merno razo~arana sva pol ure v bli`ini vhoda opazovala ostale 
sotrpine, ljudi vseh barv in ras, ki so prepotovali pol sveta, da bi 
se enkrat v `ivljenju povzpeli na simbol svobode … 

Pot v domovino je bila nekaj posebnega. Leteli smo natan~no 
nad @irovnico v smeri Braslov~ in Celja proti Beogradu in do Is-
tanbula. Z vi{ine 11 km smo bili ~isto blizu doma, trajalo pa je 
{e dva dodatna dneva, da sva prispela. Utrujenost na celotnem 
potovanju je bila precej{nja, a videla in do`ivela sva ogromno. 

Nenad Pilipovi~ in Matej ^uk

Toronto
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Nagrade prispeva Plavalni klub Gorenjska banka 
Radovljica:
1.  nagrada:  mese~na vstopnica za olimpijski bazen v Radovljici
2.  nagrada:  mese~na vstopnica za olimpijski bazen v Radovljici
3.  nagrada: mese~na vstopnica za olimpijski bazen v Radovljici

NAGRADNA KRI@ANKA

Geslo kri`anke po{ljite do 10. decembra 2014 na naslov  
Novice ob~ine @irovnica, @irovnica 60c, 4274 @irovnica.

Geslo prej{nje kri`anke:  
Travno seme
Nagrade prejmejo: 
• Janez Rajgelj, @irovnica 106
• Milena Miklavc, Moste 27 
• Zdenka Leskovec, Moste 27b
Nagrade prejmete v podjetju AB d.o.o. na Breznici.

ATRIBUCIJA: kompetenca, OKINAVA: japonski otok, IASI: mesto v Romuniji, EOL: grški bog vetrov, OPIRKI: pomije, ONAGER: azijski polosel

SESTAVIL:
BOŠTJAN
OVSENEK

V AMPERIH
IZRAŽENA

JAKOST
EL. TOKA

PRIPADNIK
PARTI-

ZANSKE
VOJSKE

OBMOČJE,
PODROČJE CIGAN TOMO

ČESEN
VINO

IZ HALOZ

GLEDA-
LIŠKA
IGRA V
ENEM

DEJANJU

RIBJA
JAJČECA

AMERIŠKA
FILMSKA
LEGENDA
(JAMES,

1931-1955)

POLITIKA
RASNEGA
RAZLIKO-

VANJA

PREBIVALKE
AFRIŠKE
DRŽAVE
MAROKO

ROJSTNI
KRAJ

PESNIKA
DRAGOTINA

KETTEJA

ODPRT
ŽELEZNIŠKI

VAGON
UDAREC

ŽOGE

SEDMA
GRŠKA
ČRKA

KOSMATENA
TKANINA ZA 

LOVSKE
OBLEKE

ROMAN
INGARDEN

PAZNIK,
KI SKRBI
ZA RED

PRISTAŠ
GNOSTI-

CIZMA

VRV
(NAREČNO)
SREDIŠČE

ROMUNSKE
MOLDAVIJE

MOTORNA
VOZILA

SREDIŠČE
VRTENJA

FRANCOSKI IMPRESIO-
NISTIČNI KIPAR, GRAFIK

IN RISAR (AUGUSTE)

ELEKTRO-
KEMIČNI
VIR ENO-

SMERNEGA
TOKA

STENA KRAŠKA
TRTA

KULTURNO
SREDIŠČE

KRASA
LOUIS

ADAMIČ

TEMPELJ,
SVETIŠČE
SILA NA
ENOTO

POVRŠINE

OBSEŽNOST
ZNANJA

NIKOLA
TESLA

ZUNANJA
PODOBA,

VIDEZ

IZDELO-
VALEC
NOŽEV

JAPONSKI 
OTOK V 
OTOČJU 
RYUKYU

GRŠKI
BOG

VETROV

SNOV ZA
LEPLJENJE

IN TESNENJE
TERME V
BELGIJI

ŠKOTSKI
NARODNI
INŠTRU-

MENT

LISTAVEC
S TRDIM
LESOM

HRVAŠKI
OTOK (ISSA)

ZELIŠČNI
LIKER,

GRENČICA
SPOJ ROKE
S TRUPOM

IVAN
MINATTI

GLAVNI
ŠTEVNIK

VLADAR
SATRAPIJE

POMIJE

SODNI
POSTOPEK

IVO
ŽAJDELA

AZIJSKI
POLOSEL

SVETOVNI
DUH

VODA PO
IZPLAKO-

VANJU
NIGERIJSKI

DENAR

PREDPISAN
ODMEREK
ZDRAVIL

LITURGIČNO
OBLAČILO

UPRAVLJALEC
LANSERNE RAMPE

PROSOJNI PAPIR ZA
PRERISOVANJE

NAŠA 
ŠANSO-
NJERKA
MAVRIČ

OSMI
JUDOVSKI

MESEC

POSODA ZA
DROBLJE-
NJE SNOVI
ZOLAJEV
ROMAN

VZDEVEK
NAŠE

SMUČARKE
KATARINE

LAVTAR

REPORTER

SLOVENSKI
IGRALEC

(IVO)

ANTON
CEBEJ
KRILO

RIMSKE
KONJENICE

NIZEK
MOŠKI
PEVSKI

GLAS

KOMPE-
TENCA,

PRISTOJ-
NOST

NAKLON

NAJDALJŠA
REKA

FRANCIJE

GORLJIV
PLIN,

KI TVORI
NAFTO

DREVORED
NA OBEH
STRANEH

CESTE

LEVSTIKOV
LITERARNI

JUNAK
(MARTIN)

NAŠA
NEKDANJA
PLAVALKA
ISAKOVIČ

GOGOLJEV
LITERARNI 

JUNAK 
BULJBA



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

Imate v kratkem obletnico, rojstni dan, poro~no slavje,  
predstavitev v podjetju in bi radi pripravili odli~no pogostitev?

Restavracija “Ejga” vam z veseljem prisko~i na pomo~. 
Za vas organiziramo in pripravimo pogostitev na va{i željeni 

lokaciji ali v Restavraciji Ejga, kjer se nahaja tudi lo~eni prostor 
za zaklju~ene družbe do 70 oseb.

OPTIKA IN O^ESNA ORDINACIJA BERCE
Jesenice, T: 04 586 24 16 • Lesce, T: 04 531 89 34

www.optika-berce.si

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

JESENICE - LESCE

LIBERTY ŽE OD ZA ENO STEKLO!69 EUR 69 EUR 

Spo{tovani!

Skupaj s proizvajalcema plinske tehnike Vaillant in Immergas smo za vse, ki 
{e nimate priklju~ka na omrežje zemeljskega plina, pripravili cenovno zelo 
privla~ne paketne re{itve za ogrevanje va{ega doma. Izbirate lahko med 
{tirimi razli~nimi paketi, že od 3.390 EUR dalje.

V ceno akcijskih paketov je v{teto:
-  priklju~itev na omrežje (dobava in montaža plinomera in regulatorja tlaka ter 

preiskus tesnosti
-  dobava , montaža, priklju~itev in zagon izbrane naprave
-  izdelava notranje plinske napeljave do 7m
-  izdelava odvoda dimnih plinov do vi{ine 12m
-  pridobitev soglasja dimnikarske službe
-  izvedba cevnih povezav na obstoje~i sistem ogrevanja do 5m 
-  izvedba cevne povezave grelnika sanitarne tople vode (do 5m)
-  predelava dimovodne napeljave do 12m
-  izdelava projektne dokumentacije
-  tesnostni preizkus in zaplinjanje notranje plinske napeljave
-  po želji: demontaža in odvoz obstoje~ega kotla

Vsem obstoje~im uporabnikom zemeljskega plina, ki razmi{ljajo 
o menjavi stare potratne naprave za novo kondenzacijsko in ne 
potrebujejo priklju~itve na omrežje, priznamo dodatni popust v 
vrednosti: 350 EUR z vklju~enim 9,5% DDV.

Pokli~ite za dodatne informacije:
Enos, d.d. PE Plinstal, Industrijska ul. 1a, 4270 Jesenice

031 658 182, Petra Pavlovi~
petra.pavlovcic�enos.si

Enos d.d. je poobla{~eni serviser ponujenih naprav. Za opravljene storitve jam~imo 5 let!

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

Industrijska ulica 1a 
T: +386 (4) 581 02 21 • +386 (4) 581 02 26PE PLINSTAL



PEUGEOT 308 & 308 SW

PEUGEOT 308 in 308 SW

1€
ZA

KASKO

119€/MESZA SAMO
NAPRAVOZ NAVIGACIJSKO

www.peugeot.si

Poraba v kombiniranem načinu vožnje: od 3,1 do 7,8 l/100 km. Izpuh CO2: od 82 do 180 g/km. Emisijska stopnja: EURO 5 
in EURO 6. Vrednost specifi čne emisije dušikovih oksidov NOx: od 0,0086 do 0,175 g/km. Emisije trdnih delcev: od 0,00002 
do 0,00179 g/km. Število delcev: od 0,01 do 2,66. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. 
Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim 
koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.

 Primer informativnega izračuna fi nančnega leasinga Peugeot Financiranje za vozilo 308 Access – mesečno odplačevanje; mesečni obrok je 119 EUR pri 39,67 % pologu in ročnosti 48 mesecev; zadnji obrok 35 
% od maloprodajne cene vozila; DDV je obračunan v obrokih; EOM na dan 17. 09. 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 
10.205 EUR; skupni znesek za plačilo 16.915 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.

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

AVTO PARTNER.indd   1 9/30/14   2:47 PM
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Izpolnjen kupon za sodelovanje v nagradni igri oddajte na predstavništvu Jesenice ali ga pošljite na naslov Zavarovalnica Triglav, Delavska ulica 1, 4270 Jesenice. Žrebanje 
nagrajencev bo 10. 12. 2014. Izžrebani nagrajenci bodo obvestilo o nagradi prejeli po pošti.

Zavarovalnica Triglav, d.d. OE Kranj bo osebne podatke varovala v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

E-NASLOV

Nagradno vprašanje

Predstavništvo Jesenice se na novi lokaciji, na Delavski ulici 1, nahaja (obkrožite):          A) 1 leto          B) 3 leta          C) 5 let

Sodelujte v 
nagradni igri 
Zavarovalnice 
Triglav

V času od 5. 11. do 5. 12. 2014 
sodelujte v nagradni igri predstavništva 
Jesenice, kjer bomo izžrebali

25 praktičnih nagrad.

PODPIS


