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Sa{a

•	 nega	obraza																						
in	telesa

•	 depilacije

•	 pedikura

•	 podalj{evanje	in										
oblikovanje	nohtov

•	 solarij

•	 make	up

Patan	d.o.o	
Zabreznica	53b,		4274	Žirovnica

Tel.:	04/580	50	31,		gsm:	031/	610	910

kozmeti~ni studio

Bodite	sre~ni,	zdravi	in	veseli	
v	novem	letu	2015!

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: 041 860 625

www.cebelarstvo-noc.si

Sre~no, uspe{no in 
medeno leto 2015 

vam `eli ^ebelarstvo No~!

•	nega	obraza	po	metodi	Cholley
•	hyaluronic	mezoterapija	

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

NOVO
BIO kozmetika

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

petek od 8. – 14. ure

Vesele boži~ne praznike in 
sre~no novo leto 2015!

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

UGODNO
ZANESLJIVO

BREZ ^AKANJA

WWW.STRIPYDENT.SI

Želimo vam vesel bo`i~ in 
sre~no novo leto 2015.

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

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

Informacije in naro~anje po tel.:
580 12 59, Samo Mekina
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Po~asi, a zanesljivo se 
nam pribli`uje konec 
leta. Vstopamo v ~as pra-
znikov, v ~as, ko navadno 
delamo inventuro prete-
klega leta in razmi{ljamo 
o prihodnosti. Seveda 
smo si ljudje razli~ni in 
tako so razli~na tudi me-
rila, kdaj smo uspe{ni. 
@al uspeh preve~krat 
merimo z materialnimi 
dobrinami, kar po mo-
jem mnenju ni prav. Saj 
vem, marsikdo ob tem 
pomisli, ~e ima{ denar, 
premo`enje, potem je 
manj skrbi, ve~ sre~e in 
podobno. Je in ni tako. 

Poznam ljudi, ki bi vse bogastvo zamenjali za zdravje, sre~no 
dru`ino, iskrene prijatelje. Po drugi strani pa se ljudje znajdejo v 
polo`aju, ko ni denarja za pla~ilo polo`nic, nove otro{ke ~evlje, 
kurjavo … takrat je te`ko. 

Tudi v @irovnici so dru`ine in posamezniki, ki jim je te`ko, in prav 
bi bilo, da se ob bo`i~no novoletnih praznikih spomnimo tudi 
njih. Z drobnimi pozornostmi, darilom, prijazno besedo ali sti-
skom rok lahko marsikomu olaj{amo te`ave. V teh dneh bodimo 
{e posebej prijazni drug z drugim, vzemimo si ~as za dru`ino, 
prijatelje, sosede in kot re~eno – ~e se le da, pomagajmo si.

Iskreno in od srca vam `elim, da bi najdalj{o no~ v letu pre`iveli 
z ljudmi, ki jih imate radi in so vam blizu. ^e to zaradi tak{nega 
ali druga~nega razloga ni mogo~e, se spomnite na njih, po{ljite 
jim sporo~ilo, vo{~ilnico, pokli~ite jih.

Ko bomo na silvestrovo praznovali, po~nimo to preudarno in 
varno. Pri tem ne pozabimo na doma~e `ivali. Prihranimo jim 
nepotrebno pokanje in hrup. Namesto nakupa raket in petard 
raje namenimo nekaj v dobrodelne namene.

Na tem mestu Vam {e enkrat `elim vse dobro v letu ki prihaja, 
veliko osebnega zadovoljstva, sre~e in zdravja.

Sre~a ni v glavi in ne v veljavi 
in ne ~e ima{ pod palcem goro zlata. 

Sre~a je, ~e se delo dobro opravi 
in ~e ima{ koga rad.

Leopold Poga~ar, `upan

Aktualno

@upan Ob~ine @irovnica 

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

NOVICE OB^INE @IROVNICA
Ustanovitelj in izdajatelj: Ob~ina @irovnica, Breznica 3, 4274 @irovnica. Pravice izdajatelja: Medium d.o.o., @irovnica 60c, 4274 @irovnica. Urednica: Polona Kus. 
Uredni{ki odbor: Helena ^ade`, Mirjam Fain, Samo Mekina, Ur{a Aljan~i~. Tr`enje oglasnega prostora: Miran Dolar. ^asopis izide {estkrat letno v nakladi 
1640 izvodov, prejmejo ga vsa gospodinjstva v ob~ini brezpla~no. Naslov uredni{tva: Novice ob~ine @irovnica, @irovnica 60c, 4274 @irovnica. Tel.: 04 580 50 20 ali 
040 439 560. E-naslov: novice�medium.si. ISSN: 1854-4932.

@upan Leopold Poga~ar na slove-
snosti ob ob~inskem prazniku

Povsod, kamor se`e pogled,
lepota zasanjana, 
kje najti {e lep{i je svet,
kje lep{e je kot doma?

(M. Stare)

Iskrene ~estitke od dnevu 
samostojnosti in enotnosti

Spet od nas se poslovilo
bo bete`no staro leto.

Upov in `elja obilo
se bo steklo v novo leto.

Vesele bo`i~ne praznike in sre~no novo leto 
vam `elimo `upan, ob~inski svet in ob~inska 

uprava Ob~ine @irovnica@upan Leopold Poga~ar

Spo{tovane bralke, spo{tovani bralci

Dedek Mraz je obdaril otroke v Zavr{nici, naj novo leto obdari 
vas. Z ljubeznijo, prijaznostjo, veseljem. Naj bo va{ korak odme-
ven, beseda odlo~na, vsak dan iskriv in ustvarjalen.

Zahvaljujemo se vsem, ki ste v preteklem letu sodelovali pri 
ustvarjanju na{ega ~asopisa. Tako k poro~anju kot prebiranju 
Novic ob~ine Žirovnica vas, drage bralke in bralci, vabimo tudi v 
letu, ki prihaja.

Sre~no!
Uredni{tvo



Ob~ina @irovnica je svoj praznik prvi~ praznovala leto dni po 
ustanovitvi, 3. decembra 1999. Slavnostne seje ob~inskega 
sveta s kulturnim programom v dvorani na Breznici se je tedaj 
udele`ilo veliko {tevilo ljudi, ki so pozdravili odlo~itev svetnikov, 
da praznik nove ob~ine postane Pre{ernov rojstni dan. Ob~anke, 
ob~ani in gostje so se v velikem {tevilu udele`ili tudi leto{nje 
osrednje prireditve ob prazniku v Dvorani pod Stolom. 

Uvodoma jih je nagovoril slavnostni govornik, `upan Ob~ine  
@irovnica Leopold Poga~ar, ki se je zahvalil ob~inskemu svetu, 
va{kim odborom, ob~inski upravi, podjetjem in organizacijam 
za opravljeno delo in ustvarjanje pogojev za napredek ob~ine v 
preteklem letu. Zahvalil se je tudi ob~anom za potrpe`ljivost pri 
gradnji kanalizacije. Med dose`ki preteklega leta je poleg izgra-
dnje kanalizacijskega sistema v delu ob~ine izpostavil uspe{no 
pridobivanje evropskih sredstev, obnovo ceste v Zavr{nici, izgra-
dnjo nove ob~inske stavbe, energetsko sanacijo {ole in pri~etek 
gradnje prizidka v {oli ter stanovanj na Selu. Poleg nadaljevanja 
`e za~etih projektov pa ob~ino v prihodnjih letih ~akajo gradnja 
kanalizacije na Bregu, parkiri{~a na Rodinah, re{itev obvoznice 
Vrba in gradnja objekta za oskrbo starej{ih ob~anov. »Zavedam 
se, da ne `ivimo v najbolj prijaznih ~asih,« je govor sklenil `upan 
Poga~ar, »zato je na{a skupna dol`nost, da ustvarjamo pogoje, 
v katerih imajo ljudje mo`nost razvoja, se po~utijo varne in verja-
mejo v prihodnost. Ne pozabimo na so~loveka, stopimo skupaj 
in pomagajmo si, kjer se le da.«

V nadaljevanju programa je `upan Poga~ar podelil ob~inska pri-
znanja za leto 2014. 

Nagrajenci Ob~ine @irovnica 2014

Ob~ina @irovnica vsako leto lahko podeli en naziv ~astni ob~an, 
najve~ dve plaketi in najve~ tri nagrade. Pristojna komisija je 
v leto{njem letu prejela en predlog za imenovanje ~astnega 
ob~ana, {tiri predloge za plaketo (od tega dva enaka) in en pre-
dlog za nagrado Ob~ine @irovnica. Na podlagi utemeljitev je ko-
misija odlo~ila, da se za leto 2014 podelijo ena nagrada in dve 
plaketi. 

Me{ana pevska skupina Dr. France Pre{eren  
@irovnica – prejemnica plakete Ob~ine  
@irovnica 
za ve~letne izjemne uspehe na kulturnem podro~ju, ki so 
prispevali k ugledu ob~ine. 
Za~etki »Pre{ernovcev« segajo v leto 1992. Zavzetost ~lanic in 
~lanov ter njihova ljubezen do lepe pesmi, tako narodne kot 
umetne, doma~ih in tujih skladateljev, je vseskozi dvigovala 
njihov umetni{ki nivo, z leti pa so posebno sve`ino njihovemu 
repertoarju prinesle priredbe znanih skladb iz zabavne glasbe. 
Skupina je ve~kratna prejemnica zlatega `iga, ki ga JSKD pode-
ljuje najuspe{nej{im malim pevskim skupinam Slovenije. Njihova 
zbirka priznanj z mednarodnih tekmovanj {teje dve bronasti, 
enajst srebrnih in {est zlatih priznanj. Posebno ponosni so ~lani 
skupine na dve bronasti in dve srebrni medalji s svetovnih zbo-
rovskih iger, katerih so se udele`ili v Bremnu leta 2004, na Kitaj-
skem leta 2006 in letos v Rigi.

Irena Kosma~: »Sodelovanje v skupini je za vse pevce velika 
obveznost in odgovornost. Vadimo dvakrat tedensko, imamo 
veliko nastopov in tekmovanj. Vedno je lepo dobiti priznanje 
za svoje delo nekje v tujini, ko te prizna doma~a publika, pa to 
priznanje {teje {e veliko ve~.«

V ob~ini @irovnica so nosilci dveh tradicionalnih samostojnih 
koncertov, na kresni ve~er in za bo`i~. Ve~ kot desetletje z na-
stopi sodelujejo pri praznovanju kulturnega praznika v Vrbi, 
oblikujejo program prvomajskega sre~anja ob~anov v Zelenici 
ter kulturni program, ki spremlja Markov smn v Vrbi, prisotni so 
na mnogih slovesnostih, otvoritvah, praznovanjih v ob~ini.
Pevci me{ane pevske skupine Dr. France Pre{eren – Jerneja Stres, 
Stane Stres, Tone [pendov, Alenka Markovc, Sa{a Avsenik, Anita 
Svetina, Darja Kolenc, Marcel Federl, Stane Pisek, Stane Lu`nik, 
Niko Bernard in umetni{ka vodja Irena Kosma~ – si prizadeva-
jo za stalno kvalitetno rast svojega ustvarjanja, kar dokazujejo 
uspehi, kakr{ne dosegajo le redke skupine. 
Skupino sta za prejemnico plakete predlagala Kulturno dru{tvo 
dr. France Pre{eren @irovnica - Breznica in Zavod za turizem in 
kulturo @irovnica.

3. DECEMBER – PRAZNIK OB^INE @IROVNICA
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Aktualno

Ob~ina @irovnica je svoj praznik, posve~en spominu na dr. Franceta Pre{erna, obele`ila z vrsto kulturnih prireditev. Na 
osrednji slovesnosti na dan Pre{ernovega rojstva je `upan Leopold Poga~ar podelil ob~inska priznanja za leto 2014. 
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Aktualno

Domen Pavli~ – prejemnik plakete Ob~ine  
@irovnica 
za ve~letno izjemno, uspe{no in prepoznavno delovanje 
na podro~ju gasilskega {porta, s katerim je kot ob~an 
prispeval tudi k prepoznavnosti in ugledu ob~ine @irov-
nica in gasilske dejavnosti na sploh.
Domen Pavli~ iz Smoku~a je {tudent Fakultete za {port v Ljublja-
ni, prostovoljni gasilec, ~lan PGD Begunje ter eden najhitrej{ih na 
svetu na {portnem tekmovanju profesionalnih gasilcev Najte`ji 
dve minuti v {portu (Firefighter Combat Challenge). Domen se 
je prvi~ uvrstil na svetovno prvenstvo v ZDA leta 2012, in sicer 
kot prostovoljni gasilec. Dosegel je ~as 1:39,27 in bil sprejet v 
elitni klub najbolj{ih gasilcev FCC tekmovanja Lion's Den. Odtlej 
Domen na tekmovanjih v evropskem in svetovnem merilu pose-
ga le po najvidnej{ih uvrstitvah in premika meje rekordov. Letos 
avgusta je na Poljskem s ~asom 1:27,31 izbolj{al svoj osebni in 
obenem evropski rekord ter s svojimi sotekmovalci postavil nove 
evropske rekorde v dvojicah in {tafetah. 

Domen Pavli~: »Podporo 
mi krajani in `upan izkazu-
jejo `e vrsto let, kar je velika 
spodbuda. Sedaj je moja mo-
tivacija postala {e mo~nej{a. 
^eprav smo s sposobnostmi 
`e skoraj na meji, upam na 
prihodnje uspehe in {e bolj{e 
rezultate.«

Domna Pavli~a so za preje-
mnika plakete predlagali Iz-
idor Jekovec, Sebastijan Zu-
pan, Sa{o Pintar, Eva Knez, 
Zvone Bulovec in Nino Rejc 
– svetniki Neodvisne liste za  
@irovnico ter Leopold Poga~ar, 
Miran Dolar in Igor ^arni.

Taja Kajdi` in Nace Novak – prejemnika 
nagrade Ob~ine @irovnica
za uspe{ne plesne nastope na dr`avnem in svetovnem 
nivoju ter za pridobitev naziva svetovnih prvakov, s ka-
terim sta prispevala k prepoznavnosti ob~ine @irovnica.
Taja Kajdi` in Nace Novak sta plesno kariero za~ela kot mal~ka 
v plesni {oli Bolero. Kasneje sta s plesom nadaljevala v plesnem 
dru{tvu Blejski plesni studio, kjer tudi sedaj sledita svojim sanjam.
Taja, u~enka 9. razred Osnovne {ole @irovnica, si `eli tudi v 
bodo~e sodelovati na ~im ve~ tekmovanjih in Nace, dijak 1. le-
tnika zdravstvene {ole na Jesenicah, si `eli neko~ v prihodnosti 
imeti svojo lastno plesno {olo. Hip hop plesalca plesu posve~ata 
ve~ino svojega prostega ~asa, usklajevanje {ole in treningov od 
njiju zahteva veliko energije in predanosti. 

Nace Novak: »S priznanjem sem dobil dodaten zagon za {e ve~ 
treningov in za nove dose`ke, da se vidimo {e kdaj ob podobni 
prilo`nosti.« 
Taja Kajdi`: »V ples vlo`im veliko truda in ~asa. Vesela sem, da 
je to kar delam, v{e~ tudi drugim in da me vsi podpirajo.«

Plesna skupina BPS, katera ~lana sta Taja in Nace, si je s to~ko 
More money, more problems, less friends in zmago na dr`avnem 
tekmovanju letos priplesala pravico do nastopa na svetovnem 
prvenstvu v Street dance show plesih, ki je potekalo oktobra 

na ^e{kem. V kategoriji male skupine mladinci so plesalci BPS 
osvojili naslov svetovnih prvakov.
Tajo in Naceta so za prejemnika nagrade predlagali Izidor Je-
kovec, Sebastijan Zupan, Sa{o Pintar, Eva Knez, Zvone Bulovec 
in Nino Rejc - svetniki Neodvisne liste za @irovnico ter Leopold 
Poga~ar, Miran Dolar in Igor ^arni.

Prejemniki `upanovih priznanj 

@upanova priznanja ̀ upan po lastnem preudarku podeli posame-
znikom, skupinam ali organizacijam ob posebnih prilo`nostih ali 
izjemnih dose`kih v slovenskem ali {ir{em merilu. Ob leto{njem 
ob~inskem prazniku so ̀ upanova priznanja za svoje dose`ke pre-
jeli zlati maturanti leta 2014, {portnik s posebnimi potrebami in 
gospa, ki z dobrodelnostjo razveseljuje mlade dru`ine.

Francka Smolej
Francka Smolej z Breznice je ~lanica sekciji ro~nih del pri Dru{tvu 
upokojencev @irovnica `e od leta 1988. Zadnja leta se pose-
bej posve~a ro~ni izdelavi volnenih copatk za dojen~ke, ki so 
jih njene roke spletle `e ve~ kot 500 parov. Copatke podarja 
porodni{nici na Jesenicah in v Kranju. Pred dvema letoma se 
je odlo~ila, da bo copatke izdelala in podarila tudi vsakemu 
novorojen~ku v ob~ini @irovnica. Tako prejemnikom enkratne 

Prejemniki `upanovih priznanj Jernej Dolar, Francka Smolej 
in Ga{per Bohinc z `upanom Leopoldom Poga~arjem. 

Nace in Taja (prva z leve) s skupino BPS na svetovnem prvenstvu
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Aktualno

denarne pomo~i ob rojstvu otroka podarimo {e copatke, ki jih 
splete gospa Francka. Skupaj smo doslej podarili `e 80 parov 
copatk. S svojo gesto je gospa Francka lahko vzor mnogim, saj 
svoj prosti ~as namenja dobrodelnosti.

An`e Meden
An`e, zlati maturant Gimnazije Jese-
nice, je vsa {tiri leta srednjega {olanja 
kon~al z odli~nim u~nim uspehom in 
na maturi dosegel vse mo`ne to~ke. Iz-
jemne uspehe je dosegel na podro~ju 
kemije. Osvojil je {tiri zlate Preglove 
plakete za znanje kemije in se z rezul-
tati uvrstil med najbolj{e dijake v Slo-
veniji. Skupaj z Elo Pintar je prejel bro-

nasto priznanje na tekmovanju mladih raziskovalcev Slovenije 
za raziskovalno nalogo z naslovom Uporaba izbranih zdravilnih 
zeli{~ za za{~ito pred soncem. Z omenjeno nalogo je osvojil tudi 
Krkino nagrado. Med so{olci in profesorji je bil An`e znan po 
svoji skromnosti, vedno pa je bil pripravljen prisko~iti na pomo~ 
vsakomur, ki jo je potreboval.

Jernej Dolar
Jernej je bil izredno prizadeven in vsestranski dijak, ki je vse le-
tnike na Gimnaziji Jesenice zaklju~il z odli~nim uspehom, vsako 
leto odhajal na zaslu`ene po~itnice z zaklju~enimi peticami pri 
vseh predmetih in postal zlati maturant. Odlikujejo ga delav-
nost, potrpe`ljivost, po`rtvovalnost in odgovornost. Jernej je 
zelo vsestranski, kar potrjuje njegova udele`ba na tekmovanjih 
iz sloven{~ine, nem{~ine, angle{~ine, zgodovine, biologije, ma-
tematike in kemije. Da je tudi zelo uspe{en, pa dokazujejo {te-
vilna bronasta in srebrna priznanja z omenjenih tekmovanj na 
regijskem in dr`avnem nivoju. S predanostjo zastavljenim ciljem 
je bil Jernej vzgled mnogim so{olcem.

Ju{ Kosma~
Ju{, dijak Gimnazije Jesenice, je bil 
izjemen prav na vseh podro~jih, tako 
dru`boslovnih kot naravoslovnih, po-
leg tega je na{el ~as tudi za {port. Za 
uspe{no sodelovanje na tekmovanjih iz 
razli~nih znanj je prejel vrsto priznanj, 
med njimi {tiri zlata priznanja in nagra-
de za dose`en izjemen uspeh iz ma-
tematike, {tiri zlate Preglove plakete iz 

znanja kemije in tri zlata priznanja iz logike, vse na dr`avnem ni-
voju. Na osnovi rezultatov izbirnih testov se je Ju{ dvakrat uvrstil 
v ekipo, ki je Slovenijo zastopala na mednarodnih matemati~nih 
tekmovanjih. Lani se je udele`il Srednjeevropske matemati~ne 
olimpijade na Mad`arskem, kjer je za dose`en rezultat pre-
jel pohvalo, in letos Mednarodne matemati~ne olimpijade v 
Ju`noafri{ki Republiki, kjer je osvojil bronasto medaljo.
Svoje gimnazijsko izobra`evanje je kon~al z izrednim rezultatom 
na maturi. Dosegel je vse mo`ne to~ke in stoodstotni uspeh pri 
matematiki na vi{jem nivoju in kemiji. Kljub izrednim sposobno-
stim je bil Ju{ skromen dijak, ki je rad pomagal svojim so{olcem. 

Ga{per Bohinc
Ga{per Bohinc se je rodil 3. 10. 1990 z downovim sindro-
mom. Bil je u~enec Osnovne {ole Antona Jan{e v Radovljici, od 
leto{njega septembra pa je vklju~en v VDC Radovljica. Ga{per je 
bil vsa leta {olanja aktiven v {portnih dejavnostih, intenzivno pa 
se je pripravljal in tekmoval na regijskih in dr`avnih igrah speci-

alne olimpijade ter osvojil lepo {tevilo medalj. Svoj najve~ji uspeh 
je dosegel letos septembra, z uvrstitvijo na Evropske igre speci-
alne olimpijade v Antwerpnu. Iger se je udele`ilo preko 2500 
tekmovalcev ter 1000 trenerjev in spremljevalcev iz 58 dr`av, 
med njimi 20 tekmovalcev ter 10 trenerjev in spremljevalcev iz 
Slovenije. Ga{per je nastopil v disciplinah tek na 200 m, 400 m 
in v {tafeti 4 x 100 m. Dosegel je nepri~akovane, odli~ne rezulta-
te. V teku na 400 m je osvojil srebrno medaljo, v {tafeti bronasto 
medaljo in v teku na 200 m 4. mesto. 

Posebno zahvalo je ob kon-
cu prireditve za dolgoletno 
uspe{no sodelovanje `upan 
Leopold Poga~ar namenil nek-
danjemu pod`upanu Izidorju 
Jekovcu, ki je aktivno soobli-
koval ob~insko politiko vse od 
ustanovitve samostojne ob~ine, 
sprva kot ~lan ob~inskega sveta, 
od leta 1999 do leto{nje jeseni 
pa je opravljal delo pod`upana.

Kulturni program osrednje pri-
reditve ob prazniku je pripravilo 
KD dr. France Pre{eren. Poleg 
me{ane pevske skupine Dr. Fran-

ce Pre{eren in Otro{ke folkorne skupine Breznica so kot gostje 
nastopili Andrej [ifrer in plesalci skupine Flamenko. Program je 
povezovala Branka Smole.

V po~astitev praznika
Ob prazniku so imeli ob~anke in ob~ani prilo`nost obiskati ve~je 
{tevilo kulturnih prireditev. ^lani likovne sekcije KD dr. France 
Pre{eren so 28. novembra v prostorih osnovne {ole odprli razsta-
vo slik, nastalih na Pre{ernovih slikarskih kolonijah. V Pre{ernovi 
rojstni hi{i sta bila dva dni zapored na sporedu literarna ve~era v 
organizaciji DU@ in v galeriji Jaka ^opa so 2. decembra na ogled 
postavili najbolj{e fotografije, prispele na razpis ZTK @irovnica, 
Po sledeh gospoda Hudournika. 
Dr. Damir Globo~nik je v Vrbi predstavil ilustracije Zdravljice 
{tirih ilustratorjev, prav tako v Vrbi je potekal literarni triatlon 
Slovenska pisateljska pot in v ^opovi hi{i filmski ve~er. O posa-
meznih prireditvah podrobneje pi{emo v rubrikah Kultura in Iz 
preteklosti.



7

Aktualno

Eva Knez, NL@
Razlog, da ste kandidira-
li za ~lanico Ob~inskega 
sveta O@?
Za ponovno kandidaturo 
sem se odlo~ila zaradi iz-
jemno pozitivnih izku{enj 
v prej{njem mandatu, ko 
smo skupaj speljali veliko 
uspe{nih zgodb, katerih 
namen je bil izbolj{anje 

kvalitete `ivljenja v ob~ini za vse nas. OS je vedno naklonjen do-
brim predlogom in ima posluh za nove ideje in projekte. Teh se 
je v preteklih {tirih letih porodilo kar nekaj, zato sem se odlo~ila, 
da `elim ostati del te ekipe in v novem mandatu nadaljevati z 
novimi projekti in nadgradnjo `e obstoje~ih. 

Projekti, za~rtani v nadaljnjem razvoju O@, ki jih podpira-
te, in projekti, ki jim niste naklonjeni?
Vse projekte podpiram, gotovo pa sem dolo~enim bolj naklo-
njena. Med pomembnej{imi bi izpostavila nadaljevanje gradnje 
kanalizacije in plo~nika ter sanacijo {ole, se mi pa zdi izjemno 
pomembno, da se prioritetno lotimo tudi razvoja kmetijstva v 
ob~ini, saj na `alost subvencije, ki smo jih do sedaj namenjali za 
pospe{evanje kmetijstva, niso dovolj. Problematike upada kme-
tijstva se bomo o~itno morali lotiti na drug na~in in na prvem 
mestu poiskati glavne vzroke za tak upad dejavnosti. 

Kaj bi kot svetnica v ob~ini prednostno spremenili, uve-
dli, uredili vi?
Moja `elja je, da se v prihodnjih letih postavi strategijo, s kate-
ro bomo zagotovili u~inkovito lokalno samooskrbo preko tr`nic 
doma~ih dobrot, ki se `e izvajajo pod okriljem ZTK @irovnica, 
vendar pa se ta soo~a s problemom pomanjkanja ponudnikov. 
Tu lahko nastopimo mi in poskusimo z uvajanjem dobrih praks 
iz drugih ob~in poiskati na~ine, kako spodbuditi kmetijsko de-
javnost predvsem pri mlaj{ih ob~anih. 

Na kaj v na{i ob~ini ste ponosni?
V na{i ob~ini sem izjemno ponosna na samo podobo ob~ine, 
saj smo v zadnjih letih dosegli velik napredek pri razvoju infra-
strukture in podobe ob~ine, ne da bi pri tem grobo posegali v 
kmetijske povr{ine in naravne lepote, ki nas obdajajo. 

Sonja Zofija Mance, NSi
Razlog, da ste kandidira-
li za ~lanico Ob~inskega 
sveta O@?
Preko dela v Karitasu zazna-
vam in re{ujem probleme 
ljudi, ki jih pristojni organi 
zaradi svojega uradnega 
na~ina dela ne morejo. Po 
svoji naravi sku{am biti po-
zorna do sova{~anov, ki so 

v kakr{nikoli stiski, zato sem s svojo kandidaturo `elela opozoriti 
tudi na ta vidik. 

Projekti, za~rtani v nadaljnjem razvoju O@, ki jih podpira-
te, in projekti, ki jim niste naklonjeni?
Razvojni program ob~ine @irovnica 2009–2016 z elementi do 
leta 2020 je dobro zasnovan, z nekaj popravkov bi ga morali kar 
najhitreje realizirati.

Kaj bi kot svetnica v ob~ini prednostno spremenili, uve-
dli, uredili vi?
@elim ve~jo participacijo ob~ank in ob~anov pri sooblikovanju 
razvoja na{e ob~ine, predvsem mladih. Moja `elja je, da bi v 
razvoj ob~ine postopoma vklju~ili tudi tiste, ki jim pomagamo. 
@elim, da bi vasi pod Stolom, bogate s kulturno dedi{~ino, ob-
novili tako, da bi bile {e bolj privla~ne za obiskovalce. Rada bi, 
da bi uredili poti in sprostili ovire, ki prepre~ujejo nemoten in 
spo{tljiv obisk Pre{ernove in Vovkove rojstne hi{e, predvsem pa 
cerkvice sv. Marka.

Na kaj v na{i ob~ini ste ponosni?
Kot delavka Karitasa sem ponosna na dobro sodelovanje z osta-
limi dobrodelnimi organizacijami, Dru{tvom upokojencev in 
ob~ino. Predvsem pa sem hvale`na ljudem, ki so se odlo~ili, da 
redno darujejo vsak mesec dolo~ena denarna sredstva, s kateri-
mi pomagamo najbolj pomo~i potrebnim ob~anom. 

Va{e sporo~ilo bralcem …
Zaupanje, ki mi je bilo dano ob izvolitvi v Ob~inski svet Ob~ine  
@irovnica, bom sku{ala po svojih najbolj{ih mo~eh in znanju 
uporabiti v dobro vseh ob~ank in ob~anov. Ravnala bom po 
na~elih stranke kateri pripadam, predvsem pa po svoji vesti in 
kr{~anskih vrednotah, ki so mi blizu `e pri dosedanjem delu v 
`upnijski Karitas.

Milana Me`narec, SD
Razlog, da ste kandidira-
li za ~lanico Ob~inskega 
sveta O@?
V `ivljenju sem se spopri-
jemala z najrazli~nej{imi 
izzivi. Kot dolgoletna ~la-
nica na{e stranke SD sem 
se odlo~ila za nadgradnjo 
~lanstva in pristala na kan-
didaturo za ob~insko sve-

tnico. V Splo{ni bolni{nici Jesenice sem pridobila mnogo de-
lovnih izku{enj, ta panoga mi je najbli`ja, zato sem se strinjala 
tudi s sodelovanjem v odboru za negospodarstvo in dru`bene 
dejavnosti v na{i ob~ini.

Projekti, za~rtani v nadaljnjem razvoju O@, ki jih podpira-
te, in projekti, ki jim niste naklonjeni?
Glede na to, da sem medicinska sestra v pokoju, mi je pozna-
vanje problemov v zdravstvu najbli`je, to pa je povezano tudi s 
staranjem ob~anov. Tako sta moji prioriteti izbolj{anje dosto-
pnosti do zdravstvenih storitev na primarni ravni in zagotovitev 
kvalitetnej{ega bivanja starej{im osebam v doma~em okolju.

Kaj bi kot svetnica v ob~ini prednostno uvedli, uredili vi?
Omenila sem `e primarno raven zdravstvenih storitev, kjer bi 
bilo potrebno izkoristiti prostore na{e zdravstvene postaje in jo 

Predstavljamo ~lane ob~inskega sveta
Po predstavitvi prve sedmerice ~lanov Ob~inskega sveta Ob~ine @irovnica v mandatu 2014–2018 v prej{nji {tevilki 
Novic, predstavljamo {e drugo polovico svetnikov. Vsem smo namenili enaka vpra{anja, na katera so odgovorili v 
dogovorjenem obsegu. 
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dopolniti s {e enim zobozdravnikom. @ivim na prometno izpo-
stavljenem obmo~ju, zato bi opozorila {e na problem pe{cev. 
Menim, da bi bilo potrebno v najkraj{em ~asu zgraditi plo~nik, 
kjer ga v ob~ini {e ni.

Na kaj v na{i ob~ini ste ponosni?
Ponosna sem na na{o osnovno {olo, vrtec in dvorano, saj so 
to ustanove, ki skrbijo za medgeneracijsko povezanost v na{i 
ob~ini. Omenila bi {e ureditev Titove vasi in spomenika padlim 
borcem v Mostah, saj sta to velika pomnika na{e zgodovine.

Va{e sporo~ilo bralcem …
Na pot ob~inske svetnice stopam z zelo me{animi ob~utki, saj si 
samo `elim in upam, da bo pri upravljanju funkcije prisotno ve-
liko potrpljenja, dobre volje pa tudi kan~ek sre~e ne bi bil odve~. 
Odlo~itve, ki jih bomo sprejemali, naj bi izbolj{ale `ivljenje pre-
bivalcev v na{i ob~ini in doprinesle k razvoju ob~ine in njeni pre-
poznavnosti tudi {ir{e.

Tatjana Mulej, SDS 
Razlog, da ste kandidira-
li za ~lanico Ob~inskega 
sveta O@? 
Razlog za mojo ponovno 
kandidaturo je nadaljevanje 
za~etega dela in prepri~ana 
sem, da so rezultati lahko 
vedno bolj{i, ~e smo pri-
pravljeni poslu{ati in sli{ati 
konstruktivno kritiko. 

Projekti za~rtani v nadaljnjem razvoju O@, ki jih podpira-
te in projekti, ki jim niste naklonjeni?
Podpiram izgradnjo kanalizacijskega in ostalega infrastrukturne-
ga omre`ja. Menim, da je trenutno premalo posluha za ohra-
njanje kulturne dedi{~ine, va{kih jeder ter ohranjanje obdelo-
valnih kmetijskih povr{in. Podpiram tudi razvojne projekte, kjer 
se odpirajo nova delovna mesta, vendar pod enakimi pogoji za 
vse. Na Rodinah se izgradnja parkiri{~a vle~e `e predolgo in po-
trebno ga je umestiti med prioritete. Prav je, da se za na~rtovane 
projekte najde ~im {ir{a podpora ob~anov in da o velikih umesti-
tvah v prostor ne odlo~a le pe{~ica izbranih.

Kaj bi kot svetnica v ob~ini prednostno uvedli, uredili vi? 
@elim si ve~jega spo{tovanja moralnih vrednot in prenehanje z 
delitvijo ljudi na na{e in va{e. [e tako dober predlog druga~e 
misle~ih je mnogokrat uporabljen kot povod za napad in samo-
hvalo pe{~ice vladajo~ih. Vsak posameznik mora imeti ob~utek, 
da je v dru`bi, kjer `ivi, potreben in dobrodo{el.

Na kaj v na{i ob~ini ste ponosni?
V ob~ini imamo ogromno kulturnih spomenikov in svetovno 
prepoznavnih osebnosti. Z dobro in pametno ob~insko politiko 
bi lahko iztr`ili ve~. Vesela sem zaklju~nih del energetske sanaci-
je osnovne {ole ter za~etka izgradnje prizidka.

Va{e sporo~ilo bralcem …
Zahvalila bi se vsem, ki ste na volitvah podprli stranko SDS ter 
nam zaupali svoj glas. Zavedati se moramo, da je politika del 
na{ega `ivljenja in potrebno jo je spremljati, ~e nam je v{e~ ali 
ne. Od nje je odvisna kvaliteta na{ega `ivljenje in zato bi se 
morali aktivneje vklju~evati in spremljati delo ob~inske uprave 
in svetnikov. Lokalna politika ne sme postati samozadostna in 
zaverovana sama vase in naj dosledno sledi interesom nava-
dnega ~loveka – ob~ana, tako da imajo vsi enake pravice in 
mo`nosti.

Nino Rejc, NL@
Razlog, da ste kandidi-
rali za ~lana Ob~inskega 
sveta O@?
Prepri~anje, da lahko nare-
dim nekaj dobrega in pozi-
tivnega za svoj kraj.

Projekti, za~rtani v na-
daljnjem razvoju O@, ki 
jih podpirate, in projek-

ti, ki jim niste naklonjeni?
Podpiram vse infrastrukturne projekte v ob~ini, saj mislim, da 
je to osnova za nadaljnji razvoj ob~ine. Posebno pozornost pa 
bom posvetil temu, da bi ob~ina kon~no dobila tudi opti~no 
{irokopasovno povezavo. Po mojem mnenju bodo {irokopasov-
ne tehnologije kmalu imele podobno vlogo pri razvoju nekega 
kraja, kot so jo v preteklosti imele ceste in `eleznice in tega se 
moramo zavedati. Podpiram tudi vse projekte, ki uvajajo so-
dobne tehnologije v vsakodnevno `ivljenje, z namenom, da se 
izbolj{a kakovost `ivljenja in prihrani energija ter tako prispeva k 
varovanju okolja in ni`anju stro{kov bivanja (fotovoltaika, son~ni 
kolektorji, krmiljenje na daljavo, pametne hi{e …).

Kaj bi kot svetnik/svetnica v ob~ini prednostno uvedli, 
uredili vi?
Dobili smo lepa in urejena otro{ka igri{~a, vendar pa so trenutno 
skoraj vsa brez ustrezne sence in so v poletnih mesecih skoraj 
ve~ino dneva neprimerna za igro in sprostitev otrok in star{ev. 
Torej ustrezno senco na vsako otro{ko igri{~e.

Na kaj v na{i ob~ini ste ponosni?
Vsi smo lahko ponosni na to, da imamo svojo ob~ino in da 
jo lahko oblikujemo skupaj, po svojih `eljah in potrebah. Na-
loga nas, ~lanov Ob~inskega sveta Ob~ine @irovnica pa je, da 
te `elje in potrebe prepoznamo, razumemo in jih po svojih 
najbolj{ih mo~eh in v okviru razpolo`ljivih sredstev za vse skupaj 
uresni~ujemo.

Vanja Resman No~, NL@
Razlog, da ste kandidira-
li za ~lanico Ob~inskega 
sveta O@?
[e naprej `elim biti aktivno 
vklju~ena v razvoj »moje« 
ob~ine in vem, da s svo-
jim udejstvovanjem lahko 
pripomorem k napredku. 
Delati v korist ob~ank in 
ob~anov je najve~, kar lah-

ko doprinese{ lokalni skupnosti in zahvaljujem se volivcem za 
to mo`nost. Poleg tega mi je delati z ljudmi, kot so ~lani NL@, v 
veliko veselje.

Projekti, za~rtani v nadaljnjem razvoju O@, ki jih podpira-
te, in projekti, ki jim niste naklonjeni?
Vsekakor moramo ~im hitreje dokon~ati gradnjo infrastrukture. 
[koda je, da zaradi slabe finan~ne situacije v dr`avi ne moremo 
nadaljevati z zastavljenim tempom. Predvsem nujna je nadaljnja 
gradnja plo~nika in ureditev prometa v Vrbi, pa naj bo to po 
zahodni ali vzhodni strani. Podpiram tudi vse ostale projekte in 
subvencije po najve~jih zmo`nostih prihajajo~ih prora~unov. 

Kaj bi kot svetnica v ob~ini prednostno uvedli, uredili vi?
Ob~ina ima velik turisti~ni potencial, a ga skozi Zavod za turi-
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zem in kulturo kar nekako ne znamo izkoristiti. To bo potrebno 
v prihodnje najbr` druga~e urediti, sicer nam niti Pot kulturne 
dedi{~ine niti urejena Zavr{nica ne moreta prinesti ve~je prepo-
znavnosti, obiska in posledi~no zaslu`ka. @alosti me tudi zane-
marjena `elezni{ka postaja, a Slovenske `eleznice `al zaenkrat 
nimajo posluha za spremembe.

Na kaj v na{i ob~ini ste ponosni?
Na vse projekte, ki smo jih uspeli izpeljati v preteklih letih z 
evropskimi in lastnimi sredstvi, brez zadol`evanja. Menim, da je 
to v trenutnih razmerah in za tako majhno ob~ino velik uspeh. 

Karkoli `elite sporo~iti bralcem, pa ni zajeto v zgornjih 
vpra{anjih.
Kot svetnica se bom trudila za razvoj ob~ine na vseh podro~jih, 
ker si to `elim zase in za vse ostale. Veseli me, da se velika ve~ina 
ob~anov v ob~ini dobro po~uti, podpira na{e delo in ceni nare-
jeno. Vedno je tako, da obstaja pe{~ica »nezadovoljnih«, ampak 
to nas ne ustavi, temve~ nam da le {e novih mo~i in idej za 
nadaljnje delo. 

Meta Zupan, NL@
Razlog, da ste kandidira-
li za ~lanico Ob~inskega 
sveta O@?
V ob~ini @irovnica `ivim 
skoraj celo `ivljenje. Z zani-
manjem spremljam doga-
janje okrog nas, posebno 
v rodni vasi ter na{i {oli, v 
delo katere sem vpletena 
`e 30 let. Kot u~iteljica in 

turisti~na delavka sem veliko v stiku z ob~ani in rada jim pri-
sluhnem. Ob tem se mi porajajo ideje in predlogi, ki bi jih rada 
posredovala naprej oziroma pripomogla k njihovi realizaciji.

Projekti, za~rtani v nadaljnjem razvoju O@, ki jih podpira-
te, in projekti, ki jim niste naklonjeni?
Na~eloma podpiram vse projekte, ki so za~rtani do leta 2020, 
saj so v trenutnih okvirih smelo in realno zastavljeni. Dokon~anje 
kanalizacijskega omre`ja, povezava {tiripasovnega interneta, 
ureditev ceste Zabreznica, Breznica, dom starostnikov, dodatna 
parkiri{~a, urejanje doline Zavr{nice, plo~nik do Rodin, kolesar-
ske poti, gasilski dom Breznica, mladinski center in obvoznica 
Vrba so potrebni za kvalitetno `ivljenje v na{i ob~ini. 

Kaj bi kot svetnica v ob~ini prednostno uvedli, uredili vi?
Predvsem je potrebno urediti obvoznico Vrba in re{iti ostale 
te`ave te vasi, izkoristiti potenciale tudi na ju`ni meji ob~ine, 
poskrbeti za za{~ito vseh vasi pred hudim vetrom, spodbujati k 
odgovornemu izkori{~anju naravno in kulturno danega na vseh 
podro~jih.

Na kaj v na{i ob~ini ste ponosni?
Na okolje, ki nam je dano in na ljudi, ki tu `ivijo. 

Va{e sporo~ilo bralcem ...
^e imate predloge, ideje ali te`ave, ki zadevajo `ivljenje v ob~ini 
in bi jih radi posredovali, me lahko vedno ustavite. Dan za~nite z 
nasmehom in vzemite si ~as za pomembne stvari. 

Sprejet prora~un Ob~ine  
@irovnica za prihodnji dve leti
Svetniki so se v novembru in decembru sestali na 1. in 2. 
redni seji. Osrednja obravnava obeh sej je bila namenje-
na sprejemanju prora~una za prihodnji dve leti.
V predlogu prora~una ob~ine @irovnica za leto 2015 na~rtovani pri-
hodki zna{ajo 4 mio evrov in odhodki 5,4 mio evrov. Razlika se bo 
krila iz sredstev, ki bodo konec decembra 2014 ostala na ra~unih. 
Prihodki in odhodki za leto 2016 se na~rtujejo v vi{ini 3,4 mio 
evrov oz. 3,8 mio evrov. Prora~unski primanjkljaj se bo predvido-
ma kril z zadol`itvijo prora~una. O to~nih {tevilkah za leto 2016 
je sicer te`ko govoriti, saj niso znani prihodnji ukrepi na podro~ju 
obveznega financiranja ob~in niti mo`nosti sofinanciranja iz 
druge finan~ne perspektive, vendar pa sprejemanje dvoletnega 
prora~una omogo~a la`je na~rtovanje in izvajanje investicij.

Prora~un za prihodnje leto 2,4 mio sredstev namenja teko~im iz-
datkom in 3 mio investicijam. Najve~jo investicijo, vredno milijon 
evrov, bo tudi v letu 2015 predstavljala izgradnja kanalizacije in 
pripadajo~e infrastrukture, sledi prizidek pri osnovni {oli v vre-
dnosti 800 tiso~akov in gradnja stanovanj na Selu, ki bo prora~un 
veljala pol milijona evrov. V letu 2016 med pomembnej{e inve-
sticije sodita dokon~anje kanalizacije in pri~etek gradnje plo~nika 
z avtobusnimi postajali{~i od Zabreznice do Breznice. 
Ob~ina @irovnica je ena redkih na Gorenjskem s sprejetim 
prora~unom {e pred koncem leta. Kot je dejal `upan, je to po-
goj, da k izpolnjevanju obveznosti in izvajanju investicij lahko 
pristopijo takoj, brez nepotrebnih odla{anj. Po predhodnem 
usklajevanju znotraj posameznih odborov so svetniki predlog 
obeh prora~unov brez pripomb sprejeli po 2. obravnavi na seji 
18. decembra.

@e v skladu s potrjenim prora~unom so svetniki sprejeli tudi ne-
kaj sklepov v nadaljevanju seje. 
Tako so potrdili predlog za pove~anje enkratnega prispevka 
za novorojence v ob~ini za 50 evrov. Od 1. 1. 2015 bo prispe-
vek torej zna{al 350 evrov za prvega in drugega otroka v dru`ini 
ter 550 evrov za tretjega in vse naslednje otroke.
Sprejeli so Sklep o dolo~itvi vrednosti to~ke za izra~un 
nadomestila za uporabo stavbnega zemlji{~a v ob~ini  
@irovnica za leto 2015. Vrednosti to~k so nespremenjene od 
leta 2009 in tak{ne ostajajo tudi v letu 2015. 
Obravnavali in sprejeli so Predlog programa {porta za leti 
2015 in 2016, ki dolo~a programe {porta, financiranih iz 
ob~inskih sredstev, obseg in vrsto dejavnosti ter sredstva za 
izvedbo programov. Na predlog odbora za negospodarstvo in 
dru`bene dejavnosti so bila sredstva za {port (kot tudi za kul-
turo) v prora~unih za prihodnji dve leti pove~ana in zna{ajo 
142.500 evrov (v lanskem letu 137.500 evrov). Prora~unska 
sredstva za {port, razen sredstev za investicije in obratovanje 
objektov, bodo izvajalcem {portnih programov razdeljena na 
podlagi javnega razpisa, ki je objavljen na strani 10.

Med vpra{anji in pobudami svetnikov na decembrski seji 
naj omenimo predlog Sebastijana Zupana, ki je predlagal, da se 
Slovenske `eleznice ponovno opozori na nevarnost `elezni{kega 
prehoda »Sel{ke rampe« in jih pozove k ureditvi prehoda. Svetni-
ci Meta Zupan in Milana Me`narec sta dali pobudo, da se preu~i 
mo`nosti za ugodnej{e pla~evanja vrtca ob dalj{i odsotnosti 
otrok in Jurij Dol`an je postavil vpra{anje glede poravnave {kode, 
ki nastane na vrtovih in ograjah ob izvajanju zimske slu`be.

Polona Kus
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Energetska sanacija Osnovne 
{ole @irovnica

V decembru 2014 se je zaklju~ila {e ena izmed ob~inskih 
investicij, in sicer investicija v energetsko sanacijo O[  
@irovnica. Rok za dokon~anje gradbenih del se je nekoli-
ko podalj{al, saj je bilo prvotno na~rtovano, da bo inve-
sticija zaklju~ena v septembru 2014. 

Z izvedeno investicijo so bili na objektu osnovne {ole izvedeni 
naslednji ukrepi u~inkovite rabe energije:
•  energetska sanacija zunanjih sten (izvedba fasade objekta 

{ole),
•  energetska sanacija zunanjega stavbnega pohi{tva objekta 

(zamenjava oken),
•  energetska sanacija podstre{ja (toplotna izolacija podstre{ja).

Izvajalec gradbenih posegov je bila dru`ba AS-Primus d.o.o., 
Ulica Bra~i~eve brigade 28, Stari trg pri Lo`u. Strokovni nadzor 
nad gradbenimi posegi je izvajala dru`ba Dominvest d.o.o., Ce-
sta m. Tita 18, Jesenice.

Kon~na vrednost gradbenih del za energetsko sanacijo O[ @irov-
nica zna{a 337.617,22 EUR z DDV, od tega bo ob~ina upravi~ena 
do sofinanciranja iz EU sredstev v okvirni vi{ini 211.338 EUR, in 

sicer iz naslova javnega razpisa »Energetska sanacija osnovnih {ol, 
vrtcev, zdravstvenih domov in knji`nic v lasti lokalnih skupnosti« 
v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne 
infrastrukture za obdobje 2007–2013, 6. Razvojne prioritete« 
Trajnostna raba energije« 1. prednostne usmeritve »Energetska 
sanacija javnih stavb«

Po zaklju~eni investiciji bo dose`en prihranek energije na objek-
tu O[ @irovnica v vi{ini 139,7 MWh/leto. V ta namen bodo na 
objektu izvedene {e dolo~ene energetske meritve oziroma izve-
deni {e dodatni ukrepi, da se postavljen cilj dose`e.

Po zaklju~eni energetski sanaciji {ole je v polnem teku gra-
dnja jedilnice, skladi{~nih prostorov in dodatnih u~ilnic oz. 
igralnic.

Ob~ina @irovnica na podlagi 10. ~lena Zakona o {portu (Ur. list RS, {t. 
22/98 s spremembami), 8. ~lena Pravilnika o vrednotenju letnega pro-
grama {porta v ob~ini @irovnica (Ur. list RS, {t. 112/09, 56/2011) in 
Prora~una Ob~ine @irovnica za leto 2015 objavlja

Javni razpis za sofinanciranje izvajanja 
letnega programa {porta  

v ob~ini @irovnica za leto 2015 

1. Naro~nik: Ob~ina @irovnica, Breznica 3, 4274 @irovnica.

2. Predmet javnega razpisa za sofinanciranje programov {porta v 
ob~ini @irovnica za leto 2015 (v nadaljevanju: razpis) iz sredstev 
prora~una ob~ine @irovnica za podro~je {porta je sofinanciranje na-
slednjih programov v okvirni vi{ini:
• [portna vzgoja otrok in mladine 60.000 EUR
• Kakovostni in vrhunski {port 3.700 EUR
• [portne prireditve  3.700 EUR
• Razvojne in strokovne naloge v {portu  11.000 EUR
• Programi {portne rekreacije 2.100 EUR

V kolikor je za dolo~en program manj{e {tevilo vlog glede na 
razpolo`ljiva sredstva, se lahko prerazporedijo za drug program 
znotraj okvira razpisa. 
Naro~nik si pridr`uje pravico spremeniti vi{ino razpisanih sredstev, v 
primeru rebalansa prora~una ob~ine @irovnica za leto 2015, v skla-
du s 4. ~lenom Pravilnika o vrednotenju letnega programa {porta v 
ob~ini @irovnica.

3. Na razpisu lahko sodelujejo:
• {portna dru{tva,
•  zveze {portnih dru{tev, ki jih ustanovijo {portna dru{tva s sede`em 

v ob~ini,
•  zavodi, gospodarske dru`be, zasebniki in druge organizacije, ki so 

na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejav-

nosti na podro~ju {porta,
•  javni zavodi s podro~ja vzgoje in izobra`evanja,
•  ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v {portu in 

so splo{no koristne in neprofitne.
Vsi predlagatelji morajo izpolnjevati pogoje iz 6. ~lena Pravilnika o 
vrednotenju letnega programa {porta v ob~ini @irovnica (v nadalje-
vanju: pravilnik).

4. Izvajalci letnega programa {porta se bodo sofinancirali na pod-
lagi pravilnika. [portna dru{tva in njihova zdru`enja ter javni zavodi 
s podro~ja vzgoje in izobra`evanja imajo pod enakimi pogoji pred-
nost pri pridobivanju sredstev za sofinanciranje izvajanja letnega 
programa.

5. Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani: www.zi-
rovnica.si. Razpisno dokumentacijo zainteresirani lahko dvignejo v 
~asu uradnih ur na sede`u Ob~ine @irovnica, Breznica 3, @irovnica, 
kjer dobijo tudi vse dodatne informacije.

6. Rok za prijavo na razpis je do vklju~no 19.1.2015. Prijava na 
razpis mora biti izpolnjena izklju~no na obrazcih, ki so sestavni del 
razpisne dokumentacije.

7. Prijave je potrebno poslati na naslov: Ob~ina @irovnica, Breznica 
3, 4274 @irovnica. Prijave morajo biti dostavljene v zaprti kuverti z 
navedbo naslova ponudnika in z oznako PROGRAMI [PORTA 2015 
»NE ODPIRAJ – VLOGA«.

8. Odpiranje ponudb bo predvidoma 21.1.2015 in ni javno. Ponu-
dniki bodo o izidu razpisa obve{~eni najkasneje v 30 dneh od dneva 
odpiranja ponudb.

9. Z izbranimi izvajalci bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju, 
prora~unska sredstva po tem razpisu morajo biti porabljena do kon-
ca leta 2015.

Datum: 22.12.2014 Leopold Poga~ar
[tevilka: 671-0005/2014 @UPAN
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Ve~er z dr. Milanom Zverom 
in dr. Andrejo Vali~ Zver
Dr. Milan Zver se je v petek, 14. novembra, s soprogo dr. Andre-
jo Vali~ Zver udele`il pogovornega ve~era z naslovom: »Slovenija 
v Evropi – koraki v prihodnost«, ki ga je pripravil Ob~inski odbor 
SDS @irovnica.

V pogovoru je dr. Milan Zver poudaril, da se mora Evropa 
geostrate{ko povezati z Zdru`enimi dr`avami Amerike. »Putin 
uspe{no pod`iga protiameri{ko razpolo`enje v EU in proti trgo-
vinskemu sporazumu z ZDA,« je dejal in dodal: »To, kar po~ne 
Putin v Ukrajini, je skregano z demokrati~no logiko in z med-
narodnim pravom.« Evropska unija unija namre~ potrebuje ve~ 
integracije, {e posebej na ban~nem podro~ju.

V razpravi je pod~rtal pomen evropskih finan~nih sredstev. »95% 
prora~una EU gre preko solidarnostnih skladov nazaj dr`avam 
~lanicam. Ta sredstva morajo postati slovenski razvojni vir,« je 
povedal. »Bil sem prvi minister, ki je za~el ~rpati EU sredstva za 
{port. Za mano so nehali; po~rpali so le za stadion v Sto`icah, pa 
{e ta sredstva bodo morali vrniti,« je dejal. »V mojem mandatu 
smo z evropskimi sredstvi denimo naredili biatlonski center Po-
kljuka, vesla{ki center Bled, teka{ki center Rogla, kajaka{ki center 
Solkan, za~eli s projektom Nordijski center Planica, kon~ali stadi-
on Ljudski vrt v Mariboru in {e vrsto drugih« je bil jasen.

Glede razmer v Sloveniji je izpostavil varstvo ~lovekovih pra-
vic. »Evropski komisiji in evropski ombudsmanki sem zastavil 
ve~ vpra{anj o politi~nem zaporniku Janezu Jan{i,« je povedal 
in izrazil pri~akovanje, da se bo o kr{itvah ~lovekovih pravic v 
Sloveniji spregovorilo tudi na institucionalni ravni EU. »V evrop-
skem parlamentu se veliko govori o te`avah na{ega pravosodja, 
a ostali slovenski poslanci iz vrst Evropske ljudske stranke pri 
tem ni~ ne pomagajo. Pri~akoval sem ve~jo solidarnost z njihove 
strani, a je `al ni,« je dejal. »Kdor ne vidi, da gre v primeru Ja-
neza Jan{e za politi~no sodbo, ta je pokvarjen,« je odgovoril na 
vpra{anje, kako komentira zadnje izjave poslanca NSi, ki je rekel, 
da Janez Jan{a ni politi~ni zapornik, temve~ politik v zaporu. »^e 
bi bil po krivici zaprt na primer Lojze Peterle, bi brez oklevanja 
protestiral zanj. Tu namre~ ne gre le za Janeza Jan{o, tu gre za 
vse nas,« je povedal dr. Milan Zver.

Glede gospodarskih razmer pa je bil jasen: »Zni`ati moramo 
davke in zmanj{ati birokracijo, {ele nato bodo pri{le investicije.« 
Dr. Andreja Vali~ Zver je povedala, da v teh dneh praznujemo 
25. obletnico nastanka Demosa. »Gre za pomembno obletni-
co, ki bi jo morali praznovati. Ste ob obletnici Demosa videli 
kak{no proslavo?« se je vpra{ala in dodala: »Edino obele`itev 
je naredil le [tudijski center za narodno spravo.« V odgovorih 
na aktualna vpra{anja obiskovalcev pogovornega ve~era je dr. 
Milan Zver povedal, da so »40 dni pred volitvami 2011 ustanovili 
Jankovi~evo stranko, 40 dni pred leto{njimi Cerarjevo, verjemite, 
na naslednjih, ko bodo zavrgli dr. Cerarja, bodo spet novo.« In-
teres politi~nega ozadja je nestabilen politi~ni sistem, ki pomeni 
»raj za mafijo, ki krade milijarde davkopla~evalskega denarja.«

Ob zaklju~ku dobro obiskanega pogovornega ve~era, ki ga je 
vodila predsednica Ob~inskega odbora SDS @irovnica Tatjana 
Mulej je obiskovalec, ki je dejal: »Prenehajmo pla~evati RTV pri-
spevek!« po`el veliko odobravanje navzo~ih in mo~an aplavz. 
Pripis: danes, 17.11., se je na Toninovo pokvarjeno izvajanje od-
zval tudi Jan{a in na Twitterju kot veliki politik in ~lovek zapisal: 
»~e bo Tonin kdaj obsojen po formuli Patria, ga bomo branili 
tako kot bi vsakogar.«

   Ob~inski odbor SDS @irovnica

Obstaja ~udovit, skrivnosten zakon narave,
da tri re~i, po katerih ~lovek najbolj hrepeni:

sre~o, svobodo in du{evni mir,
vedno pridobimo tako,

da jih podarimo nekomu, ki ga imamo radi.

@elimo vam lepe, spro{~ene in vesele bo`i~ne praznike 
ter sre~no, uspe{no in zdravo novo leto 2015. 

Iskrene ~estitke tudi ob praznovanju 26. decembra
– dneva samostojnosti in enotnosti.

   Ob~inski odbor SDS @irovnica

   

Spo{tovane ob~anke in ob~ani!

Ob~inski odbor DeSUS @irovnica vam `eli prijetno 
praznovanje bo`i~nih in novoletnih praznikov.

V prihajajo~em letu 2015 pa vam `elimo veliko sre~e in 
zdravja ter izpolnitev vseh skritih `elja.

   
Hitro, hitro mine ~as,

kaj v tem letu ~aka nas?
Vsaka zvezda ena `elja,

za veselje, zdravje, sre~o!
Vse te`ava pozabimo,
novih dni se veselimo.

 
Vesel bo`i~ in vse dobro v letu 2015
Vam `eli Neodvisna lista za @irovnico

  
Mir in notranja ugla{enost naj vas

spremljata v prihajajo~ih dneh,
v mozaiku novega leta

pa naj se lesketajo
zdravje, sre~a in uspeh!

Predsedstvo SD @irovnica

   

Ko se pri`igajo prazni~ne lu~i,
misli potujejo med iskrene ljudi

in obi{~ejo stare prijatelje.
Vam je namenjeno veliko dobrih `elja,

naj bo`i~ radost v hi{o prinese,
novo leto pa obilo zdravja in sre~e.

   
OO SLS @irovnica
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Aktualno iz Ob~inskega 
odbora NSi @irovnica

Konec novembra je na Vrhniki potekal 8. kongres Nove Sloveni-
je, kjer smo delegati iz cele Slovenije volili novo vodstvo stranke 
in njene organe. Kongres je bil zelo dobro obiskan. Vzdu{je je 
bilo na za~etku precej napeto zaradi dveh kandidatur za predse-
dnika stranke in velike medijske pozornosti. Potem so se »strasti 
umirile«, saj sta predstavitvi programov obeh kandidatov pote-
kale v duhu dobronamernosti in `elje po ~im bolj{i prihodnosti 
za stranko in predvsem za Slovenijo. Novakova je zelo slikovito 
analizirala razmere v stranki, odnos NSi do drugih desnih strank 
in podala vizijo za prihodnost. Hojs je podal svoj pogled na to, 
kam bi se morala stranka v prihodnosti usmeriti, izpostavil je, da 
bi morali bolj poudarjati tudi druge teme, kot so sociala, kme-
tijstvo in podobno in ne samo gospodarskega programa. Oba 
posnetka govorov si lahko pogledate na internetni strani stranke. 
Izidi volitev so pokazali, da Ljudmila Novak {e naprej u`iva visoko 
podporo med ~lani in tako ostaja predsednica NSi. Izvoljeni ~lani 
Izvr{ilnega odbora NSi so postali: Jo`ef Horvat, Iva Dimic, Alojz 
Sok, Matej Tonin, Mojca Kucler Dolinar in Martin Mikoli~. 

Prora~un ob~ine 
Na prvih dveh sejah novega ob~inskega sveta smo svetniki kot 
najpomembnej{o to~ko obravnavali prora~un ob~ine za pri-
hodnji dve leti. Svetnika NSi Jurij Dol`an in Sonja Mance sva 
prora~un podprla, saj upo{teva klju~ne potrebe ob~ine po razvo-
ju, prav tako pa omogo~a realizacijo volilnega programa stranke. 
Med najve~jimi projekti so {e vedno dokon~anje kanalizacijskega 
omre`ja @irovnice, Most in Brega. Zagotovljena so sredstva za 
nov most ~ez Savo v Pi{kovici, dokon~ala se bo gradnja ob~inskih 
stanovanj na Selu 15 (biv{i Osvaldov hlev), obnova jedilnice v 
osnovni {oli in {e veliko drugih manj{ih projektov. Ob vseh vla-
ganjih v infrastrukturo pa smo sredstva namenili tudi za pomo~ 
gospodarstvu s pospe{evanjem drobnega gospodarstva in z ra-
zvojnimi programi preko, katerih bodo sredstva namenjena tudi 
kmetijstvu. Sredstva so glede na zmo`nosti ob~ine namenjena 
tudi {portu in kulturi. Kot novost se predvideva izpeljava razpi-
sa za sofinanciranje obnove spomeni{ko za{~itenih objektov v 
ob~ini @irovnici. Sredstva bodo namenjena vsem tistim, ki imate 
tovrstne hi{e, poslopja in jih `elite obnoviti ter s tem ohranjati 
na{o kulturno dedi{~ino na{im zanamcem, obenem pa bomo 
omogo~ili, da bo ob~ina postala privla~nej{a za turiste. 

Ob~inski odbor NSi @irovnica vsem ob~ankam  
in ob~anom `eli blagoslovljene Bo`i~ne praznike. 

Vsem vo{~imo ob dnevu samostojnosti in enotnosti z `eljo, 
da bi drug drugega spo{tovali, podpirali v dobrem, skupaj 

iskali poti in tako gradili lep{o in bolj{o Slovenijo. 

Vo{~imo vam tudi sre~no, zdravo in v vseh pogledih 
uspe{no novo leto 2015.

Pokojni Janez [ebat nas je kmalu po ustanovitvi ob~ine peljal 
na ogled manj{ih avstrijskih ob~in, ki bi nam bile lahko zgled 
uspe{nega dela. Eden od `upanov je dejal: Najpomembneje je 
imeti jasne cilje. V pripravo planov vklju~imo ~im ve~ razli~no 
misle~ih in {e tako ~udne ideje. Za pripravo si vzamemo ~as, ob 
tem se lahko tudi na mrtvo skregamo. Ko pa se po soo~enju 
argumentov uskladimo, se moramo vsi truditi za sprejete re{itve. 
Ni vam treba kopirati, samo »kapirati« morate, je dejal na koncu. 
Tudi zame je bil dolgoro~ni razvojni na~rt vedno to, za kar se 
deklarira; najpomembnej{i in temeljni strate{ki dokument in 
politi~ni konsenz glede razvojnih ciljev in prioritet, ob~insko sve-
to pismo in usmeritev za delo aktualnega `upana in uprave. 
Zadnja dva mandata pa je razvojni program `al postal le »se-
znam `elja« in priro~ni izgovor za zavra~anje pobud, kot je bila 
pobuda za pomo~ obnovam kulturne dedi{~ine. A cesarska ce-
sta do konjenikov je bila asfaltirana, ~eprav je ni bilo v nobenem 
programu. Ob~inska stavba je bila v nasprotju s planom zgraje-
na brez prostorov za dru{tva, ker naj bi jih dobila v novem kul-
turnem centru na Breznici. Kanalizacija je s prve padla na drugo 
prioriteto, kulturno-turisti~ni objekt je `upan kar sam na novo 
definiral in ga prenesel iz Vrbe na Breznico. 
Ob~inski svet je junija letos skoraj brez pripomb soglasno sprejel 
nov razvojni program ob~ine (RP) do leta 2020. Poglejmo si ne-
kaj argumentov za zavrnitev redkih pobud in predlogov. 
Izgradnjo kulturnega centra je treba iz Vrbe prenesti na Brezni-

co, ker v Vrbi za to ni zemlji{~a. @upan je zavrnil mojo pobudo, 
da se do leta 2020 zgradi parkiri{~e v Doslov~ah, ker » ni ustre-
znega prostora, niti za to doslej ni bilo izkazanih potreb«. Nih~e 
ni nasprotoval, niti svetniki gasilci, ki se zavzemajo za varnost. A 
parkiri{~e na Rodinah je bilo lahko v programu, ~eprav tudi zanj 
ni zemlji{~a v prostorskem planu. 
^ez dobra dva meseca je ̀ upanova lista obljubila volivcem, da se 
bo zavzemala za izgradnjo parkiri{~a tudi v Doslov~ah, socialni 
demokrati pa so si za`eleli konkretnej{o vizijo razvoja. G. Koselj 
v Novicah pravi: Nisem naklonjen izvedeni obnovi ob~inske stav-
be na isti lokaciji poleg pokopali{~a, {e manj pa `eljam, da bi v 
bli`ini nastalo »neko ob~insko sredi{~e«. [koda, da te razprave 
g. Koselj ni na~el, ko je bil za to ~as. 
Ni {e minilo pol leta, ko se sprejema prora~un za leti 2015 
in 2016 z investicijami do leta 2019. Za priprave projektov 
(zemlji{~a, dokumentacija), planiranih v razvojnem programu 
do leta 2020 (center kulture na Breznici, mladinski center, dom 
starostnikov in arheolo{ki park Ajdna) do leta 2019 ni predvide-
nega niti centa, za spodbude obnovam kulturne dedi{~ine od 
leta 2016 do 2019 niti centa. 
Verjamete v sprejeti razvojni program? O~itno {e sam predla-
gatelj ne verjame. A {e vedno je ~as za razpravo. Ker, ~e ne ve{, 
kam plove{, ti noben veter ne pomaga. 

Bernarda Resman

Ko imamo mnenje, s katerim se ne strinjamo
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Intervju

Obisk na Kosovu, 12. december 2014

Generalmajor dr. Andrej Osterman

Generalmajor dr. An-
drej Osterman, 13. ok-
tobra letos vas je Vla-
da Republike Slovenije 
na predlog ministra za 
obrambo Janka Vebra 
imenovala za na~elnika 
General{taba Sloven-
ske vojske. 23. novem-
bra, na dan, ko se spo-
minjamo zgodovinskih 
dejanj generala Rudol-
fa Maistra, vas je pred-
sednik povi{al v ~in ge-
neralmajorja. Kak{ne 

so va{e naloge v tej novi funkciji in naloge vojske? 
Kot ste `e omenili, na~elnika General{taba Slovenske vojske (SV) 
imenuje Vlada Republike Slovenije na predlog ministra za obram-
bo. Moje naloge in poslanstvo so dolo~eni v Zakonu o obram-
bi, v katerem je zapisano, da sem odgovoren za pripravljenost, 
delo in uporabo vseh poveljstev, enot in zavodov v vojski. Tako 
je voja{ko poveljevanje v pristojnosti na~elnika General{taba in 
drugih podrejenih poveljnikov. Naloge SV so izvajanje voja{kega 
izobra`evanja in usposabljanja za oboro`en boj, ~e je to nuj-
no, in za druge oblike voja{ke obrambe. Zagotavljati moramo 
potrebno ali zahtevano pripravljenost, ob morebitnem napadu 
na dr`avo pa izvajati voja{ko obrambo. Ob naravnih in drugih 
nesre~ah skladno s svojo organizacijo in opremljenostjo sodelu-
jemo pri za{~iti in re{evanju. Izpolnjujemo obveznosti, ki jih je 
sprejela dr`ava v mednarodnih organizacijah in z mednarodni-
mi pogodbami. Glede sodelovanja vojske pri za{~iti in re{evanju 
odlo~a Vlada, v nujnih primerih pa minister za obrambo na pre-
dlog poveljnika Civilne za{~ite oziroma na~elnik General{taba, ~e 
me tako pooblasti minister. Sodelujemo lahko tudi s Policijo, in 
sicer pri {ir{em varovanju dr`avne meje v notranjosti dr`avnega 
ozemlja, ~e se tako odlo~i Vlada. Nalog je veliko in zahtevajo 
precej odgovornosti. SV trenutno {teje 7200 pripadnikov stalne 
sestave in 1150 pogodbene sestave. Ker je Slovenija del zveze 
Nato in ravno letos mineva 10 let na{ega ~lanstva, imamo v 
mednarodnih strukturah tudi svoje predstavnike. Za opravljanje 
nalog imamo na razpolago razli~no opremo in oboro`itev.

Va{i pripadniki `e vrsto let sodelujejo na razli~nih krajih, 
kjer potekajo mednarodne operacije in misije. Kje vse ste 
prisotni?
SV je prvi~ sodelovala v mirovni operaciji Alba v Albaniji leta 
1997, torej pred 17 leti. Od takrat si je nabrala veliko izku{enj. 
Na{i pripadnice in pripadniki so sodelovali na Cipru, v operacijah 
Evropske unije v Bosni in Hercegovini, v Siriji smo sodelovali na 
voja{ki opazovalni misiji, na Kosovu od leta 2000 sodelujemo v 
operaciji Natovih sil. Prav letos mineva 10 let od na{ega sodelo-
vanja v operaciji v Afganistanu. Sodelovali smo tudi v operaciji v 
Iraku. V Libanonu smo od leta 2006 prisotni v mirovni operaciji 
v organizaciji Zdru`enih narodov. Leta 2012 smo se pridru`ili 
operaciji v Maliju, lani in predlani pa smo sodelovali v humani-
tarni akciji Na{e morje v morju ob otoku Lampedusa. Tako smo v 
17 letih sodelovali na mednarodnih operacijah in v misijah v or-
ganizaciji Nata, Evropske unije in Organizacije zdru`enih naro-
dov. Do maja letos se je mednarodnih operacij in misij udele`ilo 
4293 pripadnic in pripadnikov SV, nekateri med njimi so se jih 

udele`ili tudi ve~krat. V povpre~ju imamo na tovrstnih nalogah 
do 350 pripadnikov. Najve~ji kontingent do zdaj imamo na Ko-
sovu. Zdaj je tam 306 pripadnikov.

V zadnjih letih imamo vedno ve~ te`av s skrajnimi vre-
menskimi razmerami, kot so po`ari, ̀ led in zdaj ̀ e vsako-
letne poplave. Vedno pomagajo va{i pripadnice in pripa-
dniki. Koliko je tovrstnih aktivnosti med letom?
Precej. ̂ e povzamemo samo podatke za re{evalne akcije, v kate-
rih sodeluje na{a de`urna posadka 151. helikopterske eskadrilje, 
ugotovimo, da je letos posredovala `e 180-krat, od tega 118-
krat pri re{evanju v gorah, 76-krat z nujno medicinsko pomo~jo 
in ob tem prepeljala 174 po{kodovanih ali obolelih, hkrati pa 
izvedla 249 letalskih ur. Ob ujmah in po`arih smo sodelovali 55-
krat. Ob dogodkih, kot so bili leto{nji `led in poplave, pa vedno 
pomagamo prebivalstvu. Pri leto{njem `ledu smo pomagali 14 
dni in vklju~ili 6175 zaposlenih. V septembrskih poplavah so so-
delovali 1003 pripadniki, v oktobrskih jih je sodelovalo 442 in v 
novembrskih 461. Vedno smo pripravljeni in ~e poveljnik Civilne 
za{~ite potrebuje dodatno pomo~ iz na{ih voja{kih vrst, jo bo 
vedno tudi dobil. Pripadniki Slovenske vojske smo del slovenske 
dru`be in `elimo sodelovati ter prispevati k njenemu razvoju in 
dobrobiti.

Kako se lahko mladi pridru`ijo va{im vrstam? Kak{ne so 
mo`nosti zaposlitve?
Ob tej prilo`nosti naj omenim, da SV zaposluje kandidate za 
vojake in ~astnike. Ve~ o tem je na voljo na na{ih spletnih stra-
neh in vabim vse, ki jih ta poklic zanima, da si za podrobnej{e 
podatke ogledajo spletne strani Slovenske vojske ali stran posta-
nivojak.si.

Kaj bi `eleli ob koncu leta sporo~iti bralcem Novic?
Zelo pomembno se nam zdi, da smo sestavni del slovenskega 
civilnega okolja. Na Gorenjskem imamo dve voja{nici, v Kranju 
Voja{nico Petra Petri~a in na Bohinjski Beli Voja{nico Bo{tjana 
Kekca. Radi sodelujemo z razli~nimi domoljubnimi, veteranski-
mi in drugimi organizacijami, kot so Zdru`enje vojnih vetera-
nov za Slovenijo, Planinska zveza Slovenije, Smu~arska zveza 
itn. Prav decembra smo podpisali 20 sporazumov o sodelovanju 
in upam, da so njihovi ~lani tudi va{i bralci. Ob tej prilo`nosti 
vo{~im vsem bralcem vesele praznike in jim `elim veliko zdravja 
ter osebne sre~e v letu 2015.

Liliana Bro`i~

Intervju z na~elnikom General{taba Slovenske vojske generalmajorjem 
dr. Andrejem Ostermanom, ob~anom ob~ine @irovnica



Grajamo

Nedokon~ana ̀ etev »dobrega gospodarja«? Zara{~ena bankina 
z globokimi udarnimi jamami ob cesti v Vrbo poleg neurejene 
okolice predstavlja tudi nevarnost za pe{ce, kolesarje in voznike.

Uredni{tvo
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Aktualno / Eko koti~ek

Pasji iztrebki

V ob~ini @irovnica in sosednjih ob~inah je registriranih 3573 
psov. Z veliko zelenimi, zlasti kmetijskimi povr{inami v bli`ini na-
selij in urejenimi cestami ter potmi je na{a ob~ina zelo vabljiva 
za sprehajalce psov. Veliko {tevilo psov in omejene povr{ine za 
sprehajanje povzro~ajo veliko te`avo in neprijetnost – kopi~enje 
pasjih iztrebkov. Ti niso le neprijetni na pogled, temve~ so tudi 
velika obremenitev za okolje ter nevarnost za zdravje ljudi, zlasti 
otrok. V pasjih iztrebkih se namre~ nahajajo bakterije, paraziti 
in virusi. Nevarnost za oku`bo se pove~uje z nara{~anjem {tevila 
psov, pa tudi z neodgovornostjo lastnikov psov, ki ne pobirajo 
pasjih iztrebkov za svojimi ljubljen~ki. Pobiranje pasjih iztrebkov 
ne izklju~uje mo`nosti oku`be v celoti, jo pa mo~no zmanj{a.

Medob~inski in{pektorat in redarstvo ob~in Jesenice, Gorje, 
Kranjska Gora in @irovnica je pred kratkim dobil obvestilo Go-
vedorejskega dru{tva Zgornje Gorenjske, v katerem izra`ajo za-
skrbljenost, saj je na kmetijskih povr{inah (travnikih, pa{nikih, 
njivah) ogromno pasjih iztrebkov, ki predstavljajo nevarnost za 
zdravje `ivali in ljudi. Pasji iztrebki v krmi so namre~ pogosto 
prena{alci oku`b in zajedavcev na govedo.

V ob~ina @irovnica velja odlok o javnem 
redu in miru, ki lastnikom psov nalaga 
obveznost pobiranja pasjih iztrebkov, 
posedovanja ustreznega ~istilnega pri-
bora in odlaganja iztrebkov v ustrezne 
smetnjake. Smetnjaki za pasje iztrebke 
so na nekaterih lokacijah tudi postavljeni. 
Vi{ina globe za neizpolnjevanje opisanih 
obveznosti, kar nadzorujejo ob~inski re-
darji, je 120 EUR. Dru{tvo opozarja tudi 
na obveznost nadzora nad psi. Zakon 
o za{~iti `ivali dolo~a, da mora skrbnik 
psa na javnem mestu zagotoviti fizi~no 
varstvo psa tako, da je pes na povodcu. 
Nadzor nad spo{tovanjem te dolo~be iz-

vajajo policisti in ob~inski redarji. Globa za opustitev dol`nega 
nadzorstva nad psom zna{a 200 EUR. 

Ne `elimo si, da bi psa v na{i ob~ini prepoznavali kot nevarnost 
in zdravstveno tveganje. @elimo si, da bi nam s svojo zvesto-
bo, igrivostjo in navihanostjo {e naprej predstavljal najbolj{ega 
~lovekovega prijatelja in prijetno `ivljenjsko izku{njo. Vse to pa 
zahteva odgovornega lastnika, ki zna poskrbeti ne le za dobro-
bit psa, temve~ tudi za ustrezen odnos do okolice. 

Ne`eleni u~inki pirotehnike

Praznovanja novega leta na prostem si verjetno nih~e ne 
predstavlja brez barvno osvetljenega neba. Vendar pa 
u~inek ognjemeta ni samo lepo in pisano no~no nebo, 
ampak tudi onesna`evanje ozra~ja in ogro`anje zdravja 
ljudi ter stres za `ivali.

Pri eksploziji pirotehni~nih sredstev se v ozra~je spustijo vse 
snovi, ki jih sestavljajo.To je predvsem visoko kemijsko aktiven 
kovinski prah velikosti od 20 do 200 nanometrov. ^eprav gre 
za izjemno majhne delce, pa njihova prisotnost v zraku ogro`a 
zdravje ljudi. Vsebujejo fosfor, kalij, svinec, magnezij, aluminij, 
silicij, `elezo, baker, kalcij, molibden in natrij. Na{e oko lahko 
zazna nanodelce v obliki meglenega ozra~ja. Megla je najbolj vi-
dna nekaj minut po za~etku ognjemeta in ~eprav na videz kmalu 
izgine, jo iz ozra~ja dokon~no spere {ele de`.

Prazni~ni ~as zaznamuje tudi pokanje petard, ki poleg 
onesna`evanja zraka prina{ajo nevarnost za uporabnike. Nepre-
vidna in nepremi{ljena uporaba petard in ostalih pirotehni~nih 
sredstev vsako leto povzro~i veliko po{kodb, predvsem pri mlado-
stnikih. Ne smemo pa pozabiti tudi na na{e `ivali. Pokanje jim ve-
likokrat povzro~a stres, ki se ka`e predvsem v vedenjskih motnjah.

^eprav je uporaba pirotehni~nih sredstev v ~asu novoletnih pra-
znikov dovoljena, jo je potrebno uporabljati pametno. Ob upo-
rabi ne pozabimo, da je ostanke potrebno za seboj pospraviti. 
To {e posebej velja za kmetijska zemlji{~a, kjer ostanki lahko za-
idejo v krmo `ivali. 

Petra Aha~i~

Imate težave z računalnikom?
Mi vam lahko pomagamo.

Popravljamo:

Srečno 2015!

• 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

Vesel Božič in srečno
novo leto 2015 vam želi

31. 12. in 1.1. bo pizzeria zaprta.

HRANILNE
VLOGE

NOVO!
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Aktualno

NOVEMBER
P T S
2 3 4
9 10 11
16 17 18
23 24 25
30

SEPTEMBER
P T S

1 2
7 8 9

14 15 16
21 22 23
28 29 30

JULIJ
P T S

1
6 7 8

13 14 15
20 21 22
27 28 29

OKTOBER
P T S

5 6 7
12 13 14
19 20 21
26 27 28

AVGUST
P T S
3 4 5

10 11 12
17 18 19
24 25 26
31

DECEMBER
P T S

1 2
7 8 9

14 15 16
21 22 23
28 29 30

Koledar individualnega odvoza odpadkov v ob~ini @irovnica 2015

 Odvoz me{anih komunalnih odpadkov
Ponedeljek:  Rodine, Smoku~, Vrba, Doslov~e, Breznica od {t. 1 

do 8a in od 13 do 28c
Torek:  Breznica nad pokopali{~em, Zabreznica, Selo, @irovnica 

od {t. 1 dalje, razen od {t. 60 do 82
Sreda: @irovnica od {t. 60 do 82, Breg, Moste, Zavr{nica

 Odvoz embala`e
Ponedeljek:  Rodine, Smoku~, Vrba, Doslov~e, Breznica, Zabreznica
Sreda: Selo, @irovnica, Moste, Breg

Akcija zbiranja nevarnih odpadkov 
iz gospodinjstev: 23. 5. in 24. 10. 2015

FEBRUAR
P T S

2 3 4
9 10 11

16 17 18
23 24 25

MAREC
P T S
2 3 4
9 10 11

16 17 18
23 24 25
30 31

JUNIJ
P T S
1 2 3
8 9 10
15 16 17
22 23 24
29 30

APRIL
P T S

1
6 7 8
13 14 15
20 21 22
27 28 29

MAJ
P T S

4 5 6
11 12 13
18 19 20
25 26 27

JANUAR
P T S

5 6 7
12 13 14
19 20 21
26 27 28

Odvoz grezni~ne go{~e, kjer ni 
kanalizacije
Uredba o uporabi blata iz komunalnih ~istilnih naprav v kmetij-
stvu – Ur. l.RS 62/2008 (zadnji odstavek 8. ~lena) daje mo`nost, 
da kmetje, ki razpolagajo s svojim KMG-MID-om in imajo pri-
merne skladi{~ne kapacitete za gnojnico in gnojevko, kar pomeni 
dovolj velike kapacitete za pol leta skladi{~enja ter nepropustno 
zgrajene jame in razpolagajo tudi s povr{inami na svojem kme-
tijskem zemlji{~u za razvoz teh gnojil, lahko grezni~no go{~o iz 
svojih greznic ali malih ~istilnih naprav pre~rpajo v skladi{~ne 
jame, kjer mora zoreti pol leta. Po tem obdobju je zrele komu-
nalne odpadke dovoljeno razva`ati na svoje kmetijske povr{ine. 
Seveda je pri tem potrebno vedeti, da je razvoz mo`en, tako kot 
velja za organska gnojila – v ~asu, ko rastline rastejo. 
Naj navedem {e ostala pravila, ki veljajo za organska gnojila in s 
tem tudi za zrelo grezni~no go{~o. Gnojenje z gnojevko in gnoj-
nico je med 15. 11. in 1. 3. (pod 800 m 15. 2.) prepovedano 
na vseh zemlji{~ih. Prepovedano je tudi gnojenje z gnojevko in 
gnojnico po zmrznjenih, z vodo nasi~enih in zasne`enih tleh. 
Pri gnojenju zemlji{~ v nagibu moramo paziti, da teko~a `ivinska 
gnojila ne odtekajo po strmini navzdol (najve~ 20 m3/ha naenkrat). 
Na velikih strminah je uporaba gnojevke in gnojnice prepovedana.
Gnojenje ni dovoljeno tudi v {irini 15 m ob rekah in 5 m ob poto-
kih. Po 4 mesecih je hlevski gnoj dovoljeno 6 mesecev skladi{~iti 
na kmetijskih povr{inah, vendar vsako leto na drugem mestu. 
Skladi{~enje hlevskega gnoja ni dovoljeno na VVO. Strokovni 
nasvet je pripravljen z namenom, da izpolnite izjavo, ki jo dobite 
na spletni strani komunalne slu`be (JEKO-In), s ~imer boste sami 
poskrbeli za odvoz grezni~ne go{~e in se izognili pla~evanju od-
voza s strani komunalnega podjetja in tudi (precej) zmanj{ali 
pla~evanje okoljske dajatve.

Tilka Klinar, in`. zoot., Kmetijska svetovalna slu`ba

www.dominvest.si info@dominvest.si

Sedež družbe
Cesta maršala Tita 18

4270 Jesenice
Tel.: 04 / 581 26 00

PE Radovljica
Ulica Staneta Žagarja 2b
4240 Radovljica
Tel.: 04 /581 26 30

Srečno 2015

IZDELAVA ENERGETSKIH IZKAZNIC

PNEVMATIKE
PLATI[^A

SERVIS VOZIL

Vulkanizerstvo @emlja
Zabreznica 20a, 4274 @irovnica

M: 041 641 197 • T: 04 580 21 74
www.vulkanizerstvo-zemlja.si

VESELE BOŽI^NE PRAZNIKE 
IN SRE^NO NOVO LETO 2015!



 KOLEDAR PRIREDITEV – JANUAR/FEBRUAR 2015
Datum in ura Kraj Naziv prireditve Organizator in informacije

29. 12. ob 19.00
Cerkev @alostne Matere Bo`je na 

Breznici
Koncert me{ane pevske skupine Dr. Franace 

Pre{eren @irovnica »Pastirci al' sli{'te«
KD dr. France Pre{eren – MePS
Jerneja Stres, 051 411 924

5. 1. ob 16.00 Knji`nica Matije ^opa @irovnica Ustvarjalne delavnice za otroke
Knji`nica Matije ^opa @irovnica
04 583 42 14

7. 1. ob 18.00 Fotogalerija Jaka ^opa
Odprtje fotografske razstave ~lanov Fotografskega 

dru{tva Jesenice z naslovom Dobro jutro, 
Slovenija 2015

Fotografsko dru{tvo Jesenice

10. 1. ob 19.00 Kulturna dvorana na Breznici Ob~ni zbor PGD Smoku~
PGD Smoku~   
Polda Legat, 041 528 735 

11. 1. ob 8.00 AP Jesenice–AP Rodine
 Spominska sve~anost 

»Po poteh partizanske Jelovice« Dra`go{e
ZB za vrednote NOB 
Gri~ar Majda, 040 349 272

11. 1. ob 11.00 Kulturna dvorana na Breznici Lutkovna predstava Prijatelja za vedno
Lutkovno gledali{~e Makarenko  
040 506 817

12. 1. ob 17.00 Knji`nica Matije ^opa @irovnica  Ura pravljic
Knji`nica Matije ^opa @irovnica  
04 583 42 14

15. 1. ob 19.00 Knji`nica Matije ^opa @irovnica  
Predavanje M. Jazbec in R. Lamprehta: 

Kdo so moji predniki in kaj izra`a moja pisava 
Knji`nica Matije ^opa @irovnica  
04 583 42 14

16. 1. 
od 18.00 do 21.00

^opova rojstna hi{a

Brezpla~no predavanje Kitajska medicina in aroma-
terapija za vzdr`evanje zdravja na naraven na~in 
Predavata Miran Pibernik, tuina in manualni tera-

pevt, Ana Li~ina, aromaterapevtka 
Prijave: 040 433 678 in miran�pibernik.si

Miran Pibernik    
040 433 678

17. 1. ob 18.00 Dvorana Pod Stolom 
Odbojka, 2. DOL `enske

Aquawatt @irovnica : Zgornja Gorenjska
TVD Partizan @irovnica  
Matja` Sili~, 041 532 664

18. 1. ob 17.00 Kulturna dvorana na Breznici
[kratovanje, gledali{ka matineja za otroke 

Gost: Andrej Rozman Roza s predstavo Balon Velikon
Dramska skupina Julke Dol`an
Ale{ Jekovec, 040 576 560

19. 1. ob 16.00 Knji`nica Matije ^opa @irovnica  Ustvarjalne delavnice za otroke
Knji`nica Matije ^opa @irovnica  
04 583 42 14

19. 1. ob 18.00 Gosti{~e Osvald
Potopisno predavanje Tibet

Predava Miran Dolar 
DU @irovnica – kulturna sekcija  
Ferdo Kikelj, 031 263 662 

22. 1. ob 18.00 Knji`nica Matije ^opa @irovnica  Ustvarjalne delavnice za odrasle
Knji`nica Matije ^opa @irovnica  
04 583 42 14

23. 1. ob 19.30 Dvorana pod Stolom
Odbojka, 3. DOL mo{ki

 @irovnica : ^rnu~e ACH II
TVD Partizan @irovnica  
Matja` Sili~, 041 532 664

24. 1. ob 17.00 Dvorana pod Stolom
Odbojka, 2. DOL `enske

Zgornja Gorenjska : Vital Ljubljana
TVD Partizan @irovnica  
Matja` Sili~, 041 532 664

24. 1. ob 18.00 Gosti{~e Osvald Ob~ni zbor ^D Anton Jan{a
^ebelarsko dru{tvo Anton Jan{a  
Franc Pfajfar, 041 437 462

24. 1. ob 19.00 Dvorana pod Stolom
Odbojka, 2. DOL mo{ki

@irovnica : Murexin
TVD Partizan @irovnica  
Matja` Sili~, 041 532 664

25. 1. ob 11.00 Kulturna dvorana na Breznici Lutkovna predstava Zimske radosti
Lutkovno gledali{~e Makarenko  
040 506 817

26. 1. ob 17.00 Knji`nica Matije ^opa @irovnica  Ura pravljic
Knji`nica Matije ^opa @irovnica  
04 583 42 14

26. 1. ob 18.00 Knji`nica Matije ^opa @irovnica  @rebanje uganke meseca
Knji`nica Matije ^opa @irovnica  
04 583 42 14

29.1. ob 18.00 Knji`nica Matije ^opa @irovnica  Ustvarjalne delavnice za odrasle
Knji`nica Matije ^opa @irovnica  
04 583 42 14

31. 1. ob 18.00 Dvorana pod Stolom
Odbojka, 2. DOL `enske

 Aquawatt @irovnica : Ankaran Hrvatini
TVD Partizan @irovnica  
Matja` Sili~, 041 532 664

31. 1. ob 18.00 Kulturna dvorana na Breznici
Koncert Marjana Zgonca

Pesmi Dalmacije
ZTK @irovnica,   
04 580 15 03

2. 2. ob 16.00 Knji`nica Matije ^opa @irovnica  Ustvarjalne delavnice za otroke
Knji`nica Matije ^opa @irovnica  
04 583 42 14

7. 2. ob 17.00 Dvorana pod Stolom
Odbojka, 2. DOL `enske

Zgornja Gorenjska : ATK Grosuplje
TVD Partizan @irovnica  
Matja` Sili~, 041 532 664

7. 2. ob 19.00 Dvorana pod Stolom
Odbojka, 2. DOL mo{ki 

@irovnica : ^rna
TVD Partizan @irovnica  
Matja` Sili~, 041 532 664

8. 2. ob 13.00 Vrba
Osrednja ob~inska slovesnost ob kulturnem 

prazniku

ZTK @irovnica, Ob~ina @irovnica, KD dr. F. 
Pre{erna @irovnica -Breznica  
04 580 15 03

Januar ali februar 
2015 – odvisno od 

sne`nih razmer
Valvasorjev dom, Zavrh Sanka{ka tekma

TVD Partizan @irovnica
Ale{ O{ljak, 031 319 883

Januar ali februar 
2015 – odvisno od 

sne`nih razmer
Smu~i{~e Mojstrana Veleslalom

TVD Partizan @irovnica
Ale{ O{ljak, 031 319 883

Januar ali februar 
2015 – odvisno od 

sne`nih razmer
RP Zavr{nica Laufarska dirka

TVD Partizan @irovnica
Ale{ O{ljak, 031 319 883
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Lepo je biti folklornik
Otro{ka folklorna skupina Breznica je novembra prazno-
vala dvajset let delovanja. Za rojstni dan so ~lani skupine 
povabili na slavnostni koncert z naslovom Lepo je biti 
folklornik in dvakrat napolnili dvorano na Breznici.
Otro{ka folklorna skupina Breznica je leta 1994 pri~ela delovati 
pod okriljem Kulturnega dru{tva dr. France Pre{eren @irovnica - 
Breznica. Ustanoviteljica in vodja skupine je bila Mal~i Mo`ina. 
Bosopeti otroci v zna~ilnih obla~ilih so kaj kmalu postali stalnica 
kulturnih prireditev v ob~ini in tako je {e danes. O delovanju 
skupine sem se pogovarjala z Maru{o Stres, ki je »glavna« pri 
folklori zadnjih deset let .

Kot folklornica tudi sama praznuje{ 20 let, torej si ~lanica 
skupine od vsega za~etka?
Tako je. Za~ela sem, ko sem bila v 3. razredu in potem rasla s 
skupino. Po desetih letih vodenja se je Mal~i odlo~ila, da prepusti 
vajeti mladim. Takrat so delovale kar tri skupine plesalcev in vsak 
svojo smo prevzeli Katja [tefelin, Jure Knavs in jaz. Kasneje je kot 
vodja deloval tudi Jaka Srp~i~, a s~asoma so zaradi razli~nih ob-

veznosti vsi odnehali. Sama sem opravila izobra`evanje za vodje 
folklornih skupin in tu sem {e danes. Vodim {olsko skupino, ki jo 
obiskuje dvajset otrok, pri vodenju dvanajsterice pred{ol~kov pa 
se mi je lani pridru`ila Da{a Vindi{ar. 

Si avtorica vseh spletov, s katerimi nastopate. Od kod 
ideje za nastanek odrske postavitve?
Veliko ~rpamo iz izro~ila, ideja za postavitev pa se najve~krat 
utrne v povezavi s kak{nim rekvizitom, na primer hoduljami, 
{trikom, retom. Okoli tega nastane zgodba, v katero vpletemo 
{e godca. Imamo enega godca, to je harmonikar Luka Kri`, ki 
odli~no opravlja svoje delo, super pa bi bilo v skupini imeti {e 
igralca violine in klarineta.

Pomembna dopolnitev spleta so obla~ila. Va{a je `e ob 
ustanovitvi OFS zasnoval etnolog dr. Bojan Knific. Kdo za 
obla~ilno podobo skrbi danes?
Na{i kostumi prikazujejo delovna obla~ila otrok s preloma 19. in 
20. stoletja. Bojan je obla~ila zasnoval in tudi sam izdelal. Skozi 
leta so nove kose {ivale in stare popravljale razli~ne {ivilje, zadnja 
tri leta za to skrbi Iva Legat. V tem ~asu smo pri~eli na{o podo-
bo nekoliko spreminjati, postajamo manj uniformirani, a prvotni 
ideji ostajamo zvesti. Sicer so na{a obla~ila trpe`na, zanje izbi-
ramo ~im bolj avtenti~ne materiale, so pa tudi velik stro{ek. Na{ 
naslednji cilj je starej{im plesalcem priskrbeti obutev – menda se 
ne spodobi ve~, da so bosi .

Z va{im delovanjem presegate lokalne meje. Kje vse ste 
`e bili, kaj dosegli?
Nastopali smo {irom Slovenije, potovali smo v Tur~ijo, na ^e{ko, 
v Nem~ijo in v Italijo. Vsako leto se udele`ujemo obmo~nih in 
medobmo~nih sre~anj, v lanski sezoni smo se uvrstili tudi na 
dr`avno sre~anje in osvojili zlato priznanje. Na to smo seveda 
posebej ponosni.

Verjetno nih~e izmed ~lanov Otro{ke folklorne skupine Breznica 
ne more iz prve roke zatrditi: »Lepo je biti milijonar,« vsi pa so 
si edini, da je lepo biti folklornik. Tako pravi tudi Manja Buko-
vec, osmo{olka, ki je pri folklori `e 10 let: »Rada ple{em, pojem 
in igram, zato sem zraven, {e posebej pa me vle~e dru`enje s 
prijatelji.«

Polona Kus

Kdo je spretnej{i na hoduljah? Pomerila sta se Manja Bukovec 
in Luka Kri`

Me{ana pevska skupina Dr. France Pre{eren @irovnica
vabi na bo`i~ni koncert

Pastirci al' sli{'te

Gostji: citrarka Tanja Zajc Zupan in sopranistka Teja Saksida
Cerkev @alostne Matere Bo`je na Breznici

29. december ob 19.00

Bele novoletne muce so prinesle klju~ek zlat,
to pa ni navaden klju~ek, to je klju~ od zlatih vrat.

@e odpirajo se vrata, `e se nekaj lesketa,
tam zlat ko{~ek nate ~aka, poln izpolnjenih `elja!

(Svetlana Makarovi~)

Vesele bo`i~ne praznike in sre~no v letu 2015
vam `elimo ~lani me{ane pevske skupine 

Dr. France Pre{eren @irovnica

Razstava jaslic na Rodinah

Osemnajsta razstava jaslic v rojstni hi{i Janeza Jalna na 
Rodinah bo odprta od 25. decembra do 10. januarja, 
vsak dan od 11. do 19. ure. 

Ob jaslicah se bodo z 
ro~nimi deli predstavi-
le spretne `enske roke 
gostij iz Preddvora. Z le-
pimi motivi nam bodo 
polep{ale bo`i~no in no-
voletno obdobje.

Vabimo vas, da si ogledate 
razstavo in vam obenem 

`elimo veliko lepih trenutkov, zdravja in sre~e v bo`i~nem ~asu 
ter v novem letu 2015.

Me`narjevi
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Spodbujanje literarne ustvarjalnosti mladih – Povezova-
nje Pre{ernove Vrbe, Cankarjeve Vrhnike in Trubarjeve 
Ra{ice – Medgenaracijsko sodelovanje. Prvi del triatlona 
potekal 29. novembra v Vrbi. 

Literarni triatlon Slovenska pisateljska pot je skupni projekt Zavo-
da za turizem in kulturo @irovnica, Javnega zavoda Trubarjevi kraji 
Velike La{~e in Zavoda Ivana Cankarja za turizem, kulturo in {port 
Vrhnika v sodelovanju z Dru{tvom slovenskih pisateljev. Name-
njen je u~encem zadnje triade osnovnih {ol ter dijakom srednjih 
{ol v Sloveniji in v zamejstvu, ki so bili na za~etku {olskega leta 
z razpisom povabljeni k pisanju poezije, proze in raziskovalnega 
eseja. Sodelujejo lahko posami~no ali v trojkah, njihova dela pa 
ocenjuje tri~lanska komisija ~lanov Dru{tva slovenskih pisateljev.

Tako je 29. novembra v Vrbi potekala prireditev ob zaklju~ku 
prve »discipline« triatlona, in sicer interpretacija in razglasitev 
najbolj{ih pesmi, prispelih na razpis. »Ni tako pomembno, kdo 
je zmagal,« je avtorje v Pre{ernovi rojstni hi{i nagovorila ~lani-
ca komisije Aksinja Kermauner, »temve~, da ste sodelovali. Pri 
literarnem nate~aju je pomembno predvsem to, da vas spod-
budimo k ustvarjalnemu procesu, da v prozi ali pesni{ki obliki 
povemo, kaj ~utimo, kako do`ivljamo in razumemo, kak{en je 
na{ odnos do soljudi in sveta.« Svoje pesmi so mladi ustvarjalci 
na prireditvi predstavili sami, prisluhnili so jim star{i, mentorji in 
drugi obiskovalci. Prav skupno udejstvovanje otrok in star{ev je 
tudi eden izmed ciljev triatlona. Po mnenju organizatorjev po-
dobne prireditve na Slovenski pisateljski poti lahko predstavljajo 
prilo`nost, da posamezen kraj in njegovo kulturno dedi{~ino 
spozna vsa dru`ina. 

Prilo`nost, da podrobneje spozna Pot kulturne dedi{~ine @irov-
nica – ogled Poti z lojtrnikom za vso dru`ino in prijatelje, si je 
v pesni{kem delu triatlona kot prvo nagrado pripesnila Sara 
Brade{ko z Vrhnike. Na drugo mesto se je uvrstil Samo Herksel Ja-
pelj, prav tako z Vrhnike, in na tretje Tja{a Dolar z Breznice. Med 
doma~ini so se poleg Tja{e s svojimi pesmimi predstavili {e Lara 
Repe, Sa{o Dijak, Jan Slak in Sven Jensterle Pre{eren. Doma~in pa 
je bil tudi glasbeni gost prireditve, Aleksander Me`ek.

Literarni triatlon se nadaljuje s pisanjem proze. Rok za oddajo 
stvaritev je 1. marec 2015. Predstavitev proznih del mladih lite-
ratov bo potekala 18. aprila na Trubarjevi doma~iji in raziskoval-
nih esejev v Cankarjevem domu na Vrhniki, 16. maja. Sklepni del 
triatlona bo ponovno pripravil ZTK @irovnica v sklopu prireditev 
ob 180. obletnici smrti Matije ^opa prihodnje leto.

Polona Kus

Sara Brade{ko, Lara Repe in Tja{a Dolar v dru`bi Aleksandra 
Me`ka ter ~lanic `irije Aksinje Kermauner in Majde Koren 

Literarni triatlon Slovenska pisateljska pot

Filmski ve~er ob 3. decembru

Filmski ve~er, 1. decembra v ^opovi hi{i, je na ogled 
ponudil zanimiva in dragocena dokumentarna filma, ki 
izpri~ujeta preteklo podobo na{ih krajev. 

Prvi z naslovom O Vrba je bil posnet `e leta 1940, dokon~ali 
pa so ga po vojni, leta 1945. Desetminutni dokumentarec 
scenarista in re`iserja Marjana Foersterja prikazuje Pre{ernovo 
doma~ijo, notranjost hi{e in okolico. Podobe so pospremljene 
z `ivo besedo Franca S. Fin`garja in Otona @upan~i~a ter glas-
bo Janka Gregorca. Glasba v filmu predstavlja prvo slovensko 
izvirno filmsko glasbo. Monta`o zvoka in slike je opravil Rudi 
Omota, pionir slovenskega zvo~nega filma. 

Film z naslovom France Pre{eren 1849–1949 je dokumentarni 
film o `ivljenju in delu pesnika, posnet ob 100. obletnici njego-
ve smrti. Prikazuje klju~ne osebe in kraje, povezane s Pre{ernom, 
med drugim rojstno hi{o, vas, cerkev sv. Marka, lipo. Pri nastajanju 
filma so sodelovala zvene~a imena slovenske filmske zgodovine, 
re`iser France Kosma~, direktor fotografije Metod Badjura, avtor 
glasbe in monta`erka Milka Badjura, v produkciji Triglav filma. 

Filmski ve~er sta pripravila Ob~inska knji`nica Jesenice in Zavod 
za turizem in kulturo @irovnica v sodelovanju s Slovenskim film-
skim arhivom, kjer oba filma tudi hranijo.

P. K.

[estnajsti~ pe{ iz Smlednika v Vrbo

U~enci in u~itelji Vzgojno izobra`evalnega zavoda Frana 
Mil~inskega iz Smlednika so za maratonsko, 42 kilome-
trov dolgo pot potrebovali slabih dvanajst ur. 

»Prvi del poti smo pre-
hodili v trdi jutranji 
temi,« je dejal pobu-
dnik in vodja vsakole-
tnega pohoda ob 3. 
decembru, Jo`e Roz-
man. »V Kranju smo 
se med drugim ustavili 
pri Pre{ernovem spo-
meniku, v Pre{ernovi 
hi{i in na pesnikovem 
grobu. Na ^rnivcu 
smo imeli dalj{i po-
stanek in kosilo, na 

koncu smo bili dele`ni gostoljubnega sprejema v Vrbi. Veseli 
nas, da na{ projekt postaja zanimiv tudi za zunanje udele`ence. 
Letos sta se nam pridru`ili direktorica ZTK @irovnica Maja Zupan 
in v Kranju {e Ines Zabret, vodja slu`be za protokolarne zadeve 
Mestne ob~ine Kranj. Skupaj nas je bilo na poti 48.«
Podporo pohodnikom so izkazali tudi `upani treh ob~in. Na 
{tartu je varen in zanesljiv korak vsem za`elel medvo{ki `upan 
Nejc Smole, v Kranju jih je sprejel pod`upan mag. Primo` Ter-
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plan in v Vrbi `upan Ob~ine @irovnica Leopold Poga~ar. Sprejem 
pohodnikov v Pre{ernovi rojstni hi{i sta to pot, ob 100. obletnici 
rojstva Frana Mil~inskega - Je`ka, obogatila njegova sinova, Ma-
tija in Matev` Mil~inski. Pripovedovala sta o spominih na svojega 
o~eta in deda Frana Mil~inskega, po katerem se vzgojni zavod 
v Smledniku imenuje. »Za u~ence iz zavoda je 42-kilometrska 
razdalja izziv za preizkus sposobnosti,« pove Jo`e Rozman. »Za 
organizacijo pohoda se odlo~amo, ker jim ̀ elimo pokazati, da je 
s trdno voljo in vztrajnostjo mo`no dosegati tudi zelo oddaljene 
cilje. Uspe{no prehojeno pot mladostniki do`ivljajo kot veliko 
zmago, ki prenekateremu izbolj{a samopodobo.«

P. K.

Prazni~ni december v 
knji`nici 
V prazni~nem decembru smo za otroke pripravili posebne ustvar-
jalne delavnice, na katerih so ustvarjali bo`i~ne okraske in ogled 
predstave Prigode veselih pal~ic v izvedbi gledali{~a Makarenko. 
Odraslo publiko smo na za~etku meseca s predavanjem popeljali 
po Jakobovi poti v [paniji, ki je privabila lepo {tevilo poslu{alcev. 
Dejavnosti za otroke in odrasle so v teh mrzlih mesecih nasploh 
zelo dobro obiskane. 
Pripravili smo se tudi na leto, ki prihaja. V ~etrtek, 15. januarja 
2015, ste ob 19. uri vabljeni na predavanje mag. Marijane Jaz-
bec in Rajmunda Lamprehta: Kdo so moji predniki in kaj izra`a 
moja pisava, kjer boste izvedeli kako izdelujemo dru`insko drevo 
in kako se na podlagi analize pisave ocenjuje ~lovekov zna~aj. 
Izdelava dru`inskega drevesa je spoznavanje lastne dru`ine ter 
dru`inske preteklosti in analiza pisave omogo~a bolj{e poznava-
nje samega sebe in ljudi okoli nas. Na sre~anju bosta predavate-
lja iz`rebala tudi prakti~no nagrado, in sicer te~aj iz osnov gra-
fologije na daljavo. Grafologija povezuje pisavo z osebnostnimi 
lastnostmi in je eno od zanimivih psihodiagnosti~nih sredstev za 
spoznavanje ~lovekovega zna~aja. 
@elimo vam lepe praznike in tudi v letu, ki prihaja, lepo vabljeni 
v knji`nico!

Katarina Plasin

Razstava Ur{kinih mozaikov tudi v Ljubljani
Razstava trencadis* mozaikov Ur{ke A. Poto~nik, Petre Kunstelj 
in Miha Poto~nika bo po uspe{ni predstavitvi na Bledu na ogled 
tudi v Ljubljani. Razstavo bo v decembru in januarju gostila re-
stavracija Druga violina, ki poleg kulinarike slovi po `ivahni kul-
turni ponudbi v svojih prostorih.

Bralni namig iz knji`nice Matije ^opa

Bagagi}, Lamija: Obletnica mature 
Dru`ba Piano 2011
Prvenec urednice bosansko-hercegovske 
internetne literarne revije bralca `e s prvo 
zgodbo preseneti in prevzame. Ob naslovu 
pri~akujemo tipi~ne zgodbe o slu`bi, par-
tnerjih, dru`ini, ki si jih so{olci delijo na de-
seti obletnici mature, v resnici pa zbiramo 
intimisti~ne drobce posameznikov iz nekega 
4. b, razkropljenih doma ali v tujini, zazna-
movanih z vojno in/ali osebnimi neuspehi, ki 
hrepenijo po miru in sre~i. Prva in zadnja zgodba zaokro`ita 
skupno zgodbo neke generacije iz sedemdesetih let.

[ege, pesmi in pripovedi v 
decembrskem ve~eru
Ob koncu leta, v mrzlih in kratkih dnevih, je ~as dolgih ve~erov 
in veselih, svetlih praznikov. V na{i de`eli je bil to nekdaj ~as 
dru`enja va{~anov ob preji, li~kanju koruze, ribanju repe, tkanju 
platna in {e ~esa. Ve~eri so bili polni pesmi, dedovih pripovedi, 
babi~inih pravljic in veselega glasu harmonike.
Enega tak{nih ve~erov smo do`iveli 5. decembra v ^opovi hi{i 
z gospo Du{ico Kunaver, samostojno kulturno publicistko, pro-
fesorico angle{~ine in ru{~ine v pokoju, zbirateljico ljudskega 
izro~ila in etnolo{kega gradiva ter avtorico {tevilnih knjig. Na 
spro{~en in izviren na~in nas je popeljala skozi uro in pol dolgo 
predavanje.
Ljudsko izro~ilo je vrednota, ki je ohranila slovenski narod kljub 
te`ki tiso~letni zgodovini. Spoznali smo sporo~ila ljudske pripo-
vedi, ki jih prena{amo iz roda v rod, in ubrano zapeli tudi ne-
kaj ljudskih pesmi. Slovenija je raznolika pokrajina in prav take 
so tudi slovenske ljudske – od posko~ne Gorenjske do valovite 
Bele Krajine. Pozabili pa nismo niti na{ih ljudskih junakov – Pe-
tra Klepca, Kralja Matja`a in bajnih bitij, ki so oblikovala na{o 
de`elo, kot so mlade lepe vile, povodni mo`je, velikani, Ajdovska 
deklica, Zlatorog …
Du{ica nas je opozorila, da je na{a prihodnost v turizmu, ki je 
zdru`itev naravnih lepot in kulturne dedi{~ine, ~esar ima Slove-
nija v izobilju. Dru`enje smo zaklju~ili s pesmijo in domov od{li 
{e bolj ponosni na svoje korenine. Ve~era, ki ga je pripravil @O 
SDS @irovnica, {e dolgo ne bomo pozabili.

 Irena Pfeifer

@egnanje konj na [tefanovo
Parcela Konjeni{kega kluba Stol 

26. 12. od 11. ure naprej. Vabljeni!

Vesele bo`i~ne praznike ter sre~o, ljubezen in razumevanje 
v letu 2015 vsem ob~ankam in ob~anom ob~ine @irovnica, 

{e posebej pa ~lanom na{ega kluba, `eli 

Upravni odbor Konjeni{kega kluba Stol

Vesele bo`i~ne praznike in zdravo, veselo, 
zadovoljno, predvsem pa medeno novo leto

vsem ob~ankam in ob~anom `eli 
^ebelarsko dru{tvo Antona Jan{e Breznica

»Tiso~ in tiso~ zvezd je nad nami,
tiso~ in tiso~ zvez med nami,

da gre po svetu – rama ob rami – svetloba z nami.«
(Tone Pav~ek)

Sre~no v letu 2015 vam `eli ZTK @irovnica
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Lu~ miru iz Betlehema

Za~etek projekta Lu~ miru iz Betlehema sega v leto 1986. V stu-
diju avstrijske televizije ORF v Linzu so v oddaji Lu~ v temi (Licht 
ins Dunkel), namenjeni invalidnim otrokom, organizatorji v za-
hvalo sodelujo~im namesto drobnih daril delili plamen iz votli-
ne Jezusovega rojstva v Betlehemu. Plamen pa je pri`gal otrok, 
ki se je v tistem letu {e posebej izkazal. Kot je dejal predstav-
nik avstrijske skavtske organizacije g. Bertl Grünwald je »akcija 
kr{~anskega izvora in hkrati odprta za nekristjane«. 

Plamen Lu~i miru iz Betlehema smo ~lani Zdru`enja slovenskih 
katoli{kih skavtinj in skavtov prvi~ ponesli po Sloveniji leta 1991, 
brezni{ki skavti pa smo se pridru`ili leto pozneje, v prvem letu svoje-
ga delovanja. Z razna{anjem smo nepretrgoma nadaljevali v nasle-
dnjih letih, pridru`ili so se nam Zveza tabornikov Slovenije (1996), 
Zveza bratov{~in odraslih katoli{kih skavtinj in skavtov (2001) ter 
Zamejska skavtska organizacija (2003). Oblikoval se je za{~itni znak 
akcije in nastala je himna. Vsako leto akcijo spremlja tudi poslanica 
oziroma geslo, ki se letos glasi: »Za tvoj dar mi je________ mar«.

Letos smo brezni{ki skavti pripravili sprejem Lu~i miru iz Betlehe-
ma 20. decembra. S pomo~jo klju~arjev in mladih iz ̀ upnij Zgor-
njesavske doline smo poskrbeli, da je plamen zasvetil pri vseh 
cerkvah. Ponesli smo ga tudi na sejo Ob~inskega sveta Ob~ine  
@irovnice in z njegovim sporo~ilom razveselili starej{e ljudi v na{i 
ob~ini ter tiste, ki `ivijo v domu dr. Franceta Berglja na Jeseni-
cah. Prostovoljne prispevke, nabrane ob razna{anju plamena, 
vsako leto prispevamo v dobrodelne namene. Leto{nji znesek bo 
podarjen v sklopu projekta Botrstvo.

Brezni{ki skavti in skavtinje vam `elimo blagoslovljene 
bo`i~ne praznike ter veliko sre~e, uspehov in notranjega 
miru v letu 2015.

Literarna ve~era v Pre{ernovi hi{i
V zavetju najvi{jih vrhov Karavank valovijo na{a zrela `itna 
polja. Trave {epetaje kramljajo v poletnih no~eh. Da ne 
bi prepodile davnih spominov, ki dremljejo na obronkih 
gmajn. @e stoletja se bele poti vijejo med seli{~i pod Sto-
lom. Fin`garju in Jalnu so pod koraki pele pesmi, ^opa 
in Jan{o so vodile stran, iz okol{~ne raja so odpeljale tudi 
Franceta. Da je strtega srca pel in hrepenel. Tudi danda-
nes se v ljudeh, ki v sebi nosijo pesem, bijejo boji. Da bi 
bile misli zbrane, besede, ki vrejo iz njih, pa pri~evalke 
pote{ene ali ranjene du{e. S to mislijo smo v dneh pra-
znovanja Pre{ernovega rojstva v Vrbi prisluhnili avtorjema 
knjig, ki sta nedavno ugledali lu~ sveta.

V nedeljo, 30. 11. je knjigo z na-
slovom Tudi to je moja in va{a 
zgodovina predstavil Anton Ko-
selj iz Vrbe. 
Avtor v delu opisuje preteklost svo-
je dru`ine in na{ih vasi, zanimive 
posebne`e in posameznike, ki so 
vsak po svoje zaznamovali svoj kraj. 
Kot je dejal sam: »Zgodbe so opi-
sane kratko, kronolo{ko, tako kakor 
sem jih videl in sli{al pripovedova-
ti od ljudi. Mnogi dogodki iz obeh 

vojn, zlasti druge svetovne vojne in povojnega ~asa, {e 
niso bili nikjer opisani, a je prav, da se ne pozabijo.«
Delo, resnica, pravi~nost, po{tenje in ljubezen naj bodo 
tvoji sopotniki skozi ̀ ivljenje, pa bo tudi ~as, ko se ̀ ivljenje 
izteka, spokojen, je bila sklepna misel avtorja na predstavi-
tvi knjige, ki jo je izdal v samozalo`bi. 

V ponedeljek, 1. 12. so svojo poezijo v Pre{ernovi 
hi{i prebirale Ivanka Poga~ar, Bernarda Resman in 
Anka Marzidov{ek, avtorica knjige Moj svet v bese-
di in sliki. 
Prisotne je uvodoma pozdravil `upan Leopold Poga~ar in 
tudi sam prebral svojo pesem. Anka je knjigo svojih pe-
smi in likovnih podob, v katerih izpoveduje svojo ljubezen 
do prijateljev, dru`ine, narave, predstavila podrobneje. 
Razlo`ila je, da delo posve~a svoji stari teti An~ki, od kate-

Lu~ miru smo ponesli tudi na sejo ob~inskega sveta.

Z�našim�raèunovodstvom�skozi�razburkane�vode�zakonov�in�predpisov.
Mi�smo�vaš�varni�pristan�-�urejen,�natanèen�in�zanesljiv.
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re je podedovala pisateljski talent. »An~ka je {estnajstletna 
tepena zbe`ala od doma. Ob cesti je do~akala prvi vpre`ni 
voz, ki je natovorjen z `ivili peljal v bolnico. Vse `ivljenje je 
v ljubljanski bolnici prala perilo, splakovala pa ga je v Lju-
bljanici. Zve~er je to zapisala v verzih. Na topli kme~ki pe~i 
sem kot otrok z odprtimi usti poslu{ala njene zgodbe.«
Knjiga Moj svet v besedi in sliki je iz{la v samozalo`bi, 
spremno besedo je napisal prof. Niko Rupel. 

Literarna ve~era je pripravila kulturna sekcija Dru{tva upo-
kojencev @irovnica, sodelovali sta glasbeni skupini KD dr. 
France Pre{eren @irovnica - Breznica, kitaristi pod vod-
stvom Jerneja Smoleja in mo{ki kvartet Sosedje. 

Marja Jalen in Darja Jakopi~

Sre~anje organizatorjev dru{tvenih 
dejavnosti DU@
17. decembra 2014 so se, tako kot vsako leto doslej, 
na delovnem sre~anju sestali organizatorji dru{tva. 
Torej tisti ~lani, ki so odgovorni za izvajanje oziroma 
realizacijo dejavnosti in aktivnosti, zastavljenih s 
programom dela dru{tva.
Na sre~anju so vodje posameznih programov, sekcij in de-
javnosti, poro~ali o opravljenem delu, pogovorili pa smo 
se tudi o nekaterih izhodi{~ih za program dela dru{tva v 
naprej.
Sre~anja se je udele`ila velika ve~ina organizatorjev, 
med katere sodijo: vodje programov, sekcij in njihovih 
pomo~nikov, gospodar, zaupnice, ki so isto~asno tudi pro-
stovoljke, prapor{~aka, nosilec `alne zastave, ~lani nadzor-
nega odbora, ~astnega razsodi{~a in upravnega odbora, ki 
so ve~inoma tudi vodje sekcij oziroma programov. 
Skupna in soglasna ugotovitev je bila, da je bilo {e eno 
leto, tako kot vsa leta do sedaj, na{e dru{tvo pri realizaciji 
na~rtovanih dejavnosti in aktivnosti uspe{no in da tako 
velja delovati tudi v naprej.

Zdravko Malnar, predsednik DU@

Upravni odbor Dru{tva upo-
kojencev @irovnica `eli vsem 
svojim ~lanicam ter ~lanom in 
ob~ankam ter ob~anom ob~ine 
@irovnica vesele bo`i~ne pra-
znike in sre~no novo leto.

Obiski v domovih za starej{e ob~ane
9. decembra smo obiskali na{e ob~anke in ob~ane, 
ki `ivijo v domovih na Jesenicah in v Radovljici, z 
`eljo, da jim polep{amo predprazni~ni ~as.

Na obisku smo bili `upan Leopold Poga~ar s sodelavko 
Heleno ^ade`, predsednik DU@ Zdravko Malnar in Jerca 
Ti~ar. Na{i soob~ani so bili veseli obiska, prijetno smo po-
klepetali, jih obdarili za prazni~ne dni in jim za`eleli za-
dovoljne bo`i~ne praznike in obilo zdravja v novem letu. 

Sre~anje starej{ih ob~anov
Ob~ina @irovnica je v sodelovanju z DU@ pripravila 
predprazni~no sre~anje za ob~anke in ob~ane sta-
re nad 80 let. Sre~anje je potekalo 9. decembra v 
Gosti{~u Osvald. 
Povabilu se je odzvalo 53 ob~ank in ob~anov. Uvodoma 
sta zbrane pozdravila predsednika Dru{tva upokojencev  
@irovnica Zdravka Malnarja in `upan Ob~ine @irovnica Le-
opold Poga~ar. Sledilo je zelo prijetno dru`enje ob dobri 
ve~erji.

Zahvala
V imenu ob~ank in ob~anov, ki `ivijo v domovih za osta-
rele in tistih, ki so se udele`ili predprazni~nega sre~anja 
v Gosti{~u Osvald, se `upanu in predsedniku DU@, kakor 
tudi vsem sodelujo~im pri izvedbi sre~anj, zahvaljujem za 
vso pozornost. 
Vsem `elim vesele bo`i~ne praznike, sre~o in obilo zdravja 
v letu 2015

    Jerca Ti~ar 

»Sr~ne te`ave«
Tema predavanja »Sr~ne te`ave« ali predavatelj dr. 
Janez Resman, dr. med., spec. internist, najbr` pa 
oboje skupaj, sta napolnila dvorano pri Osvaldu, 
17. 11. 2014, do zadnjega koti~ka.

»Srce je mi{ica sredi prsnega ko{a, ki ne miruje nikdar – v 
mirovanju utripne enkrat na sekundo in v enem samem 
dnevu po`ene kri po `ilah 100.000 krat. Pri na{ih naporih 
pa {e ve~krat,« je v uvodu povedal dr. Janez Resman, ki 
se je nam, upokojencem, statusno priklju~il pred desetimi 
meseci. Prej je bil zaposlen v SB Jesenice kot vodja oddelka 
intenzivne interne medicine.

Bolezni srca in o`ilja, ki nastanejo zaradi ateroskleroti~nih 
sprememb na o`ilju in povzro~ajo razli~ne bolezenske 
te`ave – od angine pectoris do miokardnega infarkta 
(sr~ne kapi), so danes glavni vzrok obolevanja in umiranja 
v razvitih dr`avah. 

Dr. Resman je kot dejavnike tveganja za njihov nastanek 
izpostavil: `ivljenjske razvade (prehrana z obilico ma{~ob, 
kajenje, alkohol, telesna nedejavnost), spremljajo~e bole-
zni (motnje v presnovi ma{~ob, celokupni holesterol, LDL, 
HDL – dobri holesterol, visok krvni pritisk, sladkorna bo-
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lezen, nagnjenost k strjevanju krvi) in 
genetske dejavnike (spol, starost, bo-
lezen v dru`ini).

Kdaj poklicati urgentno pomo~ na 
telefonsko {tevilko 112? Kadar se za 
prsnico pojavi huda stiskajo~a, peko~a 
bole~ina, ki ne popusti po po~itku ali 
nitroglicerinu pod jezikom in se {iri v 
vrat, roke in zgornji del trebuha. Spre-
mljajo jo lahko tudi zasoplost, slabost, 
bruhanje in potenje.

Seveda pa je bolje prepre~evati kot zdra-
viti. Zato je pomembno, da poskrbimo 
za ustrezno zdravljenje spremljajo~ih 
bolezni in zdrav `ivljenjski slog.

Za uvodno sprostitev v predavanje je 
poskrbela citrarka Pia Troha. V nada-
ljevanju pa je za prijetno, spro{~eno 
vzdu{je poskrbel tudi predavatelj 
sam. V imenu kulturno-izobra`evalne 
sekcije pri DU @irovnica se obema 
najlep{e zahvaljujemo.

Jana Zupan

Vo{~ili bomo
V Zabreznici bo 27. decembra dopolni-
la 92 let gospa Julijana Lakota. Obi-
skali jo bova z zaupnico Ivanko Sodja.

Obvestilo – Letovanje
DU@ v sodelovanju s Turisti~no agen-
cijo Relax organizira tedensko le-
tovanje v Orebi~u na polotoku 
Pelje{cu. Datum letovanja: 29. 8. do 
5. 9. 2015. Cena s prevozom je 333 
EUR, pla~ilo akontacije v decembru. 
Dodatne informacije dobite pri Nata{i 
Mali (041 765 426) in v dru{tveni pi-
sarni, kjer sprejemamo tudi prijave.

Predavanja v letu 2015
Predavatelj Miran Dolar nas je `e 
navdu{il z uspe{nim predavanjem o 
Indiji, zato smo se odlo~ili, da ga po-
novno povabimo. V dvorani Gosti{~a 
Osvald nam bo 19. januarja 2015 ob 
18. uri predstavil svoje popotovanje 
po Tibetu.
Februarja bomo v dvorani Gosti{~a 
Osvald pripravili predavanje Glasbeni 
spomini z Aleksandrom Me`kom. 

Vsem ob~ankam in ob~anom `eli-
mo sre~no, uspe{no in mirno 2015. 
Vabljeni, da se v novem letu ~im 
ve~krat udele`ite na{ih predavanj. 

Kulturna sekcija DU@

Pre{eren je Zdravljico napisal jeseni 1844, a je bila zaradi posega cenzure odstranjena 
iz rokopisa Poezij. Prvi~ je bila natisnjena {ele po mar~ni revoluciji, padcu Metternicho-
vega absolutizma in ukinitvi cenzure, 26. aprila 1848 v Novicah. 
Prvi ilustratorji Pre{ernove poezije so se odlo~ali zlasti za pripovedne in ljubezenske pesmi. 
Ilustrirani izdaji Zdravljice sta iz{li {ele leta 1944 – ob stoletnici njenega nastanka. Spadata 
med najbolj kvalitetne primere grafi~ne in tiskarske dejavnosti v partizanih in ilegali. 
Usodni ~as druge svetovne vojne je zahteval novo branje Pre{ernove poezije. Verzi 
Pre{ernove Zdravljice in Krsta pri Savici so se spreminjali v prero{ka gesla. Poleg prigo-
dne obletnice je bila za posebno mo~no aktualizacijo Zdravljice in njen velik idejni po-
men med okupacijo odlo~ilna Pre{ernova misel o zdru`itvi »vsega slovanskega sveta« 
(vseh tedanjih avstrijskih de`el s slovenskim prebivalstvom) v Zedinjeno Slovenijo, ki jo 
je leta 1848 slovenska inteligenca proglasila za narodni program. Zdravljica je veljala 
za »marseljezo osvobodilnega gibanja«. Simbolen pomen Pre{erna se je okrepil. 1. fe-
bruarja 1945 je predsedstvo Slovenskega narodnoosvobodilnega sveta proglasilo dan 
Pre{ernove smrti za kulturni praznik. Prva proslava je bila 8. februarja 1945 v ̂ rnomlju.

Prva ilustrirana izdaja Pre{ernove Zdra-
vljice je iz{la na za~etku leta 1944 v tretji 
{tevilki Triglavskih odmevov, glasilu XXXI. 
divizije IX. korpusa, katere del je bila tudi 
Pre{ernova brigada. Triglavske odmeve je 
med 21. februarjem in 27. marcem 1944 
v nakladi 200 izvodov natisnila tehnika 
IX. korpusa Partizanski dnevnik, ki je tedaj 
delovala pod Labinjem pri Cerknem. Po ri-
sanih predlogah slikarja in grafika Doreta 
Klemen~i~a - Maja (1911–1988) je Tone 
Mlakar (roj. 1921) iz [kofje Loke, ki je po 
vojni deloval kot arhitekt, vpraskal v matri-
ce besedilo in ilustracije. 
Zdravljica je bila natisnjena dvobarno na 
prvih {tirih listih glasila (ciklostil). Na vsaki 
strani sta v rde~i barvi natisnjeni dve kitici, 
ilustracija je v ~rni barvi. V dopasnem izre-
zu na naslovni strani ovitka predstavljeni 
pesnik dr`i v roki ~a{o, levico pa je polo`il 
na mizo.

Konec leta 1944 je iz{la bibliofilska ilustri-
rana izdaja Zdravljice, ki velja za najlep{i 
in najskrbneje pripravljeni partizanski tisk. 
Zamisel zanjo je nastala v propagandnem 
odseku Oblastnega komiteja KP za Go-
renjsko. Zdravljico naj bi kot darilo in kot 
priznanje prejeli ljudje, ki so se `rtvovali 
za NOB, ilegalci, politi~ni delavci, borci in 
komandanti.
Avtorja likovne opreme t. i. »partizanske 
Zdravljice« sta bila arhitekt Marjan [orli - 
Viher (1915–1975), ki je bil poleg ~lana 
Pokrajinske tehnike KPS za Gorenjsko 
Franceta Bo{tjan~i~a - Bo{a tudi pobudnik 
njenega natisa, in slikar Janez Vidic - Ja-
nez (1923–1996). [orli in Vidic sta delala 
v »grafi~nem ateljeju« Pokrajinske tehnike 
KPS za Gorenjsko. Opremljala sta partizan-
ski tisk in ob proslavah in mitingih skrbela 
za opremo dvoran, kozolcev in skednjev. 
[orli, ki je kot {tudent arhitekture napravil 
na~rte za obnovo Pre{ernove rojstne hi{e 
(po osvoboditvi pa je skupaj z Ur{ko Ogo-

LIKOVNE UPODOBITVE

Triglavski odmevi, 1944, {t. 3

Naslovnica »partizanske Zdravljice«
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PRE[ERNOVE ZDRAVLJICE
revc uredil Pre{ernov gaj v Kranju), je zasnoval {estnajst vinjet, 
komaj 21-letni Vidic pa osem celostranskih linorezov. [orli se 
je domislil, da bi tekst postavili v obliki ~a{e. Izdelal je napis in 
Pre{ernov portret na ovitku iz polkartona, ki ga je Vidic dopolnil 
z nekaj potezami. 
[orli in Vidic sta uporabila obrabljen linolej, ki so ga dobili iz 
hotela Zlatorog v Bohinju, iz Puterhofa nad Tr`i~em in Ljubljane. 
Sprva sta namesto no`ev za linorez imela samo preproste pip-
ce, nato sta iz @eleznikov dobila manj{e ploske no`i~ke. Delo je 
ve~krat zastalo zaradi dveh velikih hajk in drugih naro~il. 

Zdravljica je bila natisnjena v 1.512 izvodih med 11. in 21. de-
cembrom v tiskarni Trilof (t. j. »Tri leta Osvobodilne fronte«), ki 
je bila tedaj v starih opu{~enih barakah pod [panovo doma~ijo 
v Dav~i nad Zalim Logom. V tiskarni je bivalo in delalo 13 ljudi. 
Tiskarna Trilof je za tisk porabila 678 delovnih ur. Tiskarski stroj 
so morali poganjati ro~no. Iznajdljivost je bila potrebna tudi pri 
iskanju {tirih vrst papirja v skupni te`i 160 kg. Izdaja obsega 19 
listov. Vsak celostranski Vidi~ev linorez ima predstran iz tankega 
prozornega pergamentnega papirja, na katerem so kitice odti-
snjene v rde~i, vinjete pa v zlati barvi. Rde~i tisk vinjet so v poseb-
nem prostoru zlatili z bronzo, ki so jo z vato narahlo nana{ali na 
sve`o rde~o barvo. Prozoren papir so dobili pri nekem mesarju.
V tiskarni so bili trije grafi~ni delavci, pomagali so tudi kmetje, 
delavci, {tudentje. Vezave z volnenimi trakovi v barvah slovenske 
trobojnice se je domislil strojnik Janez Fister - Nace. Mladinke in 
aktivistke so zbrale, obarvale in spredle doma~o volno ter zve-
zale izvode Zdravljice. Nekaj sto izvodov je imelo robove preple-
tene s trobojnico. 

Kolektiv tiskarne je pri Pokrajinskem komiteju KPS kot nagrado 
prejel skledo zaseke. Grafika Janez in Viher sta dobila od koman-
danta in komisarja IX. korpusa NOV uniformo in brzostrelko.

Leta 2013 je zalo`ba Mladinska knjiga izdala Zdravljico v obliki 
slikanice, ki je po zaslugi zanimivega koncepta namenjena vsem 
starostnim skupinam bralcev. Akademski slikar in ilustrator Dami-
jan Stepan~i~ je za vsako kitico pripravil dvostransko ilustracijo v 
me{ani tehniki (barvni tu{i, kola`). Na brez~asnost Pre{ernove pe-
smi in njeno prepletenost z idejo slovenstva nas ilustrator opozarja 

z vklju~itvijo pomembnih 
osebnosti iz razli~nih obdobij 
slovenske zgodovine (Primo` 
Trubar, Edvard Rusjan, Her-
man Poto~nik Noordung, 
Sre~ko Kosovel, Rudolf Ma-
ister, Janez Vajkard Valva-
sor, prva urednica otro{kih 
slikanic pri Mladinski knjigi 
Kristina Brenkova …) in dru-
gih zgodovinskih dose`kov 
oziroma znanih motivov, kot 
so kne`ji kamen, va{ka situla, 
napolnjena z grozdi, in detajl 
slike Ivana Groharja.

V leto{njem letu je iz{la nova 
ilustrirana izdaja Zdravljice. 
Knji`ico Zdravljica in njena 
pot v svet sta zalo`ila pod-
jetje Medium in Zavod za 
turizem in kulturo v @irovni-
ci. Obsega 136 strani. Kot 
kraj izdaje na prvi pogled 
skromne, a vsebinsko boga-
te knji`ice, je naveden pe-
snikov rojstni kraj. V njej so 
objavljeni prevodi Zdravljice 
v 26 svetovnih jezikov, ki so 
kronolo{ko razvr{~eni od leta 
1946 do 2013. Prevode je 
zbrala in uredila Polona Kus. 
Spremno besedo, ki je preve-
dena tudi v angle{~ino, je pri-
speval prof. dr. Boris Paternu. 

Sedemindvajset ilustracij je 
prispevala akademska ki-
parka Andrejka ^ufer, ki je 
knjigo tudi oblikovala. Za-
nimivo je, da se je za raz-
liko od ve~ine ilustratorjev 
Pre{ernovih pesmi Andrejka 
^ufer odlo~ila v likovni jezik 
prevesti posamezne verze. 
Izvirna je tudi likovna tehni-

ka, pri kateri je likovnica povezala troje razli~nih likovnih postop-
kov: risanje in slikanje s tu{em, z barvnimi svin~niki in slikanje s 
teranom (t. i. vinorel). Likovni motivi, ki so pogosto prepleteni z 
rastlinskimi vzorci, so za`iveli v liri~nem likovnem prostoru.

Damir Globo~nik

^lani in ~lanice mladinske organizacije OF, ki so pomagali 
pri vezavi Zdravljice, v Dav~i pri Podgrivarju

Andrejka ^ufer, »Bog `ivi ves slo-
venski svet!«, tu{, teran in barvni 
svin~niki na papirju, 2014

Andrejka ^ufer, »Ki nam o`ivlja 
`ile!«, tu{, teran in barvni 
svin~niki na papirju, 2014

Damijan Stepan~i~, 2013



24

Izobra`evanje

V torek, 16. decembra 2014, je v dvorani Pod Stolom po-
tekal dobrodelni koncert, na katerem so nastopali pevski 
zbori O[ @irovnica, Otro{ka folklorna skupina Breznica, so-
listka Anja Blatnik in u~enci Glasbene {ole Jesenice. Sred-
stva, zbrana na koncertu, so namenjena za {olski sklad.
Koncert je spremljal tudi bo`i~ni sejem izdelkov, ki so jih izdelali 
u~enci in otroci. Skupno je bilo na prireditvi zbranih 1.110 EUR. 
Vsem, ki ste pomagali pripraviti prireditev, ste na njej sodelovali 
in vsem, ki ste darovali prispevke za sklad, se toplo zahvaljujemo.

Na tem mestu vas {e enkrat vabimo tudi, da del svoje dohodnine 
namenite delovanju na{ega sklada, saj je ena od mo`nosti, ki 
omogo~a financiranje {olskega sklada s strani star{ev, ob~anov 
in ostalih zaposlenih fizi~nih oseb (zavezancev) tudi ta, da 0,5 % 
svoje dohodnine razporedijo v splo{no koristen namen. V koli-
kor ta del svoje dohodnine ne namenite nikomur, sredstva osta-
nejo v dr`avnem prora~unu, ~e jih namenite {olskemu skladu, 
pa jih bomo uporabili za na{e otroke in jim s tem omogo~ili {e 
bolj kakovostno in zanimivo izobra`evanje. [olski sklad zbrana 
sredstva nameni izklju~no otrokom v vrtcu in {oli, predvsem so-
cialno {ibkim u~encem (pla~ilo {ole v naravi, ekskurzij, te~ajev, 
taborov, nakup delovnih zvezkov …), del sredstev pa tudi za 
financiranje programa za nadarjene u~ence ter za nakup u~il 
za zvi{anje standarda pouka. Ve~ informacij najdete na spletni 
strani {ole, kjer lahko dobite tudi obrazec Zahteva za namenitev 
dela dohodnine za donacije. Izpolnjen obrazec naj otroci oddajo 
vzgojiteljici v vrtcu oz. razredni~arki v {oli.

@e sedaj vas tudi vabimo, da za~nete zbirati odpadni papir za 
akcijo, ki bo potekala v mesecu maju prihodnje leto. V jesenski 
akciji smo zbrali za 275,80 EUR odpadnega papirja. 

Vsem, ki na kakr{enkoli na~in in po svojih zmo`nostih 
pomagate zbirati sredstva za delovanje na{ega sklada, 
se {e enkrat iskreno zahvaljujemo ter vam `elimo zdravo 
in zadovoljno leto 2015. 

Upravni odbora {olskega sklada Osnovne {ole @irovnica in vrtca

Dobrodelni koncert za {olski sklad

I{~em pesmico
Pesmica presneta, kam si mi u{la?

I{~em te `e sedem dni,
zdaj pa se mi res mudi!
Ker no~e{ k meni priti, 
te moram sam uloviti.

Pesmica presneta, kam si mi u{la?
Ko te bom ujel,

te bom v te besede zmlel.

Pesmica presneta, kam si mi u{la?
I{~em te `e dvanajst dni,

pa te {e kar ni!
Kon~no ujel sem te na papir,

da ne bo prepir.

S pesmijo I{~em pesmico je Julij Zupan, u~enec 3. razreda, so-
deloval na 4. Mladi pesni{ki olimpijadi. V kategoriji od 1. do 4. 
razreda mu je `irija dodelila prvo mesto. Posebno nagrado za 
svojo pesem Na{a dru`ina je prejela tudi Marta Tav~ar, prav tako 
u~enka 3. razreda O[ @irovnica.

Socialni kapital
V torek, 18. 11. 2014, smo na Gimnaziji Jesenice izvedli 
tradicionalni projektni dan, namenjen predvsem dijakom 
drugih letnikov in deveto{olcem iz osnovnih {ol. Leto{nja 
tema projektnega dneva je bila socialni kapital.

Obiskalo nas je kar petinosemdeset deveto{olcev in njihovih 
spremljevalk ter spremljevalcev iz osmih osnovnih {ol. Projek-
tnega dne se je udele`ilo tudi dvajset u~encev Osnovne {ole  
@irovnica, ki nameravajo nadaljevati {olanje na na{i gimnaziji. Z 
nami so se u~ili, zabavali, dru`ili in pogovarjali. Sodelovali so pri 
razli~nih predmetnih podro~jih od jezikov, matematike, zgodo-
vine, geografije, sociologije, psihologije, biologije, likovne ume-
tnosti, glasbe do {portne vzgoje.
Dijaki so se skupaj z deveto{olci nau~ili, da nam le izobrazba, 
znanje, medsebojno spo{tovanje in sposobnost medsebojnega 
sodelovanja omogo~a, da se vklju~ujemo v dru`bo in jo skupaj z 
drugimi oblikujemo in spreminjamo na bolje. 
Zaupanje in pripravljenost sodelovati sta pomembni del 
~love{kega kapitala, ki povezuje ljudi. Skupaj bomo izbolj{ali 
`ivljenje in svet zate, zame in za vse nas.

Milena Gerbec, prof., vodja projekta
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3. december ni le Pre{ernov rojstni dan, temve~ tudi medna-
rodni dan invalidov. V `irovni{ki {oli `e nekaj let zapored ob 
tej prilo`nosti na sre~anje z deveto{olci povabijo enega izmed 
invalidov, ki sodelujejo v akciji [e vedno vozim – vendar ne 
hodim. Namen akcije je, da se mladi skozi osebno pripoved 
po{kodovanca izobra`ujejo o varnosti v cestnem prometu in 
mo`nih posledicah nesre~. Obenem se u~enci sre~ajo s pogle-
dom na `ivljenje z invalidskega vozi~ka, z voljo, potrebno za 
premagovanje ovir in ohranjanje dostojanstva, ~e si druga~en.
V leto{njem letu so se z druga~nostjo pobli`je sre~ali tudi 
osmo{olci. Dan so pre`iveli z otroki s posebnimi potrebami, se 
spoznavali, si pomagali in se vzajemno u~ili … 

»Dana{nji dan je bil nekaj posebnega. Spoznali smo u~ence s po-
sebnimi potrebami iz O[ Antona Jan{e Radovljica. Skupaj smo 
se dru`ili v likovni delavnici in pri {portnih igrah. Kljub temu, 
da so posebni, so naredili lepe izdelke in neizmerno u`ivali. Pri 
{portu so se izkazali z nepopustljivostjo in sr~nostjo. Spoznali 
smo, da so ti otroci prijazni in iskreni. Mislimo, da svet potrebuje 

tudi njih, saj je tako bolj pester, zanimiv in zabaven,« so svoje 
vtise strnili u~enci 8. a. Zadovoljni so bili tudi gosti: »Bil sem do-
ber na ovirah in prijatelji so bili prijazni,« je povedal Aleksander 
in Danica: »Dobila sem novo prijateljico Megi. [li sva pod ovira-
mi. U`ivala sem. Naredili smo tudi sne`aka. Vsako leto bi pri{li k 
vam ali {e ve~krat.«

Projekt je na O[ @irovnica potekal pod mentorstvom Mete ^uk 
in Boruta Fajfarja. Po pozitivni, dobro sprejeti prvi izku{nji 
sodelovanja mentorji z obeh {ol razmi{ljajo o mo`nih oblikah 
dru`enja in povezovanja u~encev tudi v prihodnje. Ravnatelji-
ca O[ A. Jan{e, Jelena Horvat: »Tak{nih oblik povezovanja 
si zelo `elimo, saj vsi sodelujo~i pridobijo pomembne izku{nje. 
Na{i u~enci spoznavajo nove situacije in se ob njih u~ijo, ostali 
pa spoznavajo, kako se lahko `ivi z razli~nimi omejitvami. Na O[  
@irovnica so nam pokazali izredno sr~nost, potrpe`ljivost in hu-
manost. Pripravili so nam odli~en program, ki bogati vse.«

Polona Kus

Sre~anja z druga~nimi nas bogatijo
V Osnovni {oli Žirovnica so mesec november posvetili dejavnostim na temo druga~nost. Pripravili so sre~anje s para-
plegikom in izvedli skupne delavnice z u~enci s posebnimi potrebami.

Vsak tretji petek v mesecu novembru je `e tradicionalno 
posve~en zdravi prehrani. Letos je potekal pod geslom 
Dan slovenske hrane. 

Namenjen je poudar-
janju pomena lastne, 
doma pridelane hrane 
in pove~anju u`ivanja 
hrane, pridelane v lo-
kalnem okolju. Poleg 
tega poudarjamo tudi 
pomen ~ebelarstva in 
kmetijstva za razvoj 
pode`elja in za ohra-
njanje zdravega oko-
lja. Poseben poudarek 

v tem dnevu pa ima Tradicionalni slovenski zajtrk.
Uravnote`eno prehranjevanje je pomemben dejavnik zdravega 
`ivljenjskega sloga. Omogo~a optimalen razvoj mladostnikov 
in prepre~uje zdravstvene probleme. Posebno pere~ problem v 
prehrani dana{njih mladostnikov je u`ivanje prevelike koli~ine 

sladkarij in sladkih pija~ ter premalo zau`ite zelenjave in sadje. 
Za zdravje in uspe{no delo pa je pomembno tudi, da se z ener-
gijo in hranilnimi snovmi oskrbimo `e zjutraj – da zajtrkujemo. 
V projektu Tradicionalni slovenski zajtrk je sodelovalo 159 otrok 
vrtca, 380 u~encev {ole in 54 strokovnih delavcev ter kuhinjsko 
osebje na{e {ole. ^ebelarji na{e ob~ine so nam donirali ve~ ki-
logramov medu, ostalega je prispeval Stanko No~, mleko smo 
kupili na kmetiji Vinka Tomana, kruh pa nam je po ugodni ceni 
priskrbela Pekarna Resman. Tudi jabolka so bila iz na{e okolice, 
iz sadjarstva Jernejc iz Hra{. 
V tem dnevu smo porabili 12 kg medu, 40 kg kruha, 75 kg ja-
bolk, 90 l mleka in 9 kg masla. 
Zajtrka so se udele`ili tudi predstavniki ~ebelarjev in `upan, ki so 
pozajtrkovali skupaj z otroki vrtca. 
Poleg zajtrka so v {oli potekale tudi dejavnosti o zavedanju zdra-
ve prehrane, u~enci so sestavljali jedilnike, ki bi jih radi videli v 
{olski kuhinji. Dan je uspel. V naslednjih letih pa bomo sku{ali 
dejavnosti {e raz{iriti in pridobiti tudi ve~ ekolo{ko pridelane 
hrane iz na{ega okolja. 

Nadja Bergant, vodja prehrane

Tradicionalni slovenski zajtrk ob dnevu slovenske hrane
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Gasilci / Mnenja bralcev

30. novembra 2014, je Dru{tvo upokojencev @irovnica v sodelovanju 
z Antonom Koseljem pripravilo predstavitev knjige »Tudi to je na{a 
in moja zgodovina«. Z velikim pri~akovanjem sem se lotil prebira-
nja nove knjige, na `alost pa sem spoznal, da je bilo moje za~etno 
navdu{enje preveliko, saj je v vsebini opaziti avtorjevo nepoznavanje 
splo{ne zgodovine 2. svetovne vojne pri nas ter veliko strokovno neu-
temeljenih opisovanj dogodkov in namigovanj. 

@ivimo v ~asu poplave preverjenih in nepreverjenih informacij. V ~asu, 
ko je bolj ali manj dovoljeno govoriti in pisati vse, ne glede na vero-
dostojnost in `aljivost sporo~enega. Ker `e od otro{tva ljubiteljsko 
prebiram vse, kar je povezano z NOB, 2. svetovno vojno in s tem 
povezano lokalno zgodovino, se zaradi osnovnih napak, objavljenih v 
delu g. Koselja, ~utim dol`nega, da na te napake opozorim. Pri tem 
sem prosil za pomo~ tudi mag. varstvoslovja, odli~nega poznavalca 
NOB v ob~ini @irovnica, Janu{a [ivica. 

Naj navedem nekaj osnovnih napak.
Na strani 30 je zapisano, da so Nemci »poleg redne vojske ime-
li tudi druge voja{ke formacije. Ena od njih je bila Wehrmacht ali 
va{ke stra`e.« Wehrmacht (obrambne sile) je bil naziv za nem{ke 
oboro`ene sile oz. redno nem{ko vojsko od leta 1939 do 1945, ki 
so jo sestavljale kopenska vojska (Heer), vojno letalstvo (Luftwaffe) 
in vojna mornarica (Kriegsmarine). Torej Wehrmaht ni ena od »dru-
gih voja{kih formacij«! Tudi va{ke stra`e niso spadale pod nem{ke 
formacije, ampak so nastale predvsem z namenom varovanja vasi 
pred partizanskimi vdori. [lo je torej za paravoja{ke enote, sestavlje-
ne iz va{~anov, Slovencev. 

Glede na to, da je knjigo napisal Vrbnan, bi se dotaknil {e dogodka, 
ki se je med vojno zgodil v Vrbi. Aprila 1944 je bil pri Markovi cerkvi-
ci sklican sestanek aktivistov. Organizator in namen sestanka nista 
bila znana. Je pa takrat pod domobranskimi kroglami padel Franc 
Taler - Miro. Po kon~ani vojni so ta dogodek preiskovali, a krivca za 
njegovo smrt niso na{li. Kar nekaj desetletij kasneje je sku{al mag. 

[ivic dogodek ponovno raziskati. Pregledal je {tevilne nem{ke in 
partizanske arhive, toda oprijemljivih pisnih virov oz. dokumentov, 
na katere bi se lahko oprl, ni na{el. Zato bi bilo po{teno, da bi avtor 
Anton Koselj svoje trditve in namigovanja podkrepil z ustreznimi 
pisnimi ali ustnimi viri. Se pa tu postavlja kopica vpra{anj. Koliko je 
danes, po tolikih letih, {e o~ividcev tega dogodka? Koliko so ustni 
viri, ki se prena{ajo iz generacije v generacijo, zanesljivi? Ali je v 
spominih, ki prispevajo s svojo ljudsko noto k bolj{i predstavljivosti 
`ivljenja dolo~ene skupnosti v nekem ~asu, res dovoljeno zapisati 
vse brez dokazov, brez virov, kar tako kot so povedali »ta stari«? 

Tovrstna tematika je danes zelo ob~utljiva in pisanje o tem zahteva 
previdnost in podkrepitve z dokazi. Gospod Koselj pa se v knjigi 
spra{uje, ~e bi morda sekretar okrajnega komiteja Tine Dolar - ^iro 
lahko s svojimi takratnimi pooblastili dal preklicati sestanek in razi-
skal, kdo ga je sklical. [e ve~, spra{uje se, ~e ni bil tudi sam sodela-
vec gestapovca Druschkeja z namenom, da je sku{al zvabiti doma~e 
mlade aktiviste v past in jih prepustiti to~i domobranskih krogel.

^iro je bil eden vidnej{ih partizanov v NOB, ki so delovali na obmo~ju 
`irovni{ke ob~ine. Med ljudmi je bil zapisan kot predan borec, do-
ber mo` in skrben o~e. Neprimerno in hkrati absurdno je avtorjevo 
namigovanje, da naj bi bil prav on morebiten krivec za smrt Talerja. 

Ne morem spregledati tudi avtorjevih izlivov nad takratnimi borci 
za svobodo, partizani, ki jih nemalokrat `aljivo ozna~uje z besedo 
go{arji. Tovrstne obto`be brez kakr{nekoli podlage so kaznive. [e 
posebej pa so sporne, ker bodo knjigo/e brali tudi na{i zanamci in bi 
si lahko ustvarili zmotno sliko o dolo~enih dogodkih. 

S svojim delom, gospod Koselj, ste prizadeli mene in mojo 
dru`ino ter {tevilne ~lane Zdru`enja borcev za vrednote NOB  
@irovnica, zato Vas pozivam, da verodostojno popravite Va{ nave-
dek v knjigi in se za va{a namigovanja javno opravi~ite. 

Breg, 17. 12. 2014 Ciril ^iro Dolar

Zgodovina po moje ali Neresnice in namigovanja v knjigi Tudi to je na{a in moja zgodovina 

^lani PGD Zabreznica, udele`enci teka na vrh Kristalne 
pala~e – Step up

Vsem ob~anom, prijateljem, sponzorjem, 
vsem, ki ste nam pomagali do novega 
vozila, `elimo vesele bo`i~ne praznike 

in sre~no novo leto 2015.

Iskreno `elimo, da vas bomo obiskali 
samo takrat, ko vam prinesemo koledar 

in nikoli po klicu na 112.

     

Gasilci PGD Smoku~

Novice iz PGD Zabreznica

Leto bo po~asi naokoli in ko se ozremo ~ez ramo lahko ugoto-
vimo, da smo uspe{no opravljali operativne naloge pri za{~iti 
`ivljenj in premo`enja, se udele`evali izobra`evanj za utrditev 
in nova znanja, pregledali hidrante, varovali prireditve in skrbeli 
za parkiranja. Bili smo aktivni udele`enci teka{kih in kolesarskih 
prireditev v ob~ini, skrbno smo preverjali opremo ter v leto{njem 
letu predvsem veliko vadili za razna tekmovanja, kar se je izka-
zalo za pravilno odlo~itev. Verjetno je v zgodovini dru{tva to 
eno najuspe{nej{ih let po osvojenih najvi{jih mestih. ^estitke 
predvsem mladincem, mlaj{im ~lanom in ~lanicam, ki so se letos 
prvi~ zbrali in z zavzetostjo pokazali odli~ne rezultate. 

V zadnjih dveh mesecih smo posredovali pri izlivu vode v Osnov-
ni {oli @irovnica in pri dimni{kem po`aru na Breznici. 
Pripravili smo tudi zanimiv koledar, tokrat na temo preteklosti, ker 
v letu 2015 PGD Zabreznica praznuje 130. obletnico delovanja. 
Ve~ o dru{tvu najdete na www.facebook.com/pgdzabreznica

Vsem ob~anom ob~ine @irovnica `elimo zdravo, 
uspe{no, veselo in predvsem varno leto 2015 ter se 
iskreno zahvaljujemo vsem podpornim ~lanom za 

prispevek pri koledarju, kar nam omogo~a  
{e vi{jo raven na{ega delovanja.

Gasilci PGD Zabreznica
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Planinci

Vodni{ka tura – Paklenica 
@irovni{ki planinski vodniki smo pisana dru{~ina, razli~na v mno-
gih pogledih. A dejstvo, da imamo radi gore, nas povezuje `e 
vrsto let. Vsakoletno skupno turo vedno z veseljem na~rtujemo. 
Letos je med {tevilnimi predlogi zmagala `e ve~krat na~rtovana 
Paklenica – narodni park Hrva{ke pod Velebitom, kjer se gore 
dotikajo morja in ki je `e dolga leta romarska pot alpinistov in 
ljubiteljev narave. 

Na{e tridnevno dru`enje je bilo res »pakleno«. Najprej naporna 
vo`nja proti Zadru, naslednji dan velikopotezna skoraj 30- ki-
lometrska tura skozi kanjon Male Paklenice – Martinovo Mirilo 
do Ivine vodice in nazaj mimo Borisovega doma skozi Veliko 
Paklenico do Stari Grada, kjer nas je re{il dehidracije znani lokal 
» kod Dinka«. Naslednji dan smo plezali razli~ne smeri v kanjonu 
Velike Paklenice. Najbolj zagnani so se povzpeli {e na Nosoroga, 
pa ne v pravem pomenu besede.
Pomemben del ture, ki je v celoti »mo{ka«, je tudi skrb za pre-
hrano. A kuhanje nam ni delalo nobenih te`av; bolj{e polovice 
smo mo~neje pogre{ali pri pospravljanju in ~i{~enju apartmajev. 
Pa {e kdaj! 

Boris Madon

Leto 2014 v PD @irovnica
Spet vle~emo ~rto, tokrat pod letom 2014 in spodobi se, da 
kraj v katerem delujemo, obvestimo o svojih aktivnostih. 
Naj torej na kratko povzamem preteklo leto – zgradili smo ~is-
tilno za Dom pri izviru Zavr{nice, pridobili smo certifikat Okolju 
prijazna ko~a in Dru`inam prijazna ko~a, v soglasju z AS Smoku~ 
smo ogradili izvir Zavr{nice, ustanovili odsek za planinske poti in 
izvedli Duatlon Zavr{nica. Ostale dejavnosti so potekale po `e 
ustaljenih poteh.
Novo leto bomo pri~eli aktivno, z organizacijo tekme za slo-
venski pokal v turnem smu~anju Zavr{nica 2015. Novo leto pa 
bo prineslo tudi novo zakonodajo, kateri se bo potrebno pri-
lagoditi. Vse ~lane opozarjam na novosti v zvezi s ~lanarino in 
zavarovanjem. Ve~ o tem si prosim preberite na spletni strani 
dru{tva www.planinsko-drustvo-zirovnica.si ali na spletni strani 
PZS www.pzs.si/novice.php?pid=9767.

An`e Feldin

@elimo vam lepoto ti{ine, sijaj son~ne svetlobe 
in ljubezni, ki je v koreninah vsega.
Naj prihodnji dnevi mirno vam teko  

in vsaka stopinja sre~na naj bo!
PD @irovnica

Druga Valvasorjeva osmica + Ultra
Po uspe{no izvedeni prvi Valvasorjevi osmici lanskega 
novembra, so se organizatorji odlo~ili, da poleg 8-urne 
tekmovalcem ponudijo {e dalj{o, 24-urno razli~ico »div-
janja« na Valvasor.

24 ur Valvasorja so poimenovali Ultra, kar lahko pomeni, da 
gre za preizku{njo ultra posebne`ev ali pa zares ultra vzdr`ljivih 
ljudi, ekstremistov in rekreativcev. Enih in drugih se je na {tartu 
v slabih vremenskih razmerah nabralo 23 od 26 prijavljenih. Tek-
movalci osmice so se ultra{em, ki so {tartali v petek, 7. novem-
bra ob 16h, pridru`ili naslednji dan ob 8. uri zjutraj. Tu je bil osip 
nekoliko ve~ji, od 76 prijavljenih se je za osvajanje Valvasorja v 
de`ju odlo~ilo 46 tekmovalcev. 
Ale{ [tefe, oskrbnik in organizator: »Prireditev smo kljub 
vsemu speljali v ~udovitem vzdu{ju. Tekmovati 8 ali celo 24 ur 
v vremenskih pogojih, kakr{ni so bili letos, zares ni ma~ji ka{elj. 
Zmagovalci so bili vsi, ki so se odlo~ili za udele`bo. In kar je 
najva`neje, po zaklju~ku je bilo iz ust prav vseh tekmovalcev 
sli{ati, da se vidimo tudi prihodnje leto!«
Udele`enci so bili zadovoljni tudi z organizacijo, ki je bila v rokah 
~lanov ekipe Valvasorjevega doma in posameznikov iz vrst PD 
Radovljica, za varnost so skrbeli gorski re{evalci iz Radovljice. Na 
sre~o posredovanje re{evalcev v vseh 24 urah ni bilo potrebno, 
saj ni pri{lo niti do po{kodb niti do iz~rpanosti.

Rezulatati
Osmica – absolutno `enske
1. Anja Zima, 8 vzponov
2. Polona Trobec Mlakar, 7 vzponov
3. Sandra Manojlovi~, 7 vzponov

Osmica – absolutno mo{ki
1. Dejan Grm, 12 vzponov
2. Matev` Kersnik, 11 vzponov
3. Luka [turm, 10 vzponov

Ultra – absolutno `enske
1. Draga @bontar, 16 vzponov
2. Maru{a Jelenc, 15 vzponov
3. Anja Stenovec, 15 vzponov

Ultra – absolutno mo{ki
1. Klemen Zupan, 20 vzponov 
2. Gorazd Bregant, 16 vzponov
3. Bo{tjan Modrijan,15 vzponov

P. K.
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Zopet uspe{ni, tokrat »doma« 

V nedeljo, 9. 11. 2014 je v Dvorani pod Stolom potekal 
Mednarodni turnir v tradicionalnem karateju ob~ine  
@irovnica. 

Tekma je potekala v or-
ganizaciji doma~ega Ka-
rate kluba Mi-Ki. Organi-
zatorji so bili za uspe{no 
izveden turnir dele`ni 
pozitivnih odzivov vseh 
udele`enih klubov, ki 
jih je bilo tokrat kar 19, 
med njimi klubi iz sose-
dnje Hrva{ke in Italije ter 

tokrat tudi iz Bosne in Srbije. Udele`ba na turnirju je bila izjemna, 
saj je tekmovalo okoli 275 karatek v razli~nih disciplinah in sta-
rostnih skupinah. Klubski se{tevek to~k je tokrat pripadel itali-
janskemu karate klubu Ken E Zen, ki so nastopili v naj{tevil~nej{i 
zasedbi, saj so pripeljali skoraj 40 tekmovalcev. Drugo mesto je 
zasedel gostiteljski klub KK Mi-Ki, tretje pa litijski Kensei.
V sklopu tekmovanja se je odvil tudi troboj reprezentanc in sicer 
reprezentance S.K.I.F, italijanske FVG FIKTA ter doma~e Sloven-
ske zveze tradicionalnega karateja. Zmagoslavje je tudi tokrat 
pripadlo doma~i SZTK, na kar smo zelo ponosni.
Ob tej prilo`nosti se zahvaljujemo Karate klubu Mi-Ki za odli~no 
organizirano tekmovanje ter vsem, ki so kakorkoli pripomogli k 
izvedbi turnirja ter tudi gostujo~im klubom, ki so za udele`bo 
premagali dolgo pot iz tujine. 

OSS!
Uro{ @erovec,

Slovenska zveza tradicionalnega karateja

KK Zavr{nica z 
zagnanostjo in dobro 
voljo v leto 2015

Tekmovalci KK Zavr{nica 
v zadnjih mesecih leta 
pridno trenirajo pod 
okriljem trenerjev in vidi 
se, da sta dobro volja in 
zdrava konkurenca zno-
traj ekipe prvo in vodil-
no pravilo. Med seboj 
so zelo prijateljski in ~e 
se le da drug drugemu 
pomagajo. Izvajajo se 
treningi tako imenovane 

»spinning« vadbe na kolesih na Bledu kot tudi suhi treningi v 
telovadnici. Najbolj{i pa so seveda treningi v naravi. Ti potekajo v 
okoli{kih hribih, najve~krat tistih, kjer na vrhu stoji ko~a (Roblek, 
Valvazor, Dobr~a …). 
Lahko si obetamo, da bodo dobro delo in prav tak{ni odnosi v 
klub privabili {e ve~ mladih in da gorsko kolesarstvo zopet dobi 
mesto med {porti v @irovnici, ki mu je neko~ pripadalo.

Vodstvo KK Zavr{nica `eli vsem svojim ~lanom in ljubite-
ljem kolesarstva v letu 2015 mnogo tekmovalnih uspe-
hov, kolesarskih u`itkov in nepozabnih izletov. 

@iga Blatnik

Akrobatika v letu 2014 

Leto{nji za~etek akrobatike smo nadgradili s tedenskimi treningi 
na Jesenicah. Na O[ Tone ^ufar so pogoji za vadbo nadaljevalne 
skupine primernej{i, ker imajo hkrati dve progi, skok pa se pri 
obeh zaklju~i v mehki peni. Vade~i varneje izvajajo akrobatske 
prvine. Tak{na vadba omogo~a trening bolj kompleksnih prvin 
in na{i mladi `e ka`ejo napredek, kar je izredno pomembno pri 
ponavljajo~ih vajah, ki so v~asih za najmlaj{e lahko tudi motiva-
cijski problem. 
Dodatne stro{ke, ki so nastali z najemom dvorane na Jesenicah, 
in prevoz pokriva dru{tvo TVD Partizan @irovnica. 
Prvi resnej{i testi dodatne vadbe bodo v mesecu januarju, ko 
imamo v Kopru prvo tekmo za dr`avno prvenstvo.

Uro{ Vov~ak, sekcija gimnastika

Turnir v namiznem tenisu 2014
V novembru smo orga-
nizirali amaterski turnir v 
namiznem tenisu. V dvo-
rani TVD Partizan se je 
nabralo kar 34 tekmoval-
cev razli~nih starosti, ki so 
tekmovali v treh razli~nih 
kategorijah po sistemu 
izpadanja na 2 dobljeni 
igri (do 11 to~k). Rezultati 
prvih treh mest po kate-
gorijah:

Dekleta do 15 let
1. Julija Bergelj
2. Ne`a Kozjek
3. Laura Slamnik

De~ki do 15 let
1. Marko Novak
2. Timotej Klinar
3. Ga{per Klinar

Kategorija nad 15 let
1. Zvonko Ipavec
2. Bojan Rauh 
3. Ale{ Verbi~

Uro{ Vov~ak

Ob~insko tekmovanje v plavanju
Kot vsako leto, smo v so-
delovanju z osnovno {olo 
izvedli ob~insko tekmova-
nje v plavanju v pokritem 
bazenu v Radovljici. Tek-
movanje je potekalo na 50 
m posamezno in 4 x 50 m 
{tafete. Tekmovanja se je 
udele`ilo preko 50 tekmo-
valcev v vseh kategorijah. 
S potaplja~i DPD Bled smo 

kot dodatno ponudbo pripravili tudi u~enje potapljanja. 

Zmagovalci v posameznih kategorijah:
1. razred: Nina Kramar, 2. razred: Maja Madon, 3. razred: Meta 
Mekina/Maj Bori~, 4. razred: Maru{a Jenkole, 5. razred: Nana 
Robi~/Filip Madon, 6. razred: Pia Zalokar/Bla` Mekina, 7. razred: 
Sara Slamnik/Oskar Vov~ak, 8. razred: Pia Justin/Jakob Robi~, 9. 
razred:Marko Novak
Starej{i de~ki: Alen Kramar
[tafete 1. mesto: Morski konji~ki (Nejc Justin, Luka [turm, Mitja 
Pre{ern, Gregor Vajs) 1:29,84
Absolutno najbolj{i ~as med osnovno{olci sta dosegla Pia Justin 
44,15 in Marko Novak 40,66.

Zmagovalna trojica: Zvonko 
Ipavec, Bojan Rauh in Ale{ Verbi~

Najbolj{i med plavalci
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Petra (v sredini) na usposablja-
nju za vaditeljico {porta

T:�040�974�404�����www.harmony.si

Srecno�in�zmasirano�2015

Ne�en�dotik�po�napornem�dnevu,�ko�se�misli�in�telo�zlijejo�v�eno�...

Emisije CO2: 140−105 g/km. Kombinirana poraba goriva: 5,4–4,0 l/100 km. 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. Podatki veljajo za modela Passat in Passat Variant. Slika je simbolna. 
Navedena oprema je na voljo opcijsko. Volkswagen Passat limuzina je dobitnik nagrade Zlati volan 
2014 (Golden Steering Wheel Award), ki jo podeljuje BILD am SONNTAG/AUTO BILD, 46/2014. 

www.passat.si

Pri novem Passatu je na voljo bogata ponudba 
inteligentnih asistenčnih sistemov za pomoč vozniku. 
S sistemom za zaznavanje pešcev, asistenco za zastoje, 
asistenco za manevriranje s prikolico ter številnimi 
drugimi naprednimi rešitvami bo vaša vožnja varna 
in sproščena. Hvaležni boste za njihovo pomoč.

Tako suveren kot vi. 

VWoglasPassat_2014_137x198_dealer.indd   1 21/11/14   10:13

Odbojka
Odbojkarska sezona je v polnem teku. Tako ~lani kot ~lanice 
OK @irovnica so prvo tekmo v 2. dr`avni odbojkarski ligi za~eli 
z zmago, in sicer odbojkarice Aquawatt @irovnica so doma pre-
magale ekipo Zgornja Gorenjska, ki je {e lani igrala v najmo~nej{i 
ligi v Sloveniji, mo{ka ~lanska ekipa pa ima do tega trenutka 8 
zaporednih zmag, na lestvici 2. lige pa zaseda najvi{je mesto. 
Vse te zmage so slaj{e ob spodbudi doma~ih navija~ev, zato vas 
vabimo na vse doma~e tekme v Dvorani pod Stolom. Razporedi 
tekem so objavljeni na spletni strani www.odbojka.si (uradna 
tekmovanja - 2.DOL).
Podmladek odbojkarskega kluba @irovnica ima za sabo `e nekaj 
turnirjev, pred kratkim pa so za~eli oz. bodo za~eli s prvimi tek-
mami tudi najmlaj{i predstavniki in predstavnice kluba. Starej{e 
deklice na turnirjih ka`ejo veliko borbenosti, prav tako kadetinje 
– iz sezone v sezono se ka`ejo rezultati dobrega dela, kar potr-
jujejo izjave trenerjev drugih ekip. Starej{i de~ki so `e tretje leto 
zapored v vrhu po rezultatih in znanju, prav tako kadeti – malo 
ve~ {portne sre~e in rezultati bodo kaj kmalu vidnej{i.

Odbojkarji in odbojkarice vam `elimo lepe praznike in uspe{no 
leto 2015!

Daniel Atanasov

Usposabljanje za vaditeljico 
{portne rekreacije 1

Letos mi je TVD Partizan 
@irovnica ponudil, da se 
udele`im usposabljanja za 
vaditeljico {portne rekrea-
cije 1. stopnje, ki ga vsako 
leto izvaja [portna Unija 
Slovenije. Pred tem {e ni-
sem imela prilo`nosti, da 
bi se udele`ila podobnega 
izobra`evanja, zato nisem 
vedela kaj pri~akovati in bila 
sem prijetno presene~ena. 
Predavanja so bila zelo za-
nimiva, raznolika, zajema-

la so razli~na podro~ja od medicine in psihologije {porta, do 
naravovarstvenih vsebin, pedagogike in zakonodaje. Prav tako 
smo bili ve~inoma dele`ni le informacij, ki so koristne in nujne 
za izvedbo tega dela, zato smo vsi aktivno sodelovali pri deba-
tah oziroma delavnicah. Spoznala sem veliko prijetnih ljudi vseh 

starostnih skupin in z nekaterimi tudi ohranila stike po usposa-
bljanju. Najbolj pa mi je bil seveda v{e~ prakti~ni del, kjer smo 
opravljali teste splo{ne telesne pripravljenosti, spoznali nekaj o 
osnovah gibanja ter se seveda poglobili v primere {portno-rekre-
ativnih vadb. Prakti~ni del smo izvajali v {portni hi{i Ilirija, vodili 
pa so nas ve~inoma profesorji s Fakultete za {port. Na koncu 
smo morali pripraviti seminarsko nalogo, v kateri smo predstavili 
svojo uro {portno-rekreativne vadbe. To vadbo smo potem na 
nek na~in vodili oziroma predstavili na ustnem zagovoru. Poleg 
tega smo morali opraviti {e nekaj ur prakti~nega dela ter, kot 
se za vsako izobra`evanje spodobi, tudi pisni izpit. Tega sem 
opravila z odliko in tako postala vaditeljica {portne rekreacije. 
[portna Unija Slovenije je to prijetno izku{njo popeljala {e korak 
dlje in nam v decembru pripravila slavnostno podelitev diplom. 

Petra Bok{a

TVD Partizan dobro sodeluje s [portno unijo Slovenije in je 
letos prejel tudi priznanje za sodelovanje v projektih »Zdravo 
dru{tvo« in »Veter v laseh«. Prav tako pa nam je [US omogo~ila 
brezpla~no izobra`evanje za vaditeljico {portne rekreacije in na-
kup rekvizitov za izvajanje zdrave vadbe.

Vsem ~lanom dru{tva, podpornikom, sponzorjem in 
donatorjem, ki nam pomagate izpolnjevati na{e cilje, 

ter vsem {portnim zanesenjakom `elimo vesele bo`i~ne 
praznike in veliko zdravja v novem letu 2015!

UO TVD Partizan @irovnica



Kri`anka
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Nagrade prispeva Medium @irovnica:
1.  nagrada:  koledar in rokovnik 2015
2.  nagrada:  koledar in rokovnik 2015
3.  nagrada: koledar in rokovnik 2015

NAGRADNA KRI@ANKA

Geslo kri`anke po{ljite do 15. februarja 2015 na naslov  
Novice ob~ine @irovnica, @irovnica 60c, 4274 @irovnica.

Geslo prej{nje kri`anke:  
Razgibajmo se v bazenu
Nagrade prejmejo: 
• Karmen Zalokar, Smoku~ 15b
• Uro{ Rozman, Moste 51 
• Matja` Ko{elnik, Selo 16c
Nagrade prejmete po po{ti.
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Gore in ljudjena starih razglednicah
Pisana
planinska druscina

Mountains 
and People

Motley Mountain Party

PRETVEZA: izmišljen razlog, MANET: fr. slikar, GLEN: obloga na jeziku, HIERARH: cerkveni dostojanstvenik, TREPAN: sveder za navrtanje kosti
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Novo v ponudbi: bogat izbor {trukljev
• sirovi
• ajdovi
• sirovi s proseno ka{o
• drobnjakovi
• bu~ni

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

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

Vabljeni! V januarju vam nudimo 10 % popust na hrano.

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.

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.

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

Želimo vam vesele praznike 
in srečno 2015!

www.zima-global.net

@elimo vam vesel bo`i~ in sre~no novo leto! Srečno 2015

Želimo vam izreči tiste besede, 
ki nosijo sporočilo sreče, prijaznosti, 

ljubezni in uspeha.



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.

Želimo vam vesele praznike in sre~no 2015!

Želimo vam vesele božične praznike 
in dober vid v letu 2015

Tudi očala so lahko novoletno darilo!

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

www.optika-berce.si

G O S T I L N A

Žirovnica 86a, 4274 Žirovnica

Rezervacije: 059 15 84 08
Ponudba Knaflove kuhinje tudi v Pizzeriji Morena; 

pice, hamburgerji, giros, tedenske akcije

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

MALICE IN KOSILA, RIBJE JEDI
JEDI PO NAROČILU, HIŠNE SPECIALITETE

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

NED.: 9.00 - 22.00

Srečno v novem letu 2015!

• novogradnje

• adaptacije

• fasade

Cesta železarjev 30a
4270 Jesenice

salih.kusur�gmail.com
040 886 199

• zunanje ureditve

• kanalizacije

•  gradbena  
mehanizacija

Vesele praznike 
& sre~no 2015!


