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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

Iz ~ebelarstva Bo{tjan in Anton No~ 
sporo~amo, da imamo na zalogi {e nekaj 

medu in veliko izbiro ostalih medenih izdelkov.

CVETNI PRAH JE NARAVNI 
ZAKLAD HRANILNIH SNOVI

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

^ebelarstvo Bo{tjan in Anton NO^
Selo 42, Žirovnica
041 860 625
www.cebelarstvo-noc.si

www.volkswagen.si

Emisije CO2: 189–149 g/km. Kombinirana poraba goriva: 7,6–5,7 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.
Slike so simbolne. Akcija velja za modele Volkswagen Family do 30.4.2015 oz. do odprodaje zalog.  
*Bon za financiranje v vrednosti 1.000 EUR (z DDV) velja ob hkratnem financiranju in permanentnem 
Porsche Kasko zavarovanju preko skupine Porsche Finance Group Slovenia pod pogoji akcije VW Family. 
Več na www.porscheleasing.si.

Za MINI razvade in MAKSI potrebe. 

Bogato opremljeni družinski modeli Volkswagen Family: Caddy, Touran, Sharan in Multivan 
nudijo dovolj prostora za kar tri otroške avtosedeže in veliko prtljage. Imajo številna odlagalna 
mesta, zaradi svoje prilagodljivosti pa so dovolj prostorni tudi za prevoz večjih predmetov.
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Zopet so pred nami ob~inske Novice, ki nam prina{ajo novosti in 
poro~ajo o dogodkih iz na{e ob~ine, pa tudi {ir{e. Veliko posa-
meznikov, dru{tev, prireditev, mnenj je bralcem predstavljenih v 
na{em ~asopisu in kot vem, ob~anke in ob~ani radi se`emo po njih. 
Kot sem omenil `e v svojem govoru ob slovenskem kulturnem 
prazniku, na prireditvi v Vrbi, vse premalo pozornosti posve~amo 
tistemu dobremu, kar se zgodi in vse preve~ slabim stvarem. 
^e pi{emo in govorimo le o teh, se ne premaknemo na bolje. 
[e ve~, postanemo in ostanemo le slabe volje. V nasprotnem 
primeru pa je vsem znano dejstvo, ~e pozitivno razmi{lja{, po-
zitivno deluje{. Da ne bo pomote – kritika je seveda nujna in 
dobrodo{la. Mnenja pa sem, da je potrebno tudi v kritiki navaja-
ti resnico, predvsem pa predlagati bolj{e re{itve.

V mesecu januarju smo izpeljali zbore krajanov in tudi `e prve 
sestanke va{kih odborov. ^e se malce po{alim, dobili smo novo 
va{ko oblast. Veliko novega sem izvedel, podanih je bilo kar ne-
kaj pohval, kritik ter predlogov. Vse je zapisano in ob~inska upra-

va z `upanom je `e pristopila k izvajanju nekaterih predlogov in 
re{evanju te`av, ki ste jih ob~anke in ob~ani podali na zborih. 
Prav tako sva bila jaz sam, ali v moji odsotnosti na{ pod`upan, 
prisotna na vseh ob~nih zborih, ki so jih dru{tva priredila do 
sedaj. Vesel sem, da je {e toliko dobre volje in energije v na{ih 
dru{tvih. To je najbolj{a garancija, da bodo stvari tekle tudi na-
prej v korist razvoja {porta, kulture, gasilstva in drugih dejavno-
sti, skratka za vse nas in vas.

Zima se po~asi umika, dnevi pa dalj{ajo in v na{e kraje bo pri{la 
pomlad. Prepri~an sem, da vsi skupaj komaj ~akamo na ta letni 
~as. Zopet bomo pri~eli z deli na polju, vrtu, v okolici na{ih hi{ 
in verjamem, da se veselimo tudi teh opravil. Za urejanje javnih 
povr{in v ob~ini bo poskrbelo podjetje Jeko-In, za okolico na{ih 
domov pa mi sami. Veliko pohval sli{im od drugod, da imamo 
ljudje v vaseh pod Stolom urejene hi{e, vrtove in okolico. Tudi to 
je odraz nas samih in na{ih krajev.

Seveda nas ob ugodnih vremenskih pogojih v prihajajo~em ob-
dobju ~aka precej dela tudi pri izvajanju projektov, ki so v teku. 
Nadaljevala in zaklju~ila se bodo dela pri gradnji kanalizacije v 
Mostah in @irovnici ter obnova vodovoda in javne razsvetljave, 
dokon~ali bomo gradnjo stanovanj na Selu in investicijo pri {oli, 
za~ela pa se bo gradnja plo~nika od stavbe Elektra do trgovine 
Gregor v Mostah.

Imejte se lepo in pazite drug na drugega.
Leopold Poga~ar,

`upan

Kruh in bo`anje ne`no
nosijo v dlani,
ptico s pesmijo neprese`no
na sr~ni strani.         (T. Pav~ek)

Vsem dekletom, `enam in materam ~estitam ob dnevu 
`ena in materinskem dnevu.

@upan Leopold Poga~ar

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 osrednji prireditvi ob kulturnem 
prazniku v Vrbi

Gradnja stanovanj na Selu bo predvidoma kon~ana konec 
leto{njega avgusta.

Investicija pri {oli obsega gradnjo jedilnice, u~ilnic, igralnic in 
sanitarnega bloka.
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Sedemdeset let kulturnega praznika
8. februar je predsedstvo Slovenskega narodnoosvobodilnega 
sveta za kulturni praznik slovenskega naroda razglasilo pred 
sedmimi desetletji, 1. februarja leta 1945. V odloku je bilo zapi-
sano naj se ta dan poslej s proslavami in sve~anostmi praznuje 
po vseh slovenskih prosvetnih in kulturnih ustanovah in zavodih. 
Ves slovenski narod naj se proslavam pridru`i in pri njih sodeluje, 
proslave pa naj izzvene v globokem spo{tovanju in hvale`nosti 
do Pre{ernovega nesmrtnega dela.

Pri Pre{ernovi rojstni hi{i slovenski narod 8. februarja izkazuje 
~ast svojemu pesniku in kulturi ve~ kot sedem desetletij. Ne gle-
de na gospodarske, politi~ne in vremenske razmere se ta dan v 
Vrbi zbere na stotine ljudi. Tako tudi ob leto{njem praznovanju, 
ko je pod Stolom sijalo sonce, zavijal veter in padal sneg.

»Na{a mo~ izvira iz kulture«

Da smo Slovenci verjetno edini narod, ki slavimo dan kulture 
kot praznik, ni naklju~je, je v svojem govoru dejal slavnostni go-
vornik na prireditvi, predsednik Dr`avnega sveta Republike 
Slovenije Mitja Bervar. »Brez mokrocvete~ih ro`ic poezije ne 

bi bilo slovenske dr`ave. Na{a mo~ izvira iz kulture,« je poudaril 
in nadaljeval, da ̀ al vse prepogosto sli{imo, da je kultura stro{ek 
in naj svojo vrednost doka`e na trgu. »Vrednote zmotno za-
menjujemo z vrednostmi, materialne dobrine pa s smislom. Po 
mojem prepri~anju re{itve za globoko krizo sodobnega sveta ne 
bomo na{li v borznih indeksih. Najdemo jo lahko v poglabljanju 
v na{e skupne vrednote, v dialogu z druga~nimi in v iskrenem is-
kanju prilo`nosti za so`itje. Na{a dol`nost je, da varujemo na{o 
bogato kulturno dedi{~ino, obenem pa omogo~amo spodbu-
dno okolje za umetni{ko delovanje in razvoj Pre{ernov, ki delu-
jejo med nami danes, pa tudi tistih, ki {ele prihajajo. Vsem, ki 
v prsih nosijo al pekel, al nebo moramo sistemsko nuditi bolj{e 
pogoje, kot jih je imel Pre{eren.«

Polo`aja kulture in ustvarjalcev se je v svojem pozdravnem 
nagovoru dotaknil tudi `upan Ob~ine @irovnica Leopold 
Poga~ar: »Narod, ki ne neguje svoje kulture in je ne spo{tuje, 
je reven ne glede na milijone, ki bi jih dr`ava namenila za to 
podro~je, je pa res, da je veliko stvari odvisnih od sredstev, ki jih 
vsi skupaj namenjamo za kulturo. Prav je, da se tega zavedamo 
vse leto in ne le na dan kulturnega praznika.« @upan Poga~ar je 
izpostavil tudi vrednoto pozitivne informacije in kulturo dialo-
ga. Kot je dejal, smo prav v primeru Vrbe pogosto preplavljeni 
z negativnimi informacijami, ki ne pripomorejo h korektnemu 
obve{~anju, temve~ podpihujejo negativizem, ta pa ne vodi v 
izbolj{anje stanja telesa in duha. 

@e tradicionalni program osrednje prireditve v Vrbi so pripravili 
~lani Kulturnega dru{tva dr. France Pre{eren @irovnica - 
Breznica s povezovalcema Maru{o Stres in Lojzetom Ropretom. 
Nastopila je me{ana pevska skupina Dr. France Pre{eren, igralci 
gledali{ke skupine Julke Dol`an in kot gost ~astni ob~an Ob~ine 
@irovnica Aleksander Me`ek. 

V Vrbo z vseh koncev dr`ave

Na proslavi v Vrbi so se zbrali obiskovalci iz razli~nih krajev Slo-
venije, tudi tisti z bolj oddaljene [tajerske, Krasa in Primorske. 
Trinajsti~ zapored je potekal spominski pohod Obmo~nega 
zdru`enje veteranov vojne za Slovenijo Zgornja Gorenjska. Ko-

»Brez mokrocvete~ih ro`ic poezije ne bi bilo slovenske dr`ave«

Slovenci smo kulturni praznik prvi~ praznovali pred sedemdesetimi leti. Vrbo je na prazni~ni dan obiskalo okoli tiso~ 
ljudi. Z govorni{kega odra poudarjena mo~ kulture v ~asu krize in poziv h kulturi dialoga. V po~astitev Pre{ernovega 
dne v ob~ini ve~ prireditev.

Zbrani pri Pre{ernovem spomeniku od blizu in dale~

Prapor{~aki na ~elu kolone veteranov vojne za SlovenijoPredsednik Dr`avnega sveta RS Mitja Bervar
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lona na ~elu s prapor{~aki je {tela okoli dvesto pohodnikov, ki so 
v Vrbo pri{li iz Radovljice. Tudi to pot niso manjkali teka~i. Kot so 
povedali, so bile razmere zelo ugodne za teka{ko preizku{njo s 
simboli~no traso od Pre{ernovega groba do Pre{ernove zibelke. 
3. decembra bodo tekli v obratni smeri.

Pohod po Poti kulturne dedi{~ine
Dopoldansko sonce je prijetno grelo tudi pohodnike na Poti kul-
turne dedi{~ine. Za organiziran pohod z izkaznico za zbiranje 
`igov v rojstnih hi{ah na Poti in pri Jan{evem ~ebelnjaku so po-
skrbeli v Zavodu za turizem in kulturo @irovnica. 

Direktorica ZTK @irovnica, Maja Zupan: »V sodelovanju z 
gasilci, {tevilnimi doma~ini – prostovoljci, skavti, O[ @irovnica 
in ostalimi aktivnimi ponudniki na Poti kulturne dedi{~ine nam 
je ponovno uspelo organizirati dober dogodek, peti po vrsti s 
pohodnikovo izkaznico. Na poti je bilo ~ez dvesto pohodnikov, 
nekaj manj kot sto jih je bilo z nami vseh pet let in ti so prejeli 
zbornik na{e ob~ine. [est iz`rebancev pa je prejelo prakti~ne 
nagrade, ki nam jih je prijazno poklonila Vila Pre{eren z Bleda.
Nekaj ve~ pozornosti smo na leto{njem pohodu namenili Selu in 
Kra~manom, saj se je tu pred 210 leti rodil pesnik Jo`ef @emlja. 
Posebej nas veseli dejstvo, da so nekateri doma~ini ob poti na 
svojih dvori{~ih prijazno sprejemali pohodnike in jih pogostili. 
Predlog ZTK Žirovnica je bil, da se v organizacijo leto{njega po-
hoda vklju~ijo va{ki odbori. Žal nam zadeve ni uspelo realizirati, 
saj so bili ti v za~etku leta ravno v ustanavljanju. Na ta na~in bi 
lokalno skupnost {e bolj povezali.

Vedno ostaja {e prostor za dodatne aktivnosti ob poti in 
izbolj{ave. Tukaj mislim predvsem na angažiranje ponudnikov 
ob Poti kulturne dedi{~ine. Nekaj samoiniciative je zaznati, želi-
mo pa je {e ve~.
Naj povem {e, da se je leto{njega pohoda prvi~ udele`il Jo`e 
Prah, predsednik komisije za evropske pe{poti, ki je ZTK  
@irovnica podelila priznanje za Naj tematsko pot na Gorenj-
skem v letu 2014. Ob zaklju~ku pohoda je dejal: »Pohod 
po poti, ki je posebna tako v sami temi, kot tudi promociji, 
vzpostavitvi na terenu in vpetosti v lokalno okolje, je vese-
lje. To se je videlo tudi na poti, kjer so pohodniki `areli od 
navdu{enja in povezanosti v kulturnem dnevu na{ega naro-
da. Pokazala se je tudi izredna povezanost doma~inov, saj so 
pozdravljali nas pohodnike in nam pripovedovali o svojem 
kraju. Skratka bil sem navdu{en, in vsa hvala vsem, ki so or-
ganizirali pohod.«

Ob kulturnem prazniku v ob~ini ve~ 
prireditev
Poleg osrednje proslave so dru{tva v ob~ini ob kulturnem prazni-
ku pripravila ve~ razli~nih prireditev. 
4. februarja so literarni ve~er v Pre{ernovi rojstni hi{i z 
Dru{tvom upokojencev @irovnica in pevsko skupino Sosedje pri-
redile doma~e pesnice. Dan kasneje je bila v osnovni {oli odprta 
razstava slikarske kolonije na temo O Vrba, sre~na, draga vas 
doma~a. Razstavo so pripravili ~lani likovne sekcije doma~ega 
kulturnega dru{tva in kulturni program u~enci O[ @irovnica.

6. februarja so obiskovalci Pre{ernove rojstne hi{e lahko prisluh-
nili zanimivi in `ivahni pripovedi dr. Mirana Hladnika o `ivlje-
nju in delu pesnika Jo`efa @emlje s Sela, ob 210. obletnici 
njegovega rojstva. Z literarnim zgodovinarjem se je pogovarjala 
Monika Su{anj, dogodek je pripravil ZTK @irovnica.
V organizaciji ZTK @irovnica in Dru{tva slovenskih pisateljev sta 
potekala literarni ve~er Dru{tva slovenskih pisateljev/Stu-
dio ARS in okrogla miza Dru{tva slovenskih pisateljev in Slo-
venske prosvetne zveze z avstrijske Koro{ke na temo Slovenska 
pisateljska pot, o ~emer podrobneje pi{emo v rubriki Kultura.
Vreme pa je prekri`alo na~rte ~lanom Planinskega dru{tva @irov-
nica, ki so 7. februarja na~rtovali turno smu~arski vzpon na 
Stol – Pre{ernov smuk. Pet planincev se je brez smu~i na goro 
podalo teden dni kasneje. Kljub vetru in gosti megli jim je na 
vrhu uspelo zapeti Zdravljico.

Polona Kus

Po razgledni poti iz Doslov~ na Rodine. Pohodnike so vodili 
brezni{ki skavti.

Pogostitev obiskovalcev na doma~em dvori{~u. Foto: Ferdo 
Kikelj

Dr. Miran Hladnik o `ivljenju in delo pesnika Jo`efa @emlje, 
Pre{ernova rojstna hi{a, 6. februar
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3. redna seja ob~inskega sveta 

Na svoji 3. redni seji so se `irovni{ki svetniki sestali 29. januarja. 
V 14 to~kah dnevnega reda so med drugim sprejeli Program 
dela Ob~inskega sveta Ob~ine @irovnica za leto 2015, Pre-
dlog Pravilnika o spremembi Pravilnika o dodeljevanju 
finan~nih sredstev investicijskim ukrepom za u~inkovito 
rabo energije in izrabo obnovljivih virov energije v gospo-
dinjstvih na obmo~ju ob~ine @irovnica in Predlog Pravilni-
ka o kriterijih za obro~no pla~ilo komunalnega prispevka. 
Slednji dolo~a kriterije za obro~no odpla~evanje komunalnega 
prispevka za obvezno priklju~itev na novo zgrajeno kanalizacij-
sko omre`je, ki uporabnikom omogo~a pla~ilo v 24 mese~nih 
obrokih, pri ~emer posamezni obrok ne sme biti ni`ji od 30 EUR.

V nadaljevanju seje so svetniki prisluhnili predsedniku 
Nadzornega odbora Ob~ine @irovnica dr. Bo`idarju Bru-
darju, ki je podal poro~ilo o delu NO za leto 2014 in predstavil 
program NO za leto 2015. NO se bo v teko~em letu predvidoma 
sestal na {estih sejah. Podrobnej{i nadzor bo izvedel nad tremi 
projekti, in sicer izgradnjo ceste v Zavr{nico, energetsko sanacijo 
osnovne {ole in gradnjo prizidka pri osnovni {oli.

Program dela je predstavila tudi direktorica Zavoda za 
turizem in kulturo @irovnica Maja Zupan. Ob tem se je raz-
vila kraj{a razprava. Svetniki so bili mnenja, da je program ZTK 
pomanjkljiv in premalo razvojno naravnan. Dan je bil tudi pre-
dlog, da program v prihodnje dobijo v obravnavo pred spreje-
tjem prora~una, ko so spremembe {e mogo~e. 

Svetniki so na seji potrdili imenovanja ~lanov va{kih od-
borov, o ~emer podrobneje pi{emo v posebnem prispevku.  
@upan je posredoval {e odgovore predlagateljem vpra{anj 
in pobud na 2. seji. Pojasnil je, da je ob~ina Slovenske `eleznice 
ponovno pozvala k zavarovanju prehoda »Sel{ke rampe«, a odgo-
vora do seje {e niso prejeli. Za {kodo, ki nastane na ograjah in vr-
tovih ob izvajanju zimske slu`be, ob~ani lahko pri podjetju JEKO-
-IN vlo`ijo od{kodninski zahtevek. Pobuda, da se preu~i mo`nosti 
za ugodnej{e pla~evanja vrtca ob upravi~eni dalj{i odsotnosti 
otrok, pa bo upo{tevana pri pripravi rebalansa prora~una za leto 
2015. Vpra{anj in pobud svetnikov na 3. seji ni bilo. 
Polna besedila dokumentov, sprejetih na seji, lahko preberete na 
http://www.zirovnica.si/.

Polona Kus

Delovanje va{kih odborov
V mesecu januarju so po vaseh v ob~ini potekali zbori 
ob~anov namenjeni poro~anju o delovanju va{kih odbo-
rov v preteklem mandatu, predlaganju novih ~lanov od-
borov in pogovoru o teko~i problematiki v posameznih 
vaseh. Udele`ba ob~anov na zborih je bila skromna.
Va{ki odbori so bili ustanovljeni na podlagi Statuta Ob~ine @irov-
nica kot posvetovalna telesa ob~inskega sveta. Predstavljajo jih 
po trije ~lani, ki jih na predlog zbora ob~anov imenuje ob~inski 
svet. Va{ki odbori lahko oblikujejo pobude za spremembe pro-
storskih na~rtov na svojem obmo~ju, sodelujejo pri pripravi ra-
zvojnih programov ob~ine, dajejo pobude za dodatno prome-
tno ureditev vasi, dajejo predloge za ureditev in olep{anje vasi in 
seznanjajo ob~inski svet s problemi in potrebami prebivalcev na 
podro~ju varstva okolja. V va{ke odbore ne morejo biti imeno-
vani ob~inski funkcionarji, mandat ~lanov va{kih odborov pa je 
enak mandatu ~lanov ob~inskega sveta. 

Tako pravi zakonodaja. O dejanskem delovanju odborov v pre-
teklem mandatu so na januarskih zborih poro~ali ~lani »starih« 
odborov. Njihove pobude so se najve~krat nana{ale na urejanje 
komunalnih zadev, vsi odbori so redno sodelovali pri organi-
zaciji ~istilnih akcij ob dnevu zemlje, ve~inoma so enkrat v letu 
organizirali dru`abno sre~anje va{~anov, nekateri tudi novole-
tno obdarovanje otrok. Podrobneje delovanje va{kih odborov in 
problematiko v posameznih vaseh predstavljamo v nadaljevanju, 
tokrat za vasi Selo, Breznica, Zabreznica in @irovnica. Ostale sle-
dijo v prihodnji {tevilki Novic.

Va{ki odbor Selo
Selani so v odbor predlagali dosedanji ~lanici Dragico 
Ko{ir (predsednica) in Zlato Pavlen~ ter Tatjano Vidic. 
Dragica Ko{ir: »Preteklo obdobje ni bilo zelo pestro z dogaja-
nji. Dobili smo zelo malo pobud s strani ob~anov, ~eprav smo 
jih pri~akovali ve~, saj se je gradila cesta, kanalizacija, otro{ko 
igri{~e in stanovanjski objekt. @e ve~ mandatov opozarjamo na 
nevarnost `elezni{kega prehoda Sel{ke rampe. Ponovno pobu-
do ob~ini za ureditev prehoda smo `e dali na na{i 1. seji febru-
arja. Dali smo tudi pobudo, da se uredi neprijetnost sredi vasi, 
kjer va{~an vztraja pri sne`nem kolu name{~enem tako, da ovira 
promet, va{~ani pa so opozorili {e na prehitro vo`njo nekaterih 
na cesti od Osvalda mimo otro{kega igri{~a.«

Direktorica Zavoda za turizem in kulturo @irovnica Maja Zupan 
je predstavila program dela zavoda za leto 2015.

Ureditev `elezni{kega prehoda na Selu je v pristojnosti Slovenskih 
@eleznic, ki do danes, kljub ve~kratnem posredovanju Ob~ine  
@irovnica, niso storile ni~esar.
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V nabiralniku va{kega 
odbora {e ni bilo po{te

Zlata Pavlen~: »Na zboru ob~anov je bila sicer udele`ba majhna. 
@eleli bi si ve~ sodelovanja, {e posebej mladih. Pobud pa najbr` 
ni tudi zato, ker je vas urejena.
Tatjana Vidic: »V prihodnje bomo posku{ali ve~ sodelovati z 
razli~nimi dru{tvi. Izkazati ̀ elimo pozornost starej{im, ki praznujejo, 
in morda ob novem letu tudi najmlaj{im. Va{ki odbor bo {e naprej 
sodeloval pri ~istilnih akcijah in organizaciji udele`be na prireditvi 
Selo – Sela – Sele. [e kak{no sre~anje va{~anov v doma~i vasi pa bi 
bilo tudi dobrodo{lo, saj le redko pridemo skupaj.«
Svoje poro~anje so ~lanice VO Selo sklenile z vabilom va{~anom 
k posredovanju predlogov in pobud za delovanje odbora kate-
rikoli izmed njih.

Va{ki odbor @irovnica
Predstavniki @irovni~anov v va{kem odboru sta `e preka-
ljena odbornika Albin @emlja (predsednik) in Sre~o Pav{i~ 
ter novo imenovani Janez Medja.
V preteklem mandatu je odbor tradicionalno organiziral ~istilne ak-
cije in sre~anja pri koritu, v zadnjih dveh letih so dru`abno sre~anje 
pripravili skupaj z Mo{~ani. Va{~ani na odbor niso naslovili niti po-
bud niti prito`b, udele`ba na zboru ob~anov je bila skromna.
Janez Medja: »@irovnica je precej razdeljena. Vas presekata cesta 
in `eleznica, tu je staro jedro, pa Rebr … skupaj se te`ko nabe-
remo. Smo tudi take narave – okoli svoje ograje `e pogledamo, 
mogo~e {e k sosedu, naprej pa ne. 
Med nalogami odbora v letu 2015 odborniki navajajo te-
sno sodelovanje z vsemi zainteresiranimi va{~ani v povezavi z 
ob~inskim svetom, strokovnimi slu`bami ob~ine in `upanom 
Ob~ine @irovnica.
Ob zaklju~ku izgradnje kanalizacije v @irovnici bodo izvedli 
lai~en nadzor nad opravljenimi deli in po potrebi postavili doda-
tne zahteve, pri ~emer pri~akujejo popolno podporo ob~inskih 
slu`b. Predvidoma 11. marca bodo ogled opravili tudi skupaj z 
`upanom. 
Izvedli bodo spomladansko ~istilno akcijo, za katero bodo 
sku{ali pridobiti ve~ udele`encev kot v preteklosti, saj udele`ba 
poleg skrbi za ~isto okolje pomeni tudi dru`enje sova{~anov in 
izmenjavo mnenj. 
Da se okrepi sodelovanje va{~anov, bo odbor v mesecu juniju ali 
septembru, odvisno od vremena in ostalih okoli{~in, organiziral 
redno letno dru`abno sre~anje vseh va{~anov s kulturnim, rekre-
acijskim in zabavnim programom.
Ob koncu leta bo odbor na~rtoval dejavnosti za leto 2016. K so-
delovanju pri delu va{kega odbora ~lani VO vabijo vse va{~ane. 

Va{ki odbor Breznica
Tudi va{ki odbor Breznica {teje dva izku{ena odbornika, 
Igorja ^arnija in Darka Poga~arja ter novega ~lana Fran-
cija Ribnikarja (predsednik).
Igor ̂ arni: »Va{ki odbor Breznica je bil v preteklem mandatu zelo 
aktiven. Na predlog va{~anov smo v vasi postavili 3 prometna 
ogledala in sanirali odto~ni kanal. Ob ~istilnih akcijah v aprilu smo 
urejali okolico Jan{eve lipe in ~istili va{ko korito. Lahko re~em, da 
je smeti v na{i okolici vse manj, vse ve~ pa je pasjih iztrebkov, ki 
jih nevestni lastniki psov ne odstranjujejo. Va{~ani smo stopili 
skupaj in si pomagali ob vetrolomu in `ledu, v velikem {tevilu pa 
stopimo skupaj tudi na na{ih dru`abnih sre~anjih pri koritu, tako 
spomladi kot ob koncu leta, ko pripravimo obdaritev otrok. 
Darko Poga~ar: »Na zboru ob~anov je bila udele`ba majhna. Me-
nimo, da so va{~ani zadovoljni in nimajo razlogov za prito`be, 
podali pa so nekaj predlogov za komunalno ureditev vasi, ki jih 
bomo posku{ali tudi uresni~iti.«
Franci Ribnikar: »V prihodnjem letu na~rtujemo, v soglasju z 

SPV, namestitev dodatnih treh prometnih ogledal, ograjo na 
stopni{~u med novim in starim delom pokopali{~a in ureditev 
meteorne kanalizacije na klancu za Planiko. Poskrbeli bomo se-
veda tudi za dru`enje va{~anov. 
^lani VO Zabreznica se zahvaljujejo prej{njemu predsedniku od-
bora Eriku ^ade`u za odli~no vodenje v dveh mandatih in po-
zivajo va{~ane Breznice, da svoje predloge in pobude oddajo v 
nabiralnik VO pri trgovini na Breznici ali osebno pri odbornikih.

Va{ki odbor Zabreznica
V va{ki odbor Zabreznica sta bila 
imenovana dosedanja ~lana He-
lena Justin (predsednica) in Sta-
nislav Dvor{ak ter nova ~lanica 
Maru{a Rakar.
Va{ki odbor je v Zabreznici v pre-
teklem mandatu poskrbel za nekaj 
manj{ih komunalnih posegov, orga-
niziral je zbiranje sredstev za pomo~ 
dru`ini Klinar, ~istilno akcijo in vsako-
letno dru`enje va{~anov na Zabre{ki 
planini. Odbor je ob~ini posredoval 
pobudo, da se za uporabo igri{~a 
pred osnovno {olo uvedejo pravila in 
nadzor. Igri{~e namre~ pogosto zase-

dejo odrasli, ki prihajajo iz sosednjih ob~in, povzro~ajo {kodo in 
motijo okolico z neprimernim obna{anjem. Problematika je bila 
ponovno izpostavljena na januarskem zboru ob~anov, ki je bil 
tudi v Zabreznici slabo obiskan. Na zboru je bilo med drugim po-
sredovano {e vpra{anje glede asfaltiranja Cesarske ceste, o ~emer 
pa so mnenja ob~anov za in proti deljena. 
Helena Justin: »V prihodnje bo va{ki odbor deloval po ustalje-
nem programu. Dogovorjena je `e postavitev za{~itne ograje pri 
Klinarju, sodelovali bomo pri spomladanskem ~i{~enju okolice in 
pripravili dru`abno sre~anje na planini. Vse va{~ane vabimo, da 
se oglasijo s pobudami ali jih oddajo v nabiralnik VO pri Maliju.

Polona Kus

Vabilo 
za vstop v ~lanstvo Lokalne akcijske skupine za razvoj 
pode`elja Gorenjska ko{arica 2014–2020

Lokalna akcijska skupina za razvoj pode`elja 
Gorenjska ko{arica (LAS) je bila kot nepro-
fitno pogodbeno partnerstvo ustanovljena 
2007. Ima 42 ustanovnih ~lanov iz javne-

ga, zasebnega in neprofitnega sektorja in deluje na obmo~ju 14 
ob~in Gorenjske, tudi @irovnice.
Od leta 2007 je LAS v sodelovanju s partnerji izvedla vrsto 
uspe{nih projektov, sofinanciranih s sredstvi LEADER, ki so pri-
spevali k razvoju pode`elja. 
Pred nami je novo programsko obdobje 2014–2020, novi iz-
zivi in nove naloge ter klju~ne prioritete razvoja in ukrepanja; 
ustvarjanje novih delovnih mest, razvoj osnovnih storitev, var-
stvo okolja in ohranjanje narave, ve~ja vklju~enost mladih, `ensk 
in ranljivih skupin. 
Vabimo vse, ki jih sodelovanje pri razvoju obmo~ja LAS Go-
renjska ko{arica zanima in `elijo s svojimi znanji in izku{njami 
ter idejami prispevati k razvoju obmo~ja, da se nam pridru`ijo. 
^lanstvo je odprtega tipa in brezpla~no, tudi aktivnosti v LAS se 
opravljajo brezpla~no.
Ve~ informacij o pozivu: http://www.bsc-kranj.si, las�bsc-kranj.si

BSC Kranj
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Operacijo delno financira Evropska unija in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture  
za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete »Varstvo okolja – področje voda«, prednostne usmeritve »Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod«

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

Pozimi so se dela odvijala  
v manjšem obsegu

1. sklop

Čeprav na projektu Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Zgornje Save in na območju Kranjskega in Sorškega  
polja – I. sklop tudi pozimi zaradi dokaj ugodnih razmer za delo nismo povsem mirovali, so aktivnosti vseeno potekale  
v manjšem obsegu. 

V mesecih januarju in februarju smo tako aktivnosti izvajali le 
na nekaterih ulicah v naselju Moste. Do konca meseca febru-
arja smo na celotnem projektu zaključili že okrog 75 % vseh 
del. Trenutno poteka gradnja fekalne kanalizacije na območju 
spodnjega in zgornjega dela naselja Moste, do konca projekta 
pa nas čaka še ureditev preostalega območja naselja Žirovnica.

Projekt Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Zgornje 
Save in na območju Kranjskega in Sorškega polja – I. sklop je 
sicer za občane Občine Žirovnica velikega pomena. Po njego-
vem zaključku se bo namreč na 11.185 metrov dolgo kanali-
zacijsko omrežje lahko priklopilo kar 1.720 uporabnikov, naj-
pomembnejši učinek pa je poleg urejene infrastrukture prav 
gotovo čistejše okolje za nas in naše zanamce.

V okviru projekta bo v občini Žirovnica zgrajenega 7.869 me-
trov kanalizacijskega omrežja v naseljih Žirovnica, Moste, 
Selo in Zabreznica in 3.316 metrov povezovalnega voda, ki bo 
odpadne vode iz navedenih naselij odvajal na čistilno napravo 
Radovljica. Projekt izgradnje kanalizacije v občini Žirovnica 
je sicer del skupnega projekta Občin Radovljica, Žirovnica, 

Jesenice in Bohinj, ki ga sestavljajo še podprojekti: izgradnja 
kanalizacije Begunje v občini Radovljica, izgradnja kanaliza-
cije in nadgradnja ter rekonstrukcija centralne čistilne napra-
ve v občini Jesenice in izgradnja kanalizacije ter centralne či-
stilne naprave v občini Bohinj. Celoten projekt bo zaključen 
do konca leta 2015.

Iskreno se vam zahvaljujemo za vaše sodelovanje pri izvajanju 
tega obsežnega projekta.

Operacijo delno financira
Republika Slovenija

clanekZgSava2a.indd   5 27/02/15   15:49
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Ob~ina @irovnica v okviru projekta Odvajanje in ~i{~enje odpa-
dnih voda v pore~ju Zgornje Save in na obmo~ju Kranjskega 
in Sor{kega polja – I. sklop: Izgradnja fekalno kanalizacijskega 
omre`ja v ob~ini @irovnica – del faze 3, faza 4 in faza 5 ({tiri na-
selja ob~ine @irovnica) gradi fekalno kanalizacijsko omre`je v {ti-
rih naseljih ob~ine @irovnica. Gradnja kanalizacijskega omre`ja 
je `e zaklju~ena v naseljih Zabreznica in Selo pri @irovnici – za 
to obmo~je je na Upravni enoti Jesenice `e vlo`ena vloga za pri-
dobitev uporabnega dovoljenja. Gradnja se nadaljuje v naseljih  
@irovnica in Moste, kjer bo v leto{njem letu tudi zaklju~ena.

Po pridobitvi uporabnega dovoljenja za zgrajeno kanali-
zacijsko omre`je v naseljih Zabreznica in Selo pri @irovni-
ci bo Ob~ina @irovnica po uradni dol`nosti zavezancem 
za pla~ilo komunalnega prispevka za naknadno opre-
mljanje s komunalno infrastrukturo izdala odlo~be o od-
meri komunalnega prispevka za naknadno opremljanje 
zemlji{~ s kanalizacijo.

Vi{ina komunalnega prispevka je odvisna od povr{ine gradbene 
parcele, na kateri stoji objekt, in od neto tlorisne povr{ine objek-
ta. S strani Ob~ine @irovnica ste `e prejeli podatke o povr{inah 
va{ih objektov in zemlji{~ iz uradnih evidenc, da ste jih lahko 
predhodno preverili. Zavezanec za pla~ilo komunalnega prispev-
ka je vsak lastnik ali solastnik `e zgrajenega objekta na delno 
opremljenem stavbnem zemlji{~u, ki se priklaplja na novozgra-
jeno kanalizacijsko omre`je. Pla~ilo komunalnega prispevka za 
naknadno opremljanje s fekalno kanalizacijo bo na podlagi vloge 
stranke mo`no tudi na obroke, in sicer najve~ 24 mese~nih obro-
kov, pri tem pa posamezni obrok ne sme biti ni`ji od 30,00 EUR.

Po prejemu odlo~b o odmeri komunalnega prispevka bo-
ste od podjetja JEKO-IN, d.o.o., dobili obvestilo in dve 
vlogi oz. obrazca, in sicer: Vlogo za izdajo soglasja za 

priklju~itev na javno kanalizacijsko omre`je in Obvesti-
lo upravljavcu javne kanalizacije o priklju~itvi objekta na 
javno kanalizacijo.

Postopek za izvedbo priklju~itve je slede~:
1. korak – na podjetje JEKO-IN, d.o.o., vrnete izpolnjeno Vlogo 
za izdajo soglasja za priklju~itev na javno kanalizacijsko omre`je. 
Na podlagi te vloge vam podjetje JEKO-IN, d.o.o., izda soglasje, 
kjer so poleg lokacije priklju~ka dolo~eni tudi ostali pogoji za 
priklju~itev, ki jih je uporabnik dol`an upo{tevati. 

2. korak – izvedete hi{ni kanalizacijski priklju~ek od objekta do 
javne kanalizacije, s tem, da se obstoje~a greznica izprazni, o~isti 
in zasuje oz. uporabi za druge namene (meteorne vode,…). Me-
teorne vode se odvajajo lo~eno v lastne ponikovalnice oz. me-
teorno kanalizacijo. Priklju~itev meteornih vod v novo fekalno 
kanalizacijo NI dovoljena.

3. korak – po izvedenem hi{nem priklju~ku na javno kanalizaci-
jo na podjetje JEKO-IN, d.o.o., po{ljete ali prinesete izpolnjeno 
Obvestilo upravljavcu javne kanalizacije o priklju~itvi objekta na 
javno kanalizacijo. Sprememba se upo{teva v obra~unu komu-
nalnih storitev s prvim dnem naslednjega meseca od prejema 
obvestila.

Priklju~itev na novo zgrajeno fekalno kanalizacijo je ob-
vezna za vse uporabnike. Obvezna bo priklju~itev na 
kanalizacijo najkasneje v roku 6 mesecev po pridobitvi 
uporabnega dovoljenja za novozgrajeno kanalizacijsko 
omre`je.

V primeru morebitnih dodatnih vpra{anj in pojasnil smo vam na 
voljo na tel. (04) 5809 100 oz. na naslovu: obcina�zirovnica.si 
v ~asu uradnih ur ob~ine. 

Leopold Poga~ar, `upan

Priklju~itev na novo zgrajeno fekalno  
kanalizacijsko omre`je

Pravilno kurjenje z drvmi

V ~asu kurilne sezone se v Sloveniji pogosto sre~ujemo 
s preseganji mejnih vrednosti PM10 v zunanjem zraku, 
ki jih je zaradi za{~ite zdravja ljudi dolo~ila EU. Trdni 
delci, manj{i od 10 mikronov, so eno od onesna`eval, 
ki ogro`ajo zdravje ljudi, saj vstopajo v ob~utljive dele 
dihal.

Do preseganj dnevne mejne koncentracije delcev PM10 prihaja 
izklju~no v zimskem obdobju leta. Vzrok za povi{ane koncentra-
cije delcev so poleg emisij iz prometa in industrije predvsem emi-
sije iz individualnih kuri{~, svoje pa prispeva tudi meteorologija. 
V zimskem ~asu prevladujejo v Sloveniji {ibki vetrovi in stabilna 
atmosfera, kar ustvarja zelo neugodne razmere za razred~evanje 
emisij v zunanjem zraku.
[tevilo gospodinjstev, ki za ogrevanje in segrevanje sanitarne 
vode uporabljajo les, iz leta v leto nara{~a, saj je postala raba 
lesa za ogrevanje v zadnjih letih cenovno ugodnej{a od rabe fo-
silnih goriv. Pri tem je potrebno spomniti, da je zelo pomembno, 
da se redno izvajajo pregledovanja in ~i{~enja malih kurilnih na-
prav in z njimi povezanih dimnih vodov, zra~nikov in pomo`nih 
naprav, odstranjevanja katranskih oblog in izvedbe protikoro-
zijske za{~ite, pregledovanje in ~i{~enje zra~nikov ter izvajanje 

meritev obratovalnega monitoringa emisij snovi v zrak iz malih 
kurilnih naprav (storitve, ki jih izvajajo dimnikarji).
Na ve~ini malih kurilnih naprav je potrebno opraviti te storitve 
vsaj enkrat letno, pri kurilnih napravah na trdno gorivo pa je 
potrebno pogostej{e ~i{~enje:
•  pri kurilnih napravah na teko~a in plinasta goriva do 50 kW, ki 

redno obratujejo, 1x v kurilni sezoni,
•  pri malih kurilnih napravah na biomaso z manj kot 20 % to-

plotnih izgub z dimnimi plini 2x v kurilni sezoni,
•  pri kurilnih napravah na trdna goriva do 50 kW, ki imajo ve~ 

kot 20 % toplotnih izgub z dimnimi plini in redno obratujejo, 
3x v kurilni sezoni, v vseh ostalih delih Slovenije pa 4x v pre-
sledkih najmanj dveh mesecev.

Informacije glede priprave lesa kot goriva, izbire kurilnih naprav 
in kurjenja ipd. lahko dobite pri proizvajalcih, v strokovni lite-
raturi in na {tevilnih spletnih straneh. Ministrstvo za okolje in 
prostor je pripravilo zlo`enko o pravilnem kurjenju za izbolj{anje 
kakovosti zraka in manj{o porabo drv v malih kurilnih napravah 
dostopno na: http://www.mkgp.gov.si/fileadmin/mkgp.gov.si/
pageuploads/podrocja/Gozdarstvo/zgorevanje_lesa.pdf 

Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS (http://
www.mkgp.gov.si)



10

Delo politi~nih strank

Izlet v Strasbourg

Decembra smo v @O SDS @irovnica organizirali izlet v Strasbourg. 
V mrzlem jutru smo polni pri~akovanj odrinili na{emu cilju na-
sproti. Pot nas je vodila preko avstrijskih de`el in Bavarske v Ba-
den-wurtenbur{ko Nem~ijo. Na{ prvi postanek je bilo mesto Ulm, 
kjer smo si ogledali katedralo z najvi{jim zvonikom in se sprehodili 
med starimi hi{ami in kanalno urejenim predelom ob Donavi.
Tübingen je {tudentsko mesto z bogato tiskarsko tradicijo, ki si 
ga je tudi Trubar, kot eden vodilnih protestantskih duhovnikov 
po izgonu iz domovine izbral za svoj drugi dom. Tam je spisal in 
natisnil prve slovenske knjige.
Na robu Renske doline le`i malo mestece Gengenbach. [e pose-
bej zanimiva je mestna hi{a, ki jo v adventnem ~asu priredijo za 
poseben spektakel adventnih oken. Vsak ve~er se odpre novo in 
o~ara prisotne. Na poti do cilja smo ob~udovali {e svet ob Renu 
na Badenskem in v Alzaciji, prostrane renske vinograde, plodno 
in bogato pore~je.
Obiskali smo tudi najbolj tipi~no alza{ko mesto Colmar, ki se 
pona{a z zanimivo zidavo in arhitekturo – nosilni leseni tramovi 
in ope~nato polnilo. @e tako zanimiva pro~elja hi{ so v adven-
tnem ~asu {e posebej okra{ena in osvetljena. Stojnice se {ibijo 
pod te`o dobrot in okraskov. Tako, da pozabi{ na mraz in sivino 
decembrskih dni in no~i in ti srce in du{o ogreje toplota adventa.
Tretji dan smo prispeli v Strasbourg. Sledil je ogled kardinalske 
pala~e in strasbourske mojstrovine – Rde~e katedrale z astro-
nomsko uro in mogo~nim vhodom. Po reki Ill smo se peljali z 
ladjico in si ogledali severni del mesta, kjer stoji mednarodno 
evropsko sodi{~e za ~lovekove pravice in Evropski parlament. V 
parlamentu smo bili gostje na{e poslanke gospe Patricije [ulin. 
Razkazala nam je parlamant, njegovo delovanje in njeno delo v 
njem. Prisotni smo bili tudi na seji, kjer je ravno tekla razprava o 
Gvantanamu. Domov smo se vrnili polni lepih vtisov.

Irena Pfeifer 

Ve~er z Romanom Leljakom
V ~etrtek zve~er, 19. fe-
bruarja, je na povabilo  
@enskega odbora SDS  
@irovnica pri{el na pogo-
vorni ve~er v ^opovo hi{o 
gospod Roman Leljak. 
Poznamo ga kot publici-
sta in ljubiteljskega razi-
skovalca, ki v arhivih i{~e 
dokumente o delovanju 
nekdanje Udbe oziroma 
Slu`be dr`avne varno-
sti. Zato nam je ob tej 
prilo`nosti predstavil svo-
jo novo knjigo z naslovom 

Spe~a Udba. V njej spregovori o za~etkih delovanja Udbe, o nje-
nih metodah in sredstvih dela (npr. svin~nik s ciankalijem) ipd. 
Veliko neodkritega in neraziskanega gradiva o delovanju Udbe 
le`i {e v bunkerjih. Projiciral nam je film o Barbarinem rovu in 
`rtvah, ki v njem le`ijo. Slovenci smo imeli glede na {tevilo pre-
bivalcev najve~ pripadnikov slu`be dr`avne varnosti na ozemlju 
nekdanje skupne dr`ave.
Predavanja in predstavitve se je udele`ilo veliko {tevilo na{ih 
ob~anov in tudi poslu{alcev od drugod. Namen ve~era pa je bil 
en sam; spoznavati resnico, ki naj nam pomaga k medsebojni 
spravi.

R. K.

Ob~ni zbor NSi @irovnica

V januarju je imel Ob~inski odbor NSi v dvorani na Breznici svoj 
redni letni ob~ni zbor ~lanstva. Gost je bil mag. Matej Tonin, 
vodja poslanske skupine NSi. Poudaril je nujnost izstopa politike 
iz gospodarstva ter prodajo dr`avnih podjetij. Dokazano je, da 
se privatna lastnina upravlja bistveno bolje kot skupna. Nekateri 
so dr`avna podjetja imeli kot bankomat za lastne potrebe ali 
potrebe svojih strank. Dotaknil se je tudi osnutka novega zakona 
o dostojnem pokopu, s katerim se `eli urediti status pribli`no 
600 neevidentiranih grobi{~ po vsej Sloveniji. Nekaj se jih nahaja 
tudi na obmo~ju ob~ine @irovnica. Komentiral je finan~no politi-
ko, saj se z dvigovanjem tro{arin na goriva in kurilno olje samo 
iz~rpava doma~e ljudi in podjetja.

Obisk poslanske skupine NSi na Gorenjskem: 
Potrebujemo reforme in manj birokracije
Poslanci Ljudmila Novak, Matej Tonin, Jo`ef Horvat in Iva Dimic 
so se v okviru mese~nih obiskov na terenu »Blizu ljudem« tokrat 
mudili na Gorenjskem z namenom, da se iz prve roke prepri~ajo 
o te`avah gospodarstva, podjetnikov, ob~in in ljudi, ki `ivijo v 
severozahodnem delu Slovenije. 
Zjutraj smo v Lescah obiskali podjetje @ito – Gorenjka, kjer smo 
se seznanili z razmerami v podjetju in te`avah, ki pestijo vodstvo 
pri nadaljnji rasti. Sledil je obisk podjetja Tiko v Tr`i~u, kjer je 
vodstvo NSi sli{alo te`ave gospodarstva. Dogovorjeno je bilo, da 
se {e naprej zavzeto poudarja stali{~e stranke, da gospodarstvo 
nujno potrebuje manj birokracije in ve~ spodbudnega dav~nega 
okolja. Temelj socialne dr`ave so namre~ po prepri~anju vodstva 
NSi delovna mesta.
Na Bledu je sledil sestanek s predstavniki Zdru`enja sloven-
skih `i~ni~arjev. Vodstvo NSi je obljubilo Zdru`enju pomo~ in 
ukrepe pri sanaciji in vzpostavljanju okolja za delovanje slo-
venskih smu~i{~, pri ~emer je bil izre~en poudarek na primerni 
konkuren~nosti Slovenije na podro~ju turizma.
Ogledali smo si Bohinjsko sirarno, zatem pa je sledilo delovno 
kosilo z gorenjskimi `upani v Hotelu Krek v Lescah. Ugotovljeno 
je bilo, da se `upani zaradi pretirane birokracije in nedefiniranih 
~asovnih rokov soo~ajo s te`avami pri iskanju tujih in doma~ih 
investitorjev. Ugotovljeno je bilo, da pridobivanje ob~inskih 
prostorskih na~rtov traja absolutno predlogo, tudi do deset 
let. Zato zamujamo pri investicijah, izgubljamo delovna mesta, 
gradbeni{tvo stoji, ni tujih investitorjev.
Sledil je sestanek z vodstvom Splo{ne bolni{nice Jesenice. V NSi 
ne pristajamo na to, da je zdravje vseh dr`avljanov in dr`avljank 
v rokah enega in edinega financerja, to je Zavod za zdravstveno 
zavarovanje Slovenije. Tak{na ureditev, ko obstaja en sam zdrav-
stveni sklad, iz katerega se financira zdravstvo, je edinstvena v 
evropskem merilu. To je bila poleg sanacije bolni{nic tudi prvo-
tna tema sestanka z vodstvom SB Jesenice. V NSi trenutni sistem 
v zdravstvu razumemo kot mehanizem, ki kaznuje kakovostne 
in produktivne ter nagrajuje nekakovostne in neproduktivne. 
Vodstvi NSi in SB Jesenice sta sklenili, da bosta v okviru svojih 
pristojnosti naredila vse, da se razmere v zdravstvu z reformami 
za~nejo korenito spreminjati.
Ogledali smo si hidroelektrarno Moste, se seznanili z zgodovino 
njene izgradnje, posebnostmi, z vsemi tehni~nimi izzivi, s ka-
terimi so se v zadnjih letih sre~evali. Predstavljen pa je bil tudi 
projekt izgradnje izravnalnega jezu in preselitev turbin na ni`jo 
lokacijo z vsemi vplivi na okolje ter celotno dogajanje v zvezi z 
za{~ito Save Dolinke.
Za konec je sledilo sre~anje s ~lanstvom.

Jurij Dol`an, predsednik OO @irovnica



11

Obvestila

Obra~un omre`nine za odvajanje odpadnih vod in 
omre`nine za oskrbo s pitno vodo
Ob~ina @irovnica je na 25. redni seji OS sprejela sklep, da se go-
spodinjstvom v letu 2014 iz sredstev prora~una Ob~ine @irovnica 
subvencionira del omre`nine za odvajanja odpadnih vod in oskr-
be s pitno vodo za obdobje od 1. 7. 2014 do 31. 12. 2014. Od 
1. 1. 2015 naprej se tako uporabnikom zara~unava polna cena 
ome`nine za odvajanje odpadnih vod in oskrbo s pitno vodo.

Obra~un stro{ka uporabe javne infrastrukture za zbira-
nje odpadkov
Ob~ina @irovnica je na 23. redni seji OS sprejela sklep, da se go-
spodinjstvom v letu 2014 iz sredstev prora~una Ob~ine @irovnica 
subvencionira del stro{ka uporabe javne infrastrukture za zbira-
nje komunalnih odpadkov za obdobje od 1. 4. 2014 do 31. 12. 
2014. Od 1. 1. 2015 naprej se tako uporabnikom zara~unava 
polna cena stro{ka javne infrastrukture za zbiranje komunalnih 
odpadkov.

Plan praznjenja greznic in MK^N
JEKO-IN kot izvajalec obvezne gospodarske javne slu`be odva-
janja in ~i{~enja komunalnih odpadnih vod v ob~inah Jeseni-
ce in @irovnica izvaja tudi storitve v zvezi s prevzemom blata iz 
obstoje~ih greznic in malih komunalnih ~istilnih naprav. Odvoz 
blata iz greznic in MK^N se izvaja enkrat na dve leti, zato smo v 
skladu s Pravilnikom o praznjenju individualnih greznic in MK^N 
v ob~ini @irovnica ̀ e v letu 2014 pripravili okvirni plan praznjenja 
za leti 2014 in 2015. Pravilnik in terminski plan sta objavljena 
tudi na http://www.jeko-in.si. 

Naselje Predvideno 
~rpanje

Naselje Predvideno 
~rpanje

Moste april 2014 Vrba april 2015

Breg maj 2014 Zabreznica april 2015

Rodine junij 2014 Breznica april 2015

Doslov~e junij 2014 Selo april 2015

Smoku~ april 2015 @irovnica maj 2015

Uporabniki z greznico ali MK^N so ob pla~evanju storitve ve-
zane na greznico in MK^N upravi~eni do praznjenja 1. prekata 
enkrat na dve leti, ne glede na {tevilo stanovalcev, stanovanjskih 
enot ali pla~nikov komunalnih storitev, ki so vezani na dolo~eno 
greznico ali MK^N. Storitev se zara~unava mese~no na komu-
nalni polo`nici glede na porabljeno koli~ino pitne vode. Vsa 
dodatna praznjenja in ostale storitve (izpraznitev celotne gre-
znice, praznjenje peskolovov, ponikovalnic …) se izvajajo le po 
naro~ilu stranke in proti pla~ilu storitve po veljavnem ceniku, ki 
je objavljen na spletni strani http://www.jeko-in.si.
Stranke bodo o terminu ~rpanja predhodno obve{~ene s 
priporo~eno pisemsko po{iljko 25 dni pred izvedbo storitve. Ob 
~rpanju mora biti stranka prisotna. V kolikor je v ~asu ~rpanja 
ne bo doma in nas predhodno (vsaj 8 dni prej) o tem ne bo 
obvestila, ji bomo zara~unali nastale stro{ke po enotni ceni po 
veljavnem ceniku.

Obvestilo za lastnike MK^N
Vse uporabnike z vgrajeno MK^N, ki {e niso izpolnili obrazca 
Evidenca o MK^N in ga poslali na na{ naslov, pozivamo, da 
to storijo. Natan~nej{a navodila najdete na na{i spletni strani 
www.jeko-in.si (zavihek Odpadne vode/MK^N in greznice) ali 
nas pokli~ete po telefonu 04/581-04-82 vsak delovni dan v do-
poldanskem ~asu.

Informacije o oskrbi s pitno vodo
Vse odjemalce pitne vode iz javnih vodovodnih sistemov v 
ob~inah Jesenice in @irovnica obve{~amo, da bomo informaci-
je, ki zadevajo zdravstveno ustreznost pitne vode in njeno skla-
dnost s predpisi, morebitne motnje v oskrbi s pitno vodo ter 
ostale informacije, vezane na to tematiko: 
- objavili na spletni strani podjetja (www.jeko-in.si),
- posredovali preko priloge k ra~unom,
-  posredovali preko individualne »mailing liste« uporabnikov, ki 

uporabljajo to storitev, 
-  posredovali preko SMS obve{~anja uporabnikom, ki uporablja-

jo to storitev.

Oskrba s pitno vodo in zdravstvena 
ustreznost pitne vode v ob~ini @irovnica v 
letu 2014
V letu 2014 je upravljavec javnih vodovodnih sistemov JEKO-IN, 
d.o.o., izvajal nadzor nad zdravstveno ustreznostjo pitne vode 
in njeno skladnostjo z dolo~ili Pravilnika o pitni vodi (Ur. l. RS, 
{t. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09) z mese~nim odvzemom 
vzorcev pitne vode v objektih za oskrbo z vodo, iz primarnega 
oz. sekundarnega cevovoda in pri kon~nih porabnikih na inter-
nem vodovodnem omre`ju.
V okviru notranjega nadzora in dr`avnega monitoringa je bilo 
na obmo~ju ob~ine @irovnica odvzetih 65 vzorcev za potrebe 
mikrobiolo{kih preiskav in kemijskih analiz ter opravljenih {e 43 

Pregled vrednosti nekaterih parametrov v pitni vodi in mejne vrednosti (meritve 2014)
VODOVOD.

SISTEM
Temper. 
vode na 
viru (0C)

Izdatnost
vira 
(l/s)

Mikrobiolo{ke 
in kem. analize 
USTR. NEUSTR.

pH Elektroprevo-
dnost

(µS/cm)

Raztoplj. 
trdne snovi

(mg/l)

Amonij
(mg/l)

MDK=0,50

Nitrat
(mg/l)

MDK=50

Nitrit
(mg/l)

MDK=0,50

Sulfat
(mg/l)

MDK=250

Klorid
(mg/l)

MDK=250

TOC
(mg/l)

MDK=4

Trdota
(0N)

AJDNA 6,1 do 6,8 10 do 35 26 3*
7,98
do

8,20
212 do 217 102 <0,013 do 3,1 <0,007 do 2,7 1,0 <0,5

6–7
(MEHKA)

ZAVR[NICA 4,9 do 5,7
50 do 
>110

32 4*
7,95
do 

8,35
172 do 182 85 <0,013 do 2,7 <0,007 do 2,9 0,6 <0,5

5–6
(MEHKA)

*Vrednotenje mikrobiolo{ke ustreznosti / neustreznosti vzorcev je povzeto po dolo~ilih Pravilnika o pitni vodi.

V zahvalo za vso skrb, dobroto,
ki si nam dala jo za doto,
za vso ljubezen in toplino,
ti svoja srca podarimo.

Vsem ob~ankam iskreno ~estitamo
ob dnevu žena in materinskem dnevu.

Neodvisna lista za @irovnico
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Eko koti~ek

mikrobiolo{kih hitrih testiranj vode in fizikalno kemijskih meri-
tev, ki slu`ijo kot hiter pokazatelj morebitnih sprememb kvalitete 
vode.
Ob~anke in ob~ani ob~ine @irovnica se s pitno vodo oskrbujejo 
iz virov v dolini Zavr{nice in Ajdne. Pitna voda iz obeh siste-
mov je visoko kakovostna, tako da je do sedaj pred distribucijo v 
vodovodno omre`je ni bilo potrebno »obdelovati s kemijo« oz. 
drugimi fizikalnimi postopki zagotavljati njene ustreznost – do 
porabnikov prite~e naravna.

Komentar k tabeli
Vodovod Zavr{nica: v l. 2014 so bile samo v {tirih vzorcih izoli-
rane bakterije skupni koliformi in {e to v najni`ji izolativni vre-
dnosti (1 CFU/100 ml). Mikrobiolo{kih fekalnih onesna`evalcev 
(E. coli) v pitni in s tem nevarnosti za zdravje odjemalcev ni bilo. 
Nekaj vzorcev je bilo na zajetju odvzetih ciljano v ~asu ob oz. po 
mo~nih padavinah – tudi v tem obdobju so vzorci izkazovali sta-
bilnost, mikrobiolo{ke kontaminacije oz. spremembe vizualnih 
lastnosti vzorcev ni bilo.
Vodovod Ajdna: voda iz virov Ajdna je {e vedno visoko kakovo-
stna, tako da ne potrebuje nikakr{ne obdelave pred distribucijo 
v omre`je. Tudi na tem sistemu mikrobiolo{kih pokazateljev fe-
kalne kontaminacije ni bilo, kot pri sistemu Zavr{nica le skupni 
koliformi v nizkih izolativnih vrednostih.

Pitna voda iz obeh vodovodnih sistemov je zdravstveno ustre-
zna, oskrba z vodo pa zaenkrat varna. Z vklju~itvijo dodatnih 

virov pitne vode na vodovo-
du Zavr{nica tudi ne bi smelo 
prihajati do te`av s koli~insko 
oskrbo ob~ine s pitno vodo.

Mese~ne izvide preiskav in ana-
liz odvzetih vzorcev za l. 2015 
si lahko ogledate na spletni 
strani (www.jeko-in/sektoroskr-
bezvodo/kvalitetavode2015), 
kjer objavljamo tudi zanimivosti 
v zvezi s pitno vodo in obvestila 

o morebitnih omejitvah dobave vode za posamezna obmo~ja. 

Roman Toma{, dipl. san. in`.,
JEKO-IN, d.o.o., Jesenice – proces oskrbe s pitno vodo  

Spomladansko ~i{~enje z 
naravnimi ~istili

Prihaja pomlad, ~as lju-
bezni, veselja, radosti in 
son~nih dni. ^eprav vsi ko-
maj ~akamo lepe, tople dni, 
pa prav son~ni `arki, ki posi-
jejo v stanovanja, razkrijejo 
prah in umazanijo, ki se je 
nakopi~ila ~ez zimo in je v 
turobnih dneh sploh nismo 
opazili. Ve~ina se nas pred veliko no~jo loti spomladanskega 
~i{~enja. Ni potrebno, da za ~i{~enje stanovanj uporabljamo ~is-
tila, ki {kodujejo okolju in zdravju, poleg tega pa so {e draga. 
Uporabimo lahko dragoceno znanje na{ih babic in si tako sami 
naredimo popolnoma naravna in zdrava ~istila.

Za strojno in ro~no pomivanje posode na kolobarje 
zre`emo 3 limone, dodamo 50 ml vode in zelo dobro zme{amo 
v me{alniku. Zmes prelijemo v posodo, dodamo 350 ml vode, 
100 ml belega kisa, kuhamo 10 minut in vmes nekajkrat 
preme{amo, da prepre~imo prijemanje. [e vro~o teko~ino zlije-
mo v steklene kozarce in dobro zapremo. 

Za ~i{~enje razli~nih povr{in v stanovanju si lahko pripravi-
mo me{anico sode bikarbone in vode ali me{anico kisa in vode. 
Najbolj priro~no je, ~e me{anici shranjujemo v razpr{ilki, vendar 
moramo biti pazljivi pri kisu, saj so nekatere povr{ine ob~utljive 
na kislino. Sicer pa je soda bikarbona zelo uporabna v gospo-
dinjstvu. Neprijetne vonjave v hladilniku lahko odpravimo tako, 
da odprto posodico s sodo postavimo na polico hladilnika. S 
pasto, ki jo naredimo iz sode in vode, pa lahko o~istimo lesene 
deske za rezanje ali o~istimo umivalnike. 

Petra Aha~i~

Dra`ba hlodovine

^lani Dru{tva lastnikov 
gozdov Zgornje Gorenj-
ske so si ogledali leto{njo 
9. dra`bo hlodovine v 
Slovenj Gradcu. Prodajo 
hlodovine `elijo spod-
buditi tudi na svojem 
obmo~ju.
Na dra`bi je 248 lastnikov 
prodajalo 1.700 m3 hlodovi-
ne. Najvi{je cene so dosegli 
kvalitetni hlodi belega javo-
ra – rebra{a (do 9.017 EUR/
m3), ki ga je bilo na dra`bi tudi najve~. Javorju so sledili hrast, 
veliki jesen, oreh, goli brest, ~e{nja, bukev, pravi kostanj, hru{ka, 
~rna jel{a, brek, lipa, jablana, robinija, sliva, ~rni in beli gaber ter 
breza. Med iglavci je bilo najve~ smreke iz pohorskih gozdov. 
Povpre~na cena smrekovine je bila 169 EUR/m3. Na licitaciji je 
bilo tudi nekaj parkovnih oziroma eksoti~nih vrst kot orja{ki klek, 
platana, rde~i hrast in duglazija.
V dru{tvu `elimo spodbuditi prodajo najkvalitetnej{e hlodovine 
na dra`bi tudi z na{ega obmo~ja, zato bomo zbirali podatke, 
svetovali pri izbiri hlodovine za prodajo na naslednji dra`bi ter or-
ganizirali skupni prevoz. Lastniki naj bodo na kvalitetna drevesa 
pozorni `e pri izbiri drevja za posek, za nasvet pa naj se obrnejo 
na revirnega gozdarja. Podatke o hlodovini za dra`bo bo zbiralo 
dru{tvo na tel. {t. 031 213 718 ali e-naslovu skumavec�siol.net. 

Jo`e Skumavec, Dru{tvo lastnikov gozdov Zgornje Gorenjske  

Hlod belega javorja, ki je dose-
gel najvi{jo ceno na dra`bi – 
9.017 EUR/m3 .   

Zavr{nica

Osnove ekolo{kega semenarjenja
Seznanimo se z mo`nostmi in omejitvami, ki nam jih daje 
narava pri ohranjanju doma~ih semen.

Vabljeni v ^ebelarski center Lesce, v soboto, 14. marca 
ob 10. uri. Predavala bo dr. Metka [i{ko, izred. prof. na Fa-
kulteti za kmetijstvo in biosistemske vede, ki vodi katedro za 
genetiko in pou~uje semenarjenje. 

Dodatne informacije: 041 948 336 (Monika Brin{ek) in 051 322 
779 (Vasja Vidic)

Vstopnica: katerokoli doma vzgojeno seme, ki ga lahko ponu-
dite v izmenjavo. Ekolo{ka semena rastlin boste lahko zamenjali 
ali kupili.
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Kultura

Igor Likar in Ivo Svetina. Foto: Ferdo 
Kikelj

Ob igralcih je na odru zasijal pravi Alja`ev stolp. Foto: Ferdo 
Kikelj

Trebu{nik na Breznici
Gledali~e Julke Dol`an nam je leto{nji pustni ~as pope-
strilo z veseloigro, prvencem re`iserja Jo`eta Resmana, 
Kako je Trebu{nik hodil na Triglav. 

Janko Mlakar je bil slovenski planinski pisatelj, deloval je v za~etku 
20. stoletja. Veliko je po~itnikoval pri takratnem brezni{kem 
`upniku in tu spoznal `irovni{kega `upana, konjskega trgovca, 
kmeta in gostilni~arja gospoda Antona Kr`i{nika. Po njegovi 
podobi je zapisal izmi{ljeno zgodbo o Trebu{niku, ki je hodil 
na Triglav. Doma~ini so podobnost med zgodbo in `irovni{kim 
gostilni~arjem prepoznali in ga velikokrat dra`ili, kako kaj pot na 
Triglav. To ga je tako razjezilo, da se je nekega dne res odpravil 
na zanj kar te`ko turo, na njej je izgubil celih 6 kg. 

Janko Mlakar je zapisal tudi predlogo za radijsko igro na temo 
svoje povesti. Za oder jo je priredil Jo`e Resman in brezni{ki 
gledali{~niki v sodelovanju z mo{ko pevsko skupino Sosedje, so 
jo po nekajmese~nem {tudiju predstavili doma~i publiki. 
Na pustno nedeljo, 15. februarja, so pred polno dvorano, od-
igrali enodejanko o Trebu{nikovem odhodu na Triglav. Veseli 
smo novih obrazov na odru, prepri~ljive kustumografije in lepe 
scene (na odru je zasijal pravi Alja`ev stolp). 

V glavnih vlogah so nastopili Zoran Kalan (Trebu{nik), Borut 
Verov{ek (gospod Mlakar), Marjeta Bor{tnik (Ivanka) in Ale{ 
Jekovec (Tone), poleg njih pa {e Lojze Budkovi~, Manca Mur-
nik, Jo`e Resman, Ana ^op, Lavra Slana Papler, Sa{o Dijak, Jaka 
Dol`an Luke`i~, Ga{per Klinar in pevci mo{ke pevske skupine 
Sosedje. Predstavo je zre`iral Jo`e Resman.

Ob tej prilo`nosti velja opomniti pristojne, da je na{a kulturna 
dvorana ena najbolj uporabnih malih kulturnih dvoran, vendar 
pa se z njo `e dolgo dela zelo ma~ehovsko. Je zapra{ena, plesni-
va in prepolna (kar se ti~e zaodrja) in preprazna (kar se ti~e sto-
lov). Kar te`ko si je predstavljati vse ure, ki jih ustvarjalci pre`ivijo 
v njej. Nemalokrat pa sli{imo tudi kritike gledalcev.

Zato seveda poklon entuzijazmu, ki so ga gledali{~niki tudi 
tokrat pustili na odru. Gledalci pa smo bili z doma~o besedo 
in znanimi obrazi, glavnina igralcev je bila doma~inov, tudi 
prepu{~eni upanju na {e. 

Mateja Mla~nik

Ponovitev predstave Kako je Trebu{nik hodil na Triglav 
bo v kulturni dvorani na Breznici v petek, 20. marca, ob 
19. uri. Ne zamudite!

Posvet o Slovenski pisateljski 
poti

Na slovenski kulturni praznik je ZTK @irovnica v sodelovanju z 
Dru{tvom slovenskih pisateljev v ^opovi rojstni hi{i organiziral 
posvet o projektu Slovenska pisateljska pot. Posvet je bil name-
njen vsem, ki bi `eleli spoznati povezovanja rojstnih krajev in 
doma~ij literatov, s katerim Slovenija `e dobiva zasnovo podobe 
slovenskega literarnega muzeja.

V goste smo povabili Dru{tvo slovenskih pisateljev Avstrija, Slo-
vensko prosvetno zvezo in Kr{~ansko kulturno zvezo iz Celovca. 
Po avstrijskem Koro{kem poteka pomemben del Slovenske pisa-
teljske poti, kjer so ugledali lu~ sveta Valentin Polan{ek, Janko 
Messner, Milka Hartman in Andrej [uster – Drobosnjak.

V okviru posveta so bile izmenjane bogate izku{nje vseh, ki raz-
vijamo kulturni turizem. Koro{ki Slovenci so bili navdu{eni nad 
tovrstnim povezovanjem in izrazili so `eljo, da se tako projekt 
kot vodnik SPP spomladi predstavita na avstrijskem Koro{kem.

Ob koncu posveta smo dogovorili sodelovanje v okviru Festivala 
Solzic, ki bo konec maja potekal na Pre`ihovini, v okviru tretje 
konvencije za Slovensko pisateljsko pot. Sodelujo~i v projektu 
bomo obiskali koro{ke lokacije na Slovenski pisateljski poti - z 
vodenjem in z literarnimi nastopi pred njimi. 

Literarni ve~er Dru{tva 
slovenskih pisateljev

Na predve~er sloven-
skega kulturnega pra-
znika je v Pre{ernovi 
rojstni hi{i potekalo 
dru`enje ob branju po-
ezije Dru{tva slovenskih 
pisateljev iz Ljubljane 
in Dru{tva slovenskih 
pisateljev Avstrija. Pro-
gram je neposredno 
prena{al tretji program 
Radia Slovenija – pro-
gram ARS.

Svojo poezijo so predstavili ~lani DSP Ivo Svetina (predsednik 
DSP), Cvetka Bevc, @eljko Kozinc, Nina Kokelj, Igor Likar ter ~lana 
Dru{tva slovenskih pisateljev Avstrija Ivana Kampusch ter Martin 
Kuchling.

Obiskovalci so imeli redko prilo`nost, biti prisotni pri branju 
literarnih del, sli{anih neposredno v eter. Zavod za turizem in 
kulturo @irovnica je bil drugi~ gostitelj tovrstnega dogodka, pod 
pokroviteljstvom Radia Slovenija in Dru{tva slovenskih pisateljev.
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Jo`ef @emlja (10. februar 
1805 – 15. sept. 1843) je 
osebnost, za katero ne zna-
mo z gotovostjo povedati, 
zakaj je zbledela v na{em 
kolektivnem spominu. Eden 
izmed razlogov je gotovo 
velika senca, ki jo me~e nje-
gov rojak France Pre{eren 
na vse svoje sodobnike. 

@emlja se je rodil na Selu 
pri @irovnici pet let za 
Pre{ernom, do{tudiral za 
duhovnika in ve~ino svojega 
kratkega jeti~nega `ivljenja 
pastiroval na Dolenjskem, v 
glavnem v Ambrusu v Suhi 
krajini, nazaj na Gorenjsko, 
na Ovsi{e pri Podnartu, je 
pri{el samo umret. Pri Kranj-
ski ~belici je s pesnjenjem 
uspe{no pomagal vzposta-
vljati slovensko knji`evnost, 
najprej po zgledu Valenti-
na Vodnika in pozneje po 
Pre{ernovem zgledu, nje-
gova pesem Godec je bila 
uglasbena in je ponarode-
la. Gore~e se je zavzemal 
za slogo med Slovani in za 
njihovo jezikovno zbli`anje, 
pisal pa je tudi ~isto 
prakti~ne re~i: v nem{~ini 
o cerkvenih zvonovih na 
Kranjskem, v sloven{~ino 
pa je iz nem{~ine prevedel 
~ebelarski priro~nik svojega 

stanovskega kolega iz Ko~evja Jurija Jonkeja. Prgi{~e njegovih 
pesmi, raztresenih po ~asnikih Illyrisches Blatt in Kmetijske in ro-

kodelske novice, je od nedavnega prvi~ skupaj in dostopno na 
Wikiviru.

Spodoben koti~ek v slovenski literarni nekropoli zaslu`i @emlja 
zaradi pesnitve Sedem sinov, ki jo je izdal v knjigi komaj nekaj 
mesecev pred smrtjo in jo {e kako zelo zadeva reklo habent sua 
fata libeli (~udna je usoda knjig). Kar na dveh koncih jo je sku{al 
izdati: spomladi 1841 jo je oddal v ljubljansko cenzuro in hkra-
ti Stanku Vrazu za natis v Zagrebu. Zapletlo pa se je na obeh 
koncih: v Ljubljani {kof Anton Wolf in nato {e dunajski cenzor 
Jernej Kopitar nista odobrila natisa, natisnjene zagreb{ke izdaje 
pa @emlja ni hotel prevzeti (beri: pla~ati), ker naslov ni bil natan-
ko tak, kot si ga je zamislil. ^ez dobro leto je @emlja ponovno 
posku{al sre~o pri cenzuri, ki jo je tokrat ugodno opravil Wolfov 
janzenisti~ni nasprotnik Jurij Pau{ek, in knjiga je leta 1843 ven-
darle iz{la v Ljubljani; edini ohranjeni izvod nesojene zagreb{ke 
izdaje iz leta 1842 hranijo v zagreb{ki univerzitetni knji`nici. 

@emljeva »povest v pesmi« se dogaja v 13. stoletju in pripove-
duje o hrva{ki banici, ki iz sramu, ker je rodila sedmer~ke, naro~i 
slu`kinji, da {est sinov pobije. Slu`kinjo pri nameri ustavi ban, ki 
se ravno vra~a iz vojne. Sinove da v rejo po okoli{kih gradovih 
in slu`kinji uka`e mol~e~nost. Ko sinovi odrastejo, jih povabi na 
grad na gostijo, v dramati~ni sceni razkrinka trdosr~no `eno ter 
jo ho~e pokon~ati. Sinovi in gostje ga preprosijo, da ji prizanese. 
@emljeva odlo~itev za epsko pesnitev je bila nenavadna, saj je 
komaj nekaj let prej, 1836, iz{lo besedilo podobnega zna~aja, 
Pre{ernov Krst pri Savici. Glavni razlog zanjo je bil najbr` ta, da 
je bil Krst natisnjen {e v bohori~ici, @emlja pa je tako pomembno 
knjigo, ki je Slovence ume{~ala na evropski kulturni zemljevid, 
hotel imeti v ~e{ki pisavi oz. v gajici, ki se je za~ela uveljavljati 
1840 in je `e navzven kazala na slovensko pripadnost Slova-
nom. Prav ni~ ga ni motilo, da je za nove ~rke s stre{icami mo-
ral precej globlje pose~i v `ep. Pesnitev je povrhu na alegori~ni 
ravni izra`ala zaupanje v panslovanski kulturni na~rt: kakor se je 
banica pokesala zaradi svoje nespametne odlo~itve, da obdr`i 
pri `ivljenju samo enega otroka, tako naj projekt slovanske vza-
jemnosti ne vztraja na enem samem skupnem jeziku, ampak naj 
`ivijo in cvetijo vsi slovanski jeziki in kulture.

Miran Hladnik

@emljev nagrobnik na Ovsi{ah

Ob 210-letnici rojstva Jo`efa @emlje

»Pre{eren mi je 
posebej pri srcu«

Marcel Vogelnik iz Smoku~a 
je zbiratelj »vsega `ivega«, 
kot pravi sam, `e od malih 
nog. Za~el je z zbiranjem 
precej obi~ajnih predmetov, 
ki so jih svoje ~ase zbira-
li mnogi – prti~kov, zna~k, 
v`igalic in podobnega. 
Ima rekordno zbirko malih 
stekleni~k s 1800 primerki in 
le malo manj obse`no zbir-
ko `ogic za golf. Na policah 
starih omar so nakopi~eni 
raznovrstni albumi z razgle-

dnicami, fotografijami, dokumenti iz preteklosti njegove dru`ine, 
@irovnice, Radovljice, planinskih ko~ v okolici ... »Tako reko~ ni~ ne 
vr`em stran. Tako je bilo tudi pri mojem o~etu, peku v pekarni v 
Zabreznici. Marsikaj sem zato nasledil in {e naprej spravljam vse, 
kar mi zanimivega pride pod roko, precej tudi od{tejem za posa-
mezne primerke.« In {e posebno skrbno Marcel zbira vse, kar je 
povezano s Pre{ernom. Tej zbirki je namenjena posebna omara. 
Tu so razglednice, fotografije, priponke, zna~ke, skodelice, kovanci, 
mila, steklenice – vse z motivom Pre{erna in Vrbe. Tu je tudi zbirka 
knjig, ki obsega 115 naslovov, med njimi nekatere redkej{e izdaje 
Pre{ernovih del. »Pre{eren mi je posebej pri srcu. Kadar vidim kaj 
posebnega, se to potrudim dobiti, ~e je le mogo~e. A za posebne 
stvari mora{ pa biti prisoten na sejmih, v starinarnicah, v~asih je 
koristen tudi facebook.«
Za svoje zbirke Marcel `e nekaj let ureja poseben prostor v svo-
jem domu, kjer bodo predmeti primerno shranjeni in razstavlje-
ni. Morda takrat povabi na ogled tudi mimoido~e. 

Polona Kus
»Pre{ernova omara«
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Tudi spomladi vabljeni v 
knji`nico 

Obiskovalce obve{~amo, da smo mese~na predavanja za odrasle 
s ~etrtkov prestavili na ponedeljke, ob 19. uri. Tako vas `e 9. 
marca vabimo na predavanje Pie Per{i~ Hodim torej sem – Po 
slovenski planinski poti v 30 dneh. Predavateljica bo predstavila 
svoje raziskovanje gorni{kega `ivljenja, ki se je za~elo na Pohor-
ju, nadaljevalo ~ez Kamni{ko-Savinjske Alpe, Karavanke, Julij-
ske Alpe, [kofjelo{ko hribovje, Trnovsko planoto, preko ^rnega 
kala in zaklju~ilo v Ankaranu. Na 630 km dolgi poti z 42000 
vi{inskimi metri ji je bil slogan »hodim, torej sem«, najve~ja opo-
ra. V Piinem nahrbtniku se nabirajo zgodbe in tiso~e fotografij; 
nabirajo se izku{nje in negotovost, adrenalin, strahovi, zaceljeni 
`ulji, burja in sanje o novih poteh. Pia bo spregovorila o volji, ki 
premaguje razdalje in vi{ine, o sre~anju s samostjo in samoto, 
izbiri obutve, telesni pripravljenosti in opremi, potrebni za hri-
bolazenje.
20. aprila bo v na{i knji`nici o zdravi prehrani spregovorila Ma-
rija Merljak.

Vabljeni tudi k spremljanju spletne strani Ob~inske knji`nice Je-
senice www.knjiznica-jesenice.si ali profila na facebooku, kjer so 
objavljene najbolj sve`e informacije o dogodkih v knji`nici. 

Redne mese~ne dejavnosti Knji`nice Matije ^opa @irovnica za 
otroke in odrasle bodo obarvane za~etku pomladi primerno, 
zato lepo vabljeni v knji`nico!

Katarina Plasin

^lani Otro{ke folklorne skupine Breznica v petek, 27. marca, 
vabijo na koncert ob materinskem dnevu z naslovom

Mama je ena sama.
Koncert se bo pri~el ob 18. uri v kulturni dvorani na Breznici. 

Vabljeni!

Odmev
na ~lanek, ki ga je objavil gospod Ciril ^iro Dolar (C^D) 
v Novicah ob~ine @irovnica, december 2014, z naslovom 
»Zgodovina po moje ali Neresnice in namigovanja v knji-
gi Tudi to je na{a in moja zgodovina«.

Zaradi omejenega prostora lahko na ~lanek g. C^D dam le krat-
ko pojasnilo. 

Imate prav g. C^D, ko ste ugotovili, da je bil Wehrmacht naziv 
za nem{ke oboro`ene sile. Naziv, ki je uporabljen v knjigi za opis 
va{kih stra` je, zaradi tiskovne napake, napa~en. Pravilen naziv 
je Wehrmachtschaft. 

Zgodba o Francu Talerju - Miru je v knjigi dovolj natan~no in 
razumljivo opisana. Iz vsebine va{ega prispevka pa sklepam, da 
vsebine knjige niste ali pa niste hoteli dobro razumeti in da v 
marsi~em niste dobro seznanjeni.
Dokazano je, da so operacijo Taler v Vrbi izvedli nem{ki vojaki ali 
`andarji in ne domobranci. 
Za smrt Talerja je neposredno odgovoren Druschke, ki je pri 
Markovi cerkvi s pomo~jo svojih agentov in sodelavcev uspe{no 
organiziral nami{ljeni sestanek brez programa. Za Talerjevo smrt 
pa je bil soodgovoren tudi Tine Dolar-^iro (TD^) zato, ker v tre-
nutku, ko je zvedel za sklic sestanka, ni takoj izdal povelja, da se 
sklicani sestanek takoj ustavi in prekli~e. Isto~asno pa bi moral 
pri~eti raziskovati kdo, kdaj in zakaj je izdal ukaz za sklic sestan-
ka. S tako aktivnostjo bi prepre~il, da bi Taler padel v okupator-
jevo zasedo in ugotovil, kdo je bil v ozadju te zarote.

Od mene g. C^D zahtevate, da vam s pisnimi in ustnimi viri 
podkrepim v kjigi navedene trditve in namigovanja. Vsi opisani 

dogodki v knjigi so brez namigovanj in so podprti z opisom mo-
jih osebnih do`ivetij in izjav, ki so jih dali po{teni posamezniki, ki 
so jih sami do`iveli ali njihovi sorodniki in znanci.
Tisti, ki se, po va{ih navedbah, zavzemate za vrednote NOB, po-
znate vrednote samo iz dolo~enih pisnih virov ali pripovedovanj 
va{ih znancev. V knjigi navedeni podatki samo dopolnjujejo va{e 
vire, o katerih prej niste imeli prilike, da bi jih brali ali o njih 
sli{ali. 

V zaklju~ku ~lanka mi grozite, da je uporaba besede go{arji, na-
mesto partizani, kazniva. V na{ih krajih mnogokrat uporabljamo 
besedo go{a namesto gozd. Ko se je ob za~etku vojne za~elo 
organizirano odporni{ko gibanje, so se aktivisti umaknili v go{o. 
Zato smo jih imenovali go{arji. Tako smo jih imenovali do konca 
vojne. Ob koncu vojne pa so bili preimenovani v partizane. Po 
vdoru Nemcev 1941 v Rusijo, se je na okupiranem ozemlju razvi-
lo odporni{ko gibanje in udele`enci tega gibanja so se imenovali 
partizani. V ru{~ini beseda partizan pomeni »borec partizanske-
ga odreda ali udele`enec partizanske vojske«.

V knjigi opisani dogodki so opomin `ive~im, tudi vam C^D in 
va{im somi{ljenikom, da je treba danes storiti ve~, da se podob-
ni dogodki ne bodo ponovili. Namesto, da me pozivate k prekli-
cu in s tem prikrivanju opisanih krutih dogodkov v preteklosti, 
se raje zavzemajte, da se odkrijejo tudi tisti kruti dogodki, ki so 
{e ostali prikriti. Dol`nost nas vseh je, da zanamcem prika`emo 
resni~no zgodovino. Le z raz~i{~eno preteklostjo in sedanjostjo 
si bomo zagotovili mirno sedanjost in lep{o prihodnost na{im 
potomcem.

         Anton Koselj
         Vrba, 19. 2. 2015

Bralni namig iz knji`nice Matije ^opa

Fulghum, Robert: Vse, kar moram vedeti, 
sem se nau~il v vrtcu 
Mladinska knjiga, 1992
V knjigi so zbrane nenavadne misli o na-
vadnih stvareh, kot jih je z leti duhovito in 
modro zapisal Robert Fulghum. Za to knji-
go je zbral svoja najljub{a premi{ljanja, 
ki odra`ajo razmi{ljanje nekega ~loveka o 
~ude`u vsakdanjega `ivljenja. Pripovedi se 
vas bodo dotaknile in vas napeljale, da boste 
premi{ljevali o lastnem `ivljenju. Knjiga, ki 
dvigne razpolo`enje in ogreje srce.
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Pomen telesne aktivnosti
Telesna aktivnost igra v procesu u~enja izjemno pomembno 
vlogo. V otro{tvu vpliva na dinamiko otrokovega gibalnega in 
intelektualnega razvoja. Vsakodnevna igra ter gibalne in {portne 
aktivnosti omogo~ajo biolo{ko ravnote`je in pravilno rast ter ra-
zvoj otro{kega organizma. Razli~ne gibalne izku{nje pove~ujejo 
gibalne sposobnosti in s tem omogo~ajo napredovanje na ko-
gnitivnem, socialnem in ~ustvenem podro~ju osebnosti. Pouk 
{porta je tisti del {olskega programa, kjer na~rtno, strokovno 
in celovito vplivamo na u~enca, njegov odnos do gibanja in 
zdravega `ivljenjskega sloga. Skozi ustrezen proces lahko mlade 
pripravimo, da sprejmejo {port kot vrednoto v vseh `ivljenjskih 
obdobjih ter da znajo kriti~no presojati razli~ne negativne po-
jave v njem. Seznanitev otrok z razli~nimi {portnimi panogami 
omogo~a razvijanje gibalnih kompetenc in tudi graditev pozi-
tivnega odnosa do {portne kulture, zdravega na~ina `ivljenja in 
zdravega `ivljenjskega sloga. 

Redno gibanje ima u~inek na zdravje, delovne navade in vztraj-
nost skozi celo ̀ ivljenje. [e posebej pomembno je, da ve~ {portne 
aktivnosti v okviru {ole zagotovimo predvsem tistim u~encem, 
ki imajo nizek motori~ni potencial. Z na~rtnim in sistemati~nim 
strokovnim delom lahko nizke motori~ne sposobnosti pozitivno 
preoblikujemo. Motori~na aktivnost in pridobljene motori~ne 
izku{nje pomagajo tudi pri intelektualnem razvoju, zlasti pri 
pred{olskih otrocih.

Nivojski pouk {porta
Nivojski pouk {porta je specifi~na ponudba na{e {ole, je pro-
gram, ki omogo~a iskanje poti do bolj{e kakovosti oziroma 
ohranjanje dobre kakovosti, kjer je `e dose`ena. Omogo~a obli-
ko diferenciacije, kjer se upo{teva razlika v hitrosti in posebnosti 
razvoja posameznega otroka, v njegovi nadarjenosti in hitrosti 
napredovanja. 

Projekt nivojske {portne vzgoje za u~ence razrednega pouka se 
je, kot del dodatnega programa, za~el izvajati v Osnovni {oli @
irovnica `e v {olskem letu 1995/96 in se je ohranil do danes. 
Projekt je `e od samega za~etka potekal tako, da je program 
vseh rednih ur {porta poleg u~iteljic razrednega pouka izvajal 
tudi u~itelj {porta. Taka organizacija pouka {porta se je z nekaj 
manj{imi popravki ohranila 19 let in velja danes kot primer do-
bre prakse. Program se izvaja v oddelkih od 2. do 5. razreda. 
Za u~ence 1. razreda pouk {porta izvajajo u~iteljice razrednega 
pouka skupaj z vzgojiteljico, za u~ence od 6. do 9. razreda pa 
poteka pouk {porta po predmetniku s predpisanimi delitvami na 
skupine. Pouk izvajajo u~itelji {porta.

Projekt nivojske {portne vzgoje je finan~no podprla Ob~ina  
@irovnica, manj{i del stro{kov pa z mese~nim prispevkom 2,4 evra na 
u~enca sofinancirajo star{i otrok v razredih, kjer se program izvaja.

V na{i {oli raz{irjeno ponudbo dodatnih programov vsako leto 
dogovorimo s star{i na svetu star{ev v mesecu marcu za na-
slednje {olsko leto. Dogovorjeni predlog dodatnih programov 
predstavimo vsem star{em. O izvajanju programov se star{i 
odlo~ajo v anonimnih vpra{alnikih, ki so prirejeni za vsak razred. 
Vpra{alnike analiziramo in programi, ki imajo ve~insko podporo 
star{ev, se umestijo v letni delovni na~rt za naslednje {olsko leto. 
Letni delovni na~rt vsako leto potrdi najprej svet star{ev in nato 
{e svet {ole v mesecu septembru. Da omogo~imo sodelovanje 
pri dodatnem oziroma raz{irjenem programu tudi u~encem iz 
socialno {ibkej{ih dru`in in dru`in, ki so se zna{le v finan~ni sti-
ski, pa njihov del stro{kov pokrijemo iz {olskega sklada.

Raz{irjeni dodatni program – u~itelj {porta pri urah {porta za 
u~ence od 2. do 5. razreda – se tako s soglasjem star{ev v O[  
@irovnica izvaja `e vse od {olskega leta 1995/96. @e ~etrto leto 
v {oli izvajamo tudi projekt Zdrav `ivljenjski slog, ki je namenjen 
u~encem od 1. do 9. razreda in je za star{e u~encev povsem 
brezpla~en. 

V popoldanskem ~asu pa se v {olski telovadnici izvajajo pla~ljivi 
programi za u~ence, ki jih izvajajo zunanji izvajalci, ki so naje-
mniki telovadnice. Star{i otroke v te programe prijavijo prosto-
voljno. 

Gibalna aktivnost vpliva na u~ni uspeh
Prou~evanje odnosa med gibalno aktivnostjo in {olsko 
uspe{nostjo so pri nas in v tujini raziskovali razli~ni avtorji. Pri{li 
so do ugotovitev, da je {olski uspeh povezan z gibalno oziroma 
{portno aktivnostjo. Gibalna aktivnost je temelj za razvoj vseh 
ostalih podsistemov psihosomatskega statusa, zato naj bi bile 
gibalne aktivnosti v {oli kot didakti~no sredstvo pogosto priso-
tne pri vseh predmetih. Kadar je podajanje u~ne snovi preve~ 
monotono, preve~ dolgo~asno, premalo dinami~no, povr{no, 
ali nezanimivo, je posledi~no neu~inkovito. Tako podajanje u~ne 
snovi je mote~e tudi za nadarjene. U~enci se ob takem na~inu 
pouka zaposlijo z drugimi aktivnostmi in motijo u~iteljevo delo. 

Trenutno je v na{em osnovno{olskem sistemu premalo ur stro-
kovno vodene telesne aktivnosti za dosego smernic za krepi-
tev zdravja, ki priporo~ajo vsakodnevno vadbo. Med poukom 
u~enci ve~ino ~asa sedijo, kar hromi miselne procese in motivi-
ranost za delo.

Spodbujanje gibanja v Osnovni {oli @irovnica



17

Izobra`evanje

Otrokom med 6. in 10. letom starosti upadajo gibalne zmoglji-
vosti, hkrati pa se pove~uje prekomerna te`a. Z vi{anjem starosti 
otrok se manj{a {tevilo tistih, ki aktivno pre`ivljajo prosti ~as. Ti 
vse ve~ pozornosti namenjajo nezdravemu `ivljenjskemu slogu 
(ra~unalnik, televizija, telefon ...).

V leto{njem {olskem letu smo za strokovne delavce vrtca in {ole 
z namenom izbolj{anja metod pou~evanja za~eli izvajati prvi 
sklop izobra`evanja FIT pedagogike. Izobra`evanje razvija kom-
petence gibalnih aktivnosti kot didakti~nega sredstva v oblikah 
dela pri vseh predmetih. Na ta na~in se izbolj{uje u~no okolje, 
pove~ata u~inkovitost u~enja in motiviranost za delo. V {olskem 
letu 2015/16 bomo izobra`evanje nadgradili {e s sodelovanjem 
v mednarodnem projektu FIT4KID, v katerem sodelujejo {ole iz 
Slovenije, [panije, Nem~ije, Finske, Islandije, Velike Britanije in 
Avstralije.

Tabela: Prikaz kako neaktiven na~in `ivljenja in neustrezne pre-
hranjevalne navade vplivajo na telesne zna~ilnosti otrok 
(povzeto po prof. dr. Janko Strelu, konferenca Zdrav `ivljenjski 
slog, Zavod Planica, september 2014)
Spremembe v razvoju pri 14-letnih fantih v obdobju 1925–2012

Leto telesna vi{ina telesna te`a

1925 149 cm 40 kg

1970 160 cm 48 kg

2012 171,6 cm (+ 15 %) 63,5 kg (+58 %)

Ana Klemenc

Izobra`evanje in poklicna 
orientacija

Izobra`evanje in poklicna orientacija sta temi leto{njega 
otro{kega parlamenta. Predstavniki u~encev od 6. do 9. 
razreda O[ @irovnica so na parlamentu razpravljali 11. 
februarja v {olski knji`nici. 

U~enci so na zasedanje povabili tudi ravnateljico Ano Klemenc 
in {olsko psihologinjo Ireno Pirc.

Lucija Me`ek je uvodoma na zanimiv in {aljiv na~in predstavila 
izobra`evalni sistem v Republiki Sloveniji. Sledila je predstavi-
tev posameznih poklicev in ugotovitve, kaj vpliva na poklicno 
odlo~itev, kaj je potrebno pri tem upo{tevati in kdo ti lahko 
pomaga. Ve~ u~encev je poudarilo, da je pri izbiri pomembno 
upo{tevati, koliko se v dolo~enem poklicu zaslu`i.

Govorci so poslu{alcem predstavili naslednje poklice: veterinar, 
u~itelj, zdravnik, zobozdravnik, ra~unalni~ar, farmacevt in kuhar.
Sledil je pogovor o pogostih poklicih v na{em okolju in poklicih 
prihodnosti, pri ~emer nobenega izmed poklicev u~enci niso po-
sebej izpostavili.

Na koncu smo zbrali {e 4 predstavnike (in enega za rezervo), ki 
bodo 17. marca zastopali na{o {olo na medob~inskem otro{kem 
parlamentu v O[ 16. decembra Mojstrana. To so Lucija Me`ek, 
Sven Jensterle Pre{eren, Jan ^elesnik, Lan Rejc in Jaka Dol`an 
Luke`i~.

Kaj je vplivalo na njihovo odlo~itev pri izbiri srednje 
{ole oz. poklica, odgovarjajo deveto{olci:

•  Srednjo {olo sem izbrala glede na to, kaj me zanima in 
priporo~ilo prijatelja. Upo{tevala sem tudi mo`nosti {tudija po 
kon~ani srednji {oli.

•  Izbrala sem program, ki me zanima in ni preve~ zahteven.
•  Na mojo izbiro je vplivala mami, saj opravlja to delo in mi ga je 

pribli`ala. Pogledala sem tudi na pla~o in zaposljivost. Seveda 
pa me podro~je tudi veseli.

•  Odlo~ila sem se za poklic, ki mi je v{e~. Navdu{ila me je tudi 
{ola, katere predstavitev je bila izjemna.

Marija Jerala, mentorica otro{kega parlamenta

Foto: Jaka Dol`an Luke`i~

Vojska – tam, kjer je preteklost doma

Tako se sli{i iz ust doma~inov ime njihovega naselja. Pet 
dni {ole v naravi so u~enke in u~enci 6. razreda pre`iveli 
v idili~ni vasici Vojsko nad Idrijo.

@e pot tja je nekaj 
druga~nega, posebej 
njen zadnji del. Ko smo 
se za~eli vzpenjati proti 
planoti, se je v avtobusu 
kar malo dvignil utrip. 
Pa za to ni bilo nobene 
potrebe, saj je voznik av-

tobusa te kraje odli~no poznal. Temeljna razlika leto{nje {ole 
v naravi glede ne prej{nje je bila v vsebini – alpske smu~i smo 
zamenjali s teka{kimi. In do`iveli pravo zimo. Zbujali smo se 
v konkreten minus. Za budnico je bilo dovolj, da smo stopili 
na dvori{~e pred domom. Zajtrku je sledila kontrola sob – vse, 
tudi fantovske, so bile zgledno urejene. Dnevne aktivnosti so 
bile prvenstveno namenjen teku na smu~eh, omeniti pa velja {e 
socialne igre, spoznavanje idrijske ~ipke in klekljanje, izdelavo 
idrijskih `likrofov in {e tri zelo atraktivne: pustni ples v maskah, 
smu~arski skoki in tekmovanje v vojskarskem biatlonu. V ~em se 
omenjena {portna panoga razlikuje od tiste, v kateri se merijo 
asi alpskih in nordijskih dr`av? Precej bolj miroljubna je, pu{ke 
smo zamenjali z balin~ki. Tekmovalke in tekmovalci so jih me-
tali v cilj, za zgre{ene mete so jih sodniki nagradili s kazenskimi 
krogi. Originalno, a ne? Kot tudi {ola v naravi na Vojskem, kjer 
se je ~as ustavil.

Ale{ O{ljak
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Izobra`evanje / Skavti

HAFIS, 
perzijski pesnik iz 14. stoletja, 

je napisal:

Ko se neko~ bo moje srce
na tiso~ ko{~kov zdrobilo,
videlo bo{, drago dekle,
da sleherni drobec ljubi,
kot tiso~ src bi ljubilo.

Na{i deveto{olci so nadaljevali:

Vest te bo pekla in `alostna bo{,
ker si me ti zavrnila.

Jaz pa sem ~akal in ~akal
na tvojo ljubezen,

a se zame nisi zmenila. 
Benjamin Grubar

Ti si moja lepotica.
Lepa krhka in devica.

Zakaj potem si taka lisica,
kot kak{na sr~evska si tatica.

To je krivica, a popolna je resnica.
Vendar {e vedno je ljubezen krote~a

in se z dneva v dan ve~a.
Sven Jensterle Pre{ern

Brez tebe nimam razloga, da `ivim,
kaj naj naredim,

da spet bom tvoj,
ker ti si ves svet moj.

@iga Brajnik

S sabo odnesla si svojo ljubezen, 
ko si od{la.

Obdaja me praznina, ki nikoli ve~ ne bo 
zapolnjena.

Ostale so solze in ko{~ki srca.
Vsak bije le zate,
do konca sveta.    

Ema Konte

O ljubezni 
so razmi{ljali tudi na{i prvo{olci. Valen-
tinove sr~ke so v podalj{anem bivanju 

izdelali za vse, ki jih imajo radi.

Okrogla miza o skavtstvu

Skavti 22. februarja praznujemo dan spo-
mina. Na ta dan se je l. 1857 rodil na{ 
ustanovitelj Robert Baden Powell. Bil je 
eden najvplivnej{ih mo` 20. stoletja, saj 
je v svojem ~asu vodil najve~je zdru`enje 
na svetu, takoj za najve~jimi verstvi, {irje-
nje skavtstva pa se je nadaljevalo tudi po 
njegovi smrti. Skavtska dru`ina v Sloveniji 
danes {teje 4500 ~lanov, v svetu pa je kar 
40 milijonov skavtov iz 161 dr`av. V okvi-
ru praznovanja smo letos brezni{ki skavti 
v kulturni dvorani pripravili okroglo mizo.

Dolgoletni voditelj in eden prvih ~lanov na{ega stega, Florjan Svetina, nam je pripove-
doval o za~etku svojega prijateljevanja s taborniki: »Na za~etku je bilo kar nekaj trenj. 
Sli{alo se je, da skavti otrokom vsiljujemo vero. Sam imam dobre izku{nje s taborni-
ki. Na enem od taboru vseh gorenjskih ~et sem bil kuhar in poklicali so nas z radia. 
Novinarki sem pripovedoval o svojih dobrih taborni{kih izku{njah. Naslednji dan so v 
kuhinjo pri{li taborniki in spra{evali po meni. Povedali so mi, da so poslu{ali oddajo in 
se zahvalili, ker sem tako lepo govoril o tabornikih.«

Na{ soob~an in predvojni skavt, dr. Du{an Florjan~i~, nam je razkril, kako so skavtske 
izku{nje vplivale na njegovo `ivljenje: »Skavti danes imate ogromno mo`nosti, o katerih 
smo mi lahko le sanjali, a kljub temu smo bili zadovoljni. Po~utili smo se sre~ne brez vi{je 
tehnologije, telefona, radija, televizije ... Za vzor smo imeli par odli~nih voditeljev, ki so nas 
u~ili iz narave. Zame je bil skavtski tabor ̀ ivljenjsko izkustvo, na podlagi katerega sem med 
vojno, ko smo be`ali zaradi okupacije, lahko pre`ivel. Te stvari so nepozabne in ostajajo. 

Ano [pes, poverjenico za odnose z javnostmi v na{i nacionalni skavtski organizaciji, 
smo povpra{ali o najpomembnej{i izku{nji pri skavtih: »Ko si doma se ti zdi samou-
mevno, da voda te~e iz pipe, hrana se ~ude`no pojavi v hladilniku, se tudi skuha, pe-
rilo se opere ... Ko smo enkrat hodili na Primorskem, smo se »zakalkulirali« Zmanjkalo 
nam je vode in ugotovila sem, da stvari niso tako samoumevne, kot se zdi. Dobrine 
je treba tudi poiskati, zanje nekaj narediti in jih ~uvati.« O razlikah med skavtom in 
nekom, ki ni skavt, pa je Ana razmi{ljala takole: »Skavti smo neverjetno iznajdljivi, 
vemo kaj je disciplina, kaj so na{e dol`nosti. Gledamo okoli sebe, spimo pod milim 
nebom, gremo v gozd; to so tiste glavne stvari in glavni ~arobni trenutki, ki jih lahko 
ob~uti skavt in jih mogo~e njegov vrstnik ne more.«

O skavtskih vrednotah, ki pozitivno vplivajo na na{o dru`bo, je med drugim razmi{ljal 
Bo{tjan Gluhar, ~lan odraslih skavtov z Jesenic: »V dana{njem svetu globalizacije je 
skavtstvo tisto pristno ~love{ko, ljubezen do narave, domovine, Boga, so~loveka. Vse 
to je potrebno dobesedno izvle~i iz okolja, ker je vse poniknilo. Skavtski duh naj bi 
nau~il ljudi, da se vrnejo nazaj h koreninam. Tam je zdravje, du{evni mir, tam je vse 
tisto, ~esar nam v dana{njem ~asu primanjkuje.

Na{a sedanja stegovodkinja Barbara Polda pa je z nami delila misel iz `ivljenja na{ega 
ustanovitelja, ki bi bila lahko opora, vodilo v dana{nji dru`bi: »Okoli{~ine, ki jih gleda{ 
preden se poda{ v neko situacijo, nikoli niso tako grozne, kot se zdijo na za~etku. Ko 
se ti zdi, da se bo vse podrlo, se vedno izpla~a vztrajati.«

Tina [ranc in Ale{ Jekovec

Prevozi.org za vse, ki se vozite v Ljubljano
V pogovorih z ob~ani ugotavljam, da se precej ljudi iz Gorenjske vozi na delo ali {tudij v 
Ljubljano. Ker je javni prevoz nefleksibilen in zamuden, prevoz z avtom pa sorazmerno 
hiter, a ne poceni, se {irom Slovenije za skupne prevoze vse pogosteje uporablja portal 
www.prevozi.org. Le ta je namenjen temu, da po predhodnem dogovoru nudite prevo-
zov {e komu, ki potuje v isto smer, ali si sami najdete prevoz do ̀ elenega cilja. Tako si vsi 
udele`eni zni`ajo stro{ke, zmanj{uje se gostota prometa in manj se onesna`uje okolje. 
Deljenje zasebnih prevozov, ki jih tako ali tako opravite za svoje osebne potrebe, ne 
predstavlja dela na ~rno. Prav tako ni delo na ~rno, ~e si med seboj razdelite stro{ke pre-
voza, goriva ali cestnin. Portal dobro deluje za [tajerce, prepri~an sem, da bi lahko tudi 
za Gorenjce, ki naj bi bili `e pregovorno bolj {parovni. Preidimo z besed na dejanja 

Jurij Dol`an

Foto: Ga{per Razinger
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Nadja Krajnc, Tinkara Jan, Nika 
Zupan, Eva Kramar in Neja Masel 
Dolžan

Ma{kare pred ob~ino

Ma{kare pri pouku

Ma{kare pred {olo

Mladi glasbeniki uspe{ni na regijskem 
tekmovanju

V ~asu od 9. do 11. fe-
bruarja je v [kofja Loki 
in Radovljici potekalo 
18. regijsko tekmova-
nje mladih glasbenikov 
Gorenjske. Iz oddelka  
@irovnica je tekmovalo 
pet tekmovalk. 
Neja Maselj Dol`an je na-
stopila v disciplini vio lina 
v 1. a kategoriji ter do-
segla srebrno priznanje, 
Eva Kramar je v isti kate-

goriji dosegla zlato priznanje in Nika Zupan v disciplini violina v 1. c 
kategoriji prav tako zlato priznanje. Mentorica violinistk je Natalija 
[imunovi} Cilen{ek, pri klavirju jih je spremljala Monika Toman. V 
disciplini viola je nastopila Tinkara Jan iz razreda Ur{ke Praprotnik 
Zupan in dosegla zlato priznanje. Klarinetistka Nadja Krajnc je tek-
movala v komornih skupinah, kjer je kot ~lanica Kvarteta klarinetov 
pod mentorstvom Monike Korbar dosegla zlato priznanje. Nika in 
Tinkara sta kot zmagovalki v svoji disciplini in kategoriji nastopili 
tudi na zaklju~nem koncertu prvo nagrajencev. Vsi tekmovalci, ki 
so dosegli zlato priznanje, so se uvrstili na dr`avno tekmovanje, ki 
bo potekalo v mesecu marcu. V torek, 24. marca, ob 18.30 se 
bodo u~enci oddelka @irovnica predstavili na javnem na-
stopu v plesni dvorani Dvorane pod Stolom. Vabljeni!

Martina Valant

Ma{kare ma{kare

PE PLINSTAL

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

E: info@enos.si • S: www.enos.si

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

ENOS, d.d. objavlja  
novo ceno zemeljskega plina  

od 1. aprila 2015 dalje 

0,3190 €/Sm3 
(v ceni ni vključen DDV) oziroma 0,3892 €/Sm3 z DDV.

Dežurna številka
041 694 916 
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Upokojenci

Glasbeni spomini 
Aleksandra Me`ka
Udele`enci prireditve, ki jo je 9. februarja organi-
ziralo DU @irovnica, smo imeli prilo`nost, da smo 
se z gostom ve~era ob obujanju njegovih glasbenih 
spominov, lahko povrnili v leta na{e mladosti.

Gospod Aleksander Me`ek, v otro{tvu med svojimi so{olci 
poznan kot Me`kov Sa{o iz Most, se je leta 1972 odpravil 
v Anglijo. Tam je posnel svojo prvo plo{~o. Nato pa za{el 
tudi v vrste slovenske zabavne glasbe. Leta 1975 je izdal 
prvo slovensko priredbo ameri{ke pesmi Country Road, z 
naslovom Siva pot. V prispodobi je bila to pot, ki ga je v 
vseh letih glasbenega ustvarjanja v tujini vedno znova in 
znova pripeljala nazaj v doma~o vas. Kot pravi, se je ves 
~as zavedal svojih korenin. Njegove avtorske pesmi pa so 
nastajale z vsebino, ki je morala priti iz njega, iz njegovega 
notranjega do`ivljanja. Tako se je v pesmi Tu sem doma 
spra{eval: »Bo kdaj {e ~as, da spet se vrnem na vas?« V 
pesmi Materi pa je na papir izlil svoja ~ustva in ob~utke, ki 
so ga prevevali ob misli nanjo po odhodu v tujino.
Ob poslu{anju nekaterih njegovih glasbenih spotov je g. 
Aleksander Me`ek obudil spomin na koncerta v @irovnici, na 
njegov prispevek k ohranitvi struge Save Dolinke in na na-
stanek evropske {portne himne, ki jo je poimenoval Fair Play. 
Spregovoril je o televizijski dokumentarni oddaji Izza zavese, 
ki je prikazala njegovo 42-letno glasbeno kariero, o kateri je 
spregovoril njegov dolgoletni prijatelj Cliff Richard. Spomnil 
se je tudi 20. obletnice samostojnosti in neodvisnosti Slove-
nije, ki je botrovala nastanku njegovega projekta Podarjeno 
srcu. Ob zaklju~ku pogovora je opisal svojo vlogo `iranta in 
mentorja v televizijski oddaji Razred talentov.
Glede na dolgoletno glasbeno kariero, od prve avtorske 
pesmi Krila do uglasbitve Pre{ernove pesmi Kam, nam je 
bil ~as preskromno odmerjen, da bi lahko povedal vse.
Prav pa je, da omenim {e njegovo vlogo glasbenega am-
basadorja Slovenije, naslov Dobrotnika leta 2002 po izboru 
revije Na{a ̀ ena in naslov ̂ astni ob~an ob~ine @irovnica, za 
katero je zapisal »da je tam, kjer veter ponori, kjer venec je 
vasi, tik pod Karavankami, ki so vrh Parnasa vsej Sloveniji«.
G. Aleksander Me`ek je v {tevilnih besedilih dodobra opi-

sal »okol{no« tega raja. S tem pa je prispeval k njeni ve~ji 
prepoznavnosti. Za njegova prizadevanja se mu najlep{e 
zahvaljujemo. Zahvaljujemo pa se mu tudi zato, ker je bil 
pripravljen z nami podeliti svoje bogate spomine.
Na{e dru`enje se je za~elo in kon~alo z glasbo. V uvodu sta 
nastopila mlada glasbena talenta na{e ob~ine, za zaklju~ek 
pa nam je Ema Hribernik, udele`enka televizijskega Razre-
da talentov, skupaj z Aleksandrom Me`kom zapela Sivo 
pot. Na na{e zadovoljstvo pa Aleksander Me`ek potem ni 
odlo`il kitare – zapel nam je {e nekaj svojih pesmi. 
V imenu Sekcije za izobra`evanje in kulturo pri DU @irov-
nica se nastopajo~im najlep{e zahvaljujem.

Jana Zupan

Te~aj ra~unalni{tva – prilo`nost za 
nova znanja
V mesecu marcu in aprilu se bomo ~lani DU @irovnica 
zopet lahko udele`ili ra~unalni{kega te~aja. Glede 
na stopnjo znanja in prakti~ne izku{nje pri uporabi 
ra~unalnika je mo`en vpis v za~etni, nadaljevalni in 
zaklju~ni te~aj. Te~aje bo vodil g. Janez Ferjan, ki 
je svoje »ra~unalni{ko« znanje z udele`enci te~aja 
delil `e lani.

23. februarja je v dvorani pri Osvaldu potekalo uvodno 
predavanje v te~aj. Za~etek predavanja je bil namenjen po-
membnosti upo{tevanja nasvetov za pravilno dr`o pri delu z 
ra~unalnikom, zlasti ~e ga uporabljamo dalj ~asa. Saj nepra-
vilna dr`a hrbtenice, nepravilen polo`aj rok in zapestja, ne-
pravilna vi{ina zaslona ali njegova osvetlitev ter neustrezna 
vi{ina in povr{ina mize povzro~ajo dodatno obremenitev 
hrbtenice in napetost mi{ic. Posledi~no se pojavijo bole~ina 
v vratu, v ramenih in kri`u, bole~e zapestje in te`ave z o~mi 
(rde~e o~i, srbenje, solzenje ali ob~utek izsu{enosti).
V nadaljevanju predavanja je g. Janez Ferjan predstavil 
vsebino posameznih te~ajev, nas seznanil z novostmi na 
podro~ju operacijskih sistemov – ra~unalni{kih programov 
in z ukrepi ob pojavu ra~unalni{kih vsiljivcev (ra~unalni{ki 
virus, ~rv, trojanski konj).
Prvi vpis v ra~unalni{ke te~aje, ki bodo potekali v O[  
@irovnica (za~etni in nadaljevalni te~aj enkrat na teden, 
zaklju~ni te~aj dvakrat tedensko) je bil mo`en `e na uvo-
dnem predavanju. ^e pa se nam `elite priklju~iti, se 
lahko {e prijavite na sede`u DU @irovnica v ~asu 
uradnih ur ali pred za~etkom za~etnega te~aja.  
Vabljeni!

Jana Zupan

Ferdo, Ema in Sa{o
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Upokojenci

Stoletnica Antonije Dolenc
Gospa Antonija Dolenc z Brega je 16. januarja pra-
znovala 100. rojstni dan. 

Gospa Ton~ka 
je komu iz-
med bralcev 
mogo~e znana 
kot prodajal-
ka v nekdanji 
trgovini pri 
Kalanu. Tam 
se je zaposlila, 
potem ko se 
je z mo`em in 
otroki z Jesenic 
preselila v novo 
zgrajeno hi{o 

na Bregu. Sicer je bila Zimova z Dovjega, natan~neje z 
»vahtnce« med Dovjem in Hru{ico.
Na svojem domu me sprejmeta z mlaj{o h~erko Sonjo. 
Starej{a h~i, Nada, `ivi v [ibeniku. Gospa Ton~ka najprej 
ponosno poka`e vse cvetje in vo{~ilnice, ki jih je prejela za 
~astitljivo obletnico od sorodnikov in prijateljev. Obiska-
li so jo tudi predstavniki dru{tva upokojencev in ob~ine 
z `upanom. »Najve~je veselje pa so mi naredili sosedje,« 
pove Ton~ka. »V na{i ulici imamo navado, da okrogle 
obletnice popraznujemo skupaj. Prav vsi so pri{li. Mo{ki 
so celo stopili skupaj in mi zapeli. [e Tev`, ki je star komaj 
tri leta.«
Gospa Ton~ka jih ne ka`e sto. Nasmejana se su~e po sta-
novanju, pomaga pri pripravi kosila, tudi peka potice je 
njeno delo. »Nazadnje sem jo spekla za bo`i~, tudi za ve-
liko no~ jo bom, ~e mi bodo le priskrbeli prave orehe – 
morajo biti slovenski, kot mora biti ~okolada Gorenjka.« 
Z zdravjem, pravi Ton~ka, nikoli v `ivljenju ni imela te`av 
in {e danes, pri stotih letih, je tako. »Imam dobre gene,« 
se posmeje. »Doma nas je bilo deset otrok. [tirje smo {e 
`ivi, brat pri 92 letih {e vedno vozi avto. Jaz imam te`ave 
z o~mi in malo slab{e sli{im. Zunaj se ne sprehajam sama, 
ker sem `e enkrat padla, bolezni pa ne poznam. Z mo`em 
sva imela lepo ̀ ivljenje, ~eprav je bilo v~asih te`ko, najhuje 
takrat, ko je pri{la vojska. Tudi danes mi je lepo, bolj me 
skrbi za te`ave otrok in vnukov. Na televiziji vidim, da po-
litiki ne vozijo, tako kot bi morali. Kradejo, to pa je vendar 
smrtni greh.«
Dobre korenine, dobra volja, so`itje z ljudmi, ki jo obda-
jajo – verjetno vse to botruje dobremu po~utju in vedrini 
tudi pri stotih. Pa mogo~e {e to, da gospa ne je nobenih 
tablet. Kot je v {ali dejala, le tiste proti starosti (demenci).

 Polona Kus

Vo{~ili smo
V Zabreznici je 27. decembra dopolnila 92 let gospa 
Julijana Lakota. Obiskali sva jo z zaupnico Ivanko Sodja, ji 
vo{~ili in jo obdarili za osebni praznik. V krogu doma~ih smo 
obujali spomine na dogodke iz preteklosti. Ga. Julka je bila 
kljub zdravstvenim tegobam dobrovoljna in vesela obiska.

Na Bregu je 31. januarja dopolnil 90 let gospod Vin-
cenc Mravinec - Vinko. Vo{~ile smo mu Vojka Legat, 
Jerca Ti~ar in dobra soseda Fanika Valentin~i~. Tudi Vinko 
se je razveselil na{ega obiska. Ker ni ve~ trdnega zdravja, 
se ve~inoma zadr`uje doma. Poklepetali smo v dru`bi sina 
Marka in h~erke Olge z mo`em.

V @irovnici je 1. februarja dopolnila 91 let gospa 
Marija Kajdi` - Mara. Dru`abna gospa rada vidi, da jo 
kdo obi{~e, saj tako dan hitreje mine, obenem pa pozabi 
na zdravstvene te`ave. Z zaupnico Magdo @emlja naju je 
sprejela in pogostila skupaj s h~erko Olgo.

V Vrbi je 6. februarja dopolnila 90 let gospa Miroslava 
Novak. Ob rojstnem dnevu jo je obiskala zaupnica Helena 
[kantar. Gospa Mira `ivi z vnukinjo, ki ji pomaga pri vsako-
dnevnih opravilih, saj ji zdravje trenutno ne slu`i najbolje.

Vsem slavljencem in njihovim doma~im se zahvaljujemo 
za prijazen sprejem in jim `elimo dobrega po~utja.

Jerca Ti~ar

Obvestilo
RK @irovnica v sodelovanju z DU@ organizira preventivne 
meritve krvnega tlaka, krvnega sladkorja in hole-
sterola. Meritve bodo potekale v ^opovi hi{i v @irovnici 
18. marca in 22. aprila od 8. do 10. ure.
Prosimo, da pred meritvami ne zajtrkujete. Vabljeni!

Vabila
V dvorani Gosti{~a Osvald bo 13. aprila 2015 ob 19. uri 
predavanje Zgodnje odkrivanje tumorjev na preba-
vilih. Predaval bo Marko Jemec, med. spec. krg. Namen 
predavanje je predvsem »bolje prepre~iti kot zdraviti«!

2. marca smo ~lani DU@ poslu{ali predavanje Elvire in 
Franca Zavodnik z naslovom Vrtnarjenje po biodina-
miki. V nadaljevanju na{ega spoznavanja biodinamike bo 
30. marca ob 15. uri na njunem posestvu na Bregu pote-
kal prikaz priprave vrtov in obdelovalnih povr{in v spomla-
danskem ~asu. Vabljeni!

Predavanje – Tibet
19. januarja je bilo v gosti{~u Osvald predavanje z 
diapozitivi. [tevilni obiskovalci so spoznali del~ek 
`ivljenja in pokrajine v visoki planoti Tibet. 
Miran Dolar je z lepimi posnetki predstavil pot okoli svete 
gore Kailash, dolge okoli 52 km. Iz Nepala so se odpeljali v 
Tibet, kjer so se po neokrnjeni pokrajini s pogledi na glav-
ne junake {tevilnih alpinisti~nih zgodb; [i{a Pangma, ^o 
Oju, Mount Everest, Lhotse in Makalu, vozili do izhodi{~a 
pohoda okoli gore. Kailash je visok 6714 m, pohodniki pa 
se povzpnejo najvi{je 5610 m. Okrog gore romajo budisti, 
hindujci v smeri urinega kazalca. Popotnik se na poti znebi 
bremen preteklosti in se vrne na izhodi{~no to~ko popoto-
vanja o~i{~en. ̂ udoviti razgledi, prijazni doma~ini, romarji 
so pot naredili nepozabno.
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Ob~ni zbor Dru{tva pode`elskih 
`ensk pod Golico in Stolom

»Rade smo kmetice in dobre gospodinje, neskon~no rade 
imamo doma~e pode`elje, vendar prostor okrog na{ih 
{tedilnikov ni edino, kar si `elimo. V jesenskih in zimskih 
ve~erih se dru`imo v gasilskem domu v Smoku~u, kjer 
se ukvarjamo z ro~nimi deli, beremo Jalnovo Cvetkovo 
Cilko, malo klepetamo in se kdaj pa kdaj od srca nasme-
jemo. Saj je smeh pol zdravja, mar ne?«

Tako smo ugotavljale na leto{njem ob~nem zboru, 17. januarja 
pri Trebu{niku v @irovnici, kjer smo se veselile poro~ila predse-
dnice, v katerem je pisalo, da je bilo leto 2014 za dru{tvo zelo 
uspe{no, da smo dosegle vse, kar smo za to obdobje na~rtovale 
in k na~rtovanemu {e veliko dodale. 

[tevilna udele`ba ~lanic na ob~nem zboru je spet pokazala, 
kako rade se dru`imo. Veseli nas, da nas obe ob~ini, jeseni{ka in 
`irovni{ka, finan~no podpirata. Ponosne smo, da se je na{emu 
povabilu prijazno odzval `upan Ob~ine @irovnica gospod Leo-
pold Poga~ar, ki nas je na zboru lepo pozdravil. Skupaj smo 
zasnovali tudi na~rte za prihodnje sodelovanje. Z nami so bile 
predsednica Krajevne skupnosti Planina pod Golico gospa Ne-
venka Klinar in ~lanici sorodnega dru{tva ob~ine Kranjska Gora, 
gospe Ivica Gorjanc in Darinka Tarman.

Na zboru smo sprejele na~rt dela za leto 2015. Poleg izletov 
bomo pripravile predavanje sestre Nikoline, pohod v Karavan-
ke, dve kulturni prireditvi bomo posvetile kruhu, predstavile se 
bomo na Blejski Dobravi, v Javorni{kem Rovtu, v Planini pod 
Golico, prisotne bomo na Breznici, v @irovnici, Smoku~u in v 
Doslov~ah. Na{ prijatelj, fotograf Ivan [enveter, nas bo zago-
tovo razveselil z razstavo fotografij, pripravile bomo razstavo 
ro~nih del. Tudi v prihodnjem letu bomo ob~udovale svet in 
~astile doma~e literarne ustvarjalce.

Na na{em sre~anju je iz citer prelepe zvoke izvabljala Cirila Zu-
panc, skupaj s Pevko Marijo Pogorevc smo celo zapele in recita-
torkama Marji ter Darji se je pridru`il `irovni{ki `upan.

Ni~ naj vas ne zadr`i, pridru`ite se nam. Pri nas ni nikoli dolg~as. 
[e v juliju ne bomo imele dopusta! 

Darja Jakopi~, predsednica Dru{tva pode`elskih `ensk 
pod Golico in Stolom

Gnezda ali pol`i

Testo
Potrebujemo: 1 kg bele moke, 8 dag kvasa, 1 jajce, 2 rumenjaka, 
pol dcl olja, za oreh masla, 2 `lici sladkorja, 1 vaniljev sladkor, 
1 `li~ka soli, 1 `lica ruma, 3–4 dcl mla~nega mleka in jajce z 
mlekom za premaz. Priprava testa je enaka kot za orehovo 
potico.

Orehov nadev
Potrebujemo: 80 dag orehov, 6 `lic sladkorja, 1 vaniljev sladkor, 
l limonov sladkor, 2 jajci, 1 ̀ lica mletega cimeta, 1 ̀ li~ka kakava, 
malo prave kave in mletih nagljevih `bic, 1 `li~ka mletega 
kardamoma, 4 dcl mleka ali smetane in 5 dag masla. Mleko in 
maslo segrejemo, da je vro~e. Vme{amo orehe in ko se zmes 
nekoliko ohladi {e ostale sestavine.

Skutni nadev
Potrebujemo: 70 dag skute, 3 `lice sladkorja, 1 vaniljev sladkor, 
1 limonin sladkor, 15 dag rozin, 2 dcl kisle smetane in 2 jajci. 
Vse sestavine zme{amo.

Izdelava gnezd
Ko se testo z vzhajanjem podvoji, ga damo na desko in z 
rokami {e malo pregnetemo. Nato ga razvaljamo in nama`emo 
z nadevom. Testo in nadev morata biti enako topla. Testo z 
nadevom dobro zvijemo v ve~ potic poljubne debeline. Potice 
z ostrim no`em razre`emo na pribli`no 4 cm debele kolobarje 
– gnezda. Peka~ oblo`imo s papirjem za peko in {e malo 
nama`emo z oljem. Gnezda polo`imo nanj dovolj narazen, ker 
pri peki narastejo. Prema`emo jih s stepenim jajcem in mlekom 
ali pa s sladkorno glazuro (sladkor raztopimo v vodi). Pustimo, 
da gnezda nekoliko vzhajajo. Pe~emo jih pribli`no pol ure pri 
160 °C. ^e gnezda po desetih minutah peke po vrhu prehitro 
rumenijo, jih pokrijemo s papirjem. 

Gnezda so zelo primerna za pogostitve ve~jega {tevila gostov. 
V Vrbi jih pripravimo za praznovanja, »smn« in Pre{ernove 
proslave. Postre`emo jih v peharju s prti~em ali v lon~eni skledi.

Jelka Koselj

T 04/5801240

Moste 31a
4274 @irovnica
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Novice iz PGD Zabreznica

V za~etku leta smo se v Prostovoljnem gasilskem dru{tvu 
Zabreznica kot vedno zbrali na zboru ~lanov in se ozrli v 
preteklo leto. Z zadovoljstvom smo ugotovili, da nas vi, 
ob~anke in ob~ani ob~ine @irovnica, {e vedno podpirate 
in lepo sprejmete gasilski koledar ob koncu leta, za kar 
se vam v dru{tvo lepo zahvaljujemo. 

Potegnili smo ~rto pod evidentiranimi opravljenimi urami, ki 
smo jih ~lani v letu 2014 opravili skupno 4.488, od tega najve~ 
(1.200) za gasilske vaje. To se nam je lepo obrestovalo, ker je bilo 
lansko leto po tekmovanjih eno najbolj {tevil~nih in uspe{nih. 
Poleg intervencij, parkiranj in varovanj so ~lani in ~lanice dobro 
skrbeli za fizi~no pripravljenost in se tekom leta udele`evali ra-
znih desetk, maratonov, vzponov ..., kjer so nastopali z imenom 
na{ega dru{tva. 

V leto{njem letu mladina pridno nadaljuje z vajami za tekmo-
vanja, ob praznikih smo poskrbeli za varovanja in parkiranja, 
{tirje ~lani so se udele`ili izobra`evanja »vrvna tehnika«, povelj-
nik Sa{o Pintar nam je pripravil nenapovedano vajo re{evanja 
po{kodovane osebe iz zadimljenega objekta. 

Najbolj ponosni smo pa na podmladek, kjer je 18 ~lanov uspe{no 
opravilo 62-urni Osnovni te~aj za gasilca in dobilo status gasilec 
pripravnik – ~estitamo!

Klemen Rev

Napovedujemo

100 let HE Zavr{nica  
in 50 let dru`be Savske 
elektrarne Ljubljana d.o.o.

V leto{njem letu bomo v Savskih elektrarnah Ljubljana d. o. o. 
praznovali pomembni obletnici, ki izpri~ujeta zgodovinsko vlogo 
in tradicijo pri izkori{~anju obnovljivega vodnega vira za proiz-
vodnjo elektri~ne energije, te pomembne dobrine, brez katere si 
`e desetletja ne moremo predstavljati na{ega vsakdana.

Osrednja slovesnost v po~astitev 100-letnice za~etka  
obratovanja HE Zavr{nica in 50-letnice uspe{nega delovanja 

dru`be Savske elektrarne Ljubljana bo 
v petek, 24. aprila 2015, v stari strojnici HE Zavr{nica. 

Slavnostni govornik bo dr. Peter Ga{per{i~, 
minister za infrastrukturo.

Ob teh pomembnih jubilejih vas vabimo tudi na dan 
odprtih vrat HE Zavr{nica in HE Moste, ki bo v soboto, 

25. aprila 2015.

Obe elektrarni si boste lahko ogledali ob vodenem 
spremstvu. Ogledi bodo ob 10.00, 11.30 in 12.00 uri.

Vabljeni!

Vabilo 
na brezpla~no delavnico Dobra higienska in 
proizvodna praksa (HACCP)

Delavnica je namenjena vsem, ki se pri svojem delu sre~ujejo s 
proizvodnjo, prometom in prodajo `ivil. Udele`enci delavnice 
prejmejo potrdilo o izobra`evanju. 

^as in kraj delavnice: 12. 3. 2015, 9:00–13:00, RAGOR
Predavateljica: Sonja ^eferin Toma{ univerzitetna diplomirana 
in`enirka `ivilske tehnologije.

Prijave po{ljite po e-po{ti dina�ragor.si ali pokli~ite na {t. 
04/581-34-19. V prijavi navedite ime, priimek, ob~ino ter tele-
fonsko {tevilko. 

Delavnica je sofinancirana s strani ob~in Zgornje Gorenjske in se izvaja v 
okviru vstopnih to~k VEM na lokalnem nivoju v letu 2015 »VEM 2015«.

Pripravniki po zaklju~ni vaji na Osnovnem te~aju za gasilca

Pokličite nas! Pomagali vam bomo.

Ugodna ponudba
Čiščenje prenosnega računalnika in 
protivirusni pregled! Samo 45,75 €! 

Odstranjevanje najdenih virusov in drugih 
škodljivih programov zaračunamo posebej.

Servis prenosnih računalnikov 
Rešujemo vsakovrstne težave s 

prenosnimi računalniki različnih 
blagovnih znamk: čiščenje procesorjev 

in ventilatorjev, popravila osnovnih 
plošč, menjava žarnic v displejih, 
menjava diskov, presnemavanje 

podatkov, čiščenje virusov. 
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Natan~no 100 let je minilo, odkar je 25. februarja 1915 z 
obratovanjem za~ela HE Zavr{nica – prva javna hidroelektrarna 
de`ele Kranjske in oddala prve kilovatne ure elektri~ne energije 
po bli`nji Gorenjski. Pot do tega uspeha ni bila enostavna.
 
ZA^ETKI ELEKTRIFIKACIJE NA SLOVENSKEM
Ideja o elektrifikaciji in pridobivanju elektri~ne energije je bila na 
Slovenskem uresni~ena zelo zgodaj. Pri nas je bila prvi~ upora-
bljena elektri~na razsvetljava `e leta 1883 v parnem mlinu vele-
industrijalca Karla Scherbauma v Mariboru, leto dni kasneje so z 
elektriko `e razsvetlili Postojnsko jamo. Na Gorenjskem naj bi `e 
leta 1893 Vinko Majdi~ iz Kranja razsvetlil svoj mlin z elektriko a 
Kranj je dobil mestno razsvetljavo {ele leta 1898.

Maribor in [kofja Loka dobita leta 1883 kot prva v Sloveni-
ji elektri~no razsvetljavo trga oziroma ulice. Hidroelektrarna 
Fu`ine je za~ela obratovati 14. aprila 1897 in je prva slovenska 
elektrarna na izmeni~ni tok. 

KRANJSKI DE@ELNI ZBOR MISLI RESNO
De`elni zbor je leta 1909 pooblastil de`elni odbor, naj zgradi 
elektrarno na Gorenjskem. Ta predlog je dal de`elnemu zboru 
njegov ~lan dr. Evgen Lampe, ki je bil zagovornik mnenja, da 
bodo Slovenci vzdr`ali samo, ~e bodo gospodarsko mo~ni, kar 
je pogojeno z elektrifikacijo de`ele. 

Takratna dr`avna ureditev
Dr`avna ureditev Avstrije je bila s centralno vlado na Dunaju, 
dr`ava pa je bila razdeljena na de`ele s svojim parlamentom, 
ki se je imenoval de`elni zbor, sestavljen iz poslancev, ki so jih 
izvolili de`elani na volitvah. 
Kranjski de`elni zbor je sprejemal zakone, ki so bili v de`elni 
pristojnosti. V pristojnost de`elne avtonomije je spadalo kmetij-
stvo, javne zgradbe (zgrajene iz de`elnih sredstev), dobrodelne 
ustanove (vzdr`evane iz de`elnih sredstev), ob~inske, cerkvene 
in {olske zadeve, zadeve glede opravljanja priprege, preskrbe in 
nastanitve voja{tva ter de`elni prora~un. De`elnemu zboru je 
predsedoval in ga vodil de`elni glavar, ki ga je izmed ~lanov 
de`elnega zbora imenoval cesar. Za upravljanje teko~ih zadev v 
~asu, ko de`elni zbor ni zasedal, je bil pristojen de`elni odbor, ki 
so ga sestavljali de`elni glavar in {e {tirje ~lani de`elni odborniki, 
ki so vodili de`elno upravo in gospodarstvo. Naloga de`elnega 
odbora je bila upravljanje de`elnega premo`enja, vodstvo ura-
dov de`elne avtonomije, de`elnih zavodov in ustanov.

Razprave in ogledi voda na Kranjskem
Na za~etku 20. stoletja je Kranjski de`elni zbor spoznal, da 
je za gospodarski razvoj De`ele Kranjske izredno pomembna 
elektrifikacija. V letih 1908 do 1909 so potekale razprave in 
formalni ogledi vseh voda na Kranjskem za njihovo izrabo za 
proizvodnjo elektri~ne energije.

Interesi za izrabo vodne energije v zgornjem gorenjskem kotu
Kot prva se je z elektrifikacijo `eleznic ukvarjala @elezni{ka upra-
va. @e leta 1905 se je zanimala za vodne sile na Savi. Izdaji kon-
cesije se je predvsem upirala jeseni{ka `elezarna, ki je hotela 
sama izkori{~ati Savo. Za iste lokacije so se zanimali tudi drugi 
interesenti npr. nekatere gorenjske ob~ine, blejski hotelirji in in-
dustrija. Pojavili so se tudi tuji strokovnjaki in dru`be z idejnimi 
projekti za izkori{~anje vodnih sil na Gorenjskem ne toliko zato, 

da bi sami gradili, kot da bi svoje projekte prodali resnej{im inte-
resentom. Tako je bil izdelan tudi projekt izrabe Zavr{nice; prvo-
tna elektrarna je bila predvidena v Mostah pod cestnim mostom 
preko njene struge.

Zamisel za elektrifikacijo
Na Kranjskem je bil pobudnik elektrifikacije De`elni odbor za 
Kranjsko. Pravi pobudnik je bil in`enir Du{an Sernec, tedaj za-
poslen v Trstu pri Splo{ni elektri~ni dru`bi, ki je bila podru`nica 
elektri~ne dru`be AEG (Allgemeine Elektrizitätsgesellschaft). 
Zbudil je zanimanje za elektrifikacijo de`ele pri takratnem 
de`elnem glavarju, s katerim je bil v sorodstvenih zvezah in ki 
ga je nato povezal z de`elnim odbornikom za finance dr. Evge-
nom Lampetom. Ta se je zavzel z vso njemu lastno energijo za 
elektrifikacijsko akcijo. 

BILI SO TUDI NASPROTNIKI GRADNJE PA TUDI 
POLITI^NE ZDRAHE
Velikopotezna finan~na politika dr. Lampeta je bila ve~krat dr-
zna, da je vzbujala zaskrbljenost, ~estokrat tudi pri njegovih pri-
jateljih in so nekateri zato nasprotovali gradnji Zavr{nice. Mnogi 
so nasprotovali tudi zato, ker niso poznali koristnosti elektrike 
in so bili mnenja, da je najbolj{i motor vol, najbolj{a `arnica 
pa petrolejka. Tudi po izgradnji zavr{ni{ke elektrarne se nekateri 
dolgo niso mogli odlo~iti, da se priklju~ijo na krajevno omre`je, 
ker so se bali, da more sama elektrika za`gati poslopje, ali pa 
pritegniti strelo v hi{o. 

Seveda pa so svoje k problematiki dodale tudi politi~ne zdrahe. 
Vladajo~a Slovenska ljudska stranka se je zavzemala za gradnjo, 
opozicijska demokratska stranka pa je temu nasprotovala.

@e pred leti, ko se je spro`il projekt zgraditi na Zavr{nici elektri~no 
centralo, so bili naprednjaki (NNS) prvi, ki so v interesu de`ele 
svarili pred elektrarni{kim podjetjem. Vendar jih klerikalci niso 
poslu{ali. Ogla{ali pa so se tudi strokovnjaki, ki so zatrjevali, da 
elektri~ne centralne naprave ob Zavr{nici ne morejo uspevati in 
da je izklju~eno, da bi mogle te vodne naprave nesti tiste dohod-
ke, ki si jih je obetal de`elni odbor in z njim de`elni zbor.
De`elni finan~ni minister dr. Lampe je tolkel na boben in do-
kazoval, da tako pomembnega dela de`ela {e nikdar ni storila 

HE ZAVR[NICA – 100 LET V SLU@BI ENERGETIKE

Karikatura o na~rtih HE Zavr{nica, 1903–1910, avtor Hinko 
Smrekar 
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in da se bodo {e pozni rodovi ~udili modrosti tega de`elnega 
odbora. Vsakega, ki se je drznil dvomiti o njegovi nezmotljivosti 
je nagnal z lopovom in falotom, ki ni~esar ne razume.

VSEENO SO ZA^ELI IN USPELI
Hkrati z gradnjo elektrarne so se lotili tudi izgradnje 
omre`ja. 
Izgradnja daljnovodov je bila na~rtovana iz hidroelektrarne 
Zavr{nica v treh smereh: do Bleda, na sever do Jesenic in na 
spodnjo Gorenjsko do Brezij.
Daljnovodi z napetostjo 10 kV so se za~eli graditi `e leta 1914. 
Prvi daljnovod je bil zgrajen do Bleda z odcepi v Gorje in Zasip.

Elektrika na Gorenjskem. Drogovi za elektri~ni daljnovod 
`e stoje na Bledu in proti Brezjam, odjemalci za elektriko se 
pridno ogla{ajo. Kmalu bo zasvetila lu~. Liberalci so od same 
zavisti `e vsi zeleni.
Gorenjec, 05. 06. 1914

Zgradba de`elne elek-
trarne na Zavr{nici. 
V centrali dela redno 
napredujejo. Dvigalo je 
montirano, ta teden se 
strojnica ome~e, drugi 
teden se pri~ne monta`a 
strojev. Za sedaj se vzida 
prva turbina, tudi ge-
nerator pride v kratkem 
iz tovarne. Cevovod bo 
gotov priblì no v treh 
dneh. Napeljava ìc bo 
drugi teden na Bledu 
kon~ana, glavni vod 
proti Bledu tekom 14 
dni. Krajevno omre j̀e 
na Brezjah bo gotovo ta 
teden. 
Slovenec, 09. 07. 1914

Tudi gradnja elektrarne je lepo napredovala
Ne glede na {tevilne peripetije okoli gradnje, razne nesre~e pri 
gradnji in te`kem obdobju za~etka prve svetovne vojne so elek-
trarno zgradili v rekordnem ~asu. Z gradnjo so za~eli avgusta 
1911, z vsemi deli pa so zaklju~ili oktobra 1915.

Dogotovljena elektrarna. Na Zavr{nici je de`elna elektrarna 
dogotovljena in pri~ne v kratkem obratovati v polnem obsegu.
Gorenjec, 19. 02. 1915

Elektrarna na Zavr{nici je za~ela delovati! Za na{e gospo-
darstvo zelo va`na novica je to. Razmere sedanjega ~asa ne 
pripu{~ajo, da bi se ta velepomembni za~etek dela praznoval 
slovesno. Upajmo pa, da bo Bog to delo blagoslovil v korist 
lepe na{e de`ele. Ve~ o napravah na Zavr{nici bodemo spre-
govorili ob priliki.
Domoljub, 25. 02. 1915

25. februarja 1915 je prvi~ stekel tok v elektri~ne dalj-
novode iz hidroelektrarne Zavr{nica pri @irovnici, prve 
pode`elske javne elektrarne na Slovenskem.
»Zavr{nica te~e. Prva Kranjska de`elna elektrarna v obratu. Tur-
bine se vrte, stroji delujejo in lu~ se je zasvetila. Zdrav razum je 
tudi v ljudstvu premagal mo~ zlobe in nevednosti«, je zapisal 
dr. Evgen Lampe 27. februarja 1915 v ~asopisu Slovenec.
Elektrika je ob{la zgornjo Gorenjsko kot nova, za tisti ~as {e 
dokaj neznana energija v ~asu, ko je z vso silo divjala prva sve-
tovna vojna, ki je mo~no zavrla nadaljnjo elektrifikacijo. 

V bli`njih vaseh in mestih so bili nad elektriko navdu{eni

Elektrifikacija Radovljice
Razsvetljen glavni trg. Iz Radovljice se nam pi{e: Zdaj smo pa 
kar velikomestni. Glavni trg je razsvetljen kakor salon. Silno 
mo~ne, svetle lu~i raz{irjajo tako svetlobo, da se lahko po trgu 
izprehaja{ in ~asnike bere{. Je vredno pogledati! Hvala de`eli 
za to lepo napravo!
Slovenec, 27. 02. 1915

Po 90 letih obratovanja HE Zavr{nica spomenik tehni{ke 
kulture
V 90 letih obratovanja do leta 2005 je HE Zavr{nica proizvedla 
378 mio kWh elektri~ne energije. Povpre~na letna proizvodnja 
elektrarne v obdobju od leta 1915 do 2005 je zna{ala 4.206.000 
kWh, maksimalno proizvodnjo v celotnem obdobju delovanja 
elektrarne pa so zabele`ili v letu 1965, in sicer 9.463.000 kWh.
Hidroelektrarna Zavr{nica je uspe{no obratovala do 14. januarja 
2005, ko je bila zaradi ~astitljive starosti zaustavljena. Postavlje-
na je bila na ogled kot spomenik tehni{ke kulture. Namesto nje 
je proizvodnjo elektri~ne energije prevzel nadomestni agregat 4, 
zgrajen v strojnici HE Moste.

Anton Koselj, vodja HE Moste
Fotografije: arhiv HE Moste

Dovodni rov v vodostan je prebit.

Gradnja cevovoda nad Mostami

De`elni veljaki so si pri{li ogledati gradnjo vodostana nad  
@irovnico.
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Priprave KK Zavr{nica 
v Strunjanu

V ~asu zimskih po~itnic smo v Kolesarskem klubu 
Zavr{nica organizirali priprave na sezono v Strunjanu. 
Priprav se je udele`ilo kar 13 otrok starosti od 8 do 17 let 
v spremstvu treh trenerjev in nekaterih star{ev.

Nekaj nas je v soboto na pot krenilo kar z Vrhnike, drugi so 
prvi trening naredili ob slovenski obali. Na{o obalo in kraje, {e 
bolje vzpone v zaledju, kot so Malija, Korte, Sv. Peter in [marje, 
smo osvajali vse dni priprav, podali pa smo se tudi ~ez mejo v 
Umag in Buje. Mlaj{i so pod vodstvom Primo`a Ravnika nabirali 
kilometre po okoli{kih gri~ih, starej{i pa z Rokom Grilcem klepali 
resne vi{inske metre. Po turah so bili nekateri tako utrujeni, da 
so videli `e bele zaj~ke. Termometer je kazal zgolj 4, mogo~e 6 
stopinj, zato je bil po hudem treningu sredi tedna popoldanski 
oddih v bazenu {e kako dobrodo{el. 

Na{i mladi ~lani so prve priprave vzeli zelo zares. Pokazali so 
pravi borbeni duh, tudi novinci v klubu so lahko videli, kaj jih 
~aka na tekmah. Zelo pomembno je, da smo zvozili brez huj{ih 
po{kodb, seveda pa je bilo nekaj manj{ih padcev. Sklenem lah-
ko, da smo po skupnih pripravah ~lani postali bolj povezani in 
pripadni skupni stvari. Upam, da se prihodnje leto vrnemo na 
obalo v vsaj tako veliki zasedbi in {e za kak{en dan ve~.

@iga Blatnik

Ob~ni zbor KK Zavr{nica 2015

^lani Kolesarskega kluba Zavr{nica so se na rednem 
letnem ob~nem zboru zbrali 27. februarja v Gosti{~u 
Osvald na Selu. 

Udele`ilo se ga je zgledno {tevilo ~lanov od skupno 130 
v~lanjenih v klub. Na zboru so prisluhnili poro~ilom, pozdravu 
pod`upana Sebastijana Zupana in potrdili spremembo v vodstvu 
kluba. Z mesta predsednika in blagajni~arke sta namre~ iz oseb-
nih razlogov odstopila Miha Ben~ina in Mirjam Fain. Njuni vlogi 
sta prevzela @iga Blatnik in Petra Aha~i~. 

@iga je imel `e takoj prilo`nost predstaviti program dela za leto 
2015. Kot je dejal, ima klub trenutno dobro trenersko ekipo in 
tudi podmladek, zato se nadejajo uspe{nih treningov in nasto-
pov na tekmovanjih. Za rekreativce bodo tudi v prihodnje orga-
nizirane ~etrtkove ture, ki jih vodi Gaber [orn, vsi ~lani pa bodo 
svojo pripravljenost lahko preverili na vzponu na Valvazor ob 
za~etku in koncu sezone. KK Zavr{nica bo tudi letos organizator 
tekme za slovenski pokal, junija v Zavr{nici, in tridnevnega kole-
sarskega izleta konec avgusta.
Ob~ni zbor so kolesarji zaklju~ili s prijetnim dru`enjem.

P. K.

Leonu v spomin
Betka je bila dobra gospo-
dinja, Leon Pal~i~ (rojen leta 
1939) pa resen in skrben 
oskrbnik Pre{ernove ko~e na 
Stolu. Deset let neutrudnega 
dela in razdajanja planincem 
sta pre`ivela na Stolu. Za-
dnjo sezono sta iz daljave, iz 
Mo{enj, nemo~no opazovala, 
kako je veter vrtin~il obla-
ke po Stolu in »poslu{ala« 

bu~anje kakor v letih, ko sta bila v takih prilikah na varnem v ko~i.

Pripravljen na slavje se je dobro uro pred prihodom novega leta 
ob postelji zgrudil in se za vedno, nemo poslovil od tega sveta, od 
svojcev, ki jih je imel rad, in prijateljev, ki jih je cenil in spo{toval.
Prihajal sem v ko~o. Po ve~ ur sem se zadr`eval v okolici. Z `eno 
sta nesebi~no podprla mojo zamisel in delo, ko sem po dolgih 
letih »odkril« in o~istil »Steden'c« na razpotju 'med Stolmi' (po 

doma~e). Opis in prikaz tega dejanja na papirju sta izobesila na 
steber v to~ilnici in kot zanimivost to razlagala planincem. 

Leon me je sprejemal kot prijatelja, Betka kot gosta. Vsakokrat 
sva z Betko pred odhodom pred ko~o popila kavico. Tudi tistega 
leta, ko je bila nadle`na mi{ja zalega. Izdelal in dostavil sem jima 
»p'h«. Leon mi je kasneje povedal, da je mi{i uspe{no polovil, da 
je {tel le do dvesto, potem pa ni~ ve~.
Zaupal mi je, da je po 70 letih bitke na Stolu brskal okrog ko~e 
in v bli`ini groba partizana Kodra na{el 12 tulcev iz oro`ja sta-
rojugoslovanske vojske, ki so ga posedovali borci. Izjemoma mi 
je kot prijatelju poklonil 3 tulce, ki jih hranim v svojem muzeju.

V~asih z resnim, v~asih s hudomu{nim pristopom je sprejemal 
goste. Vsi smo ga cenili in spo{tovali. Z lepim in prijetnim je 
obele`il svoj ~as na Stolu. Zato se ga bomo hvale`no spominjali 
prav planinci z mislijo enega od mnogih: »Ljudje, `ivali in vode, 
planine in gore v so`itju naj `ive …« ([U)

Pavel Be{ter
Selo 11. 1. 2015

Leon - pred Pre{ernovo ko~o na 
Stolu

Stari in novi predsednik sta dru`no podelila priznanja in 
skromne nagrade tekmovalcem za trud in prizadevanje na 
tekmah slovenskega pokala v krosu.
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Ekipa Kumrov'c

Toma` Dolar na kontrolni to~ki

Okrep~ilo na cilju – Nejc Kuhar, zadaj Matej Merlak

Turni rally Zavr{nica 2015
V soboto, 21. februarja, je v dolini Zavr{nice prvi~ pote-
kalo turnosmu~arsko tekmovanje za slovenski pokal.
Organizatorji, Planinsko dru{tvo @irovnica, so tekmovanju dali 
ime Turni rally Zavr{nica in se po ogledu leto{nje 1. tekme na 
Zelenici in 2. na Jezerskem zagnano lotili priprav. 
Vse je {lo po na~rtu do tedna pred dirko, ko je sonce neusmiljeno 
za~elo topiti sneg. No, {ajtrge, lopate in kar nekaj parov rok so bili 
vendarle mo~nej{i in v soboto zjutraj je bila proga pripravljena. 

43 tekmovalcev se je ob 10. uri s {tarta v @ingarici pognalo na 
sedemkilometrsko traso do Doma pri izviru Zavr{nice. V nadalje-
vanju je sledil {e krog oz. dva z vzponom, spustom in finalnim 
vzponom do cilja pri Domu. Skupno so tekmovalci na dalj{i pro-
gi premagali 1175 in tisti na kraj{i 950 vi{inskih metrov. 
V ~lanski konkurenci je ciljno ~rto prvi pre~il vodilni v slovenskem 
pokalu Nejc Kuhar (3. mesto Miha Rakar), izmed {tirih ~lanic 
je bila najhitrej{a Karmen Klan~nik, med mladinci je slavil Ma-
tej Merlak in med veterani Tone Karni~ar pred drugouvr{~enim 
doma~inom Primo`em Ravniharjem. Doma~i tekmovalci so se 
odli~no odrezali tudi v konkurenci rekreativcev – Toma` Dolar 
je zasedel 1. mesto in Luka [turm 3. mesto, sledila sta {e Nejc 
Justin (6. mesto) in Nejc Ravnihar (9. mesto). Med tremi rekrea-
tivkami se je na prvo mesto uvrstila Simona Kutnjak. 
Razglasitev rezultatov je potekala v Domu pri izviru Zavr{nice, 
kjer so vsem sodelujo~im postregli z enolon~nico in pecivom. 

Leto{nja 4. tekma za slovenski pokal v turnem smu~anju v 
Zavr{nici je po mnenju tekmovalcev in opazovalcev lepo uspe-
la. Pohvalili so tako pripravo in zahtevnost progo kot izvedbo 
tekmovanja. 
Pri organizaciji so poleg ~lanov PD @irovnica sodelovali ~lani GRS 
Radovljica, PGD Zabreznica in prostovoljci. O dogajanju na progi 
in rezultatih je prisotne obve{~al Martin [olar. Organizatorji se 
za pomo~ zahvaljujejo vesm sponzorjem tekmovanja.

P. K.

Zavrhov turnir v hokeju na ledu
Ponudbo zimskih radosti v Zavr{nici je letos obogatilo 
drsali{~e pri Baru Zavrh. Ledena ploskev je privabljala 
drsalce in ljubitelje hokeja. Gostila je tudi dva hokejska 
turnirja.
Na prvem, 10. janu-
arja, je sodelovalo 12 
ekip (po 4 igralci) iz 
doma~ih in okoli{kih 
vasi, med njimi hi{na 
ekipa Kumrov'c. Slavi-
li so Dalmatinci pred 
ekipo doma~inov 
UK Team in Ugorji iz 
Lesc. ^lani Kumrov'ca 
so po dveh odigra-
nih tekmah izpadli iz 
konkurence in zasedli 
predzadnje mesto. 
Kot so dejali, se bolj{e 
uvrstitve v hudi konku-
renci, kljub pripravam 
na turnir, niso nadejali, tekmovali pa so po na~elu »Va`no je 
sodelovati, ne zmagati«.
Drugi turnir je potekal na razsvetljenem drsali{~u 7. februarja v 
ve~ernih urah. Tokrat so bile skupine oblikovane z `rebom igral-
cev. Zmagala je trojka Miha Bulovec, Grega Mahkovec in Luka 
Kosma~.
Oba turnirja je organiziral Bar Zavrh.

P. K.

Bar Zavrh je od sobote, 28. 2. 2015, bogatejši 
za zimski vrt, ki ponuja pravi užitek ob pogledu 

na naravo. Vabljeni. 

040 366 377 
www.zavrh.si 
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Zimska sezona se po~asi kon~uje

Zimska sezona smu~arjev skakalcev se bli`a koncu. S po-
nosom lahko zatrdimo, da je za nami {e eno uspe{no 
tekmovalno obdobje. V prvi vrsti nas je z osvojenimi 
to~kami na novoletni turneji, svetovnem in celinskem 
pokalu – 1. in 3. mesto, poleg ostalih odli~nih uvrstitev – 
razveseljeval Rok Justin. 

Ker zgledi vle~ejo, saj se je {tevilo mladih nadobudnih skakal-
cev v klubu precej zve~alo, smo se nadejali tudi velikega {tevi-
la osvojenih to~k na DP, pokalnih in regijskih tekmovanjih, od 
najmlaj{ih pa do ~lanov. Uspehi niso izostali, ker je bilo tekem 
veliko, bomo izpostavili le nekaj najodmevnej{ih rezultatov.

Dr`avna prvenstva in Pokal Cockta:
De~ki – 9: @an Kr`i{nik 5., Domen Lu`nik 7. in Andra` Vere{ 10. 
mesto 
De~ki in deklice – 11: Nik Hebrle, Alja` Zupan, Drejc Jenko 
Poga~nik in Tone Petek 2. mesto, Matic Krmelj 8. in Ta{a Gre-
gorec 9. mesto 
D – 13: Marcel Rep 4. mesto 
D – 14: O`bej Modrijan 5. in Tja{ Grilc 9. mesto; 
D – 15: Vid Petek in Urh Nagode 12. mesto; 
Mladinci – 16 in 18: [tefan Sever 11., Nejc Bi~ek 13., Matic Lo-
tri~ 15. in Jernej Silvester 5. mesto.

Regijski pokal – skupno
De~ki in deklice – 9: @an Kr`i{nik 3., Domen Lu`nik 4. in Andra` 
Vere{ 8. mesto; D – 10: Nik Hebrle 1., Alja` Zupan 6. mesto; D 
– 11: Tone Petek 6., Drejc Jenko Poga~nik 13., Maj Pagon 14., 
Matic Krmelj 15., in Ta{a Gregorec 8. mesto ter D – 13: Marcel 
Rep 2. mesto.

Ker so dobri rezultati odraz kvalitetnega in trdega dela tekmo-
valcev in trenerjev (sedanjih in nekdanjih), seveda tudi ob izdatni 
pomo~i star{ev ter ostalih aktivnih sodelavcev kluba, je prav, da 
se vsaj enkrat letno snidemo in »potegnemo ~rto« pod preteklim 
letom. 

Leto{nje sre~anje ~lanov SSD Stol na letnem ob~nem zboru je bilo 
{e posebej slavnostno, saj smo podelili dve ~astni plaketi dru{tva. 
Za dolgoletno prostovoljno delo sta ju prejela Franc Legat in 
Ton~ek Justin. Oba sta sodelovala pri osnovanja zametkov 
dru{tva, kasneje stalno sledila novostim {portne panoge in s svo-
jim delom bistveno vplivala na razvoj skakalnega {porta v vaseh 
pod Stolom. Njune zasluge te`ko opi{emo v nekaj besedah. Vse-
kakor pa na kratko 
lahko zatrdimo, da 
brez njiju dru{tvo 
ne bi stalo na tako 
trdnih temeljih in 
skozi desetletja ob-
stoja vzgojilo toliko 
vrhunskih skakal-
cev oz. {portnikov.

Hvala {e enkrat 
vsem, imenovanim 
in neimenovanim, 
ki ste `e in {e bo-
ste prispevali svoj 
dele` k nadgradnji 
skokov v SSD Stol  
@irovnica.

Bo{tjan Modrijan

Dr`avno prvenstvo v Ljubljani, de~ki – 11 let. Foto: Tadej Petek

Anton Justin in Franc Legat. Foto: Bo{tjan 
Modrijan

Vsakdo pozna sankanje z Valvazorja ali po bli`njih strmi-
nah, pa vendar ali poznate trenutno najbolj{ega sanka~a, 
ki nastopa v tekmovalnem sankanju na naravnih progah 
na najvi{ji ravni – v svetovnem pokalu? To je Miha Megli~.

Miha prihaja iz sanka{ke dru`ine Megli~ in `ivi na Bregu. V 
sezoni 2014/15 je nastopil na vseh {estih tekmah svetovnega 
pokala in zasedel skupno odli~no 15. mesto v hudi konkurenci 
predvsem Avstrijcev, Italijanov in Rusov, na svetovnem prven-
stvu v avstrijskem St. Sebastianu pa 18. mesto. Tekme so pote-
kale predvsem v Avstriji in Italiji, ena tudi v Romuniji. Razpored 
ni dopu{~al pravega po~itka, naporno je bilo predvsem poto-
vanje v Romunijo, ki je oddaljena ve~ kot 15 ur vo`nje s kombi-
jem. A Miha je dokazal, da je iz pravega testa in s prepri~ljivimi 
vo`njami pokazal dobre rezultate. Z njegovo pomo~jo je slo-
venska reprezentanca v tekmovalnem sankanju dosegla sku-
pno 5. mesto med dvajsetimi dr`avami. Velik del zaslug gre 
tudi njegovemu o~etu Marjanu, ki je selektor slovenske repre-
zentance – v eni osebi kondicijski in tehni~ni trener, koordi-
nator, serviser in motivator, v ob~ini @irovnica pa smo lahko 
upravi~eno ponosni na najbolj{ega slovenskega tekmovalca v 
svetovnem merilu.

Klemen Rev

Svetovni pokal v tekmovalnem sankanju
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Rekreacijska tekmovanja
Zima, ah ta zima …
Kot vedno se pojavi pri~akovano, a vseeno nenadoma, ~e je 
malo snega, ga hitro skidamo s praga, ~e ga je veliko, se lotimo 
malo mo~neje, spustimo zraven kaj nespodobnega, pa gre.
Vsako leto se spra{ujem, kako nam bo uspelo speljati na{e re-
kreativne tekme. Prijatelji rekreativci jih te`ko ~akajo, radi se jih 
udele`ijo, se pomerijo med seboj in sami s sabo, se zraven tudi 
dru`ijo in zabavajo. Za nas organizatorje pa spremenljive vre-
menske razmere predstavljajo kar nekaj stresa.

Tako tudi letos. Decembrski sneg je bil suh, pa malo ga je bilo. 
Ko ga je stisnilo, se je spremenil skoraj v led. Kriza. Nova po{iljka 
je obetala veliko, pustila pa premalo. Strojniki ratraka smo se 
potrudili s prevoznostjo ceste do Valvazorjevega doma, pripravili 
smo sankali{~e na Poljanah in teka{ko progo v Rekreacijskem 
parku Zavr{nica in po polju pod Breznico. Tudi do Doma pri 
izviru Zavr{nice smo se prebili. 

Sankanje – Prvouvr{~eni po kategorijah

Kategorija Ime in priimek ^as

@4 [pela Ribnikar 13.19

@5 Petra Volk 17.24

@6 Mojca Peta~ 12.37

M2 Marko Tolar 14.08

M3 Bine Mekina 16.31

M4 Toma` Poga~ar 11.43

M5 Uro{ Zupan 11.08

M6 Primo` Legat 9.46

M7 [tefan Zupan 10.21

Dvojice Meta in Samo Mekina 12.33

No, ko so se razmere vsaj nekoliko ustalile, smo hitro 
pripravili leto{njo sanka{ko tekmo. V soboto, 7. februarja, 
se nas je pri Valvazorju zbralo dobrih 50 sanka~ev, ki smo se v 
lepem son~nem vremenu varno pomerili v razli~nih kategorijah 
po starosti in v dvojicah. Proga je bila mehka, a se je dalo solidno 
peljati. Dobra volja s {tarta se je prenesla v cilj, pa {e naprej v Bar 
Zavrh, kjer smo imeli zaklju~ek in podelitev odli~ij. 
[e enkrat ve~ se je pokazalo, da je v na{ih krajih doma kar nekaj 

dobrih sanka~ev, predvsem pa smo s sanka{kim znanjem dale~ 
nad povpre~jem tistega, kar se sanka zgolj rekreativno. Bolj{im 
priporo~am udele`bo tudi na zahtevnej{ih tekmah v okviru slo-
venskega pokala v sankanju na naravnih progah.

Manj sre~e smo letos imeli z organizacijo veleslaloma in 
smu~arskega teka. Dvakrat smo prestavili mojstran{ko tradici-
onalno tekmovanje, pa izgleda, da ga tudi v tretje ne bomo mo-
gli speljati. Ostala prizori{~a so predle~ ali pa predraga za na{e 
zmogljivosti. Proga za tek v Zavrhu je bila pred zadnjim de`evjem 
{e primerna za rekreacijo, za tekmo pa `al ne dovolj dobra.

Vsem tekmovalcem kli~em na svidenje v naslednjem letu, vsem, 
ki pomagate pri organizaciji zimskih rekreativnih tekmovanj, pa 
se zahvaljujem za va{ ~as in dobro voljo.

Samo Mekina

Gimnastika

Zadnji dan v januarju je v Kopru potekala 1. tekma 
dr`avnega prvenstva v skokih z male pro`ne ponjave. 
Na{e dru{tvo je med malo manj kot 450 tekmovalci za-
stopalo 12 mladih akrobatov. Najbolj{i rezultat je uspel Mar-
celu Vov~aku, ki je v kategoriji mlaj{ih de~kov zasedel odli~no 2. 
mesto. Med cicibankami je bila s 17. mestom iz na{ega dru{tva 
najbolj{a Ajda Ravnik. Med cicibankami so tekmovale {e Ne`a 
Ri`mari~ Hladnik (31.), Ana Krmelj (33.), Kaja Bohinec (50.), Juli-
ja Kranjc (57.) in Zala Vov~ak (58.). Ekipno so zasedle 8. mesto. 
Med mlaj{imi deklicami so tekmovalke dosegle naslednje uvr-
stitve: Hana Vov~ak (11.), Rosa Rekar (14.), Nika Vre~ko (31.), 
Julija Vidic (43.), Ajda Rekar (59.), ekipno so zasedle 8. mesto. 

Jani Koselj

VABILO
Vse ~lane, prijatelje, sponzorje in donatorje vabim  

na redni letni ob~ni zbor dru{tva, 
ki bo v petek, 27. 3. 2015, ob 18. uri v telovadnici  

TVD Partizan @irovnica.
Jani Koselj, 

predsednik dru{tva

Opravi~ilo
V prej{nji {tevilki Novic je pri{lo do pomote pri rezultatih pla-
vanja pri deklicah 3. razreda. Pravilni vrstni red je: 1. mesto 
Manca Jenkole in 2. mesto Meta Mekina. Za napako se iskreno 
opravi~ujemo.

Dogajanje v TVD Partizan @irovnica

Sanka{ki legendi – Miran Mekina in [tefan Zupan

Drugo mesto Marcela Vov~aka v Kopru
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Nagrade prispeva AB d.o.o.:
1.  nagrada:  gnojilo Biocin Universal
2.  nagrada:  gnojilo Biocin Universal
3.  nagrada: gnojilo Biocin Universal

NAGRADNA KRI@ANKA

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

Geslo prej{nje kri`anke:  
Smelo in veselo v novo leto
Nagrade prejmejo: 
• [tefka Vozel, Selo 8
• Jerica Ur{i~, Moste 27b 
• @an [ebat, Smoku~ 133
Nagrade prejmete v podjetju Medium.

OMERSA: na{ slikar, PORTO: mesto na Portugalskem, AVBER: kra{ka vas, EKA: konjska enovprega, NARGILA: tur{ka vodna pipa 

SESTAVIL:
BOŠTJAN
OVSENEK

HORMON,
KI ZVIŠUJE 

JAKOST
SRČNEGA
UTRIPA

FRAKTURA,
ZLOM

ZAVZEMA-
NJE OKU-

PIRANEGA
OZEMLJA

BRITANSKI 
FILMSKI 
REŽISER 
MENDES

POD OSKAR
KOGOJ

UMORJENI
PEVEC

SKUPINE
BEATLES
(JOHN)

PRVI OZNA-
NJEVALEC
KRŠČAN-

STVA

HOKEJSKA
OBUTEV

TRGANJE
PO SKLEPIH

NICK
CAVE

ČRKI, KI
OKLEPATA

ČRKO D

VZDEVEK
GRAFIKA
JUSTINA

KONJSKA
ENOVPREGA

AMERIŠKA
FILMSKA
IGRALKA
(JESSICA)

MANJ
KOT
ENA

IZUMITELJ
DINAMITA
(ALFRED)

DANAŠNJA
AENONA

VZKLIK NA
BIKOBORBI

LANENO
PREDIVO

POSODA 
ZA PEPEL,
UMRLEGA,

URNA

NOVICE KLANJE,
MORITEV

SPOJINE 
AMONIAKA

EVROPSKI
VELETOK,

PRITOK
ATLANTIKA

SLOG

VULKAN-
SKO ŽRELO

SLOVENSKA
REVIJA

TURŠKA
VODNA

PIPA

NIKO
ŽUPANIČ

SKALEC,
ISKATELJ

TAKSA ZA
PARKIRA-

NJE

UŠJE
JAJČECE

SL. PEVKA
ŠVAJGER

SLOVENSKI
SLIKAR

(NIKOLAJ)

SL. SLIKAR
VIDMAR

ŽIVO-
RDEČA
BARVA

BRKATA
PTICA
UJEDA

DELO

SLOVENSKI
PESNIK
(IVAN)

ŽELEZOV
OKSID

ANDY
RODDICK

SKUPEK
PRSTENIH
ŽELEZOVIH

MINERALOV

OMAR
NABER

NAJSTNIK,
TINEJDŽER

TKANE
HLAČE

PAUL
ANKA

POKRAJINA
V VIETNAMU

PRISTAŠI
ELEATSKE

FILOZOFIJE

NAŠA PISA-
TELJICA
(ALMA)

ENAKO-
MERNO

GIBANJE

ŽIVLJENJSKA
TEKOČINA
MESTO NA

PORTU-
GALSKEM

BACEK
TRETJE

NAJVEČJE
JEZERO NA
FINSKEM

NOVICE
AMERIŠKI 
FILMSKI 
IGRALEC

REYNOLDS

SAMOTEŽNI
VOZ S

KOŠEM

SRŠENAR

TROPSKA
OVIJALKA

ROMAN
GORKEGA

LOUIS
ADAMIČ

SPLAV ZA
PREVOZ

ČEZ VODO

JUŽNO-
AMERIŠKA

KAČA
VELIKANKA

SL. ROKO-
METAŠ
(UROŠ)

JAPONSKA
VALUTA

VAS V
OSRČJU
KRASA

ZVIŠANI
TON D

PODJETJE
ZA IZDE-

LAVO
USNJA

VRHOVNI
POVELJNIK

MORNARICE
ALBERTO
TOMBA

MLINSKI
ŽLEB

MONGOL-
SKO

LJUDSTVO

PEVKA
VESELIH
ŠTAJERK

ŽLAUS

HITRO
ZAPRTJE IN 

ODPRTJE 
OČI

VNETJE
UŠESA

NAJVIŠJI
GERMAN-
SKI BOG,

KRALJ
AZOV



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!

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.

Marko »erne s.p.
Blejska Dobrava 26 c

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

W laserska-gravura.com
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odličen servis z garancijo › dodatna oprema za 
kolesa in oblačila › kolo za vsakogar: cestna, 

gorska, ženska, otroška › menjava: staro za novo

Najboljša kolesarska 
trgovina in servis v mestu

Sportpoint, Cesta železarjev 22 
M: 031 449 350 

E: matej@sportpoint-jesenice.si

www.sportpoint.si

RAZPRODAJA KOLES 
LETNIKOV 2014 -30%

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



PEUGEOT 208

Poraba v kombiniranem načinu vožnje: 4,5 l/100 km. Izpuh CO2: 104 g/km. Emisijska stopnja: EURO 5. Vrednost specifi čne 
emisije dušikovih oksidov NOx: 0,0265 g/km. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. 
Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim 
koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.

www.peugeot.si

*Ponudba velja za peugeot 208 STYLE 1,2 PureTech 60 kW s kovinsko barvo, samodejno klimatsko napravo, LED žarometi ter popustom v višini 1.000 € ob nakupu s pomočjo Peugeot Financiranja. Primer informativnega 
izračuna fi nančnega leasinga Peugeot Financiranje za vozilo Peugeot 208 (Style 1,2 PureTech, 5V, kovinska barva, avtomatska klimatska naprava, LED dnevni žarometi) – mesečno odplačevanje; maloprodajna cena z DDV in vključenim bonusom Peugeot 
Financiranje je 10.990 EUR; mesečni obrok je 119 EUR pri 30 % pologu in ročnosti 84 mesecev; DDV je obračunan v obrokih; EOM na dan 11. 02. 2015 znaša 7,9 % in se spremeni, če se spremenijo elementi izračuna; izračun temelji na osnovi indeksa obresti 
- 3 mesečni EURIBOR s skupno letno obrestno mero 6,5 %; fi nancirana vrednost 7.693 EUR; skupni znesek za plačilo 12.950 EUR; stranka v primeru Peugeot Financiranja prejme tudi jamstvo za dobo 4 let (vključuje dvoletno pogodbeno garancijo) oziroma 
60.000 km in avtomobilsko kasko zavarovanje za 1 EUR za prvo leto; Peugeot Financiranje si pridržuje pravico do izbire zavarovalnice. Za podrobnosti o ponudbi se obrnite na vašega prodajalca vozil Peugeot. Slika je simbolična.

PEUGEOT 208 STYLE

že za 10.990 €    KASKO 1 €    

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

AVTO PARTNER.indd   1 2/16/15   11:07 AM

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

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

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

DO NOVIH O^AL Z 

NARO^ILNICO VSEH OKULISTOV 
V SLOVENIJI LAHKO TUDI 

BREZ DOPLA^ILA!

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

JESENICE - LESCE

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

Jesenice - Lesce


