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Na razpis za gradnjo večnamenske dvorane
je prispelo osemnajst ponudb, najugodnejšo
je oddalo podjetje SGP Tehnik. S slednjim je
tako sredi junija župan Leopold Pogačar
podpisal pogodbo. Več o največji investiciji v
zgodovini občine Žirovnica pa župan:

”Tokrat ne bomo vla-
gali le v ceste, vodovod
in kanalizacijo, pač pa
začenjamo investicijo,
ki bo pomenila izbolj-
šanje kakovosti družab-
nega in kulturnega živ-
ljenja v občini. Nova
dvorana naj bi bila za-
grajena do konca leta.
Vrednost investicije
znaša 1,6 milijona ev-

rov, od tega je občini 882 tisoč evrov uspelo
pridobiti na Ministrstvu za šolstvo in šport ter
Fundaciji za šport. Prvi korak do dvorane smo
naredili z gradnjo parkirnih mest pri šoli, ki
smo jih odprli aprila. Novo parkirišče je stalo
okoli štiristo tisoč evrov, vendar je precejšen
del skrit očem, na primer nova vodovodna na-
peljava in kanalizacijski priključek. Celoten
projekt večnamenske dvorane, ki poleg parki-
rišč vsebuje še ureditev okolice, zunanjih
športnih površin in alejo slavnih rojakov, je
ocenjen na 4,5 milijona evrov, končali pa ga
bomo prihodnje leto. Večnamenska dvorana bo
velika pridobitev za osnovno šolo, društva,
športnike in vse, ki se ukvarjajo z rekreacijo, v
njej bosta tudi plesna dvorana in plezalna ste-
na. Dvorana bo omogočala tudi organizacijo
večjih prireditev in koncertov.”

Občinski svetniki so dali soglasje, da po
15. juliju na Malo Mežaklo začnejo dovaža-
ti še smeti iz Kranja. Kakšno je vaše stali-
šče do tega?

”Naj naprej povem, da so soglasje za dovoz
kranjskih smeti na Malo Mežaklo dali tudi
svetniki na Jesenicah in v Kranjski Gori, prvi
za eno leto, drugi pa za pol leta. S tem smo na-
redili veliko uslugo občinam, ki bi se že mora-
le kar najbolje potruditi, da bi imele rešen od-
voz odpadkov. S tem smo jim dali nekaj časa,
da poiščejo rešitev, sam pa bom občinskem
svetu čez leto dni predlagal, da tega dogovora
ne obnovijo, ker sicer ne bodo zadeve nikoli
rešene. Letna količina kranjskih odpadkov ne
sme presegati petnajst tisoč ton, strokovnjaki
pa zagotavljajo, da se zaradi tega deponija ne
bo prehitro zapolnila, tako ali tako pa bomo v
nekaj letih prešli na drugačen način odlaganja
odpadkov s sortiranjem in predelavo, tako da
bomo potem na Malo Mežako odlagali le še
ostanek ostanka odpadkov. Odlaganje kranj-
skih smeti na jeseniško deponijo pomeni tudi
veliko finančno injekcijo za občino Žirovnica,
po trenutnih izračunih si kot desetodstotni last-
niki lahko obetamo prek sto tisoč evrov. Ker še
nikoli nismo bili v tako intenzivnem investicij-
skem obdobju, nam vsak cent, kaj šele tisočak,
pride prav za izpeljavo načrtovanih projektov.

Poleg tega je Mala Mežakla v operativnem
planu ministrstva za okolje in prostor po 15. ju-
liju predvidena kot eno od odlagalnih polj, zato
ne vidim ovir, zakaj ne bi občine Zgornje Go-
renjske šle korak nasproti občinam Spodnje
Gorenjske, da dokažemo, da ko smo hoteli po-
krajino Zgornja Gorenjska, ni bil naš namen le
svoja pokrajina, ampak da nameravamo sode-
lovati tudi v prihodnje.” 

Ali postopki v zvezi z načrtovanjem po-
slovne cone kljub gospodarski krizi normal-
no potekajo naprej?

”Za zdaj tečejo skladno s planom. Smo v fazi
sprejemanja občinskega prostorskega načrta za
cono. Javna razgrnitev in obravnava sta mimo,
v teh dneh se bom opredelil do podanih pri-
pomb. Nato moramo po postopku pridobiti še
zadnja soglasja, preden bomo občinski pros-
torski načrt dali v potrditev svetnikom. Še ved-
no načrtujemo, da naj bi cono začeli urejati 
jeseni, prepričan pa sem, da bo dinamika ume-
ščanja dejavnosti v cono počasnejša zaradi go-
spodarske krize in cene.”

Kako napreduje gradnja kanalizacije v
Vrbi?

”V teh dneh bo zaključena. Hkrati s kanaliza-
cijo smo obnovili še vodovod in uredili odvod-
njavanje, nato pa sledi še asfaltiranje cest. Na
Breznici smo ceste, ki smo jih razkopali zara-
di kanalizacije, že asfaltirali, obenem pa smo
od ceste do trgovine naredili še pločnik. Ob
gradnji kanalizacije smo Cesarsko cesto proti
Vrbi premaknili bolj levo, saj je prej šla po za-
sebnem zemljišču. Asfaltirali smo tudi ceste v
delu Zabreznice in v smeri Doslovč.”

Kdaj pa boste zgradili povezovalni kanal
Vrba-Studenčice?

”Odvisno od tega, kdaj bomo prejeli kohezij-
ska sredstva. Gradbeno dovoljenje in izvajalca
imamo izbranega. Naj ob tem še dodam, da
smo že dobili tudi gradbeno dovoljenje za ka-
nalizacijo od Zabreznice do Žirovnice. Če nam
bo uspelo pridobiti dodaten denar iz evropskih
skladov za razvoj regij, bomo gradnjo pričeli
predčasno, morda še letos, čeprav so bili vsi
prepričani, da bodo sedaj zaradi gradnje dvora-
ne druge investicije zastale. Z modrim načrto-
vanjem, uspešnimi projekti in pridobivanjem
evropskih sredstev se da. Na Gorenjskem sta le
dve občini doslej v celoti porabili odobreno
kvoto evropskih sredstev, to sta Kranjska Gora
in Žirovnica, v regiji pa tako ostaja približno
27 milijonov neporabljenih sredstev. Država
nam očita, kako slabi smo v črpanju, zato bom
županom na svetu regije predlagal, da vsi, ki
nimajo realnih možnosti za izpeljavo projek-
tov, odstopijo sredstva v korist drugih občin. V
nasprotnem primeru bo denar šel drugam, kar
bi bila velika škoda.”

Kdaj se bo nadaljevala rekonstrukcija re-
gionalne ceste in gradnja pločnika?

”Predvidevamo, da po dopustih, saj naj bi di-
rekcija za ceste že izbrala izvajalca, sredstva pa
so zagotovljena tako v državnem kot občin-
skem proračunu.”

Glede obvoznice Vrba ste se vseskozi zav-
zemali za vzhodno varianto, na koncu ste
pristali na zahodno. Zakaj?

”S soglasjedalajci glede vzhodne variante ni-
kakor nismo mogli najti konsenza. Zahodna
varianta, ki bo šla od Breznice do Flisa in nato
desno mimo Vrbe, navsezadnje ni slaba, saj je
v primerjavi z vzhodno varianto razlike v pri-
ključku na regionalno cesto šeststo metrov, kar
ni tako veliko. Z vsemi soglasjedajalci smo
tako dosegli konsenz glede zahodne variante,
kar se mi zdi velik napredek, v nasprotnem pri-
meru pa bi obvoznico morali izključiti iz ob-
činskega prostorskega načrta, s čimer bi Vrb-
ljani veliko izgubili. Zdaj postopki normalno
tečejo naprej v okviru priprave prostorskega
načrta.”

Na sprejem občinskega prostorskega načr-
ta težko čakajo tudi nekateri občani. Imate
kaj spodbudnih novic v zvezi s tem?

”Žal ne, tudi mi imamo iste probleme kot
drugih 180 občin. Trudimo se, da bi konec leta
mogoče prišli do javne razgrnitve, do sprejema
pa nato prihodnje leto. Država namreč postav-
lja vedno nove pogoje. Zdaj na kmetijskem mi-
nistrstvu celo zahtevajo, naj občina zagotovi
nadomestna kmetijska zemljišča za tista, ki jih
bomo prekategorizirali v stavbna. V kmetijska
zemljišča pa moramo spremeniti zemljišča iz
drugačne vrste rabe, se pravi gozd v obdelo-
valno zemljo. Kmetijska svetovalna služba si je
že ogledala zemljišča, zdaj pa bomo videli,
kako lahko čim bolj ugodimo ministrstvu za
kmetijstvo. Včasih imam občutek, da nekdo
noče, da bi se prostorski akti spreminjali. Vem,
da občani težko pričakujejo sprejem občinske-
ga prostorskega načrta in da bi marsikdo rad
gradil, a še bistveno bolj me skrbijo občinske
pobude, ki so uperjene v obvoznico, dom sta-
rostnikov in druge pomembne projekte.”

Ana Hartman, foto: Kaja Pogačar

Začenja se gradnja dvorane
Pri OŠ Žirovnica so začeli rušiti dotrajano šolsko telovadnico.

Župan Leopold Pogačar

Občankam in občanom želim, 
da preživijo lepo toplo poletje in si 
naberejo novih moči.

Župan Leopold Pogačar

Rušenje dotrajane telovadnice pri OŠ Žirovnica
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Na slovesnosti ob spominskem dnevu občine
Žirovnica (29. junija), ko se spominjajo poru-
šitve železniškega mostu in leta 1942 ustrelje-
nih talcev, so minuli petek v Mostah odkrili re-
pliko bronastega kipa talca, ki so ga januarja
lani ukradli in razrezali. Nov kip je na podlagi
makete, ki jo je odstopila Marija Torkar, žena
pokojnega avtorja originalnega kipa Jake Tor-
karja, izdelal kipar Evgen Guštin z Breznice,
ulil pa Roman Kamšek z Gore pri Komendi.
”V tej verigi je tudi nekaj simbolike, saj je bil
Guštin Torkarjev učenec, oče Romana Kamška
pa je ulil originalni kip. Poleg tega je bil v nov
kip ulit bron iz razrezanega originalnega
kipa,” je na slovesnosti dejal župan Leopold
Pogačar, ki je znova ostro obsodil krajo in
uničenje kipov. ”Nepridipravi so bili odkriti,
prav tako kipi, ki pa so bili razkosani. Delova-
li so tako, kot bi nekdo spet pobil talce in še
enkrat razkosal njihovo dušo in srce. Zakonu je
bilo zadoščeno le delno, saj storilci še niso bili
obsojeni,” je dodal.

Kraja kipov iz koristoljubja po mnenju slav-
nostnega govornika Janeza Stanovnika, pred-
sednika Zveze borcev za vrednote NOB Sloveni-
je, govori, kako svetu vlada pohlep, ne pa človek
in njegovi ideali. ”Stiska me pri srcu, ko vidim,
koliko mladih se je danes prišlo poklonit spomi-
nu na 28 talcev, ki so bili tu pobiti pred 67 leti,”
je dejal in dodal, da je v drugi svetovni vojni
samo na Gorenjskem padlo okoli 1500 talcev, od
tega 612 v letu 1942. Država Slovenija se je osa-
mosvojila pred osemnajstimi leti, toda rodila se
je ”v krvi druge svetovne vojne”, tudi iz žrtev, ki
so padle v Mostah, je poudaril Stanovnik. Do-
taknil se je še spora s Hrvaško zaradi meje v Pi-
ranskem zalivu: ”Za morje smo se z našimi pre-
komorskimi brigadami skupaj borili, zato vpra-
šanje izhoda na odprto morje ni vprašanje naših
meja, ampak vprašanje naše pravice. Svet je Slo-
venijo kot samostojno državo priznal v mejah, v
katerih smo jo ustvarili v teku druge svetovne
vojne. Še naprej bomo trdno stali za istimi idea-
li in vrednotami, za katere so padali talci.” 

Županu in občini se je zahvalil za prizadeva-
nja pri postavitvi novega kipa talca, posebno
zahvalo pa je izrekel avtorju. Guštinu je ta na-
loga predstavljala izjemen izziv, saj je bil po-
kojni akademski kipar Torkar njegov prijatelj,
veliki učitelj in svetel zgled. Zdaj 80-letni Gu-
štin je bil celo navzoč pri nastajanju kipa.

Slovesnosti so se med drugim udeležili tudi
župan Kočevja in državnozborski poslanec
Janko Veber, podžupana Jesenic in Gorij Bo-
ris Bergant in Danijela Mandeljc ter Marko
Pisani, župan občine Repentabor iz Italije, od
koder izvira kipar Guštin. V kulturnem progra-
mu, ki ga ni zmotil niti dež, so sodelovali Tro-
bilni kvintet pod vodstvom Marka Možine,
pevski kvintet KD dr. France Prešeren, Božo
Janežič, Marija Sitar, učenci OŠ Žirovnica,
veteranski pevski zbor iz Radovljice ter poseb-
na gosta Jerica Mrzel in Aleksander Mežek.
Program je režiral Zdenko Mežek, povezoval
pa Klemen Bunderla.

Naj dodamo, da naj bi nova doprsna kipa Ja-
neza Jalna in Frana Saleškega Finžgarja, ki sta
bila ukradena iz aleje slavnih pred šolo, pri-
hodnje leto postavili na nov šolski trg z alejo
slavnih rojakov.

Ana Hartman, foto: Kaja Pogačar

Slovesno odkritje novega kipa
Minuli petek so v Mostah odkrili rekonstruiran kip talca. Kraja kipov iz koristoljubja po mnenju 

Janeza Stanovnika govori, kako svetu vlada pohlep, ne pa človek in njegovi ideali.

Jaz, talec, in mojih 29 sotrpinov, ki imamo vklesana imena z rdečimi
črkami v bele kamne ograje, naj bi 13. januarja 2008 drugič umrli. 

Spet bomo dan in noč molče šepetali, kaj vse smo v begunjski ječi sa-
njali in prestajali. Prestradani, izmučeni, poniževani in zaničevani smo
padali v nezavest. Zakaj se nam je dogajalo vse to? Ljubili smo svoje
ljudi, zemljo in svobodo. V sanjah smo trepetajoč čakali na milostni, re-
šilni strel. S poljubi najdražjih smo se poslavljali in odhajali na oni svet.
V sanjah smo spremljali žene, ko so jih tujci natovarjali na kamion, ki
jih je odpeljal na tuje. Ko bodo tam razdale zadnje moči, bodo kot pe-
pel iz krematorija gnojile tujo zemljo. V sanjah smo stiskali k sebi naš
najdražji zaklad - svoje otroke. Oči so se nam solzile, ko smo v sanjah
gledali, kako so tuje roke naše otroke v tuje družine delile. 

Vse to se v vojni dogaja! V uporu proti tujcem in njih nasilju je vre-
la naša kri. Naša in tuja kri je takrat gnojila našo in tujo zemljo. Vsak

košček domače zemlje je vsakomur svet, zato naj bi ne bil nikomur in
nikoli vzet! V srcih plemenitih ljudi je vzcvetela najlepša roža bodoč-
nosti, cvet miru in sožitja med ljudmi.

Jaz, talec; ti kamni beline in predvsem kamni starodavne cestne ogra-
je, ki so bili umiti z našo krvjo tistega dopoldneva 1. julija 1942, bomo
opominjali in spominjali rod, ki biva tod, da tema in vsako nasilje en-
krat mine. Sonce ljubezni vendar vsem sije.

Jaz talec, vsi moji sotrpini bomo z bodočimi rodovi odslej v svetlej-
še zarje zrli. Naše trpljenje, naša nasilna smrt bo brstela vsako pomlad
kot roža ljubezni in sožitja. 

Za vse in z vsemi bomo svetlejši in boljši svet gradili. Večno moč
nam bosta dajala bistra, hitra, šumeča Završnica in svobodno sonce.

Marija Sitar

Nihče ne umre dvakrat

Kipar Evgen Guštin, župan Leopold Pogačar in slavnostni govornik Janez Stanovnik 

Kulturni program je obogatila tudi Jerica Mrzel.
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Spoštovani starši
Kot vam je znano, v juniju začenjamo gradnjo nove športno-kulturne dvorane. Zaradi grad-

benih del bo zato onemogočeno parkiranje in dostopanje do vrtca po običajni poti. Da bi pro-
met ob šoli in na šolskih površinah potekal čim manj moteno, so bila v pripravljalnem obdo-
bju zgrajena dodatna parkirišča in nov dostop do vrtca. Zato predlagam vsem staršem, ki
imate svoje otroke v vrtcu ali v prvem razredu, da poslej parkirate na severnem delu novih
parkirišč, od tam pa po stopnicah in novo urejeni poti prihajate v vrtec. Ta dostop do vrtca
bo v uporabi vse do dograditve dvorane, predvidoma do konca leta.

Prosim vas, da spremembo
sprejmete z razumevanjem.

Želim vam lepe počitniške
oz. dopustniške dni in vas
lepo pozdravljam!

RAVNATELJ
mag. Valentin Sodja

V občini Žirovnica je bila v letu 2006 zgraje-
na javna kanalizacija po naselju Doslovče in
povezovalni kanal Smokuč-Studenčice, v letu
2007 pa javna kanalizacija v naselju Rodine s
priključkom na povezovalni kanal. Novozgra-
jene kanalizacije in povezovalni kanal so na-
menjeni odvajanju komunalnih odpadnih vod
do čistilne naprave Radovljica, stara kanaliza-
cija pa služi za odvajanje meteornih vod.

Lani se je pričela gradnja sekundarne in
primarne kanalizacije v Breznici in Vrbi, v
letu 2009 pa bo dokončana. Potrebna je še
gradnja povezovalnega kanala od Vrbe do
Studenčic. Do gradnje povezovalnega kanala
kanalizacija v naseljih Breznica in Vrba še ni
uporabna, ker se odpadna voda ne more ni-
kamor iztekati in ostaja v cevi. Priključitev
odpadnih vod v teh dveh naseljih bo možna
šele po dograditvi povezovalnega kanala. Do
takrat je sicer možno pripraviti oz. zgraditi
hišni priključek za odpadne vode, vendar
mora priključek ostati ”suh” vse do dogra-
ditve povezovalnega kanala, ki bo te odpadne
vode odvajal do čistilne naprave Radovljica.

Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in
padavinske odpadne vode v Občini Žirovnica
določa obvezno sočasno izvedbo kanalizacij-
skega priključka na območju, kjer se gradi
nova javna kanalizacija oz. je priključitev ob-
vezna v šestih mesecih od prejema obvestila o
obvezni priključitvi.

Ob izvedbi kanalizacijskega priključka je tre-
ba obstoječo greznico očistiti in ukiniti, v novo
kanalizacijo pa speljati samo odpadne vode.
Meteorne vode s streh in dvorišč se morajo
odvajati ločeno v lastne ponikovalnice. Zgra-

jena meteorna kanalizacija v naseljih se upo-
rablja zgolj za odvajanje meteorne vode z jav-
nih površin.

Priključitev hišnih meteornih vod v novo
fekalno kanalizacijo oz. v obstoječo ali novo
meteorno kanalizacijo NI dovoljena.

V Odloku o odvajanju komunalne in pada-
vinske odpadne vode v Občini Žirovnica (Ur. l.
RS, št. 54/07) so točno opredeljeni Pogoji za
priključitev na javno kanalizacijo.

Povzetek pogojev:
- kjer se na novo gradi javna kanalizacija, je

obvezna priključitev in uporaba javne kanali-
zacije za vse uporabnike, če dolžina priključka
ne presega 50 m na prebivalca, odvajanje od-
padnih vod pa je možno brez naprav za prečr-
pavanje (kota pritličja !);

- priključitev se mora pod nadzorom uprav-
ljavca opraviti v šestih mesecih od prejema ob-
vestila o obvezni priključitvi;

- stavba, iz katere se je do zgraditve javne ka-
nalizacije odvajala odpadna voda v greznico
ali malo komunalno čistilno napravo, se mora
priključiti na javno kanalizacijo tako, da upo-
rabnik na svoje stroške greznico ali malo ko-
munalno čistilno napravo očisti ali odstrani in
izključi iz sistema odvajanja odpadne vode;

- priključitev objekta na javno kanalizacijo se
opravi na podlagi pisnega soglasja izvajalca ob
upoštevanju pogojev iz tega odloka. Obrazec
za pisno soglasje je priloga obvestilu;

- priključek se izvede praviloma za vsak ob-
jekt posebej, lahko pa ima vsak objekt tudi več
priključkov;

- priključitev na javno kanalizacijo lahko izve-
de upravljavec ali za to usposobljen izvajalec
pod nadzorom in po pooblastilu upravljavca.

V skladu z navedenim bomo uporabnike pis-
no obvestili o priključitvi na javno kanalizaci-
jo. To bomo naredili po dograditvi povezoval-
nega kanala.

Kanalizacijski priključek se lahko izvede le na
osnovi soglasja za priključitev, ki ga izda uprav-
ljavec javne kanalizacije JEKO-IN na podlagi
vloge uporabnika. V soglasju so poleg lokacije
priključka določeni tudi drugi pogoji za priključi-
tev, ki jih je uporabnik dolžan upoštevati. 

Obrazec Vloga za izdajo soglasja za pri-
ključitev na javno omrežje boste občani pre-
jeli skupaj z obvestilom o možnosti priklju-
čitve na javno kanalizacijo, ko bodo dani vsi
pogoji za priključitev, se pravi ko bo zgrajen
tudi povezovalni kanal.

O izvedbi hišnega priključka, ukinitvi grez-
nice ali MČN je treba obvezno pisno obvesti-
ti upravljavca javne kanalizacije. Obrazec Ob-
vestilo upravljavcu o priključitvi objekta na
javno kanalizacijo boste prav tako prejeli po
pošti skupaj z obvestilom o možni gradnji ka-
nalizacijskega priključka.

Pripravila:
Mateja Košir, dipl. org. menedž.

Župan Občine Žirovnica
Leopold Pogačar, l.r.

Direktor:
Aleksander Kupljenik, l.r.

Priključitev na javno kanalizacijo

Naslovnica: Nov kip talca v Mostah, foto: Kaja Pogačar
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Dosedanji razvojni program občine Žirovni-
ca se je iztekel, občinski svetniki pa so tako na
zadnji seji sprejeli razvojni program občine
2009-2016 z elementi do leta 2020, ki so mu
nadeli slogan S turizmom in kulturo v srcu. O
dokumentu, ki opredeljuje nadaljnji razvoj vasi
pod Stolom, smo se pogovarjali s Slavko Zu-
pan iz podjetja K&Z Svetovanje za razvoj, ki
je sodelovalo pri pripravi programa.

Kako ste si zamislili nov razvojni program
občine?

”Na podlagi izkušenj in rezultatov doseda-
njega programa, novih analiz in razvojnih po-
treb občanov smo oblikovali nov razvojni pro-
gram. Zadnje leto smo ga pripravljali skupaj z
občani, društvi, podjetji in zavodi. Razvojni
program daje novo jasno razvojno smer delo-
vanju občinske uprave, zavodov in javnih
služb, občanom in investitorjem ter opredelju-
je bistvene ukrepe in projekte naslednjih let.”

Katere so torej bistveni ukrepi prihodnjih
let?

”Razvojni program opredeljuje štirinajst ukre-
pov, znotraj katerih je 53 projektov, med njimi
je do leta 2020 razporejenih šestnajst večjih in-
vesticijskih projektov. Eden večjih je dokonča-
nje kanalizacijskega omrežja s ciljem priklopa
80 odstotkov gospodinjstev na čistilno napravo,
medtem ko je ta čas nanjo priklopljenih le tri-
najst odstotkov gospodinjstev. Že letos bo v
gradnji večnamenska športna dvorana, prihod-
nje leto želi občina skupaj z zasebnim partner-
jem podjetnikom ponuditi 8,5 hektarja poslov-
nih površin. V prihodnjih letih je predvideno
izboljšanje prometne varnosti z gradnjo pločni-
kov ob regionalni cesti, obvoznicama Vrba in
Breznica ter ureditvijo križanj z železniško pro-
go. V sodelovanju z zavodi in društvi bo treba
pričeti pripravljati dokumentacijo za ureditev
rekreacijskega območja Završnica, razširitev

vrtca in kasneje tudi mladinskega centra. Pri-
tegniti pa želimo tudi zasebne partnerje, s kate-
rimi bi skupaj po letu 2013 zgradili kulturno-
informacijski center in poskrbeli za povečanje
kapacitet za oskrbo starejših.”

Katere danosti je občina doslej premalo
izkoriščala?

”Občina Žirovnica ima tri ključne prednosti:
kakovosten podeželski prostor in izjemno kra-
jino, bogato kulturno dediščino svojih velikih
mož in zdravo socialno okolje. V bolj premiš-

ljenem, podjetniškem in tržno usmerjenem po-
vezovanju kulture, turizma in podeželja vidimo
pomembno razvojno priložnost. Turisti vse
bolj povprašujejo po izvirnih doživetjih, goste
pa imamo na svojem pragu - na Bledu, Šobcu,
golfu ... Priložnosti vidimo tudi v rasti povpra-
ševanja po tradicionalnih in doživljajskih do-
godkih ter domači hrani, trendu gibanja in
zdravega načina življenja, imamo živo ohra-
njene planine, neizkoriščene kmečke hiše ... V
to smer želimo spodbuditi vlaganja in podjet-
niške načrte občanov.”

Kakšno vizijo torej prinaša razvojni pro-
gram?

”Vizija Žirovnice gradi na povezovanju turiz-
ma in kulture, zato smo si zamislili tudi slogan
S turizmom in kulturo v srcu. Želimo si, da bi
bila v slovenskem in čezmejnem prostoru pre-
poznavna kot turistična občina, specializirana
v doživljanje kulture, dediščine preteklosti,
ustvarjalnosti svojih velikih poetov in literatov
ter izjemne kulturne krajine. Aktiviranje po-
tencialov dediščine bo temeljilo na podjetniški
iniciativi, zmogljivosti prostora in varovanju
naravnega okolja. Vse druge dejavnosti v obči-
ni naj bi se razvijale enakomerno s ciljem za-
dovoljevanja vseh sodobnih potreb občanov.”

Ste program finančno ovrednotili?
”Po sedanjih ocenah je za realizacijo občin-

skih projektov do leta 2020 potrebnih 23 mili-
jonov evrov, od katerih ocenjujemo lasten de-
lež občine na 65 odstotkov oz. dobrih petnajst
milijonov evrov, preostala sredstva pa bo treba
pridobiti iz drugih virov, od Evrope, države,
partnerjev. Občina letno razpolaga približno z
enim milijonom evrov lastnih razvojnih sred-
stev, v letih največjega investicijskega cikla
2012-2015 pa bo potrebno tudi zadolževanje v
višini 3,5 milijona evrov za realizacijo okoljske
infrastrukture.”                        Ana Hartman

S turizmom in kulturo v srcu
V skladu z razvojnim programom občine Žirovnica 2009-2016 bo nadaljnji razvoj temeljil 

na povezovanju turizma in kulture.

Nov agregat v HE Moste
Pred nedavnim so v HE Moste dali v pogon prvi obnovljeni agregat, ki

bo v poskusnem obratovanju do konca julija, in novo sodobno stikališče.
Po napovedih Antona Koselja, vodja HE Moste, bodo v začetku avgusta
ustavili še preostala dva agregata, ki naj bi ju obnovili do aprila prihodnje
leto: ”Takrat bodo vse naprave elektrarne obnovljene, sodobne in usposo-
bljene za daljinsko vodenje iz centra vodenja Savskih elektrarn v Medvo-
dah in tudi iz lokalnega centra v sami elektrarni, če odpove daljinsko vo-
denje iz Medvod.” Obnova HE Moste, ki je začela obratovati leta 1952 in
do zdaj še ni bila obnovljena, je ocenjena na 16,8 milijona evrov. Kljub ob-
novi pa, kot pravi Koselj, niso opustili namere za sanacijo in doinstalaci-
jo HE, po kateri bi nižje ob Savi v Piškovici zgradili novo elektrarno z
močjo 43 MW, kar je trikrat več od obstoječe elektrarne. ”Proizvodnja bi
se povečala s sedanjih 57 milijonov na sto milijonov kWh,” je povedal Ko-
selj in dodal, da v zvezi z doinstalacijo HE Moste, ki ji je v preteklosti na-
sprotovala civilna iniciativa z Bleda, načrtujejo ponoven sestanek pri mi-
nistru Karlu Erjavcu. Ta je februarja na seji koordinacije županov Zgor-
nje Gorenjske obljubil, da bo obudil mediacijo, ki jo je okoljsko ministr-
stvo pred letom dni ustavilo, saj novi projekt v skladu z leta 2004 izraže-
no referendumsko voljo Blejcev predvideva trajno zaščito mokrišča Berje. 

A. H., foto: Kaja Pogačar

Slavka Zupan: ”V bolj premišljenem, podjetniškem in
tržno usmerjenem povezovanju kulture, turizma in 
podeželja vidimo pomembno razvojno priložnost. 
Turisti vse bolj povprašujejo po izvirnih doživetjih, 
goste pa imamo na svojem pragu - na Bledu, Šobcu,
golfu ...”

Obnova HE Moste se bo zaključila prihodnje leto. 
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Rodine - Obrtno-gradbeno podjetje Grad
Bled, ki načrtuje stanovanjsko gradnjo na Ro-
dinah, je zaprosilo za izdajo gradbenega dovo-
ljenja po spremenjeni projektni dokumentaciji,
ki ne predvideva več sedmih večstanovanjskih
objektov s skupno kletjo, temveč povsem loče-
ne večstanovanjske objekte, je na naše poizve-
dovanje odgovorila načelnica Upravne enote
Jesenice Alenka Burnik. 

Poročali smo že, da je Upravna enota Jeseni-
ce oktobra lani podjetju OGP Grad Bled zavr-
nila izdajo gradbenega dovoljenja za odstrani-
tev obstoječega objekta na Rodinah ter gradnjo
sedmih petstanovanjskih objektov in garaže v
skupni kletni etaži. UE je tedaj presodila, da
projektna dokumentacija ni skladna z določili
prostorsko ureditvenih pogojev v občini Žirov-
nica. ”Za zavrnitev izdaje gradbenega dovolje-
nja je bila ključna ugotovitev, da so podzemna
garaža in sedem petstanovanjskih objektov sta-
tično in funkcionalno povezani, zato je upravni
organ štel, da ne gre za osem objektov, temveč
za enega. Osmi člen PUP določa, da je maksi-

malna zazidana površina stanovanjskih objek-
tov 180 kvadratnih metrov, v enem objektu pa
je lahko največ pet stanovanj,” je tedaj razloži-

la Burnikova. Na odločitev upravne enote se je
kasneje OGP Grad Bled pritožil na ministrstvo
za okolje in prostor, ki pa je pritožbo v začetku
maja zavrnilo z istim razlogom kot upravna
enota.

Proti prvotno načrtovani gradnji sedmih dva-
najstmetrskih večstanovanjskih objektov se že
ves časi bori civilna iniciativa, ki je prepriča-
na, da bi takšna gradnja med drugim povsem
spremenila videz vasi, ne nasprotuje pa eno-
družinski pozidavi. Na zadnji seji občinskega
sveta pa so zaradi zapleta s stanovanjsko grad-
njo na Rodinah sprejeli celo spremembe odlo-
ka o prostorsko ureditvenih pogojih v občini
Žirovnica. Kot je dejal župan Leopold Poga-
čar, je bilo treba precizneje določiti pogoje za
stanovanjsko gradnjo. Tako bodo odslej stano-
vanjski objekti lahko visoki največ devet me-
trov (prej je bila višina omejena le s številom
etaž), po novem pa so v enem objektu namesto
petih lahko tri stanovanja. Spremembe bodo
veljale do uveljavitve občinskega prostorskega
načrta. A. H., foto: Tina Dokl

Večstanovanjski objekti brez 
skupne garaže?

Investitor OGP Grad Bled naj bi po novem na Rodinah zgradil povsem ločene večstanovanjske objekte 
brez skupne kletne etaže. Upravna enota o vlogi za izdajo gradbenega dovoljenja še ni odločala. 

V skladu z usmeritvami Resolucije o nacionalnem energetskem pro-
gramu Slovenije, zahtevami Energetskega zakona ter potrebami po raz-
vojnih projektih se je občina Žirovnica odločila, da izdela lokalni ener-
getski koncept občine. Za izvajanje projekta je bilo izbrano podjetje
Eco Consulting, d. o. o., iz Ljubljane.

Lokalni energetski koncept je pomemben pripomoček pri načrtovanju
razvoja občinske energetske politike. V njej so poudarjeni načini in
ukrepi, s pomočjo katerih občina zagotavlja svojim občanom in podjet-
jem učinkovite, gospodarne in okolju prijazne energetske storitve. V
okviru energetskega koncepta bo najprej analizirano stanje na področju
rabe in preskrbe z energijo v celotni občini Žirovnica, nato bodo pri-
merjane možne alternative preskrbe z energijo, na koncu pa bodo po-
dani ukrepi za učinkovito izboljšanje stanja na področju rabe in preskr-
be z energijo.

Poglavitni cilji izdelave in izvedbe lokalnega energetskega koncepta
občine Žirovnica so: 

- učinkovita raba energije pri vseh porabnikih, predvsem v javnih za-
vodih in ustanovah, ki lahko služijo kot vzor celotni občini,

- uvajanje lokalnih virov energije (lesna biomasa, sončna energija,
bioplin), 

- uvajanje sistemov daljinskega ogrevanja,
- uvedba energetskih pregledov javnih in stanovanjskih objektov, kaj-

ti obstajajo možnosti visokih prihrankov že z minimalnimi vlaganji,
- informiranje, svetovanje in izobraževanje javnosti o vlogi in pome-

nu učinkovite rabe energije, 
- zmanjšanje stroškov za energijo v občinskih javnih stavbah in

zmanjšanje rabe energije v industriji, široki porabi.
V začetni analizi sedanjega stanja rabe energije v občini Žirovnica se

na podlagi statistične baze podatkov najprej pregleda stanje v gospo-
dinjstvih oziroma ogrevanje stanovanj v občini, ki se ogrevajo indivi-
dualno. Nato sledi analiza rabe energije v podjetjih, javnih stavbah in v

objektih, ki se ogrevajo iz centralnih kotlovnic. Podatki za analizo rabe
energije pri teh porabnikih se pridobijo prek različnih oblik neposred-
nega anketiranja.

Po celotni analizi sedanjega stanja na področju rabe energije se pri-
čne drugi del energetskega koncepta. Pregleda se potencial vseh mož-
nih obnovljivih virov energije v občini, oceni se tudi potencial prihran-
kov pri rabi energije, ki jih lahko dosežemo z učinkovitejšo rabo. Izra-
ba lokalnih virov energije lahko bistveno pripomore k zanesljivosti pre-
skrbe občine s toploto in električno energijo, učinkovita raba energije
pa lahko že z dokaj nizkimi vložki privede do bistvenih prihrankov.

V tretji fazi projekta bodo podani predlogi za izboljšanje stanja na po-
dročju energetike, tako na strani rabe kot tudi na strani preskrbe z ener-
gijo. Občina si ob poznavanju trenutne energetske situacije in na osno-
vi pridobljenih podatkov o potencialu obnovljivih virov energije ter
možnostih uvajanja ukrepov učinkovite rabe energije zastavi konkretne
cilje na tem področju. Na osnovi zastavljenih ciljev se izdela akcijski
načrt, ki vsebuje aktivnosti oziroma projekte, ki omogočajo doseganje
teh ciljev.

Dejstvo je, da je proces izdelave dobrega lokalnega energetskega kon-
cepta tesno povezan s sodelovanjem občine, strokovnjakov in predvsem
občanov. Uresničevanje ukrepov, ki jih energetski koncept podaja, po-
meni izboljšanje delovnih in bivalnih razmer za vse občane. Hkrati po-
meni tudi nove razvojne možnosti, poživitev lokalnega gospodarstva in
odpiranje novih delovnih mest. Proces izdelave in izvedbe energetske-
ga koncepta je uspešen le takrat, ko se občani zavedajo, da preskrba z
energijo in njena raba v občini nista le stvar občinske uprave, ampak
nas vseh, zato vas še posebej pozivamo k sodelovanju. Vsi zainteresi-
rani ste vabljeni, da v zvezi z omenjeno tematiko pošljete svoja mnenja,
predloge oziroma pobude na sedež občine ali izvajalcu energetskega
koncepta na elektronski naslov: ursa.kmetec@eco-con.si.

Ursa Kmetec

Lokalni energetski koncept občine Žirovnica
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Junija je tudi na terenu začel delovati Medob-
činski inšpektorat in redarstvo občin Jesenice,
Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica (MIR). Tre-
nutno so v njem zaposleni vodja, dva občinska
redarja in občinski inšpektor, zaposliti pa na-
meravajo še enega redarja in inšpektorja. Kot
je pojasnila direktorica občinske uprave Moni-
ka Kusterle, organizacija in delovno področje
MIR temelji na državni zakonodaji in občin-
skih odlokih, ki mu dajejo pristojnosti za nad-
zor nad izvajanjem nalog v skladu s predpisi,
opozarjanje in odločanje o prekrških, izrekanje
in izterjavo denarnih glob ter druge naloge:
”Podlaga za delo bo Občinski program varno-
sti, ki je temeljni strateški in programski doku-
ment, v katerem so opredeljena izhodišča za
zagotavljanje varnega in kvalitetnega življenja
občanov. Njegov namen je določiti enotne kri-
terije in ukrepe za zagotavljanje javne varnosti
v občini. Cilj občinskega programa varnosti in
hkrati tudi namen delovanja MIR je zagotoviti
varovanje okolja ter objektov naravne in kul-
turne dediščine, skrb za javni red in mir,
zmanjšanje kaznivih dejanj in varnost cestnega
prometa.” Občinska uprava se z vodjo medob-
činskega inšpektorata in redarstva Boštjanom
Omerzelom dogovarja o urniku uradnih ur v
prostorih občine enkrat do dvakrat mesečno.

V občini Žirovnica po navedbah Omerzela
doslej ni bilo veliko ukrepov in bi jih lahko
prešteli na prste obeh rok. Njihova opozorila in
pozivi so bili povezani predvsem z nepravil-

nim parkiranjem, višino žive meje ob občinski
cesti in odlaganjem smeti. 

Nepravilno parkiranje zaznavajo predvsem pri
pošti v Žirovnici, ob nedeljah pa pri cerkvi na
Breznici. Nekaj je tudi nepravilno parkiranih
avtobusov izletnikov, zlasti ob vikendih. ”Opi-
sane težave ne obravnavamo kot kritične ali ne-
rešljive. Redarji so v službi tudi popoldne ter
med vikendi in prazniki, tako da bodo večino
teh težav odpravili s prisotnostjo in opozarja-
njem na nepravilnosti. Seveda pa imajo tudi
možnost izreka globe, ki za te kršitve znaša šti-
rideset ali osemdeset evrov,” je pojasnil Omer-
zel. Ali kršitelje naprej opozorijo, šele nato pa
kaznujejo? ”Način pristopa je odvisen od posa-
meznega primera,” odgovarja Omerzel in nada-
ljuje: ”Postopki inšpektorjev so naravnani tako,
da gre najprej za pozive k ureditvi stanja in opo-
zarjanje, vendar je v postopkih možen tudi več-
kraten izrek globe za neupoštevanje odredb in-
špektorja kot tudi dodaten izrek globe za kršitev
samega predpisa.” Poudaril je še, da vloga re-
darjev ni samo ukrepanje pri nepravilnem parki-
ranju in izrekanje čim večjega števila glob, tem-
več želijo s svojim delom vplivati na ljudi, da bi
opustili slabe navade in spoštovali red, ki so ga
predpisali država in lokalna skupnost.

Ana Hartman, foto: Simon Šubic

Redarja in inšpektor že na terenu
Največ njihovih opozoril je povezanih z nepravilnim parkiranjem, višino žive meje ob občinski cesti 

in odlaganjem smeti.

Občinska uprava znova ugotavlja, da nekateri občani Občine Žirov-
nica pa tudi od drugod, ne premorejo niti najmanjše obzirnosti do na-
rave in javne lastnine.

Vandalizem
Spet je bil odkrit vandalizem nad smetnjakoma za pasje odpadke, po-

stavljenima ob makadamski občinski cesti proti naselju Breg, tik za
podvozom pod avtocesto in ob prehodu prek železniške proge ”Selške
rampe”. Občinska uprava je zadevo predala v reševanje Policijski po-
staji Jesenice. Iz razloga, da se je na omenjenih lokacijah vandalizem
pojavljal že prej, je bil tokrat podan predlog za kazenski pregon.

Nedovoljeno odlaganje odpadkov
Ob cesti v Piškovco je bilo spet opaženo nedovoljeno odlaganje od-

padkov. V reševanje te težave oz. iskanje storilca je občinska uprava ta-
koj vključila občinskega inšpektorja, ki deluje v okviru Medobčinske-
ga inšpektorata in redarstva Občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in
Žirovnica. Fotografija (zgoraj) priča o nedopustnem ravnanju in to
kljub dejstvu, da je vsem občanom Občine Žirovnica omogočeno brez-
plačno odlaganje odpadkov v zbirnem centru Jesenice, v okviru javne-
ga komunalnega podjetja JEKO-IN. 

Občinski inšpektor je brezbrižneža odkril, mu naložil kazen, za piko
na i je moral še pospraviti smeti in jih proti plačilu odpeljati na odla-
gališče Mala Mežakla. 

Nečednosti v naravi

Boštjan Omerzel, vodja medobčinskega inšpektorata
in redarstva
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V občini Žirovnica z različnimi preventivni-
mi dejavnostmi želijo vplivati na večjo varnost
in bolj kulturno obnašanje udeležencev v pro-
metu, še posebej mladih. To se je za zelo korist-
no izkazalo na letošnjem drugem treningu var-
ne vožnje s kolesi z motorjem pred Osnovno
šolo Žirovnica. Organizirala ga je Občina Ži-
rovnica v sodelovanju s Svetom za preventivo in
vzgojo v cestnem prometu občine Žirovnica,
Policijsko postajo Jesenice, Postajo prometne
policije iz Kranja, Avto moto društvom Žirovni-
ca, Avto šolo B&B in Zavarovalnico Triglav.
Kar nekaj mladih je pokazalo pogum za preiz-
kusne vožnje na poligonu, ki so jih spremljali
policisti in opozarjali na pomanjkljivosti. Učen-
ci so lahko osvajali prvo znanje kot udeleženci
v prometu v vožnji z avtomobilčki Jumicar. 

Župan Leopold Pogačar je ugodno ocenil
takšno akcijo: ”Izredno sem zadovoljen, da ob-
činski svet za preventivo in vzgojo v cestnem
prometu dobro opravlja svoje poslanstvo in na-
loge. Namenjene so stalnemu ozaveščanju o
varni vožnji, predvsem v času poletne sezone.”
Predsednik Sveta za preventivo in vzgojo v
cestnem prometu Marko Koblar je vsem voz-
nikom, udeležencem v prometu svetoval:
”Predvsem je pomembna strpnost brez nervo-
ze in nepotrebnega hitenja. Zaradi različnih za-
stojev na cestah si je treba vzeti časovno rezer-
vo. Le tako bo vsak varno prispel na cilj.”

Poleg tega so ta dan policisti vsem predstavi-
li svoje profesionalno obvladovanje vožnje z
motorji na poligonu, predstavili so svojo opre-
mo in vozila. Udeleženci so lahko spoznali

tudi pristojnosti novega Medobčinskega in-
špektorata in redarstva. Ogledali so si vozilo,
redarje in njihovo opremo.        

Janko Rabič 

Dejavnosti za večjo prometno varnost

Ekipa civilne zaščite na regijskem
preverjanju usposobljenosti

Ekipa prve pomoči civilne zaščite Občine Žirovnica v sestavi Flor-
jan Svetina, Anita Pernuš, Maja Anderle, Miha Volk, Grega Arnež
in Aleš Jekovec se je v soboto, 30. maja, udeležila 14. regijskega pre-
verjanja usposobljenosti ekip prve pomoči civilne zaščite ter Rdečega
križa v Škofji Loki.

Vse skupaj se je začelo 14 dni pred samim preverjanjem, ko smo 
skupaj z jeseniško ekipo ob pomoči Alenke Kralj Odar, Mateje
Bahun in Grega Robiča začeli obnavljati svoje znanje. Pri TVD Par-
tizan Žirovnica so nam posodili kombi in tako smo se pripravljeni in
opremljeni odpravili na tekmovanje.

Na regijskem preverjanju je sodelovalo sedem ekip ter še ena ekipa
iz Ljubljane, ki se odpravlja na evropsko tekmovanje, tako da so 
to tekmovanje izkoristili kot preverjanje svoje pripravljenosti. Na 
tekmovanju se je preverjala pripravljenost in usposobljenost ekip za
ukrepanje ob štirih nesrečah: prometni nesreči (vinjen voznik na
parkirišču povozi pešca), nesreča pri igri oz. športu (poškodbe pri 
nogometni tekmi ter pri streljanju z lokom) ter nesreča z nevarno
snovjo (v stavbi uhaja nevaren plin). Poleg tega smo si člani ekipe ter
direktorica občinske uprave Monika Kusterle lahko ogledali tudi pred-
stavitve delovanja vodnikov reševalnih psov, jamarjev ter podvodnih
reševalcev in gorskih reševalcev, ki prav tako sodelujejo pri reševanju
v primeru naravnih in drugih nesreč.

Preverjanje je bilo tekmovalnega značaja. Naša ekipa je v konkuren-
ci sedmih ekip zasedla peto mesto. Tako kot lani je prvo mesto osvoji-
la ekipa iz Kranja, ki se bo udeležila državnega preverjanja, ki bo 3.
oktobra 2009 v Kranju.       Aleš Jekovec, član ekipe za prvo pomoč

Usposabljanje za delo z defibrilatorjem
Občina Žirovnica je v sodelovanju z Gorsko reševalno službo v

okviru dela občinske civilne zaščite organizirala usposabljanje za delo
z defibrilatorjem. Usposabljanje je potekalo 10. junija od 17. do 20. ure
v prostorih Osnovne šole Žirovnica v Zabreznici. Udeležili so se ga
pripadniki PGD Zabreznica (ki razpolaga z defibrilatorjem), pripadni-
ki CZ in učitelji iz OŠ Žirovnica. Po uvodnem predavanju zdravnice
Gorske reševalne službe dr. Pogačarjeve je usposabljanje potekalo tudi
praktično. Poleg samega usposabljanja za delo z defibrilatorjem so se
udeleženci seznanili in preizkusili tudi pri temeljnih postopkih oživl-
janja, osnovnem pregledu ponesrečenca ter delu z nosili in namestitvi-
jo vratne opornice.  Monika Kusterle, direktorica občinske uprave



Občina
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Kampanija za spodbujanje podjetništva v Ev-
ropi je usmerjena predvsem v informiranje
podjetnikov o podpori, ki jim je na voljo na ev-
ropski, državni in lokalni ravni. Dogodki v ted-
nu podjetništva so potekali po vseh članicah
EU ter v nekaterih drugih evropskih državah,
ki so se odzvale pobudi. Evropski teden pod-
jetništva je potekal od 6. do 14. maja. Teden
podjetništva spodbuja in podpira podjetnike k
razvoju vseh njihovih potencialov. Prav tako
predstavlja priložnost za potencialne podjetni-
ke, da na enem mestu pridejo do informacij,
koristnih za začetek poslovanja, ter tako pri-
čnejo uresničevati svoje cilje. Teden podjetni-
štva je eden od ukrepov za uresničevanje Listi-
ne o malih podjetjih (Small Business Act) in
prvi vseobsegajoči okvir za podjetniško politi-
ko za Evropsko unijo in njene države članice.

Tako so v majskih dneh potekale različne pri-
reditve, konference, posveti, seminarji, delavni-
ce kot pomoč že delujočim in potencialnim no-
vim podjetnikom. Tudi na Razvojni agenciji
Zgornje Gorenjske se zavedamo pomena pod-
jetništva in smo v ta namen pripravili in organi-
zirali prvi sklop delavnic projekta Podjetniška
kavica. Drugi sklop delavnic predvidevamo iz-

vesti jeseni. Posebna prednost je ta, da so bile
delavnice za udeležence brezplačne, letos pa
smo poleg občin sofinancerk Jesenice, Kranjska
Gora in Žirovnica pridobili še občino Gorje.

V okviru organiziranja delavnic gre za prido-
bivanje znanja, ki ga posamezniki dobijo v
skupinskem delu ali pa po interaktivnem pre-
davanju. Prvi sklop delavnic je bil usmerjen v
računalniško znanje. Delo je potekalo v raču-
nalniški učilnici, ki je opremljena z dvanajsti-
mi računalniki, ki so v prvi vrsti namenjeni
pridobivanju osnovnega znanja z delom na ra-
čunalniku. Na delavnicah smo se dotaknili

grafičnega oblikovanja, priprave in izdelave
spletne strani ter promocije spletne strani. Ne-
kateri izmed udeležencev so prinesli tudi pre-
nosne računalnike, saj so tako lahko hitreje in
lažje izvedli program delavnice.

Z namenom še boljšega zavedanja podjetni-
štva in motivacije, smo pred vsako delavnico
predstavili tudi delo vstopne točke VEM na
Razvojni agenciji Zgornje Gorenjske. Pred-
vsem je pomembna informacija, da se registra-
cija s. p.-ja in d. o. o.-ja lahko opravi v izredno
skrajšanem času in preprosteje, kakor pa je
bilo to v prejšnjih letih.

Ob zaključku se zahvaljujem predavateljema
Dragu Percu in Blažu Brancu za strokovno iz-
vedbo delavnic ter udeležencem za sodelova-
nje v projektu, in upam, da bomo lahko tovrst-
nih delavnic izvedli še veliko več. Prav tako pa
pozivam vse potencialne podjetnike ali tiste, ki
potrebujete svetovanje za registracijo s. p./d. o.
o. ali izvedbo registracije, da se oglasite na
Razvojni agenciji Zgornje Gorenjske. Vsi po-
stopki svetovanj in registracije so brezplačni.
Pokličete lahko na telefonsko številko 04/581
34 19 (kontaktna oseba - Eldina Čosatović). 

Eldina Čosatović

Evropski teden podjetništva 
in izvedba delavnic

”Sem ena izmed mnogih žensk, ki se ne-
nehno trudi zmanjšati kilograme in iz-
boljšati videz. V času sodobne tehnike
nas sicer kar preplavljajo različni pripo-
močki in preparati za zmanjšanje telesne
teže, a sama kljub veliki izbiri še nisem
odkrila, kako brez velikega napora izgu-
biti centimetre tam, kjer najbolj motijo.
Dokler nisem odkrila kavitacije - odprave
maščobnih blazinic brez bolečin in pre-
tiranega napora,” je povedala Ana, ena
od prvih strank novega salona CAVITÉ v
Radovljici.
Kavitacija je metoda, ki s pomočjo naj-
sodob-nejše ultrazvočne tehnologije omo-

goča koncentracijo energije na točno do-
ločeni globini v tkivu, kar zagotavlja selek-
tiv-no razbitje maščobnih celic v podkož-
ju. Površina kože, žile, živci in mišice pri
tem ostanejo nedotaknjeni. Maščoba iz
razbitih maščobnih celic se razlije v med-
celično tekočino, od tam pa se po povsem
naravni poti izloči iz telesa.
”Kot so mi obljubili v salonu, so bili rezul-
tati vidni že po prvem posegu, po štirih 
obiskih v salonu pa nosim za celo konfek-
cijsko številko manjša oblačila. Če ob tera-
piji pazite še na prehrano in potrebno 
gibanje, je uspeh stoodstotno zagotov-
ljen,” je navdušena Ana.

Salon CAVITÉ v Radovljici je prvi na 
Gorenjskem, kjer so začeli kavitacijo. Na
terapijo, ki je idealna rešitev za vse, ki 
želite izboljšati svoj videz, a se nočete 
ali ne morete odločiti za kirurški poseg, 
se vam tako ni več potrebno odpraviti v
prestolnico. 

Vodja salona Ženja Petrič priporoča
vsaj dva obiska in obljublja sodobno,
strokovno in temeljito ter obenem spro-
ščujočo izkušnjo vsem, ki si še pred pole-
tjem želite hitro, varno in učinkovito pre-
oblikovati telo.

Brez napora nad odvečne centimetre

Pred tretmajem Po štirih tretmajih
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Že od leta 2007 se je govorilo, ko je skrbnik
posestva posekal lipo na enem koncu naše hiše,
da se bo spet našel nekdo, ki bo hotel podreti
tudi lipo na drugem koncu hiše. Seveda nisem
mogla verjeti, da bi lahko še kdo tako nerazu-
mno razmišljal. Pa sem se kot zgleda zmotila. 

Prvega marca 2009 se je po vasi neuradno
zvedelo, da bo posekana še ta lipa. Takrat sem
poslala pismo županu, ki mi je odpisal, da je
posek lipe zahtevala Agrarna skupnost prek
svojega predsednika, ki je po ogledu izvedenih
del (vodovod od vodohrana do vasi) zahteval
odstranitev drevesa, češ da predstavlja nevar-
nost za ljudi in premoženje. Res me je zanimalo,
kako človek, ki ni strokovnjak na tem področju,
lahko oceni, da je neko drevo nevarno. Župan je
posek takrat res ustavil. Zaprosila sem tudi
predstavnika Zavoda za gozdove, da bo podal
strokovno mnenje, ali je res potrebno, da se lipa
odstrani.

Ampak obstajajo ljudje, ki vedno mislijo, da so
več kot drugi, dovolijo si čisto vse in pri tem ne
izbirajo sredstev - v službo (kako le ve, kje de-

lam?!) sem dobila grozilni klic mame predsed-
nika Agrarne skupnosti, kako si upam pisati žu-
panu.

Moja družina si je zelo prizadevala, da bi lipo
ohranili. Hoteli smo, da se uvrstiti v prostorske
akte, da bi jo zaščitili, pa občani po razlagi ob-
činske uprave nimamo te pristojnosti.

Hotela sem, da se v prostorske akte doda Ko-
misija za urbano zelenje, ki bi lahko strokovno
ocenila, ali je določeno drevo treba odstraniti,
pa sem izvedela, da je ustanovitev komisij v ro-
kah župana. Tudi z Zavodom za varstvo narave
nismo našli hitre rešitve, ki bi obvarovala lipo.
Na župana sem naslovila pobudo za ustanovitev
Komisije za urbano zelenje, pa mi je odgovoril,
da pobude ne sprejema.

Končno smo zvedeli, da je glavni pobudnik za
posek lipe neposredni sosed, ki je vztrajal in
grozil Agrarni skupnosti s plačilom škode, če bo
lipa padla na njegovo hišo. Gozdarji so strokov-
no ocenili, da je zelo malo možnosti, da bi se
lipa prevrnila. Lahko bi lipo obžagali (kar smo
tudi predlagali predsedniku Agrarne skupnosti),

da bi zmanjšali že tako majhno možnost izruva-
nja lipe, pa so se ”vrli člani Agrarne skupnosti”
odločili, da bi bilo to vsekakor predrago, kot je
rekel njihov predsednik. Lipo so posekali v pet-
ek 12. junija 2009 dopoldne. Znesek za odstra-
nitev tega drevesa je bil po oceni poznavalcev
tovrstnih posekov čez 1.000 EUR, kar je bistve-
no več, kot če bi jo obžagali, prav tako pa so s
tem posegom škodo naredili tudi v okolici (ce-
sta ...).

Vendar je bilo za ”ljubitelje narave” vseeno.
Največji uspeh zanje je bil, da so lipo, ki je zato,
da je zrasla do take višine, potrebovala mnogo
let, odstranili. Kako pa razmišljajo akterji te
zgodbe, lahko presodite sami, če si ogledate na-
slednjo sliko.

Moje sporočilo pa je: Zavzemati se moramo,
da bodo drevesa izven gozda prav tako zakon-
sko zaščitena kot tista v gozdu, in da bo prava
strokovna presoja ugotovila, ali je odstranitev
nekega drevesa potrebna. Drevesa so JAVNO
dobro.                                      Helena Tomšič

Smokuč

Prejeli smo
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Imamo posebno čast in privilegij, da smo
živeli v času rojstva naše samostojne države.
Bili smo zraven ob njenih prvih vzdihljajih,
ob prvih drobnih korakih, ob vseh njenih do-
sedanjih vzponih in padcih. In dočakali smo
tudi njeno polnoletnost. Osemnajst let v živ-
ljenju države pravzaprav ne pomeni veliko, v
življenju človeka pa predstavlja eno izmed
dragocenih prelomnic. Ob tej dragocenosti
vam želimo, da občutite isto mero ponosa,
veselja, domoljubja in izpolnjenega hrepene-
nja, kot vas je to prevevalo pred osemnajsti-
mi leti. Naj živi naša Slovenija! 

Občinski odbor SDS Žirovnica

Brezobzirnost do narave 
podrla še eno drevo

Lipa po že izvedenih delih kopanja za vodovod. Komentar je najbrž odveč.
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kovinske ograje

nadstreški

okrogle stopnice

jeklene konstrukcije

avtomatska vrata

Kovinotehnika Boštjan Jalen s.p.
Huje 23, 4000 Kranj

GSM: 041/662-684
Tel.: 04/204-77-22
Fax: 04/204-77-20

Rojstno hišo Franceta Prešerna v Vrbi so odkupili in uredili v spomin-
ski muzej na pobudo njegovega sorodnika in pisatelja Frana Saleškega
Finžgarja. Ker so bili stroški previsoki za banovino, je hišo odkupila
šolska mladina (vsak naj bi prispeval po en dinar), ki je skupaj zbrala tri
četrtine zneska oz. prek 150 tisoč dinarjev. Po odkupu so hišo začeli
urejati v spominski muzej; namen ni bil prikazati le pesnika, temveč
tudi značilnosti dobe, v kateri je živel. Hišo so opremili z opremo iz
Prešernovega časa, še danes pa je eden najdragocenejših predmetov v
njej pesnikova originalna zibelka. 

Slavnostno odprtje muzeja, ki je bil izročen v last slovenskemu naro-
du, je bilo 21. maja 1939, česar se še dobro spominja domačin Stanko
Čop, ki je bil tedaj trinajstletni dijak realne gimnazije v Kranju. Ta je za
odkup Prešernove hiše prispevala približno 3,5 dinarja na učenca. ”Na
odprtju je bilo veliko ljudi, žal pa je bilo slabo vreme. Stali smo pod
dežniki, govorniki so pa govorili z vrha stopnic,” je Čop obujal spomi-
ne na slovesnosti ob 70-letnici razglasitve Prešernove rojstne hiše v mu-
zej.

”Lahko smo veseli, da je imel slovenski narod toliko zavesti o pome-
nu Prešerna in da so skrb za njegovo dediščino prevzeli ljudje, ki so se
zavedali pomena poezije in poslanstva in misli, ki so jih sporočali nje-
govi verzi,” je dejala slavnostna govornica Alenka Kovšca, sekretarka
na ministrstvu za šolstvo in šport. Ravnateljica Gorenjskega muzeja
Barbara Ravnik Toman je poudarila, da je Prešernova hiša največji
spomenik slovenskega naroda: ”Veličina Prešerna je tudi v tem, da nam
kaže pot, ljubezen do našega maternega jezika, brez katerega bi bil slo-
venski narod brez srca.”

V občini se po besedah župana Leopolda Pogačarja trudijo, da bi
prostoru, kjer stoji Prešernova rojstna hiša, dali večjo veljavo, predvsem
pa vsebino in spremljajoče dejavnosti. Župan tudi upa, da bo zavod za

turizem in kulturo uspešno kandidiral na razpisu za upravljanje Prešer-
nove in Finžgarjeve hiše, ki naj bi ga ministrstvo za kulturo objavilo v
poletnih mesecih.

Slovesnost so z nastopi popestrili učenci osnovnih šol, ki nosijo ime
po Prešernu (Kranj, Ribnica, Črenšovci in Maribor), in učenci OŠ Ži-
rovnica.                                       Ana Hartman, foto: Kaja Pogačar

Največji spomenik slovenskega naroda
Maja je minilo sedemdeset let, odkar so v spominski muzej razglasili Prešernovo rojstno hišo, ki je po

mnenju Barbare Ravnik Toman največji spomenik slovenskega naroda. 

Domačin Stanko Čop se še dobro spominja, kako so pred 70 leti odprli muzej 
v Prešernovi hiši.



Ljudje in dogodki

Junija se je v Smokuču zvrstilo
več prireditev ob 80-letnici pros-
tovoljnega gasilskega društva.
Praznovanje visokega jubileja so
smokuški gasilci začeli z gasilsko
vajo, na kateri so se z gašenjem
kmečkega poslopja poleg njih
spopadli še člani PGD Zabreznica
ter jeseniški poklicni gasilci.
Temu je sledila slovesna seja, do-
gajanje pa je vrhunec doseglo tret-
ji konec tedna v juniju, ko so pri-
pravili gasilsko parado in uradno
predali namenu obnovljen gasilski
dom. ”Ta je sicer majhen, a pov-
sem zadostuje našim potrebam. S
prizidkom smo dobili vodo, sani-
tarije in tuše, ki jih doslej nismo
imeli,” je povedal Marjan Dobni-
kar, pomočnik poveljnika PGD
Smokuč in predsednik Gasilske
zveze Jesenice.

Pohvalil je sodelovanje z Občino
Žirovnica, ki je v celoti pokrila 37
tisoč evrov vredno prenovo doma.
”Tudi z opremljenostjo nimamo
težav. Imamo sicer najstarejše ga-
silsko vozilo v Gasilski zvezi Jese-
nice, a je kljub temu naše orodno
vozilo staro samo trinajst let,” je
pojasnil. Župan Leopold Pogačar
je na slovesnosti po blagoslovu
doma obljubil, da bo občina tudi v
prihodnje imela posluh za potrebe
gasilcev: ”Gasilstvo je način živ-
ljenja. Želim vam, da bi se sreče-
vali na vajah, tekmovanjih in para-

dah, čim manj pa na resničnih ak-
cijah. A me tudi to ne skrbi, saj ste
ustrezno pripravljeni in opremlje-
ni.”

PGD Smokuč ima blizu sto čla-
nov, od tega je 22 operativnih ga-
silcev. Podmladka jim za razliko
od marsikaterih gasilskih društev
ne primanjkuje, v društvu pa delu-
je tudi ženska ekipa. PGD Smokuč
je pred leti kot prvo slovensko dru-

štvo ukinilo funkcijo predsednika,
imajo le poveljnika Leopolda Le-
gata. Društvo so leta 1929 ustano-
vili domačini, ki so bili pred tem
dejavni v gasilskem društvu v Za-
breznici. ”Še isto leto so zgradili
gasilski dom in kupili šeststolitr-
sko motorno brizgalno. Leta 1939
so razvili prvi prapor,” je nekaj
utrinkov iz zgodovine nanizal
častni poveljnik Janez Šebat.

Smokuškim gasilcem so čestitke
ob jubileju izrekli še rojak iz njiho-
vih vrst ter poveljnik Gasilske zve-
ze Gorenjske in član upravnega od-

bora Gasilske zveze Slovenije Mi-
lan Dubravac, predsednik pobrate-
nega društva PGD Šalek iz Velenja
Darko Odar in Andreas Stroiz, ga-
silski poveljnik iz Beljaka, kjer
imajo gasilci iz Smokuča številne
prijatelje. Prijateljske vezi so sicer
spletli tudi z društvi iz Kanalske
doline v Italiji.

In kakšne načrte imajo v prihod-
nje? ”Želimo obdržati operativno

pripravljenost in znanje prenašati
na mlade, ki bodo nadaljevali tra-
dicijo,” je odvrnil Dobnikar.         

Ana Hartman

Smokuški gasilci končno do vode
Gasilci PGD Smokuč so ob praznovanju 80-letnice uradno predali namenu obnovljeni dom, 

v katerem so po novem tudi voda, sanitarije in tuši.

Župan Leopold Pogačar in poveljnik Leopold Legat sta z rezanjem traku simbolično odprla obnovljeni dom. Foto: Kaja Pogačar

Pripravili so tudi gasilsko parado.
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Z veseljem smo se odzvali povabilu Milana Kolena, direktorja festiva-
la, ki smo ga prejeli lani po udeležbi na mednarodnem tekmovanju v Ri-
miniju. Za tekmovanje je bilo razpisanih 16 kategorij, mi smo se prija-
vili v dve, F1(ljudska pesem a cappella) in H (sakralna glasba a cappel-
la). Prijavljenih je bilo 55 zborov iz 17 držav (Italije, Estonije, Poljske,
Grčije, Bolgarije, Norveške, Madžarske, Rusije, Latvije, Danske, Hrva-
ške, Finske, Švedske, Češke, Srbije, Romunije, iz Slovenije nas je bilo
prijavljenih kar 13), kar je pomenilo skupaj 1500 pevcev. 

Že takoj v četrtek zvečer smo nastopili na uvodnem koncertu v jezuit-
ski cerkvi, kjer se je predstavilo 13 zborov iz Rusije, Danske, Romuni-
je, Srbije, Latvije, Bolgarije, Švedske, Hrvaške, Italije in še trije zbori iz
Slovenije. Petek je bil za nas prvi tekmovalni dan, in to že dopoldne, saj
smo ob 9.42 prvič stopili pred žirijo in se pomerili v kategoriji sakralna
glasba a cappella. V prečudoviti dvorani, imenovani Moyzesova sieň, so
z nami tekmovali še zbor iz Srbije, dva zbora iz Rusije in Češke, zbor iz
Finske in Švedske ter zbori iz Slovenije: mešani pevski zbor Carus iz
Maribora, dekliški pevski zbor Radost Godovič, mešani pevski zbor
Mysterium in mešani pevski zbor Musica viva iz Kranja, akademski
pevski zbor Maribor in vokalna skupina Goldinar iz Postojne. Naša sku-
pina je z osvojenimi 19,66 točke dobila bronasto priznanje (za srebro bi
potrebovali dvajset točk).

Pevska trema je malo popustila, že smo hiteli na naslednji nastop ude-
ležencev festivala v cerkev, imenovano Hudobná sieň Klárisky, popoldan
pa zaključili z ogledom mestnih znamenitosti. Sobotno jutro je bilo sonč-
no in toplo. Še zadnje vaje ob 11.30, spet registracija pred dvorano Moy-
zesova sieň in točno ob 13.54 smo zopet stopili na oder ter izvedli pro-
gram za kategorijo ljudska pesem a cappella. Po oceni žirije, ki so jo se-
stavljali Jan Maria Dobrodinský, Jiři Kolář in Vlastislav Novák iz Češke,

iz Slovaške Milan Kolena in Ondrej Šaray, iz Litve Rolandas Daugela ter
Vytautas Miskinis in iz Poljske Czeslaw Freund, je bil seštevek 23,96
točke, kar je pomenilo srebrno priznanje (za zlato bi potrebovali 25
točk). Pevci in umetniška vodja Irena Kosmač smo na priznanji zelo po-
nosni, hkrati pa veseli, da se lahko v tako številni konkurenci mladih in
šolanih glasov še vedno držimo nekje v ”zlati” sredini. 

Na koncu naj se še zahvalimo vsem, ki nam kakor koli pomagate, da
naše kraje pod Stolom lahko zastopamo v tujini, še posebej pa Občini Ži-
rovnica in Kulturnemu društvu dr. France Prešeren Žirovnica-Breznica,
Savskim elektrarnam HE Moste in podjetju Tela Vital iz Ljubljane, ki
sponzorsko skrbita za naše prevoze.                                 Jerneja Stres

Prešernovci v Bratislavi
Mešana pevska skupina dr. France Prešeren se je v času od 23. do 26. aprila udeležila 3. mednarodnega

zborovskega tekmovanja Slovakia Cantat 2009 v Bratislavi.

Letos največ razstavljavcev doslej
Aprila je Kulturno društvo dr. France Prešeren v Vrbi znova pripravilo

tradicionalni Markov smn’. Na njem se je predstavilo 22 obrtnikov in
rokodelcev, ki so na ogled postavili lončarske, slamnate, lectarske in
pekovske izdelke, dražgoške kruhke, lesene skulpture, izdelke iz soli in
zelišč, ribniško suho robo ipd. Predstavili so se tudi čevljar, nogavičar in
usnjar. ”Toliko razstavljavcev še ni bilo, največ jih je prišlo iz Gorenjske
in Dolenjske, pa tudi iz Primorske. Zanimanje za sodelovanje na
Markovem smn’u se iz leta v leto povečuje, zato je zelo dobrodošlo, da
občina namerava povečati razstavni prostor v Vrbi,” je povedal predsed-
nik KD Jože Resman, ki upa, da se bo prihodnje leto na Markovem sm-
n’u predstavilo še več domačih obrtnikov. V sklopu Markovega smn’a so
letos drugič pripravili tudi srečanje pevskih skupin. Pred cerkvico sv.
Marka so nastopili ljudski pevci Kranjski furmani, Mladinska pevska
skupina Pojem.si, moški kvintet KD dr. France Prešeren in Mešana
pevska skupina dr. France Prešeren.              A. H., foto: Kaja Pogačar

Srečanje Selanov na Selah pri Dobovi

Petinsedemdeset Selanov iz Sela pri Žirovnici se je letos udeležilo
13. srečanja vasi, ki nosijo v nazivu ime Selo-Sela-Sele. V Selah pri
Dobovi je bilo še 29 takih vasi s 1200 udeleženci. Za otroke so
pripravili različne delavnice, starejši pa smo si čas lahko krajšali z
vožnjo z zapravljivčki, ogledom lovskega muzeja, športnimi igrami.
Naši so se pomerili v hoji na smučeh, kjer so osvojili tretje mesto, v
vlečenju vrvi pa so naša dekleta osvojila drugo mesto. Program je
popestrila Rebeka Dremelj, ki je zapela nekaj svojih uspešnic. Ob
druženju je čas hitro mineval in po nekaj plesnih korakih smo se
morali že odpraviti proti našemu Selu. Znova se je uresničil moto tega
srečanja - spoznavanje in prijateljevanje. Obljubili smo si, da se dru-
go leto spet srečamo na 14. srečanju v Prekmurju.                    O. R.Na Markovem smn’u se je predstavilo 22 razstavljavcev.
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Franc Triplat je 97. rojstni dan praznoval 12.
aprila. Jesen življenja skupaj z življenjsko sopo-
tnico Cecilijo Koporc preživlja v Domu dr.
Franceta Berglja na Jesenicah. Franc, ki se še
vedno zelo rad pošali, izvira iz Žirovnice, izučil
se je za čevljarja, zaposlen pa je bil v železarni
na Javorniku. Družino si je ustvaril na Studenči-
cah, s prvo ženo sta v zakonu povila štiri otroke.
Zaradi bolezni je ženo zgodaj izgubil, a se je še
enkrat poročil na Breg. Oba s Cecilijo sta danes
zelo vesela obiskov domačih, ob visokem jubile-
ju pa so Franca obiskali in obdarili tudi župan
Leopold Pogačar s sodelavko Heleno Čadež,
predsednik društva upokojencev Edo Kavčič in
predsednica komisije za starejše Jerca Tičar.

Dva tedna kasneje so skupaj z zaupnico
Ivanko Košelnik obiskali še Katarino Pintar

z Breznice, ki je 25. aprila dopolnila 95 let.
”Recept za dolgo življenje je predvsem delo.
Poleg tega sta pomembna zdrava in preprosta
prehrana ter redno gibanje,” nam je zaupala
Katarina. Kljub visoki starosti razen slabega
vida nima večjih zdravstvenih težav. ”Večino-
ma sama skrbim zase, tako da mi dan hitreje
mine. Rada obdelujem vrt,” je povedala. Pogo-
sto posluša radio, saj je rada na tekočem z do-
gajanjem doma in po svetu, še posebej pa je
vesela družbe sosed in prijateljic, s katerimi se
večkrat odpravi na sprehod. 

Rodila na kmetiji pr’ Koštnarju v Spodnji So-
rici kot zadnji od enajstih otrok; šest jih je za-
radi škrlatinke umrlo že v otroštvu. ”Pri trinaj-
stih letih sem izgubila še mamo, ki je umrla za
pljučnico,” se spominja Katarina, ki se je pri

24 letih poročila s sovaščanom Janezom Pin-
tarjem. Leto kasneje sta se preselila na Jeseni-
ce, kjer je Janez dobil delo v tovarni in stano-
vanje, Katarina pa je bila gospodinja, ki je ve-
liko šivala in klekljala. V zakonu se jima je ro-
dil sin Milan. Družina se je leta 1971 preselila
v nov dom na Breznici, kjer ji družbo delata
tudi sin in snaha Pavla.

Tičarjeva je skupaj z zaupnicami posameznih
vasi obiskala še nekaj občanov, ki so dopolnili
najmanj devetdeset let. Žirovničanka Ana
Medja je 19. junija praznovala 92. rojstni dan
in jesen življenja preživlja v Domu dr. Janka
Benedika v Radovljici, Marija Šebat iz Smo-
kuča je 14. maja dopolnila 90 let, isto starost
pa je 29. junija dočakal tudi Ciril Jalen z Ro-
din.                                        Ana Hartman

Z delom do dolgega življenja
Franc Triplat z Brega je aprila dopolnil 97 let, Katarina Pintar z Breznice pa 95 let. 

Ustvarjalni nemir udeleženk delavnic
Ženske imajo vedno želje po različnih delovnih ustvarjalnostih. Po-

leg vsakdanjih poklicnih obveznosti, časa, prebitega v kuhinji, in ob
drugih domačih opravilih imajo nekatere voljo in pogum še za kaj
več. To je zagotovo v veliki meri uspelo udeleženkam ustvarjalnih
delavnic iz več vasi v lanskih jesenskih in letošnjih spomladanskih

mesecih v Knjižnici Matije Čopa v Žirovnici. Darja Dolar z Brega je
bila pobudnica in za pomoč se je obrnila k Nataliji Štular. Pod njen-
im vodstvom se je oblikovala skupina desetih do petnajstih žensk iz
različnih vasi pod Stolom s kar precejšno razliko v letih. Iz delavnice
v delavnico je nastajala bolj bogata paleta uporabnih izdelkov iz ra-
zličnih materialov. To so bili izdelki iz gline, praznične čestitke, nakit,
šatulje, okraski za jelke, pirhi, različni aranžmaji in dekoracije.
Izdelke so junija razstavile v prostorih knjižnice in z njimi pritegnile
veliko pozornosti obiskovalcev. Članice skupine so se na srečanjih
zelo povezale med seboj. Izmenjavale so si izkušnje, si pomagale in
vedno bile polne novih idej in zamisli. Vse se že veselijo nadaljevan-
ja delavnic v jeseni.                                                                J. R. 

Pomladni pozdrav stanovalcem 
jeseniškega doma 

V Društvu upokojencev Žirovnica smo se odločili, da stanovalcem
v Domu dr. Franceta Berglja na Jesenicah popestrimo tudi kakšen
pomladni s krajšim glasbenim programom, saj so v domu tudi naši
občani. Prek našega predsednika Edvarda Kavčiča smo za nastop
poprosili Tamburaško skupino Kašarji. Obisk smo organizirali v
soboto, 16. maja. Vsem navzočim je bilo v zadovoljstvo, ob glasbi in
petju so uživali. Ob tej priložnosti se skupini Kašarji zahvaljujemo in
ji čestitamo ob desetletnici delovanja.                                        J. T.

Katarina Pintar v družbi Eda Kavčiča in župana Leopolda PogačarjaFranc Triplat
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Vsak glasbenik goji posebno ljubezen do svojega instrumenta. To za-
gotovo velja tudi za 65-letnega citrarja Valentina Kelbla. Po rodu je z
Bohinjske Bele, sedaj pa že dobrih štirideset let živi v Zabreznici. Citre
ga spremljajo več kot pol stoletja. Čeprav nanje igra ljubiteljsko, so ga
kmalu začeli vabiti organizatorji najrazličnejših prireditev in srečanj.
Nastopov se je doslej nabralo že več kot tisoč. 

Prvih citrarskih ‘korakov’ se vedno rad spominja: ”V domačem kraju
je v mladih letih mojo pozornost pritegnila družina, ki je rada prepeva-
la in igrala na različne instrumente. Vmes so bile tudi citre. Njihov zven
me je takoj prevzel. Ker doma ni bilo denarja, sem pri 12 letih pasel ži-
vino in si z zaslužkom kupil prve stare citre. Igranja me je naučila upo-
kojena učiteljica. Nekaj let potem nisem igral zaradi šolskih in delovnih
obveznosti, sedaj pa so citre moje redne spremljevalke trideset let. Vmes
sem končal tudi nižjo glasbeno šolo.”

Na vprašanje, zakaj prav citre, Valentin odgovarja: ”Citre so instru-
ment za dušo. Imajo svojevrsten zven, ki človeka dobesedno prevzame.
Za igranje je treba imeti nekaj talenta, neizmerna volja in potrpežljivost.
Pa tudi dober spomin za tehniko igranja. Začel sem z igranjem narodnih
skladb, sedaj pa igram najrazličnejše zvrsti. Okoli dvesto skladb znam
na pamet. Moja publika so pogosto starejši ljudje. Predvsem na osebnih
jubilejih jim zvoki citer polepšajo praznovanje. Posebej sem se razvese-
lil povabila, da sem zaigral domačima slavljenkama iz občine Žirovni-
ca, ki sta dopolnili častitljivih sto let.” 

Valentin se ob številnih nastopih rad s ponosom spomni, da je pred leti
zaigral za poveljnika letalskih sil Nata, generala Rolanda Keysa, ki ga je
gostila Slovenska vojska. Pozorno je spremljal zven citer in mu za na-
grado poklonil posebno priznanje v obliki kovanca. 

Ves časa igranja je citre zamenjal le enkrat. Prvim se je moral odreči,
ko jih je na enem od nastopov natakar polil z vinom. Potem je v Nem-
čiji kupil nove in mu služijo še danes.                              Janko Rabič

Citre so instrument za dušo

Valentina Kelbla citre spremljajo že več kot pol stoletja.
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Saša
Kozmetični studio 

Zabreznica 53b, 4274 Žirovnica, tel.: 04/580-50-31, GSM: 031/610 - 910

NOVOST V SALONU !
KAVITACIJA

● Oblikovanje telesa brez anestezije, 
brazgotin, nelagodja in okrevanja

● Natančno odstranjevanje lokalnih
maščobnih oblog in celulita

● Učinek kavitacije selektivno 
razbije maščobo

Najceneje na Gorenjskem !

● nega obraza in telesa ● depilacije ● pedikura 
● podaljševanje in oblikovanje nohtov 

● solarij ● make up 

Uporabljamo kozmetiko priznanih svetovnih 
proizvajalcev (Gehwol, Matis, Alessandro,...)
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Velik uspeh mlade klarinetistke
Mlada klarinetistka Martina

Strasser iz Zabreznice je svoj
največji uspeh dosegla konec
aprila na Mednarodnem tek-
movanju Stevana Mokranjca v
Požarevcu, ker je osvojila vseh
sto točk. V njeni skupini je
sodelovalo devetnajst tek-
movalcev iz Slovenije, Srbije,
Makedonije, Hrvaške in
Madžarske. Učenka šestega
razreda Glasbene šole Jesenice
je bila uspeha zelo vesela, kot
pravi, pa ji predstavlja nagrado
za trud in prosti čas, ki ga na-
menja vajam. Zanje na teden
porabi šestnajst ur ali še več, če
ima korepeticije, samostojne
nastope ali z orkestrom. Njena

učiteljica je Monika Korbar, na tekmovanje pa jo je pripravil Uroš
Gorenc, ki je Korbarjevo nadomeščal v času porodniškega dopus-
ta. Velika zahvala za uspeh v Požarevcu gre tudi korepetitorju Pri-
možu Kerštajnu, ki je odličen glasbenik in pedagog, je še dodala
trinajstletna Martina, ki se je na tekmovanju v Srbiji predstavila z
Bearmannovim Adagiom v Es-duru in Grginovimi Temami in
variacijami 1. Letos je s Kvartetom klarinetov dosegla zlato priz-
nanje na regijskem in srebrno na državnem tekmovanju. Pred dve-
ma letoma je osvojila zlato priznanje in drugo mesto na državnem
tekmovanju ter drugo mesto na mednarodnem tekmovanju v Car-
linu. Prav v teh dneh je na seminarju pri prof. Jožetu Kotarju v
Celju, nato jo v Bohinju čaka tekmovanje s Pihalnim orkestrom Je-
senice-Kranjska Gora, prihodnje leto pa se že spet veseli Požarevca.   

A. H.

Obiskovalce so navdušili z ljudsko glasbo iz Dalmacije, Grčije, Srbije,
Rusije, Amerike in Slovenije. Skupino, ki edina na Zgornjem Goren-
jskem še ohranja zven tamburic, sestavljajo Staš Hrenič, Nejc Janša,
Ida Begovič, Vid Hribar, Nevenka Smolej, Peter Bulovec, Urban Kol-
bl, Luka Sprinčnik, Alen Štros, Janez Skumavc in umetniški vodja
Jernej Smolej. V desetih letih so nastopali v številnih slovenskih krajih,
pa tudi na mednarodnih in evropskih festivalih, lani pa so se med drugim
udeležili tudi svetovnega festivala Tamburafest Deronje v Srbiji. O
skupini smo se pogovarjali z Jernejem Smolejem.
Kaj štejete za največji uspeh v desetih letih delovanja?

”Naš največji uspeh je, da smo se obdržali kot skupina, kljub vsem
zapletom in menjavi članov. Z optimizmom zremo v prihodnost in išče-
mo nove izzive.”

Katere skladbe sicer najpogosteje igrate?
”Ker smo oblečeni v gorenjske noše iz Gornjesavske doline s konca 

19. stoletja, igramo največ slovenskih ljudskih skladb, naša strast pa sta
grška in srbska glasba. Začeli smo tudi sami pisati skladbe za skupino.”
Torej bo kmalu izšla vaša tretja zgoščenka?

”Material zanjo že nastaja. Prihodnje leto nas čakajo snemanja,
poudarek pa bo na glasbi, ki jo sami pišemo.”
Jubilejni koncert je že za vami, kakšne načrte pa imate v prihodnje?

”Letos gremo že tretjič na Krf v Grčijo, znova smo dobili povabilo tudi
iz Banjaluke v Bosni in Hercegovini. Pri tem gre zahvala županu
Žirovnice, ki nas bo tudi finančno podprl. Vabila dobivamo tudi za
nastope po Evropski uniji in v Ameriki, a je to žal povezano z zelo vi-
sokimi stroški. Še naprej si nameravamo prizadevati za kakovost, pisati

nove skladbe ter predvsem uživati v igranju in druženju. Naš ‘zbirni cen-
ter’ je sicer v dvorani na Breznici, kjer imamo enkrat tedensko vaje. Vsa
zahvala gre tudi Šport hotelu Pokljuka, ki nam omogoča, da lahko vadi-
mo tudi po nekaj dni skupaj brezplačno.”

Pod vašim okriljem je včasih delovala tudi mladinska skupina. Bo
ta spet oživela?

”Tega za zdaj ne načrtujemo.”
Ana Hartman, foto: Kaja Pogačar

Kašarji praznovali desetletnico
Tamburaška skupina Kašarji je konec maja desetletnico delovanja praznovala s slavnostnim 

koncertom v kulturni dvorani na Breznici.

Tamburaška skupina Kašarji bo letos že tretjič nastopila na Krfu.

Martina Strasser s korepetitorjem 
Primožem Kerštajnom v Požarevcu
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Tako kot vse od leta 1995 je otroška folklor-
na skupina Breznica zaključila še eno uspešno
leto. V skupini delujeta dve skupini, in sicer
predšolska otroška folklorna skupina pod vod-
stvom Katje Štefelin, na vajah pa ji pomaga

tudi Jerneja Pavlič, šolsko folklorno skupino
pa vodim Maruša Stres. Tako je veselje do ple-
sa, pesmi in prijateljev združevalo 30 otrok,
starih od 3 do 13 let. Malčki so v tej sezoni
pripravili odrsko postavitev Pikapolonica zleti

v nebo ... in jo predstavili na različnih nastopih
v občini in zunaj nje, tudi na območnem
srečanju otroških folklornih skupin. Premierno
pa so se predstavili na koncertu v organizaciji
otroške folklorne skupine ob materinskem
dnevu. Takrat so tudi šolarčki prvič pokazali,
za kaj so se na vseh vajah trudili in kaj so se
naučili. Predstavili so odrsko postavitev Godec
veselo na svetu živi .... Tudi na območnem
srečanju so se nadvse potrudili in bili izbrani
za medobmočno srečanje otroških folklornih
skupin, ki je potekalo v Tržiču. Po mnenju
državne selektorice Malči Možina pa so bili
tako dobri, da so si zaslužili uvrstitev na
državno srečanje otroških folklornih skupin
Slovenije in prejeli zlato priznanje. V Žalec
smo se odpeljali z avtobusom, saj to velja tudi
kot izlet in nagrada za vse otroke. Pričakale so
nas prijazne vodičke, ki so nas usmerjale čez
dan. Seveda smo pred nastopom imeli tudi
vaje, da je celotna prireditev uspela popolno.
Tako smo barve naše občine ponesli v še en
nov kraj v naši mali Sloveniji.

Sedaj si obe skupini zaslužita počitnice, pa ne
za dolgo, saj jih v prihodnjem letu čaka organi-
zacija koncerta ob 15-letnici delovanja skupine.

Maruša Stres

Še eno uspešno leto 
otroške folklorne skupine
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Sedaj so že na počitnicah, le nekaj se jih bo
še trudilo, da bi na popravnih izpitih pokazali,
da dosegajo minimalne standarde znanja, in
pridobili pogoje za napredovanje v višji razred
oz. zaključek 9. razreda.

Delo v minulem šolskem letu je bilo pestro.
Realizirali smo vse zastavljene izobraževalne
cilje. Vzgojno-izobraževalno delo ni bilo mo-
teno zaradi večjih kadrovskih ali vzgojnih pro-
blemov, če pa so se pojavili, smo jih skušali
sproti reševati. Rezultati se kažejo v dobrem
uspehu, saj smo do popravnih izpitov dosegli
dobrih 98 odstotkov, po popravnih izpitih pa
bo ta odstotek še boljši, kar je tudi posledica
obsežnih oblik pomoči učencem, ki jim gre za-
radi različnih težav nekoliko težje. Veliko po-
zornosti je bilo namenjene tudi učencem, ki so
nadarjeni na različnih področjih. 

Šolo je končalo 38 devetošolcev. Izobraževa-
nje bodo vsi nadaljevali na tistih šolah, ki so jih
izbrali: dvajset na gimnazijskih programih na
Jesenicah, v Radovljici, Kranju in Ljubljani,
trinajst na tehniških programih v Radovljici,
na Jesenicah ter v Škofji Loki in v Ljubljani,
pet pa na poklicnih programih v Škofji Loki,
Naklem in v Kranju. Ob zaključku šolanja so
pripravili slovesnost, na kateri so najprizadev-
nejši učenci Miha Avsenik, Nika Blagne, Va-
lentina Gnamuš, Jernej Markovc, Jerneja
Pavlič, Matej Razingar, Inge Sotlar, Ema
Liza Šiler in Mojca Žemlja dobili šolsko pri-
znanje s knjižno nagrado za odličnost in po-
sebno nagrado za dosežke v osnovni šoli, ki
jim jo je podelil župan Leopold Pogačar.

Učenci so bili aktivni tudi na številnih dejav-
nostih bodisi s kulturnega, naravoslovno tehnič-
nega in športnega področja. V okviru teh dejav-
nosti - kulturni, naravoslovni, tehniški, športni
dnevi ter šole v naravi - je bilo dovolj možnosti,
da so znanje dopolnjevali še na drugačen in mo-
goče zanimivejši način kot pri pouku. Na eks-
kurzijah so spoznali številna bogastva kulturne,
zgodovinske in geografske dediščine novih kra-
jev Slovenije. V 1. razredu so obiskali živalski
vrt v Ljubljani, v 2. razredu so bili v Narodni
Galeriji v Ljubljani in na glasbeni in likovni de-
lavnici v Sorici, v 3. razredu so si ogledali Pri-
rodoslovni muzej in njegove zbirke ter mesto
Ljubljana. Učenci 4. razreda so spoznavali Slo-
venski šolski muzej in staro mestno jedro v
Ljubljani, geografske in kulturno-etnografske
značilnosti Gornjesavske doline. Peti razred je
bil v Kamniku, Postojnski jami in Predjamskem
gradu ter Tehniškem muzeju v Bistri. V 6. raz-
redu so bili na Planini v jami in na Planinskem
polju, ogledali so si Cerkniško jezero, na Rašici
pa Trubarjevo domačijo, vmes pa tudi zanimivo
učno gozdno pot v Rakovem Škocjanu. Jeseni
so bili v Kropi, Škofji Loki in na Visokem, na
poti pa spoznali Kovaški muzej, Dražgoše,
plavž v Železnikih, škofjeloški muzej in spome-
nik Ivanu Tavčarju. V aprilu pa še arboretum v
Volčjem Potoku. Sedmošolci so bili jeseni na
Primorskem v Piranu, Portorožu in Sečovljah,

pomladi pa v Prekmurju, kjer so si ogledali mu-
zeja na prostem, terme, lončarstvo v Filovcih in
mlin na Muri. V 8. razredu so spoznavali Štajer-
sko: muzej premogovništva v Velenju, Velenj-
sko jezero, Velenjski grad, Rimsko nekropolo v
Šempetru, v devetem razredu pa prelaz Vršič in
dolino Soče, muzej Triglavskega narodnega
parka ter muzej prve svetovne vojne in kostnico
v Kobaridu, na zaključni ekskurziji pa na poti v
Gardaland tudi pokrajino severne Italije.

Šole v naravi so bile izvedene za 2. razred v
domu Jurček v Kočevju, za 3. razred v domu
Lipa v Črmošnjicah, v 4. razredu so šli na
Medvedje Brdo v dom Medved. Njim so se
priključili tudi vrstniki iz Ljudske šole Bistri-
ca. V petem razredu so bili na Livških Ravnah
v domu Kavka, šestošolci pa so se učili smuča-
nja na Hočkem Pohorju. Učenci 7. razreda so
imeli planinsko šolo v koči na Grohatu - Sa-
vinjska dolina, učenci 8. razreda pa so bili en
teden v domu Škorpijon na Velikem Boču.

Tokrat smo želeli prodreti s programom čez-
mejnega sodelovanja z ljudsko šolo v Bistrici
ob Rožu in ZG in ZRG v Celovcu v okviru ope-
rativnega programa Slovenija-Avstrija. Predla-
gana zasnova sodelovanja žal ni bila sprejeta, je
pa bil program realiziran v celoti. Tako smo
najprej organizirali druženje naših in bistriških
učencev na skupnem zimskem športnem dnevu
v Avstriji ter nato bili skupaj z njimi še tri dni v
šoli v naravi. Podobno so se srečali tudi četrto-
šolci najprej v jeseni 2008 pri nas in nato še na
tridnevnem taboru onstran Karavank. 

Obširnejša enotedenska izmenjava je poteka-
la z ZG/ZRG za Slovence v Celovcu. Tako so
bili jeseni naši učenci z učiteljicami njihovi
gostje, na pomlad pa so bili njihovi dijaki gost-
je naših učencev. 

To šolsko leto je prvič minilo brez določanja
splošnega uspeha, tako ne govorimo več o do-
brih, prav dobrih in odličnih učencih, kljub
temu smo s priznanji in pohvalami želeli dati
poudarek odličnim dosežkom na področju zna-
nja, medsebojnih odnosov in na drugih podro-
čjih. S tem smo želeli sporočiti učencem pa

tudi staršem, da so poleg znanja za delo v sku-
pini pomembne še druge spretnosti in vredno-
te, če želimo biti zares uspešni.

Za šolo so bile pomembne tudi druge odločit-
ve. Zaradi manjšega števila otrok bomo v prihod-
njem šolskem letu imeli le en oddelek prvega
razreda. Ob vpisu otrok v vrtec je bilo vpisanih
precej več otrok, kot je bilo sprva prostih mest. V
povezavi prvega dejstva z drugim smo lahko za-
radi sproščene učilnice zagotovili več dodatnih
mest v vrtcu in sprejeli vse vpisane otroke naše
občine v vrtec. Tako bomo v vrtcu imeli šest sku-
pin, v njih pa vsega skupaj 125 otrok.

Že dalj časa je bilo jasno, da bomo dobili
novo telovadnico. Zaradi gradnje je bilo treba
zagotoviti nadomestne parkirne površine. Tre-
ba je bilo poskrbeti za nadomestni dostop do
vrtca na severni strani šolskih objektov, ki je te
dni prevzel svojo vlogo. Gradbinci bodo poru-
šili staro telovadnico in zgradili novo, poško-
dovana zunanja igrišča bodo obnovljena, pred
šolo pa bo urejen nov šolski trg z alejo slavnih
rojakov. Po vsem tem bo na novo zasnovana
prometna ureditev pred šolo. Zato vas, spošto-
vani straši, prosim, da opozorite svoje otroke,
da se v času gradnje ne zadržujejo v bližini
gradbišč. Ker bo del šolskega dostopa name-
njen tudi gradbenemu dostopu, vas opozarjam
tudi, da ne dostopate z osebnimi vozili prav do
šolskih objektov, če to ni nujno, da se bo pro-
met ob šoli odvijal kolikor toliko tekoče in var-
no. Tudi šolsko delo bo v času gradnje poteka-
lo prilagojeno razmeram. Ure športne vzgoje
bomo izvajali, kolikor se bo pač dalo, v jedil-
nici in telovadnici vrtca ali na prostem. Učen-
ci bodo malicali v učilnicah, kosili pa bodo na
hodniku in manjših učilnicah pred garderoba-
mi. Za začetek šolskega leta nas tako čaka kar
nekaj organizacijskih izzivov, kljub temu sem
prepričan, da samo šolsko delo in varnost
učencev in otrok ne bosta okrnjeni.

Pred nami so poletne počitnice. Preživite jih
dejavno v družbi s tistimi, ki jih imate radi, po
možnosti čim več v naravi, lepo in varno! 

Valentin Sodja, ravnatelj, foto: Igor Žener

Konec šolskega leta
Šolsko leto se je izteklo, minile so zadnje konference in učenci so bili praviloma nagrajeni z dobrimi ocenami. 

Šolo je v tem letu zaključilo 38 učenk in učencev devetega razreda.



”Z njim smo otrokom zagotavljale pestro
izbiro gibalnih dejavnosti, s čimer smo
poskušale izboljšati njihov nadzor gibanja. Z

gibanjem so otroci zaznavali svoje telo,
preizkušali, kaj telo zmore, doživljali veselje
in ponos ob razvijajočih se sposobnostih in

spretnostih, ob tem pa gradili zaupanje vase,”
ugotavlja Aleksandra Donoša, pomočnica
ravnatelja v vrtcu pri OŠ Žirovnica. 

V sklopu projekta so prek celega leta izvajali
gibalne dejavnosti. Prvo skupno srečanje je
bilo oktobra ob tednu otroka, ko so priredili
športne dejavnosti (hoja naprej in nazaj, okoli
dreves, po deblu drevesa, igra z žogami,
skakanje, kotaljenje po hribu ...) in skupinske
plese na šolskem dvorišču. V sklopu drugega
srečanja so se igrali s snegom in iz njega izde-
lovali gradove, kepe in snežake. Tretje, pom-
ladansko srečanje je potekalo na travnatih
površinah vrtca, kjer je bil poligon za vsa
starostna obdobja. ”Otroci so pri tem izkušali
različne možnosti gibanja in pridobivali mo-
torične sposobnosti,” sta pojasnili vodji pro-
jekta Teja Markovič in Eva Rožanc. Zadnje,
zaključno srečanje s starši je potekalo junija ob
otroški glasbi in igrivih družabnih dejavnostih.
”Te so bile naravnane tako, da sta otrok in starš
sodelovala, se prilagajala in pomagala drug
drugemu. Ob zaključku športnih dejavnosti
smo skupaj s starši odšli na šolsko igrišče, kjer
so se otroci posameznih skupin udeležili teka
po stezi. Vsak je prejel medaljo za zaslužen
trud in sodelovanje v projektu,” sta še dodali
Markovičeva in Rožančeva.

Ana Hartman

Mladi
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Športno obarvano leto v vrtcu
V vrtcu so v tem šolskem letu izvajali projekt Brez gibanja in redne telesne aktivnosti zdravja ni in ga ne bo.

Počitniške ustvarjalne
delavnice v knjižnici

Tudi med letošnjimi poletnimi počitnica-
mi bodo v Knjižnici Matije Čopa v Žirovni-
ci poskrbeli, da otrokom ne bo dolgčas.
Zanje pripravljajo šest ustvarjalnih
delavnic, in sicer: 
- lepi v poletje: od 13. do 16. julija, poletni
nakit, torbica iz filca, črke iz mavca, 6 do 15
let;
- Računalniška delavnica: od 20. do 23.
julija, oblikovanje pravljice, skeniranje,
tiskanje, 8 do 15 let;
- Izdelajmo svojo umetnino: od 27. do 30.
julija, umetniška slika, posoda iz umetne
mase, 6 do 15 let;
- Raziskovalna delavnica: od 10. do 13. av-
gusta, raziskovanje medveda (pravljica,
igrača, pesmica, medvedji zajtrk ..., 8 do 15
let;
- Digitalno fotografiranje: od 17. do 20.
avgusta, 8 do 15 let
- Počitniška delavnica: od 24. do 27. av-
gusta, ustvarjalne delavnice, 6 do 15 let. 
Vse delavnice bodo brezplačne in bodo
potekale od 10. do 12. ure. Potrebne so
predhodne prijave v knjižnici ali na tele-
fonski številki 04/58 34 214. Knjižnica je
odprta ob ponedeljkih, sredah in četrtkih
od 15. do 19. ure, ob torkih pa med 10. in
14. uro. A. H.

Zadnje šolske dni je gledališka skupina Os-
novne šole Žirovnica namenila za
izobraževanje na področju improvizacije (Im-
provizacija = izvajanje, poustvarjanje brez
priprave, načrta. VIR: Slovar tujk).

V sredo, 17. junija, je mentorica Lidija
Skoporec Knafelj organizirala praktično
delavnico, kjer so učenci uživali ob različnih
tehnikah improvizacijskega gledališča, npr.:
igrah ZIP ZAP BOING, strokovnjak
strokovnjak, tri minute ... Zanimivo delavni-
co, s katero so učenci pridobili marsikatero
izkušnjo za nadaljnje nastope, je izvedel im-
proligaš Rok Bohinc. Študent Filozofske
fakultete, ”ponosni lastnik cinizma, ki ga
trosi naokoli, kot da ne bi bil iz Gorenjske in
pri tem razburja vrtne palčke iz Kašlja”, kot
so zapisali na spletni strani http://www.im-

pro-liga.si/index.php?nid=240&app=mem-
ber&mid=406 Na delavnici so svoje domišlji-
jske sposobnosti in tehnike ”znajdi se, kakor
veš in znaš,” urili: Neža Kranjc, Mohor
Kozmus, Sara Ravnik, Karmen Zalokar,
Špela Medja, Eva Poklukar, Monika Jo-
vanovič, Luka Bergles, Karmen Novak,
Tamara Završnik, Lovro Kolbl, Matic
Ravnik, Juta Gašperšič in Nina Sitar.

Učenci in mentorica so se na delavnici
naučili veliko novega, posebej so bili veseli,
da so jo lahko izpeljali, saj jim je denar zanjo
letos poklonilo podjetje Medium. Navdušeni
so, da se lokalna podjetja odločajo za pod-
poro šolskih kulturnih dejavnosti, in verjame-
jo, da se bodo s pridobljenimi sposobnostmi
večkrat izkazali na šolskih in obšolskih
prireditvah. L. S. K. 

Gledališka delavnica na OŠ Žirovnica



Čebelarji
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Prvi občni zbor čebelarske podružnice je bil
27. aprila 1919, in sicer v stari šoli na Breznici.
V začetku kot podružnica Zveze čebelarskih
društev Slovenije, kasneje kot čebelarska dru-
žina v okviru Čebelarskega društva Radovlji-
ca. 9. februarja 1999 se je družina registrirala
kot samostojno čebelarsko društvo Antona
Janše Breznica.

Devetdeset let je lep jubilej, zato smo se če-
belarji na letošnjem občnem zboru odločili, da
v počastitev tega jubileja izdamo Zbornik, v
katerem bomo poskušali prikazati delovanje
društva skozi ves ta čas. Gradivo za Zbornik
smo zbirali z prebiranjem Slovenskega čebe-
larja v knjižnici Čebelarske zveze Slovenije od
leta 1919 naprej in pregledovanjem zapisov v
blagajniških knjigah društva in zapisov, ki so
jih vestno opravljali člani odborov društva vsa
leta. Zelo pomembni pa so bili tudi prispevki
posameznih članov društva. 

Zbornik bomo predstavili javnosti na Čebe-
larskem dnevu Gorenjske 6. septembra letos v
okviru že tradicionalnih Žirovniških dnevov, ki
vsako leto potekajo v mesecu septembru na
Breznici. Čebelarski dan za območje Gorenj-
ske organizirata Čebelarska zveza Slovenije in
Čebelarsko društvo Antona Janše Breznica v
sodelovanju s soorganizatorji Žirovniških dne-
vov in Zavodom za turizem in kulturo Žirovni-
ca in ob podpori Občine Žirovnica, ki že vsa
leta svojega ponovnega obstoja izkazuje pod-
poro čebelarstvu v naših krajih in spominu na
našega velikega čebelarja Antona Janša, ki je
tudi cesarico Marijo Terezijo učil čebelarjenja.

Žirovniški čebelarji vabimo vse ljubitelje
čebel, predvsem pa vse, ki imate radi med-
ene dobrote, da si rezervirate čas 6. septem-
bra in pridete na Breznico. Ne bo vam žal.

Sicer pa čebelarsko društvo tudi letos dela
kot do sedaj. Veliko pozornosti namenjamo
skrbi, kako ohraniti zdrave čebele, da bi še na-
prej opravljale svojo prvobitno nalogo, to je
opraševanje rastlin in sadnega drevja. Nabira-
nje medu in cvetnega prahu je primarno za raz-
voj družine, razumljivo pa je, da tudi za čebe-
larja in ljubitelje medu mora nekaj ostati. Če-
belarji se redno dodatno izobražujemo na pre-
davanjih strokovnjakov z različnih področij če-
belarstva. Posamezniki ne morejo veliko stori-
ti, zato se tudi naše društvo povezuje v Čebe-
larski zvezi Gorenjske, ki je naslednica Čebe-
larske zveze Zgornje Gorenjske.

Društvo ima včlanjenih 27 čebelarjev, ki go-
spodarijo s približno osemsto družinami. V
glavnem čebelarijo z AŽ-panji v stacionarnih
čebelnjakih in prikolicah za prevoze na druge
medovite paše. Nekateri pa so se odločili čebe-
lariti v nakladnih panjih, ki ima svojo pred-
nost. Namreč, tako čebelarjenje ne potrebuje
čebelnjaka, katerega postavitev predstavlja so-
razmerno velik strošek. 

V okviru Osnovne šole deluje tudi čebelarski
krožek, ki ga vodi mentor Stanko Noč. Redno
ga obiskuje pet učencev. Meseca maja sta Ur-
ban Koser in Urban Žemlja na tekmovanju
mladih čebelarjev v srednjem težavnostnem
razredu prejela bronasto priznanje. Krožek po-
teka v šolskem čebelnjaku, ki je bil letos na
novo opremljen s panji in čebeljimi družinami
po ugotovljeni čebelji gnilobi konec lanskega
leta, ki velja za najnevarnejšo bolezen čebel.

Člani društva se sestajamo v objektu poleg
Janševega čebelnjaka, ki ga na podlagi pogod-
be med Občino Žirovnico in takratno Čebelar-
sko zvezo Zgornje Gorenjske upravlja Zavod
za turizem in kulturo Žirovnica. Na zadnjem

društvenem sestanku smo se dogovorili, da
bodo vsako drugo sredo v mesecu v večernem
času uradne ure. To velja le za mesece junij, ju-
lij, avgust in september. Vse informacije, ki so
povezane z čebelarstvom, lahko dobijo vsi, ki
jih to zanima. 

Naj medi! Pa ne samo čebelarjem, ampak
vsem!

Franc Pfajfar, 
predsednik ČD A. Janše Breznica, 

Čebelarsko društvo praznuje
Čebelarsko društvo Antona Janše Breznica praznuje devetdeset let delovanja v vaseh pod Stolom.

Franc Pfajfar 

Medeni dan v Žirovnici 
v nedeljo 6. septembra!

ČD Anton Janša Breznica v sodelovanju z Občino Žirovnica, Za-
vodom za turizem in kulturo Žirovnica, Čebelarsko zvezo Slovenije
in JSSČ vabijo v nedeljo, 6. septembra, na Medeni dan v Žirovnico.
Program bo potekal na prireditvenem prostoru pod Breznico. Od
12. ure dalje bo potekal veliki sejem domače hrane in domače
obrti s poudarkom na čebelarski dejavnosti. Vseskozi bo tudi de-
gustacija čebeljih pridelkov. Ob 13. uri se bodo pričele ”čebe-
larske” veselo zabavne igre. Igre bodo imele čebelarsko tematiko
in bodo tudi izobraževalnega značaja v smislu ozaveščanja javnosti
o čebelarstvu. Pričakujemo ekipe iz različnih krajev Slovenije.
Ekipo sestavlja pet članov (vsaj ena ženska). Prijave do 15. avgusta
sprejema Boštjan Noč na GSM: 041/860 625. Veseli bomo vsake
ekipe. Ob 16. uri bo osrednja prireditev ob praznovanju 90-let-
nice ČD Anton Janša. Ob tej priložnosti bo društvo prejelo priz-
nanje Antona Janša 1. stopnje. Prav tako bo na prireditvi predstavl-
jen zbornik o 90-letnici društva. Po uradnem delu sledi veselica z
ansamblom Modrijani.

Boštjan Noč



Šport
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Za mladim skakalcem Rokom Justinom iz Smučarsko skakalnega
kluba Stol je zelo uspešna tekmovalna sezona, v kateri je osvojil prve
točke v alpskem pokalu, bronasto medaljo na državnem prvenstvu
mladincev do 16 let in se uvrščal na stopničke pokalnih tekmovanj. Kot
član slovenske reprezentance je sodeloval na olimpijskem festivalu
evropske mladine na Poljskem, kjer je na ekipnem tekmovanju osvojil
zlato odličje, kar je njegov največji uspeh doslej, na posamični tekmi pa
je bil devetnajsti. 

Zaradi doseženih rezultatov Rok že trka na vrata mladinske reprezen-
tance, njegov trener Stanko Baloh pa napoveduje, da bo 16-letni
skakalec s potrpežljivostjo, delom in srečo še marsikaj dosegel. ”Morda
bo Rok že letos skakal na kakšni tekmi kontinentalnega pokala,” upa
Baloh. ”Želim si nastopiti na olimpijskih igrah in na novoletni skakalni
turneji,” pa je dodal njegov mladi varovanec, ki si je za skakalnega
vzornika izbral Finca Janneja Ahonena. 

Po tako uspešni sezoni ga je konec maja sprejel tudi župan Leopold
Pogačar, ki je mlademu športniku čestital za dosedanje uspehe. Izročil
mu je tudi darilni bon, novi zbornik občine Žirovnica in knjigo Skakalni
šport v vaseh pod Stolom avtorja Franca Legata. ”Uspešni mladi šport-
niki so najboljši zgled drugim mladim. Iskreno si želim, da bi uspešno
športno pot nadaljeval tudi v prihodnje,” je poudaril župan.

Ana Hartman 

Rok trka na vrata mladinske
reprezentance

Šestnajstletni smučarski skakalec Rok Justin ima za seboj zelo uspešno sezono, v kateri je osvojil tudi zlato
medaljo na olimpijskem festivalu evropske mladine na Poljskem.

Rok Justin (na sredini) s trenerjem Stankom Balohom in županom Leopoldom
Pogačarjem
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Sposobni organizatorji, dobra volja in lepo
vreme so zagotovo garancija, da športna pri-
reditev dobro uspe. Te elemente so sredi ju-
nija uspešno združili člani TVD Partizan Ži-
rovnica. V čudovitem naravnem okolju ob
jezeru v Završnici so izpeljali peti dan špor-
ta in rekreacije. Ker so želeli, da se ta dan
družijo vsi, ki se v občini Žirovnica ukvarja-
jo z športom in rekreacijo, so k sodelovanju
povabili še Skakalni klub Stol, Kolesarski
klub Završnica in Planinsko društvo Žirovni-
ca. 

Več kot štiristo udeležencev se je pomerilo v
različnih športnih tekmovanjih: kolesarstvu,
odbojki, nogometu, badmintonu in kegljanju z
nihajno kroglo. Za otroke so bila na voljo raz-
lična igrala, posebej so bili navdušeni nad ve-
likim toboganom in ponjavo. 

V popoldanskih urah je sledil rekreativni tek
okoli jezera v Završnici. Nekateri so progo
pretekli, drugi so jo ubrali peš, na cilju pa so se
vsi razveselili majic, ki so jih dobili za darilo. 

Planinsko društvo Žirovnica je ta dan organi-
ziralo tradicionalni, tokrat 10. pohod na Stol.

Na najvišji vrh občine se je povzpelo 120 po-
hodnikov. Med njimi je bilo kar nekaj takih, ki
pohodu ostajajo zvesti že od vsega začetka. Ob
vrnitvi so se pridružili drugim udeležencem na
prireditvenem prostoru v Završnici. 

Predsednik TVD Partizan Marko Božič se je
vsem zahvalil za udeležbo in pomoč pri izvedbi
vseh dejavnosti, predstavil pa je tudi načrte, ki
jih ima društvo v dolini Završnice. Zaključek
dneva je na vsesplošno veselje vsem popestril
kantavtor in pevec Adi Smolar, ki je s svojim
nastopom navduševal kar dve uri. Janko Rabič

Rekreacija in zabava v Završnici
Udeleženci teka okoli jezera v Završnici

Pestro praznično 
športno dogajanje 

Člani TVD Partizan Žirovnica so ob
spominskem dnevu občine Žirovnica in
dnevu državnosti organizirali več športnih
tekmovanj. Največji dogodek je bil na
igrišču na Selu, kjer sta bila dva turnirja v
odbojki na mivki. Na prvem so se pomerile
ekipe iz Žirovnice in z Bleda, drugi pa je bil
eden od letošnjih petih največjih v Sloveni-
ji. Nastopila je večina najboljših moških in
ženskih ekip ter nekaj iz Hrvaške. V dveh
dneh so odigrali štirideset tekem. Medtem
ko domači tekmovalci v močni članski
konkurenci niso posegli po visokih uvrstit-
vah, se je pri članicah 22-letni Tjaša Zu-
pan z Brega s sotekmovalko Jeleno Strel
Kosmač iz Ljubljane uspelo uvrstiti v fi-

nale, kjer sta zasedli 4. mesto. Tjaša je že več let med mladinkami med
najboljšimi tekmovalkami v Sloveniji, uspešno pa napreduje tudi med
članicami.

Na balinarskem turnirju, ki so ga uspešno izvedli pod vodstvom Dar-
ka Pogačarja, je nastopilo osem ekip iz občine Žirovnica. Zmagala je
ekipa v postavi: Jože Peljhan, Slavko Gregorič st. in Sandi Lužnik.

Na namiznoteniškem turnirju je v mlajših kategorijah pri fantih zma-
gal Žan Beravs pred Jernejem Grubarjem in Juretom Tomanom.

Pri deklicah je bila prva Polona Burnik pred Barbaro Letonja. Pri
odraslih je bil pri moških najboljši Jani Toman, drugi je bil Srečo
Pavšič, tretje mesto pa sta si razdelila Stane Mihelčič in Ignac
Tomažič. J. R.

Tradicionalni turistični rally
Avto-moto društvo Žirovnica je 20. junija tradicionalno pripravilo

letni turistični rally. Kljub katastrofalnemu vremenu se je prijavilo kar
nekaj voznikov. Tekmovalci so vozili po trasi Moste-Begunje-Prezren-
je-Moste s ciljem v elektrarni Moste. Spretnostna vožnja je bila zaradi
vremena le delno realizirana. Podelitev nagrad in pogostitev je bila v
gostinskem lokalu Trebušnik. Ob tej priložnosti bi se radi zahvalili
sponzorjem, zlasti HE Moste ter Občini Žirovnica za glavnino sredstev
in s tem realizacijo.

Uroš Vovčak, predsednik športne komisije AMD Žirovnica

Žirovniški učenci osvojili 31 kolajn
Učenci OŠ Žirovnica že več let dosegajo lepe športne rezultate na

Stankovem memorialu na OŠ Toneta Čufarja na Jesenicah. Letos so
bili med več kot 350 tekmovalci iz šestih osnovnih šol občin Kranjska
Gora, Jesenice in Žirovnica ekipni zmagovalci s 634 točkami. V teku,
metu žogice in skoku v daljino so osvojili 31 kolajn, od tega 15 zlatih.
V posameznih disciplinah so zmagali: Jakob Robič, Mitja
Mežnarec, Jure Toman, Nina Arnež, Tom Žurga, Aljaž Dimitrov,
Aljaž Peljhan, Meggie Kalan, Lana Vauhnik, Jan Vidic, Simon
Bulovec, Ana Čop in Nina Krajnc. J. R.

Tjaša Zupan
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Vsi v občini Žirovnica zagotovo ne vedo, da
devet let na Bregu živi 24-letna umetnostna dr-
salka Teodora Poštič, ki se v karieri lahko po-
hvali z več naslovi članske državne prvakinje
in z več odličnimi uvrstitvami na drugih na-
jpomembnejših tekmovanjih, predvsem
evropskem prvenstvu. Tekmovalno pot je za-
čela v Drsalnem klubu Jesenice, sedaj pa je
članica kluba Stanko Bloudek v Ljubljani. 

O dosedanji poti umetnostne drsalke pravi:
”Najbolj sem vesela uspeha svoje kariere, ki
sem ga dosegla lani na evropskem prvenstvu v
Helsinkih. Uvrstila sem se v finale in zasedla
18. mesto. Predvsem kratki program je bil
stoodstoten, vse potrebne skoke sem uspešno
opravila. Nekaj več težav sem imela potem na
svetovnem prvenstvu v ZDA, kjer mi prav
zaradi slabih skokov ni uspel preboj v finale.”

Teodora je sedaj pred svojim največjim
športnim izzivom. Septembra jo v Obersdorfu

v Nemčiji čakajo kvalifikacije za nastop na
olimpijskih igrah prihodnje leto v Kanadi.
Sedaj odhaja na enomesečne priprave v Chica-
go v ZDA. Ker dva meseca ni mogla trenirati
na ledu, upa, da bo ”čez lužo” to nadoknadila.
V zvezi s pomembnim septembrskim
nastopom se ne obremenjuje: ”Ne razmišljam
še o njem, predvsem se želim najprej dobro
pripraviti v ZDA. V Nemčiji bom predvsem
skušala oba programa izpeljati, kot najbolje
znam. Nastop na olimpijskih igrah je zagotovo
največje doživetje in želja vsakega športnika.
V kratkem programu bom septembra nastopila
prav na svoj rojstni dan. Uvrstitev na igre bi
bila zame najlepše darilo. Če mi uspe, pa je
potem moj cilj v Kanadi uvrstitev v finale.” 

Če se Teodori uresničijo načrti, potem bo
prva udeleženka zimskih olimpijskih iger v de-
setletni zgodovini Občine Žirovnica.

Janko Rabič

Teodoro čakajo olimpijske kvalifikacije

”Nastop na olimpijskih igrah je zagotovo največje
doživetje in želja vsakega športnika,” pravi 
umetnostna drsalka Teodora Poštič.

Odbojkarji TVD Partizan 
kadetski državni podprvaki

Pri društvu TVD Partizan Žirovnica so uspešno zaključili še eno
odbojkarsko sezono. Za ta šport je v občini še vedno največ zaniman-
ja, saj v odbojkarskem klubu, ki je sestavni del društva, v najrazlične-
jših ligah nastopa 12 moških in ženskih selekcij. Letos so vse
privržence odbojke najbolj razveselili kadeti, ki so na državnem pr-
venstvu postali slovenski podprvaki. Na turnirju v Šoštanju so najprej
premagali domačine, v finalu pa so morali priznati premoč ekipi
Žužemberka. Na turnirju je bil za naj napadalca izbran član žirovniške
ekipe Matej Urbančič. Ekipo so sestavljali: Matej Urbančič, Žan Be-
ravs, Nik Prešeren, Nik Zorman, Rok Hlede, Žiga Peljhan, Darko
Rikanovič, Irenej Bazovičar, Vid Hribar, Juš Kosmač in Jure
Jenko. Trener je bil Matjaž Silič, pomočnik Nejc Klinar in vodja
ekipe Anton Zupan.

Ekipa kadetov je zelo perspektivna. Nastopa že v državnem prven-
stvu, kjer tvori jedro žirovniške članske ekipe v tretji slovenski ligi.
Letos je v prvenstvu zasedla drugo mesto. Na kvalifikacijah se
mladim igralcem zaradi premalo izkušenj še ni uspelo uvrstiti v dru-
go državno ligo. Ženska članska ekipa je letošnjo sezono končala na
sredini lestvice tretje državne lige. J. R. 

Nov podvig Gregorja Žemlje
Naš najboljši igralec na lestvici ATP (174 mesto) Gregor Žemlja s

Sela pri Žirovnici je sredi prejšnjega meseca dosegel še en pomemben
rezultat v svoji karieri in zgodovini slovenskega tenisa. Po uspešnih
kvalifikacijah, ko je naprej premagal Victorja Estrello z Do-
minikanske republike, nato pa je bil v drugem krogu boljši od Ukra-
jinca Sergeja Bubke (sin slovitega skakalca ob palici), je v odločil-
nem, 3. krogu kvalifikacij slovitega turnirja v Wimbledonu ugnal še
Tajca Danaija Udomchokeja. Tako je skupaj z reprezentančnim pri-
jateljem Lukom Gregorcem poskrbel za zgodovinski dan slovenskega
moškega tenisa, saj sta se oba kot prva slovenska igralca uvrstila na
glavni turnir za nagrado grand slam. Luka je nato moral priznati pre-
moč Špancu Tommmyju Robredu, prav tako pa je bil Španec, sicer 32.
nosilec turnirja, Albert Montanes boljši od Gregorja Žemlje, ki ga je
v vseh treh nizih premagal s 6 : 4. V. S., foto: Tina Dokl

Gregor Žemlja je zaigral na glavnem turnirju v Wimbledonu.

naročnine
04/201 42 41, e-pošta: narocnine@g-glas.si
www.gorenjskiglas.si
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