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PICERIJA PLAMENČEK, Grilc Snežana s. p.
Begunje 72, 4275 Begunje na Gorenjskem, tel.: 04/533-40-80

Delovni čas:

 Lokal: vsak dan od 10. 00- 23.00 ure, nedelja od 10. 00- 22.00
Kuhinja: pon.- pet. od 10.00 - 22.45 

sobota od 11.00 - 22.45, nedelja od 11.00 - 21.45
 Razvoz hrane: pon. - pet. od 13. 00 - 22.45 

Nudimo:
● pizze iz krušne peči

● ocvrte kalamare
● solate (hišna, mešana, solata s tuno)

● testenine ● zrezke ● zelenjavni krožnik
● sirove štruklje ● lazanjo

Zaključenim družbam do 20 oseb 
ponujamo 5% popust

DOSTAVA HRANE NA DOM
Naročilo po telefonu: 04/533-40-80

NOVOST: MALICE
pon.-pet. od 10.00 - 14.00

Vsem občankam in občanom želimo vesel božič in srečno novo leto.

Čarobne božične praznike in srečno novo leto želimo vsem občanom in občankam.
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Leto 2009 se izteka.
Kako ga ocenjujete?

”Letošnje leto je bilo
delovno in uspešno,
ker smo uspeli zapelja-
ti tri zelo pomembne
projekte. Dokončali
smo kanalizacijo
Breznica-Vrba, začeli
smo graditi večnamen-
sko dvorano, pred krat-
kim pa smo se skupaj z

direkcijo za ceste lotili tudi druge etape grad-
nje pločnika, obnove ceste in ureditve ostale
infrastrukture na odseku od Sela do mlekarne
v Zabreznici. Pomembno se mi zdi tudi, da
smo za omenjene projekte uspeli pridobiti ve-
liko sofinancerskih sredstev. Letos smo spreje-
li strateški dokument razvoja občine do leta
2020, ki opredeljuje ključne investicije. Zago-
tovili smo sredstva za nemoteno delovanje jav-
nih zavodov, obenem smo poskrbeli tudi za
šport, kulturo, knjižnico in šolo, pa tudi za vse
drobne moteče reči, kot so urejanje prometne
signalizacije, postavitev hitrostnih ovir na ce-
stah, ureditev parkirišča v Vrbi in križišča pod
Ajdno ... Poleg tega nam je uspelo pripeljati
postopke priprave občinskega prostorskega na-
črta tako daleč, da smo ga sredi decembra raz-
grnili na občini. Leto 2009 si bomo zapomnili
tudi po odlični organizaciji Veselih dni, v sklo-
pu katerih smo pripravili dva tematska dneva,
povezana z zgodovino in tradicijo vasi pod
Stolom: medeni in konjeniški dan. Občino so
obiskali trije ministri: za kulturo, obrambo in
kmetijstvo, ki smo jim predstavili naše kraje in
težave, s katerimi se soočamo, februarja pa
smo ob kulturnem prazniku gostili predsedni-
ka republike.”

Proračun za prihodnje leto je pripravljen.
Katere pomembnejše investicije vas čakajo?

”Prihodki naj bi znašali dobre štiri milijone
evrov, odhodki pa 5,8 milijona evrov. Prora-
čunski primanjkljaj v višini 1,7 milijona evrov
bodo krili s presežkom sredstev na računih iz
preteklih let in posojilom v višini 450 tisoč ev-
rov. Prihodnje leto bo sicer največja občinska
investicija gradnja večnamenske dvorane pri
OŠ Žirovnica, za katero je v proračunu predvi-
denih kar 2,1 milijona evrov, med večje projek-
te pa sodita tudi gradnja pločnika in sekundar-
ne fekalne kanalizacije v Zabreznici, kjer
bomo posodobili tudi za vodovod in javno raz-
svetljavo. Zgradili bomo povezovalni kanal od
Vrbe do Studenčic in naprej do poslovne cone,
ki jo bo investitor iz Šenčurja začel graditi pri-
hodnje leto, občina pa bo na tem območju ure-
dila zbirni center. V proračunu je zagotovljen
tudi denar za pripravo projektne dokumentaci-
je za razširitev ceste in ureditev parkirišča v
Završnici ter za tretjo etapo gradnje pločnika
od Zabreznice do parkirišča na Breznici.
Končno smo uspeli zagotoviti tudi sredstva za
otroško igrišče na Bregu.

Prihodnje leto sicer pričakujemo okoli 700 ti-
soč evrov sofinancerskih sredstev od Evrope in
države za ureditev dvorane in zunanjih šport-
nih površin ter kanalizacijo. Kohezijskih sred-
stev še nismo upoštevali, saj čakamo še na
sklep ministrstva. Upamo, da bomo uspeli pri-
dobiti okoli 600 tisoč evrov za gradnjo povezo-
valnih kanalizacijskih vodov.

Naj dodam še, da so tokrat občinski proračun
sprejema le za eno leto, saj zakonodaja to do-
loča za volilna leta.”

Za kaj boste najeli posojilo? 
”Za gradnjo kanalizacije, a le, če bo to zares

nujno potrebno. Pomembno je, da jo zgradimo
čimprej, trudili pa se bomo, da bo zadolževa-
nje minimalno.”

V proračunu je tudi denar za pripravo
projektov za obnovo občinske stavbe ...

”Tako je. Ugotavljamo, da je stavba stara in
dotrajana, stropi so leseni, vodovodna inštala-
cija in sanitarije so neustrezne, manjkata nam
ustrezna sprejemna pisarna za stranke in sejna
soba za občinski svet in odbore. Pretehtali
bomo, ali je smiselno popraviti obstoječo hišo
ali pa zgraditi novo na mestu sedanje.” 

Novost je tudi postavka subvencioniranje
obrestne mere. Kaj to pomeni?

”Glede na krizo in dejstvo, da bomo prihod-
nje leto začeli urejati poslovno cono, smo se
odločili, da bomo domačim obrtnikom in pod-
jetnikom, ki bodo najeli kredit, sofinancirali
obrestno mero. Objavili bomo razpis, za ta na-
men pa bo na voljo pet tisoč evrov.”

Bo gradnja večnamenske dvorane zaklju-
čena do novega leta?

”Prišlo je do enomesečne zamude, tako da bo
gradnja končana do konca januarja, če bodo
vremenske razmere ugodne. Sicer pa smo v za-
četku decembra dosegli pomemben mejnik, saj
je objekt pod streho, kar omogoča nadaljevanje
notranjih del, namestitev opreme ... Še vedno
načrtujemo, da bodo učenci pa tudi drugi upo-
rabniki dvorano lahko uporabljali z novim šol-
skim letom. Prihodnje leto načrtujemo še ure-
ditev šolskega trga z alejo slavnih rojakov in
izgradnjo šolskih igrišč.”

V teh dneh je na občini javno razgrnjen
občinski prostorski načrt. Kakšni bodo po-
stopki v nadaljevanju, kdaj bo sprejet?

”Javna razgrnitev poteka od 14. decembra do
21. januarja. 13. januarja ob 17. uri bo v kultur-
ni dvorani na Breznici javna obravnava, na ka-
teri bo možno izraziti mnenja in pripombe. Ta-
koj po tem bom sklical izredno sejo občinske-

ga sveta, da se bo seznanil s pripombami in po-
dal svoje mnenje. 

Sam bom kot župan najprej moral zavzeti
stališča do pripomb in predlogov, na podlagi
tega pa bo izvajalec pripravil končni predlog
odloka, ki ga moramo znova poslati vsem no-
silcem urejanja prostora, prav tako pa moramo
še enkrat zaprositi za okoljsko poročilo. Če ne
bo večjih zapletov, bo OPN do junija prihodnje
leto sprejet, če pa bodo potrebna dodatna
usklajevanja, pa se bo vse skupaj spet zavleklo.

Od OPN-a so odvisni pomembni občinski pro-
jekti, kot so obvoznica Vrba, dom starejših obča-
nov ... Na sprejem težko čakajo tudi občani, ki so
podali okoli 150 pobud, na občini smo jih zavr-
nili le nekaj, pa še to le tiste, ki so bile že po
smernicah soglasodajalcev povsem nesprejem-
ljive, na primer zazidljiva parcela sredi kmetij-
skih površin. Težili bomo k temu, da se bodo
ohranjevala gručasta naselja, v okviru sprejema-
nja OPN pa se bo razčistila tudi dilema civilne
iniciative Rodine, saj bodo njihovi predlogi ob-
ravnavani tekom obravnave. OPN bo natančno
določal gradnjo, po njegovem sprejemu pros-
torsko-ureditveni pogoji ne bodo več veljali.”

Lani se je nekaj občanov pritožilo glede
slabše okrašenosti nekaterih vasi v decem-
bru. Ste letos okrasitev kaj dopolnili?

”V vsaki vasi smo namestili enega do dva
okraska, razen v Vrbi, kjer je javna razsvetlja-
va obnovljena in še nismo namestili nosilcev
za okraske. Torej bo okrašena prihodnje leto.
Letošnja novost je okrasitev jelke v križišču v
Žirovnici (pri stavbi Mediuma), ki olepša vhod
v občino.”

Ana Hartman

Znova se obeta delovno leto
Prihodnje leto bodo dogajanje v Žirovnici najbolj zaznamovali gradnja večnamenske dvorane, 

poslovne cone, kanalizacije v Zabreznici ...

Župan Leopold Pogačar

Občina

Gradnja dvorane bo končana do konca januarja. 
Učenci in drugi uporabniki naj bi jo začeli uporabljati 
z novim šolskim letom.

V letu 2009 smo intenzivno sodelovali z občani in društvi na področju kulturnega in druž-
benega življenja ter investicij. Z občani smo se konstruktivno dogovarjali o služnostnih pra-
vicah na trasah kanalizacije in vodovoda, za kar se jim zahvaljujem. Hvaležen sem tudi 
civilni družbi, ki je pripomogla, da je bilo leto 2009 uspešno na področju kulture, športa in
gasilstva. Zavedam se, da vsem vedno ne moremo ustreči, a mora občina pri tem zasledova-
ti splošni družbeni interes. Vsem občankam in občanom želim, da zadnje dni v letu 
preživijo v miru in prijateljstvu. Vesele božične praznike in vse dobro v letu 2010!

Leopold Pogačar, župan 
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Slovesno ob občinskem prazniku
Na osrednji slovesnosti ob občinskem prazniku so podelili pet občinskih priznanj.

Žirovnica praznuje občinski praznik 3. de-
cembra, na dan rojstva Franceta Prešerna.
”Lahko smo ponosni, da živimo v vaseh pod
Stolom in da imamo tako slavnega rojaka,” je
župan Leopold Pogačar uvodoma dejal na
osrednji praznični slovesnosti v kulturni dvo-
rani na Breznici. V nadaljevanju je izpostavil
pomembnejše letošnje projekte in investicije,
ki jih čakajo prihodnje leto. ”Nadaljevali bomo
z gradnjo kanalizacije v Zabreznici in povezo-
valnega kanala Studenčice-Vrba-poslovna
cona, uredili bomo okolico šole in nove dvora-
ne, pričeli bomo z ureditvijo Završnice, zgradi-
li zbirni center, pripravili bomo projekte za
pločnik na Breznici, obnove občinske stavbe in
razširitve ceste do Završnice ...,” je naštel Po-
gačar.

Na letošnji slovesnosti so podelili pet občin-
skih priznanj. Častni občan je postal Franc Le-
gat iz Zabreznice, občinski plaketi so podelili
Konjeniškemu klubu Stol in Čebelarskemu
društvu Anton Janša Breznica, občinski pri-
znanji pa Otroški folklorni skupini Breznica in
klarinetistki Martini Strasser. Zlati maturantje
Tina Janša, Dunja Šiler in Peter Bulovec so
prejeli županova priznanja.

Slovesnost je tudi letos spremljal bogat in
zelo raznolik kulturni program. Povezovala sta
ga Branka Smole in Luka Baloh, nastopili pa
so mešana pevska skupina dr. France Prešeren,
novoustanovljena moška vokalna skupina So-
sedje pod vodstvom Toneta Špendova, moški
kvintet dr. France Prešeren, otroška folklorna
skupina Breznica, gledališka skupina domače-
ga kulturnega društva in šolska otroška gleda-
liška skupina, dvourno slovesnost pa je z na-
stopom sklenil Peter Lovšin.

Ob občinskem prazniku so se v Žirovnici
zvrstile tudi druge prireditve. V Prešernovi hiši
je bila urica poezije z Milanom Jesihom, v Fo-

togaleriji Jake Čopa na Selu so odprli razstavo
fotografij z natečaja za Naj fotografijo občine
Žirovnica. V OŠ Žirovnica je bila na ogled raz-
stava slik slikarskih kolonij likovne skupine
domačega KD. ”Naredili smo izbor iz prvih
treh kolonij, skupaj pa je bilo na ogled 26 slik
enajstih avtorjev. Vse so se navezovale na Pre-
šerna,” je pojasnil Jože Resman, predsednik
KD. V Čopovi hiši so prikazali peko kruha v
kmečki peči, Andrej Rozman - Roza pa je tam
uprizoril mono komitragedijo Passion de
Presshern.

Ana Hartman

               

          

Ko se prižgejo praznične lučke 
sredi bele mrzle zime, 
prijateljstvo ogreje nam dlani 
in želja vzpne se iz srca v višine. 
Vse kar slabo je z Novim letom naj zbledi, 
vse kar dobro je, naj za vekomaj ostane! 
Prava pot je pot srca 
ostalo so le prazna upanja. 
 

Naj vas v Božično noč in Novo leto 
popelje na pot brez ovinkov 
in naj vas v prazničnem miru 
sreča nežno objame! 
 
Župan Leopold POGAČAR, 
občinski svet in občinska uprava 
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Na osrednji slovesnosti so nastopili tudi mladi igralci z OŠ Žirovnica.
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Franc Legat iz Zabreznice si je naziv čast-
nega občana prislužil, ker je s svojim delom na
športnem, kulturnem in družbenopolitičnem
področju pomembno in trajno prispeval k
ugledu in razvoju občine. ”Naziv častni občan
mi pomeni zelo veliko, dokazuje pa, da smo
naredili nekaj koristnega za vasi pod Stolom.
Zelo sem vesel, da so se me spomnili na ta na-
čin,” pravi Legat. Najdaljši - kar 62-letni staž
ima na področju petja, zelo zgodaj se je zapi-
sal tudi športu, predvsem smučarskim skokom,
sprva kot aktivni skakalec, nato pa kot trener
mladih skakalnih upov. Nekdanji tehnični di-
rektor leške Verige je bil med glavnimi zago-
vorniki samostojne občine in je izdal že več
knjižic o krajih in prebivalcih pod Stolom.
Najbolj ponosen je na svojo družino.

Ob prejemu občinskega priznanja ste po-
udarili, da ste bili vseskozi tako dejavni za-
radi ljubezni do kraja in ljudi ...

”Res je. Vasi pod Stolom so neverjetno lepe.
Paziti moramo, da bomo take ohranili tudi za
prihodnje generacije in da ne bo kar naenkrat
vse pozidano. Občina bi morala bolj podpreti
kmete, ki se trudijo z ohranjanjem naše kraji-
ne. Dovolj imamo zemlje, ki bi bila primerna
za gradnjo, prav tako pa je po vaseh veliko pro-
padajočih objektov, ki bi jih lastniki morali ob-
noviti ali prodati.”

Kakšna je danes občina v vaših očeh? Bili
ste predsednik Krajevne skupnosti Žirovni-
ca, ko je ta vodila postopke za ustanovitev
samostojne občine ...

”Prepričan sem, da smo se tedaj odločili za
pravo potezo. Občina se je v teh enajstih letih
samostojnosti kar lepo razvijala. Njen razvoj
pa ni odvisen le od župana in občinske uprave,
pač pa tudi od občanov. Vsak posameznik lah-
ko doda svoj kamenček k razvoju. Tako kot so
turizem ljudje, so tudi občina ljudje.”

Vaše kulturno udejstvovanje je najbolj
prepoznavno na področju petja. Kdo vas je
navdušil za to?

”Včasih smo se vsi mladi že pri 16, 17 letih
dobivali zvečer na vasi in smo peli. Naokoli
nismo hodili, saj študentje denarja nismo ime-
li. Bolj resno sem začel peti pri domačem ok-
tetu, ki ga je vodil Franc Žgajnar. Prihodnje
leto za dan žena bo mililo že 62 let, odkar sem
začel peti, v vseh teh letih pa se je nabralo že
okoli dva tisoč pevskih nastopov. Pet let sem
bil stalni član Akademskega pevskega zbora v
Ljubljani, pel sem pri Vasovalcih, najdlje, kar
30 let, pa sem prepeval v Žirovniškem oktetu,
kjer sem bi tudi organizacijski vodja ... Zadnjih
dvajset let sem umetniški vodja Moškega kvin-
teta dr. France Prešeren Žirovnica, pojem pa
tudi v radovljiškem Mešanem pevskem zboru
veteranov vojne za Slovenijo. Z različnimi
zbori sem prepotoval velik del Evrope, še po-
sebej rad pa se spomnim nastopov za slovenske
manjšine v Avstriji in Italiji.

Sicer pa sem pri petju na koru spoznal tudi
ženo Frančiško. No, poznala sva se že iz 

otroštva, bolje pa sva se potem pri petju in v
dramski sekciji, v kateri sva sodelovala.”

Petje vam je torej že od nekdaj v največje
veselje?

”V še večje veselje mi je bila služba. Končal
sem študij metalurgije in se zaposlil v leški Ve-
rigi. Kasneje sem se specializiral za varilstvo.
To me je zelo pritegnilo, gledali smo skozi mi-
kroskope, opazovali kristalčke železa, kroma,
niklja in kako se vežejo ... To je celo znanost.
V Verigi sem opravljal delo tehnologa, proiz-
vodnega in tehničnega direktorja, kot vodja
razvoja pa sem se upokojil leta 1993. Objavil
sem številne strokovne članke s področja pre-
delave jekla in tehnologije kovin v domači, pa
tudi tuji strokovni literaturi. To področje me še
danes zelo zanima, pred kratkim sem izdal
knjigo Toplotna obdelava kovin in napake.”

Rodili ste se v kmečki družini z devetimi
otroki v Zabreznici. Kako so vam sploh
omogočili študij?

”Živeli smo zelo skromno, kmetija je bila
majhna, do februarja smo imeli krompir in
žito, potem smo se pa ‘šlepali’. Oče ni hodil v
službo, je pa nekaj zaslužil z gozdarjenjem,
mama je bila prava borka. Bil sem osmi otrok,
študirala pa sva le zadnja dva, ker sva že spa-
dala v povojno generacijo in so nama takrat
lažje omogočili šolanje. Najprej sem se vpisal
na gradbeno fakulteto, saj me je zanimala
gradnja velikih mostov, tunelov ... Živel sem
pri teti nasproti Figovca v Ljubljani, stric pa mi
je ob prihodu k njim dejal, da se mu zdi najpri-
mernejši poklic duhovnik. Odvrnil sem mu, da
če bi bili vsi duhovniki, ne bi bilo več naroda.
(smeh) No, potem mi je svetoval, naj se vpi-
šem na rudarstvo, metalurgijo, češ da je v tem
prihodnost, in sem se šel prepisat. Nikoli mi ni
bilo žal.”

Knjige pa pišete tudi o kraju in ljudeh pod
Stolom ...

”Ja, najprej sem izdal knjižico o gradnji cer-
kve sv. Lovrenca nad Zabreznico. Na to akcijo
sem izjemno ponosen, saj so vaščani res dela-
li in držali skupaj. Takrat sem prevzel gradbe-
ni odbor, bili smo super ekipa, ki je organizira-
la gradnjo, nabiranje denarja in materiala ...
Obnova je resnično povezala celo vas, zato se
mi je zdelo škoda, da ne bi teh podatkov zapi-
sal. Obnovljena cerkvica je danes poleg Pre-
šernove in Finžgarjeve hiše najbolj obiskana
točka v naši občini. V knjižicah, ki so sledile,
sem opisal še kulturo v vaseh pod Stolom od
leta 1890 do 2000, smučarske skoke od leta
1934 dalje, 50-letnico Društva upokojencev
Žirovnica, cerkve ter kapelice in znamenja v
občini. Škoda se mi zdi, da bi to, kar ljudje da-
nes še vedo, sčasoma šlo v pozabo.” 

Morda načrtujete že kakšno novo knjižico?
”Po novem letu bo izšla knjižica z naslovom

Kjer šumi Završnica, v kateri bom opisal pla-
nine, kamnine, rudnine, rastlinstvo, živalstvo
... Sicer pa me domači nagovarjajo, da bi napi-
sal avtobiografijo, kar me tudi zelo mika.”

Vrsto let ste bili predani tudi smučarskim
skokom. Kako ste začeli?

”Leta 1945 je vojaška enota, ki se je odpravi-
la iz golfa nazaj v Nemčijo, tam pustila hrano,
orožje in smuči, s katerimi smo še isto zimo
začeli skakati v Glenci. Prva skakalnica je
omogočala približno osemnajst metrov dolge
skoke. Aktivno sem skakal vse do 32. leta sta-
rosti. Najdaljši skok sem naredil leta 1952, ko
sem na 80-metrski skakalnici skočil 78 metrov.
Nisem bil izjemen skakalec, korajžen sem bil
zelo, nisem pa imel nobenega pametnega stila.
V skakanju sem zelo užival, še za svojo 50-let-
nico sem skočil na 25-metrski skakalnici.”

Kar 35 let ste bili trener mladih skakalcev.
Delo z otroki je bilo verjetno lepo?

”Lažje je bilo delati z otroki kot starši.
(smeh) No, starši danes veliko prispevajo in se
žrtvujejo, da otrokom omogočajo treninge. Si-
cer pa se mi je zdelo resnično pomembno, da
mladim zagotovimo dobre pogoje za treninge.
V Glenci smo tako zgradili skakalnico, ki je
leta 1976 dobila še plastično prevleko. Tam se
že vrsto let kalijo mladi skakalni upi, nenazad-
nje je pri nas ‘zrasel’ tudi slovenski šampion
Franci Petek. Še dobro se spomnim, kako mi je
njegova mama dejala, da ima doma sina, ki ga
je težko umiriti, pa sem ji rekel, naj ga pripelje
na trening. Takoj ko je stopil na smuči, sem vi-
del, da ima talent. Bil je priden, vedno dobre
volje, v šoli se je učil. Sicer pa so mladi radi
trenirali pri nas. Za nekaj uspešnih skakalcev
so nam v kranjskem klubu predlagali, naj jih
jim damo, saj imajo denar in jih bodo podprli,
a se marsikdo ni hotel posloviti od našega klu-
ba. Danes v Glenci pridno skače 40 mladih, se-
dem jih je na vrhu in če bodo zdržali, bodo re-
prezentanti.

Nadaljevanje na 6. strani

Brez dela bi se dolgočasil
”Če ne bi nič delal, bi se dolgočasil,” pravi Franc Legat, novi častni občan občine Žirovnica, in dodaja, da

je bil vseskozi tako dejaven predvsem zaradi ljubezni do kraja in ljudi.

Franc Legat
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Nadaljevanje s 5. strani

Sicer pa je v Sloveniji velik problem, da sta-
tus vrhunskih športnikov ni dobro urejen, če-
prav bi to lahko zelo hitro uredili. Omogočiti
bi jim bilo treba nek način študija, da pridejo
do kruha in jim zagotoviti službo, ko končajo
športno kariero. Zdaj nimajo zagotovljene so-
cialne varnosti, zaradi česar izgubljamo šport-
nike, ki pa so najboljši promotorji države.”

Kako ste zmogli usklajevati vse aktivnosti,
službo in družino?

”Od nekdaj me je in me še vedno podpira
družina. Žena mi je bila v veliko oporo,
ogromno je naredila za hčeri, nisem bil jaz ti-
sti, ki je hodil na govorilne ure ... (smeh) Sam
sem hodil s fanti v Planico, ona pa s hčerama
smučat v Podkoren. Hčerki sta trenirali smuča-
nje v klubu na Jesenicah, pa tudi žena se je
zelo dobro naučila smučati, tako da je uspešno
tekmovala na sindikalnih tekmah, kakih deset
zlatih medalj ima pa tudi z upokojenskih te-
kem. Ona še danes, pri 75 letih smuča in upa,
da bo še nekaj let lahko.”

Vi pa ne smučate več?
”Pred dvema letoma sem nehal, ker mi je

zdravnik odsvetoval, saj imam zelo tanke kosti.
Spomnim se, da je rekel, da nima vijaka za
moje kosti, če bi se poškodoval, pa sem mu od-
vrnil, da ga bom že sam naredil. (smeh) Potem
sva se dogovorila, da ne bom več smučal, bom
pa letos zagotovo šel na tekaške smuči, s teka-
ških prog je tako lep razgled na naše kraje.”

Na kaj ste najbolj ponosni v življenju? 
”Nedvomno na družino, še zlasti na vnuki-

nji in vnuka, ki so zelo uspešni. Martina igra
klarinet tako, da čutiš toplino in vsebino.
Lahko rečem, da si je resnično zaslužila ob-
činsko nagrado. Tudi njena mlajša sestra Sara
je nadarjena klarinetistka, vnuk Matija pa je
športnik.”

Ana Hartman, 
foto: www.zirovnica.com

”Ko sem izvedela, da je naša skupina dobit-
nica občinskega priznanja, sem bila zelo vese-
la in počaščena. Lepo je vedeti, da tudi občina
spremlja naše delo in nas pri tem podpira,” je
po prejemu priznanja povedala Maruša Stres,
umetniška vodja Otroške folklorne skupine
Breznica (OFS), ki letos praznuje petnajstlet-
nico delovanja.

Jubilej so obeležili konec novembra v kulturni
dvorani na Breznici, kjer so predstavili nov pro-
jekt z naslovom ”Pa cunca, pa flikca, pa strgana
kikla”. Predšolska in šolska skupina sta prikaza-
li kar devet odrskih postavitev, s katerimi so po-
vezali otroške igre, pesmi, glasbo in plese, ki
dajejo poudarek predstavitvi oblačilne dedišči-
ne. Na koncu so se predstavili tudi v novih be-
lokranjskih oblekah z belokranjsko postavitvijo
z naslovom Aj zelena je vsa gora. Za novo odr-
sko postavitev je poskrbela Stresova, za nova
oblačila pa etnolog dr. Bojan Knific, ki je eden
največjih poznavalcev oblačilne dediščine v
Sloveniji in je tako ustvaril oblačilno podobo
skupine, in Iva Legat, ki je oblačila sešila.

OFS Breznica vseskozi uspešno ohranja našo
kulturno dediščino in je na slovenskem fol-
klornem področju dobro poznana, ugotavlja
Stresova: ”V petnajstih letih delovanja je bila
več kot desetkrat izbrana na državno srečanje
otroških folklornih skupin Slovenije. Ime obči-
ne Žirovnica smo že večkrat ponesli tudi zunaj
slovenskih meja: na Češko, v Turčijo, Srbijo in
Nemčijo. Še posebej pa smo ponosni na otro-
ke, ki hodijo redno na vaje, saj se s tem obliku-
jejo kot zgledni državljani, ki ne bodo pozabi-
li naših korenin. In teh otrok je bilo v petnaj-
stih letih zelo veliko.” V predšolski skupini je
letos osemnajst otrok, v šolski skupini pa ple-
še šestnajst otrok. Slednji so oblečeni v oblači-
la, krojena po vzoru oblačilnega videza kmeč-
kega prebivalstva iz 19. stoletja, in obuti v le-
sene cokle, predšolski malčki pa ponazarjajo
videz otroka iz začetka 20. stoletja.

Skupino je na pobudo ravnatelja šole Valen-
tina Sodje ustanovila Malči Možina, ki je ple-
sala pri Folklorni skupini Triglav. Uspešno jo
je vodila več kot desetletje, po njenem odhodu
pa je umetniška vodja postala nekdanja plesal-

ka Maruša Stres. Predšolsko skupino je kar ne-
kaj let uspešno vodila Katja Štefelin, ki se je
zaradi porodniškega dopusta letos odločila za
premor. Stresova tako poleg šolske skupine po
novem vodi tudi predšolsko. ”Vodenje obeh
skupin je kar velik zalogaj, zato mi na vajah
pomagata dve nekdanji plesalki, Katja Oštir
in Jerneja Pavlič. Omeniti pa moram tudi
Jernejo Stres, ki je skupini že od vsega začet-
ka vedno pripravljena pomagati. Zelo ponosni
smo tudi na naša godca, violinista Mateja
Oštirja in harmonikarja Domna Pavliča,” je
poudarila Maruša Stres. 

Najbolj zaslužnih članov so se s priznanji
Kulturnega društva dr. France Prešeren
Žirovnica-Breznica (KD) spomnili tudi na pri-
reditvi ob jubileju. Predsednik KD Jože Res-
man je podelil priznanje za 15-letno delovanje
Maruši Stres, priznanja za desetletno delovanje
so dobili Katja Oštir, Matej Oštir in Jerneja
Pavlič, priznanja za petletno delovanje pa
Manja Bukovec, Maja Dolžan, Nadja Frelih,
Eva Heberle, Lea Holc, Ema Klemenc, Nina
Krajnc, Katarina Mulej, Domen Pavlič in
Katja Štefelin. 

Ana Hartman, foto: www.zirovnica.com

Ohranjajo ljudsko izročilo
Otroška folklorna skupina Breznica, ki že petnajst let uspešno ohranja
in poustvarja slovensko ljudsko izročilo, je prejela občinsko nagrado.

Umetniška vodja Otroške folklorne skupine Breznica
Maruša Stres

Ob petnajstletnici so predstavili nov projekt z naslovom Pa cunca, pa flikca, pa strgana kikla.

Božični koncert na Breznici
Mešana pevska skupina Dr. France Preše-

ren 27. decembra ob 18. uri vabi v cerkev na
Breznico, kjer bodo skupaj z Manco Izmaj-
lovo in njenim soprogom Benjaminom pri-
pravili božični koncert z naslovom Božična
zgodba.

Sicer pa je MePS Dr. France Prešeren no-
vembra znova uspešno izpeljala tradicionalni
Martinov koncert. V dobri uri in pol se je po-
leg veselih pesmi po dvorani razlegal smeh,
ki so ga s šaljivimi zgodbami in spontano
igro iz src obiskovalcev zvabile Predice iz
Srednje vasi v Bohinju. Veselo razpoloženje
je začinil tudi glasbenik, pesnik in veseljak iz
Pomurja Dani Rajh s svojo ‘frajtonarico’, na
katero je poigraval in zraven pripovedoval
hudomušne zgodbe, za zaključek pa uprizoril
šaljivi krst mošta, ki se spremeni v vino.

A. H.

Naj življenje poje vriska, 
da izgine vsaka stiska - 

SREČNO 2010!
Člani MePS Dr. France Prešeren
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”Plaketa občine predstavlja priznanje našemu
preteklemu delu in zavezo, da bomo tudi v pri-
hodnje ohranjali čebelarsko tradicijo. Čebelar-
stvo namreč pomembno prispeva k ohranjanju
narave in biotske raznolikosti,” je poudaril
Franc Pfajfar, predsednik Čebelarskega druš-
tva Antona Janše Breznica. 

Društvo je bilo ustanovljeno leta 1919, vse
od ustanovitve dalje pa je imelo vizijo razvoja
čebelarstva v vaseh pod Stolom, ugotavlja
Pfajfar: ”Zavedalo se je, da mora nadaljevati ti-
sto, kar je učil Anton Janša, predvsem pa ohra-
niti avtohtono pasmo čebele, to je kranjsko siv-
ko. Člani so se zavedali, da čebelarjenje ni
samo pridelava medu, ampak da so čebele do-
sti bolj pomembne za naravo samo. Opraševa-
nje rastlin namreč zagotavlja nenehno rast in
obnavljanje rastlinskega sveta, od katerega
smo še kako odvisni.” Prav zato si je društvo
vseskozi prizadevalo za stalno izobraževanje
članov, ki še kako vpliva na zdravje in moč če-
beljih družin. Med pomembnejše dosežke
Pfajfar uvršča tudi stalno skrb za Janševo de-
diščino: ”Društvo se je ves čas zavedalo, čiga-
vo ime nosi in da zapuščina Antona Janše ne
sme iti v pozabo. Stalna skrb za Janšev čebel-

njak in trikratna obnova je zahtevala veliko an-
gažiranost društva in posameznikov.”

Danes ima društvo 29 članov, ki skrbijo za
700-750 čebeljih družin. Soočajo se z enakimi

težavami kot drugi čebelarji, še zlasti jih pesti
prisotnost zajedavca varoje in hude gnilobe. V
društvu velik pomen namenjajo tudi prenaša-
nju znanja na mladino. Pred časom je znova
zaživel čebelarski krožek, za kar ima največ
zaslug mentor Stanko Noč. Obiskuje ga šest
učencev, ki so uspešni tudi na tekmovanju
mladih čebelarjev; dva od njih sta letos dosegla
tretje mesto in bronasto priznanje.

In kakšne načrte imajo v društvu v prihod-
nje? ”Povečati si želimo število članov in
uspešno nadaljevati delo z mladimi. Še naprej
nameravamo ohranjati zdrave čebele in se do-
datno izobraževati, da bomo ohranili kranjsko
sivko. Uporabnike fitofarmacevtskih sredstev
bomo skušali prepričati, da jih bodo uporabljali
na način, ki ne bo škodoval čebelam, posredno
pa tudi nam,” je napovedal Pfajfar.

Ana Hartman, foto: www.zirovnica.com

Ohranjajo čebelarsko tradicijo
Čebelarsko društvo Antona Janše Breznica je ob 90-letnici delovanja prejelo občinsko plaketo.

”Občinska plaketa nam pomeni zelo veliko
priznanje za desetletno delo ter obvezo in spod-
budo za naprej. Veseli smo, da naše delo in trud
vidijo tudi drugi,” pravi predsednik Konjeni-
škega kluba Stol (KK) Sebastijan Zupan.

Ideja za ustanovitev kluba se je pred desetimi
leti utrnila lastnikom konj iz vasi pod Stolom,
ki so sodelovali pri posvetitvi novih zvonov za
farno cerkev na Breznici. Na ustanovnem ob-
čnem zboru je bilo 23 članov, za prvega pred-
sednika pa so izvolili Dušana Zimo, ki je KK
vodil vse do marca 2008, ko je novi predsednik
postal dotedanji podpredsednik Sebastijan Zu-
pan. Društvo danes šteje 110 članov, razdeljeno
pa je na več sekcij: športno, rejsko in sekcijo za
organizacijo prireditev. ”Za največji dosedanji
dosežek si štejemo nakup parcele in ureditev
konjeniškega centra pod Breznico, ki postaja
tudi vse bolj pomemben prireditveni prostor v
občini,” je dejal Zupan.

Društvo se uspešno vključuje v dogajanje v
občini, saj skoraj ni prireditve, na kateri ne bi
sodelovali. Že takoj po ustanovitvi leta 1999
so na praznik sv. Štefana organizirali prvo
žegnanje konj na Breznici, na katerem vsako
leto sodeluje več kot 80 konj in njihovih last-
nikov. KK vsako leto organizira dvodnevno
konjenico, ki se jo udeleži več kot 30 konjeni-
kov, poleg tega sodelujejo pri Markovem sej-
mu v Vrbi in z Zavodom za turizem in kultu-

ro Žirovnica (prevozi turistov z zapravljivčki
in ‘lojterniki’, sodelovanje pri igrah na pro-
stem ...). V sodelovanju z društvom Trim tim
tradicionalno vsako leto v začetku septembra
prirejajo Vesele dneve. Na letošnji, že deveti
prireditvi so v sklopu konjeniškega dne prvič
izpeljali tekmo vpreg za slovenski pokal, saj
je klub pridobil licenco za republiška tekmo-

vanja, upajo pa, da bo tekma v Žirovnici po-
stala tradicionalna.

V klubu imajo kar nekaj zelo perspektivnih
tekmovalk v preskakovanju ovir. Urška Sveti-
na, Alenka Kramarič, Katarina Jagič in
Lidija Grum so dosegle že veliko odličnih
uvrstitev tako v Sloveniji kot tudi na medna-
rodnih tekmovanjih v Avstriji, Janez Peter-
nel in Rok Murnik pa uspešno tekmujeta v
vožnji eno- in dvovpreg za slovenski pokal in
sta pogosto na zmagovalnih stopničkah.

V prihodnje si v KK Stol želijo dokončno
urediti konjeniški center. ”Vadbeni prostor
(manežo) bi uredili v pokrito jahalnico. S 
tem bi omogočili odlične pogoje za trening
preko celega leta, naši tekmovalci bi lahko
dosegali še boljše rezultate,” je pojasnil Zupan.
Ana Hartman, foto: www.zirovnica.com

Ponosni na konjeniški center
Konjeniški klub Stol je ob desetletnici delovanja prejel občinsko plaketo.

Franc Pfajfar, predsednik Čebelarskega društva 
Antona Janše

Predsednik Konjeniškega kluba Stol Sebastijan Zupan

Čebelarska družina Antona Janše
Breznica vošči vsem občankam 

in občanom vesele božične praznike 
ter srečno in zadovoljno 

novo leto 2010.

Spoznati pravo pot, prave ljudi, 
storiti prave reči in v sebi in drugih
najti le dobre stvari, ob novem letu

želi Vam KK Stol.

V soboto žegnanje konj
Konjeniški klub Stol v soboto, 26. decembra,

ob 11. uri vabi pred župnijsko cerkev na
Breznici na tradicionalno žegnanje konj. A. H.
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Klarinetistka Martina Strasser po najvišjih
uvrstitvah posega tudi na tekmovanjih v tujini.
Svoj največji uspeh je dosegla konec aprila na
mednarodnem tekmovanju Stevana Mokranjca
v Požarevcu v Srbiji, kjer je osvojila vseh sto
točk in prvo nagrado. Lani se je pridružila Pi-
halnemu orkestru Jesenice-Kranjska Gora, kjer
igra prvi klarinet, na prvem mednarodnem Av-
senikovem tekmovanju pihalnih orkestrov pa
so julija letos osvojili prvo mesto in zlato pla-
keto. V lanskem šolskem letu je na regijskem
tekmovanju kvartetov klarinetov osvojila prvo
mesto in zlato priznanje, na državnem tekmo-
vanju pa je dobila srebrno plaketo. 

Za dosego takih uspehov je poleg talenta po-
trebna tudi velika vztrajnost pri vajah, ugotav-
lja štirinajstletna Martina, ki je pred osmimi
leti začela obiskovati Glasbeno šolo Jesenice.
”Na začetku igraš samo toliko, kolikor ti je v
veselje. A če se želiš predstaviti komisijam na
državnem in mednarodnem nivoju, je potrebno
vaditi vsak dan, tudi če se ti ne ljubi. Dnevno
je potrebno preigrati tonske vaje, lestvice, eti-
de, kar mi vzame kar nekaj časa, šele nato pri-
dejo na vrsto skladbe. Te lahko delno predelam
sama, še vedno pa zelo potrebujem učitelje, da

mi razložijo tehnične posebnosti in svetujejo,
kako naj vadim.” V ozadju njenih uspehov je
tako kar nekaj profesorjev. ”Zahvala gre profe-
sorjema Urošu Gorencu in Moniki Korbar, ko-
repetitorju Primožu Kerštanju, ravnateljici
Glasbene šole Jesenice Martini Valant in tudi
Pihalnemu orkestru Jesenice-Kranjska Gora in
Domnu Jeraši. Veliko znanja mi na seminarjih
posreduje tudi prof. Jože Kotar.”

Martina ta čas glasbeno šolo obiskuje dva-
krat na teden, igra pa še v kvintetu, simfonič-
nem orkestru in pihalnem orkestru. Poleg glas-
be jo zanima tudi ples, trenira pa hip hop, pop
in latino.

Obiskuje deveti razred OŠ Žirovnica in je
odlična učenka. Kje bo prihodnje leto nadalje-
vala šolanje, še ne ve točno, odloča pa se med
gimnazijo in srednjo glasbeno šolo. Do tedaj
pa jo čaka še kar nekaj obveznosti. Februarja
se bo udeležila regijskega tekmovanje mladih
glasbenikov, ob uspehu jo marca čaka še dr-
žavno tekmovanje, pa tudi sprejemni izpiti na
srednjo glasbeno šolo na Konservatoriju za
glasbo in balet Ljubljana, aprila si znova želi
na tekmovanje v Požarevcu ...

Ana Hartman, foto: www.zirovnica.com

Vesela, da njeno igranje cenijo
”Nagrade občine sem zelo vesela, saj nisem mislila, da moje igranje tako spremljajo in cenijo,” pravi 

Martina Strasser, uspešna mlada klarinetistka iz Zabreznice.

Martina Strasser je svoj največji uspeh dosegla 
aprila na mednarodnem tekmovanju v Požarevcu, kjer
je osvojila vseh sto točk in prvo nagrado.

VULKANIZERSTVO ŽEMLJA JANEZ S.P.
Selo pri Žirovnici 38, 4274 Žirovnica
Tel.: 04/580 21 74, GSM: 041/641 197
E-pošta: info@vulkanizerstvo-zemlja.si
www.vulkanizerstvo-zemlja.si

Obiščite nas:
Vsak dan od 8. do 12. ure 

ter od 14. do 18. ure, 
sobota: od 9. do 12. ure. 

Bogata izbira pnevmatik priznanih
svetovnih proizvajalcev!

Naj vas zima 
ne prehiti!

Vesel božič 
in srečno novo leto!
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Hiši v upravljanje zavodu
Upravljanje Prešernove in Finžgarjeve hiše bo z novim letom prevzel Zavod za turizem in kulturo Žirovnica.

Zbrali 150 starih hišnih imen
V projekt ”Kako se pri vas reče?”, v katerem odkrivajo in obujajo stara

hišna imena na podeželju, se je vključila tudi Občina Žirovnica. ”Hišna
imena smo zbirali v petih naseljih. Na Bregu smo jih zbrali 20, v Mostah
29, v Žirovnici 44, na Selu 24 in v Zabreznici 33, skupaj pa smo tako zbra-
li 150 imen,” je pojasnil Klemen Klinar z Razvojne agencije Zgornje Go-
renjske, ki izvaja projekt. Hišna imena so iskali v župnijskih knjigah in
franciscejskih katastrih iz obdobja 19. stoletja, v projekt pa se je vključila
tudi OŠ Žirovnica. ”Učenci višjih razredov pod mentorstvom Vanje 
Zuljan in Mete Čuk Pilipovič so ob pomoči starejših domačinov na tere-
nu popisali hišna imena in posebnosti, povezane z njimi. Delo so opravili
odlično, saj so našli skoraj vsa hišna imena,” jih je pohvalil Klinar.

V hišnih imenih se odraža zgodovina določene rodbine, domačije ali
kraja. Oblikovala so se na osnovi značilnosti prednikov posamezne
hiše in v sebi skrivajo marsikatero zanimivo zgodovinsko podrobnost.
”Hišno ime Pri Žagarju v Mostah izvira iz dejavnosti, ki so jo nekdaj
opravljali, ime Pri Čebularju v Žirovnici je nastalo iz besede čebula,
saj so po pripovedovanju domačinov nekoč pridelovali čebulo ali jo
radi jedli. Pri Trebušniku se v obdobju 200 let pojavijo kar tri hišna
imena. Najprej se je na tej domačiji reklo Pri Nagu, nato Pri Muleju,
sedanje ime pa se uporablja, odkar je tam gostilna. Starejši domačini
vedo, da hišno ime na Čopovi rojstni domačiji ni Pri Čopu, ampak Pri
Oseneku, kar izvira iz prvotnega priimka na tej domačiji - Ovsenik,”
je Klinar naštel nekaj primerov. 

V nadaljevanju bodo izdali publikacijo s pregledom hišnih imen, objavili
jih bodo tudi v spletnem rodoslovnem imeniku slovenskega rodoslov-
nega društva, spomladi prihodnje leto pa bodo na hiše namestili še ta-
blice s hišnimi imeni. ”V enem mesecu bomo lastnikom poslali dopise,
v katerih jih bomo prosili, naj dajo soglasje za namestitev tablice na hišo
in s tem pripomorejo k ohranjanju kulturne dediščine. Tablice bodo
brezplačne, na njih pa bomo zapisali narečno obliko hišnega imena.”

Projekt zbiranja starih hišnih imen sofinancirajo evropski program
Leader in občine, v primeru ponovne uspešne kandidature za evropska
sredstva pa se bo prihodnje leto nadaljeval tudi v drugih naseljih obči-
ne Žirovnica. A. H.

Turistične sladkosti življenja
Turistična ponudba Žirovnice je po zaključenem projektu Sonaravni 

razvoj turizma na Gorenjskem združena s ponudbo sosednje Radovljice,
njun skupni slogan pa se glasi Sladkosti življenja - Prestopite obrambni 
jarek in v srednjeveškem mestu med muzeji in galerijami prisluhnite bren-
čanju čebel in najslavnejši alpski poskočnici. Projekt, ki ga je izvajalo
podjetje Alpe Adria Vita v vrednosti 350 tisoč evrov, je prvič združil vse
gorenjske občine, vsako območje pa predstavil s svojo lastno zgodbo (vse
je zbrano tudi v imidž katalogu in na spletni strani www.slovenian-
alps.com). ”Vsak kraj ponuja nekaj svojega, nekaj edinstvenega, svojo
zgodbo. Vsak del Gorenjske pa bomo skozi svetovno prepoznavne Alpe
ponudili svetu in to ne le za en dan, ampak ves teden,” je povedala Marje-
ta Jeraj, direktorica Alpe Adria Vita. Pripravljena je tudi strategija razvoja
in trženja turizma na Gorenjskem, oblikovanih je pet regijskih turističnih
produktov (pohodništvo, kolesarjenje, zimski športi, odkrivanje kulturne
in naravne dediščine in prireditve), 42 turističnih programov, od tega jih je
22 za sedemdnevno preživljanje prostega časa, po novem pa se bo Gorenj-
ska predstavljala z imenom Slovenske Alpe. Cilj projekta je, da bi se turi-
stična ponudba razširila iz sedanjih centrov Bled, Kranjska Gora in Bohinj
na vso regijo, čez pet let pa naj bi gorenjsko turistično gospodarstvo ustva-
rilo za četrtino več prihodkov kot danes. Kako se predstavlja Žirovnica 
(z Radovljico)? ”Kaj je slajšega od medu, kaj bolj veselega od glasbe, 
kaj bolj iskrenega od užitka ob odlični hrani? Radovljica in Žirovnica sta
vsebinsko in doživljajsko bogat odgovor na naravne lepote bližnjega Bleda,”
so zapisali v nov katalog. Posebej priporočajo obisk rojstnega kraja 
Franceta Prešerna in Janšev čebelnjak na Breznici. Boštjan Bogataj

Zavod za turizem in kulturo Žirovnica (ZTK)
bo kot edini prijavljeni na razpis ministrstva za
kulturo z januarjem za dobo štirih let (z možnost-
jo podaljšanja) prevzel v upravljanje Prešernovo
in Finžgarjevo hišo. ”Te novice smo se razveseli-
li, seveda pa to pomeni tudi veliko obvezo,” pra-
vi direktor ZTK Janez Dolžan. Hiši, ki ju je za-
dnja leta upravljal Gorenjski muzej, sta sicer
obratovali z izgubo, zato Dolžan priznava, da bo
v prvem letu težko poslovati pozitivno. ”Delamo
na dodatni ponudbi, naredili smo program, ki
vsebuje vsaj 25 dogodkov. Pripravljamo tudi ne-
kaj novosti, najbolj odmevna bo gotovo Poletna
noč v Vrbi, v sklopu katere bomo pri Markovi
cerkvi ob baklah pripravili večer ljubezenske po-
ezije in starih slovenskih popevk. Novost bo tudi
Lov za zakladom, gre za nekakšno orientacijsko
pot, v sklopu katere bodo skupine na podlagi na-
potkov šle po celotni poti kulturne dediščine. V
Vrbi med drugim načrtujemo pesniške večere in
srečanja kulturnih organizacij, ki nosijo ime po
Francetu Prešernu, pred Finžgarjevo hišo v Do-
slovčah za citrarske, kostanjeve in pravljične več-
ere ...,” je razložil Dolžan in dodal, da bodo so-
delovali tudi z dosedanjim upravljavcem Gorenj-
skim muzejem, od katerega bodo prevzeli tudi
obe zaposleni. ”Finžgarjeva hiša bo po novem
letu odprta le še za najavljene skupine, a se bomo
trudili, da bomo toliko povečali obisk, da bo lah-
ko znova stalno odprta,” je napovedal Dolžan.

Občina je sicer za boljšo urejenost Vrbe letos
asfaltirala makadamsko parkirišče pod Prešer-

novo hišo, vendar brez predhodne pridobitve
kulturno varstvenega soglasja, zato jo je Zavod
za varstvo kulturne dediščine Kranj prijavil In-
špektoratu RS za kulturo. Župan Leopold Po-
gačar je pojasnil, da zavoda niso želeli ignori-
rati, pač pa je občina menila, da soglasja ne
potrebuje, saj je šlo za obnovo parkirišča, za
kar ni potrebno gradbeno dovoljenje. Na kranj-
skem zavodu za varstvo kulturne dediščine so
prepričani, da je občina z asfaltiranjem parki-
rišča naredila škodo. Pogačar nasprotno meni,

da je asfalt najboljša rešitev, saj bi plastične re-
šetke znova popokale pod težo avtobusov, ena-
ko pa bi se po njegovem se zgodilo tudi s tlakovci. 

Kot so pojasnili na inšpektoratu za kulturo,
so odločbo izdali sredi novembra: ”Zavezanec
je naloženo v izreku tudi izvršil in na kranjski
zavod za varstvo kulturne dediščine podal vlo-
go za kulturnovarstveno soglasje. O njej pris-
tojni zavod še ni odločal. Ko bo, bo po potrebi
izdana tudi sanacijska odločba.”

Ana Hartman, foto: Gorazd Kavčič

Prešernovo hišo je lani obiskalo dobrih 24 tisoč obiskovalcev.
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Nov ekološki otok na Selu pri Žirovnici
Na pobudo in v sodelovanju z vaškim odborom Selo smo za

gostiščem Osvald na koncu parkirišča postavili nov ekološki otok, na-
menjen ločenemu zbiranju odpadkov (karton, steklo, plastika). Upamo,
da ga boste prebivalci s pridom uporabljali, saj je namenjen prav vam,
obenem pa z ločenim zbiranjem odpadkov pokažemo svojo oza-
veščenost in pomagamo pri zmanjšanju onesnaževanja okolja. Pri tem
opozarjamo, da nemalokrat opazimo, da občani neustrezno odlagajo
ločeno zbrane odpadke; npr. jih odložijo ob zabojnik za odpadke.
Zlasti to velja za večje kose embalaže, ki jih je potrebno predhodno
raztrgati, da jih je možno skozi odprtino odvreči v zabojnik. Prav tako
je priporočljivo plastenke in pločevinke stiskati, saj je tako olajšan
transport tako od gospodinjstva do zabojnika, kot tudi do predelovalca
ločeno zbranih surovin - Dinosa. Ločujmo odpadke, saj tako varuje-
mo naravo in naši otroci nam bodo hvaležni!

Večnamenska dvorana - v tretji fazi bodo 
uredili zunanje površine

Občina Žirovnica je na podlagi javnega razpisa uspela pridobiti 
nepovratna sredstva programa razvoja podeželja, sofinanciranega iz
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), ukrep
322 - Obnova in razvoj vasi, v višini 161.303 evrov.

Navedena sredstva so namenjena sofinanciranju projekta Večnamen-
ske športne dvorane - 3. faza (zunanje površine), ki je locirana pri OŠ
Žirovnica. Ocenjena vrednost investicije znaša 467.598 evrov in zaje-
ma ureditev zunanjih površin pri osnovni šoli in večnamenski dvorani
v smislu večnamenskega odprtega prostora, ki bo zagotavljal multi-
funkcionalno rabo (prireditve, šport, rekreacija, mesto druženja in za-
bave, športne prireditve, ipd)

Cilj investicije je, da se do poletja 2010 uredi zunanje površine, ki
bodo omogočile nadaljnjo krepitev:
- javnih dejavnosti v naselju in krajevne skupnosti 

(kulturne prireditve, ...)
- ohranitev kulturne dediščine (aleja slavnih rojakov)
- društvenih dejavnosti (športna društva, kulturna društva, ...)
- medgeneracijsko druženje (prostor za različna srečanja interesnih

skupin, vaške dogodke, praznovanja, ...)
- organiziranje prireditev (kulturne, športne, ipd).

Zunanje površine bodo urejene deloma v tlakovanih površinah, v
glavnem pa je poudarek na zelenih površinah in usklajenosti z narav-
nim okoljem.
Projekt zunanje ureditve obsega:
- ureditev dovoznih poti
- zunanja igrišča z ustrezno opremo
- zaščitne ograje
- hortikulturno ureditev (parkovna ureditev)
- ureditev tlakovanega trga s postavitvijo aleje slavnih rojakov 

in urbano opremo
- prometno ureditev.

V postopku je javno naročilo za izbiro izvajalca gradbenih del, ki 
bo predvidoma zaključen do konca leta, če ne bo večjih težav pri 
izbiri izvajalca, se bo z izgradnjo začelo spomladi leta 2010.

Petra Žvan

Zaključek gradnje kanalizacije 
v Vrbi in na Breznici

Avgusta 2008 se je začela izgradnja sekun-
darnega fekalnega kanalizacijskega omrežja
v naseljih Vrba in Breznica, istočasno se je
obnavljalo tisto vodovodno omrežje, ki je 
potekalo po načrtovani trasi kanalizacije in 
je bilo iz neustreznega materiala ali premalo
dimenzionirano. Obe investiciji je sofinan-
cirala Evropska unija, Evropski sklad za
regionalni razvoj. Investicija (kanaliza-
cija in vodovod skupaj) je bila vredna po
osnovnih pogodbah 1.319.823 evrov, kasneje
se je, zaradi povečanega obsega del in nekaj
dodatnih del, povečala za približno 20 od-
stotkov. Evropski sklad za regionalni razvoj
je od tega financiral investicijo v vrednosti
921.248 evrov.

Izvajalec gradnje kanalizacije, GRAD, 
Obrtno gradbeno podjetje, d. d., z Bleda, je
bil izbran v skladu z Zakonom o javnem na-
ročanju z javnim razpisom, prav tako izvaja-
lec obnovitvenih del na vodovodnem omrež-

ju, Dežman, d. o. o., iz Strahinja. Nadzor nad
gradnjo je izvajalo podjetje Alpdom, d. d., iz
Radovljice.

Kanalizacijsko omrežje je bilo zgrajeno v 
naselju Vrba večinoma že do novega leta 
2009, na Breznici pa do konca letošnjega 
junija. Nekaj zgrajene stare mešane kanaliza-
cije na Breznici se je obdržalo za odvodnja-
vanje meteorne vode s cest in javnih površin.
Konec leta je dela oteževalo deževje, po no-
vem letu pa izreden mraz, ki je dela zaustavil
za skoraj tri tedne. Zaradi navedenega se je
prvotni terminski plan nekoliko podaljšal,
kar je seveda dodatno obremenilo vaščane, ki
so morali zato dalj časa prenašati razkopane,
blatne ali prašne ceste.

Po izgradnji so bile prekopane ceste v 
celoti preplastene z asfaltom. Kljub vsemu 
se je izgradnja zaključila pred poletnimi 
dopusti.

Do meseca septembra se je nato urejala do-
kumentacija za izvedbo tehničnega pregleda
kanalizacije, ki je bil nato uspešno opravljen
23. septembra 2009, 7. oktobra 2009 pa nam
je Upravna enota Jesenice že izdala uporab-
no dovoljenje.

Kljub zgrajeni fekalni kanalizaciji se obča-
ni v tem letu še niso mogli priključiti nanjo s
hišnimi priključki, saj je potrebno dograditi
še zbirni fekalni kanal od Vrbe do Studenčic,
kjer se bo priključil na radovljiški kanaliza-
cijski sistem in preko njega na Centralno či-
stilno napravo v Radovljici. Končni cilj iz-
gradnje fekalne kanalizacije je prav v tem, da
se fekalno vodo ustrezno očisti preden se od-
vaja naprej v okolje.

Predvidoma bo zbirni povezovalni kanal do
Studenčic zgrajen v letu 2010. O možnosti
priključevanja na kanalizacijsko omrežje
bodo občani pravočasno obveščeni.

Marija Lužnik

Ob božično-novoletnih praznikih želimo 
vsem občanom veselo praznovanje, v prihajajočem letu 2010

pa obilo zdravja in medsebojnega razumevanja.

Vaški odbor Sela pri Žirovnici
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POMEMBNE TELEFONSKE ŠTEVILKE

Najdene in potepuške živali
041/666 187 Gasilci 112 Policija 113Izpadi električne energije

04/20 83 333

Na spodnjih številkah lahko v primeru potrebe dobite pomoč, informacije ali storitve:

DEŽURNI TELEFONI:
Komunalne dejavnosti:
● kanalizacija: 041/616 787
● vzdrževanje cest: 031/605 009
● pogrebna služba: 04/581 04 85 
Oskrba z vodo: 031/570 977 

Oskrba z energijo: 041/630 224
MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO
Vodja službe: Boštjan Omerzel
Naslov: Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice
Tel.: (04) 586 92 82, 586 92 91, Faks: (04) 586 92 67
e-pošta: bostjan.omerzel@jesenice.si

Občina

Kaj lahko uredite na občini
Najpogostejše zadeve, ki jih lahko uredite na občini, in katere razpise za sofinanciranje 

lahko pričakujete v prvem trimesečju 2010.

Zaradi korektne informiranosti izpostavljamo
nekaj zadev, ki jih lahko v času uradnih ur na
občini urejate občani, občina pa jih je dolžna
zagotavljati svojim občanom na podlagi za-
konskih določil. Občina izdaja naslednje doku-
mente:
- dovoljenje za zaporo občinske ceste (izvedba

del, prireditev)
- soglasje k uporabi površine javnega dobra

(prireditev)
- soglasje h gradnji (da UE ni potrebno razpi-

sati ustne obravnave)
- odločbo za subvencioniranje najemnine 
- pogodbo za ustanovitev služnostne pravice

na občinski cesti (potek hišnih priključkov za
razno infrastrukturo)

- lokacijsko informacijo za gradnjo objekta
- potrdilo o namenski rabi zemljišča (kmetij-

sko, stavbno)
- odločbo o odmeri komunalnega prispevka

(gradnja, sprememba namembnosti objekta)
- potrdilo glede (ne)uveljavljanja predkupne

pravice
- pogodbo za obročno odplačevanje komunal-

nega prispevka za naknadno opremljanje
zemljišč s kanalizacijo

- projektne pogoje h gradnji objekta
- soglasje na podlagi 32. člena Odloka o ob-

činskih cestah (gradnja v varovalnem pasu
ceste)

- soglasje na podlagi 39. člena Odloka o ob-
činskih cestah (priključek dovozne ceste na
občinsko cesto)

- sklep o izplačilu enkratnega prispevka za no-
vorojence

- odločbo za znižano plačilo vrtca
- odločbo o prijavi v obvezno zdravstveno za-

varovanje občanov (nezaposleni)

Obrazci vlog so na razpolago v sprejemni 
pisarni ali na spletni strani Občine Žirovnica. 
Kontakt: 
Občina Žirovnica, 
Breznica 3, 4274 Žirovnica
T: 5809 100
F: 5809 109
E: obcina@zirovnica.si

Zadeve, ki se tičejo osebnostih stanj, prebiva-
lišča, osebnih dokumentov, vozniška in pro-
metna dovoljenja, izdaje gradbenih dovoljenj
in podobno pa morate urejati na Upravni enoti
Jesenice, ki pokriva območje občin Kr. Gora,
Jesenice in Žirovnica. Upravna enota namreč
opravlja upravne naloge in pristojnosti z delo-
vnih področij: 
- Ministrstvo za finance 
- Ministrstvo za notranje zadeve 
- Ministrstvo za zunanje zadeve 
- Ministrstvo za pravosodje 
- Ministrstvo za obrambo 
- Ministrstvo za delo, družino 

in socialne zadeve 
- Ministrstvo za gospodarstvo 
- Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo 

in prehrano 
- Ministrstvo za kulturo 
- Ministrstvo za okolje in prostor 
- Ministrstvo za promet 
- Ministrstvo za šolstvo in šport 

- Ministrstvo za zdravje 
- Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in

tehnologijo 
- Ministrstvo za javno upravo
Kontakt: 
Upravna enota Jesenice, 
Cesta m. Tita 78, 4270 Jesenice 
T: 586 9281 
F: 586 9340 
E: ue.jesenice@gov.si

JAVNI RAZPISI OBČINE 
V naslednjih mesecih lahko pričakujete na-
slednje razpise, za naslednje namene:
- javni razpis za sofinanciranje programov huma-

nitarnih in invalidskih organizacij za leto 2010
- javni razpis za sofinanciranje kulturnih pro-

jektov v Občini Žirovnica za leto 2010
- javni razpis za sofinanciranje programov

športa v Občini Žirovnica za leto 2010
- javni razpis za sofinanciranje počitniških

programov za otroke v Občini Žirovnica za
leto 2010

- javni razpis za dodelitev pomoči za ohranja-
nje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in pode-
želja v občini Žirovnica v letu 2010

- javni razpis za dodelitev pomoči za spodbu-
janje razvoja gospodarstva v občini Žirovnica
v letu 2010.

Naš namen je vsekakor sredstva ustrezno 
razdeliti med uporabnike, zato vas pozivamo,
da redno spremljate našo spletno stran
www.zirovnica.si in mesečna obvestila, ki 
jih prejme vsako gospodinjstvo v občini.
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Spomladi ureditev nevarnega križišča

Vesel Božič in vse dobro v 2010 vam želijo

Vse želje, ki letos se niso izpolnile,vse sanje, 
ki niso sadu obrodile,v prihodnjem naj letu dobijo polet,
naj čimprej izpolni se njihov obet!

NEODVISNA LISTA ZA ŽIROVNICO, SVETNIKI IN ŽUPAN

Vabimo Vas, da obiščete naše spletne strani na naslovu www.zirovnica.sds.si

Želimo Vam vesel božič,

ponosno praznovanje dneva 

samostojnosti in enotnosti,

ter srečno in uspešno 

novo leto 2010.

Občinski odbor SDS Žirovnica

Liberalna demokracija Slovenije, 
občinski odbor Žirovnica želi vsem

občankam in občanom občine Žirovnica
lepe božične in novoletne praznike, 

v novem letu pa zdravja, osebne sreče,
miru, prijateljstva in poslovnih 

uspehov.

OO LDS Žirovnica

Slovenska ljudska stranka OO Žirovnica 
želi vsem občankam in občanom 
Občine Žirovnica in vsem drugim,

blagoslovljen božič ter veselo 
in zadovoljno novo leto 2010, 

da bi se vsakemu posebej, 
kot vsem skupaj uresničile skrite želje 

in pričakovanja.

Gradnja pločnika ob regionalni cesti skozi
občino Žirovnica se nadaljuje. V drugi etapi
bo urejen 780-metrski odsek med zdravstveno
postajo na Selu in mlekarno v Zabreznici. Ob-
novili bodo cesto, zgradili pločnik, uredili av-
tobusni postajališči in prehode za pešce, kana-
lizacijo, vodovod, električno napeljavo in 
javno razsvetljavo. ”Ta projekt bo polepšal
kraj in dvignil prometno varnost šibkejših
udeležencev v prometu, to je pešcev, kolesar-
jev in otrok,” je ob nedavnem obisku v Žirov-
nici poudaril direktor direkcije za ceste Gre-
gor Ficko. ”Zelo sem vesel, da so v državnem
proračunu zagotovljena sredstva za nadalje-
vanje tega projekta, ki je izjemno pomemben
za našo občino,” je dejal župan Leopold 
Pogačar. Investicija je ocenjena na 495 tisoč
evrov; stroške si bosta direkcija in občina 
delili približno na polovico. Izbrani izvajalec
CP Kranj naj bi dela končal do konca junija 
prihodnje leto.

Ficko je še povedal, da so v državnem pro-
računu zagotovljena tudi sredstva za tretjo 
etapo rekonstrukcije ceste do parkirišča na
Breznici: ”Občina bo pripravila projektno-
tehnično dokumentacijo, tako da bi prihodnje
leto pripravili investicijski program, sklenili
sofinancerski sporazum in odkupili zemljišča,

v letu 2011 pa bi investicijo tudi izpeljali. S
tem bi bila cesta v dolžini 2,4 kilometra v 
celoti urejena in modernizirana.”

Spomladi pa bo direkcija začela urejati 
nevarno glavno križišče v Žirovnici, kjer se je

v preteklosti zgodilo že kar nekaj hudih 
nesreč. ”Uredili ga bomo z dograditvijo treh
ločilnih otokov, s preusmeritvijo prometnih 
tokov in z umirjanjem prometa na tem podro-
čju,” je povedal Ficko. A. H.

Pločnik naj bi bil zgrajen do konca junija prihodnje leto.
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BREZPLAČNI PREGLED VIDA
Lesce, torek: 15 - 17 / telefon: 04 531 89 34
Jesenice, četrtek: 15 -18 / telefon: 04 586 2416

■  potrdila za vozniški izpit ■   zdravniška 

spričevala ■  zdravljenje očesnih bolezni 

■  predpisovanje očal ■   kontaktne leče

Vsak petek specialistični okulistični pregledi!
www.optika-berce.si

ŽELIMO VAM
VESELE
BOŽIČNE
PRAZNIKE 
TER ZDRAVO,
SREČNO 
IN USPEŠNO

2010

Kljub izredno nizkim temperaturam in moč-
nemu vetru, ki je razpihoval sveže zapadli
sneg, se je minulo soboto v Završnici zbralo
kar nekaj obiskovalcev, ki so si ogledali dvig
božičnega drevesca iz jezera. Jezero so obdaja-
le bakle in je v zimski idili delovalo čarobno, v
ledeno mrzlo vodo pa sta se tudi letos spustila
potapljača Boštjan Robič in Boštjan Arh iz
jeseniškega društva za podvodne dejavnosti
Octopus. Poiskala sta božično drevesce, ki so
ga nekaj ur pred tem potopili v jezero, na njem
prižgala lučke, ki so sijale iz vode, in ga poteg-
nila na površje. ”V jezeru je bilo topleje kot
zunaj, saj je voda imela dve stopinji. Vidljivost
je bila čudovita, polovica jezera je bila zamrz-
njena, kar daje temu običaju še dodaten čar,
potop pa smo tako lahko izvedli tudi pod le-
dom,” je povedal Arh. Ozračje ob jezeru so
ogrevali Godba Gorje in člani mešane pevske
skupine Dr. France Prešeren. Na koncu je nebo

razsvetlil ognjemet, otroci pa so se razveselili
Božička.

”Glede na vremenske razmere smo z obis-
kom zadovoljni, številne pa sta odvrnila hud
mraz in veter, ki jo je zagodel tudi organizator-
jem, saj nam je pred prireditvijo podrl stojnice,
plinske grelnike ... Če ne bi bilo snega, bi bilo
tudi več obiskovalcev iz drugih krajev,” meni
Janez Dolžan, direktor zavoda za turizem in
kulturo, ki je v sodelovanju z društvom Octo-
pus pripravil dvig božičnega drevesca. Ta obi-
čaj bodo po besedah Dolžana izvajali tudi v
prihodnjih letih, vsakič pa bodo poskrbeli za
kakšno novost. Letos so tako organizirali po-
hod z baklami od Čopove hipe v Žirovnici do
Završnice. ”Pohoda, ki je trajal dobre pol ure,
se je udeležilo okoli 40 pohodnikov, kar je gle-
de na vremenske razmere nad pričakovanji,” je
dejal Dolžan.

Ana Hartman, foto: Matic Zorman

Z baklami do Završnice
Ob dvigu božičnega drevesca iz jezera v Završnici so letos 

izpeljali tudi pohod z baklami.

Občankam in občanom

občine Žirovnica voščimo

vesele božične

praznike ter obilo sreče,

zdravja in 

uspehov v letu 2010!

PGD Zabreznica

Silvestrovanje 
na prostem

Zavod za turizem in kulturo Žirovnica
(ZTK) bo tudi letos organiziral silvestrovan-
je na prostem. Dogajanje se bo začelo 31.
decembra ob 21. uri na parkirišču pred
picerijo Morena v Žirovnici. ”Šotora letos
ne bo, bomo pa poskrbeli za živo glasbo,
gostinsko ponudbo in ogrevanje s plinskimi
grelci,” je napovedal direktor ZTK Janez
Dolžan.                                            A. H.

Zadnje priprave na potop v jezero, ki je imelo dve stopinji. Ozračje je ogrevala tudi mešana pevska skupina Dr. France Prešeren. 
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Na natečaj Naj fotografija občine Žirovnica, ki ga je Zavod za turizem
in kulturo Žirovnica (ZTK) razpisal tretjič, je letos prispelo kar 110 fo-
tografij 26 avtorjev. ”Tudi letos je večina fotografij prikazovala pokraji-
no, avtorji pa so najpogosteje v objektiv lovili Rodine, Vrbo, Stol z raz-
ličnih zornih kotov, živali ... Pogrešali smo fotografije dogodkov, na ka-
terih so tudi ljudje, zato smo se odločili, da bomo z naslednjim razpi-
som, ki bo objavljen že januarja in bo trajal celo leto, zbirali fotografije
prireditev, ljudi in običajev,” je napovedal Janez Dolžan, direktor ZTK
in član tričlanske strokovne komisije, ki sta jo sestavljala še Marija H.
Perat in Robert Brezigar iz Fotografskega društva Jesenice. Komisija
je pri ocenjevanju imela težko nalogo, na koncu pa jo je najbolj očarala
fotografija cerkve na Rodinah, ki jo je po nevihti posnel domačin Božo
Ropret. ”Posneta je bila v trenutku, ki je bil nekaj posebnega. Kompo-
zicija je bila v redu, na fotografiji ni bilo ničesar preveč, ničesar prema-
lo, barvno je bila usklajena z naravo,” je pojasnila Marija H. Perat. 

Božo Ropret ljubiteljsko fotografira že 40 let, s tem pa se je bolj in-
tenzivno začel ukvarjati v zadnjih letih. Kot pravi, da je fotoaparat nje-
gov reden spremljevalec, še posebej veliko pa fotografira na potova-
njih. ”Zmagovalno fotografijo sem posnel letos spomladi, sicer pa je v
vaseh pod Stolom še veliko lepih motivov, ki bi jih bilo treba obdela-
ti s fotoaparatom, a doslej še nisem našel časa,” pravi Ropret, ki je član
ljubljanskega društva popotnih fotografov. Komisija je drugo nagrado
dodelila Robertu Tavčarju iz Zabreznice za fotografijo Jutranje son-
ce na Stolu, tretjo mesto pa sta si delila Helena Justin iz Zabreznice
za fotografijo Sušenje mesa in Aleksander Marinšek iz Smokuča za
fotografijo Svilnata voda, posneto v Završnici.

V Fotogaleriji Jake Čopa na Selu je ta čas na ogled polovica od 36
najboljših fotografij, drugih osemnajst pa bodo razstavili v začetku ja-
nuarja.                                                               

A. H.

Zmagovalna fotografija Rodin
Avtorji nagrajenih fotografij: Božo Ropret, Robert Tavčar, Helena Justin in 
Aleksander Marinšek

Zmagovalna fotografija Po nevihti, Rodine avtorja Boža Ropreta

MILI LESCE
Trgovski center Lesce
04/531 80 96
e-pošta: lesce@mili.si

MILI JESENICE
Trgovski center Mercator
04/ 583 15 98
e-pošta: jesenice@mili.si

MILI ŽIROVNICA
Bivša PLANIKA
04/580 16 04
e-pošta: mili@mili.s

V naših trgovinah Vam nudimo največjo izbiro:

* spodnjega perila za moške, ženske in otroke, raznih znamk

* NOVO! SPODNJE PERILO IZ BAMBUSA

* moških, ženskih in otroških pižam

* modnih ženskih hlačnih nogavic in dokolenk

* nogavic za vsak dan (tudi nogavice za otekle 

noge brez elastike in 

NOVOST - ANTIBAKTERIJSKE NOGAVICE IZ BAMBUSA)

Vse najlepše v letu 2010 vam želijo trgovine MILI!
www.mili.si
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Dobra moža obdarila otroke

Podobno kot drugod so se tudi otroci v Žirovnici decembra raz-
veselili dobrih mož. Najprej jih je na Miklavžev večer obiskal Mi-
klavž, ki je v dvorani na Breznici obdaroval kar 115 otrok. Za tra-
dicionalno miklavževanje je v Župniji Breznica tudi tokrat poskr-
bela skupina staršev, program pa so pripravili brezniški skavti. Mi-
klavža so otroci priklicali z igrico. ”Z njo smo želeli poudariti, da
imamo Miklavža radi zato, ker je rad delil in da smo mu lahko vsi
podobni ...,” so povedali organizatorji. Dan kasneje je Miklavž v
cerkvi na Breznici obiskal in obdaril še otroke in odrasle s poseb-
nimi potrebami. ”Obdarovancev je bilo tokrat 20, največje darilo
zanje pa je bilo nedvomno srečanje z Miklavžem. Prav vsakemu se
je lahko posvetil, z njim so se pogovorili, mu zapeli in zaigrali ...,”
je povedala Sonja Mance, tajnica župnijske Karitas Breznica.

Minuli ponedeljek je v dvorani na Breznici okoli 90 otrok obis-
kal in obdaril še Božiček. Pred njegovim prihodom so otroci uži-
vali v predstavi Sneguljčica v izvedbi jeseniškega gledališča. 
Obisk Božička že tradicionalno prireja Zavod za turizem in kultu-
ro Žirovnica.                                      A. H., foto: Anka Bulovec

Projekt Luč miru iz Betlehema se je začel
leta 1986 na avstrijski televiziji ORF. V oddaji
Luč v temi (Licht ins Dunkel), namenjeni inva-
lidnim otrokom, so organizatorji v zahvalo so-
delujočim namesto drobnih daril delili plamen
iz votline Jezusovega rojstva v Betlehemu. Po-
budnik akcije želi, da bi na božični večer Luč
miru iz Betlehema gorela v čim več družinah v
vseh državah Evrope in jim prinašala mir.

Plamen prižge otrok, ki se je tisto leto še po-
sebej izkazal, in ga prinese na Dunaj že kakšen
mesec pred božičem. Glavno prireditev, kjer
predstavniki različnih narodov, večinoma so to
skavti, prevzamejo Luč miru iz Betlehema,
pripravijo na 3. ali 4. adventno soboto (letos
12. decembra), vsako leto v drugi cerkvi. De-
legacija slovenskih otrok je plamen prinesla v
Slovenijo, kjer so bili v nedeljo, 13. decembra,
regijski sprejemi v Ljubljani, Murski Soboti in
Novi Gorici. Vsako leto plamen LMB sprem-
lja posebno geslo. Letos smo se skavti posku-
šali še prav posebej pripraviti na prihod plame-
na, zato smo si izbrali geslo: ”Kaj ti bo pla-
men, če srca ni zraven.”

Sprejema v Ljubljani smo se udeležili tudi
brezniški skavti. Namen akcije, pri kateri skav-
ti sodelujemo s taborniki in zamejskimi ter

odraslimi skavti, je, da plamen do božičnega
večera potuje po Sloveniji in prižiga sveče in
srca ljudem, ki si želijo polepšati praznike. Na
Breznici smo sprejem Luči miru iz Betlehema
pripravili v nedeljo, 20. decembra. Od takrat
pa vse do božičnega večera si lahko ljudje pri-
žgejo plamen LMB v farni cerkvi na Breznici
in pri vseh ključarjih podružničnih cerkva.

Tako kot je že v navadi, so plamen Luči miru
iz Betlehema sprejeli tudi župan Leopold Po-
gačar ter občinski svetniki in svetnice.

Vesele božične praznike in da bi v novem
letu našli čim več notranjega miru, vam že-
limo skavtinje in skavti stega Pod svobod-
nim soncem, Breznica 1.          

Aleš Jekovec

Luč miru iz Betlehema
Luč miru iz Betlehema (LMB) je mednarodna decembrska skavtska akcija z namenom širjenja miru, 

medsebojne povezanosti, strpnosti in sodelovanja med ljudmi.

Strankam se zahvaljujem za zaupanje in želim vesele 
božične praznike in srečno v prihajajočem letu 2010!
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Avtomehanika in vulkanizerstvo Andrej Kunčič, s. p.
Smokuč 17e, 4274 Žirovnica

GSM: 041/725-814

Vsem strankam in poslovnim partnerjem želimo vesele praznike 
in srečno v letu 2010!



Prejeli smo, starejši

16 - N OV I C E  O B Č I N E  Ž I ROV N I C A

Dvanajstega decembra je Marija Janša z Breznice dopolnila 96 let.
Slavljenko so obiskali in ji čestitali tudi župan Leopold Pogačar s
sodelavko Heleno Čadež ter predstavnici društva upokojencev: zaupni-
ca Ani Rekar in Jerca Tičar. Marija še vedno rada gleda televizijo in
bere. Za njeno dobro počutje skrbi hči Marijana z možem Tomažem.
Vedno je vesela obiskov, saj ne mine dan, da se katera od sosed ne
oglasi. Zelo se razveseli tudi obiska vnukov Klemena in Martine z
družinama.

Decembra so visoke jubileje praznovali tudi drugi občani. Anton
Lakota iz Zabreznice je 15. decembra dopolnil 93 let. Obiskali sta ga
tudi Tičarjeva in zaupnica Ivanka Sodja. Cecilija Koporc z Brega, ki
biva v domu dr. Franceta Berglja na Jesenicah, je 19. decembra dopol-
nila okroglih 90 let, 91. rojstni dan pa je 23. decembra praznovala Ivana
Peljhan z Rodin, ki sta jo obiskali tudi Jerca Tičar in zaupnica Anica
Kermc. Vsem slavljencem so izročili simbolična darila.               J. T.

Visoki jubileji starejših občanov

Marija Janša je dopolnila 96 let. 

Prejeli smo
Vprašanje o izobešanju zastav

Kot občan in član Turističnega društva Žirovnica postavljam
vprašanje županu, z zahtevo, da ga predstavi tudi javnosti na kra-
jevno običajen način:

Zakaj danes, 30. oktobra, na dan državnega praznika niso
izobešene zastave ob cesti in na javnih zgradbah? 

Zakaj so visele zastave 24. aprila 2009 ob 11.30, od 14. avgusta
2009 do 18. avgusta 2009 in od 9. ure 14. septembra 2009 do 10.30
16. septembra 2009?

Zakon natančno predpisuje način in čas uporabe državnih sim-
bolov.

Dejstvo je, da so nosilci na drogovih in javnih zgradbah, pri šoli, na
Zdravstvenem domu, pri spomeniku v Mostah, na pokopališču in ne
bi smeli na dan državnega praznika prazni štrleti v zrak ali pa jih je
treba odstraniti.

Zakaj se mi s svojim neznanjem smešimo pred obiskovalci naših
krajev. Prizadevanje za razvoj turizma v občini je vedno bolj očitno
samo na jezikih kvazistrokovnjakov in oblastnikov v občini.

Kdo naj spodbudi zavest občanov, da bodo s ponosom izobešali za-
stave, če odgovorni oblastniki ne dajejo zgleda drugim?

S spoštovanjem! Pavel Bešter, Selo   

Odgovor na vprašanje o izobešanju zastav
Vprašanje je bilo poslano po elektronski pošti dne 2. novembra 2009.
Zastave 31. oktobra niso bile izobešene, ker je to praznik (skladno z

zakonom), na dan katerega se zastave ne izobešajo, zakaj pa so visele
na dneve, za katere sprašujete, pa vam bo jasno iz priloženega pojas-
nila in dokumentov.

Citiram:
”Pojasnilo Republike Slovenije ob državnih praznikih v zvezi z Za-

konom o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji (Urad-
ni list RS, št. 26/91 in 91/05) ter Zakona o grbu, zastavi in himni Re-

publike Slovenije ter o slovenski narodni zastavi (Uradni list RS, št.
67/99). 

Ministrstvo za javno upravo je pripravilo pojasnilo št. 000-10/2006/2
z dne 14. novembra 2006, v katerem je zapisano, da se zastava Repub-
like Slovenije izobesi, ko gre za naslednje praznike: 

- 8. februar, Prešernov dan, slovenski kulturni praznik, 
- 27. april, dan upora proti okupatorju, 
- 1. in 2. maj, praznik dela, 
- 25. junij, dan državnosti, 
- 26. december, dan samostojnosti in enotnosti, 
- 17. avgust, združitev prekmurskih Slovencev z matičnim narodom, 
- 15. september, vrnitev Primorske k matični domovini in 
- 23. november, dan Rudolfa Maistra.

Zastava Republike Slovenije oz. druge zastave se praviloma izobesi-
jo na dan pred praznikom oz. delovni dan pred praznikom in se
umaknejo naslednji dan po prazniku oz. najkasneje prvi delovni dan po
prazniku ali po prenehanju razlogov za izobešanje, če ni po predpisih
dovoljeno stalno izobešanje.”

konec citata.
Če je kdo kaj storil za to, da se zastave izobešajo ob zato predvidenih

dnevih, sem prav jaz, saj sem v mojem mandatu namestil drogove za
izobašenje na mesta, kjer jih prej ni bilo. Poleg nosilcev za zastave na
javnih zgradbah smo v treh letih namestili še 35 nosilcev zastav, torej
novih mest za izobešanje (po nekaj v vsaki vasi, križiščih in ob novem
pločniku). Zato mislim, da je občina dober zgled, saj jih redno
izobešamo. Občinsko zastavo pa izobešamo skladno z našim Odlokom
o grbu in zastavi Občine Žirovnica (Ur. l. RS št. 17/2000).

Če se kdo smeši, potem se smešite vi, ker se sklicujete na zakon, je
pa več kot očitno, glede na postavljeno vprašanje, da zakona niste niti
prebrali.

Prosim, če mi sedaj vi odgovorite, kdo je ‘kvazistrokovnjak’?
Seveda bom z veseljem objavil vaše vprašanje in moj odgovor v

naslednjih Novicah občine Žirovnica.

Leopold Pogačar, župan

Obiska v domovih za starejše občane
Šestnajstega decembra so župan Leopold Pogačar s sodelavko He-

leno Čadež, predsednik Društva upokojencev Edvard Kavčič in vod-
ja sekcije za starejše Jerca Tičar obiskali dvanajst občank in občanov
Žirovnice, ki bivajo v Domu dr. Franceta Berglja na Jesenicah. Župan
in predsednik društva sta jim zaželela lepe božične praznike in zdravja
v novem letu. Sledila sta prijeten razgovor in obdarovanje. Ceciliji Ko-
porc, ki je 19. decembra dopolnila 90. let, so voščili tudi za visok ju-
bilej in ji poklonili darilo društva. Sledil je še obisk v domu dr. Janka
Benedika v Radovljici, kjer biva šest občank Žirovnice. Voščili so jim
vesele božične-novoletne praznike in obilo zdravja v novem letu. Po
obdarovanju so poklepetali o dogajanju v domu in občini.   J. T.

Vesele božične praznike, zdravja, zadovoljstva v letu 2010 vsem
članom in občanom želi predsednik Društva upokojencev Žirovni-
ca Edvard Kavčič. 

Utrinek z obiska na Jesenicah
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Vsem občanom želimo blagoslovljen božič in 
veliko zdravih nasmehov v letu 2010.

❆
❆
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❆

❆
❆

❆ ❆

❆

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

Delovni čas zobne ordinacije:
sreda, petek od 16. - 18. ure

Delovni čas zobotehničnega laboratorija:
od ponedeljka do petka od 8. - 16. ure

Informacije in naročanje po tel.: 
580 12 59, Samo Mekina

Mara Kokalj izdala prvo pesniško zbirko
Upokojenka Mara Kokalj iz Zabreznice je v samozaložbi izdala svo-

jo prvo pesniško zbirko z naslovom Ko je nebo najbolj temno, zvezde se
prižigajo. V njej je zbranih okoli petdeset pesmi, v katerih se dotika na-
rave, ljubezni, živali ..., ter nekaj misli. ”Z izdajo pesniške zbirke se mi
je uresničila dolgoletna želja. Doma imam še za celo škatlo pesmi,” pra-
vi Mara, ki je pesmi bolj intenzivno začela pisati po upokojitvi. ”Več-
krat se zgodi, da ponoči ne morem spati in takrat ponavadi dobim nav-
dih za pesem. Včasih si jih nisem zapisovala sproti in sem jih do jutra
že pozabila, zdaj pa verze takoj prelijem na papir,” nam je še zaupala.
Mara je svojo pesniško zbirko predstavila konec novembra v Čopovi hiši
v Žirovnici na enajstem Večeru ljudskih pesnic, ki so znova dokazale,
da jim navdiha še zdaleč ni zmanjkalo. Prireditev je tudi tokrat privabi-
la številne obiskovalce, ki so z zanimanjem prisluhnili pesmim upoko-
jenk. Poleg Mare so svoje pesmi predstavile še Ivanka Pogačar, Mila
Mežek, Julijana Rejc, Marija Smolej in Anka Marzidovšek, dve svo-
ji pesmi o sreči in ljubezni pa je recitiral tudi župan Leopold Pogačar.    

A. H.

Gledališka predstava, ki je minulo nedeljo dodobra napolnila dvorano
na Breznici, je nastala v režiji Nika Kranjca, ki je obenem poskrbel tudi
za scenografijo. Zgodba, ki bi jo lahko označili kot dramo, v katero so
igralci vnesli tudi humor - velikokrat sarkastične narave, na čase prav
tragičen, je portret hipijevskega časa v Ameriki in posledic, ki jih je
pustil takraten način življenja na ljudeh v današnjem času. Prizorišče je
postavljeno pod kip poljskega bojevnika v newyorškem centralnem
parku, kjer se po dveh desetletjih v osemdesetih letih prejšnjega stoletja
srečajo stari člani ustvarjalne skupine - boemi, ki so se v šestdesetih
letih, kot študenti, redno srečevali ob pisanju kratkih zgodb in pesmi.
Subkulturno gibanje, ki se je upiralo sistemu in postavljalo po robu ka-
pitalizmu, je svojo ekspresivnost izražalo tudi s pomočjo uživanja drog,
predvsem halucinogenih. Do zanimivih in komičnih prizorov v predstavi
privedejo prav njihovi zbledeli spomini na svoje hipijevske čase. Junaki
skozi zgodbo ugotovijo, da so ostali brez vere v karkoli. Časi njihove mla-
dosti so vendarle imeli upanje. Vera, hči bivše hipijevke Agathe, pa je
poskrbela za pogled iz drugega zornega kota. V vlogah so se znašli Mina
Jera Kovač, Gordana Granatir, Klemen Bunderla, Matic Mežek in
Katarina Košnik. Predstavo si bo moč ogledati tudi 22. januarja v kul-
turno posvetnem društvu Josipa Lavtižarja v Kranjski Gori.  

Anka Bulovec

Moramo imeti vero
Kulturno društvo K je odigralo premiero gledališke

predstave Israela Horovitza z naslovom Vera.

Srečanje starejših
Minuli petek je občina Žirovnica v sodelovanju z društvom upoko-

jencev pripravila srečanje starejših od 80 let. Slednjih je v občini 169,
ki živijo še na svojih domovih, srečanja se je udeležilo 41 starost-
nikov. Za uvod nam je zaigral na harmoniko učenec 4. razreda OŠ
Žirovnica Jan Slak iz Potokov, za njim smo poslušali ubrano petje
Kvinteta dr. France Prešeren. Pozdravni nagovor in voščilo sta imela
predsednik društva upokojencev Edvard Kavčič in župan Leopold
Pogačar. Sledila sta pogostitev in prijetno druženje.      Jerca Tičar
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Ključno sporočilo kampanje
ozaveščanja, za katero so se le-
tošnjo jesen odločili v GIZ-DZP,
Gospodarsko interesno združe-
nje za distribucijo zemeljskega
plina, je, da bi Slovenija morala
povečati število aktivnih priključ-
kov na zemeljski plin. To še pose-
bej velja za urbana naselja, kjer je
plinovodno omrežje dobro razve-
jano in dosegljivo za uporabnike,
a se ti kljub temu ne odločajo za
aktiviranje priključkov. Eden iz-
med ključnih razlogov, da je v
Sloveniji premalo prehodov na
zemeljski plin, je zagotovo boja-
zen, da bi se ponovila ukrajinsko-
ruska kriza, ki je letos januarja po
nepotrebnem povzročila prepri-
čanje, da zemeljski plin ni zanes-
ljiv vir energije. Tudi zaradi pro-
mocije uporabe obnovljivih virov
energije, katerih uporaba pa je
zaenkrat še dokaj omejena, še
posebej v urbanih oziroma več-
stanovanjskih naseljih, se vse
premalo gospodinjstev odloča za
zemeljski plin.

Dobava zemeljskega 
plina je zanesljiva

V GIZ-DZP želijo s pomočjo kam-
panje ozaveščanja prebivalce sez-
naniti, da je v Sloveniji strah pred
negotovostjo oskrbe z zemeljskim
plinom popolnoma odveč, saj ob-
staja cela vrsta instrumentov za za-
gotavljanje zanesljivosti oskrbe.
Med najpomembnejšimi je Uredba
o zanesljivosti dobave, ki predpi-

suje zagotavljanje zanesljivosti do-
bave zemeljskega plina v primerih,
če bi prišlo do motnje z oskrbo. Za
tako imenovane zaščitene odje-
malce, med katere sodijo tudi go-
spodinjstva, zemeljskega plina ni-
koli ne sme zmanjkati.

Dobavitelji in sistemski operaterji
poleg Uredbe o zanesljivosti doba-
ve zemeljskega plina zagotavljajo
zanesljivo dobavo zaščitenim odje-
malcem tudi z drugimi instrumenti,
kot so na primer: razpršitev dobav-
nih virov (en vir lahko predstavlja
zgolj 70 odstotkov), skladišča ze-
meljskega plina, čezmejne zmog-
ljivosti in infrastrukturna prilagodlji-
vost sistema, sodelovanje med
operaterji, nadomestna goriva ter
dolgoročne in fleksibilne nabavne
pogodbe. Slovenija ima dostop do
različnih virov zemeljskega plina v
Severni Afriki, Rusiji in državah Ev-
ropske unije. Za zadovoljevanje
povečane porabe zemeljskega pli-
na v zimskih mesecih pa distribu-
terji uporabljajo tudi zakupljene ka-
pacitete v podzemnih skladiščih
zemeljskega plina v Avstriji in na
Hrvaškem.

Zemeljski plin je 
prijazen do okolja

Prof. dr. Vincenc Butala iz Stroj-
ne fakultete je v začetku septem-
bra na posvetu o uporabi zemelj-
skega plina v Ljubljani izpostavil
predvsem njegove okoljske vidike
in visoko učinkovitost ter poudaril,
da je v Sloveniji trenutno okoli

160 tisoč kotlov z ekstra lahkim
kurilnim oljem (ELKO). Pri zame-
njavi starejših kotlov na kurilno olje
z novimi kondenzacijskimi kotli na
zemeljski plin bi se poraba energi-
je pri posameznemu odjemalcu
zmanjšala za 30 odstotkov, prihra-
nek goriva bi pri tej skupini gospo-
dinjstev znašal 9 odstotkov.

V času, ko se vedno bolj sooča-
mo s posledicami podnebnih
sprememb, je razmislek o preho-
du na zemeljski plin še posebej
utemeljen in okoljsko odgovoren.
V primerjavi s premogom in nafto
zemeljski plin vsebuje zanemarlji-
vo malo žvepla, precej nižje so
tudi druge vrednosti škodljivih
snovi, ki se sproščajo pri gore-
nju, kot so CO2, ogljikov mono-
ksid, dušikovi oksidi. Poleg tega
praktično ni prašnih delcev, ki so
hud onesnaževalec urbanih na-
selij. Pri zgorevanju zemeljskega
plina se v zrak sprošča kar za
tretjino manj CO2 kot pri zgoreva-
nju premoga ali kurilnega olja, ki
je eden od glavnih povzročiteljev
učinka tople grede in segrevanja
ozračja.

Cenovna ugodnost 
zemeljskega plina

Zemeljski plin je cenovno kon-
kurenčni energent tako glede
same investicije kot končne pora-
be v gospodinjstvih. Končna
cena zemeljskega plina se je v za-
dnjem letu znižala za približno 30

odstotkov. V prihajajoči zimi se si-
cer lahko pričakuje minimalen
dvig cen zemeljskega plina, toda
po izračunih GIZ-DZP se ta naj ne
bi povišala v povprečju za več kot
2,9 centa na Sm

3
porabljenega

plina oziroma 3,5 centa z vključe-
nim davkom, kar znese približno
6 odstotkov.

Ekonomičnost odločitev za pre-
hod na zemeljski plin podpirajo
sodobne tehnologije plinskih ko-
tlov, dolgoročna konkurenčnost
končne cene, nižji stroški vzdrže-
vanja in tudi prihranek prostora na
objektu, ker zanj ne potrebujemo
skladiščnih prostorov.

Prednost zemeljskega plina je
tudi raznolikost in vsestranskost
uporabe zemeljskega plina: od
kuhanja, priprave tople sanitarne
vode, do ogrevanja in hlajenja
prostorov. Med fosilnimi gorivi
najmanj obremenjuje okolje in je
cenovno konkurenčen vir energi-
je tako glede investicije kot same
uporabe. Zemeljski plin je poleg
tega zanesljiv energent, saj ima
Slovenija razpoložljiv dostop do
različnih virov zemeljskega plina
in zakupljene skladiščne prosto-
re, gospodinjski odjemalci v Slo-
veniji pa zagotovljeno neprekinje-
no dobavo zemeljskega plina.

Za dodatne informacije pokličite
distributerja zemeljskega plina v
vaši občini, ki vam bo strokovno
svetoval in pomagal pri prehodu
na zemeljski plin, ali obiščite splet-
no stran www.zemeljski-plin.si. 

Se bodo gospodinjstva v večji 
meri odločala za zemeljski plin?
Slovenija bi morala povečati število uporabnikov zemeljskega plina. Zemeljski plin je med fosilnimi 

gorivi okolju najbolj prijazen in cenovno konkurenčen energent. Pri gospodinjstvih je vsak strah pred 
negotovostjo oskrbe z zemeljskim plinom popolnoma odveč. 
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Letos se je na Osnovni šoli
Žirovnica pojavila ideja, da bi na
zanimiv in prijeten način pred-

stavili zgodovinske, arhitekturne,
likovne in druge značilnosti
bližnje okolice, zato so se poveza-

le in na ta način medpredmetno
sodelovale različne mentorice in
njihovi učenci. Projekt so poime-
novali Biseri Občine Žirovnica in
bo potekal v različnih cerkvah po
občini, prvi biser pa so v sredo, 9.
decembra, odkrivali v cerkvi sv.
Radegunde na Bregu.

Učiteljica geografije Vanja Zul-
jan je pripravila učence - turis-
tične vodnike, ki so predstavili
baročne in romanske značilnosti
cerkve s pomočjo kratkega preda-
vanja in grajske gospodične Neže.
Ta je s svojo bogato baročno
obleko zbujala zavist marsikoga.
Učiteljica zgodovine Meta Čuk
Pilipovič je raziskovala likovne
značilnosti in z otroki narisala
slike, napisali so tudi nekaj pesmi
in spisov o sveti Radegundi.

Ste vedeli, da je bila Radegunda
kraljica in da se je morala prisilno
poročiti ter da sta ji že zelo zgodaj

umrla starša? Bolj podrobno so
življenjsko zgodbo svete Rade-
gunde predstavili učenci gleda-
liške skupine pod mentorstvom
Lidije Skoporec Knafelj,
učiteljice slovenščine. Štirideset-
minutni program so popestrili tudi
pevci otroške pevske skupine pod
mentorstvom Slavice Magdič in
glasbeniki Glasbene šole Je-
senice. Za vabila pa je poskrbela
Magda Češek, učiteljica likovne
vzgoje.

Učenci in mentorice so se z
raziskovanjem, branjem in spoz-
navanjem različnih značilnosti
cerkvice in kraja ogromno naučili
in prenesli to znanje tudi številnim
obiskovalcem prireditve.

Naslednji biser bodo odkrivali v
sredo, 27. januarja, ob 17. uri v
cerkvi sv. Kancijana na Selu.
Pridružite se jim, saj zna biti za-
nimivo. 

Biseri občine Žirovnica
Majhna in prijetna cerkvica svete Radegunde na Bregu je bil prvi biser, ki so ga učenci odkrivali na poti po

občini Žirovnica.

Znova šolski radio
Po dolgih letih brez šolskega radia se je na OŠ Žirovnica spet obliko-

vala skupina nadobudnih novinarjev, ki so s pomočjo sodobne tehnike,
MP3 predvajalnika, tri mesece snemali različne prispevke. Ste jih opa-
zili tudi vi, so vas morda spraševali, kaj vam je všeč v občini Žirovni-
ca?

Prva oddaja na šolskem radiu je bila na sporedu včeraj. Bila je praz-
nično obarvana, a se je v njej našel tudi prostor za športne, kulturne in
druge dejavnosti, ki so in še vedno potekajo na šoli. Učenci 6. in 7. raz-
redov so intervjuvali različne ljudi; od župana, ravnatelja, pomočnice
ravnateljice do učiteljev, vzgojiteljic, čistilk, učencev in obiskovalcev
šole. Za prvo oddajo so zbrali ogromno posnetkov. Seveda vsi niso bili
primerni in marsikdaj so snemanje morali ponoviti. Morda so bili naj-
bolj zanimivi posnetki o tem, kako si Miklavža, Božička in dedka Mra-
za predstavljajo najmlajši otroci v vrtcu, ali pa letni horoskop in mod-
ne frizure v letu 2010.

Naslednjo radijsko oddajo bodo pripravili predvidoma februarja ob
Prešernovem prazniku.

Nadaljujejo sodelovanje s koroškimi učenci 
Osnovna šola Žirovnica že tradicionalno čezmejno sodeluje z Ljud-

sko šolo Bistrica v Rožu in Zvezno gimnazijo za Slovence v Celovcu.
V tem šolskem letu so se osredotočili na sodelovanje z ljudsko šolo,
prve enodnevne izmenjave pa so izpeljali v jesenskem času. Četrto-
šolci s Koroškega so obiskali Finžgarjevo hišo v Doslovčah, tretje-
šolci OŠ Žirovnica pa so na obisku pri vrstnikih spoznali njihovo
šolo in si ogledali muzej parkeljnov v Svečah. Sodelovanje bodo na-
daljevali spomladi; žirovniški tretješolci bodo v šoli v naravi v Čr-
mošnjicah gostili vrstnike s Koroškega, učenci 4. razreda pa bodo za
dva dni odpotovali na Koroško. ”Z mednarodnim sodelovanjem
učenci širijo obzorja, spoznavajo tuje jezike in spletajo nova prijatelj-
stva,” je poudarila Polona Kus, koordinatorica mednarodnega sode-
lovanja. A. H.

Grajska gospodična Neža Kranjc v baročni obleki

Prvo radijsko oddajo so oblikovali: Neža Kranjc, Lucija Čop, Marcella Madon,
Maja Pogačar, Tjaša Tržan Betz, Amadeja Kolar, Maja Jarkovič, 
Simona Stoilkova, Lenart Dolar, Kristjan Kajdiž, Amadej Mirtič, Adrijana Šučur,
Polona Toman, Eva Poklukar, Jana Žemlja, Gašper Anderle, Ema Sikošek, 
Manja Pintarič, Tamara Kovač, Monika Jovanovič, Maja Jakopič, Katja Svetičič,
Nina Čuk in Nina Tavčar pod mentorstvom Lidije Skoporec Knafelj. 

Otroci na obisku v Finžgarjevi hiši



V šolskem letu 2009/10 se je v okviru letne-
ga delovnega načrta vrtca začela šola za starše,
ki obsega sedem srečanj. Uvodno srečanje s
predstavitvijo programa je potekalo na prvem
roditeljskem sestanku konec avgusta, za-
ključno družabne narave pa bo v junija. Starši
so se v program vključili prostovoljno, obsegal
bo pet predavanj na vnaprej določeno temo, ki
se vsakokrat zaključi s pogovorno-izkustveno
delavnico, kjer govorimo o aktualnih prob-
lemih in dilemah na temo predavanja ter sku-
paj iščemo odgovore na vprašanja.

Do sedaj smo se spoznali že z vlogo matere
in očeta v družini ter spregovorili o zlorabah
otrok. Na drugem srečanju smo poudarili
pomen socializacije za življenje. Udeležba
staršev je visoka, po izobrazbenem statusu
zelo raznolika; dosedanji odziv je več kot po-
zitiven. Sama zase nam govori tudi prijava v
šolo, saj je vanjo vključena kar tretjina vseh
staršev otrok v vrtcu. Predavatelji prihajajo od
drugod, med njimi pa so tudi pedagoški delav-
ci žirovniške šole, ki so strokovno dobro ”pod-
kovani”.

Namen šole za starše: 
- Staršem predstavimo razvojne značilnosti

otrok.
- Pomen pravilnega in uspešnega komuniciranja.
- Pogoje za uravnoteženo vzgojo in postavljan-

je meja.

- Možnosti za premagovanje prvih ovir, agresi-
je.

- Pomoč pri zgodnjih težavah na vseh po-
dročjih otrokovega razvoja.

- Starše seznanimo z metodami in pogledi na
uravnotežen in celosten razvoj njihovega
otroka.

- Motiviramo za bolj senzibilno dojemanje
otrokovih potreb.

- Poudarimo pomen doslednosti in čustvene
angažiranosti njih samih in nas, strokovnih
delavk, za uspešno vzgojo samostojnega in
samozavestnega posameznika.
Na naslednjih srečanjih bomo govorili še o

pojavu nezaželenega vedenja in metodah
odpravljanja; o pomenu vzgoje v otrokovem
življenju (stili vzgoje); o vzpostavljanju zau-
panja med vrtcem in šolo ter o zgodnjem
odkrivanju otrok s posebnimi potrebami v
vrtcu.

TERMINI naslednjih srečanj so:
21. januarja 2010 / 18. marca 2010 / 20.

maja 2010 od 17.30 do 19.30 v šolski
knjižnici.

Na predavanje vabimo tudi starše, ki se
niso prijavili v šolo ali pa njihov otrok sploh
ne obiskuje vrtca, pa jih posamezna tema
zanima. Na delavnico po predavanju pa se
žal ne morejo vključiti, ker je skupina za-
ključena.

Zakaj sploh organiziramo šolo za starše? Ker:
- Staršem lahko pomagamo, da so bolj su-

vereni pri svoji vzgoji.
- Z več znanja postanejo starši boljši ”vzgo-

jitelji”.
- Starši se lahko v pogovorno-izkustveni

delavnici učijo drug od drugega.
- Nova znanja in pogledi obogatijo družinsko

življenje.
- Poveča se zaupanje med starši, otrokom in

vzgojitelji.
- Predstavimo in ponudimo strokovno lite-

raturo, ki jim je v pomoč.
- Naredimo nekaj dobrega za otrokovo do-

brobit.
Strokovni delavci vrtca si želimo, da bi skupaj

s starši prišli do novih uvidov in spoznaj, da bi
začeli z iskanjem lastnih odgovorov na vprašan-
ja ter postali bolj samozavestni in kompetentni v
smislu zavedanja svoje šibkosti in moči pri vz-
goji. Tako bomo lahko bolje prepoznavali svoja
in otrokova čustva ter jim prisluhnili. Posledično
bomo izboljšali tudi svojo komunikacijo. Več po-
zornosti in časa bomo namenili otroku in sebi ter
svojemu dobremu počutju in zdravju. Spoznali
se bomo s procesom vseživljenjskega učenja.
Učimo se namreč samo takrat, kadar nas to zan-
ima oz. se želimo učiti. Učenje pa je v veliki meri
čustvena izkušnja in pomeni, spremeniti se.

Marja Čad

Vrtec, knjižnica
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Šola za starše

Medeni zajtrk za najmlajše
V žirovniškem vrtcu so se tudi letos novembra pridružili dobrodelno-

izobraževalni akciji En dan za zajtrk med slovenskih čebelarjev v na-
ših vrtcih, v sklopu katere so čebelarji vsem slovenskim vrtcem poda-
rili poldrugo tono medu. Čebelarska zveza Slovenije želi z akcijo pri-
bližati med otrokom in jim vzbuditi željo po zdravem življenju ter jih
poučiti o pomenu čebel za naše okolje, obenem pa želijo preko otrok o
koristnosti medu v vsakdanji prehrani seznaniti tudi njihove starše. Po-
leg domačih čebelarjev Stanka Noča in Karla Šifrerja ter predsedni-
ka Čebelarskega društva Antona Janše Franca Pfajfarja sta se me-
denega zajtrka udeležila tudi župan Leopold Pogačar in ravnatelj Va-
lentin Sodja. Otroci so prejeli tudi zgibanko s poučno vsebino o po-
menu čebel in čebelarstva. ”V vrtcu otroke vsako leto pripravimo na
obisk čebelarjev ob medenem zajtrku. Preko različnih dejavnosti so cel
teden spoznavali pomen čebelarstva. Starejši otroci so se odpravili na
sprehod do Janševega čebelnjaka in iskali informacije o njegovem če-
belarjenju v preteklosti. Seznanili so se o koristnosti čebel, nalogah če-
belje družine, izdelkih iz medu in o njihovem pomenu za zdravje, pre-
ko zgodbic pa so spoznavali škodljivost kemičnih sredstev za okolje in
čebele,” je povedala vodja vrtca Aleksandra Donoša. A. H.

Prireditve v knjižnici
V knjižnici Matije Čopa v Žirovnici bodo tudi po novem letu nadalje-
vali z dejavnostmi za otroke in odrasle. Ustvarjalne delavnice so name-
njene otrokom od 6. leta naprej, ure pravljic pa otrokom od 4. leta na-
prej. Dodatne informacije na telefonski številki 04/58 34 214. 

Odprto: 
ponedeljek, sreda, četrtek:15.00 - 19.00, torek: 10.00 - 14.00

JANUAR
4. 1.: Ura pravljic - 17.00 - 17.45
11. 1.: Ustvarjalne delavnice za otroke - 16.00 - 18.00
18. 1.: Ura pravljic - 17.00 - 17.45
20. 1.: delavnice za odrasle - 18.00 - 20.00
25. 1.: Ustvarjalne delavnice za otroke, žrebanje uganke meseca 

- 16.00 - 18.00
27. 1.: Delavnice za odrasle - 18.00 - 20.00

FEBRUAR
1. 2.: ura pravljic - 17.00 - 17.45
15. 2.: Ustvarjalne delavnice za otroke - 16.00 - 17.30
17. 2.: Delavnice za odrasle - 18.00 - 20.00
22. 2.: Ura pravljic, žrebanje uganke meseca - 17.00 - 17.30
24. 2.: Delavnice za odrasle -18.00 - 20.00

MAREC
1. 3.: Ustvarjalne delavnice za otroke - 16.00 - 18.00
8. 3.: Ura pravljic - 17.00 - 17. 45
15. 3.: Ustvarjalna delavnica za otroke - 16.00 - 18.00
22. 3.: Ura pravljic - 17.00 - 17. 45
24. 3.: Delavnice za odrasle - 18.00 - 20.00
29. 3.: Ustvarjalne delavnice za otroke, žrebanje uganke meseca 

- 16.00 - 18.00
31. 3.: Delavnice za odrasle - 18.00 - 20.00



Rekreacija, zanimivosti
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Člani Planinskega društva Žirovnica vsako
leto organizirajo več pohodov in izletov za čla-
ne, od najmlajših do odraslih. Za zaključek v
decembru vedno organizirajo pohod do njiho-
ve koče pri izviru Završnice v Karavankah. Na
letošnjem smo ujeli nekaj prijetnih trenutkov
za bralce žirovniških novic. 

Sobota, 12. decembra, je zjutraj obetala obla-
čen dan, primeren za hojo za ta zimski čas. Ta
pohod sodi med zahtevnejše glede na snežne
razmere. Namenjen je bolj izkušenim planin-
cem, zato je udeležba manjša. Gospodar doma
Bojan Završnik nam je ob prihodu dejal: ”Po-
hod organiziramo že več kot deset let. Razme-
re so bile doslej različne, od velikih količin sne-
ga do kopne poti. Planinski vodniki poskrbimo
za ustrezno varnost za vse udeležence. Pohod je
organiziran tako, da člani društva in drugi ob-
čani lahko pridejo ves dan. V koči se lahko vsi
pogrejejo, odpočijejo in spijejo topel čaj.”

Posebno pozornost je ta dan zaslužila manjša
skupina mladih planincev. Na pohod so odšli z
Ljubelja do omenjene koče. Vmes so osvojili
še 1784 metrov visok vrh Triangel na Zelenici.
Vsi so se izkazali kot pogumni planinci. Naj-

mlajši je bil 9-letni Blaž Klinar, v skupini sta
bili še Maja Ramuš in mladinska voditeljica
Maruša Oblak ter mentorica Neža Kos s
spremljevalko Andrejo Demšar. Na cilju so
bili vsi navdušeni, da so bili kos kar zahtevni
zimski turi, saj je bilo ponekod snega do kolen.
Pri Planinskem društvu Žirovnica tudi sicer
veliko pozornosti namenjajo mladim, saj ima-
jo tri pohodne skupine otrok iz vrtca in šole v
Žirovnici. Zanje organizirajo številne izlete in
jih vzgajajo v dobre planince.

Gospodar doma je še povedal, da obnovo
koče nadaljujejo vsako leto, saj želijo izboljša-
ti kakovost ponudbe in storitev. Najnovejša pri-
dobitev je učilnica za tabore in tečaje. Ta del
Karavank s kočo je za planinske in druge orga-
nizatorje ob ugodnih razmerah zanimiv tudi
pozimi. Lani so organizirali prvi tečaj turnega
smučanja, letos pa imajo v načrtu več zimskih
planinskih taborov. Na dan letošnjega zimske-
ga pohoda so se jim v koči pridružili gorski re-
ševalci iz Radovljice, s katerimi uspešno sode-
lujejo. V bližini koče so obnavljali tečaj zim-
skega reševanja.

Janko Rabič

Zimski dan med planinci

Mogočni Stol ponos občine Žirovnica
Vso pestrost dogajanj v več stoletni zgodovini do današnjih dni v

Žirovnici in okoliških krajih vedno zaznamuje mogočni Stol, najvišji
vrh občine Žirovnica in Karavank na nadmorski dolžini 2236 metrov.
Je pravi simbol mogočnosti in poguma vseh prebivalcev. Upodobljen
je na številnih publikacijah in razglednicah. Vsakdo ga takoj opazi, ko
se pripelje v občino Žirovnica. Člani Planinskega društva Žirovnica na
vrh vsako leto v poletnih mesecih organizirajo pohod. Letošnji je bil
deseti jubilejni in spet je pritegnil lepo število občanov, od najmlajših
do odraslih. Planinci tudi zaslužijo pohvalo, da skrbijo, da so pobočja
tega dela Karavank čista. Lani so skupaj s Planinskim društvom Ja-
vornik-Koroška Bela, ki oskrbuje Prešernovo kočo na Malem Stolu,
poskrbeli, da so najrazličnejšo navlako spravili v dolino. 

Letos v decembru se je Stol že odel v zimska oblačila, dostop na vrh
pa je težak. Gorski reševalci kot vedno opozarjajo, da je to zahtevna
zimska tura. Le najbolj izkušeni gorniki so kos zahtevnemu vzponu v
ugodnih razmerah. 

Na fotografiji je tokrat Stol iz drugačne perspektive. Posnet je bil v
poznih jesenskih dneh iz zahodnega dela Karavank in prikazuje velike
prepade, ki jih planinci lahko vidijo z vrha proti Koroški.  J. R. 

Nova pridobitev v TVD Partizan
Člani TVD Partizan že več let temeljito obnavljajo svoj dom. S tem

omogočajo občanom kakovostno izvajanje različnih športnih in
rekreativnih dejavnosti. Pred leti so se najprej lotili obnove dvorane in
garderob, zatem fasade in okolice. Zamenjali so številne električne in
vodovodne instalacije, kanalizacijo, ogrevanje, prezračevanje in še
številna druga dela. Letos so obnovili še kletne prostore in tam uredili
fitnes center Sokol. 

Odprtje je bilo velik dogodek za celotno občino Žirovnica. Zbrali so
se številni člani in gostje. O pomembni pridobitvi sta spregovorila
predsednik TVD Marko Božič in župan Leopold Pogačar. Vadbeni
center sta namenu izročila skupaj z najstarejšim članom društva, 93-
letnim Antonom Lakoto. Za glasbeno popotnico novemu vadbenemu
centru in v veselje zbranih je poskrbel dolgoletni znani slovenski
pevec, domačim in častni občan Aleksander Mežek. Vsi so si zatem
z zanimanjem ogledali vadbene naprave. Med gosti je bil tudi vrhuns-
ki športnik, veslač Tomaž Pirih, nove naprave pa sta preizkusila z naj-
starejšim članom društva Antonom Lakoto.

Z najnovejšo pridobitvijo so pri društvu zelo zadovoljni. Po besedah
vodje obnovitvenih del Antona Koselja je vrednost vseh novih prido-
bitev v domu in okolici TVD Partizan že 400 tisoč evrov.

Janko Rabič

Pogumna skupina mladih planincev z gospodarjem
koče

Stol z druge perspektive

Najstarejši član društva Anton Lakota in veslač Tomaž Pirih preizkušata nove
naprave v fitnesu. 
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Janez Resman bronast na svetovnem prvenstvu 
Občina Žirovnica se lahko pohvali s še enim dosežkom v pisani pa-

leti najrazličnejših dejavnosti občanov. Doslej je verjetno malokdo ve-
del, da se 21-letni Janez Resman z Breznice že šest let ukvarja z bo-
dybuildingom in fitnesom. Najprej si je želel le izboljšati postavo in si
okrepiti mišice. Pa ni ostalo le pri tem. Svojemu telesu je začel inten-
zivno namenjati do dve uri na dan. Naslednji korak je bila odločitev, da

se začne udeleževati tekmo-
vanj, ki jih organizatorji prire-
jajo doma in v svetu. Začetek
je bil več kot obetaven, saj je
že na prvih tekmovanjih pre-
kosil samega sebe. Najprej je
na odprtem prvenstvu v Beo-
gradu med mladinci zmagal,
skupno pa je bil drugi. Pot ga
je zatem vodila na svetovno
prvenstvo v Rim, kjer je dobe-
sedno blestel. S tretjim me-
stom se je veselil bronaste ko-
lajne. Na takšnih tekmovanjih
sodniki ocenjujejo mišično
maso, ustrezen odstotek vode
in maščobe v telesu, simetrijo
telesa in nastop na odru. Za
njegove prve tekmovalne uspe-
he je zaslužen trener Duško
Madžarovič iz Kopra. Ob
spodbudnih uspehih bo še na-
prej skrbel za svoje telo. Želi
pridobiti še več mišične mase,
ko se bo pokazala priložnost,
pa se bo spet udeležil tekmo-
vanj. J. R.

Na prvenstvu v plavanju nastopili 
predvsem učenci

Pri TVD Partizan Žirovnica so v jesenskih mesecih nadaljevali z raz-
ličnimi oblikami športne rekreacije. V pokritem bazenu v Radovljici so
izvedli odprto občinsko prvenstvo v plavanju. Udeležili so se ga pred-
vsem učenci osnovne šole Žirovnica.

REZULTATI: 
3. razred dečki: 1. Jakob Robič, 2. Grega Pogačar, 3. Bine Mekina; de-
klice: 1. Janja Sikošek, 2. Katja Mezek, 3. Karin Pazlar, 
4. razred dečki 1. Ožbej Koselj, 2. Vid Debeljak; deklice: 1. Lana Vauh-
nik, 2. Lucija Mežek, 3. Tara Mohorič, 
5. razred dečki: 1. Luka Naglič, 2. Lovro Brejc, 3. Jan Vidic; deklice:
1. Maja Ramuš, 2. Karmen Zalokar, 3. Hana Mohorič, 
6. razred: dečki 1. Matej Čuk, 2. Lenart Dolar, 3. Bor Beguš, 
7. razred dečki: 1. Domen A. Jelovčan, 2. Matija Dolžan, 3. Grega Slat-
nar; deklice: Hana Jerman, 2. Nina Čuk, 3. Nina Štular 
8. razred dečki: 1. Kristjan Bohinec, 2. Matic Ravnik, 3. Jernej Lindič, 
9. razred dečki: 1. Irenej Bozovičar, 2. Mark Blagne, 3. Žiga Frelih; de-
klice: 1. Eva Pongrac, 2. Špela Pšenica. 

Pri TVD Partizan Žirovnica poudarjajo, da so občinska prvenstva na-
menjena vsem ljubiteljem športa in rekreacije v občini. Vabijo jih, da
se jih v prihodnje bolj korajžno udeležijo, predvsem odrasli. Vsi obe-
nem lahko sodelujejo v društveni akciji Zmigaj se. Vsako udeležbo na
tekmovanjih točkujejo, na občnem zboru pa potem razglasijo Najbolj
zmiganega Kašarja in Kašarko. 

Ekipa Vrbe zmagovalka odbojkarskega turnirja 
Člani TVD Partizan Žirovnica so v soboto, 12. decembra, v telovad-

nici doma organizirali tradicionalni odbojkarski turnir med vasmi ob-
čine Žirovnica za memorial Zorana Mekine. Sodelovale so ekipe iz
vasi Breznice, Brega, Vrbe in Rodin. Tokrat se je najbolj odrezala eki-
pe Vrbe, ki je zmagala pred ekipo Brega.  J. R. 

Občina Žirovnica ima poleg olimpijcev sedaj
še olimpijko, prvo v zimskih športih. Teodora
Poštič, 25-letna umetnostna drsalka z Brega
pri Žirovnici, je na letošnji rojstni dan, 25. sep-
tembra, dobila darilo, ki si ga je v svoji šport-
ni karieri najbolj srčno želela. Nihče ji ga ni
poklonil, sama si ga je morala dobesedno pri-
garati. Gre seveda za vozovnico na zimske
olimpijske igre februarja prihodnje leto v Van-
couvru v Kanadi. Dobila jo je z uspešnim na-
stopom na kvalifikacijah v Oberstdorfu. V Te-
odori je že kar nekaj časa tlela goreča želja, da
bi svoji uspešni karieri umetnostne drsalke do-
dala še piko na i z nastopom na olimpijskih ig-
rah. V kratkem klepetu je še enkrat strnila vti-
se iz Nemčije in razgrnila športne in druge na-
črte. 

”Priznam, da so bile po nastopu solze in to ti-
ste prave od veselja. Vse drsalne elemente sem
izvedla stoodstotno. S tem je bil poplačan ves
trud med pripravami. Konkurenca na kvalifi-
kacijah je bila močna, zato sem bila res vesela,
da mi je šlo vse po načrtih.”

Olimpijski nastop se hitro bliža ...
”Sedaj želim vsak trening maksimalno iz-

koristiti. S trenerko Marino Pirkmajer sva se
dogovorili, da bova malo spremenili pro-
gram, dodali težje skoke. Vmes je še evrop-

sko prvenstvo, ki bo letos zame poseben iz-
ziv.” 

Cilj na olimpijskih igrah? 
”Ne želim se s tem že sedaj obremenjevati,

saj sta do iger še dva meseca. Cilj, ki sem si ga
zastavila, pa je uvrstitev v finale.”

Kako s športno kariero naprej po igrah?
”Nekajkrat sem že hotela nehati z drsanjem

po težkih sezonah. Letošnjo seveda želim čim
bolje izpeljati, potem pa bo čas pokazal svoje.
Čaka me nadaljevanje študija. Sem absolvent-
ka na visoki poslovni šoli na Ekonomski fakul-
teti. Sedaj bom študij preložila do pomladi, ko
moram opraviti še nekaj izpitov. Potem me
čaka še magisterij.” 

Teodori ob vseh obveznostih v Drsalnem klu-
bu Stanko Bloudek v Ljubljani, v reprezentan-
ci in pri študiju skorajda zmanjka časa za obisk
doma na Bregu pri Žirovnici. ”Ob vseh obvez-
nostih je sreča, da tudi starša delata v Ljublja-
ni, da se vsaj tam večkrat srečamo. Ob tem bi
rada posebej poudarila, da me starša ves čas
drsalne kariere finančno podpirata, sicer bi že
zdavnaj prenehala.” 

In še novoletne želje?
”Predvsem zdravje, ki ga športniki najbolj

potrebujemo, pa čim manj poškodb.”
Janko Rabič

Cilja na finale olimpijskih iger
Med slovenskimi potniki na februarske olimpijske igre v Kanado je tudi umetnostna drsalka Teodora Poštič.

Umetnostna drsalka Teodora Poštič



Miren božič 
in srečno novo leto!

- gradnja ali obnova objektov
- izdelava fasad
- ureditev okolice vašega doma
- gradnja vodovodov in kanalizacije

Dežman d.o.o.,  
gradbeno podjetje
Strahinj 15, Naklo
Tel.: 04 25 76 030, 041 652 744
www.dezman.si

Strahinj
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REPUBLIKA SLOVENIJA

MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT

Brezplačno informiranje in svetovanje v izobraževanju
odraslih ter brezplačne delavnice in predavanja na
Točkah VŽU

Načrtujete v prihodnosti vključitev v izobraževalni program,
tečaj, študijski krožek, delavnico ...?

Nimate dovolj informacij? 
Morda želite nasvet ali spodbudo?

V okviru Centra vseživljenjskega učenja Gorenjska izvajamo
brezplačno informativno-svetovalno dejavnost, ki poteka na
sedežu, to je na Ljudski univerzi Jesenice, na 10 dislokacijah, ki
delujejo pri raznih izobraževalnih ustanovah, kot sta v vaši bližini
Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Bled in Ljudska
univerza Radovljica ter lokacijah mobilne svetovalne službe, kot
je Šentgor Radovljica.

Pridite k nam na sedež, na eno izmed dislokacij ali lokacij mo-
bilne svetovalne službe. Informirali vas bomo in vam svetovali v
zvezi s formalnim izobraževanjem na vseh stopnjah, neformal-
nim izobraževanjem (delavnice, seminarji, krožki,...), računal-
niškim in jezikovnim izobraževanjem, odpravljanjem učnih
težav, financiranjem izobraževanja,...

Za več informacij nas lahko pokličete po telefonu 04/5 833 805
ali nam pišete na tanja.sovulj@siol.net ali lea.zlodej@siol.net.

V okviru Centra vseživljenjskega učenja Gorenjska, na območju
Gorenjske deluje tudi 20 Točk vseživljenjskega učenja.
Vključite se lahko v razne kreativne delavnice, šolo spomina, re-
torike, računalniške delavnice.

Več informacij o lokaciji Točk VŽU in o poteku delavnic si lahko
ogledate na spletnem portalu: 
ucenje.cvzu-gorenjske.si, pokličete po tel. 04/5 833 803 
ali nam pišete na gordana.trokic@siol.net.

V prihajajočem letu 2010 vam
želimo zdravja, miru in obilo 
novega znanja.

Dejavnost ISIO - Svetovalno središče Gorenjska - se z letom 2008
izvaja v okviru projekta ESS, Dejavnosti CVŽU.

”Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega social-
nega sklada ter Ministrstvo za šolstvo in šport. Operacija se iz-
vaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov
za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: Razvoj človeških virov
in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve: Izboljšanje
kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposablja-
nja.”




