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Gradnja pločnika se bo
nadaljevala spomladi
Direktor direkcije za ceste Gregor Ficko je ob obisku Žirovnice zatrdil, da bodo prihodnji dve leti v
državnem proračunu zagotovili denar za nadaljevanje obnove regionalne ceste in gradnjo pločnika.
Prva etapa rekonstrukcije ceste od Žirovnice
do zdravstvene postaje na Selu je ta čas v zaključni fazi. Naslednja etapa do mlekarne v Zabreznici se bo nadaljevala prihodnjo pomlad, je
povedal župan Leopold Pogačar, ki je pred
kratkim v občini gostil direktorja direkcije za
ceste Gregorja Ficka. ”Ugotovil sem, da v državnem proračunu za naslednje leto ni predvidenega denarja za nadaljevanje rekonstrukcije,
čeprav smo podpisali sporazum o sofinanciranju,” je o glavnem povodu srečanja povedal Pogačar. A ker je projektna dokumentacija že izdelana in večina zemljišč pridobljenih, je Ficko
obljubil, da bodo prihodnje leto v državnem
proračunu za rekonstrukcijo druge etape zagotovili 250 tisoč evrov, v letu 2010 pa tristo tisoč
evrov. Več o srečanju pa župan Pogačar:
”Vesel sem, da so nam na direkciji prisluhnili, saj sta za nas ta dva kilometra ceste ravno
tako pomembna kot deset kilometrov Dunajske
ceste v Ljubljani. Obe etapi rekonstrukcije bosta skupaj stali skoraj dva milijona evrov, od
tega bo občina prispevala 45 odstotkov. Občina
ima v proračunu zagotovljen ves denar. Naročili bomo tudi občinski lokacijski načrt za naslednjo fazo rekonstrukcije ceste do Breznice.”
S Fickom sta se pogovarjala tudi o načrtovani rekonstrukciji križišča Žirovnica-Jesenice-Lesce-Breg in vplivu bodoče obrtne
cone na promet ...
”Tako je. Strinjali smo se, da obrtna cona ne
bo imela bistvenega vpliva na omenjeno križišče, saj bo projektant kot glavni vhod v cono
predvidel s križišča pod TVD Partizan. Tako
bo država poskrbela za rekonstrukcijo križišča
v Mostah, k rekonstrukciji naj bi pristopili spomladi prihodnje leto.”
Pojavljajo se govorice o širjenju poslovne
cone v Mostah. Je kaj resnice na tem?
”Gre le za govorice in kategorično zanikam
kakršnokoli širitev. Poslovna cona na devetih
hektarjih površine povsem zadostuje za občino
Žirovnica in njeno gospodarstvo. V prostorskih
aktih širitev ni predvidena, pa tudi strategija
razvoja občine, ki jo pripravljamo ta čas, ni pokazala takšnih potreb. Postopki v zvezi z ureditvijo obrtne cone normalno tečejo naprej, ta
čas poteka sprememba prostorsko-ureditvenega plana. Prve gradnje v coni so predvidene v
prihodnjem letu.”
Napovedali ste, da se bo gradnja kanalizacije Vrba-Breznica začela še pred poletjem.
Kako kaže?

Župan Leopold Pogačar in direktor direkcije za ceste Gregor Ficko med ogledom ceste v Žirovnici
”Ta čas smo v fazi izbire izvajalca. Kanalizacija v obeh naseljih se bo začela graditi letos v
jeseni, povezovalni kanali Vrba-Studenčice in
Vrba-Zabreznica pa v prihodnjem letu. Investicija bo vredna 1,4 milijona evrov, pri čemer
dobrih 60 odstotkov denarja pričakujemo od
Evropskega sklada za regionalni razvoj. Ob izgradnji bomo obnovili in dopolnili tudi javno
razsvetljavo v obeh vaseh, dopolnili vodovodno napeljavo (menjava salonitnih cevi ali menjava vodov, ki so premalo dimenzionirani),
prav tako pa se bodo v celoti preplastile ceste

tam, kjer bo poseg vanje zaradi kanalizacije,
javne razsvetljave ali vodovoda.”
Po zaključku šolskega leta ste predvidevali začetek zgradnje parkirišč za potrebe načrtovane večnamenske dvorane pri šoli.
Kdaj naj bi začeli z deli?
”Izvajalca za gradnjo parkirišč bomo izbrali
v teh dneh. Čeprav smo sprva mislili, da se
bodo dela začela takoj po koncu pouka, se
bodo predvidoma začela avgusta, saj postopki
terjajo svoj čas. Parkirišča bomo zgradili na
travniku na vzhodni strani šole. Ob tem bomo

Župan Leopold Pogačar, občinski svet in
občinska uprava čestitajo občanom in občankam ob 25. juniju, dnevu državnosti,
in 29. juniju, spominskem dnevu občine
Žirovnica.
Vodni zbiralnik nad Smokučem bo izboljšal preskrbo s pitno vodo.
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Občina
uredili tudi pešpot s stopniščem do šole, ki bo
varna pot v šolo. Ob gradnji novih parkirišč
bomo kipe iz aleje slavnih mož začasno shranili v knjižnici, ko bo zgrajena športna dvorana, pa jih bomo namestili na urejen šolski trg.
Pri šoli bo 61 novih parkirnih mest, investicija
je ocenjena na 220 tisoč evrov. Izgradnja parkirišča je nujna zaradi večnamenske dvorane,
ki jo bomo začeli graditi prihodnje leto, obenem pa bomo zmanjšali tudi težave s prometom okoli šole.”
Nova parkirišča ste uredili tudi pri železniški postaji ...
”Tako je. Od Slovenskih železnic smo pridobili služnost za zemljišče. Najprej smo nameravali urediti pet parkirnih mest, a je zaradi infrastrukture v zemlji možno zgraditi le tri. Investicija je vredna 13 tisoč evrov.”
Ponekod v občini krajani pogrešajo ekološke otoke oz. se zavzemajo za pogostejše
praznjenje. Ste se z Jeko-inom uspeli doseči
kakšen dogovor glede tega?
”Za dodaten ekološki otok v Žirovnici prav ta
čas za Čopovo hišo urejamo zemljišče. Na Rodinah smo poskrbeli za dodaten zabojnik za
steklo, z investitorjem, ki naj bi tam gradil večstanovanjske objekte, pa se dogovarjamo, da bi
poiskali prostor za dodaten ekološki otok v tej
vasi. Zabojnika za steklo in plastiko smo dodali še nasproti cerkve na Breznici. Upamo, da
bomo prostor za dodaten ekološki otok naši
tudi pri šoli, ko bomo tam zgradili pločnik. Od
Jeko-ina pa smo zahtevali pogostejše praznjenje.”
Kako napreduje gradnja vodnega zbiralnika nad Smokučem?
”Vodni zbiralnik smo začeli graditi v začetku
maja, zamenjal bo obstoječi začasni raztežilnik
v Rebru. Ob gradnji zbiralnika s kapaciteto tri-

Pri železniški postaji so uredili parkirišča.
sto kubičnih metrov vode bomo obnovili tudi
vodovod od sedanjega razbremenilnika do
Smokuča. Zbiralnik, ki bo zgrajen do konca poletja, bo pripomogel k boljši preskrbi z vodo.
Višje ležeči deli občine zdaj nimajo zadostnega
pritiska vode, ko bomo vodni zbiralnik priklopili na komunalno omrežje, bo teh težav konec.
Vrednost investicije znaša 261 tisoč evrov, pri
čemer je občina 52 tisoč evrov pridobila od države po zakonu o sofinanciranju občin.”
Na asfaltno prevleko čaka kar nekaj makadamskih cest. Katerih se boste lotili letos?
”Asfaltiranje makadamskih cest je v zaostanku, glavni razlog za to je preveč slabega vremena. Kot smo obljubili, bomo vsako leto asfaltirali nekaj občinskih cest, ki so še v maka-

Korak bližje obvoznici Vrba?
Predstavniki občine Žirovnica, Zavoda za varstvo kulturne dediščine
Kranj in ministrstva za kulturo so se konec junija sestali na temo obvoznice mimo Vrbe. Znano je, da se zavod za varstvo kulturne dediščine in
občina razhajata glede najprimernejše variante. Občina je prepričana,
da bi bila najbolj funkcionalna varianta C, ki pa se zavodu za varstvo
kulturne dediščine ne zdi sprejemljiva. ”Prešernova hiša in cerkev sv.
Marka imata veliko simbolno vrednost za Slovenijo. Vas Vrba ohranja
značilno pojavnost naselij tega območja v prostoru. Z varianto obvoznice, pri kakršni vztraja občina, bi bila ta pojavnost ogrožena, še zlasti,
ker namerava občina med vasjo in načrtovano cesto postaviti kulturni
dom, ki bi zakril pogled na cerkev in popolnoma degradiral veduto kraja. Tudi če bi občina kulturni dom zgradila drugje, bi se prazen prostor
med vasjo in novo cesto počasi zazidal,” meni vodja kranjskega zavoda
Miloš Ekar. Zavod, ki je tako ves čas zagovarjal zahodno varianto, je
na nedavnem sestanku občini predstavil kompromisno rešitev, po kateri bi cesta do vasi Vrba potekala po trasi variante C, na severu obšla vas
proti zahodu in se priključila na del trase variante A oz. B. Župan Leopold Pogačar je povedal, da na občini še niso zavzeli stališča o
(ne)primernosti kompromisne variante in da jo bodo v prihodnjih dneh
proučili skupaj s komisijo za prostorsko strategijo. A. H.

damski izvedbi, tako letos pride na vrsto Breg,
Smokuč in križišče občinske ceste VrbaBreznica s Cesarsko cesto. Prav tako bomo do
tega križišča uredili javno razsvetljavo. Seveda
pa nas čaka tudi krpanje lukenj in zalivanje
razpok na občinskih cestah.”
Z ureditvijo parkirišč nasproti cerkve na
Breznici se je pokazala tudi potreba po prehodu za pešce. Ste z direkcijo za ceste že našli skupni jezik glede tega?
”Ne. Na direkciji za ceste zatrjujejo, da prehod za pešce tu ni potreben, češ da je obremenitev premajhna. Tako smo se odločili, da
bomo v proračunu zagotovili denar ter sami
pripravili projekt in uredili prehod za pešce.”
Ana Hartman, foto: Kaja Pogačar

kot trajno rešitev, bi izboljšali turistični obisk Vrbe in posledično celotne
občine, saj bi ga lahko ustrezno označili s turistično signalizacijo. Ljudem bi omogočili hitrejši dostop do domov, predvsem pa lažji pretok
ljudi in blaga,” je v pobudi navedel Pogačar, ki s strani Dars do danes še
ni prejel odgovora.
Na Darsu pa so vendarle odgovorili na naša novinarska vprašanja. Pojasnili so, da je izvoz zgolj začasne narave za potrebe gradnje in tako nima
elementov trajnega priključka. Da bi Žirovnica prišla do avtocestnega
izvoza, bi morala obstajati pobuda z utemeljenimi oz. novimi dejstvi, so
dodali: ”V tem primeru bi bilo treba preveriti možnost dodatnega
priključka z vidika upravičenosti, zadostne razdalje do obstoječih
priključkov ter ustreznosti tehničnih elementov avtoceste na mestu predlaganega priključka. Ker ne vidimo potrebe po novem priključku, bi tudi
financiranje moral zagotoviti pobudnik. V nadaljevanju bi bilo treba sprejeti tudi državni lokacijski načrt za tak priključek.” A. H., foto: K. P.

Dars: Izvoz je začasen
Kot vse kaže, bo občina Žirovnica odrezana od avtoceste. Avtocestni
priključek ni bil načrtovan ne pri že zgrajenem odseku Hrušica-Vrba kot
tudi ne pri odseku Vrba-Peračica, ki ga ta čas gradijo. V sklopu gradnje
odseka Vrba-Peračica so sicer pred časom uredili začasni izvoz v smeri
Vrbe, za katerega si na občini Žirovnica prizadevajo, da bi ga ohranili
tudi po koncu gradnje. Takšno pobudo je župan Leopold Pogačar sredi
maja naslovil na družbo za avtoceste (Dars). ”Če bi izvoz Vrba ohranili

Avtocestni izvoz v smeri Vrbe je le začasne narave za potrebe gradnje.
N OV I C E O B Č I N E Ž I ROV N I CA - 3

Streha občinske stavbe
ima novo preobleko
Zaradi dotrajanosti strešne konstrukcije in
kritine smo v izogib nastajanju še večje
škode prekrili streho naše občinske stavbe.
Za izvajanje del je bil na podlagi zbiranja
ponudb izbran Simon Sodnik s.p. iz Cerkelj
na Gorenjskem. Predračunska vrednost del
(menjava dela lesenega ostrešja, menjava kritine, snegobrani, paropropustna folija,
žlebovi, menjava letev, itd.) je znašala
15.944,54 evra, račun po zaključenih delih
pa 14.702,45 evra.
Tako smo zavarovali občinsko premoženje
in zaključili (parkirišče, fasada, hodnik) z
deli na vzdrževanju stavbe. Dokler ne zaključimo ostalih večjih investicij (kanalizacija, pločnik, večnamenska dvorana ...), bo
občinska uprava delovala v tej stavbi. Sejno
dvorano za delo občinskega sveta si bomo še
naprej ‘sposojali’ v Čopovi rojstni hiši.

Investitor je ta čas v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja za večstanovanjske objekte sredi Rodin.

Zaskrbljeni zaradi gradnje
Zaradi načrtovane gradnje večstanovanjskih objektov na Rodinah bo
danes, v petek, ob 17. uri v dvorani na Breznici zbor krajanov.
V središču Rodin namerava OGP Grad Bled na
pol hektarja velikem zemljišču zgraditi sedem
petstanovanjskih objektov, kar je med krajani v
zadnjem času dvignilo precej prahu. ”Nismo proti pozidavi, a infrastrukturo je treba prilagoditi
številu prebivalcev,” je poudaril Bogdan
Sinobad, predsednik Vaškega odbora Rodine.
Največji pomislek krajanov je, da ob povečanem
številu prebivalcev obstoječa infrastruktura, še
zlasti cestna, ne bo ustrezna. Ta čas je namreč v
Rodinah 110 hiš, z novogradnjo naj bi dobili dodatnih 35 stanovanj. Krajani opozarjajo, da je
cesta skozi vas ozka, zaradi povečanega prometa
pa bi njihove težave utegnile biti še večje. Bojijo
se, da bi gradbena mehanizacija poškodovala obnovljeno cesto. Po njihovem mnenju je vaško
okolje neprimerno za gradnjo tako velikega naselja, sprašujejo pa se tudi, ali bo zaradi novih prebivalcev še vedno dovolj prostora v vrtcu in šoli.

Na drugi strani župan Leopold Pogačar projekt
podpira in poudarja, da ne more preprečiti gradnje, ki je v skladu s predpisi: ”Gre za dvanajst
metrov visoke objekte v gorenjskem stilu. Ne
vem, kako lahko od župana pričakujejo, da ne bo
podpiral priseljevanja. Danes zapreti vrata na
meji občine, je samomor. Saj smo v 21. stoletju.
Občina je dolžna zagotoviti ustrezno infrastrukturo, in če jo bo treba dograditi, jo bo.” Župan je
še dodal, da bodo pomisleke krajanov nocoj
posredovali tudi investitorju. Z njim se bodo
skušali dogovoriti, da bi gradnja potekala čim
manj moteče za krajane, da bi predvideli ekološki otok in zgradili otroško igrišče. Krajani pa
pričakujejo, da jih bodo nocoj natančno seznanili
z načrtovanim projektom, prav tako pa tudi
odgovore, kako bo občina v primeru gradnje
večstanovanjskih objektov poskrbela za infrastrukturo.
Ana Hartman

O načrtovani gradnji na Rodinah so povedali ...

Na naslovnici: Brezniški skavti so praznovali 15. let
Foto: Anka Bukovec
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Zlata Pavlenč: ”Ne
zdi se mi pametno, da se
lotijo takšne gradnje. Na
travnik sredi vasi bi
sodile kvečjemu enostanovanjske hiše. Sčasoma bo verjetno v občini
treba začeti omejevati
priseljevanje, že zaradi
infrastrukture. Treba bo postaviti mejo, koliko novih prebivalcev lahko sprejmemo, saj
to marsikaj potegne za seboj. Šola, na primer,
je zmožna sprejeti določeno število učencev,
nekaj jih lahko presežeš, ne pa bistveno.”
Vesna Drolc: ”Kljub
temu da sem mlada in
vem, da mladi potrebujejo stanovanja, pa gradnji večstanovanjskih objektov sredi Rodin
nisem ravno naklonjena.
Mislim, da so krajani
upravičeno v skrbeh. To
pomeni precej novih prebivalcev, vas pa je
takšna, kakršna je. Prostor za gradnjo takšnih
objektov bi lahko našli drugje. Nisem proti
priseljevanju, treba pa bo določiti mejo.”

Boža Anderle: ”Pred
pol leta sem slišala, da
bo neki Rus vse pokupil
in da se bodo gradile vile.
Grozno je, kaj delajo s
Kašarijo. Z velikimi novogradnjami bodo uničili
že Završnico. To je noro.
Jedro Rodin bi morali
ohraniti, ne pa ga pozidati z velikimi objekti,
ki ne spadajo v naše lepe kraje. Prav je, da se
kraji razvijajo, ne pa v to smer. Naj se gradi za
potrebe občanov, pri tem pa naj se ohranjanja
narava.”
Urška Mulej: ”Nismo
za novogradnjo. Nam se
bo podrla hiša, če bodo
mimo vozili material. V
naše okolje, ki je še dokaj
naravno, takšna gradnja
ne sodi, prav tako ne bi na
primer sodila v Doslovče
ali Smokuč. Take objekte
bi lahko gradili v Radovljici, Lescah, na Jesenicah. Neizvedljivo se mi zdi, da bi imeli toliko novih priseljencev. Nemogoče je, da bi v
šoli in vrtcu sprejeli vse.” A. H., foto: K. P.

Občina

Potek priprave občinskega prostorskega načrta
venih pogojih (PUP). Ta zakon je
podaljšal veljavnost obstoječih občinskih planov na 24 mesecev po
sprejetju pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave OPN, s
tem, da se v tem času obstoječi
plani lahko tudi spreminjajo.
Občina Žirovnica je sklenila, da
bo kontinuirano nadaljevala z izdelavo OPN (prej SPRO) in vključila vanj poleg strateškega dela
tudi izvedbeni del, predvsem zaradi racionalizacije in ekonomičnosti posameznih postopkov in dokumentacije. Ker se je rok za izdelavo občinskega prostorskega
načrta z novim zakonom podaljšal
in ker bo potrebno kljub vsemu
nekatere že izvedene postopke ponoviti, je Občina Žirovnica rok za
sprejemanje pobud pravnih in fizičnih oseb podaljšala do konca
junija 2007.
Potek izvedbe posameznih postopkov se je nekoliko zavlekel,
zaradi izdelave obveznih strokovnih podlag za kolesarske poti in
izdelave študije ranljivosti prostora. Tudi pozno objavljeni (jesen
2007) manjkajoči podzakonski
akti so povzročili zamik izdelave
OPN. Svoj čas je tudi zahtevalo
usklajevanje pobud v javnem interesu s ključnimi nosilci urejanja
prostora (zadnje usklajevanje na
Ministrstvu za okolje in prostor - v
nadaljevanju MOP - je potekalo
20. junija letos). Gre za pobudo
obvoznice Vrba, ureditev doline
Završnice, iskanje primerne lokacije za Dom starejših občanov,
Doma upokojencev, kulturnega
centra, prestavitev trase regionalne ceste v Breznici, objektov turističnega značaja in podobno.
Kljub vsem spremembam in težavam je strokovni izvajalec v me-

Zvonec za tiste, ki ne morejo po stopnicah

secu decembru 2007 že izdelal
osnutek prostorskega načrta, ki
služi kot podlaga za izdelavo Poročila o vplivih na okolje, ki je obvezno. Poročilo je že v zaključni
fazi izdelave, vendar je bilo potrebno za posamezna območja izdelati še popis habitatnih tipov
(živeče rastlinske in živalske vrste
na posameznem območju, kjer so
predvideni posegi v prostor). Poročilo mora biti nato revidirano in
razgrnjeno skupaj z javno razgrnitvijo prostorskega načrta ter potrjeno s strani Ministrstva za okolje in prostor.
Strokovni izvajalec je izdelal
tudi izvedbeni del OPN. To so
vsebine, ki so sedaj zajete v Prostorskih ureditvenih pogojih in se
nanašajo na arhitekturno oblikovanje objektov, njihove gabarite,
predpisane odmike, velikosti
gradbenih parcel in njihovo pozidanost, dopustne vrste posegov,
pogoje za posege na varovanih območjih, itd.
Delovna skupina se sestaja v
povprečju enkrat na dva meseca.
Po vsaki vmesni izdelani fazi
OPN skupina pregleda skupaj z

izvajalcem pripravljen dokument
in je s svojimi pripombami in
predlogi v veliki meri pripomogla
izvajalcu pri oblikovanju posameznega akta.
Zaradi že prej omenjenega usklajevanja nekaterih pomembnejših
pobud s ključnimi nosilci urejanja
prostora, kar je potrebno pred javno
razgrnitvijo, je bilo potrebno terminski plan izdelave OPN spremeniti. Javna razgrnitev je bila predvidena v maju letos, vendar jo zaradi
vseh zgoraj naštetih razlogov ne bo
mogoče opraviti pred mesecem avgustom ali septembrom.
Če ne bo prišlo s strani nosilcev
urejanja prostora (MOP) do dodatnih zahtev za izdelavo novih strokovnih podlagah ali dodatnem
usklajevanju, je po terminskem planu predvidena obravnava predloga
Odloka na Občinskem svetu v zadnjih mesecih tega leta.
Občinska uprava in delovna skupina si bosta prizadevali, da bi bil ta
pomemben dokument sprejet letos.
Nimamo pa vpliva na izdajo pozitivnih mnenj k dokumentu s strani
pristojnih ministrstev.
Marija Lužnik, Franc Pfajfar

Peljimo jih na morje!
Med nami so tudi otroci in ostareli, ki si ne morejo
privošþiti poþitnic, radoživega letovanja, druženja
in blagodejnega vpliva morja. To pot za njih
zbiramo sredstva. Na ta naþin bomo omogoþili
500 otrokom in 100 starejšim iz socialno šibkejših
okolij poþitnice v naših letovišþih Debeli rtiþ in
Punat na Krku.

Občina Žirovnica, Breznica 3, 4274 Žirovnica

Zakon o urejanju prostora, ki je
začel veljati v letu 2002, je določal, da morajo vse občine najkasneje do 20. julija 2007, to je tri
leta po sprejeti strategiji prostorskega razvoja Slovenije (2004),
oblikovati lastno strategijo prostorskega razvoja. Do takrat naj bi
veljale dopolnjene prostorske sestavine starih družbenih planov, ki
so bile v večini občin sprejete v
letu 2004.
Večina občin je začela s pripravo
na Strategijo prostorskega razvoja
občine (nadalje SPRO) v letih od
2004 do 2006, tako tudi Občina
Žirovnica. Župan Občine Žirovnica je dne 1. februarja 2006 imenoval posebno delovno skupino z
nalogo, usklajevati pripravo strategije, sodelovati pri izbiri izvajalca in sodelovati s svojimi predlogi
in usmeritvami s strokovnim izvajalcem.
Za strokovnega izvajalca je bilo
izbrano podjetje DOMPLAN, d.
d., iz Kranja.
Prvi delovni skupini je z novim
mandatnim obdobjem prenehala
funkcija, zato je župan imenoval
novo delovno skupino. Delovno
skupino sestavljajo posamezni
člani občinskega sveta, občinske
uprave in zunanji člani, vsega skupaj 8 članov.
Dne, 13. aprila 2007, je bil v 33.
številki Uradnega lista objavljen
nov Zakon o prostorskem načrtovanju, ki je začel veljati konec meseca aprila lanskega leta. Zakon je
preimenoval Strategijo v Občinski
prostorski načrt (v nadaljevanju
OPN) in predvidel, da se v njegovem okviru lahko izdela poleg
strateškega tudi izvedbeni del, ki
je bil prej zajet v prostorskem redu
oz. občinskih prostorskih uredit-

Rdeþi križ Slovenije prosi za vašo solidarnost.
Vsak prispevek je dobrodošel.

Zavedamo se, da občinska stavba nima urejenega dostopa za ljudi,
ki so omejeni v gibanju in so jim stopnice lahko ovira. Zato smo pred
vhodom v občino namestili poseben zvonec za tiste, ki ne morete do
nas, tako bomo mi prišli do vas. V tem primeru pozvonite in nekdo iz
občinske uprave bo prišel in vam pomagal, da uredite tisto, zaradi česar ste nas obiskali. Hvala za razumevanje.

Svoj prispevek lahko nakažete s plaþilnim nalogom
BN02 na raþun 03100-1234567891, sklic 11-98990
ali pa pošljite SMS z besedo MORJE na 1919.
Vnaprej hvala za vašo dobrosrÿnost in zaupanje.

www.rks.si/morje

*Podjetji Mobitel in Simobil se odrekata vsem prihodkom iz naslova storitve SMS Donacija za Rdeþi križ
Slovenije. Vrednost SMS sporoþila je 1 €.
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Občina

Odžagani - razžagani spomin ...

Marija Sitar je nastopila na komemoraciji v Mostah.
Spomenike postavljajo v zahvalo, v čast in
spomin veličastnim pokojnikom, najbolj plemenitim ljudem naroda ali velikim umetnikom
in znanstvenikom. Spomenik živi v srcih ljudi,
dokler obstaja tisto ljudstvo, ki se teh ljudi spominja, a največkrat še mnogo dlje in dlje. Nobeno vandalstvo spomina na ljudi ne more popolnoma uničiti.
V aleji slavnih mož občine Žirovnica sta
ostala brez doprsnega kipa tudi Fran Saleški
Finžgar (9. 2. 1871 - 2. 6. 1962) in Janez Jalen
(26. 5. 1891 - 12. 4. 1966), oba duhovnika, pomembna pisatelja in velika domoljuba. V Mostah je ostalo brez svojega talca devetindvajset
trpinov iz begunjske ječe. Ob grozni novici je
v bolečini zadrhtelo srce, kdo ve koliko svojcem, ki ohranjajo spomin na svoje sorodnike,
ker so morali izkrvaveti ob stari cestni ograji
tistega strašnega dopoldneva 1. julija 1942.
Talci so goreče ljubili našo zemljo, svoje ljudi
in svobodo.
Obudimo ob tej priložnosti spomin, kako je
opisal svoj strah talca kar pred dvema okupatorjema naš rojak F. S. Finžgar, ki se kljub visoki starosti ni mogel ukloniti ne fašistom in
ne nacistom.
Stvarni namen okupatorjev je bil izbrisati
Slovence z obličja zemlje. To je moralo v vsakem našem človeku skovati sklep: raje smrt v
boju za osvoboditev, kakor počasno umiranje
pod tujčevo oblastjo.
Nacisti so najprej začeli izvajati svoj osvajalni načrt: ”Kar Gorenjcev ne bomo pobili, jih
bomo izselili v Nemčijo ali v našo Rusko za
hlapce.”
Nuna, ki je bila še nekaj časa zaposlena v begunjski ječi, je povedala: ”V Drago v smrt odhajajo ponosno in z vzkliki: Živela svoboda!”
Nemški častnik je izjavil: ”To so edinstveni,
občudovanja vredni junaki, ki jih ne razumemo, a občudujemo.”
Italijani so bili v začetku bolj mili. Bali so se
spopadati s partizani, umeli pa so požigati vasi,
mučiti in streljati nedolžne ljudi ... Tisoče in tisoče so odpeljali na Rab, Gonars, Renicci ...
Spomine na Slovence naj bi uničila tiskana
beseda. 14. oktobra 1942 so zahtevali od mene
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(F. S. Finžgarja), da moram pisati zoper komuniste in partizane. Uprl sem se z besedami:
”Res sem odločen narodnjak, vedno socialno
čuteč, nikoli nisem pisal o dnevni politiki in
tudi ne bom.”
17. oktobra 1942 sem bil povabljen k ‘črnim
srajcam’. Sprejel me je italijanski polkovnik in
se predstavil: ”Moj stric je kardinal.” Jaz pa:
”Moji strici so kmetje in delavci.” Skoraj zakričal je vame: ”Vi ste komunist!” Oba sva
vstala in se uporno gledala v oči. Nato mi je
velel, naj sedem. Razodel mi je med drugim,
da ima nalogo, da me mora takoj zapreti za nadaljnje ravnanje. (To je bila pot v Gramozno
jamo).
Tudi po kapitulaciji Italije, ko so prišli v
Ljubljansko pokrajino nacisti, je nad menoj viselo breme talca. V začetku januarja 1944 mi
je neznanec prinesel list s 26 imeni, kjer je bilo
tudi moje, da smo sovražniki nemškega ljudstva in države. Šele v zatonu nacizma in v zarji osvoboditve so nekako pozabili name - starega talca - domači in tuji nasilniki.”
Januarsko noč 2008 so odžagali in razžagali
tudi kip talca v Mostah. Za tistih nekaj kilogramov brona, naj bi dobili izvajalci nekaj bornih
evrov! S kakšno grenkobo so sprejeli to novico
svojci šestnajstletnega talca, ki ima prvi kamen
na spomeniku. Postrelili so jim kot talce še
očeta in tri sinove.
Trinajstletni bratec je dočakal s svojimi tremi
sestricami in mamo osvoboditev v taborišču.
Vsi ti ljudje so samo kot kmetje pod Blegošem
ljubili svojo zemljo in svobodo.
Talec iz Tržiča, ki ima zadnji kamen med devetindvajsetimi, je moral zapustiti neznani
usodi ženo, ki so ji tudi leta 1942 ustrelili brata profesorja. Triletni sinek talca se komaj spominja očeta zapornika, leto in pol stara hčerka
samo sanja o očetu.
Talci iz Most nimajo nikjer drugje svojega
obeležja. Še do danes ni odkrito, kam je zavrgel tujec njihove posmrtne ostanke.
Rezka Dragar je 17. oktobra 1941 z dvajsetimi talci umrla nasilne smrti na Lancovem pri
Radovljici. Odklonila je, da bi ji pred streljanjem zavezali oči. Mladi jeseniški pesnik in
borec Miha Klinar je njej v spomin v pesmi
Talka zapel:
”Ne veži, tujec z ruto mi oči!
Prezir preveč me žge v očeh!
Do konca naj lepoto naše zemlje zrem.
Planine, polja, hoste, hiše in vasi
objamem in pobožam naj z očmi
prej ko umrem.”
Tudi talci v Dragi so ostali januarja 2008
brez spomenika. Talec, zaprt v Begunjah od
25. januarja 1942 in ustreljen 15. januarja 1944
v Lescah, je pošiljal svoje pesmi materi v
srajčnih ovratnikih. V pesmi Mrtvi prijatelj je
zapisal:
”Tej čarobni zemlji smo dali vse:
delo in življenje.
Naša mladost je švignila tiho mimo.
Zdaj le pretreseni, a ponosni v vas strmimo,
če razumeli boste odmev naših
vzdihov, krikov in izmučenih stopinj.

Mnogo, mnogo nas je tu v zeleni Dragi!
Skozi motna in okrvavljena okenca
smo zrli umiranje na trati graščine ...
Tudi ti trpini molče kričijo iz globin:
”Mi smo dejanje, nismo le spomin!”
Neznani ljudski pesnik je zapisal v pesmi
Rdeči mak:
”Še lani so talce čez polje peljali ...
V oči sva jih gledala in vztrepetala,
ko videla sva, kako jih srce boli.
Nekdo med njimi je bridko zajokal,
otrok je še bil, velikih oči.
Starec ga nežno je božal in mrmraje tešil:
”Sin, s svojo krvjo boš narod odrešil!”
Talec Ivo, ki je bil zaprt v Starem piskru (Celje), je poslal v Pesmi talca svojemu dekletu
tole prošnjo:
”Spomni name se še kdaj,
ko cvetel bo v deželi maj.
Ko cvetel bo v bregu rdeč češmin,
dekle, prikliči me v spomin.”
Talec, pesnik, profesor na srednji šoli v Ljubljani Vinko Košak je omahnil v smrt 14. oktobra 1942 v Gramozni jami. Moral je zapustiti
dva predšolska sinova in nosečo ženo neznani
usodi. V bolečini slovesa je zapisal v pesmi
Črna cesta:
”Zemlja naša prej z znojem in žulji pojena,
je zdaj s solzami in krvjo pognojena;
ptica blodeča, vsa krvaveča,
brez gnezda, brez doma.
K nam tujec - naš človek pa z doma mora ...
Poslednja luč gori zdaj meni in vsem nam petero ...”
To ljudstvo, ki je na tej prelestni zemlji let tisoč in več garalo, hiralo in tudi prezgodaj umiralo, te hribčke, planine, doline oživljalo, požgane domove obnavljalo, ni in ne bo pod nobenim nasiljem shiralo. Spomine na svoje najboljše ljudi bo večno oživljalo. Talcem, pregnancem, zapornikom, partizanom in sploh
pogumnim Slovencem je dajala moč v 2. svetovni vojni samo vera v upor, zmago in sanje o
tkanju lepšega življenja za vse ljudi.
Veter s Stola nežno pihlja.
Završnica v strugi živahno skaklja.
Drevesa v grapi omamno dehtijo.
Rože pisane za soncem drhtijo.
Ptice pevke pesmi žgolijo
in svojim mladičem gnezda gradijo.
Luna in zvezde vse noči nad talci visoko na
nebu bedijo.
Beli kamni z imeni talcev kot nemi labodi
v prelestni svet pod Stolom strmijo.
Sončni karavanški svet oživlja in ohranja
spominom na talce korenine in cvet.
Le odžagani in razžagani bronasti talec nekje
v bolečini ihti.
Ponovno je moral umreti nasilne smrti pod
žage zobmi
tiste januarske noči 2008.
Kamni v stari cestni, a obnovljeni ograji,
s krvjo naših talcev v Mostah poškropljeni,
bodo najbolj zvesto ohranjali poguma in hvaležnosti spomin.
Marija Sitar

Občina

Srečanje ob dnevu državnosti
Ob praznovanju dneva državnosti v Smokuču je bilo tudi srečanje gasilcev treh dežel.
Junija je bil Smokuč prizorišče več dogodkov. Eden od njih je bil tradicionalno srečanje
občanov ob 25. juniju, dnevu državnosti, ki so
ga pripravili gasilci iz Smokuča, Kulturno
društvo dr. France Prešeren, občina ter zavod
za turizem in kulturo. Na praznovanju v ambientu vaškega jedra je bil slavnostni govornik
župan Leopold Pogačar, ki je izpostavil
nekatera zgodovinska dejstva v procesu osamosvajanja in poudaril, da se ob uspešni
samostojni Sloveniji uspešno razvija tudi občina Žirovnica. Spomnil je na znane besede, ki
jih je nekdanji predsednik izrekel ob razglasitvi samostojnosti na Trgu republike: ‘Nocoj
so dovoljene sanje - jutri je nov dan.’ ”Sanje so
postale resničnost. K sreči pa nismo ostali le
pri sanjah, ampak smo storili vse, da je
Slovenija postala članica Evropske unije. Še
sanjalo se nam ni, da bomo kdaj predsedovali
Uniji. Mislim, da so nam poti odprte in nič ni
nedosegljivo. Ni pomembno, koliko nas je,
temveč kakšni smo. Tudi ljudje v vaseh pod
Stolom dokazujemo, da znamo in zmoremo, in
da smo tu doma ljudje, ki svoje sanje uresničujemo zdaj in tu,” je dejal župan.
Praznovanje ob dnevu državnosti so združili
s srečanjem gasilcev treh dežel. V Smokuču so

tako gostili tudi gasilske kolege iz Avstrije in
Italije. Kulturni program so sooblikovali Pihalni orkester Gorje, moški kvintet in mešana

Spominska plošča v Mostah
V hiši v Mostah 47 je med okupacijo 1941-1945 živela osemčlanska
družina Baloh. Vsi zavedni Slovenci so že leta 1941 na vse načine sodelovali
s partizani proti okupatorju. Najstarejši sin Rudi je bil že pred okupacijo vsestranski kulturni delavec in športnik, zato se je po osvoboditvi po njem imenoval Pionirski odred OŠ Rudija Baloha Žirovnica. Prav tako je bil že leta 1941
najbolj aktiven v organizaciji odpora proti okupatorju, zato je bil leta 1942
aretiran, odpeljan v Begunje in od tam v Dachau, kjer je tudi umrl. V spomin
Rudiju Balohu je bila znova vgrajena v hišo naslednja plošča:

Gospod Vejso Adrović, lastnik obnovljene Balohove hiše, je dovolil znova
vzidati spominsko ploščo. Sam je plačal vse stroške ponovne vzidave in ureditve prostora pred njo. Člani Zveze borcev za vrednote NOB Žirovnica in
sorodniki Rudija Baloha se javno zahvaljujemo g. Vejsu Adroviću za odnos
in spoštovanje do dogodkov in ljudi, ki so zaznamovali našo preteklost.
Peter Sitar

pevska skupina dr. France Prešeren ter pevski
skupini iz Podgorja na Koroškem in iz Žabnic
v Kanalski dolini. A. H., foto: Kaja Pogačar

Spomin na vojna grozodejstva
Pri spomeniku talcev v Mostah je bila v petek
komemoracija ob spominskem dnevu občine.
Odbor Zveze borcev za vrednote NOB in občina Žirovnica sta
minuli petek pri spomeniku talcev v Mostah pripravila komemoracijo ob spominskem dnevu občine, ko se spominjajo požiga
mostu in ustreljenih talcev v letu 1942. Župan Leopold Pogačar
je v svojem govoru ostro obsodil januarsko krajo in uničenje bronastega kipa talca: ”Šlo je za ponovno nasilje nad čustvi vseh, ki
ohranjajo spomine na ljudi in dogodke, ki so se zgodili tukaj.
Odprle so se stare rane in ko so kip grdo in grobo jemali s piedestala, je bilo tako, kot da bi ga še enkrat ustrelili. Motiv je bil
drugačen, a zato nič manj obsojanja vreden. Če je v tem primeru šlo za premoženjsko korist, pa očitno nekatere zelo moti, da
ta kraj obeležujemo, saj so neznani storilci letos dvakrat ukradli
tudi zastave, postavljene v čast praznika dneva upora proti okupatorju in praznika dela. Tiste, ki jih moti ta kraj, naj bo sram,
kajti zgodovina je del naroda, narodove zavesti, je del procesa
nastajanja države.”
Na komemoraciji v Mostah je poleg krajevnih odborov združenja borcev za vrednote NOB, gasilske čete in veteranov vojne za
Slovenijo z Zgornje Gorenjske letos prvič sodelovala garda slovenske vojske. Kulturni program so sooblikovali predstavniki
zveze borcev, Kvintet dr. France Prešeren, pevski zbor Odmev iz
Kočevja in žirovniški učenci. Marija Sitar je komemoracijo obogatila s pripovedjo o srčno predani aktivistki osvobodilne borbe,
Marja Jalen pa je recitirala pesem Zdenka Mežka, v kateri opisuje današnje spoštovanje polpretekle zgodovine.
Ana Hartman

www.gorenjskiglas.si
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Občina

datum in ura

kraj

naziv prireditve

vrsta prireditve

organizator

8. 7. 2008
ob 7.00

Odhod z avtobusnih
postaj po občini
Moste - Rodine

Belopeška jezera Poldnik (2063 m), Italija

nezahtevna tura

DU Žirovnica - pohodno
-planinska sekcija
Inf.: 04 580 14 69 ali
031 535 799, Drago Kajdiž

od 7. 7. 2008
do 10. 7. 2008
od 10.00 do 12.00

Knjižnica Matije Čopa
Žirovnica

Počitniška delavnica
”Fotografirajmo skupaj”

delavnica za otroke
od 10 do 15 let

Občinska knjižnica Jesenice
- Knjižnica Matije Čopa Žirovnica
Tel.: 04 583 42 14

12. 7. 2008

Kraj in čas odhoda
javljeno naknadno

Olševa: Jezersko - Remšenik
(Avstrija) - Vrata (skozi
naravna okna) - Potočka zijalka
- Govca (1929 m) - Remšenik

nezahtevna tura, 8 ur

Planinsko društvo Žirovnica
Inf.: 041 582 115,
Tone Špendov

od 14. 7. 2008
do 17. 7. 2008
od 10.00 do 12.00

Knjižnica Matije Čopa
Žirovnica

Počitniška delavnica
”Hiška, senčnik, ribice”

delavnica za otroke
od 6 do 15 let

Občinska knjižnica Jesenice
- Knjižnica Matije Čopa Žirovnica
Tel.: 04 583 42 14

od 21. 7. 2008
do 24.07. 2008
od 10.00 do 12.00

Knjižnica Matije Čopa
Žirovnica

Počitniška delavnica
”Igrača, zvezdno nebo,
zrcalce, vaza”

delavnica za otroke
od 8 do 15 let

Občinska knjižnica Jesenice
- Knjižnica Matije Čopa Žirovnica
Tel.: 04 583 42 14

od 28. 7. 2008
do 31.7. 2008
od 10.00 do 12.00

Knjižnica Matije Čopa
Žirovnica

Počitniška delavnica
”Skalna dežela”

delavnica za otroke
od 6 do 15 let

Občinska knjižnica Jesenice
- Knjižnica Matije Čopa Žirovnica
Tel.: 04 583 42 14

od 4. 8. 2008
do 7. 8. 2008
od 10.00 do 12.00

Knjižnica Matije Čopa
Žirovnica

Počitniška delavnica
”Računalniška delavnica”

delavnica za otroke
od 10 do 15 let

Občinska knjižnica Jesenice
- Knjižnica Matije Čopa Žirovnica
Tel.: 04 583 42 14

od 11. 8. 2008
do 14. 8. 2008
od 10.00 do 12.00

Knjižnica Matije Čopa
Žirovnica

Počitniška delavnica
”Torbica, prtiček, nakit”

delavnica za otroke
od 8 do 15 let

Občinska knjižnica Jesenice
- Knjižnica Matije Čopa Žirovnica
Tel.: 04 583 42 14

19. 8. 2008
ob 7.00

Odhod z avtobusnih
postaj po občini
Moste - Rodine

Preddvor - Javorov vrh
(1434 m) - Sp. Kokra

nezahtevna tura

DU Žirovnica - pohodno
- planinska sekcija
Inf.: 04 580 14 69 ali
031 535 799, Drago Kajdiž

23. 8. 2008

Kraj in čas odhoda
javljeno naknadno

Monte Cimone Italija (2379 m):
Sella Nevea (1162 m) - pl.
Pecol (1519 m) - Strma Peč
ali Monte Cimone (2379 m)
- pl. Pecol - Sella Nevea

zahtevna tura, 5 - 6 ur

Planinsko društvo Žirovnica
Inf.: 041 507 886 ali
04 580 14 69, Drago Kajdiž

Učenci predlagali postavitev klopi
Pred časom so učenci zdaj že nekdanjega 4. b razreda skupaj z
razredničarko Petro Sedminek Malnar v sklopu predmeta
Družba županu Leopoldu Pogačarju poslali prijazno pismo, v
katerem so ga opozorili na določene prednosti in pomanjkljivosti
v občini. Za razliko od večine pisem, ki jih prejema župan, je bilo
to polno konkretnih predlogov. ”Naj mi odrasli ne zamerijo, vendar bi se od otrok lahko kaj naučili tudi mi in bili včasih bolj konstruktivni. Takrat bi bili naši odnosi do soljudi še lepši, bolj prijazni, naše sobivanje pa lažje,” je ob tem dejal župan. Eden od
konkretnih predlogov učencev je bila postavitev klopi za oddih
ob Cesarski cesti. ”Ker se mi je zdela ideja hitro uresničljiva, smo
postavili tri klopi na relacijo od konjeniške parcele do kmetije Šebatovih. Namestili smo jih poleg kapelic, tako da se sprehajalcu
pri počitku poleg telesa spočije tudi duh ob prečudovitem razgledu na naše gore in polja,” je povedal Pogačar. Za ‘piko na i’ so
sredi junija klopi še pobarvali.
A. H.
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Občina Žirovnica, Breznica 3, 4274 Žirovnica

Koledar prireditev - julij in avgust 2008

Politične stranke

Občina Žirovnica, Breznica 3, Žirovnica

Z mislimi v prihodnost!
V kongresnih dokumentih Slovenske ljudske stranke iz jeseni
2007 je med drugim zapisano ”slovenska ljudska stranka je stranka, ki
verjame v človeka, njegovo svobodo in odgovornost, sočutje do sočloveka, spoštljiv odnos
do zemlje, pravičnost,
solidarnost in strpnost”.
S tem apelom se SLS Marko Zupančič
pripravlja na jesenske
volitve in zavedajoč se,
da le ljudje, ki v sebi nosijo tradicionalne ljudske vrednote lahko zadovoljijo željam in potrebam državljank in državljanov Republike Slovenije.
Pri izbiri kandidatov za državno zborske volitve 2008 se je Občinski odbori SLS občine Žirovnica (1. volilna enota, 1. volilni okraj) osredotočil pridobiti kandidata, ki bi v največji meri
združeval vrednote Slovenske ljudske stranke.
Naj bi bil podeželan in meščan, mlad in delaven
v politiki, družbeno aktiven in pripravljen z vso
odgovornostjo zagovarjati potrebe in želje volivcev na tem delu Gorenjske kot tudi v širšem
slovenskem prostoru.
Veliko tega združuje Marko Zupančič iz Javorniškega Rovta, rojen 10. oktobra 1976 na Je-

senicah. V razgovoru z ostalimi OO SLS v 1.
volilni enoti in 1. v volilnem okraju je pristal na
kandidaturo.
Po končani osnovni šoli na Koroški Beli in
srednji tehnični šoli na Jesenicah je vpisal študij
na strojni fakulteti v Ljubljani, kjer zaključuje
diplomo. Zaposlen je na področju kmetijstva
kot kontrolor v kmetijstvu pri Inštitutu za kontrolo in certifikacijo Maribor.
Je aktiven v domačem Gasilskem društvu Javorniški rovt, pri domačem planinskem društvu
deluje kot markacist, nekaj časa pa nameni tudi
kulturnemu področju.
S politiko se je srečal že leta 1998, ko je bil izvoljen v nadzorni odbor občine Jesenice, leta
2002 in 2006 pa v občinski svet občine Jesenice. Kot svetnik aktivno deluje že drugi mandat.
OO SLS Žirovnica je pri izbiri kandidata
upošteval tudi njegovo dejavnost v organih
stranke. Poleg vodenja OO SLS Jesenice vodi
tudi Regijski odbor Zgornja Gorenjska, ki
vključuje občine Kranjska Gora, Jesenice, Žirovnica, Radovljica, Bled, Gorje in Bohinj in je
član sveta stranke in član glavnega odbora
stranke. Na ta način je spoznaval želje in probleme posameznih lokalnih skupnosti.
Ker prihaja s podeželja se zavzema za enakomeren razvoj, podeželja, v tesni povezavi z razvojem večjih centrov, saj je večina ljudi iz podeželja tam zaposlena in le ta povezanost lahko
prinese koristi obema.

Slovenska ljudska stranka je in bo vedno zagovarjala uspešno razvijanje naših krajev v uspešno
podeželsko občino, ki povezuje kmetijstvo z gospodarsko rastjo, in je v svoje razvojne vizije vključila povezavo s sosednjimi turističnimi centri in se
na ta način povezuje v širšo gorenjsko skupnost.
Veliko pozornosti in odgovornosti bomo v prihodnosti morali nameniti ohranjanju okolja v
povezavi z energijo, ekologijo, čiščenjem odpadnih voda in oskrbo z vodo. Slovenska ljudska stranka se bo zavzemala za večje in boljše
izkoriščanje obnovljivih virov energije, še posebej tam, kjer obstajajo takšne možnosti. Ustvarjanje boljših pogojev za razvoj turizma povezanega s kmetijstvom bo v prihodnje pomemben
dejavnik pri realizaciji zastavljenih ciljev. Turizem in kultura, po kateri je naša občina znana,
morata iti naprej z roko v roki, saj so se tu rodili in živeli ljudje, ki so dali pečat celi Sloveniji
in slovenskemu življu po vsem svetu.
Pri vsem tem ne smemo pozabiti reka ‘na mladih svet stoji’. To je vodilo tudi OO SLS Žirovnica, da je treba na prihodnjih državno zborskih
volitvah dati prednost mladim ljudem. Z vključevanjem mladih, na njim sprejemljiv način, v
vse pore vsakodnevnega političnega in družbenega življenja kraja si bomo zagotovili prihodnost, ki bo temeljila na visokem znanju, visoki
tehnologiji in pripadnosti kraju in zgodovinskim vrednotam.
Občinski odbor SLS Žirovnica

Nepremičninska družba PROM R.E.
Kratka predstavitev: Nepremičninska
družba PROM R.E., d. o. o., z Jesenic je bila
ustanovljena leta 2004. Glavna dejavnost
družbe je prodaja lastnih nepremičnin, katerih gradnjo tudi sami financiramo in vodimo
kompleten inženiring, vključno z nadzorom
nad gradnjo. Seveda pa je pred izgradnjo potrebno najti primerno lokacijo, kjer potem v
skladu z veljavnimi lokacijskimi akti zgradimo
primerne objekte, ki jih potem ponudimo v
prodajo na našem in tujem nepremičninskem
trgu. Naše projekte smo doslej uresničevali
predvsem na območju Radovljice, Žirovnice
in Gozd Martuljka, kjer smo doslej na trgu ponudili že več kot 25 različnih nepremičnin.
Trenutno v Mostah pri Žirovnici, v vznožju
Karavank in na vhodu v dolino Završnice gra-

MOSTE PRI ŽIROVNICI, v nizkoenergijskih objektih prodamo več
stanovanj velikosti od 48 - 94 m2,
sončna lega ob vznožju Karavank z
izjemnim pogledom na Julijce s
Triglavom, Blejski grad, Pokljuko, 4
km do priključka na AC, cena od
158.000 - 258.000 EUR.

Več na: www.prom-re.si,
inf: 041/658-027

dimo tri objekte s po štirimi stanovanji, iz katerih se nam nudi čudovit pogled na Julijce s
Triglavom, Pokljuko, Jelovico, na Blejski grad.
Objekti so orientirani JZ in ležijo na izrazito
sončni legi. Gradnjo objektov oz. stanovanj
bomo zaključili jeseni tega leta, stanovanja pa
smo že ponudili našim kupcem. V zvezi z
gradnjo teh objektov smo se odločili, da
bomo pri gradnji upoštevali vse smernice in
tehnologijo, s katerimi bomo lahko pridobili
izkaz za t.i. nizkoenergijske objekte. Pri tej
gradnji uporabljamo t.i. ”klasične” gradbene
materiale, še posebej skrbno pa smo izbirali
izolacijske materiale, ki bodo našim kupcem
prihranili marsikateri energijski cent. Tako
smo v obod objektov vgradili 10 centimetrov
lamel kamene volne, ki jo bomo prekrili še z 2

centimetroma silikatnega fasadnega nanosa.
V strešno konstrukcijo bomo tudi vgrajevali
oz. vpihovali celulozna vlakna v deb. 22 centimetrov, kar ustreza približno 36 centimetrom klasične izolacije. Z uporabo teh ekoloških materialov bomo dosegli toplotno stabilnost stavbe in zelo dolg fazni zamik prehoda
toplote. Tudi v medetažne konstrukcije smo
vgradili 10-centimetrsko izolacijo, ki nam
hkrati nudi zadostno toplotno in tudi zvočno
izolativnost.
Več o naših sedanjih in dosedanjih projektih
lahko najdete na naši spletni strani:
www.prom-re.si. Tam lahko najdete tudi vse v
zvezi s prodajo stanovanj v Mostah in v Gozd
Martuljku, kjer imamo na voljo še nekaj stanovanj, ki jih krasi čudovit pogled na Martuljkovo
skupino s Špikom in predvsem mirna in lepa
okolica. Na lokaciji Jezerci smo l. 2007 izgradili tri arhitektonsko zanimive objekte s po tremi,
nadstandardno opremljenimi stanovanji. Objekte smo v ta občutljivi prostor umestili kot nekakšno gručasto vasico umeščeno na rob gozda. Še posebej pa so zanimive fasade objektov,
ki so izvedene v kombinaciji kamna in lesa.
Poleg gradnje stanovanj v Mostah pri Žirovnici, pa v Langusovi ulici Radovljici že pripravljamo projekte za gradnjo individualnih hiš, ki
jih nameravamo zgraditi do podaljšane tretje
gradbene faze, zgrajene pa bodo nekje do junija 2009.
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Ljudje in dogodki

Selani preplavili Žirovnico
V soboto je v vaseh pod Stolom potekalo srečanje vasi Selo-Sela-Sele.
Minuli konec tedna je dogajanje
v občini najbolj zaznamovalo
dvanajsto srečanje vasi SeloSela-Sele, ki se ga je udeležilo
1.300 Selanov iz 33 vasi iz vse
Slovenije in zamejstva; iz dveh
koroških vasi in iz Selc pri Ronkah (Italija).
Selani od vsepovsod so se v
zgodnjih dopoldanskih urah začeli zbirati na parceli Konjeniškega
kluba Stol. Tam je ob 10. uri s padalom in slovensko zastavo pristal izkušen padalec Matjaž Pristavec, s čimer se je srečanje tudi
uradno začelo. Kulturni program
s kratkimi predstavitvami sodelujočih vasi je povezoval Kondi Pižorn, ki je skrbel tudi za smeh in
dobro razpoloženje. Slednjega
med Selani zagotovo ni manjkalo.
”Vsi so tako veseli in nasmejani.
Na teh srečanjih se je spletlo
ogromno prijateljstev. Redno se
jih udeležujem, saj se med Selani
zelo dobro počutim. Vsaj enkrat
na leto se povsem sprostim. Ponavadi na srečanjih recitiram svoje

pesmi, tokrat bom igrala harmoniko,” je bila navdušena Zofija
Pagon s Sela pri Vodicah, ki se je
s 60 sokrajani udeležila sobotnega srečanja. V občini Žirovnica je
bila prvič. ”Niti v Prešernovi hiši
v Vrbi doslej še nisem bila, zato
komaj čakam, da bolje spoznam
te kraje in njihovo kulturno dediščino. Narava je čudovita, nagledala sem bom hribov,” je bila
pred srečanjem polna pričakovanj
naša sogovornica.
Selani so v krajih pod Stolom
spoznavali kulturno-zgodovinske
znamenitosti na Poti kulturne dediščine, nekateri so se odpravili
na pohod na Sv. Lovrenca in do
Sela pri Žirovnici, spet drugi so
uživali v športnih igrah in plesu.
”Potrudili smo se, da smo kar
najbolje predstavili življenjski
utrip in znamenitosti vasi v naši
občini,” je dejal Stane Rupar,
predsednik organizacijskega odbora. Priprave so potekale vse
leto, odkar so izvedeli, da bo Selo
pri Žirovnici gostitelj letošnjega

TURISTIČNA AGENCIJA STORIN d. o. o.
Žirovnica 109, 4274 Žirovnica
Tel.: 04/580-53-30, fax: 04/580-15-39
GSM: 041/597-025
E-pošta: storin.benedik@telemach.net
TURISTIČNA AGENCIJA STORIN DELUJE V NAŠEM
KRAJU POD STOLOM ŽE 17. LETO

Z bogato ponudbo počitnic, potovanj, tečajev tujih jezikov,
letalskih vozovnic, ... zastopamo vse slovenske turistične agencije:
Kompas, Globtour, Palmo, Atlas, Iliriko, Intelekto, MM-turist,
Van Gogh, Quo Vadis, Coris,...

DOMA, PO EVROPI IN VSEM SVETU
■

■

kataloge dobite v agenciji
■ first in last minut ponudbe
ugodnosti pri plačilu (obroki, čeki)

OBIŠČITE ALI POKLIČITE NAŠO AGENCIJO!
Skupaj bomo našli rešitev za vaše
počitnice in potovanja
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Predsednik organizacijskega odbora Stane Rupar in generalni predsednik srečanj
Janez Škalič iz Sela v Prekmurju

Krajani so za srečanje polepšali Selo pri Žirovnici. S pomočjo podjetja Jeko-in so
obnovili vaško korito.
srečanja. ”Ob tej priložnosti smo
polepšali našo vas. Pri pripravah
je sodelovala večina krajanov in
resnično smo lahko ponosni nanje. Prav tako se zahvaljujemo županu, osnovni šoli, zavodu za turizem in kulturo ter vsem drugim,
ki so kakorkoli pomagali pri organizaciji in izvedbi,” je še dejal Rupar. Še posebej prizadevni so bili
krajani Sela, ki so bili vedno brez
slabe volje pripravljeni priskočiti
na pomoč. Gospodinje so, na primer, za srečanje napekle več kot
200 kilogramov dobrot, kuhar
Tomo Pavlenč je z ekipo v šoli
pripravil približno 1.400 kosil.
Generalni predsednik srečanj
Janez Škalič iz Sela v Prekmurju
je bil zelo vesel, da so se Selani
tokrat zbrali na skrajnem severozahodu Slovenije. Pobuda za srečanje vasi Selo-Sela-Sele, ki poteka pod sloganom ‘Da se bolje
spoznamo’, se je pred enajstimi

leti porodila v Selu v Prekmurju,
kjer so gasilci prišli na idejo o
srečanju gasilskih društev iz vasi
s temi imeni. ”To je bilo zaradi
različne organiziranosti gasilcev
težko izvedljivo, zato smo se odločili za pripravo srečanja vasi, na
katerem se bodo srečali tudi gasilci. No, že na prvem srečanju se
je izkazalo, da je interes za srečanje vasi, za srečanje gasilcev pa je
bil manjši,” se začetkov spominja
Škalič.
Prihodnje leto se bodo Selani
srečali v Selih pri Dobovi, ki je
eden večjih krajev s tem imenom,
ima 600 prebivalcev, veliko pa je
tudi po površini. ”Vas je zelo razpotegnjena, vzdrževati moramo
kar 14 kilometrov cest. Tudi mi
imamo kaj pokazati, na primer
edinstven lovski muzej,” je napovedala Branka Stergar.
Ana Hartman,
foto: Kaja Pogačar

Pogovor

Guštin bo poustvaril kip talca
Usoda ukradenega in razrezanega bronastega kipa talca iz Most, ki je delo kiparja Jake Torkarja, dalj časa ni
bila znana, zdaj pa se že ve, da bo nov kip naredil domači kipar Evgen Guštin z Breznice. Pokojni Torkar je
bil njegov prijatelj, veliki učitelj in svetel zgled.
Družina Torkar z Jesenic je namreč hranila
70-centimetrski osnutek, na osnovi katerega je
akademski slikar in kipar Jaka Torkar pred leti
naredil več kot dva metra visok kip talca. Enaka naloga zdaj čaka Evgena Guština, ljubiteljskega likovnega ustvarjalca, ki se že vrsto
let posveča slikanju in kiparjenju. Zdaj 80-letni kipar z Breznice je bil celo navzoč pri nastajanju kipa. ”Take stvari so me vedno zanimale. Hodil sem k Jaku in ‘firbcal’, ob tem pa
se spraševal, kako bi sam to naredil,” se spominja Guštin, ki ne skriva razočaranja nad tatovi, ki so kradli in brez slabe vesti uničevali
bronaste kipe, med njimi tudi talca iz Most.
Ob misli na to se mu orosijo oči. ”Groza. Tega
ne moreš povedati z besedami,” izdavi in za
nekaj trenutkov obmolkne. ”Ne morem verjeti, da se človek lahko tako zelo spozabi in pokvari. V kakšnem zlu so morali biti rojeni storilci,” je razmišljal kipar, ki ima ta čas pred seboj enega največjih izzivov doslej - narediti
veliko delo, ki ga je pred mnogimi leti naredil
že njegov učitelj in prijatelj Jaka Torkar.
Vam veliko pomeni, da so vam zaupali
tako pomembno nalogo?
”Seveda. Potem ko so me na občini uradno
prosili, ali bi po ohranjenem osnutku naredil
kip talca iz Most, sem si že delno priskrbel
glino in železo za ogrodje. Posvetoval sem se
tudi z livarjem Romanom Kamškom z Gore
pri Komendi, ki bo kip vlil. Prav njegov oče je
pred leti vlil originalni Torkarjev kip talca. Pomoč pri izdelavi kipa, če jo bom seveda potreboval, mi je že obljubil tudi kipar Jakov Brdar.
Resnično sem ponosen, da so se na občini odločili, da ravno meni zaupajo to nalogo. V tem
kraju sem ‘tujec’, prihajam iz občine Repentabor na Krasu, a so me ljudje tu vedno sprejemali. Občutek imam, da je to najmanj, kar lahko naredim za kraj. Vsak se z nečim zabeleži
v svojem kraju, sam želim, da bi se tudi tako v
teh vaseh zabeležil v dobrem.”
Čeprav se vam je možnost umetniškega
ustvarjanja ponudila šele v bolj zrelih letih,
je pod vašimi rokami nastalo veliko del. S
slikarskimi deli ste se predstavili na več kot
30 samostojnih razstavah, javno je postavljenih 28 vaših kiparskih del. Katera so na
ogled v bližnji okolici?
”V občini Žirovnica je javno postavljen le
bronasti kip ljubljanskega nadškofa Antona
Vovka ob vhodu v cerkev sv. Marka v Vrbi. V
narteksu te cerkve je še posnetek škofovskega
žiga v bronu. Naredil sem tudi jezuita Antona
Prešerna iz Zabreznice, a kip še ni odlit. Njegova velika zasluga je, da smo Slovenci v
Rimu dobili svoj zavod Slovenik, ki daje zavetje našim študentom in duhovnikom. Tam so
pri vhodu že postavljeni nekateri kipi, med
njimi tudi Slomšek, a se mi je zdelo, da manjka naš Kašar, Anton Prešeren, ki je zbiral denar za postavitev zavoda. Tako sem se odločil,

da bom sam naredil kip za tja. Veliko je naredil in da ne bi šel v pozabo, sem ga upodobil.
Kiparjenja se pogosto lotim zato, da bi nam
pomembni posamezniki ostali v trajnem spominu, mnogi so neupravičeno pozabljeni.
Med kipi, ki so javno postavljeni v bližnji
okolici, je tudi Jaka Torkar v Kosovi graščini,
pa doprsni bronasti kip Jakoba Aljaža pred
šolo v Mojstrani. V Glasbeni šoli na Jesenicah
je bronasti kip ustanovitelja Rada Kleča, na
Javorniku pa je kip Franca Vilmana, ustanovitelja tehničnega biroja Jesenice. Upodobil sem
tudi Avgusta Delavca, predstojnika planinskega muzeja v Mojstrani. Kip ima že tamkajšnje
planinsko društvo, a še ni javno postavljen.”
Kakšna je bila vaša umetniška pot?
”Že v osnovni šoli sem veliko risal in kiparil. Poklicno sem se ukvarjal z gradbeništvom,
a je bila vedno v meni želja po slikanju. Še dobro se spominjam, kako sem na dolgočasnih
sestankih pri sebi vedno imel blok in risal. Kadar mi je čas dopuščal, sem se ukvarjal s slikanjem; moja najljubša tehnika je olje na platnu, najraje pa sem upodabljal ljudi in krajino,
predvsem rodne kraje. Kiparjenju sem se bolj
resno začel posvečati pred 25 leti. Kiparsko
znanje sem izpopolnjeval na kiparskem tečaju
pri Mirsadu Begiču na akademiji za likovno
umetnost v Ljubljani, Jaka Torkar pa je na Jesenicah imel tečaje za slikarje in kiparje. Slednjega sem se udeležil pred 20 leti. Še dobro se
spominjam, da sem naredil kip Torkarja, to je
bil moj prvi kip. Na tečaju je hodil do vseh, le
do mene ni prišel. Mogoče je celo čutil, kaj
delam. Sicer pa od nekdaj menim, da moraš
do človeka, ki ga upodabljaš, nekaj čutiti. Da
se lahko lotiš izdelovanja kipa, mora obstajati
neka valovna dolžina, ki te pritegne.”
Med vami in Torkarjem je očitno obstajala ta valovna dolžina. Sta si bila blizu?
”Imel me je za prijatelja, čeprav se mi je vedno zdelo, da je on ‘prevelik’, da bi bil jaz lahko njegov prijatelj. Tudi na eni od njegovih
slik, ki jo imam, je napisal posvetilo - prijatelju. Imel me je rad in tudi z njegovo družino se
dobro razumem.”
Niste nikoli razmišljali, da bi šli na likovno akademijo?
”Sem, še posebej, ko se je bližala upokojitev.
Na akademijo me niso sprejeli, od 40 kandidatov so jih vzeli le šest. Pa se nisem sekiral zaradi tega. Za sprejem je namreč vsak kandidat
moral narediti deset kipov, sam sem pri tem
pomagal nekemu mlademu dekletu, ki so jo
nato sprejeli na akademijo! Tako sem bil povsem miren, četudi sam nisem bil sprejet.”
Omenili ste, da ste že kot otrok začeli odkrivati umetniško žilico ...
”Ko sem kot otrok pasel krave, sem tako kot
vsi na vrvici imel kovinski nožek, s katerim
sem rezbaril. Mati mi je povedala, da lipov les
ne poka. Še danes imamo glavico iz lesa, ki

Kipar Evgen Guštin s 70-centimetrskim osnutkom
kipa talca iz Most
sem jo naredil na paši. Sam sebi se čudim, da
sem bil kot desetletni otrok zmožen narediti
kaj takega. Doma me tisti čas na umetniški
poti bržkone ne bi podprli, bila je pretirana
skrb za preživetje. Mati je na Kranjsko - pri
nas smo rekli na Kranjsko, če si šel v Postojno
- nosila blago, domov pa je prinesla živež. A
da je prihranila enajst lir, je devet ur hodila peš
iz Postojne v Trst. Sicer pa sem kot otrok sanjal, da bom pomorščak. Izhajam iz kamnoseško-kmečke družine, bili smo trije bratje
in sestra. V naših krajih so bili vsi kamnoseki,
meni pa se je zdelo, da sem prešibek, ker kamnite stopnice nisem mogel obrniti kot štruco
kruha tako kot oče. In sem šel v ladjedelnico v
Trst; dali so me med ognjene kovače, ki delajo sidra za velike ladje, kjer sem bil do propada fašizma. Nato sem bil priden kurirček, ki je
nosil pošiljke iz mesta na Kras v partizanske
enote. Za tem sem šel v partizane, a sem zbolel. Potem so me Nemci zaprli v tržaški zapor,
od tam so me dali v Nemčijo v vajensko šolo,
kjer so nas učili za orodjarje. Po drugi svetovni vojni sem se vpisal na gradbeno tehnično
šolo in gradil železniške proge v Bosni. Leta
1962 sem zaključil študij gradbeništva. Na Jesenice sem prišel že leta 1956, nato smo se
leta 1976 preselili na Breznico. Poklicu gradbenika sem ostal zvest do upokojitve, na koncu sem bil vodja tehnične inšpekcije za Gorenjsko pri skupščini občine Jesenice.”
Ana Hartman
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Zanimivosti

Ponosni na znamenito vaško korito
Spomladi so pri koritu na Breznici obeležili dva pomembna dogodka: 80 let izgradnje in petletnico obnove.
Jedro Breznice krasi znamenito
vaško korito. Z njim so povezane
številne zgodbe v dolgoletni zgodovini. To je kraj, kjer se srečujejo starejši in mlajši. Vedno se izve
kakšna informacija, tudi bolj zaupne narave. Takrat vsi bolj staknejo glave, da se ne bi slišalo preveč naokoli. Krajani so izjemno
ponosni na korito in zanj vzorno
skrbijo. Redno ga čistijo, poleg so
postavili kozolec s cvetjem. Za
okolico vzorno skrbi soseda Mojca Košir. Letošnjo pomlad so pri
koritu obeležili dva pomembna
dogodka: 80 let izgradnje in petletnico obnove.
Korito ima pestro zgodovino.
Veliko o njem ve povedati 86-letna Francka Jagič, po domače
Čutova: ”Korito je postavil največji kmet v vasi Fertin. Najprej
smo vozili vodo na domove, ker
vodovoda še nismo imeli. Kasneje smo tam vsi napajali živino.
Ženske smo splakovale perilo.
Veliko smo se ob njem družili,
spletala so se prijateljstva, tudi

Krajani Breznice so izjemno ponosni na korito in zanj vzorno skrbijo. / Foto: Kaja Pogačar
med fanti in dekleti. Fantje so se
tam zbirali in zapeli. Nekoč bi
tam nekdo skoraj utonil. Ker ga je
imel malo preveč pod kapo, je padel v korito in k sreči, ga je pravi
čas rešil sosed.”
Ob obeh obletnicah so pripravili
pravi vaški praznik. Najprej so vaščani izvedli obsežno očiščevalno

akcijo, seveda so se lotili tudi korita. Pridružil se jim je župan Leopold Pogačar, ki je pohvalil vnemo krajanov, da znajo stopiti skupaj in delati v dobrobit Breznice.
Celodnevno druženje je minilo z
veliko dobre volje in klepetom, seveda ob obilici domačih dobrot.
Dogajanje sta popestrila Anton

Legat, Mazovčev s Sela in Janko
Vidic iz Vrbe, ki sta zbrane naokoli popeljala z zapravljivčkom. Obletnici vodnjaka so obeležili še na
en način. V Fotogaleriji Jake Čopa
so pripravili razstavo fotografij domačega avtorja Franca Jamarja z
naslovom Ob vaškem koritu.
Janko Rabič

Saša

Pipelife Slovenija, d. o. o.
Ljubljanska 52a
1236 Trzin
tel: 01/530 22 20,
faks: 01/530 22 22
e-pošta: info@pipelife.si
www.pipelife.com

Kozmetični studio

Shema čistilne naprave

nega
obraza in
telesa
depilacije
pedikura
podaljševanje
in oblikovanje
nohtov
solarij
make up
●

●

●

●

●

●

Černe Aleksandra s.p.

Uporabljamo kozmetiko
priznanih svetovnih
proizvajalcev (Gehwol,
Matis, Alessandro,...)
Zabreznica 53b, 4274 Žirovnica,
Tel.: 04/580-50-31, GSM: 031/610 - 910
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PIPELIFE Vam nudi:
ECO PROGRAM - ČISTILNE NAPRAVE
- male čistilne biološke naprave SBR;
- sistem za nadgradnjo obstoječih greznic
v biološko čistilno napravo;
- rezervoarji za shranjevanje deževnice.

notranji sloj

srednji sloj

CEVNI SISTEMI
- NOVO - cevni sistem MASTER 3,
brezšumna troslojna odtočna cev;
- cevi ter hišni jaški ROMOLD za priklop na
javno kanalizacijo;
- vodovodne oplaščene ROBUST cevi.
POKLIČITE NAS

zunanji sloj

Zanimivosti

Prisrčen pomladni pozdrav
V Društvu upokojencev Žirovnica se je porodila ideja, da popestrimo dneve stanovalcem v
Domu dr. Franceta Bergelja na Jesenicah v pomladnem času. Tako
je bilo 15. aprila v dvorani doma
upokojencev srečanje z naslovom
Prisrčen pomladni pozdrav. Pričakali so nas stanovalci doma, med
njimi tudi naši občani in strežno
osebje. Srečanja smo se udeležili
župan Leopold Pogačar, Helena
Čadež ter članici DUŽ Jerca Tičar in Vojka Legat.
Program je začel Žirovniški
kvintet pod vodstvom Franca
Legata, ubrano petje je pričaralo
prijetno vzdušje med poslušalci.
Program je bil dopolnjen z uvodnim pozdravom Jerce Tičar in nagovorom župana Leopolda Pogačarja, predsednik društva Edvard
Kavčič je zaradi zadržanosti pozdrave poslal v pismu. Program
so popestrili učenci OŠ Žirovnica, ki delujejo v Projektu sadeži
družbe - prostovoljci pod vodstvom Nataše Pirc. Na trobento
je zaigral Luka Kosmač, na flavto Špela Pirc, Valentina Gnamuš je zapela pesmico, za zaključek je zaigral Matej Martinčič.
V imenu DUŽ in občine se zahvaljujem vsem sodelujočim v
kulturnem programu, pa tudi direktorici Veroniki Bregant in
Karmen Pirih za sodelovanje in
pogostitev ob zaključku.
Med programom smo izkoristili
priložnost za voščilo našemu občanu Francu Triplatu, ki je 12. aprila praznoval 96. rojstni dan, ki skupaj z ženo Cecilijo preživljata jesen
življenja v miru in zadovoljstvu.

Župan Leopold Pogačar s Francem Triplatom, ki je 12. aprila praznoval 96. rojstni dan, in njegovo ženo Cecilijo.
V sekciji za starejše pri DUŽ
smo v obdobju april-junij voščili
in obiskali starejše občanke in
občana. Katarina Pintar z Breznice je 25. aprila dopolnila 94 let,
Pavla Triplat iz Žirovnice je 28.
aprila praznovala 93 let, Ana Polajnar iz Zabreznice je 11. junija
dopolnila 92 let, Ivan Soklič iz
Žirovnice je bil 8. junija star 93
let, Ana Medja iz Žirovnice pa je
dopolnila 91 let. Iskrene čestitke!
Katarina Anzeljc je 20. aprila
dopolnila 97 let, živela je pri
hčerki Miji v Hlebcah. Marija
Prešern iz Žirovnice pa je 24.
maja dopolnila 96 let. Njune življenjske moči niso zmogle več
obiskov, ki so predvideni ob visokih jubilejih. Žal sta v razdobju nekaj tednov prenehali biti
njuni plemeniti srci. Naj v miru
počivata.
Jerca Tičar

Športni uspehi upokojencev

Ekskluzivno na Gorenjskem glasu
500 strani obsegajoča knjiga, ki govori o življenju
"viharnika", ki ga je življenje premetavalo in utrdilo.
WWW.GORENJSKIGLAS.SI

Zelo zanimiva knjiga
za Gorenjce,
saj se največ dogaja prav
v naših krajih.
Prvi Slovenec,
ki je bil dvakrat zaprt
na Golem otoku.
Cena za bralce
Gorenjskega glasa z
20% popustom
samo

23,2

EUR
+ poštnina

Za vas beležimo čas

Maj je bil za upokojence občin Kranjska
Gora, Jesenice in Žirovnica v znamenju
športa. Medobčinska zveza društev upokojencev vseh treh občin je izvedla tekmovanja v osmih disciplinah, ki se jih je udeležilo
141 tekmovalcev in tekmovalk iz vseh
društev upokojencev. Ekipno so največ točk
zbrali in osvojili prehodni pokal člani
Društva upokojencev Jesenice. Na četrtem
mestu so bili člani Društva upokojencev
Žirovnica s solidnimi uvrstitvami v
posameznih disciplinah. Ekipno so bili najuspešnejši v balinanju, kjer so dosegli drugo mesto ter v kegljanju na asfaltu in
namiznem tenisu, kjer so se uvrstili na tretje mesto. Najbolj vsestranski športnik je bil
član žirovniškega društva Franc Zalokar,
ki je nastopil v šestih disciplinah. J. R.
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Praznik petja na Breznici
Na letnem koncertu mešane pevske skupine dr. France Prešeren v župnijski cerkvi na Breznici je nastopil
tudi slovenski pevski zbor iz Mendoze v Argentini.
V cerkvi Žalostne matere božje na Breznici
je bil v petek, 20. junija, pevski praznik. Mešana pevska skupina dr. France Prešeren Žirovnica-Breznica (na sliki desno) je pod vodstvom
Irene Kosmač priredila letni koncert, na katerem je kot gost sodeloval slovenski pevski zbor
iz Mendoze v Argentini (na sliki levo), ki že od
leta 1948 naprej visoko pod Andi ohranja slovensko besedo in pesem in v katerem je veliko
mladih pevk in pevcev, sinov ali vnukov prvih
priseljencev. Zbor zadnja leta vodi argentinski
profesor glasbe in raziskovalec slovenskega
petja Diego Bosquet. Na začetku koncerta je
nastopajoče pevke in pevce nagovoril župan
Leopold Pogačar in izrazil občudovanje visoki narodni zavesti, ki jo kažejo naši rojaki po
svetu.
V Žirovnici so pripravili gostom prisrčen
sprejem. Županovo dobrodošlico v Čopovi

hiši v Žirovnici sta z narečno govorico dopolnila Marja in Jože z zgodbico o ‘Župnikovem
psu Volkunu’ z naslovom ‘Kdo je srnaka snedu’. Sledil je multivizijski prikaz Žirovnice in
okoliških krajev in obisk Prešernove rojstne
hiše v Vrbi. Najprej je zapel moški kvintet
Kulturnega društva France Prešeren pod vodstvom Franca Legata, nato pa je Kralova
Marica iz Vrbe povabila pevsko družbo na
orehovec in zaseko. Na ta način je želela presenetiti svojo sorodnico, ki poje v mendoškem
zboru. Srečanje je bilo ganljivo! Pevke in pevci so hvaležni vsem, ki so pomagali pri organizaciji koncerta in ga poslušali. Še posebej pa
županu Leopoldu Pogačarju, zavodu za turizem in kulturo, Gorenjskemu muzeju in
oskrbnici Prešernove hiše, Kralovim iz Vrbe,
Pekarni Resman iz Zgoše, Kulturnemu društvu dr. France Prešeren, Marji in Jožu Jalnu,

moškemu kvintetu dr. France Prešeren, župniku Cirilu Brglezu, Vojku Ukmarju in Jelki Leben. Gostje iz Argentine so bili nad sprejemom navdušeni!
Mešana pevska skupina dr. France Prešeren
je imela letošnjo sezono 73 vaj in 22 samostojnih nastopov in koncertov. Udeležila se je tekmovanja v Riva del Garda v Italiji in v dveh
kategorijah dobila srebrno priznanje. Izbrana
je bila za nastope na medobmočnem srečanju
malih pevskih skupin v Kovorju in na koncertih ‘Sozvočenja 2007 Gorenjska’. Izvedla je tri
samostojne božične koncerte in prvič zapela v
Postojnski jami ob živih jaslicah. Tenorist
Marcel Federle je nov član skupine. Že 16 let
pa je umetniški vodja skupine Irena Kosmač,
ki je za svoje kulturno delovanje upravičeno
prejela Gallusovo listino.
Jože Košnjek, foto: Kaja Pogačar

Miklova Zala je navdušila
Junija sta Zavod za turizem in kulturo Žirovnica ter Pašna skupnost Smokuč na prireditvenem prostoru nad Smokučem že drugo
leto zapored organizirala spektakularno gledališko predstavo na prostem, ki je prav tako
kot lani, tudi letos privabila veliko ljudi. Tokratni gledališki dogodek je potekal kar dva
večera, saj so se igralci Društva trg Sevnica
po lanskem uspešnem obisku odločili odigrati dve gledališki predstavi. Petkov večer so
namenili uprizoritvi Finžgarjevega dela Pod
svobodnim soncem, ki so ga uprizorili že
lani, na sobotni večer pa so naravnost navdušili s še eno fenomenalno predstavo, in sicer z
uprizoritvijo dela Jakoba Sketa z naslovom
Miklova Zala.
Zgodba se dogaja v času turških vpadov na
območju današnje avstrijske koroške. Povest,
ki jo je Sket napisal na podlagi ljudskega izročila iz leta 1884, opisuje boj slovenskega kmeta za preživetje. Med sinom koroškega kmečkega očaka Mirka Serajnika in dekletom po
imenu Miklova Zala vzplameni velika ljubezen. Načrtovano poroko prekine vdor turških
vpadov. Almira, Židova hči, Turkom izda
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Zalo, ki jo odpeljejo v ujetništvo. Zgodba se
srečno konča, saj se Zala po sedmih letih vrne
domov in se poroči s svojim izbrancem.

Tekst Jakoba Skeleta je za gledališko predstavo dramaturško pripravil režiser Sinjo Jezernik. ”Miklova Zala, ki jo zaznamujeta scena v naravnem okolju in bogata kostumografija, je dosedanja največja igra na prostem v
Sloveniji, saj v predstavi nastopa kar sto igralcev, pevcev, statistov in konjenikov,” je dejal
Jezernik in nadaljeval, da je režija tako zahtevne predstave vsekakor velik izziv, kjer je potrebno veliko potrpežljivosti in dobre volje. Povedal je tudi, da z društvom vedno iščejo sodelovanje z domačini, kjer gostujejo. Tako so v
Smokuču priskočili na pomoč žirovniški konjeniki in skavti ter sodelovali v predstavi. Zaključil je z besedami, da se ob tej priložnosti
domačinom še posebej zahvaljuje, saj je gostovanje v Smokuču, ne samo zaradi nadvse prijaznih ljudi, ampak tudi zaradi čudovitega ambienta, res nekaj nepozabnega. Zadovoljen je
bil tudi Janez Dolžan, direktor zavoda za turizem in kulturo, ki si v prihodnje želi organizirati še več takšnih dogodkov. Letošnji spektakularni dogodek na prostem je v dveh dneh obiskalo nekaj več kot tisoč obiskovalcev.
Anka Bulovec

Ljudje in dogodki

Odlična folklora z Breznice
Obe otroški folklorni skupini, ki delujeta v okviru KUD dr. France
Prešeren Žirovnica, sta se tudi letos izvrstno odrezali na srečanju otroških
folklornih skupin. Na regijsko srečanje, ki je bilo aprila v radovljiški Linhartovi dvorani, so odšli tako otroci predšolske skupine z novo vodjo Katjo
Štefelin, šolska skupina pa je bila izbrana tudi za državno pa konec maja v
Velenju. ”Na srečanju smo lahko opazili bistven napredek v primerjavi z
lani. Oblačila, ki so jih nosili otroci, so bila tokrat tako rekoč vsa dovršena,” je po regijskem srečanju v Radovljici povedala državna strokovna
spremljevalka Malči Možina. Poudarila je, da mora vodja otroške folklorne skupine predstavitev vedno prilagoditi starosti otrok. ”Lepo je, ko
vidiš, da otroci plešejo kot otroci - in se pri tem zabavajo,” je še dejala, a
dodala, da zanimanje za folkloro predvsem v mestih v zadnjih letih upada.
”Otroci so obremenjeni s šolo in različnimi drugimi dejavnostmi, starši pa
so zaposleni in nimajo časa, da bi jih vozili na vaje. Žal mi je, da je tako,
ker je prav folklora ena redkih dejavnosti, za katero staršem ni treba veliko
plačevati, po drugi strani pa vsak dan znova odkrivamo kaj novega v
ljudskem izročilu, ki ponuja vedno nove možnosti izražanja tudi na področju folklore. In ne le to: z ohranjanjem ljudskega izročila bomo lažje
ohranili svojo identiteto v veliki, mnogokulturni Evropi.”
Po uspešni sezoni - obe skupini sta opravili skupno 14 samostojnih
nastopov in eno gostovanje v Avstriji - so v dvorani na Breznici za za-

Barjani so prišli počastit Jalna

Z Breznice sta na regijsko srečanje prišli kar dve folklorni skupin. Predšolska (na
fotografiji) je predstavila star kmečki običaj ličkanja koruze, starejši pa so se predstavili s postavitvijo K’ pa j’ to, s katero so se uvrstili tudi na državno srečanje.
ključek pripravili še koncert z naslovom ”A t’ je dougčas?”. Kot je
povedala Maruša Stres, so zdaj otroci na počitnicah, kjer si skupaj z
mentoricama nabirajo moči za novo sezono.
Marjana Ahačič

vanja je Finžgar opisal tudi spomine na uredniško delo, pri katerem je
bil večkrat še poštar, lektor, korektor, Ilich pa je ob tem ugotavljal, da
se to pri uredniškem delu marsikdaj dogaja tudi danes,” je strnila Mira
Novak, oskrbnica Finžgarjeve hiše. Kulturni program so izvedli učenci dramske skupine OŠ Žirovnica. A. H.

Markov semenj obogatili s koncertom

V soboto, 24. maja, so se člani Društva Fran Govekar Ig odpravili v
Kašarijo, obiskali rojstne hiše Franceta Prešerna, Frana S. Finžgarja in
Matija Čopa, posebno pozornost pa so posvetili Janezu Jalnu - dva dni
pozneje je minilo 117 let od njegovega rojstva: pisatelj Bobrov je v tem
delu postavil svojevrsten spomenik njihovim krajem. Društvo skupaj z
nekaterimi drugimi institucijami in društvi izvaja projekt V deželi
koliščarjev, v sklopu katerega so izdali tudi serijo razglednic z ilustracijami Ivana Jeroma, člana društva, ki jih je narisal na podlagi odlomkov iz Bobrov.
Na prireditvi pred Jalnovo rojstno hišo so se predstavile tri sekcije
društva: zapela sta moški in ženski pevski zbor, gledališka skupina
Pod odrom pa je uprizorila nekaj odlomkov iz Bobrov. M. Ž.

Letošnje leto je bilo glede organizacije Markovega semnja zagotovo
prelomno. Kot je pojasnil Jože Resman, predsednik Kulturnega
društva dr. France Prešeren, so pri pripravi želeli ohraniti sm`n kot
tradicionalno prireditev v občini, obenem pa spremeniti koncept. Tako
so se odločili, da domačinom in obiskovalcem ponudijo dodatno
kakovost z dvema ločenima dogodkoma: kulturnim dogodkom na
predvečer praznika in z organizacijo sejma po maši na god sv. Marka.
Na predvečer praznika, 26. aprila, so pred cerkvijo v Vrbi v čarobnem
ambientu v soju bakel nastopili moški kvintet KD dr. France Prešeren,
vokalna skupina Coronke iz Boštanja pri Sevnici, ljudski pevci iz
Krašnje pri Lukovici, učenci Glasbene šole Jesenice in mešana pevska
skupina dr. France Prešeren. Dan kasneje je v Vrbi potekal še drugi del
prireditve: Markov semenj. Na prireditvi, katere namen je ohranjanje
etnološke dediščine in umetnostne obrti, se je s svojimi izdelki predstavilo 22 obrtnikov in rokodelcev. Stojnice na parkirišču in v oklici
Prešernovega spomenika, ki so predstavljale različne dejavnosti od
pekarstva, suhe robe, čevljarstva, izdelovanja iz slame, lončarstva,
klekljanja do lectarske delavnice, izdelovanja lesenih in kovinskih
skulptur, so pritegnile veliko pozornosti obiskovalcev. Prireditev je z
nastopom popestrila otroška folklorna skupina. A. H.

Spomnili so se Finžgarjevega uredniškega dela
Drugega junija, ob 46. obletnici smrti Frana Saleškega Finžgarja je
Gorenjski muzej v pisateljevi rojstni hiši v Doslovčah pripravil muzejsko srečanje. Gost popoldneva je bil Iztok Ilich, urednik na Državni
založbi Slovenije. ”Ilich je uvodoma spregovoril o tem, katere Finžgarjeve knjige je uredil, nato pa je osvetlil predvsem dolgoletno Finžgarjevo urednikovanje pri Mohorjevi družbi. V delu Leta mojega popotoN OV I C E O B Č I N E Ž I ROV N I CA - 15

Oglasi

www.gorenjskiglas.si

V vodniku je opisanih
76 vzponov:
nezahtevnih, zahtevnih
in zelo zahtevnih.

www.gorenjskiglas.si

Jelena Justin

Pozdravljene
gore

Cena 20 evrov,

za naročnike 15 evrov
+ poštnina
Naročanje: po telefonu št.04/201-42-41
ali po el. pošti: narocnine@g-glas.si

naročanje: telefon: 04 201 42 41
e-pošta: narocnine@g-glas.si

www.gorenjskiglas.si

V podjetju SGS Goršič Roman, s. p., se ukvarjamo
z raznimi zemeljskimi deli in avtoprevozništvom.
Storitve našega podjetja:
rušenje manjših objektov
● rušenje betonov z razdiralnim kladivom
● vse vrste izkopov (izkopi gradbenih jam za
gradnjo individualnih ali poslovnih objektov,
izkopi in priklopi za kanalizacijo, ponikovalnice,
drenaže, izkopi temeljev, urejanje cest, dovoznih
poti, nasipanje, izkopi za elektriko, vodovod, ...)
● urejanje okolice objektov in dvorišč
● odvozi gradbenega in odpadnega materiala
● dostava vseh vrst gramoza
●

DOSTAVA ZEMLJE
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STORITVE Z GRADBENIMI STROJI IN
AVTOPREVOZNIŠTVO
Roman Goršič, s. p., Selo 5a, 4274 Žirovnica
Tel.: 04/5805-910, Fax: 04/5805-911

GSM: 041/680-170, 040/680-086
E-pošta: roman.gorsic1@telemach.net

Zanimivosti

S Snežinko čez visoke ovire
Urša Svetina je velika ljubiteljica konj, ki upa, da se bo nekoč profesionalno ukvarjala s
preskakovanjem ovir.
”Ljubezen do konj je enostavno v meni. Res so plemenite živali, kar
sem doslej že večkrat izkusila tudi sama,” pravi šestnajstletna Urša
Svetina, ki se je pred sedmimi leti začela ukvarjati z jahanjem v Konjeniškem klubu Stol. Veliko ljubezen do konj je bržkone ‘podedovala’
po babici Jelki Kelbl iz Zabreznice, ki je kot otrok na Belejevi kmetiji
veliko časa preživela v družbi konj. Nad njimi se poleg babice navdušuje tudi Uršina mama, še zlasti pa oče in sestra Barbara. Vsi skupaj
že dobro leto dni za Uršo in njeno madžarsko toplokrvno kobilo Hopihe (v prevodu Snežinka - zaradi bele lise na glavi) stiskajo pesti na tekmovanjih v preskakovanju ovir in ju spodbujajo na treningih.
”Ovire preskakujem približno tri leta. Začela sem v Podvinu pri trenerju Gregu Mihelčiču, zadnji dve leti pa me trenira Lidija Grum, ki ima
jahalno šolo na Lancovem,” je povedala Urša, ki je v preskakovanju ovir
s konjem Mr. Geejem začela tekmovati marca lani. Začela je v kategoriji
A1 (višina preprek 100 centimetrov), zdaj pa tekmuje v kategorijah A2
in L, kjer je višina preprek 110 oz. 120 centimetrov. ”Udeležujem se
tekmovanj, ki jih razpiše Konjeniška zveza Slovenije, letos pa tudi tekmovanj v sosednji Avstriji. Najbolj sem ponosna na zmagovalno tekmo
v avstrijskem Predingu v kategoriji A2 in na lanski prvi nastop z novo
kobilo, ko sva bili na tekmi v Novem mestu drugi,” je zadovoljna Urša,
ki si je v letošnji sezoni za cilj zastavila osvojiti licenco za kategorijo M,
v kateri bo preskakovala 130 centimetrov visoke ovire. No, s Hopihe sta
ravno ob našem obisku uspeli preskočiti še deset centimetrov višjo oviro.
Treninge ima Urša šestkrat na teden, ob skrbi za kobilo, ki prav tako
terja svoj čas, pa ji ne ostane kaj dosti prostih trenutkov. Med šolskim
letom se večkrat takoj po koncu pouka (obiskuje ekonomsko gimnazijo
in srednjo šolo v Radovljici) odpravi na trening na Lancovo. A je to ne
moti. Prav nasprotno. ”Upam, da bom postala profesionalka v preskako-

Urša z babico Jelko Kelbl iz Zabreznice, ki je prav tako velika ljubiteljica konj.
vanju ovir in da bom svoje življenje lahko preživela v družbi konj,” nam
je zaupala o prihodnjih načrtih. Lepe spomine ima tudi na preteklost, na
začetke v Konjeniškem klubu Stol. ”Treniral me je Dušan Zima, ki me
je prvič postavil na konja. Moj prvi konj Geto je še vedno v njegovem
hlevu v Žirovnici,” pravi sogovornica in ob tem poudari, da je konja
prvič zajahala prav v Žirovnici. Živi namreč na Jesenicah, a se njena
družina počuti Žirovničane, ker v vaseh pod Stolom preživijo največ
časa in so tam najbolj domači. V Zabreznici imajo vso družino po očetovi strani.
Ana Hartman, foto: Tina Dokl

www.gorenjskiglas.si
dnevno sveže novice

Ob našem obisku je Urša s kobilo Hopihe uspešno preskočila 140 centimetrov
visoko oviro. Foto: Tina Dokl
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Odkrivali ljudsko izročilo
V vrtcu so junija zaključili celoletni projekt A je kej trden most?
Otroci v žirovniškem vrtcu so v tem šolskem letu spoznavali ljudsko izročilo. Z izvajanjem projekta ‘A je kej trden most?’ so začeli oktobra ob tednu otroka. Igrali so se najmanjše ljudske prstne izštevanke, rajalne
igre, izdelovali so brenkalca in spremljali
ljudske pesmi. ”Nato smo začeli z zbiranjem
materiala, ki so ga otroci prinesli od doma.
Na pomoč so jim priskočili stari starši s pripovedovanjem ljudskih izštevank in pesmi.
Otroci so te prenesli v vrtec,” je povedala
vodja vrtca Aleksandra Donoša. Poleg tega
so pripravili razstavo z naslovom Predmeti s
podstrešja, na kateri so bili na ogled starinski
mlinčki, likalniki, petrolejke, molitvenik,
stari kovanci in drugi predmeti, ki so jih otroci prinesli v vrtec.
Z ljudskimi pesmimi, plesi, rajanji in izštevankami so se otroci predstavili starim staršem, ki so v vrtcu preživeli dopoldne ob
dnevu Zemlje, ter staršem na spomladanskem srečanju in junijskem zaključku projekta. Po besedah Aleksandre Donoša so bile
otrokom najbolj všeč dejavnosti, ki so se nanašale na izštevanke in rajanja ob smešnih
vsebinah, denimo Ob bistrem potočku je
mlin, Priletela muha na zid, Lisička je prav
zvita zver, A je kej trden most, Rdeče češnje

rada jem ... ”Želeli smo, da otroci oblikujejo
osnove za dojemanje zgodovinskih sprememb; da spoznajo, da se ljudje, okolje,
družba in kultura v času spreminjajo. Seznaniti smo jih želeli z različnimi funkcijami
bližnjega družbenega okolja, s poklici, delo-

Izmenjava z bistriškimi učenci
Tudi v preteklem šolskem letu so na OŠ Žirovnica poglabljali sodelovanje z ljudsko šolo v Bistrici v Rožu na Koroškem. Med šolskim
letom so si učenci dopisovali, junija pa so se tudi srečali. Bistriški učenci so žirovniške tretješolce obiskali v začetku meseca. Ogledali so si
Bled, nato pa so se odpravili na dvodnevni planinski tabor v Zelenico.
Le nekaj dni za tem so žirovniški četrtošolci za dva dneva obiskali
bistriške vrstnike. Uživali so v raftingu na Dravi, obiskali terarij in
planetarij ter prirodoslovni muzej v Celovcu, preizkusili so se v športnem plezanju. ”Učenci morajo premagovati jezikovne ovire, saj naši ne
znajo nemško, učenci iz Bistrice pa, razen redkih izjem, zelo slabo
slovensko. Obisk partnerske šole je zanje vedno zanimiv, opažajo razlike med urejenostjo razredov, načini dela, odnose med učitelji in učenci,” ugotavlja Polona Kus, koordinatorica mednarodnega sodelovanja
na šoli. V prihodnjem šolskem letu nameravajo sodelovanje poglobiti
še s skupnimi športnimi dnevi.
A. H.

vnimi, kulturnimi okolji, pa s prazniki in
običaji. Naš cilj je bil tudi, da bi ob poslušanju pravljic ter drugih literarnih del razvijali
zmožnost domišljijske rabe jezika,” je še povedala Donoša in dodala, da bo naslednji
projekt osredotočen na gibanje.
A. H.

Prijetne počitnice za žirovniške učence ob
morju
Društvo prijateljev mladine Žirovnica že desetletja skrbi, da
učenci domače šole preživljajo prijetne počitniške dneve v Pineti
v Istri. Tam ima otroško letovišče Zveza društev prijateljev mladine Jesenice, v katero je vključeno tudi žirovniško društvo. Zanimanje med učenci se za letovanje spet povečuje. Lani jih je bilo
80, podobno število bo tudi letos. Žirovniška izmena bo od 6. do
16. avgusta. Po besedah predsednika društva Milana Hledeta
bodo spet za vse pripravili pestre počitniške programe, po katerih v letovišču slovijo že vrsto let. Tokrat so se povezali tudi z
Društvom prijateljev mladine iz Krope, ki bodo na letovanje
pripeljali nekaj učencev iz družin, ki so jih lani prizadele
poplave.
J. R.

Šestnajst zmag žirovniških učencev
Učenci Osnovne šole Žirovnica že več let uspešno nastopajo na
športnem tekmovanju za Stankov memorial v Osnovni šoli Toneta Čufarja na Jesenicah. Med 400 nastopajočimi iz šol občin
Kranjska Gora, Jesenice in Žirovnica so v skupnem seštevku tekmovanj v teku, skoku v daljino in metu žogice osvojili prvo
mesto. V posameznih disciplinah so učenci in učenke dosegli 16
zmag. To so bili: Lana Vauhnik, Mitja Mežnarec, Nina Kranjc, Pija Modrijan, Tadej Paščinski, Jan Vidic, Tom Žurga,
Jakob Baloh, Gašper Mežnarec, Eva Poklukar, Tamara Kovač
in Nina Čuk. Pokale in medalje sta najboljšim izročila ultramaratonski kolesar Jure Robič in hokejist Miha Rebolj.
J. R.
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Skavti praznovali petnajstletnico
Skavtski steg Breznica 1 po petnajstih letih delovanja povezuje prek 80 skavtov.
Petnajstletnico delovanja so brezniški skavti
konec junija obeležili s prireditvijo v kulturni
dvorani na Breznici. Prvo leto je bilo v Skavtskem stegu Breznica 1 dvajset skavtov in trije
voditelji, se začetkov spominja Tone Špendov,
ki je med skavti od ustanovitve dalje. ”Mladi
so potrebovali zanimivo dejavnost, ki jim do
tedaj ni bila na voljo. Takrat so začeli obujati
skavtstvo v Sloveniji, pristopili smo tudi mi.
Skavti so bili pravi bum med osnovnošolci, že
v drugem letu delovanja nas je bilo skoraj enkrat več kot na začetku. Veseli smo, da ta ideja še živi in navdušuje otroke, čeprav zdajšnji
čas ni najbolj naklonjen tem dejavnostim.
Otroci nimajo več takega veselja poditi se naokrog, na voljo imajo ogromno drugih prostočasnih dejavnosti ”
Danes steg v treh starostnih skupinah povezuje več kot 80 skavtov, kar je največ doslej.
Dolgčas jim ni nikoli. ”Zbiramo se tedensko,
pozimi v skavtski sobi na Breznici, ko je topleje, pa se stvari odvijajo v naravi. Pred božičem
že tradicionalno poskrbimo, da luč miru iz Betlehema gori v čim več domovih. Lani je bila
naša skavtinja Monika Žemlja iz Vrbe izbrana za slovensko nosilko, ki je šla na Dunaj po
plamen in ga nesla na razne slovenske institucije,” je povedal stegovodja Aleš Jekovec. Prav

Utrinek s prireditve ob petnajstletnici stega
posebna doživetja so za skavte zimovanja in
poletni tabori. Ta mesec se bodo udeležili prvega vseslovenskega tabora Jamboree v Želimljah, kjer pričakujejo štiri tisoč skavtov.
Na prireditvi ob jubileju so se skavti ‘sprehodili’ skozi petnajstletno zgodovino, razvili so
novo stegovsko zastavo in podelili zahvale. Za
podporo pri delovanju stega so jo prejeli Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov,
duhovniki Jože Klun, Ciril Brglez in Tone
Zajc, soseda Darko in Justi Jagič, Poldka

Petrič in župnijska Karitas Breznica. Zahvalo
za podporo in finančno pomoč sta prejeli občini Žirovnica in Jesenice. Prav tako so zahvale
prejeli skavtski voditelji, aktivni med deset- in
petnajstelnico stega: Alenka Ropret, Marko
Kovačič, Andreja Avberšek, Senka Štular,
Katja Lukan, Anže Knavs, Janez Triplat,
Tadeja Štular, Darja Anderle, Dane Lužnik,
Aljoša Ajdišek, Matevž Resman in Anita
Pernuš.
Ana Hartman, foto: Anka Bulovec

Enajst učencev odličnih vsa leta
Sredi junija je osnovnošolske obveznosti zaključilo 42 žirovniških
učencev. Od šole so se poslovili z valeto v kulturni dvorani na Breznici. Na njej so se razveselili tudi težko pričakovanih spričeval. Kar štirinajst je bilo odličnih, od tega se enajst učencev lahko pohvali z odličnim uspehom vseh osem let izobraževanja. To so bili: Luka Baloh,
Matija Bozovičar, Juš Debelak, Miha Katnik, Meta Krivic, Ana
Leskovar, Žiga Naglič, Vida Papler, Ana Perko, Špela Pirc, Jaka
Pogačar in Aljaž Vidic.
”Učenci, ki so na naši šoli zaključili osnovnošolsko izobraževanje,
imajo glede nadaljevanja šolanja velike ambicije. Skoraj polovica se
naprej vpisuje v gimnazijske programe, ostali so se odločili za srednje
strokovno oz. tehniško izobraževanje, manj pa se jih vključuje v po-

klicno izobraževanje,” ugotavlja ravnatelj Valentin Sodja, ki je skupaj
z županom Leopoldom Pogačarjem učencem čestital za uspeh in najuspešnejšim razdelil številna priznanja, pohvale, knjižne in praktične
nagrade za dosežke na tekmovanjih.
Ravnatelj je v nagovoru učence spomnil, da so v osnovni šoli gradili
temelje, na katere bodo nadgradili vsa potrebna znanja in spretnosti, da
bodo se bodo znašli v svetu različnih izzivov in zapletenih medsebojnih odnosov. Župan jim je zaželel veliko uspeha in ustvarjalnosti pri
nadaljnjem šolanju ter izrazil upanje, da bodo po končanem šolanju s
svojimi znanji in sposobnostmi prispevali k razvoju občine.
A. H., foto: Kaja Pogačar

Pestre počitniške delavnice
V Knjižnici Matije Čopa v Žirovnici bodo med počitnicami potekale
počitniške delavnice. Prva se začne že ta ponedeljek, 7. julija, več o
njih si lahko preberete v koledarju prireditev na strani 8. ”Ker so
ustvarjalne delavnice zelo dobro obiskane, smo jih letos pripravili kar
šest, štiri v juliju in dve v avgustu. Omejili smo starost in število otrok,
delavnico bo lahko obiskovalo največ deset udeležencev. Program bo
zelo pester, zanimiv in poučen. Delavnice bodo brezplačne in bodo
potekale od 10. do 12. ure,” je povedala Saška Martinuč. Prijavnice
s programom dobite v knjižnici, kjer se tudi prijavite. V primeru, da se
otroci delavnic ne bodo udeležili, čeprav so se nanje prijavili, vas v
knjižnici prosijo, da jim to sporočite. A. H.

Ravnatelj Valentin Sodja čestita Jušu Debelaku, enemu od enajstih učencev, ki so
bili odlični vsa leta šolanja.

Knjižnica Matije Čopa odprta:
ponedeljek
15.00 - 19.00
torek
10.00 - 14.00
sreda
15.00 - 19.00
četrtek
15.00 - 19.00
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Petdeset let avto-moto društva
Avto-moto društvo Žirovnica letos praznuje 50-letnico ustanovitve.
Okrogli jubilej so v Avto-motu društvu Žirovnica (AMD) proslavili sredi maja, ko so
priredili tradicionalen turistični avtoreli, ki
običajno poteka septembra. Udeležilo se ga je
trideset voznikov in kopilotov, ki so tekmovali
po progi med Koroško Belo, Bledom, Bohinjsko Belo, Piškovco in hidroelektrarno Moste,
na koncu pa so se preizkusili še v spretnostni
vožnji. Ob petdesetletnici je AMD Žirovnica

prejel jubilejno listino Avto-moto zveze Slovenije, sami pa so se s plaketo zahvalili HE Moste za dolgoletno podporo.
AMD Žirovnica je bil ustanovljen 18. maja
1958 na pobudo HE Moste (Janko Pšenica),
Ljudske tehnike (Vincenc Rozman) in Zveze
vojaških starešin (Slavko Štern). Prvi predsednik je bil Egidij Matič. Do leta 1999 so
imeli avtošolo, nato pa so jo zaradi zakona o

Utrinek z letošnjega avtorelija / Foto: Kaja Pogačar

Posvet po reliju leta 1978, od leve: Milan Mežnarec (tajnik), Pavel Bešter (član), Egidij Matič (prvi predsednik
AMD Žirovnica), Lado Bertole (član), Andrej Avsenik (predsednik) in Zvone Špec (član)

društvih morali opustiti. Edini vir dohodka so
članarine. Predsednik društva, ki ima okoli sto
članov, je od aprila dalje Rok Vovčak. Kot pravi, dobro sodelujejo s šolo, občino, policijo,
svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu ter TVD Partizanom. Z OŠ Žirovnica sodelujejo ob začetku šolskega leta pri varnosti
otrok ob prihodu in odhodu iz šole ter pri akcijah, kot sta ‘Pripni se’ in ‘Bodi previden’. ”V
prihodnje želimo povečati članstvo, poglobiti
sodelovanje z drugimi društvi in še bolj prispevati k večji varnosti v cestnem prometu,” je dejal Vovčak. A. H.

Libra šport, d.o.o., Vašca 7a, Cerklje na Gorenjskem

Po koncu relija 1978
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Opogumilo se je štirinajst voznikov
Na zadnjo soboto v maju je na poligonu pred OŠ Žirovnica potekal trening
varne vožnje za voznike koles z motorjem, ki sta ga priredila žirovniška občina
in svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (SPV) v sodelovanju s policijo, Avto-moto društvom Žirovnica, Avtošolo B&B in Zavarovalnico Triglav.
Za preizkus znanja na poligonu se je opogumilo štirinajst voznikov. Inštruktorji iz avtošole in prometni policisti so jim prikazali varno in spretnostno vožnjo
ter jih opozarjali na najpogostejše napake. ”Pogosto jih naredijo pri pogledih,
ker gledajo le meter ali največ dva predse, čeprav bi morali gledati čim dlje.
Problem je tudi pri zaviranju, kjer je treba ločiti zaviranje na prvo in zadnjo zavoro. Na ovinkih in predelih, kjer je pesek ali makadam, motorist ne sme zavirati na prvo zavoro, ker prvi del motorja zanese in motorist pogosto pade. Tretji problem je neprilagojena hitrost,” je opozoril Tomaž Hafnar, vodja patrulje
prometne policije. Trening varne vožnje za voznike koles z motorjem je v občini potekal prvič, a zagotovo ne zadnjič. ”V jesenskem času nameravamo izpeljati še več podobnih akcij,” pravi Marko Koblar, predsednik SPV Žirovnica.
A. H., foto: Kaja Pogačar

Precej voznikov prehitrih
Prikazovalnik hitrosti Vi vozite je že dober mesec dni nameščen v Smokuču, pred tem pa je od 11. februarja do 20. maja hitrost meril na Breznici v smeri Doslovč. Podatki, ki jih je zabeležil prikazovalnik, kažejo, da v povprečju kar 38 odstotkov
voznikov prekoračuje dovoljeno hitrost, ki ob pokopališču znaša 50 kilometrov na uro. 28 odstotkov voznikov je hitrost prekoračilo do 10 kilometrov na uro, pet odstotkov pa do 20 kilometrov na uro. Merilnik je zabeležil tudi nekaj ekstremnih prekoračitev. Krepko preveč je plin pohodil divjak, ki je 18. marca ob
1. uri zjutraj mimo pokopališča peljal 123 kilometrov na uro.
Štiri dni pred tem je ob 22. uri merilnik zabeležil hitrost 113 kilometrov na uro, 24. aprila pa je nekdo sredi popoldneva mimo
pridrvel s hitrostjo 110 kilometrov na uro. Ker je podatke iz merilnika možno analitično obdelovati, bodo služili tudi pri določanju ukrepov za večjo prometno varnost. A. H.

Manj kaznivih dejanj
Jeseniški policisti so občinske svetnike seznanili z njihovim delom na območju Žirovnice v letu 2007. Lani so v tej občini obravnavali 38 kaznivih dejanj, kar je 9,5 odstotka manj kot v letih
2006 in 2005, zaskrbljujoče pa je, da se je zlasti v zadnjem obdobju zgodilo več vlomov v gostinske lokale in stanovanjske
hiše. Na področju javnega reda in miru so zaznali 30 kršitev, kar
je primerljivo s preteklimi leti, obravnavali pa so več kršitev, povezanih z družinskim nasiljem in kršitvami v stanovanjih (lani
enajst, leta 2006 pa osem). Število prometnih nesreč se je v primerjavi s preteklimi leti zmanjšalo, lani so jih obravnavali enaindvajset. Občasno se pojavljata tudi vandalizem in zloraba prepovedanih drog, so še opozorili policisti. Župan Leopold Pogačar je policijo pozval, naj po zaključku rekonstrukcije prve etape
regionalne ceste skozi Žirovnico na tej cesti poostri nadzor, ker
da bo brezvestnim voznikom omogočala hitrejšo vožnjo. A. H.

Salon vozil Citröen
Novi C5
Velika izbira letnih
pnevmatik znanih
svetovnih proizvajalcev
po ugodnih cenah!
Montaža in centriranje
pnevmatik!
Naj bo varnost
na prvem mestu!

AVTOHIŠA GOLOB d.o.o., Poljče 4b, 4275 Begunje na Gorenjskem, tel.: 04/53 07 506, fax: 04/53 07 505,
e-pošta: sonja.golob@robas.si

■

pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Citröen ■ serviser Renault
■ prodaja rezervnih delov
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Rekreacija

Tisoči vzponov zakoncev Derling
do Valvazorjevega doma
Vsakoletna rekreativna akcija Kolesarskega kluba Završnica Ljubitelj Valvazorja dosega nove in nove razsežnosti.
Ljubitelji zdrave rekreacije premagujejo
pot iz doline Završnice do Valvazorjevega doma s kolesom, še posebej pa so
vztrajni pohodniki, ki se na pot odpravijo peš. Vzpone sami vpisujejo v knjigo,
ob koncu leta pa najbolj vztrajnim podelijo priznanja Antona Dežmana, ki je bil
pobudnik akcije. Nekateri so tako
vztrajni, da na dan opravijo enega ali
več vzponov.
Najbolj vnet zakonski par sta Blaženka in Metod Derling iz Žirovnice. Ob
srečanju smo ju najprej zaprosili, da seštejeta vse dosedanje vzpone. Skupaj se
jih je do konca leta 2007 nabralo kar
3365! Metod je začel pred devetimi leti
in ima 2577 vzponov, Blaženka štiri leta
kasneje in jih ima 888. Seveda se ta številka letos krepko povečuje, saj jo do
Valvazorjevega doma mahneta skorajda
vsak dan. Vedno jima družbo dela psička Ola. ”Nič naju ne ustavi,” pripovedujeta. ”Greva ob vsakem vremenu, v dežju z dežnikom ali anorakom, v snegu pa
z ustrezno opremo. Tudi po pol metra
snega sva že gazila.”

Zakoncema Derling na poti do Valvazorjevega družbo dela
psička Ola.

Zakaj odločitev za takšno obliko rekreacije?
Blaženka: ”Spodbudil me je mož. Prej
sem hodila na krajše poti do Svetega Lovrenca. Poskusila sem njegovo turo in vedno
sem se med potjo počutila bolje. Kot prerojen prideš nazaj in delovne obveznosti so
veliko prijetnejše. Včasih grem že ob šesti
uri zjutraj, da sem potem do osme ure že na
delu v domačem frizerskem salonu. Pri
ženskah je to tudi pomembno, da s stalno
rekreacijo uravnavamo primerno telesno
težo. Ne gre pa pretiravati. Rekreacija je
zdrava, če lahko hodiš in se počutiš dobro.”
Metod: ”Najprej sem prav tako hodil do
Svetega Lovrenca. Kasneje sem se odločil
za malo zahtevnejšo pot do Valvazorjevega
doma, hitro sem se navdušil. Vesel sem bil,
ko se mi je pridružila Blaženka, saj je v
dvoje pot prijetnejša. Seveda ne greva vedno skupaj, saj morava vzpone prilagoditi
svojim delovnim obveznostim. Na poti se
srečujemo tudi z drugimi pohodniki. Spodbujamo se med seboj in poklepetamo. Še
posebej pa so prijetna srečanja ob podelitvi
priznanj v Valvazorjevem domu.”
Še na mnoge uspešne vzpone, Blaženka
in Metod!
Janko Rabič

Športni praznik v Zavrhu
Člani TVD Partizan Žirovnica so dan državnosti obeležili s četrtim
srečanjem v Zavrhu. V okviru bogate vsakoletne dejavnosti en dan v
letu namenijo aktivnemu preživljanju prostega časa v naravi. Prostor v
Zavrhu je idealen za organiziranje različnih športnih aktivnosti. Udeleženci so se pomerili v odbojki, v badmintonu in malem nogometu.
Otroci so uživali v skokih na ponjavi. Najbolj atraktivni del dneva je
bila odbojkarska tekma med veterani in kadetsko ekipo Odbojkarskega

Del mladih udeležencev srečanja v Zavrhu
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kluba Žirovnica, ki deluje v okviru TVD Partizan. Da starejši odbojkarji še niso za ‘odpis’, so dokazali z borbenostjo na igrišču in so mlajše premagali z rezultatom 3 : 2.
S srečanjem v Zavrhu so se pridružili tudi znani slovenski športni akciji Veter v laseh - s športom proti drogi. Na teku okoli umetnega jezera je nastopilo 60 tekačev vseh starosti. Podpredsednik TVD Partizan
Ciril Dolar je povedal: ”Lep dan je pripomogel k vedremu razpoloženju in uspešni izvedbi programa, ki smo ga pripravili za vse udeležence. Poleg naših članov vsako leto povabimo tudi člane drugih društev
in občane Žirovnice. Naš namen je, da ta dan preživimo v sproščenem
vzdušju v naravi, brez večjih naporov ob športu in igri. Na ta način tudi
drugim predstavimo dejavnosti in jih povabimo, da se nam pridružijo.
Pomemben se mi zdi prispevek k akciji Veter v laseh - s športom proti
drogi. Naša osnovna dejavnost je zdrava športna rekreacija in veseli
smo, če s spodbujanjem akcije uspemo z ulice pritegniti v naše vrste
mlade, še preden se srečajo s problemi različnih odvisnosti, predvsem
drog.”
Srečanja v Zavrhu se vsako leto udeležijo člani Planinskega društva
Žirovnica. Najprej ta dan organizirajo pohod na Stol. Letos je bilo 80
pohodnikov. Vtise je strnila Tončka Kajdiž: ”Letošnji je bil že deveti
pohod na Stol. Tokrat smo bili predvsem veseli, da je minil v lepem
vremenu, saj prejšnja leta z njim nismo imeli ravno sreče. Pohod dosega svoj namen, predvsem se ga udeležujejo domači planinci. Letos je
bilo kar veliko majhnih otrok, ki so s skupaj s starši junaško premagali pot na vrh in se veseli vrnili nazaj v dolino. Najmlajši je bil Rok Ravnik, ki je imel tri leta. Vsi pohodniki dobijo spominske majice.”
Janko Rabič

Šport

Gorski kolesarji na novi progi
Uvodno dirko slovenskega pokala v krosu za gorske kolesarje je gostil Kolesarski klub Završnica,
ki je tekmo organiziral na novi progi v Glenci na Breznici.

Organizatorji iz vrst KK Završnica so tekmovanje letos organizirali že petnajstič.

Mladi gorski kolesarji iz domačega kluba
Završnica 2008 je bila 24. maja prva tekma
letošnjega slovenskega pokala v krosu za gorske kolesarje, ki so tokrat prvič dirkali na
novi, tehnično izredno zahtevni progi v Glenci na Breznici. Tekmovanje v gorskem kolesarjenju, na katerem je letos nastopilo skoraj
sto tekmovalcev, so v KK Završnica organizirali že petnajstič. Njihova želja je na tej novi
progi prihodnje leto gostiti državno prvenstvo
v gorskem kolesarstvu. Letos je že tako težko
progo dodatno otežilo še blato. V moški kon-

kurenci je o absolutnem zmagovalcu odločil
zadnji izmed šestih krogov, v katerem je bil
Kranjčan Luka Mezgec (ŠD Bam.Bi), ki nastopa v kategoriji pod 23 let, boljši od Jeseničana Lenarta Noča (Ganesha Team). Slednjemu je pripadla zmaga v kategoriji elite. Med
kolesarji do 23 let je bil četrti Nejc Černilogar (KK Završnica). Precej lažja je bila zmaga Tanje Žakelj (MBK Hidria) pri ženskah,
saj je bila za skoraj 12 minut hitrejša od Ane
Zupan (Energija).

Jernej in Matic na stopničkah
Skakalni center Glenca nad Breznico je bil 21. junija prizorišče prve
letošnje tekme za Pokal Alpe Adria v mlajših kategorijah na skakalnicah iz umetne snovi. V poletnih mesecih se zvrstijo štiri tekme, organizatorji pa so klubi: Tržič in Žirovnica iz Slovenije ter Trbiž iz Italije in
Celovec iz Avstrije.
K uspešni izvedbi domačih organizatorjev na Glenci je še posebej
pripomoglo lepo vreme in gledalci, ki so bodrili mlade skakalne upe.
Tekmovalci iz štirih držav so nastopili v petih kategorijah: cicibani do
8 in 9 let ter dečki do 10, 11 in 12 let.
Za največje veselje med domačimi navijači sta poskrbela člana SSK
Stol Žirovnica. V kategoriji do 12 let sta dvojno zmago slavila Jernej
Silvester, ki se je povzpel na najvišjo stopničko in Matic Lotrič, ki je

Jernej Silvester se je povzpel na najvišjo stopničko, Matic Lotrič je bil drugi.

V KK Završnica se trudijo, da bi gorsko kolesarstvo približali mladim. V klubu jih imajo
že kar nekaj in uspešni so bili tudi na domači
tekmi. Za dvojno zmago v kategoriji dečkov do
13 let sta poskrbela Vid Čufer in Matic Oblak, pri deklicah do 15 let pa je zmagala Tina
Perše. Poleg tekme za kolesarje z licenco in za
rekreativce se je v bližini cilja na posebej prilagojenem poligonu predstavila še lokalna Freeride sekcija.
Maja Bertoncelj, foto: Kaja Pogačar

bil drugi. Ažbe Končnik je bil 9., Lojze Petek pa 10. V ostalih kategorijah sta se do 10. mesta uvrstila še: pri dečkih do 10 let je bil Štefan Sever 6., pri cicibanih do 8 let pa Grega Rihtar 5.
Med gledalci je bilo tudi nekaj uglednih imen iz sveta skakalnega
športa. Med njimi športni direktor smučarskih reprezentanc Slovenije
Franci Petek, ki je kot član kluba SSK Stol leta 1991 v Predazzu osvojil naslov svetovnega prvaka. Navijal je za nečaka Lojzeta Petka, ki
tekmuje pri žirovniškem klubu, s seboj pa je imel tudi svojega sina
Vida, ki pri cicibanih začenja prve skakalne korake.
Omenimo še, da bodo tekmovalci SSK Stol v vseh kategorijah v poletnih mesecih imeli še več drugih nastopov na različnih tekmovanjih
na skakalnicah iz umetne snovi.
Janko Rabič

Odbojka: najbolj so se izkazali starejši dečki
Pri Odbojkarskem klubu Žirovnica, ki deluje v okviru društva TVD
Partizan, so potegnili črto pod sezono 2007 /2008. V klubu je 12 selekcij, v katerih je več kot 130 registriranih tekmovalcev, ki nastopajo
v različnih ligah, od najmlajših do članov. Moška članska ekipa je izpadla v kvalifikacijah in bo v naslednji sezoni igrala v tretji slovenski
ligi. Ženska članska ekipa je v tretji slovenski ligi zasedla osmo mesto.
Mladinci in mladinke se v ligaških tekmovanjih niso uvrstili v finale.
Bolj zadovoljni so v mlajših selekcijah. Kadeti so se uvrstili v finale.
Najboljši rezultat so dosegli starejši dečki, ki so v finalu zasedli drugo
mesto med vsemi slovenskimi ekipami. Tudi v mali odbojki so se dečki uvrstili v finale, zadovoljivi pa so tudi z dosežki najmlajših. V klubu
ugotavljajo, da je njihova poglavitna naloga športna vzgoja mladih
odbojkarjev. Če želijo v prihodnje dosegati tudi večje tekmovalne uspehe v članskih vrstah, bodo morali strokovnim in drugim pripravam
nameniti še večjo pozornost. To pa vse zahteva večjo pomoč sponzorjev in donatorjev. J. R.
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DOSTAVA HRANE NA DOM
Vsak dan od 13. - 22.45
Naročilo po telefonu: 04/533-40-80

Nudimo:
pizze iz krušne peči
ocvrte kalamare
solate (hišna, mešana,
solata s tuno)
testenine
zrezke
zelenjavni krožnik
sirovi štruklji
●

●

PICERIJA PLAMENČEK, Grilc Snežana s. p.
Begunje 72, 4275 Begunje na Gorenjskem
Tel.: 04/533-40-80
Delovni čas:
Lokal: od 8. - 23.00
Kuhinja: od 11. - 22.45
Razvoz hrane: od 13. - 22.45

●

●

●

●

●

Vabljeni na teraso

SPLOŠNO KLEPARSTVO NIKI ZIMA s.p.
Žirovnica 114/a, 4274 Žirovnica
Tel.: 04/580 10 94, gsm: 041/643 288
E-pošta: niki.zima@telemach.net

Izvajamo stavbno kleparska in krovska
dela. Ponujamo vam strešne sisteme
Prefa in strešne kritine Trimo Trebnje.

www.zima-global.net

