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Občina

Za parkiriščem še dvorana
Pri Osnovni šoli Žirovnica so novembra začeli urejati parkirišče z 80 parkirnimi mesti za potrebe
bodoče večnamenske dvorane.
Urejanje parkirišč pri OŠ Žirovnica je
prva faza na poti do večnamenske dvorane,
ki jo bodo prihodnje leto začeli graditi na
mestu dotrajane šolske telovadnice. Več o
tem projektu pa župan Leopold Pogačar:
”Gradnja parkirišča z 80 parkirnimi mesti naj
bi vključno z nakupom zemljišč stala 393 tisoč
evrov. Če ne bo snega, bomo morda že letos
položili grob asfalt. Prihodnje leto se bomo lotili rušenja dotrajane šolske telovadnice in
gradnje večnamenske dvorane, ki bo zaključena leta 2010. V njej bodo telovadnica z dvema
vadbenima prostoroma, garderobe in sanitarije, zgradili pa bomo tudi nadstropje s tribunami, kabinet za športne pedagoge in manjšo telovadnico za ples. V sklopu projekta načrtujemo še v celoti obnoviti zunanje športne površine, urediti šolski trg z alejo slavnih rojakov in
poskrbeti za prometno ureditev okoli šole.
Vrednost celotnega projekta presega štiri milijone evrov, pri tem pa upamo na 1,5 milijona
evrov sofinancerskega denarja. Od ministrstva
za šolstvo in šport pričakujemo 1,2 milijona
evrov za gradnjo objekta in nakup opreme, prijavili pa smo se tudi na razpis fundacije za
šport, kjer upamo na 327 tisoč evrov.”
Nadaljuje se tudi priprava občinskega
prostorskega načrta. Koliko pobud ste prejeli, koliko jih je pripravljavec upošteval?
”Evidentirali smo 145 pobud, od tega je bilo
67 takih, za katere je načrtovalec Domplan iz
Kranja presodil, da so neprimerne glede na
opredelitve v smernicah, pregledala pa jih je
tudi delovna skupina za pripravo občinskega
prostorskega načrta (OPN) pri Občini Žirovnica. Večina pobud se je sicer nanašala na prekategorizacijo kmetijskih zemljišč v stavbne za
potrebe individualne gradnje.”
Kdaj načrtujete javno razgrnitev osnutka
prostorskega načrta z okoljskim poročilom?
”Zdaj smo v fazi usklajevanj s pristojnimi nosilci urejanja prostora. Pred javno razgrnitvijo
morajo ministrstva za kmetijstvo, zdravje, kulturo ter okolje in prostor dati predhodno pozitivno mnenje k osnutku okoljskega poročila
OPN. Upali smo, da bo javna razgrnitev že
pred novim letom, vendar pa se še vedno
usklajujemo glede občinskih pobud, zlasti kar
se tiče poteka trase za obvoznico Vrba. V nekaterih občinah so prostorski načrt že razgrnili, vendar je treba vedeti, da niso pridobili vseh
mnenj in soglasij. Računamo, da bo javna razgrnitev v prvi polovici prihodnjega leta. Po
javni obravnavi bo pripravljavec zavzel stališča do podanih pripomb, na podlagi tega pa se
pripravi predlog končnega OPN. Nato nas čaka
zelo težka naloga; to je usklajevanje načrta z
različnimi ministrstvi in ustanovami - skupaj
jih je več kot 35 - ter pridobitev njihovih pozitivnih mnenj. Pričakujemo, da bodo precej restriktivni na ministrstvu za kmetijstvo, pa tudi
na ministrstvu za kulturo ter ministrstvu za
okolje in prostor, ki določa naravovarstvene
smernice. Poudariti moram, da si vseskozi pri-

zadevamo, da bi bil
prostorski načrt čim
prej sprejet, saj bo
omogočal tudi izvedbo
nekaterih pomembnejših investicij, za katere
si na občini že dolgo
prizadevamo. To so
dom starostnikov za
zdravstveno postajo na
Selu, ureditev parkirišč
Leopold Pogačar
in rekreacijskega centra
v Završnici ter obvoznica Vrba in sprejemnokulturni center, ki je predviden nekje med
Vrbo in Breznico.”
Ste glede obvoznice Vrba že našli skupni jezik z zavodom za varstvo kulturne dediščine?
”Po novi zakonodaji moramo pridobiti soglasje ministrstva za kulturo, zavod da samo
mnenje. Sredi decembra smo bili na ministrstvu, kjer so nam povedali, da zanje ni sprejemljiva niti kompromisna varianta, ki so jo
pred časom predlagali na zavodu za varstvo
kulturne dediščine, pač pa odobravajo le varianti A in B. Ti dve zahodni varianti pa za nas
nista sprejemljivi, saj ne bi zmanjšali prometa
skozi Vrbo, zato bomo skušali z delovno skupino za prostorsko strategijo poiskati še kakšno ‘vmesno’ varianto, v nasprotnem primeru
pa se bojim, da bomo obvoznico morali izločiti iz OPN. Vaščani Vrbe bi bili v tem primeru
nadaljnjih pet, deset let ob svoj mir, skozi vas
in mimo Prešernove hiše pa bi še vedno vozilo
tudi do tisoč vozil dnevno.”
Občina Žirovnica je sklenila poravnavo z
državnim pravobranilstvom o vračilu vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje v
nekdanji KS Žirovnica. Kdaj lahko upravičenci pričakujejo nakazila?
”Izplačilo 626 tisoč evrov s strani Slovenske
odškodninske družbe smo prejeli decembra.
Denar bomo upravičencem - teh je nekaj čez
tisoč - začeli nakazovati predvidoma januarja.
Zneski so zelo različni, začnejo se pri desetih
evrih, večina bo dobila od 300 do 800 evrov,
nekateri pa tudi čez tisoč evrov. Naj dodam, da
nam je državno pravobranilstvo predlog poravnave v podpis poslalo že avgusta, a smo ga zavrnili, ker niso nameravali povrniti vlaganj v
prvo fazo gradnje krajevnega telefonskega
omrežja. Po ponovnem pregledu dokumentacije smo namreč našli še listine, ki dokazujejo
tudi ta vlaganja.”
Poročali smo že, da naj bi v občini Žirovnica z delom začel dodatni zobozdravnik.
Kdaj bo prišlo do tega?
”Ministrstvo za zdravje nam je julija odobrilo širitev zobozdravstvenega programa za enega zobozdravnika. V dopisu so takrat tudi navedli, da program lahko realiziramo s koncesijo ali pa ga dodelimo zdravstvenemu domu.
Tako smo dopis ministrstva naslovili na
Osnovno zdravstvo Gorenjske (OZG) s prošnjo, da začnejo z aktivnostmi za vzpostavitev

dodatne zobne ambulante za območje naše občine. A na OZG in kranjskem zavodu za zdravstveno zavarovanje so nam odgovorili, da sprejeti Področni dogovor za zdravstvene domove
in zasebno zdravniško dejavnost v letu 2008 ne
vključuje nobene širitve mreže na področju zobozdravstva za odrasle v občini Žirovnica.
Tako smo na ministrstvo za zdravje novembra
naslovili prošnjo za pojasnilo, kdaj lahko pričakujemo širitev mreže na področju zobozdravstva, a še nismo prejeli odgovora. Vsekakor si bomo prizadevali za dodatnega zobozdravnika, saj ga nujno potrebujemo.”

Gradnja parkirišč pri Osnovni šoli Žirovnica
Krajani Breznice tarnajo zaradi blata, ki
nastaja ob gradnji kanalizacije. Kdaj se
bodo razmere izboljšale?
”Njihovo slabo voljo povsem razumem. V
Vrbi smo že položili asfalt, večina cest na
Breznici, kjer ta čas zaključujejo z obnovo vodovoda in polaganjem vodov za T2, pa bo po
zagotovilu izvajalcev še letos pripravljenih za
asfaltiranje. Nekaj naj bi jih še ta mesec na
grobo asfaltirali, če bo vreme to dopuščalo in
ne bo prenizkih temperatur.”
Katere občinske ceste so letos še dobile
novo asfaltno prevleko?
”Po gradnji kanalizacije so nov asfalt dobili
na Rodinah, sicer pa so med daljšimi odseki letos asfaltiranih cest tudi dve cesti na Bregu, cesta v Smokuču in križišče Cesarske ceste s cesto Breznica-Vrba. Naj dodam, da smo letos
dodatno uredili in asfaltirali precej več občinskih cest, kot smo načrtovali, saj občino v prihodnjih letih čakajo veliki projekti.”
Ana Hartman

Vsem občankam in občanom želim vesele
božične in novoletne praznike. Zahvaljujem
se za potrpežljivost in sodelovanje ob gradnji kanalizacijskega sistema in ostale infrastrukture ter upam, da bomo tako konstruktivno sodelovali tudi v prihodnje.
Župan Leopold Pogačar
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Na podlagi Odloka o proračunu Občine
Žirovnica za leto 2009 (Ur. List RS št
122/07) župan Občine Žirovnica objavlja

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje počitniških
programov za otroke v Občini
Žirovnica za leto 2009
1. Predmet javnega razpisa so programi za
spodbujanje aktivnega preživljanja prostega časa otrok v času šolskih počitnic.
2. Na javni razpis se lahko prijavijo javni zavodi, društva ter druge organizacije, ki
imajo sedež v Občini Žirovnica oz. delujejo na njenem območju.
3. Vrednost sredstev javnega razpisa je
1.540 EUR.
4. Merila za izbor programov:
- kvaliteta in realnost predloženega programa,
- število otrok, vključenih v program,
- finančna konstrukcija programa.
5. Razpisna dokumentacija je objavljena na
spletnem naslovu: www.zirovnica.si
6. Rok za prijavo na razpis je 30. 1. 2009.
7. Prijave morajo biti poslane na naslov: Občina Žirovnica, Breznica 3, 4274 Žirovnica, s pripisom ”prijava na počitniške programe”.
8. Izbor programov in višino sofinanciranja
bo določila komisija, ki jo imenuje župan.
Datum: 16. 12. 2008
Številka: 609-0002/2009
Leopold Pogačar
ŽUPAN

Na naslovnici: Praznično vzdušje v vrtcu
Foto: Gorazd Kavčič
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Zbornik ob desetletnici
Ob desetletnici Občine Žirovnica je na 192 straneh izšel zbornik
V zavetju Stola.
”V prvem zborniku Preteklost v zavetju Stola iz leta 2000 so bili predstavljeni zgodovina,
ljudje, noše, šege, habitati in dogodki, ki so zaznamovali našo občino. Desetletnica Občine
Žirovnica pa je priložnost, da se posvetimo ljudem, dogodkom in polpretekli zgodovini, ki so
nas pripeljali do tega, da imamo svojo občino
in so njeno prvo desetletje tudi zaznamovali,”
je župan Leopold Pogačar zapisal v uvodu drugega občinskega zbornika, ki nosi naslov V zavetju Stola. Zbornik, ki ga je izdala občina, so
v Čopovi hiši predstavili 3. decembra, ko v Žirovnici praznujejo občinski praznik v spomin
na rojstvo velikega rojaka Franceta Prešerna.
”Zbornik je ena od stvari, ki ostanejo, in bo v
našem okolju vedno aktualen,” je poudarila
Polona Kus, urednica zbornika. Kot je pojasnil Janez Dolžan, direktor Zavoda za turizem
in kulturo Žirovnica, ki je bil nosilec projekta,
je zbornik nastal v desetih mesecih. Izdali so
ga na 192 straneh, zbornik pa sestavlja devet
vsebinskih sklopov.
Začenja se s kronološkim pregledom pomembnejših dogodkov v prvem desetletju občine Žirovnica, v naslednjem poglavju so obdelane prehranske navade prednikov, ki so bile
precej neuravnotežene, saj so poleti jedli preskromno, pozimi pa, še zlasti ob kolinah, preobilno. Jedli so veliko ajdove in prosene kaše,
zato Žirovničane poimenujejo tudi ‘kašarji’.
Najobširnejše je poglavje Osnovna šola skozi
čas, zbornik pa obravnava tudi gasilstvo, šport-

”Zbornik je ena od stvari, ki ostanejo, in bo v našem
okolju vedno aktualen,” pravi urednica Polona Kus.
no dejavnost, čebelarstvo, zdravilne in začimbne rastline, dišavnice in druga zelišča z domačega vrta, polja in sveta pod Stolom. Vsebuje
tudi zapis o vlogi žensk, ki so v preteklosti zaznamovale življenje v tukajšnjih krajih, zanimive pa so tudi stare razglednice in fotografije, ki pričajo o spreminjanju pokrajine in krajev v občini Žirovnica.
Ana Hartman

Ponovno lučke bomo zdaj prižgali,
se spomnili preteklih dni,
vse slabo bomo pozabili,
zapomnili vse dobre si stvari.
Zato zdaj sezimo si v roke,
zazrimo si v oči,
zaželimo si sreče, zdravja,
v letu, ki kmalu se rodi.
Ko se prižgejo praznične luči
sredi bele, mrzle zime,
prijateljstvo ogreje nam dlani
in želja vzpne se iz srca v višine.
Vse, kar je slabo, z novim letom naj zbledi!
Vse, kar je dobro, naj za vekomaj ostane!
Vse, kar je lepo, naj raste in cveti!
ŽELIMO VAM MIRNE BOŽIČNE PRAZNIKE TER ČIM VEČ UJETIH
IN DOŽIVETIH LEPIH TRENUTKOV V NOVEM LETU 2009
Župan občine Žirovnica Leopold Pogačar
z občinskim svetom in občinsko upravo

Občina

Ob desetletnici občine več nagrad
”Referendumska odločitev je bila prava in v teh desetih letih se je precej spremenilo na bolje,” je na osrednji
prireditvi ob občinskem prazniku in desetletnici občine dejal slavnostni govornik, župan Leopold Pogačar.
Prvi decembrski teden je bil letos v občini
Žirovnica še posebej pester, saj so poleg občinskega praznika (3. december, v spomin na rojstvo dr. Franceta Prešerna) obeležili še desetletnico ustanovitve občine (11. december). V
prazničnem tednu so v avli zdravstvene postaje na Selu odprli razstavo najboljših fotografij
z letošnjega natečaja za Naj fotografijo občine
Žirovnica, predstavili so zbornik V zavetju
Stola, v Prešernovi hiši v Vrbi je bil literarni
večer s pesnikom Primožem Čučnikom, v OŠ
Žirovnica pa so odprli razstavo slik prve in
tretje slikarske kolonije likovne skupine KD
dr. France Prešeren Žirovnica.
Praznični teden so zaokrožili z osrednjo prireditvijo ob občinskem prazniku in desetletnici ustanovitve občine. Slavnostni govornik, župan Leopold Pogačar je v svojem govoru
spomnil tudi na pomembnejše investicije v
času obstoja občine, kot so nova podoba okolice Prešernove hiše v Vrbi in postavitev kipa
našega največjega pesnika, prenova knjižnice
Matije Čopa, gradnja vodohrana nad Smokučem, ki so ga uradno predali namenu konec
novembra, in pločnika ob regionalni cesti od
Žirovnice do Sela, urejanje parkirišč pri šoli za
potrebe bodoče večnamenske dvorane, gradnja
kanalizacije v vaseh, ki tudi v prihodnjih letih
ostaja ena od prednostnih nalog v občini ...
Na osrednji prireditvi, ki so jo z nastopi obogatili igralec Pavle Ravnohrib, Kulturno društvo dr. France Prešeren Žirovnica, Moški pevski zbor dr. France Prešeren iz Vojnika, OŠ Žirovnica in Skupina Musike iz Radovljice, so
podelili tudi občinske nagrade. Teh je bilo ob
jubileju občine precej več kot običajno.
Občinsko plaketo sta prejela Planinsko društvo Žirovnica in župnijska Karitas Breznica
(več o njunem delovanju na strani 6). Občinske
nagrade so podelili veslačema Mihu in Tomažu Pirihu za vrhunski dosežek na olimpijskih
igrah v Pekingu, kjer sta veslala v četvercu
brez krmarja, ki je osvojil četrto mesto. Brata
Pirih se lahko pohvalita z bogato veslaško kariero, v kateri sta dosegla vrsto uspehov tako
na državnih kot tudi mednarodnih in svetovnih
prvenstvih. Občinsko nagrado je prejel tudi
organizacijski odbor 12. srečanja vasi SeloSela-Sele. Priprava srečanja, ki je junija v vasi
pod Stolom privabilo 1.300 Selanov iz 33 vasi,
je bil izjemen organizacijski zalogaj, zato se je
v projekt vključila celotna vas. ”Priznanje
sprejemamo kot priznanje vsem, ki so v pripravah na srečanje Selanov sodelovali,” je poudaril Stane Rupar, predsednik organizacijskega
odbora.
Nagrade ob desetletnici občine so podelili
Agrarni skupnosti Zabreznica-Selo, podjetju Medium, spletišču zirovnica.com, Savskim elektrarnam (PE Moste), Ireni Kosmač
in delovni skupini za ustanovitev občine.
Agrarna skupnosti Zabreznica-Selo veliko
skrb posveča pridobivanju novih pašnih površin, kar se dobro vidi na pašnikih nad Selom in

Letošnji dobitniki občinskih priznanj v družbi župana Leopolda Pogačarja
Zabreznico ter v Zabreški planini, urejanju napajališč ter vzdrževanju objektov, obstoječih
poti, traktorskih vlak in planinskih poti za lažji dostop do cerkvice sv. Lovrenca in Prešernove koče na Stolu. Gre torej za velik doprinos k
ohranjanju krajine. V prihodnje načrtujejo tudi
ureditev čistilne naprave na Zabreški planini.
Podjetje Medium se je razvilo iz obrtniške
delavnice, katere začetki segajo v leto 1984.
Osnovno dejavnost podjetja zdaj že s petnajst
zaposlenimi ostaja tiskarstvo in spremljajoče
storitve, kot so oblikovanje, fotografija, ilustracija ... Zelo pomemben je njihov prispevek kraju, saj so stalni sponzor in donator številnih
prireditev in dogodkov v občini.
Začetki spletišča zirovnica.com segajo v leto
1998. Šlo je za enega prvih tovrstnih informacijskih točk v Sloveniji. Spletišče, katerega lastnik
in urednik je Peter Lužnik, je tedaj postalo neuradna spletna stran občine Žirovnica. Še danes
je poleg uradne spletne strani občine osrednja
informacijska točka za kraje pod Stolom.
Savske elektrarne, PE Moste, vsa leta tesno
sodelujejo z občino, predvsem pa z ljudmi,
društvi in ostalimi organizacijami. Med izjemne dosežke PE Moste, ki jo vodi Anton Koselj, sodita vzpostavitev muzejske zbirke, saj
je bila v dolini Završnice leta 1914 zgrajena
HE Završnica, prva javna elektrarna v Sloveniji, in ureditev okolice akumulacijskega jezera v
Završnici, ki je postal priljubljena izletniška
točka. V prejšnjem mandatnem obdobju so za
simbolično najemnino nudili prostor za delovanje občinskemu svetu, s sponzorstvi in donatorstvi pa pomagajo društvom in posameznikom pri izvedbi njihovih dejavnosti.

Irena Kosmač je umetniška vodja Mešane
pevske skupine dr. France Prešeren Žirovnica.
Leta 1990 je kot pevka pristopila k mešanemu
pevskemu zboru Kulturnega društva dr. France
Prešeren Žirovnica-Breznica, dve leti kasneje
pa je kot umetniška vodja začela z delovanjem
mešanega okteta. Po zlatem priznanju na mednarodnem zborovskem tekmovanju v Pragi leta
2002 se je odločila razširiti skupino. Mešana
pevska skupina dr. France Prešeren je doslej
večkrat uspešno nastopila na mednarodnih srečanjih, med drugim tudi leta 2006 na svetovnih
zborovskih igrah na Kitajskem, od koder so se
vrnili z bronasto medaljo. Tovrstni nastopi pomenijo tudi izjemno promocijo občine Žirovnica v svetu.
Delovno skupino za ustanovitev občine so
sestavljali Jože Resman (predsednik), Franc
Vičar, Jožef Šavor, Valentin Sodja, Franc
Pfajfar in Simona Ferjan ter tajnica Marija
Mrak. Skupina je izvedla vse aktivnosti za izvedbo drugega referenduma o ustanovitvi samostojne občine, najzahtevnejša naloga pa je
bila prepričati prebivalce tedanje KS Žirovnica, da glasujejo za ustanovitev občine. Na prvem referendumu je bilo namreč proti ustanovitvi občine 57 odstotkov glasujočih volivcev.
Odbor je bil uspešen, saj je v drugo za ustanovitev občine glasovalo 68 odstotkov udeleženih volivcev.
Na prireditvi so podelili še štiri županova priznanja, in sicer najboljšemu slovenskemu teniškemu igralcu Gregu Žemlji, zlatima maturantoma Irini Bird in Boru Kosu ter prizadevnemu kulturnemu delavcu Branetu Lužniku.
Ana Hartman, foto: Kaja Pogačar
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Občinska plaketa župnijski Karitas
Župnijska Karitas Breznica ta čas na različne načine redno pomaga petnajstim družinam
in sedmim posameznikom.
”Veseli smo, da je delo župnijske Karitas
Breznica tako zelo opaženo,” pravi Sonja
Mance, tajnica župnijske Karitas, in dodaja,
da jim občinska plaketa predstavlja veliko
spodbudo za nadaljnje delo.
Eden najpomembnejših segmentov njihovega
dela je pomoč ljudem v stiski. ”Pomagamo jim
s prehranskimi paketi, plačili položnic v primeru hude stiske, poskrbimo za ogrevanje, na
voljo imamo oblačila, obutev, posodo ... Redno pomagamo petnajstim družinam in sedmim
posameznikom. Enkrat je pomoči potrebnih
več, drugič manj. Je pa kar nekaj družin, za katere vemo, da je nemogoče, da si opomorejo,
preden se otroci ne osamosvojijo,” ugotavlja
Sonja Mance.
Pri svojem delu opažajo, da je za marsikoga
biti reven še vedno nekaj sramotnega in ponižujočega. ”Družine iščemo preko poznanstev, redke se opogumijo same in pri nas poiščejo pomoč. Na vasi se večina pozna med seboj in očitno jim je nerodno. Tako se je zgodilo celo, da so
nekatere družine pomoč iskale v drugih Karitas,
ne v domači. Moram pa poudariti, da vedno pomagamo na diskreten način. Nikdar ne razkrivamo imen prosilcev, pomoč prevzamejo povsem
diskretno ali pa jo jim mi dostavimo na dom pozno zvečer, ko otroci že spijo, saj je bolje, da jim
takšne stvari prihranimo in jih ne obremenjujemo,” pripoveduje sogovornica.
Župnijska Karitas Breznica je konec novembra ob tednu Karitas tradicionalno priredila
dobrodelni koncert Klic dobrote v dvorani na
Breznici, s katerim so zbrali kar 1.837 evrov
za družine v stiski. V začetku decembra so
znova poskrbeli, da je otroke s posebnimi po-

Sonja Mance je v imenu župnijske Karitas Breznica prevzela občinsko plaketo.
trebami (letos 25) obiskal Miklavž in jih obdaril. Vsako leto obiskujejo tudi starejše od
80 let, bolne in invalide, zanje pa pripravijo
tudi letna srečanja.
Izpeljava številih akcij pa ne bi bila možna
brez velike podpore dobrotnikov, ki že vrsto
let vsak mesec finančno pomagajo po svojih
zmožnostih. ”Imam zelo veliko dobrih ljudi z
razvitim čutom za stisko drugega. Njihovi
prispevki predstavljajo tri četrtine naših sredstev, četrtino pa prispeva občina Žirovnica,”
je pojasnila.

Znotraj Karitas Breznica, ki je nastala pred
osemnajstimi leti, danes deluje šestnajst prostovoljcev pod vodstvom župnika Cirila Brgleza. Pri aktivnostih so jim po besedah Sonje
Mance v veliko pomoč tudi brezniški skavti in
mladinska veroučna skupina. ”Veseli smo, da
sta se nam letos pridružila dva mlada prostovoljca, upamo pa, da se nam bo v prihodnje
pridružil še kdo. Mladi imajo veliko idej in bi
lahko prevzeli določen del naših aktivnosti.”
Ana Hartman,
foto: Kaja Pogačar

Ponosni na obnovo doma
Občinsko plaketo je prejelo tudi Planinsko društvo Žirovnica.
”Občinska plaketa je dokaz, da smo se s svojim delom dokazali in da smo prepoznavni, hkrati pa je to
priznanje tudi obveza in spodbuda za nadaljnje delo,”
pravi Anže Feldin, predsednik Planinskega društva
Žirovnica (PD). Ustanovljeno je bilo leta 1996 in ima
več kot petsto članov. Društvo se aktivno vključuje v
življenje in delo v občini in tudi širše. Ena od stvari,
na katere so najbolj ponosni, je obnova Doma pri izviru Završnice, v katero so vložili prek deset tisoč ur
prostovoljnega dela. Dom je sicer v lasti ministrstva
za obrambo in ga je društvo z najemno pogodbo prevzelo v upravljanje leta 1996, v zadnjem času pa si
planinci in občina prizadevajo, da bi ministrstvo dom
brezplačno preneslo v občinsko last.
PD v sodelovanju z osnovno šolo Žirovnica izvaja
predavanja, izlete, športne dneve, tabore in šolo v naravi za vrtec in vse razrede OŠ. ”Glede na to, da s
šolo dobro sodelujemo, je članstvo predšolskih in
osnovnošolskih otrok zadovoljivo, tega pa ne moremo
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Anže Feldin, predsednik
Planinskega društva Žirovnica

trditi za srednješolce in študente. Je pa takšno stanje
v večini planinskih društev v Sloveniji,” ugotavlja
Feldin.
Društvo je poznano tudi po organizaciji prvomajskega shoda občanov pri Domu pri izviru Završnice,
pohoda ob spominskem dnevu občine na Stol in pohoda na Ajdno. Na leto za svoje člane izvede približno dvanajst planinskih rekreativnih izletov. Naj
omenimo še opazno sodelovanje s Planinsko zvezo
Slovenije (v svojih vrstah imajo načelnika vodniške
komisije pri PZS), Meddruštvenim odborom Gorenjskih planinskih društev, Gorsko reševalno službo Radovljica in nekaterimi sosednjimi planinskimi
društvi.
In kakšne načrte imajo v društvu v prihodnje?
”Predvsem si želimo odpreti dom v Zelenici, še naprej dobro sodelovati s šolo in vključiti nove sile pri
delu društva,” je napovedal Feldin.
Ana Hartman, foto: Kaja Pogačar

Občina

Zimska služba
Zimsko službo na območju občine Žirovnica izvaja javno podjetje JEKO-IN
skupaj s pogodbenimi kooperanti.
K zimski službi spadajo tudi pripravljalna
dela, ki obsegajo zlasti dela, ki se nanašajo na
pripravo ceste in njene okolice. To so:
- obrezovanje drevja (sadnega, okrasnega, ...)
in grmičevja, ki posegata v zračni prostor ceste
in v telo pločnika ali cestno telo
- namestitev dopolnilne prometne signalizacije na nevarnih mestih in
- postavitev t. i. snežnih kolov za označevanje
cestišča v zimskem času
Opozorila v času izvajanja zimske službe:
Občani naj v času pluženja in posipanja svojih vozil ne parkirajo ob cestah, saj s tem onemogočajo prehod plužnih in posipnih strojev.
Odstranjevanje snega s posameznih parkirišč
bo potekalo v nočnem času. Občani boste o
tem obveščeni z opozorilnimi tablami, na katerih bo naveden datum in ura odstranjevanja
snega. Prosimo vas, da v omenjenem času
svoja vozila začasno odstranite s parkirišča. V
primeru, da tega ne boste storili, bo del parkirišča ostal neočiščen!
Vsi lastniki lokalov, trgovin, ki mejijo na občinsko cesto, so dolžni sami odstranjevati sneg
in ledene sveče, ki visijo s strešnih napuščev
in žlebov in ogrožajo mimoidoče.
Vse lastnike vozil opozarjamo, naj v zimskem času ne perejo vozil v neposredni bližini
ceste, ker s tem povzročijo odtekanje vode na
cesto, kar povzroča poledico.
Izredni in zimski pogoji
V primeru dolgotrajnih in intenzivnih padavin se vsa razpoložljiva mehanizacija za izvajanje zimske službe razporedi na območje
I. prednostnega reda pluženja, posipanja in
ročnega odmetavanja snega. Morebitni presežek mehanizacije pluži območje II. prednostnega reda. Območje III. prednostnega

reda pa se pluži, ko bodo prej navedena
območja prehodna.
V I. prednostni razred spadajo naslednje
ceste v Občini Žirovnica:
glavna cesta skozi naselje Breg, stara cesta
skozi naselje Moste, cesta od Most do Lovskega doma, cesta Rodine-Smokuč novi del, cesta
Rodine-Hraše-Lesce, odcep ceste od hiše
Smokuč 14-Smokuč 17e, cesta ZabreznicaBreznica-Doslovče, odsek Planika-Breznica
60, odseki Zabreznica 57-Zabreznica 49, Selo
10-Selo 31a, Žirovnica 85-Žirovnica 101, Žirovnica 82-Žirovnica 84, R3-TVD-Moste 1,
R3-Žirovnica 14-Žirovnica 18-Žirovnica 35,
Moste 65-Moste 76a, Žirovnica 82-železniški
podvoz-železniška postaja-R3.
V skladu z 31. členom Pravilnika o vrstah
vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju
rednega vzdrževanja javnih cest (Ur. list RS,
št.: 62/98) se šteje, da je prevoznost zagotovljena, če višina snega na cesti I. prednostnega
reda ne presega 10 cm, na drugih cestah pa 15
cm, promet pa je možen z uporabo zimske
opreme vozil (verige, zimske pnevmatike).
Izpostavljamo še, da v skladu z 31. členom
zgoraj navedenega pravilnika ni nujno potrebno zagotavljati prevoznosti cest v obdobju izredno močnega sneženja, ob močnih zametih
in snežnih plazovih. Podobno velja tudi za poledico, če je zaradi dežja cesta gladka in poledice ni mogoče odpraviti z razpoložljivimi tehničnimi sredstvi.
V zimskem obdobju, ki traja od 15. novembra tekočega leta do 15. marca naslednjega
leta, se ceste vzdržujejo v skladu s Pravilnikom
o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah
in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest (Ur.
list RS, št.: 62/98) in Izvedbenim programom

zimske službe. V podjetju JEKO-IN, d. o. o.,
na sektorju komunala so v sodelovanju z
občino Žirovnica že pripravljeni na letošnjo
zimsko sezono 2008/2009. Vse občane Občine
Žirovnica pa prosimo, da upoštevajo navodila
izvajalca zimske službe.
Sol za posipanje proti poledici za lastno uporabo lahko občani kupite na podjetju JEKOIN, d. o. o., na Titovi 51, Jesenice, prevzamete
pa v komunalni bazi na Prešernovi 13, Jesenice (skladišče v bližini Gradisa). Sol je pakirana v vrečah po 50 kg.
Škoda, povzročena v času izvajanja zimske
službe:
Škodo, ki bi nenamerno nastala ob izvajanju
zimske službe na objektih oz. pripadajočih
zemljiščih, lahko oškodovanec prijavi takoj na
sedežu podjetja JEKO-IN, d. o. o., na Sektorju
komunala - koordinatorju zimske službe (tel.
04/581-04-00), ali najkasneje v roku 14 dni od
datuma povzročene škode, sicer ne boste upravičeni do povračila nastale škode.
Vodja vzdrževanja cest je na sedežu podjetja
dosegljiv dopoldan od 7.00 do 15.00 ure po
telefonu 04/581-04-00.

Spoštovani zaposleni, učenke in učenci, starši
in drugi obiskovalci šole
V četrtek, 13. novembra, smo začeli z gradnjo parkirišč. Nova parkirišča sodijo v sklop prometne ureditve šole, ki bo dokončana po izgradnji večnamenske dvorane in zunanjih športnih površin. V tem času
bodo potekala kar obsežna zemeljska dela, zato bo sprva na dovozni
poti do šole predvidoma ves dan potekal promet s tovornjaki, ki bodo
odvažali odvečni material, delo gradbenih strojev pa bo povzročalo
določen hrup. Dostop do vhodov na vzhodni strani objekta bo zato
onemogočen. Prav tako bo v času gradnje zaprt dostop po šolski poti s
severovzhodne smeri. Gradnja bo v primeru ugodnega vremena trajala
en mesec. V času gradbenih del bo zato okoli šole veljal spremenjeni
prometni red, kot smo ga bili vajeni doslej. Prosim, da upoštevate
sledeče:
1. Nadomestna parkirišča za zaposlene in tiste, ki so doslej parkirali
vzhodno od šole, bodo na zahodni strani na ograjenem asfaltnem
igrišču. Zato je prav, da je zagotovljena prehodnost do tega parkirišča.
To velja za starše, ki bodo otroke vozili v vrtec in prvi razred. Ti lahko
parkirajo ob tem parkirišču. Parkiranje na teh površinah je prikazano
na shemi parkiranja in prosim, da ga zaposleni in starši upoštevate.

Za nujne dostave se bomo z dobavitelji dogovorili, da bodo blago
dostavljali v jutranjem času, ko ob šoli še ni prometa.
2. Učencem in učenkam naročamo, da se ne zadržujejo po gradbišču.
Bodite pozorni na vsa vozila in stroje, zlasti na tovornjake, ki bodo
dovažali in odvažali materiale.
Dostop do garderob učencev bo v tem času skozi glavni vhod.
3. Starše, ki ste doslej vozili v šolo učence direktno do glavnega vhoda, prosim, da tega ne počnete in s tem ne povzročate dodatnih težav.
Učenci naj izstopijo takoj ob cesti, do šole pa naj nadaljujejo peš tako
kot učenci, ki prihajajo v šolo s šolskim avtobusom.
4. Upoštevanje teh minimalnih zahtev zaradi spremenjenih pogojev bo
pripomoglo, da bomo v času gradnje lažje in z manj zapleti premagovali zastoje, do katerih bo občasno prihajalo.
Za razumevanje se zahvaljujeva!
RAVNATELJ mag. Valentin SODJA
ŽUPAN Leopold POGAČAR
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Priprava občinskega prostorskega načrta
Dne 13. aprila 2007 je bil v 33. številki Uradnega lista objavljen nov Zakon o prostorskem
načrtovanju, ki je začel veljati konec aprila
tega leta. Zakon je preimenoval Strategijo v
Občinski prostorski načrt (OPN) in predvidel,
da se v njegovem okviru lahko izdela poleg
strateškega tudi izvedbeni del (prej prostorski
red). Ta zakon je podaljšal veljavnost obstoječih planov na 24 mesecev po sprejetju predpisov o vsebini, obliki in načinu priprave OPN, s
tem, da se v tem času obstoječi plani lahko tudi
spreminjajo.
Postopki za sprejem strategije prostorskega
razvoja občine, začeti pred uveljavitvijo tega
zakona na podlagi določb ZUreP-1, v okviru
katerih ta še ni bila javno razgrnjena, se nadaljujejo in končajo po določbah tega zakona kot
občinski strateški prostorski načrt ali občinski
prostorski načrt (OPN).
Občina Žirovnica je sklenila, da bo nadaljevala z izdelavo OPN in vključila vanj tudi izvedbeni del, zaradi racionalizacije in ekonomičnosti posameznih postopkov in dokumentacije. Župan Občine Žirovnica je zato 29. junija 2007 sprejel Sklep o začetku priprave
OPN Žirovnica (Ur. list RS, št. 61/07).
Zaradi vključitve izvedbenega dela v OPN je
bilo potrebno ponovno pridobiti smernice nosilcev urejanja prostora. Ministrstvo za okolje
in prostor nam je v okviru smernic naložilo
tudi izdelavo celovite presoje vplivov na okolje
(okoljsko poročilo).
V času priprave strategije oz. kasneje OPN
je bilo izdelano kar nekaj strokovnih podlag,
potrebnih za utemeljitev novih predlogov za
urejanje prostora na območju naše občine
oz. za spremembe namembnosti kmetijskih
zemljišč v stavbna. Izdelane so bile naslednje
strokovne podlage:
- Analiza razvojnih možnosti z analizo naselij
(november 2006)
- Pregled možnosti umestitve Doma kulture z
obvoznico (marec 2007)
- Analiza stanja in teženj v prostoru z analizo
pravnega stanja in predpisov urejanja prostora
in varstvo okolja (maj 2007)
- Študija ranljivosti prostora (maj 2007)

- Strokovne podlage za kolesarske steze v občini (januar 2008)
- Opredelitev in utemeljitev posegov javnega
značaja z vidika morfologije terena, grajenih
struktur, komunalne opremljenosti, prometne
ureditve, omejitev v prostoru in predvidenega
razvoja naselij (junij 2008)
- Okoljsko poročilo (julij 2008)
V okviru priprave okoljskega poročila je bilo
potrebno za nekaj podanih pobud izdelati popis habitatov (popis živali in rastlin) na predlaganem območju spremembe (penzionski objekt nad Doslovčami, plezališče v Završnici,
razširitev golfskega igrišča).
Načrtovalec kot tudi delovna skupina za pripravo OPN sta pregledala vse dane pobude in
se načelno do njih opredelila. Delovna skupina
je pregledala strateški del OPN, posebej natančno pa še izvedbeni del OPN in tudi predlagala določene spremembe na podani predlog
načrtovalca. Posebej je bila pozorna na opis
posameznih območij gradnje in oblikovanje
objektov, še posebej s tistih vidikov, na katere
je v zadnjem času opozorila ob nameravani
gradnji objektov na Rodinah civilna iniciativa.
V zvezi s pobudami oz. posegi javnega značaja (obvoznica Vrba in kulturna dvorana, konjeniški prostor, obvoznica mimo pokopališča na
Breznici, socialno-zdravstveni center na Selu,
itd.) je bilo sklicanih kar nekaj usklajevalnih
sestankov. Prvega je dne 10. oktobra 2007 sklicala Občina Žirovnica na temo obvoznice Vrba
s kulturno dvorano, ki so se ga udeležili predstavniki Direktorata za prostor z Ministrstva za
okolje in prostor (MOP), Zavoda za varstvo
kulturne dediščine iz Kranja in Zavoda za varstvo narave iz Kranja. Naslednji sestanek je bil
14. maja 2008 na Direktoratu za prostor, kjer je
bil skupaj s predstavniki MOP pregledan pripravljeni grafični in pisni material za OPN. Na
tem sestanku so predstavniki ministrstva predlagali, da se v okviru OPN izdelajo poleg ostalih strokovnih podlag še urbanistični načrti (v
obsegu, ki ga predvideva novi zakon o prostorskem načrtovanju) za vsa naselja v občini (na
podlagi dodatne pogodbe jih načrtovalec že
pripravlja). Dne 12. junija 2008 je na Direkto-

ratu za prostor sledil sestanek z Ministrstvom
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, naslednjega dne, 13. junija 2008, pa še z Ministrstvom
za kulturo, Zavodom za varstvo kulturne dediščine iz Kranja in Zavodom za varstvo narave iz
Kranja. Na vseh sestankih so predstavniki Občine Žirovnica predstavili večje pobude, jih zagovarjali in utemeljevali, pripravili za vse omenjene nosilce urejanja prostora dodatno pisno
in slikovno gradivo. Žal se Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ni hotelo pred
izdajo mnenja opredeliti do nobene pobude, zagovarja pa čim manjše poseganje na kmetijska
zemljišča. Zavod za varstvo kulturne dediščine
in Ministrstvo za kulturo sta na sestanku kategorično nasprotovala predlagani varianti obvoznice Vrba po vzhodni strani Vrbe (veduta).
Kljub temu so se predstavniki občine dne 9. decembra 2008 po vmesnem usklajevanju z Zavodom za varstvo kulturne dediščine na ponovnem sestanku z Ministrstvom za kulturo skušali še enkrat dogovoriti glede poteka trase obvoznice Vrba. Ministrstvo za kulturo glede neprimernosti vzhodne variante ne popušča,
predlaga pa modificirano varianto okoli zahodnega roba naselja Vrba.
Vsi nosilci urejanja prostora skupaj pa se
bodo natančno opredelili šele po javni razgrnitvi in javni obravnavi OPN, ko bodo podajali svoja mnenja.
Pred javno razgrnitvijo okoljskega poročila
in OPN (strateški in izvedbeni del) pa morajo
ministrstva za kulturo, kmetijstvo, zdravstvo
ter okolje (varovanje narave) podati k predlogu
okoljskega poročila svoje pozitivno mnenje.
Ministrstvo za okolje in prostor ter Ministrstvo
za kulturo sta imela pripombe, ki se že usklajujejo, medtem ko Ministrstvo za kmetijstvo
svojega predhodnega mnenja sploh še ni podalo. Zato še vedno čakamo na potrditev okoljskega poročila, ki je pogoj za javno razgrnitev
obeh aktov.
Glede na vse navedeno se nam je močno zamaknil predvideni terminski plan za sprejetje
OPN na občinskem svetu. Nov terminski plan
postopkov bi bil tako približno sledeč:
Marija Lužnik

Faza v postopku

Nosilec

Rok izvedbe

- sklep o pričetku priprave OPN
- izdelava osnutka OPN (samo strateški del)
odločba MOP, da je za OPN
- potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje
- izdelava osnutka OPN (izvedbeni del)
- izdelava okoljskega poročila (OP)
- poslano OP z osnutkom OPN v potrditev na MOP
- usklajevanje pripomb na OP med občino in ministrstvi
- javna razgrnitev in javna obravnava OPN
in okoljskega poročila
- stališča do pripomb
- izdelava predloga OPN
- pridobivanje mnenj na predlog OPN,
mnenje ministra za prostor o skladnosti OPN
in mnenje o sprejemljivosti vplivov OPN na okolje
- pridobitev sklepa MOP o potrditvi OPN
- sprejem odloka o OPN na občinskem svetu in objava
v uradnem glasilu

župan
načrtovalec

maj 2007
december 2007

pripravljavec
načrtovalec
izdelovalec
pripravljalec
izdelovalec

april 2008
april 2008
julij 2008
julij 2008 (praviloma 45 dni)
nedoločen

pripravljavec
načrtovalec, pripravljavec
načrtovalec, pripravljavec

v prvem polletju 2009
v 14 dneh po javni razgrnitvi
1 mesec po zavzetju stališč

pripravljavec
pripravljavec

21 dni, za OP 30 dni
75 dni od prejema skladnega predloga OPN s potrjenim OP

pripravljavec

na prvi seji Občinskega sveta po prejemu sklepa MOP
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Občina
Občina Žirovnica, Breznica 3, 4274 Žirovnica (občina) na podlagi 21. člena Zakona
o stvarnem premoženju države, pokrajin
in občin (ZSPDPO, Uradni list RS št.
14/2007) in 63. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
(Uradni list RS št. 84/2007, v nadaljevanju: Uredba) ter v skladu s Posamičnim
programom prodaje stavbnih zemljišč
št.: 478-0041/2008 z dne 15. 12. 2008
objavlja

NAMERO O USTANOVITVI
SLUŽNOSTI IN JAVNO ZBIRANJE
PONUDB

OBIČNA ŽIROVNICA, BREZNICA 3, ŽIROVNICA

I. Opis predmeta služnosti: postavitev
sončne elektrarne na strehi OŠ Žirovnica v naselju Zabreznica, na ocenjeni
površini 1250 m2.
II. Vrsta pravnega posla, ki je predmet javnega zbiranja ponudb: služnostna pogodba.
III. Ponudnik je investitor nove večnamenske dvorane ob Osnovni šoli Žirovnica. Izbrani ponudnik se bo moral z izbranim izvajalcem gradnje večnamenske dvorane
uskladiti glede časovnega poteka in tehnologije dela. Ponudnik bo dela izvajal v
lastni režiji.
IV. Bistveni elementi ponudbe: ponudba
mora poleg osnovnih podatkov vsebovati
ponudbo nadomestila za stvarno služnost
v znesku na kvadratni meter površine strehe (EUR/m2).
V. Dokumentacija o večnamenski dvorani
je na razpolago na Občini Žirovnica, Breznica 3, 4274 Žirovnica, informacije v zvezi z vsebino ponudbe, sklenitvijo pogodbe, plačilom nadomestila in potekom del
pa je možno dobiti pri podžupanu Izidorju
Jekovcu, tel. 041 691274.
VI. Rok izvedbe: predvidoma v letu 2010,
v skladu z dinamiko gradnje večnamenske
dvorane.
VII. Način in rok plačil: nadomestilo za
služnost enkrat letno po računu na podlagi služnostne pogodbe.
VIII. Merilo izbire: najvišje ponujeno nadomestilo za služnost. Po odpiranju ponudb
bo glede na pogoje ponudnikov lahko izveden še postopek s pogajanji.
IX. Rok in način oddaje ponudb: pisno v
zapečateni kuverti z napisom ”Ne odpiraj ponudba za sončno elektrarno na OŠ Žirovnica” in na hrbtni strani z naslovom pošiljatelja, do 30. 01. 2009 do 12. ure na
naslov Občina Žirovnica, Breznica 3,
4274 Žirovnica. Velja čas prejema.
XI. Župan Občine Žirovnica lahko postopek ustavi do sklenitve pravnega posla,
pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški
v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije.
Številka: 478-0041/2008
Datum: 15. 12. 2008
ŽUPAN
Leopold POGAČAR

Na podlagi Odloka o proračunu Občine Žirovnica za leto 2009 (URL št 122/07) in 4. člena
Pravilnika za vrednotenje programov humanitarnih in invalidskih organizacij (UVG 14/03), ki
se sofinancirajo iz proračuna Občine Žirovnica, župan Občine Žirovnica objavlja

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje programov humanitarnih in invalidskih
organizacij za leto 2009
1. Predmet razpisa je sofinanciranje programov, ki obsegajo:
- posebne socialne programe in storitve
invalidskih organizacij, s katerimi prispevajo k realizaciji pravic človeka državljana in
nediskriminaciji invalidov,
- programe humanitarnih organizacij, s
katerimi rešujejo oziroma blažijo socialne
stiske in težave posameznikov in skupin,
- podporo delovanju invalidskih in humanitarnih organizacij.
2. Na razpis se lahko prijavijo:
- invalidske organizacije,
- humanitarne organizacije.
3. Upravičenci morajo izpolnjevati pogoje,
navedene v 9. členu Pravilnika za vrednotenje programov humanitarnih in invalidskih

organizacij, ki se sofinancirajo iz proračuna
Občine Žirovnica (UVG 14/03).
4. Višina razpoložljivih sredstev je 3.000 EUR.
5. Razpisna dokumentacija je objavljena
na spletnem naslovu: www.zirovnica.si.
6. Prijavo pošljite na naslov: Občina Žirovnica, Breznica 3, 4274 Žirovnica, s pripisom ”prijava na razpis za sofinanciranje programov humanitarnih in invalidskih
organizacij za leto 2009” do vključno
30. 1. 2009.
Datum: 16. 12. 2008
Številka: 122-0011/2009
Leopold Pogačar
ŽUPAN

Na podlagi Odloka o proračunu Občine Žirovnica za leto 2009 (Ur. list RS št. 122/07),
župan Občine Žirovnica objavlja

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje kulturnih projektov v
Občini Žirovnica za leto 2009
1. Naročnik javnega razpisa: Občina Žirovnica, Breznica 3, 4274 Žirovnica

4. Vrednost sredstev javnega razpisa je
4.200 EUR.

2. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov na naslednjih področjih
kulture:
a) glasbena dejavnost,
b) gledališka dejavnost,
c) lutkovna dejavnost,
d) recitacijska in literarna dejavnost,
e) folklorna in plesna dejavnost,
f) likovna, fotografska in filmska dejavnost,
g) razstavna in galerijska dejavnost,
h) založništvo.

5. Rok za porabo sredstev: Sofinancirajo
se projekti, ki se bodo izvedli do 1. 12.
2009.

Predmet sofinanciranja niso programi, ki se
izvajajo v okviru redne ljubiteljske kulturne
dejavnosti, oziroma redne dejavnosti javnih
zavodov in so že sofinancirani iz proračuna
občine Žirovnica.
3. Na razpisu lahko sodelujejo društva, javni zavodi in druge organizacije, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
- da se projekt ali prireditev izvaja izključno
na območju občine Žirovnica,
- da imajo zagotovljene prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za realizacijo prijavljenega projekta,
- da del sredstev za izvedbo projekta pridobijo tudi iz drugih virov.

6. Prijava mora vsebovati:
- podroben vsebinski opis projekta,
- navedbo izvajalcev projekta in njihove
reference,
- kraj in datum izvedbe,
- predvideno število udeležencev,
- točno finančno konstrukcijo, z navedbo
virov financiranja.
7. Višino sofinanciranja posameznih prijavljenih projektov bo določila komisija, ki jo
imenuje župan.
8. Prijave pošljite na naslov: Občina Žirovnica, Breznica 3, 4274 Žirovnica, s pripisom ”prijava na kulturne projekte 2009” do
vključno 30. 1. 2009.

Datum: 16. 12. 2008
Številka: 611-0002/2008
Leopold Pogačar
ŽUPAN
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Politične stranke

Temelji slovenske države
Veliko let nove slovenske države je bilo potrebnih, da je slovenska vlada v septembru
2005 z uvedbo spominskega dneva - Dneva
Rudolfa Maistra odplačala dolgo odrinjeni
dolg do velikih dejanj naših prednikov.
23. november 1918 je bil dan, ko so Maistrovi borci - borci za severno mejo, v Mariboru
s hitro in drzno vojaško akcijo razorožili
nemško zeleno gardo. To je bil tudi dan,
ko je bil Maribor osvobojen. Na ta dan na
simbolni ravni obeležujemo boj za Štajersko,
Koroško in Maribor, priključitev tega ozemlja
k Sloveniji in spomin na generala Rudolfa
Maistra, na Maistrove borce, prvo slovensko
vojsko, kjer se je poveljevalo v slovenskem
jeziku, in na vojsko, ki je to zmago izbojevala. Brez teh dejanj današnje samostojne
Slovenije ne bi bilo. V boju za severno mejo
je najpomembnejšo vlogo odigral general
Rudolf Maister, ki je s hitro mobilizacijo
ustanovil slovensko vojsko. Štela je štiri tisoč
vojakov in dvesto častnikov, zato je upravičeno prvi slovenski general. Brez Maistrove
odločnosti, poveljniške drznosti, požrtvovalnega junaštva in visoke narodne zavesti
bi se zgodovina za Slovence ob prelomnih
dogodkih leta 1918 pisala neuspešno. Žal so v
letih, ki so sledila, nekateri poskrbeli, da je
tako pomemben dosežek v slovenski zgodovini kakor tudi nacionalni junak Rudolf Maister
ostal v senci.

OBIČNA ŽIROVNICA, BREZNICA 3, ŽIROVNICA

Vesele božične
praznike in
srečno novo leto
želi
vsem občankam
in občanom

Občinski odbor Žirovnica
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Rudolf je bil rojen 29. marca 1874 v Kamniku očetu finančnemu uslužbencu Francu Maistru in materi Frančiški, rojeni Tomšič. Imel je
še dva brata, od katerih je eden umrl še kot
otrok, drugi pa za jetiko v starosti 37 let.
Osnovno šolo je Rudolf obiskoval v Mengšu in
v Kranju. Takratno nižjo gimnazijo je končal v
Kranju, 5. in 6. razred gimnazije pa je obiskoval v Ljubljani. Rudolf je poznan ne samo kot
vojak, temveč tudi kot pesnik, saj je že v četrtem razredu nižje gimnazije začel pisati leposlovne sestavke in izdajati dijaški list Inter nos.
Kasneje pa je pisal predvsem pesmi in jih objavljal v celjski Vesni, Ljubljanskem zvonu,
Slovenskem narodu in drugje. Kot dijak v
Ljubljani se je seznanil z Josipom Murnom,
Ivanom Cankarjem, Otonom Župančičem in
drugimi.
Po šestemu razredu gimnazije je Rudolf odšel v domobransko kadetsko šolo na Dunaj in
jo 1894 končal. Služboval je po večjih mestih
takratne avstro-ogrske monarhije. Bil je poročen. Z ženo Marico sta imela dva sinova, Hrvoja in Boruta. Med službovanjem v Przemyslu je zbolel in po okrevanju ni bil več sposoben
za vojaško delo na fronti. Kot poveljnik 26.
črnovojskega okrožnega poveljstva (Landsturmbezirkskommand) je med prvo svetovno
vojno služboval v Mariboru. Tu se je družil s
Slovenci in hodil v Narodni dom, kar Nemcem
ni bilo po volji in so ga po domnevnem prekr-

šku kazensko premestili v Gradec. Zaradi pomanjkanja dokazov in po posredovanju dr. Antona Korošca je bil oproščen in vrnjen v Maribor.
Najpomembnejša dejanja je Rudolf opravil v
prevratnem času leta 1918, ko je organiziral in
sodeloval v bojih za severno mejo. Ker je bil
general avstro-ogrske vojske, so ga takratne
jugoslovanske oblasti, starega komaj 49 let,
upokojile. Na njegovo pobudo je bila avgusta
1933. leta v Mariboru ustanovljena veteranska
organizacija borcev za severno mejo z imenom
Zveza Maistrovih borcev. Umrl je 26. julija
1934 in je pokopan v Mariboru. Dušan Konte

Želimo Vam blagoslovljene
božične praznike,
prijetno praznovanje dneva
samostojnosti
in uspešno leto 2009!

Občinski odbor SDS Žirovnica

Aktualno

Cona ne bo motila netopirjev
Ministrstvo za okolje in prostor je presodilo, da obrtna cona ne bo bistveno škodila okolju, prav tako tudi ne
netopirjem, ki bivajo v slab kilometer oddaljenem Zasipu.

Takole naj bi bila videti obrtna cona v Žirovnici.
Fašmon Muznik so doslej odkupili 95 odstotkov zemljišč. Po izvedeni anketi se domači investitorji zanimajo za približno polovico vseh
površin v coni, ostalo povpraševanje pa priha-

ja iz drugih gorenjskih občin. V coni se tako
kaže možnost za izvajanje naslednjih dejavnosti: mizarstvo, prodaja avtomobilov, avtopralnica, vulkanizerstvo, proizvodnja elektro opreme, kovinska industrija, razvoj modelov in kalupov, orodjarstvo, trgovina z gradbenim materialom, špedicija in skladiščenje. Število resnih
interesentov bo sicer znano spomladi, ko bodo
objavili razpis. ”Glede na izkazan interes kupcev se bomo v nadaljevanju odločili, katere objekte bomo sami zgradili za trg, zagotovo pa
bomo ob cesti na Breg zgradili trgovskostoritveni objekt,” je še dodala. Komunalno infrastrukturo bodo predvidoma začeli graditi
julija prihodnje leto, v začetku jeseni pa naj bi
omogočili prve gradnje. Ana Hartman

Ministrstvo bo odločalo februarja
Na odločitev Upravne enote Jesenice (UE), ki je sredi oktobra zavrnila izdajo gradbenega
dovoljenja za odstranitev obstoječega objekta ter novogradnjo sedmih petstanovanjskih objektov in garažnega objekta v kletni etaži v središču Rodin, se je investitor OGP Grad Bled
pritožil, o njegovi pritožbi pa bo odločalo ministrstvo za okolje in prostor. Tam pojasnjujejo,
da bodo pritožbo predvidoma obravnavali februarja. Za zavrnitev izdaje gradbenega dovoljenja je bila po besedah načelnice UE Alenke Burnik ključna ugotovitev, da so podzemna
garaža in sedem petstanovanjskih objektov statično in funkcionalno povezani, zato je upravni
organ štel, da ne gre za osem objektov, temveč za enega. ”PUP občine Žirovnica določa, da
je maksimalna zazidana površina stanovanjskih objektov 180 kvadratnih metrov, v enem objektu pa je lahko največ pet stanovanj. Gradbeno dovoljenje je bilo zavrnjeno tudi zaradi
drugih razlogov, ključnega pomena pa je bilo različno razumevanje števila objektov,” je pojasnila. Civilna iniciativa Rodine, ki nasprotuje gradnji večstanovanjskih objektov, pričakuje,
da bo ministrstvo pritožbo investitorja zavrnilo, ker da projekt ni v skladu z veljavnimi prostorsko ureditvenimi pogoji. ”Občinski svet bi moral napovedano gradnjo ponovno presoditi
oz. nedvoumno določiti, da znotraj vasi Rodine in tudi drugih vasi gradnja blokov ni dovoljena,” je v imenu iniciative povedala Marija Zupančič Vičar.
Pred časom so bili v civilni iniciativi ogorčeni nad ravnanjem kranjskega zavoda za varstvo kulturne dediščine, ki je najprej zavrnil izdajo kulturnovarstvenega soglasja za stanovanjsko pozidavo in rušitev obstoječega objekta (Rodine 21), dva tedna kasneje pa je odločbo
odpravil in odločil, da investitor izpolnjuje kulturnovarstvene pogoje, zato so se pritožili na
ministrstvo za kulturo. ”Dokler ne bo izdano mnenje pravne službe ministrstva, omenjenega
postopka ne bom komentiral,” je povedal Miloš Ekar, direktor kranjskega zavoda. Kot pravi,
so parcele, na katerih je načrtovana gradnja, izven varovanega območja dediščine vasi Rodine, zato zavod nima pravne podlage za preprečevanje gradnje, še zlasti, ker ta nima negativnih vplivov na bližnje varovano območje. V civilni iniciativi se ob tem sprašujejo, kako
lahko kulturnovarstveni pogoji dovoljujejo rušenje objekta Rodine 21, če je ta še vedno pod
varstvom kulturne dediščine. Na kulturnem ministrstvu so nam pojasnili, da so o tem napravili poizvedbo in ugotovili, da je stavba v prostorskih aktih občine v resnici še vedno
varovana kot kulturna dediščina: ”Za obravnavo te zadeve torej ni relevanten samo obseg
območja naselbinske dediščine - vasi Rodine, pač pa tudi varstvo objekta Rodine 21.” A. H.

URŠKA JERALA S.P., CESTA NA LIPCE 14, LESCE

O pritožbi OGP Grad Bled zaradi zavrnitve gradbenega dovoljenja za gradnjo
na Rodinah bo okoljsko ministrstvo odločalo predvidoma februarja.

pon., tor., čet., pet.: 9.00 do 13.00, sob.: 8.00 do 12.00

Žirovniški občinski svet je v prvi obravnavi
potrdil spremembe dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana, po katerih je možna
gradnja obrtne cone v Žirovnici. Ministrstvo za
okolje in prostor je namreč na podlagi opravljene presoje vplivov na okolje ugotovilo, da cona
ne bo bistveno vplivala na okolje in življenje
netopirjev v Zasipu, če bodo upoštevani ukrepi
za omejitev hrupa, svetlobnega onesnaževanja
in drugih emisij oziroma vplivov. Načrtovana
cona sicer posega v vplivno območje Nature
2000. ”Če se bo načrtovalec držal usmeritev,
večjih preprek za gradnjo poslovne cone ne bi
več smelo biti,” pravi Marija Lužnik z občine
Žirovnica. Občinski podrobni prostorski načrt
za cono naj bi bil tako dokončno sprejet maja
prihodnje leto.
Kot so pojasnili v Protimu Ržišnik Perc iz
Šenčurja, ki pripravlja prostorske dokumente,
oziroma njegovem podjetju RP Investicije kot
investitorju, bo cona razdeljena v tri sklope: trgovsko-storitvene dejavnosti (10.500 kvadratnih metrov), servisne in obrtne dejavnosti
(41.500 kvadratnih metrov) ter logistiko in proizvodnjo (34.500 kvadratnih metrov). Po besedah direktorice podjetja RP Investicije Sabine

Urška Jerala, s.p.
T.: 04/5801240
Moste 31A
4274 ŽIROVNICA
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Aktualno

Pot do ustanovitve nove občine
ni bila lahka
Deset let je v nekem zgodovinskem obdobju
relativno kratka doba, pa vendar lahko zaznamovana z velikimi in pogumnimi dejanji.
To zagotovo velja za prebivalce krajev pod
Stolom, ki so v samostojni občini videli lepšo
prihodnost. Načrtovana odcepitev od občine
Jesenice je sprožila različne odzive med
ljudmi. Takratni svet krajevne skupnosti
Žirovnica je podpiral prizadevanja pobudnikov in imenoval delovno skupino, ki je potem odigrala pomembno vlogo pri nastajanju
nove občine. Predsednik je bil Jože Resman
in se danes dobro spominja poteka dogodkov,
tudi razpoloženja med zagovorniki in nasprotniki:
”Problemi občine Jesenice so bili takrat
tako veliki, da v njih nismo videli ugodne rešitve za naše kraje. Glavna naloga skupine je
bila priprava elaborata z vsemi ocenami, pravnimi podlagami in finančnimi kazalci upravičenosti za samostojno občino. Sestavljena je
bila izključno iz strokovnjakov, ki so poznali
Žirovnico, njene probleme in postopke za
ustanovitev. Ljudje so se različno odzivali.

Bili so nasprotniki, ki so nas spraševali, kaj se
sploh gremo v tej skupini. Z druge strani so
prihajale iniciative dajte že nekaj narediti za
te kraje. Takratna politika nam tudi na državnem nivoju ni bila naklonjena. Ko smo imeli
elaborat pripravljen, ga je državni zbor najprej zavrnil. Vložili smo pritožbo na ustavno
sodišče, ki je odločilo, da mora zbor še enkrat
odločati. Šele nato je dal soglasje, da smo
lahko pristopili k ustanovitvi lastne občine.”
Jože Resman je od ustanovitve občine do
danes tesno povezan z delom in razvojem na
različnih področjih. Vsa leta je član občinskega sveta, zelo je aktiven na kulturnem področju. In kako danes po desetih letih gleda na
bodoči razvoj občine? ”Občina Žirovnica ima
zagotovo še veliko izzivov in vse možnosti, da
se uveljavi širše v Sloveniji. Prav je, da se čim
več ljudi vključuje v razvoj in reševanje problemov. Naše prednosti niso le zaradi slavnih
mož izpod Stola in bogate kulturne preteklosti. Pomembno je, da imajo številni občani interes, da se zgodovina poveže s sedanjostjo in
prihodnostjo.” Janko Rabič

Jože Resman je vodil delovno skupino za ustanovitev
občine Žirovnica / Foto: Ana Hartman

Odprli vodohran nad Smokučem
Konec novembra so nad Smokučem uradno predali namenu nov
vodohran s kapaciteto tristo kubičnih metrov vode, za katerega so
si v občini Žirovnica prizadevali že vrsto let. Naj spomnimo, da so
gradnjo ovirali zapleti z lastništvom zemljišča, zato župan Leopold
Pogačar na odprtju ni skrival zadovoljstva, da so našli skupni jezik
z novim vodstvom Agrarne skupnosti Smokuč-Rodine za odkup
zemljišča, na katerem stoji vodohran. Ta bo po besedah župana
bistveno izboljšal preskrbo s pitno vodo v vaseh od Rodin do
Zabreznice in odpravil težave s slabim pritiskom vode v višje
ležečih predelih vasi. Vodohran je zamenjal začasni raztežilnik v
Rebru in je priključen na obstoječi vodovod, ki poteka iz doline Završnice prek Smokuškega sedla. Investicija je vredna dobrih tristo
tisoč evrov, od tega je občina petdeset tisoč evrov pridobila od
države po zakonu o sofinanciranju občin. Kot je pojasnil Stane
Remic iz Cestnega podjetja Kranj, so v vodohran vgradili približno
dvesto kubičnih metrov betona, nekaj čez dvajset ton armature, za
povezavo vodohrana s Smokučem smo vgradili 650 metrov
vodovodnih cevi in 250 metrov za vas Rodine. A. H., foto: K. P.

Z odprtja vodohrana (od leve): Stane Remic iz CP Kranj, župan Leopold
Pogačar in Matjaž Šebat, predsednik Agrarne skupnosti Smokuč-Rodine
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Zanimivosti

Več kot samo poklic
Svoje delo je nagrajena upokojena profesorica defektologije Mirjana Pretnar vedno imela za poslanstvo.
”Moje delo je bilo izjemno zanimivo, dajalo mi je veliko možnosti biti ustvarjalen, prinašalo
je veliko novih strokovnih izzivov, zahtevalo pa je tudi neprestano izobraževanje in iskanje
novih znanj,” je o svojem delu, za
katerega je prejela tudi državno
nagrado za življenjsko delo na
področju šolanja otrok s posebnimi potrebami, dejala upokojena profesorica defektologije Mirjana Pretnar iz Smokuča.
Ob odpiranju predšolskih oddelkov za otroke s posebnimi potrebami je postala vodja prvega razvojnega oddelka na Gorenjskem.
Zanj je tudi oblikovala program in
obenem vodila strokovni aktiv
specialnih pedagogov, ki so delali
v teh oddelkih. Zadnjih šest let
svojega dela je bila ravnateljica
osnovne šole s prilagojenim programom in varstveno-delovnega
centra za odrasle osebe s posebnimi potrebami na Jesenicah. Kot so
poudarili ob podelitvi nagrade, je
znala pri poučevanju otrok in mla-

dostnikov s posebnimi potrebami
poiskati njihova močna področja
ter ustvarjati toplo in obenem delovno vzdušje v skupini. Zanje je
znala oblikovati tudi številna kakovostna in zanimiva učna gradiva, izvirne učne pripomočke in didaktične igre. Organizirala je številna državna tekmovanja s področja matematike za učence osnovnih šol s prilagojenim programom, razen tega je avtorica več
izvirnih matematičnih nalog za
šolska, regijska in državna tekmovanja. Ob svojem rednem delu je
bila aktivna tudi na drugih strokovnih področjih. Med drugim je
dvanajst let vodila eno prvih specialnopedagoških svetovalnic v
Sloveniji, veliko svojega prostega
časa je posvetila tudi otrokom s
cerebralno paralizo.
”Pri mojem delu ni bilo velikih
zmag, ampak na tisoče majhnih
uspehov, ki so majhni le na videz,
ker so za večino ljudi razumljivi
sami po sebi,” pravi Mirjana Pretnar in se ob tem spomni ene od

svojih izkušenj, ko se je s štiriletnim dečkom učila jesti z žlico.
”Kar deset mesecev je trajalo postopno učenje in spodbujanje. In
potem je nekega dne uspel sam

nesti žlico v usta, sam jesti. Nepopisen občutek veselja, da sva zmagala, on in jaz.”
Mateja Rant,
foto: Anka Bulovec

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 10. - 23.00
Kuhinja: od 11. - 22.45
Razvoz hrane: od 13. - 22.45

●

●

●

●

●

Srečno 2009
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Starejši

Cecilija dopolnila 102 leti
Najstarejša občanka Žirovnice Cecilija Pristov je 2. novembra praznovala 102. rojstni dan.
Ob visokem jubileju je Ceciliji
Pristov tudi letos občina Žirovnica v sodelovanju z društvom upokojencev in svojci pripravila slavje v Čopovi rojstni hiši v Žirovnici, ki so ga popestrili učenci OŠ
Žirovnica in citrar Valentin Kelbl. Ob tej priložnosti so slavljenki
poleg svojcev čestitali župan Leopold Pogačar, predsednik upokojenskega društva Edo Kavčič,
predstavnice Rdečega križa in Karitas ter drugi. Cecilija živi skupaj
s sinom Francem v Vrbi, vsak dan
pa ju obiskujejo in na pomoč priskočijo njene hčere Helena, Mila
in Pavla. Zdravje ji še vedno dobro služi, le s sluhom ima nekaj
težav. Ima sedem vnukov, enajst

pravnukov in dva prapravnuka.
Družbe je vedno zelo vesela, sicer
pa si čas krajša z gledanjem televizije. Znana je tudi po dobrih delih, saj že vrsto let mesečno po
svojih zmožnostih denarno pomaga ljudem v stiski.
Cecilija se še dobro spominja
številnih dogodkov iz svojega življenja, ki jih pogosto premleva ponoči, ko ne more spati. Rodila se
je na Vogvarčkovi domačiji v
Zgoši pri Begunjah. Zgodaj je izgubila mamo, v družini je bilo kar
deset otrok. Izučila se je za šiviljo.
Z možem sta leta 1938 zgradila
hišo v Vrbi, rodilo pa se jima je
sedem otrok, dva sta umrla že v
rosnih letih. A. H.

Visoki jubileji starejših občanov
Gospa Marija Janša z Breznice je 12. decembra dopolnila 95 let.
Čestitke z dobrimi željami so voščili župan Leopold Pogačar s
sodelavko Heleno Čadež, predsednik DUŽ Edvard Kavčič, Jerca
Tičar in zaupnica Ani Rekar. Letos se ji je zdravje začelo slabšati, pomoč ji nudita hčerka in zet. Rada še bere, gleda televizijo.
Rojena je bila na Dovjem staršem Smolej, po domače pri Kajžnek,
bilo je devet otrok. V mladosti je med turistično sezono 15 let delala na
Bledu v hotelu Toplice kot sobarica. S prihranki je kupila v dolini Vrata gostišče pri Peričniku pred 2. svetovno vojno, potem ga je podarila
bratu. Rada je igrala in pela pri cerkvenem zboru, dobro se spominja
župnika Jakoba Aljaža. Leta 1944 se je poročila z Jožetom Janša, v
mladosti zelo znanim športnikom v tekih na smučeh, ki je bil v tistem
obdobju tudi državni prvak in udeleženec na zimskih olimpijskih igrah
v Chamonixu leta 1924. Marija hrani vsa priznanja in medalje za
športne dosežke. Njun dom je bila potem kmetija in gostilna, povsod je
bilo dosti dela. V zakonu sta se rodila sin in hči. Zgodaj je postala vdova in skrbela za otroka ter pomagala sovaščanom. Hči Marjana se je
poročila s Tomažem Rihtarjem, ustvarila družino in zgradila dom. Pred
25 leti je ga. Marija Janša z Dovjega prišla na Breznico. Ima vnukinjo
in vnuka ter 5 pravnukov. Njen sin Janez se je še kot študent ponesrečil
in umrl.

Danes, 23. decembra, je 90 let dopolnila gospa Ivana Peljhan z
Rodin. V petek sta jo obiskali in zaželeli veliko zdravja Jerca Tičar in
zaupnica vasi Rodine Anica Kermc. Obiskati nameravajo tudi gospoda Antona Lakoto, ki je 15. decembra dopolnil 92 let.
Jerca Tičar

Srečanje starejših

Srečanja se je udeležilo 40 občanov, starejših 80 let.

Marija Janša z Breznice je praznovala 95. rojstni dan.
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Minuli četrtek je občina Žirovnica v sodelovanju z društvom upokojencev (DU) v gostišču Osvald na Selu pripravila srečanje občanov,
starejših od 80 let. Slednjih je v občini 179, srečanja pa se je udeležilo
40 starostnikov. Ti so se s pomočjo videoprojekcije spomnili nekaterih
prijetnih dogodkov letošnjega leta, kot so praznovanje 102. rojstnega
dne Cecilije Pristov, Srečanje upokojencev Gorenjske, rekreacija upokojencev ... Marija Sitar je srečanje popestrila s pripovedjo o Francetu Prešernu, Mara Kokalj pa z recitiranjem svojih pesmi. Pozdravni
nagovor in voščilo za praznike sta imela predsednik DU Edvard
Kavčič in župan Leopold Pogačar. Minuli teden so župan in svetovalka Helena Čadež ter predsednik DU in Jerca Tičar, vodja sekcije
za starejše, z obiskom razveselili še dve občanki v domu dr. Janka
Benedika v Radovljici ter enajst občanov in občank, ki bivajo v jeseniškem domu dr. Franceta Berglja. Obisku na Jesenicah so se
pridružili tudi učenci OŠ Žirovnica pod mentorstvom Irene Pirc, ki so
pripravili krajši program za vse oskrbovance. A. H.

Zanimivosti

Preverjanje ekip prve pomoči
Konec septembra je pri Osnovni šoli Žirovnica potekalo 13. regijsko preverjanje usposobljenosti ekip prve
pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa.
Med devetimi ekipami, ki so sodelovale na
trinajstem regijskem preverjanju usposobljenosti ekip prve pomoči v Zabreznici, sta bili
uspešni tudi domači ekipi; združena ekipa
PGD Smokuč-Zabreznica je bila ocenjena kot
tretja najbolj usposobljena, ekipa Civilne zaščite občine Žirovnica pa je bila na koncu sedma.
Sodelujoče ekipe so morale pokazati svoje
znanje prve pomoči v treh realistično prikazanih situacijah. Pomagati so morali ponesrečencem z različnimi zlomi, vrezninami in raztrganinami, utopljencu, psihotravmatizirani osebi
in podobno. Pri vsakem posredovanju so imeli
na voljo deset minut, vsaka ekipa pa je štela
šest članov (in rezervo). ”Naloge so bile kar
zahtevne, zlasti ker so vsebovale kombinacije
različnih poškodb, ekipe pa smo imele na voljo le po šest reševalcev in rezervo. Letos smo
prvič nastopili, zato je bilo nekaj treme, a smo
delali kar dovolj usklajeno,” je nastop ekipe
PGD Smokuč-Zabreznica komentirala njena
vodja Marja Jalen. Poleg nje so bili v ekipi:
Maja Ambrožič, Alenka Pristov, Bogo Legat, Andi Ipavec, Robi Regovec in rezerva
Zvone Bulovec. Za občine z manj kot 5000
prebivalci ekipe prve pomoči niso več obvez-

Ekipa prve pomoči PGD Smokuč-Zabreznica s predsednico ocenjevalne komisije dr. Alenko Kralj Odar
ne, zato je še toliko bolj pohvalno, da ima občina Žirovnica kar dve taki ekipi.
Ob tej priložnosti je župan Leopold Pogačar
PGD Zabreznica v uporabo izročil avtomatski
defibrilator. Namestili so ga v gasilsko vozilo,
ki ga gasilci uporabljajo ob vseh intervencijah.
”Defibrilatorja v naši občini še nismo imeli,

razen tistega v zdravstvenem domu. Zanj in za
pripadajočo opremo je občina odštela dva tisoč
evrov,” je pojasnil župan. ”Občina nam je lani
poklonila zajemalna nosila, letos defibrilator,
ostalo opremo za prvo pomoč pa smo prejeli
od civilne zaščite,” pa je razložil Sašo Pintar,
poveljnik PGD Zabreznica.
Simon Šubic
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Mnenja, novice

Odprto pismo
županu
Približujejo se praznični dnevi in zato
stanovalci vasi Doslovče, Smokuč in Rodine
upamo, da dovolj zgodaj spet opozarjamo na
praznično okrasitev. Lepo osvetljene dekoracije na javni razsvetljavi potekajo od Žirovnice
do Breznice, potem pa dobiš občutek, da ne
spadaš v to občino, zato stanovalci teh vasi zahtevamo praznično osvetlitev, ker menimo, da
s prispevki in svojimi dejanji ravno tako pripadamo praznično okrašeni občini kot ostali.
Krajani Doslovč, Smokuča in Rodin
VPRAŠANJE:
- Kaj je z denarjem, ki nam pripada od telefonskih priključkov?
- Ali bodo urejene tekaške proge in s tem
poskrbljeno za rekreacijo kot v ostalih občinah?
vaši občani

Spoštovani avtor(ji)
odprtega pisma županu!
Vaše pismo in moj odgovor
bom objavil na naši spletni strani in ga poslal
v naslednjo številko mesečnega obvestila občanom in tudi v Novice občine Žirovnica. Bom
konkreten in jedrnat, tako kot je (so) bil(i) avtor(ji) pisma, ki se žal ni(so) podpisal(i). Na
prvo vprašanje okoli novoletne okrasitve vasi

vas prosim, ne pozabite, da se izobešajo zastave
in okrašuje občina, odkar sem jaz župan, prej
tega sploh ni bilo. Izobešanje zastav in okraševanje je povezano s stroški in tehničnimi rešitvami (ustrezni drogovi, električna napeljava, nosilci za zastave). Res smo najprej okrasili le del
občine od stavbe Elektra do cerkve na Breznici,
ker je to nekakšen center občine. Saj so na tem
delu trgovina, pošta, zdravstveni dom, šola, občina, cerkev, kulturna dvorana. Šli smo že korak
naprej, v nekatere dele ostalih vasi, kjer imamo
električne drogove, smo že namestili nosilce za
zastave in jih tudi že izobešamo.
Dne 13. novembra 2008 (en dan prej, preden
sem prejel vaše pismo) sta občinska uslužbenka in predstavnik Elektroinštalacij Čarni, ki
vzdržuje našo javno razsvetljavo, pogledala,
kje je možno namestiti dodatne okrasitve v vsaki vasi. Ker smo s sredstvi omejeni, smo se odločili, da bomo vsako leto nabavili nekaj dodatnih okraskov. Za začetek bomo že letos v
vsako vas namestili nekaj okraskov.
Kljub intenzivni investicijski fazi, v kateri
smo, najdemo sredstva tudi za te namene, kajti moje stališče je, da je potrebno skrbeti tudi
za te zadeve in kot lahko sami opazite, se je že
marsikaj postorilo. Računam, da mi bo občinski svet stal ob strani in v proračunu potrdil sredstva tudi za ta namen. Tako bi do leta
2010 lahko okrasili večino občine vseh 10
vasi.
Okoli telefonije, ne razumem vprašanja, saj
smo vas obvestili v mesečni zgibanki, ki jo
prejme vsako gospodinjstvo o vračilu z natančnimi navodili, obvestili preko interneta in zraven priložili obrazce in navodilo, obvestili pre-

Srečno 2009 !

Saša

Kozmetični studio

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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ko Radia Triglav, članek je bil v Gorenjskem
glasu, pa tudi od ust do ust je že šlo, saj nas je
do sedaj obiskalo na občini več kot 350 (od nekaj več kot 1000) upravičencev, brez tistih, ki
so obrazce poslali po pošti ali jih pustili v našem nabiralniku. Skratka pridite, oddajte vlogo in pri tem prosim upoštevajte uradne ure.
Kar se tiče tekaških prog, so se vsako leto, če
je bil le sneg, urejale. Za čas mojega mandata
to skupaj s TVD, posamezniki in društvi ureja
g. Janez Dolžan iz našega Zavoda za turizem
in kulturo Žirovnica. Če bo sneg, bo tudi letos
tako, občina pa bo krila del teh stroškov. Prog
ni tam, kjer lastniki to ne dovolijo, kajti tudi ko
sneg prekrije zemljo, lastnina ostaja.
Vaš župan Leopold Pogačar

Zakaj tako?
V občinskih glasilih, tudi sosednjih občin,
imajo občani prostor za objavo predlogov,
pohval in kritik. Župani pisno odgovarjajo
občanom na postavljena vprašanja. Občinski svetniki neradi prisluhnejo občanom, še
manj predstavljajo predloge občanov na sejah občinskega sveta. Na primer, da se
občinski odloki, razni razpisi objavljajo na
krajevno običajen način in v občinskih
glasilih, ki so najbolj množično dostopni
občanom.
Pričakujem odprt dialog in odgovor župana na moj predlog, da to možnost uvedemo tudi v naši občini.
Pavel Bešter

Preventivne meritve
Rdeči križ in Društvo upokojencev sporočata, da bodo preventivne
meritve krvnega tlaka, krvnega sladkorja in holesterola v Čopovi
rojstni hiši v Žirovnici predvidoma 13. februarja, 13. marca in 3. aprila od 8. do 10. ure. Prosijo vas, da ne zajtrkujete. A. H.

VOŠČILI
Mirne božične praznike, zdravja, zadovoljstva in medsebojnega razumevanja v prihajajočem letu 2009 želi vsem članom
Predsednik DUŽ Edvard Kavčič in upravni odbor
Prostovoljno gasilsko društvo Zabreznica vse občankam in občanom
želi blagoslovljen Božič ter srečno, zdravo in uspešno leto 2009.
UO PGD Zabreznica. Na pomoč!

Izgnanci še vedno niso uveljavili vseh pravic
Čeprav se druga svetovna vojna vse bolj časovno oddaljuje, nekateri
udeleženci še vedno nimajo urejenih pravic, ki jim pripadajo. Med njimi so tudi izgnanci, ki jih je bilo v Sloveniji 60 tisoč. Združeni v 85
krajevnih organizacij s 17 tisoč člani so šele po več kot petdesetih letih
dosegli, da prejemajo rento, imajo plačano dodatno zdravstveno
zavarovanje in imajo možnosti zdraviliškega zdravljenja. Krajevna organizacija Jesenice (sedež imajo v prostorih Združenja za vrednote
NOB Jesenice), ki ima tudi 30 članov iz občine Žirovnice, se z delom
aktivno vključuje v prizadevanja, da se uredijo pravice izgnancev. Po
besedah predsednice Slavice Biček jih rento večina prejema. Vsote so
različne glede na čas v izgnanstvu. Sedaj se borijo še za materialno vojno odškodnino in upajo, da bo kmalu sprejet ustrezen zakon. Za uspešnejše delo želijo v organizacijo pritegniti nove člane, predvsem
mlade in sorodnike izgnancev. J. R.

Natečaj

Na ogled naj fotografije
V Fotogaleriji Jake Čopa v avli
zdravstvene postaje na Selu bodo
do osmega februarja razstavljene
najboljše fotografije z drugega natečaja za Naj fotografijo občine
Žirovnica. Tega je jeseni razpisal
Zavod za turizem in kulturo Žirovnica (ZTK). ”Na natečaj je prispelo 39 fotografij enajstih avtorjev. Tudi letos je prevladovala pokrajinska tematika, predvsem gore
in vasi, za razliko od prvega natečaja pa tudi motivi športa, živali
in ljudi,” je povedal direktor ZTK
Janez Dolžan.
Komisija, ki sta jo poleg Dolžana sestavljala Marija H. Perat in
Jani Novak, predsednica in član
Fotografskega društva Jesenice
(FD), je prvo mesto dodelila Bogdanu Briclju z Jesenic za fotografijo Popoldanski sprehod. ”Nastala je, ko sem fotografiral cerkev na
Rodinah, potem pa je povsem naključno prišla mimo sprehajalka s
psom,” je pojasnil Bricelj. Drugo
mesto je pripadlo Franciju Jamarju z Breznice za fotografijo

Na pašo, ki prikazuje kmeta, ki
vodi živino na pašo. ”Posnel sem
jo pred tremi leti na kmetiji Dovar
na Breznici,” se spominja Jamar,
ki se že vrsto let ljubiteljsko
ukvarja s fotografiranjem, vodi pa
tudi Fotogalerijo Jake Čopa. Tretje mesto je dosegla Maja Jauh iz
Zabreznice s fotografijo Križišče
med Breznico in Vrbo. ”Posnela
sem jo letos poleti pri cerkvi Sv.
Lovrenca nad Zabreznico. Fotoaparat je moj stalni spremljevalec
na sprehodih in izletih. Najraje fotografiram pokrajino, znamenitosti, živali ... To je bilo moje prvo
sodelovanje na tovrstnem natečaju,” je povedala dijakinja tretjega
letnika Gimnazije Jesenice.
Komisija je podelila še dve pohvali, in sicer Robertu Martinčiču z Rodin za fotografijo Stol z
vzhoda in Janezu Šmitku s Sela
za fotografijo Selška cerkev, na
kateri je avtor ujel enega od redkih trenutkov, ko jo ozadje v temi,
medtem ko na cerkev posije sonce.
Ana Hartman

Prva nagrada: Popoldanski sprehod, avtor Bogdan Bricelj z Jesenic

Druga nagrada: Na pašo, avtor Franci Jamar z Breznice

Tretja nagrada: Križišče med Breznico in Vrbo, avtorica Maja Jauh iz Zabreznice
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Šola, vrtec

Starše so razveselili s koncertom
Učenci OŠ Žirovnica so minulo sredo v dvorani na Breznici pripravili glasbeno-kulturni
dogodek za starše. ”Pravzaprav je že v navadi,
da decembra skupaj z učenci organiziramo
različne tovrstne kulturne dogodke,” je dejala
učiteljica glasbene vzgoje in zborovodstva na
OŠ Žirovnica Slavica Magdič, ki je hkrati tudi
idejna voditeljica in realizatorka koncerta za
starše, ter nadaljevala: ”Lani smo pripravili
koncert le za učence, letos pa tudi za starše,
jim na ta način pričarali čarobnost zimskega
časa in hkrati prikazali naše delo in delo otrok.
Za odrsko sceno so poskrbeli otroci sami. Zimsko idilo so namreč oblikovali na tehniških
dnevih pod vodstvom učiteljic likovnega pouka Magde Češak in Mete Čuk ter učitelja tehničnega pouka Boruta Fajfarja, za plesno koreografijo pa sta bili zadolženi učenki Eva Zemlja in Neža Ženar.” Eva in Neža, slednja si je na
letošnjem svetovnem prvenstvu v Nemčiji priplesala odlični 4. in 6. mesto v stepu, sta se
predstavili tudi s plesno točko. Ob spremljavi
pianistke Metke Magdič so prepevali tudi trije

Pevski zborček v indijanski preobleki
osnovnošolski pevski zborčki. Učenki Polona
Toman, ki je igrala na citre, in mlada pevka
Katarina Poklukar sta nastopili v solo izvedbi.
Otroci so pokazali tudi svoj igralski talent in

recitirali poezijo. Na koncu sta sledili še zahvala in novoletno voščilo ravnatelja Valentina
Sodje.
Anka Bulovec

Praznični december v vrtcu
Mesec december so v žirovniškem vrtcu začeli z novoletnimi delavnicami za starše. Ti so iz naravnih materialov izdelovali novoletne
okraske, iz papirnatih lončkov pa zvončke, iz satja so oblikovali sveče,
z modelčki izrezovali zvezdice ... ”Največ veselja je bilo, ko so otroci
samostojno nosili okraske na smrečico,” je povedala vodja vrtca Aleksandra Donoša. December je otrokom v vrtcu postregel tudi s številnimi predstavami. ”Ogledali smo si muzikal Zimska olimpiada in Božična zgodba v izvedbi 3. letnika Srednje šole Jesenice, smer predšolska vzgoja, ter lutkovni predstavi o zimski pravljici in Obuti maček.
Obiskal nas je tudi dedek Mraz. Pod smrečico je pustil skupna darila
(različne didaktične materiale s poudarkom na razvijanju matematičnih
predstav in pojmov). Druge dneve smo zapolnili z oblikovanjem svečnikov, ustvarjanjem in pisanjem voščilnic, prepevanjem pesmic o zimi
in dedku Mrazu, rajanjem okoli smrečice, branjem prazničnih pravljic
...,” je dodala Donoša. A. H.

Sladek medeni zajtrk

Novoletnih delavnic v vrtcu se je udeležilo veliko staršev.
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”Med imam rada, ker je dober. Doma ga nič ne jemo, ga pa zato v
vrtcu. Med pomaga, če te boli grlo in če si prehlajen,” nam je zaupala
petletna Anja, medtem ko se je pri zajtrku v vrtcu sladkala z medom.
V žirovniškem vrtcu so se namreč tudi letos novembra pridružili dobrodelno-izobraževalni akciji En dan za zajtrk med slovenskih čebelarjev v naših vrtcih, v sklopu katere so čebelarji vsem slovenskim vrtcem
podarili poldrugo tono medu. V Čebelarski zvezi Slovenije (ČZS) želijo z akcijo približati med otrokom in jim vzbuditi željo po zdravem
življenju, obenem pa želijo preko otrok o koristnosti medu v vsakdanji
prehrani seznaniti tudi starše. ”Poleg tega želimo pri otrocih in njihovih starših vzbuditi skrb za čebelo in s tem za okolje,” pravi Boštjan
Noč, predsednik ČZS. V sklopu akcije so slovenskim osnovnim šolam
podarili film S čebelo do medu, med otroke v vrtcih in osnovnih šolah
pa so razdelili zgibanke Čebelica, moja prijateljica. Noč se je medenega zajtrka udeležil v domačem, žirovniškem vrtcu, kjer so zajtrkovali
tudi nekateri čebelarji, ravnatelj Valentin Sodja in župan Leopold Pogačar. V vrtcu so se ob tem po besedah vodje Aleksandre Donoša
medu posvetili predvsem z zdravstvenega vidika: ”Otrokom je znano,
da za različne bolezni obstaja različna vrsta medu. Na sprehodih se jim
sicer porodi ogromno vprašanj ob opazovanju čebelnjakov.”
A. H., foto: Kaja Pogačar

Otroška peresa, oglasi
za marsikaj zahvaliti staršem, saj sem zaradi njih tak, kot sem. Že 14
let me imata starša nadvse rada. Mami me je naučila, da moram imeti
ljudi vedno rad in po svojih najboljših močeh pomagati tistim, ki mojo
pomoč potrebujejo. Naučila me je tudi, kako iz vsake stvari izluščiti
nekaj lepega in pozitivno gledati na življenje. Podpira me tudi pri tem,
da sem to, kar sem, edinstven in poseben. Ati pa je imel bolj moško
vlogo pri vzgajanju. Zaradi njega imam rad nogomet in lokostrelstvo.
Mogoče pa imam po njem tudi to, da včasih nekoliko raje kot po knjigi posežem po daljinskem upravljavcu televizije. Vendar me je na tak
način naučil ljubezni do tujih jezikov.
Svoje starše imam zelo rad in se jim moram zahvaliti, ker že 14 let skrbita zame in mi stojita ob strani.
Urban Marčič

Novoletno voščilo
Naj zadiši po čaju,
tu, v našem lepem kraju.
Naj zagori ogenj v kaminu,
to leto naj ostane v spominu.
Naj bo okrog nas dovolj topline,
ki nikoli naj ne mine.
Natalija Kosmač, 8. razred

Moje božične želje
Moje božične želje bodo letos skromne. V preteklosti so bile bolj zahtevne, letos pa si želim, da bi bil srečen, zadovoljen v šoli in da bi bil
zdrav in se ne bi polomil. Želim si tudi malo sreče v ljubezni ter da bi
bil uspešen v športu. Vem, da mi vsega tega božiček ne bo mogel
prinesti in da si bom moral pomagati tudi sam.
Luka Pretnar, 9. b

Dragi Božiček!
Letošnje leto nimam prav posebnih želja. Saj vem, da je gospodarska
in finančna kriza. Zato te prosim, da mi ne nosiš nič posebnega, razen
nekaj sladkarij in čipsa. To so moje skromne želje, za katere upam, da
se mi bodo uresničile.
Žiga Frelih, 8. b

Hvala staršem
Nekega mrzlega decembrskega jutra 1994, ko je močno sneženje
povzročilo zastoj po vseh cestah, je nekje v bolnišnici na svet prijokal
drobcen deček z gostimi črnimi lasmi in kdo bi si mislil, da bo ta deček
postal jaz. Da, že kar daleč sem prišel. V svojem življenju pa se moram

ZASEBNA ZOBNA
ORDINACIJA
Margita Zupanc Porenta, dr. dent. med.
Selo pri Žirovnici 8a
Žirovnica 4274 Žirovnica

T: 04/580 91 85
e-pošta: margita.zobna@s5.net

❆

❆

❆

Cenjene stranke obveščamo,
da bo ambulanta od 23. 12. 2008
❆
do 5. 1. 2009 zaprta!
❆

❆

❆ Občankam in občanom
❆

želimo prijetne praznike in srečno
v prihajajočem letu 2009!
❆

❆

❆
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Delavnice za odrasle
dobro obiskane
V knjižnici Matije Čopa v Žirovnici so jeseni začeli prirejati brezplačne delavnice za odrasle, ki potekajo zadnji četrtek v mesecu. Doslej
so za njimi štiri delavnice, v sklopu katerih so pod spretnimi prsti nastajale voščilnice, šatuljice iz nespredene volne in okraski za novoletno
smrekico iz filca. ”Delavnice so izredno dobro obiskane. Ker so prostori v knjižnici neprimerni za večje skupine, je vodja delavnic Natalija
Štular postavila mejo na deset udeležencev. Z delavnicami bomo tako
vsekakor nadaljevali. Udeleženke so sicer izrazile željo, da bi se srečevale vsak teden, a bomo zaenkrat ostali pri mesečnih delavnicah,” je pojasnila Saška Martinuč iz žirovniške knjižnice.
Nadaljevali bodo tudi z ustvarjalnimi delavnicami in urami pravljic za

Takole so pod spretnimi prsti nastajali okraski iz filca.
otroke, ki potekajo enkrat tedensko ob ponedeljkih. Delavnice so brezplačne in se jih lahko udeležijo otroci od 6. leta dalje, na ure pravljic pa
so vabljeni otroci od 4. leta dalje.
A. H.

KNJIŽNICA MATIJE ČOPA ŽIROVNICA

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

❆

❆

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

❆

❆

❆

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

❆

❆

❆

❆

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

❆

Vsem občanom želimo blagoslovljen božič in
veliko zdravih nasmehov v letu 2009.

Program dejavnosti januar 2009
05. 01. 09 od 17.00 do 17.45: Ura pravljic
12. 01. 09 od 16.00 do 18.00: Ustvarjalne delavnice
19. 01. 09 od 17.00 do 17.45: Ura pravljic
22. 01. 09 ob 19.00: Kemikalije v vsakdanjem življenju
26. 01. 09 od 16.00 do 18.00 ob 18.00: Ustvarjalne delavnice
žrebanje uganke meseca
29. 01. 09od 18.00 do 20.00: Ustvarjalne delavnice za odrasle
Program dejavnosti februar 2009
02. 02. 09 od 17.00 do 17.45: Ura pravljic
05. 02. 09 ob 19.00: Literarni večer ob kulturnem prazniku
09. 02. 09 od 16.00 do 18.00: Ustvarjalne delavnice
16. 02. 09 od 17.00 do 17.45: Ura pravljic
23. 02. 09 od 16.00 do 18.00 ob 18.00: Ustvarjalne delavnice
žrebanje uganke meseca
26. 02. 09 od 18.00 do 20.00: Ustvarjalne delavnice za odrasle
Program dejavnosti marec 2009
02. 03. 09 od 17.00 do 17.45: Ura pravljic
09. 03. 09 od 16.00 do 18.00 Ustvarjalne delavnice
16. 03. 09 od 17.00 do 17.45 Ura pravljic
19. 03. 09 ob 19.00: Potopisno predavanje - IRAN
23. 03. 09: od 16.00 do 18.00: Ustvarjalne delavnice
26. 03. 09 od 18.00 do 20.00: Ustvarjalne delavnice za odrasle
30. 03. 09 ob 18.00: Žrebanje uganke meseca
Knjižnica Matije Čopa Žirovnica je odprta v:
ponedeljek: 15.00 - 19.00; torek: 10.00 - 14.00; sreda: 15.00 - 19.00;
četrtek 15.00 - 19.00

Izdelujejo tudi medeno penino
V Čebelarstvu Boštjan in Anton Noč so
poldrugo leto trdega, predvsem pa
strokovno zelo zahtevnega dela oktobra
kronali s prvo steklenico medene penine.
Kot so sporočili iz Nočevega čebelarstva,
medena penina predstavlja višek čebelarjevega znanja in jo strokovnjaki uvrščajo
med vrhunske pijače. Izdelana je po klasični
šampanjski metodi iz najkakovostnejšega
slovenskega medu. Slovenski čebelarji so
edini v svetu, ki izdelujejo iz medu tudi
medeno penino. S tem se pri nas za zdaj ukvarja enajst čebelarjev, skupno pa napolnijo
od tri do štiri tisoč steklenic.
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Zanimivosti

Novembra so se zaključile delavnice v sklopu projekta Podjetniška kavica. Razvojna agencija Zgornje Gorenjske je organizirala šest delavnic v
treh tematskih sklopih. Nekatere izmed delavnic so potekale več dni. Prvi
je zajemal enostavno knjigovodstvo, kjer so udeleženci pridobili nekakšno
odskočno desko za nadaljnje delo ali pa samostojno opravljanje knjigovodstva v že obstoječih podjetjih. Delavnico je vodila Janči Tolar. Drugi del
sklopa se je nanašal na osebno dopolnilno delo in praktično izdelavo
izdelkov iz sintetične mase (das masa). Udeleženci so bili navdušeni nad
dobljenimi rezultati, saj so nekateri izmed njih trdili, da nimajo tako
izraženih ročnih spretnosti. Moderatorka in vodja delavnice je bila Ševala
Kovač. Zadnji sklop delavnic pa se je nanašal na nevrologistični pristop s
področja retorike in komunikacije. Pridobljena znanja bodo udeleženci
lahko koristili tako v poslovnem kot osebnem izpopolnjevanju. Delavnico,
ki je potekala predvsem praktično in skupinsko, je vodila Urša Rozman.
Projekt Podjetniška kavica je postal zelo priljubljen med udeleženci, saj
nekateri prihajajo iz leta v leto znova in dajejo predloge za nadaljnje izvajanje tovrstnih delavnic. Tako smo tudi letos zbrali nekaj predlogov:
poslovni bonton in poslovno oblačenje, oblikovanje lastne spletne strani,
javno nastopanje in odnosi z javnostjo, trženje izdelkov in storitev ter
druge. Na Razvojni agenciji Zgornje Gorenjske se bomo potrudili upoštevati vsaj nekatere izmed navedenih predlogov in jih vključiti v izvedbo v
letu 2009.
Projekt je bil za udeležence brezplačen ter sofinanciran s strani občin Jesenice, Kranjska Gora in Žirovnica. Zaradi vse večje prostorske stiske in
povpraševanja udeležencev po tovrstnem pridobivanju informacij upamo,
da bodo v naslednjem letu k projektu pristopile tudi druge občine in tako
omogočile razširjeno delo z več delavnicami. Eldina Čosatović, Ragor

V podjetju SGS Goršič Roman, s. p., se ukvarjamo
z raznimi zemeljskimi deli in avtoprevozništvom.
Nekaj našega podjetja:

Strankam se zahvaljujem za zaupanje in želim vesele
božične praznike in srečno v prihajajočem letu 2009!

STORITVE Z GRADBENIMI STROJI IN
AVTOPREVOZNIŠTVO
Roman Goršič, s. p., Selo 5a, 4274 Žirovnica

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

priklopi na kanalizacije
● urejanje dvorišč in okolice objektov
● priprava terena pred tlakovanjem in
asfaltiranjem
● asfaliranje in tlakovanje odvoznih cest in dvorišč
● izdelava opornih zidov
● dostava zemlje
● odvozi gradbenega in odpadnega materiala
● dostava vseh vrst gramoza
●

Vsem strankam in poslovnim partnerjem se
zahvaljujemo za zaupanje in jim želimo vesele
praznike in srečno v letu 2009.
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Polona Kunčič s.p.

Zaključek delavnic
Podjetniška kavica

Rekreacija

Petintrideset razgibanih let
ženske rekreativne skupine
Dom TVD Partizan v Žirovnici je že desetletja prizorišče najrazličnejših športnih aktivnosti, tako tekmovalnih kot rekreativnih. Posebno mesto
med vadbenimi skupinami zagotovo zavzema ženska rekreacijska
skupina. Neprekinjeno deluje že 35 let in ves čas uresničuje znani rek
Zdrav duh v zdravem telesu. Od vsega začetka jo vodi Rahela Noč.
”V društvu so me povabili k sodelovanju in z veseljem sem sprejela izziv,
da vodim to skupino,” se spominja danes. ”Kar verjeti ne morem, da je res
že toliko časa. Večina članic je danes že upokojenih, vendar so še vse polne

Avtomehanika in vulkanizerstvo Andrej Kunčič, s. p.
Smokuč 17e, 4274 Žirovnica
GSM: 041/725-814
Vsem strankam in poslovnim partnerjem želimo vesele praznike
in srečno v letu 2009!
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energije. Na začetku smo bile tudi aktivne planinke, saj smo se vsako prvo
soboto v septembru povzpele na Stol. V vseh letih smo se na naših druženjih poleg razgibavanja ukvarjale z različnimi igrami z žogo, nekaj časa je
bila popularna aerobika. Smo skupina, ki nam telesna rekreacija in druženje
res veliko pomenita. Danes najraje igramo odbojko, ki je v Žirovnici najbolj
priljubljen šport. Najprej pa začenjamo z 20-minutnim razgibavanjem. Še
posebej smo se razveselile obnovljene dvorane, kjer je naša rekreacija še bolj
prijetna. Pohvala vodstvu društva, posebej Cirilu Dolarju.”
Naj dodamo, da poleg omenjene skupine deluje še ena podobna. To je
rekreativna skupina upokojenk. Obstaja od leta 1984 in jo vodi Mija
Rajgelj.
Janko Rabič

Šport

Zgodovinski podvig
Gregorja Žemlje
Z zmago na turnirju serije challenger v Mehiki se je Gregor Žemlja iz
Sela pri Žirovnici ob koncu leta uvrstil na 194. mesto svetovne lestvice
ATP, kar je zgodovinski uspeh, saj tega ni uspelo še nobenemu Slovencu.

Skakalci v pričakovanju
dobrih rezultatov
Pri Smučarskem skakalnem klubu Stol Žirovnica si po letnih treningih na skakalnicah
iz umetne snovi sploh niso privoščili počitka,
temveč so v novembru takoj stopili na sneg.
Za nekaj treningov jim je uspelo urediti domače skakalnice na Glenci, potem pa je odjuga pobrala sneg. V decembru so nekaj dni
”ujeli” v Beljaku in Ramsauu v Avstriji. Slabo in deževno vreme je vsakodnevno krojilo
urnike treningov. Po besedah glavnega trenerja Stanka Baloha upajo, da bo nova sezona kljub vsem omenjenim težavam uspešna.
To pričakuje od najbolj perspektivnih skakalcev, ki izboljšujejo rezultate na domači in
mednarodni skakalni sceni. Glavni aduti
bodo v novi sezoni pri članih Nejc Frank,
pri mlajših mladincih Rok Justin, pri dečkih
do 15 let Mitja Robič in Urban Dacar in v
mlajših kategorijah do 12 let Jernej Silvester in Matic Lotrič. Seveda imajo priložnost še vsi ostali v posameznih selekcijah, da
se izkažejo. Udeleževali se bodo regijskih
tekmovanj, državnih prvenstev, pokala Kokte
in mednarodnih tekmovanj.
J. R.

Tamara in Irenej
najhitrejša plavalca

Gregor Žemlja je v Mehiki dosegel zgodovinsko zmago zase in za slovenski tenis, trenutno pa je s 194. mestom
na ATP lestvici uvrščen najviše, kar je kdaj uspelo kateremu od naših tenisačev.
Najboljši slovenski teniški igralec iztekajočega se leta je 22-letni Gregor Žemlja, ki si je
laskavi naslov (dobil ga je na prireditvi minuli
teden) zaslužil z letošnjimi dobrimi rezultati,
katerih vrhunec je bil nastop na novembrskem
turnirju challenger v Cancunu v Mehiki. Gregor je v finalu z odlično igro premagal Argentinca Martina Alunda in kot prvi Slovenec
osvojil naslov najboljšega na turnirju serije
challenger. Njegova zmaga pa je bila zgodovinska tudi zato, ker se je po njej uvrstil na 194.
mesto na lestvici ATP, tako visoko pa doslej ni
uspelo priti še nobenemu Slovencu.
”Lahko rečem, da sem ob koncu leta s svojim
napredkom in rezultati zelo zadovoljen, zlasti
pa sem vesel, da sem sezono končal z zmago v
Mehiki. To me navdaja s potrebnim optimizmom pred pripravami na novo sezono, ki se
bodo začele prav hitro, saj že januarja odhajam
v Avstralijo. S trenerjem Žigo Janškovcem se
namreč odpravljava na enomesečno turnejo,” je
ob prihodu domov povedal Gregor, ki ga v Avstraliji čakajo tudi kvalifikacije za prvi grand
slam sezone.
”Seveda moj napredek ne bi bil mogoč, če mi
ne bi ob strani stali starši, pa tudi moj klub
Triglav in Iskratel, kjer dobivam podporo v
vseh pogledih. Predvsem pa je pomembno, da
smo vsi skupaj verjeli v rezultate, za katere
upam, da jih bom v novi sezoni še izboljšal,” je
tudi povedal simpatični Gregor, ki je tenis na
igrišču ob domači hiši začel igrati že s sedmimi leti, njegov prvi trener pa je bil Vili Novak.

”Niti sam ne vem, kako je oče prišel na idejo, da me že kot otroka začne učiti tenisa. On
je bil namreč smučarski skakalec in nikoli ni
resno igral tenisa. Sta ga pa oba starša rada
igrala za rekreacijo in sta praktično na
dvorišču pred domačo hišo naredila igrišče z
umetno travo. Tam se je tudi začela moja teniška pot in ljubezen do tenisa. Najprej sem treniral pri domačem teniškem društvu na Selu,
nato sem leto dni treniral v Radovljici, leta
2003 pa sem sklenil, da bo za večji napredek
treba v Kranj. Zame je bilo v Kranju marsikaj
novega, od okolja do novih soigralcev in trenerjev. Vendar pa je bila takrat to edina možna
poteza, ki se je izkazala tudi kot zelo pametna.
Poleg tega sem vedno rad smučal, rad sem
igral hokej na rolerjih in to rad počnem še
sedaj, če je le kaj časa,” tudi pravi Gregor, ki
je že kot fantič sanjal, da bo kdaj uvrščen med
najboljših 100 teniških igralcev na svetu. ”Mislim, da je to sedaj vse bolj realen cilj in z dobrimi igrami bi bilo to tudi mogoče. Vendar pa
nočem napovedovati hitrih preskokov, nočem
si zastavljati previsokih ciljev, saj me ti spravijo pod pritisk, ki mi onemogoča napredovanje. Zato sem se odločil za strategijo napredovanja korak za korakom,” še dodaja Gregor,
ki je ob igranju tenisa dokončal kranjsko
ekonomsko gimnazijo, sedaj pa je vpisan na
Fakulteto za organizacijske vede.
Vilma Stanovnik,
foto: Tina Dokl

Člani TVD Partizan Žirovnica so v jesenskih mesecih nadaljevali z izvajanjem letnega rekreativnega programa. V plavalnem bazenu v Radovljici so organizirali občinsko
prvenstvo v plavanju. Nastopili so predvsem
učenci in učenke OŠ Žirovnica. Najhitrejši
čas pri deklicah je dosegla Tamara Završnik, pri dečkih pa Irenej Bozovičar. Odrasli
se tokrat niso odzvali na tekmovanje. Pri
društvu upajo, da bodo naslednje leto le izkoristili tudi to tekmovanje za merjenje moči
in telesne pripravljenosti.
REZULTATI : 3. razred: deklice: 1. Lucija Mežek, dečki: 1. Marko Žumer; 4. razred: deklice: 1. Maja Ramuš, 2. Sara Ravnik, dečki: 1. Lovro Brejc, 2. Luka Naglič, 3.
Jure Toman; 5. razred: deklice: 1. Maja Pogačar, 2. Mojca Žumer, 3. Manja Vidic, dečki: 1. Matej Čuk, 2. Lenart Dolar, 3. Kristjan
Kajdiž,; 6. razred: deklice: 1. Nina Čuk, 2.
Eva Poklukar, 3. Nina Tavčar, dečki: 1. Grega Slatner, 2. Luka Novak, 3. Gašper Anderle; 7. razred: deklice: 1. Tamara Završnik,
2. Meta Pirc, 3. Juta Gašperšič, dečki: 1.
Matic Ravnik, 2. Žan Mekina, 3. Jernej Lindič; 8. razred: dečki: 1. Irenej Bozovičar, 2.
Miha Dolar in Mark Blagne, 4. Juš Kosmač;
9. razred: deklice: 1. Neža Žener, dečki: 1.
Gašper Stojc, 2. Lovro Grubar.
J. R.

mali oglasi
04/201 42 47,
e-pošta: malioglasi@g-glas.si
www.gorenjskiglas.si
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Naj vas zima ne prehiti!

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

Bogata izbira pnevmatik priznanih
svetovnih proizvajalcev!
Obiščite nas:
Vsak dan od 8. do 12. ure
ter od 14. do 18. ure,
sobota: od 9. do 12. ure.

Vsem voznikom in občanom
želimo vesele božične praznike in srečno
vožnjo tudi v letu 2009.

