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Ko vožnja postane užitek
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

Ne uničujte zimskih pnevmatik
na razbeljenem asfaltu!

S kvalitetnimi letnimi pnevmatikami znanih svetovnih
proizvajalcev boste poskrbeli za svojo varnost in
varnost drugih udeležencev v cestnem prometu!
Obiščite nas:
Vsak dan od 8. do 12. ure
ter od 14. do 18. ure,
sobota: od 9. do 12. ure.

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
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Občina

Do dvorane tudi s posojilom
Občina Žirovnica se za gradnjo večnamenske dvorane letos namerava zadolžiti za 800 tisoč evrov.
Za pet milijonov evrov vreden projekt je v letošnjem proračunu namenjeno kar 3,2 milijona evrov.
V skladu z nedavno sprejetim rebalansom
proračuna namerava občina za gradnjo
dvorane najeti posojilo, čemur nekateri
svetniki niso bili najbolj naklonjeni ...
”Pred kratkim smo že dali vlogo za pridobitev gradbenega dovoljenja za gradnjo dvorane,
ki jo moramo sicer malenkost dopolniti, a kljub
vsemu pričakujemo, da bo gradbeno dovoljenje
izdano maja, nakar bomo začeli rušiti staro telovadnico in graditi novo dvorano. Vse skupaj
se odvija hitreje, kot smo pričakovali, zato smo
spremenili dinamiko financiranja in ugotovili,
da nam za to investicijo manjka 800 tisoč evrov,
zato se nameravamo zadolžiti v takšnem znesku. Gradnjo dvorane bomo tako pokrili z lastnim proračunskim denarjem, sofinancerskimi
sredstvi in najemom posojila. Predvidevamo,
da se bomo za projekt gradnje dvorane, v sklopu katerega je ob šoli predvidena tudi ureditev
parkirišč, okolice, športnih površin in aleje
slavnih rojakov, skupaj zadolžili 1,4 milijona
evrov. Dolg bi poplačali v desetih letih, kar bi
na leto skupaj z obrestmi zneslo okoli 150 tisoč
evrov. A ker zelo dobro delamo na pridobivanju
sofinancerskih sredstev, sem prepričan, da vendarle ne bo treba toliko zadolževanja, nekaj pa
zagotovo. Na občinskem svetu je bil skeptičen
predvsem en svetnik SD, ki se je spraševal, ali
se občina lahko zadolži do te mere in če je to
nujno potrebno. Pet milijonov evrov vrednega
projekta se drugače ne da uresničiti, če želimo
ohraniti tudi ostale investicije. Poudariti moram, da je zadolževanje v okviru zakonskih osnov in da občinska uprava svetnikom ne bi
predlagala zadolževanja, ki bi ogrozilo likvidnost občine in izvajanje tekočih nalog. V primeru, da bi zmanjkalo sredstev, bi raje upočasnili projekt gradnje dvorane v smislu, da bi nekoliko počakali z zunanjo ureditvijo igrišč. Zagotavljam pa, da je strah popolnoma odveč.
Štejem si za uspeh, če nam bo glede na plane
uspelo istočasno graditi večnamensko dvorano
in urejati okolico, nadaljevati gradnjo pločnika
ob regionalni cesti in z nekoliko upočasnjenim
tempom tudi kanalizacijo. Če ne bomo smeli in
hkrati previdni, uspeha ne bo.”
Katere večje investicije so predvidene v letošnjem proračunu?
”Rebalans proračuna je bil potreben zaradi
prenosa nerealiziranih sredstev za investicije v
letu 2008 in uskladitve z veljavnim načrtom razvojnih programov. V primerjavi s sprejetim proračunom so v rebalansu prihodki višji za 27 odstotkov in znašajo dobrih pet milijonov evrov,
saj pričakujemo več državnih in evropskih sredstev (skupaj 1,8 milijona evrov), okoli 150 tisoč
evrov pa naj bi bilo prihodkov od prodaje stavbnih zemljišč. Odhodki se bodo povišali za 80
odstotkov na 7,4 milijona evrov. Razliko med
prihodki in odhodki bomo krili s prenosom
sredstev iz preteklih let v višini 1,5 milijona evrov in že omenjenim zadolževanjem. Letos bo
tako največji projekt gradnja večnamenske dvorane, za kar je v letošnjem proračunu predvide-

no 3,2 milijona evrov,
med ostale večje projekte pa sodijo gradnja
fekalne kanalizacije
(milijon evrov) in vodovodnega omrežja (484
tisoč evrov), 391 tisoč
evrov je predvidenih za
investicije v ceste, od
tega 203 tisoč evrov za
Župan Leopold Pogačar gradnjo pločnika. Pomembno je, da smo zadržali nivo financiranja športa, kulture in zakonsko predpisanih nalog občine, kot sta subvencija otroškega varstva in pomoč na domu.”
Pravite, da naj bi kanalizacijo v nadaljevanju gradili z upočasnjenim tempom. Zakaj?
”Zaradi zamujanja države z razdelitvijo evropskih sredstev ter gradnje večnamenske dvorane in
pločnika smo v načrtu razvojnih programov
gradnjo kanalizacije nekoliko zamaknili in bomo
tako novo gradbišče v Zabreznici odprli eno do
dve leti kasneje. Dela v Vrbi in na Breznici so ta
čas v polnem razmahu, v skladu s terminskim
planom se bodo zaključila do poletja. Poleg kanalizacije obnavljamo tudi del vodovoda in javne
razsvetljave, internetni ponudnik T2 pa istočasno
polaga svoje vode. Nato bomo gradili še povezovalni kanal Vrba-Studenčice s pomočjo evropskih kohezijskih sredstev. Izpolnjujemo pogoje za
njihovo pridobitev, zato pričakujemo, da bo vlada storila vse, da bo do črpanja tudi prišlo.”
V občinskem proračunu ste zagotovili denar za gradnjo pločnika. Bo tudi direkcija za
ceste zagotovila svoj delež za to investicijo?
”Poslanec Tomaž Tom Mencinger mi je zagotovil, da je v predlogu rebalansa državnega
proračuna zagotovljen denar, počakati pa bo
treba še na sprejem državnega proračuna.”
Številni občani že težko pričakujejo sprejetje občinskega prostorskega načrta
(OPN). Kako daleč so že postopki?
”Občane lahko potolažimo, da smo v tem
primeru na istem vozu - občina in občani. Tako
kot je občanu pomembno, da svoje kmetijsko

zemljišče spremeni v gradbeno, je tudi občini
pomembno, da umestimo v prostor obvoznico,
dom starostnikov ... Dobili smo okoljsko poročilo, ki ga je treba še dopolniti, glavni problem
pa je v rokih, ki jih večina nosilcev urejanja
prostora ne upošteva. Občina mora večkrat posredovati, da soglasodajalec izda mnenje. Poglavitni razlogi za dolgotrajne postopke priprave in sprejemanja prostorskih aktov so tako v
slabi koordinaciji med resorji, ki v tem postopku sodelujejo, in njihova počasnost.”
Kaj sta prinesli javna razgrnitev in javna
obravnava sprememb prostorsko ureditvenih pogojev (PUP)?
”Izkazalo se je, da se za spremembo PUP-a
v smislu višine, naklona strehe in števila stanovanj v eni stavbi zavzema del prebivalcev Rodin, ki jih zastopa civilna iniciativa, medtem
ko ostali temu nasprotujejo, vsi pa so se strinjali, da je treba varovati t. i. območja vasi. Civilna iniciativa se zavzema, da bi PUP spremenili tako, da bi bil manjši naklon strehe ter da bi
bila v eni stavbi lahko klet, pritličje in mansarda ter največ tri stanovanja. Do podanih predlogov se moram opredeliti, najbolj smotrno pa
bi bilo, da bi te spremembe obveljale le za Rodine, saj drugod nasprotujejo manjšim gabaritom stavb. Mnenje bodo morali dati tudi soglasodajalci, na koncu pa vse skupaj potrditi še
občinski svetniki. Spremembe bodo veljale le
do sprejetja OPN, zato bo treba zelo strokovno
in tehtno proučiti določila, ki opredeljujejo pogoje gradnje za celotno občino, da ne bi res
prišlo do kakšnih ogromnih objektov.”
Že vrsto let se pojavlja problem s poplavljanjem Poharjevega travnika. Ali namerava
občina kaj storiti za zaščito ogroženih hiš?
”Občina bo naročila čiščenje ponikovalnic v
neposredni bližini, peskolovov in struge hudournika na tem pobočju. A voda, ki se nabira na
privatnem travniku, ni problem občine, je pa
problem, ko se zgodi nesreča. Lastniku zemljišča sem predlagal določene ukrepe, a razen
tega, da odstopi zemljišče za ponikovalnico,
noče storiti ničesar.”
Ana Hartman

Gradnja kanalizacije v Vrbi in na Breznici je v polnem razmahu, dela v Zabreznici pa se bodo zaradi zamujanja
države z razdelitvijo evropskih sredstev ter investicij v večnamensko dvorano in pločnik oddaljila za leto ali dve.
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Občina

Ob dnevu Zemlje, 22. aprilu
Vabilo društvom, javnim zavodom, vaškim
odborom in drugim organizacijam.
Ob svetovnem dnevu Zemlje, 22. aprilu,
se Občina Žirovnica, tako kot že nekaj let
doslej, vključuje v akcijo Očistimo svoje
okolje, s katero organizirani člani društev,
zavodov in drugih organizacij simbolično
pokažejo svoj odnos do okolja in predvsem
dajo zgled mlajšim.
Želimo, da bi akcija potekala v soboto,
18. aprila 2009, v primeru slabega vremena pa v soboto, 25. aprila. Zaradi lažje izvedbe akcije, se posamezna skupina lahko
odloči za drug dan. Občina bo za vse organizirane skupine pripravila zaščitne rokavice, vreče za smeti in za vsakega udeleženca
malico v enem od gostinskih lokalov v občini. Po izvedeni akciji bo zbrane odpadke
odvozilo javno podjetje Jeko-in Jesenice.
Prosimo vse, ki se bodo udeležili akcije,
da nas obvestijo, da se dogovorimo glede
trase čiščenja in o številu udeležencev, najkasneje do srede, 15. aprila, da bomo pripravili zadosti potrebnega materiala.
Material bodo organizatorji dobili na občini Žirovnica v petek, 17. aprila, če katera od organizacij želi material prej, prosimo, da nas o tem seznanite.
Kontaktna oseba v občinski upravi je
Helena Čadež, na tel. številki 5809 100
ali e-pošta: obcina@zirovnica.si
Do sedaj so se že odzvali nekateri vaški
odbori, planinci, kolesarji, skavti, skakalni
klub, DPM in drugi, zato naj tiste, ki se še
niste odločili, znova povabimo s sloganom:
”Več nas bo, bolj bo čisto”.

Na naslovnici: Klemen Bunderla, Prvi glas Gorenjske
po izboru občinstva, foto: Anka Bulovec
NOVICE OBČINE ŽIROVNICA (ISSN 1854-4932) - Ustanovitelj in izdajatelj: Občina Žirovnica, Breznica 3, 4274
Žirovnica. Pravice izdajatelja izvaja: Gorenjski glas, d.o.o.,
Kranj, Bleiweisova cesta 4, 4000 Kranj. Odgovorna
urednica: Marija Volčjak. Urednica in novinarka: Ana
Hartman. Časopis izhaja v nakladi 1.550 izvodov, brezplačno ga prejemajo vsa gospodinjstva v Občini Žirovnica. Tisk: Set, d. d., Ljubljana. Naslov uredništva: Gorenjski glas, d. o. o., Kranj, Bleiweisova cesta 4, 4000
Kranj, tel. 04/201-42-00, fax: 04/201-42-13, e-pošta:
ana.hartman@g-glas.si; trženje oglasov: Aleš Šenk,
ales.senk@g-glas.si, tel.: 041/638-980.
Občina Žirovnica, Breznica 3, 4274 Žirovnica
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Večnamenska dvorana
Kot je bilo že večkrat napisano, se bo v letu 2009 začelo z izgradnjo
večnamenske športne dvorane pri OŠ Žirovnica.

Gradnja parkirišč pri osnovni šoli bo predvidoma končana do 10. aprila.
Investicija zajema izgradnjo parkirišč in ureditev dostopa do šole, gradnjo objekta, prenovo zunanjih športnih igrišč in izgradnjo šolskega trga s spomeniki slavnih rojakov.
Po investicijskem programu je vrednost celotne investicije 4.853.000 EUR, od tega so že
zagotovljena sredstva sofinanciranja s strani
Ministrstva za šolstvo in šport v višini 795.000
EUR, Fundacije za šport v višini 246.000
EUR, v pripravi je še prijava na razpis - obnova in razvoj vasi, ki ga bo objavilo Ministrstvo
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in iz katerega pričakujemo sredstva v višini 195.000
EUR. Ostala sredstva se bodo zagotovila v
proračunu občine Žirovnica in z zadolžitvijo.
Projekt je razdeljen v 3 faze, in sicer:
1. faza - izgradnja dvorane
in ureditev parkirišča
3.800.000 EUR
2. faza - nakup opreme
586.000 EUR
3. faza - ureditev šolskega trga in
ureditev zunanjih igrišč
467.000 EUR
Trenutno poteka izgradnja parkirišč, predvidoma se bodo dela zaključila do 10. aprila
2009. Vložena je dokumentacija za pridobitev
gradbenega dovoljena. Prav tako je odprto jav-

no naročilo za izbiro izvajalca za gradbena
dela na objektu večnamenske dvorane. Če
bodo zadeve v skladu z načrti, bo izvajalec izbran do srede maja, tako da bi z gradnjo začeli prve dni meseca junija in zaključili v mesecu decembru 2009. Do konca aprila bo tudi
objavljeno javno naročilo za nakup športne
opreme za dvorano, ponudnik pa izbran v mesecu juniju 2009. Izvedba javnega naročila za
ureditev zunanjih športnih površin pa se bo nekoliko zavlekla, saj je zadeva terminsko vezana na rezultate razpisa - Obnova in razvoj vasi.
Načrtujemo, da bodo rezultati razpisa znani
vsaj do konca junija 2009.
Če bo gradnja potekala v skladu s terminskim planom, bo celotna investicija končana v
začetku leta 2010. Nova večnamenska dvorana
bo omogočala odlične pogoje za dejavnost
športne vzgoje učencev osnovne šole, za športno dejavnost otrok, mladine in odraslih, ki se
ukvarjajo s športom ter za rekreacijsko dejavnost občanov. Prav tako bodo dane nove prostorske možnosti za organizacijo drugih večjih
kulturnih in zabavnih prireditev.
Petra Žvan

Ministrstvo o gradnji na Rodinah še ta mesec
Pritožba OGP Grad Bled zaradi zavrnitve gradbenega dovoljenja za gradnjo večstanovanjskih objektov na Rodinah je ta čas v obravnavi na ministrstvu za okolje in prostor, odločitev
pa bo znana v prvi polovici aprila, so sporočili iz službe za odnose z javnostmi. Naj spomnimo, da je OGP Grad na parceli v središču Rodin nameraval odstraniti obstoječi objekt ter
zgraditi sedem petstanovanjskih objektov in garažo v kletni etaži, čemur nasprotuje tudi civilna iniciativa. Upravna enota Jesenice (UE) je oktobra zavrnila izdajo gradbenega dovoljenja, ker 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. Konec lanskega leta je investitor na UE vložil novo vlogo za izdajo gradbenega dovoljenja po spremenjeni projektni dokumentaciji, a je nato odstopil od nje, minuli četrtek pa je oddal novo vlogo, ki jim je na UE do zaključka naše redakcije še ni uspelo pregledati. A. H.

Občina

Prve kmetije pokazale interes
za sodelovanje s turizmom
V Občini Žirovnica zaključujemo s pripravo razvojnega programa 2009-2016. Občino želimo
razvijati enakomerno in sonaravno, vendar pa bomo v prihodnjih
letih dali glavni poudarek kulturi
in turizmu. V to smer bomo naravnali nekaj večjih javnih naložb,
spodbujali domačine k podjetništvu in spremljajočim dejavnostim
na kmetijah. Skupaj z Zavodom za
turizem, ponudniki in društvi želimo posodobiti in bolj agresivno
tržiti dva glavna turistična produkta ”Pot kulturne dediščine” in
”Doživetja Kašarije”. Eden izmed
naših ciljev je, da v ponudbo
vključimo kmetije in domače obrti, njihove običaje, zgodbe, posebnost, izdelke in hrano. O konkretnih aktivnostih za leto 2009 in
dolgoročnih načrtih kmetij smo se
pogovarjali z udeleženci delavnice 3. marca v Čopovi hiši. Župan
je na delavnico povabil več kot 80
občanov, kmetij, gostincev, vendar
se nas je zbralo le 16, a najbolj zagnanih. Pogrešali smo gostince.
Na pobudo Boštjana Noča,
uspešnega čebelarja, smo se dogovorili za dopolnitev vsebine letošnjih Veselih dnevov. Tema dnevov
bo ”čebelarstvo in domači izdelki”.
Želja je, da bi na tržnici prodajali
predvsem domači kmetje svoje izdelke iz Kašarije. Občina bo poskrbela za brezplačne stojnice in reklamo, kmetije in rokodelce pa vabimo k prodaji. Nekateri prisotni
so se že odločili za sodelovanje in
prodajo izdelkov, kot so:
- Domača jabolka, hruške, suho
sadje, žganje, jabolčni kis
- Solata, paradižnik, peteršilj
- Čebelji pridelki: med, medeni liker, propolis, cvetni prah, medica

- Zdravilna zelišča in čaji
- Domača potica, pecivo in oblikovani krušni izdelki
- Predena ovčja volna in nogavice
- Spominki iz domačih surovin.
Nepredelano hrano lahko na tržnici prodaja vsak kmet - pridelovalec sam (potrebujete le potrdilo
občine o lastni primarni proizvodnji), rokodelci pa svojo dejavnost
lahko enostavno v enem dnevu registrirate kot osebno dopolnilno
delo. Za predelane izdelke s kmetij pa je potrebno registrirati dopolnilno dejavnost na kmetiji, kar
vzame nekaj več časa in izpolnjevanja pogojev. Do jeseni je časa še
dovolj, zato vabimo vse, da razmislite o sodelovanju. Če kdo potrebuje pomoč ali nasvet glede registracije dejavnosti, pa smo tu, da
vas napotimo na prave naslove.
To pa je šele začetek našega sodelovanja. Za jesen imamo v načrtu ureditev stalne tržnice pri podjetju Medium, do konca leta bomo
pripravili brošuro z vsemi domačimi izdelki iz Žirovnice z delovnim naslovom ”Narejeno v Kašariji”, lotili se bomo označevanja
kmetij z domačimi imeni (projekt
”Kako pa se pri vas reče?”), spodbuditi pa bi želeli tudi dobavo
kmetijskih pridelkov naši osnovni
šoli in gostincem.
Vsem, ki razmišljate na dolgi
rok, o večjih naložbah povezanih s
turizmom in dopolnilnimi dejavnostmi, pa svetujemo, da se čim
prej obrnete na nas, kmetijsko
službo ali razvojne agencije, saj so
evropske spodbude na voljo le še
do leta 2013. Občina Žirovnica je
še posebej zainteresirana za prenove starih hiš in dediščine za namene turizma in podobnih dejav-

Dejavni obrtniki in podjetniki
Območna obrtno podjetniška zbornica Jesenice v svojih vrstah
združuje tudi člane iz občine Žirovnica. Ti so obdržali svoj status in
pomembno prispevajo k skupnemu delu zbornice. Vsakoletni največji dogodek je Teden obrti in podjetništva z razstavo članov od
Rateč do Rodin na Jesenicah. Kot vsako leto so tudi letos marca
obrtniki in podjetniki iz občine Žirovnica predstavili pester program
izdelkov in storitev. V lepo urejenih vitrinah se jih je predstavilo trinajst. Ob tej priložnosti so izdali nov katalog, v katerem so navedene vse storitve in druge informacije o dejavnostih obrtnikov in podjetnikov. Župan Leopold Pogačar je v pozdravnih besedah ob Tednu obrti in podjetništva poudaril, da so obrtniki in podjetniki pomemben člen razvoja, ne le zaradi dela in storitev, temveč tudi delovnih mest in s tem povezane socialne varnosti občanov. J. R.

nosti, saj bomo le tako ohranili
svojo podeželsko podobo, obiskovalcem pa pričarali domače
vzdušje, ki ga veliki hoteli in turistični centri žal nimajo. O treh zanimivih načrtih posameznikov
smo se na delavnici že pogovarjali, v naslednjih tednih pa bodo
skupaj s strokovnjaki preverili, ali
so razmišljanja prava in kako se
lotiti realizacije.
Na ta način usmeritve iz osnutka
našega novega razvojnega programa že poskušamo udejanjiti. Za
doseganje vizije ”s kulturo in turizmom v srcu” ni dovolj samo
občina in nekaj zagnanih posameznikov, ampak moramo podjetno in pozitivno, brez razmišljanja
o ovirah in problemih, pristopiti in
delovati vsi skupaj.
Ali ste vedeli, da v Žirovnici:
- nimamo ekološke kmetije,
imamo pa eno biodinamično
kmetijo
- imajo le 3 od 97 kmetij registrirano dopolnilno dejavnost
- samo od kmetijstva živi le 19
oseb (kmečkih zavarovancev)
- prespi letno samo okrog 700
turistov, na Bledu pa 200.000
- 36.482 ljudi obišče Pot kulturne dediščine (2008), Blejski grad
pa 210.000 turistov
- Zavod za turizem in kulturo
trži ponudbo občine na portalu
www.zirovnica.eu
- enodnevni izlet po poti kulturne
dediščine stane na osebo 15 EUR

- ponujamo dvourni ogled kmetije po 1,1 EUR /osebo
O čem smo še govorili na delavnici:
- Želimo manj birokracije pri občinskih razpisih
- Turistične pakete podražimo, a
vanje vštejmo darilo (izdelek iz
Kašarije)
- Oblikujmo značilen piškotek
ali sladico, ki bi jo vsi žirovniški
gostinci ponudili ob kavici
- Predstavimo značilne stare
obrti, predmete, običaje v lokalnem muzeju (predilstvo, mizarstvo, ...)
- Osnovno šolo moramo povprašati o vrsti in količini lokalne hrane, ki bi bila zanimiva za prehrano naših otrok
- K sodelovanju pritegniti vse
kmetije in gostince
- Veseli dnevi bodo naš prvi preskus in začetek sodelovanja
- Preveriti moramo, kakšne analize hrane so potrebne za dobavo
le-te v šolo
- Razširimo sodelovanje z avstrijskimi vasmi in kmeti (pr. tržnice)
Vas zanima sodelovanje na tržnici, v brošuri?
Na spletni strani občine najdete
”Narejeno v Kašariji” (www.
zirovnica.si), izpolnite in vrnite
nam ga osebno, po pošti, elektronski pošti obcina@zirovnica.si ali
na fax. 5809 109.
Slavka Zupan

Sanovet d.o.o., Veterinarska ambulanta Jesenice,
Murova 1, 4270 Jesenice, telefon: 04/5860-222

Razpored za cepljenje psov proti steklini za občino Žirovnica
Cena cepljenja je 34,89 EUR. S seboj na cepljenje prinesite pasjo izkaznico o
cepljenju in EMŠO lastnika psa, ker jo moramo vnesti v cenralni register psov.
Moste, Breg, Žirovnica
Selo, Zabreznica,
Breznica, Doslovče
Vrba, Rodine, Smokuč

11. 4. 14.00 Pri trgovnini v Žirovnici

11. 4. 15.30 Pri občini Žirovnica, Brezinica 3

ZAMUDNIKI
Moste, Breg, Žirovnica,
Selo, Zabreznica
15. 4. 16.30 Pri trgovnini v Žirovnici
Breznica, Doslovče, Vrba 15. 4. 17.15 Pri občini Žirovnica, Brezinica 3
Cepljenje psov posamično po predhodnem naročilu vsak dan na tel.: 5860 222
v Veterinarski ambulanti Sanovet, Murova 1, Jesenice, vsak dan od 15. - 17. ure.
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Jeseni začetek urejanja cone
Cena za kvadratni meter komunalno opremljenega zemljišča v Poslovni coni Žirovnica naj bi se gibala med
130 in 150 evri, kar se nekaterim obrtnikom zdi preveč.
V sklopu 17. Tedna obrti in podjetništva od
Rateč do Rodin je bila sredi marca v Čopovi
hiši okrogla miza, na kateri so obrtnikom predstavili načrtovano Poslovno cono Žirovnica, ki
se bo razprostirala na devetih hektarjih med
avtocesto, regionalno cesto Žirovnica-Vrba in
lokalno cesto proti Bregu. Ob tej cesti je predvidenega osem tisoč kvadratnih metrov prostora za trgovino, poslovne storitve in gostinstvo,
štirje hektarji zemljišč ob regionalni cesti bodo
namenjeni servisnim storitvam in obrtnim dejavnostim, trije hektarji in pol na južnem delu
pa logistiki in proizvodnji, je obrtnikom in zainteresirani javnosti pojasnila Sabina Fašmon
Muznik, direktorica šenčurskega podjetja RP
Investicije, ki pripravlja projektno dokumentacijo za cono. Do sredine aprila bo potekala javna razgrnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za cono, ki bo predvidoma sprejet
julija. Avgusta naj bi pridobili gradbeno dovoljenje za komunalno infrastrukturo, ki naj bi jo
ob ugodnih vremenskih razmerah zgradili do
konca leta, spomladi pa bi investitorji že lahko
gradili. V primeru, da bi se zaradi recesije izkazan interes investitorjev za gradnjo v coni
močno zmanjšal, bodo z urejanjem komunalne
infrastrukture počakali do pomladi prihodnje
leto, je še dodala Fašmon Muznikova: ”Da
bodo dela stekla, potrebujemo dva, tri večje investitorje. Z dvema imamo že razgovore.”
Zemljišča bodo velika od 1.200 do 6.000
kvadratnih metrov, prodajna cena kvadratnega
metra komunalno opremljenega zemljišča pa
se bo predvidoma gibala od 130 do 150 evrov,

Obrtniki in zainteresirana javnost na okrogli mizi o poslovni coni
kar se je nekaterim obrtnikom zdelo preveč.
”Namen cone je tudi, da domačim obrtnikom
omogočimo selitev na enotno lokacijo. Kdo si
bo to sploh lahko privoščil?” se je spraševal
domačin Miha Tomaževič, ki se ukvarja z mizarstvom. Po mnenju Andreja Ržišnika, direktorja Protima Ržišnik Perc, krovnega podjetja RP Investicije, cena zemljišč ni previsoka,

saj da je ena najnižjih na Gorenjskem. Poudaril je še, da bodo ceno dokončno oblikovali
šele, ko bo sprojektirana komunalna infrastruktura. Fašmon Muznikova je ob tem dodala, da bodo zgradili tudi enega ali več objektov,
ki bo razdeljen na lamele, namenjene manjšim
obrtnikom.
Ana Hartman

Minister bo obudil mediacijo
Okoljski minister Karl Erjavec namerava obuditi mediacijo glede sanacije in doinstalacije HE Moste.
Na seji koordinacije županov Zgornje Gorenjske, ki je bila februarja
v Čopovi hiši v Žirovnici, se je minister za okolje in prostor Karl Erjavec seznanil z največjimi gorenjskimi okoljskimi problemi. Med drugim so mu predstavili nov projekt doinstalacije Hidroelektrarne Moste
(HE), čemur je v preteklosti nasprotovala civilna iniciativa z Bleda.
Kot je pojasnil vodja HE Anton Koselj, nov projekt v skladu z leta
2004 izraženo referendumsko voljo Blejcev predvideva trajno zaščito
mokrišča Berje. S prilagojenim projektom jim je uspelo prepričati tudi
ministra Erjavca, ki je obljubil, da bo obudil mediacijo, ki jo je okoljsko ministrstvo junija lani začasno ustavilo.
V sklopu doinstalacije bi za sedanjo pregrado zgradili vtočni objekt,
od koder bi napeljali dovodni rov v dolžini 2,3 kilometra mimo Most
in Brega do Piškovice, kjer je predvidena lokacija za novo hidroelektrarno Moste 2. Ta bi imela moč 43 MW in pretok 70 kubičnih metrov
na sekundo, kar je precej več od obstoječe elektrarne z močjo 13 MW
in pretokom 30 ‘kubikov’ na sekundo. ”Da visoki pretoki z erozijskimi
procesi ne bi škodno vplivali na korito Save dolvodno, bi jih ujeli v
kompenzacijskem bazenu pod drugo elektrarno, saj bi reko kilometer
nad Blejskim mostom pri Višnarju zajezili s štirinajst metrov visoko
nasuto pregrado. Naprej bi vodo spuščali skozi manjšo elektrarno v tej
pregradi, in sicer s pretokom, podobnim naravnemu, kot da elektrarn
sploh ne bi bilo. Ob jezeru bi na obeh straneh s 5,5 metra visokimi na6 - N OV I C E O B Č I N E Ž I ROV N I CA

sipi zaščitili manjše mokrišče na žirovniški strani in mokrišče Berje, ki
ga zdaj po dva metra na leto odnese reka,” je o 76 milijonov evrov
vrednem projektu sanacije in doinstalacije HE povedal Koselj. Pri tem
upa na večjo podporo države kot doslej, saj bodo tako lažje našli skupni jezik z lokalnim okoljem.
Ta čas pa že poteka šestnajst milijonov evrov vredna obnova obstoječe HE Moste, ki se bo končala prihodnje leto. ”Zamenjali bomo vse
turbine, generatorje, energetske transformatorje in ostalo primarno
opremo. Obnova je nujna, saj je oprema še prvotna iz leta 1952. Amortizacijska doba generatorjev je, denimo, 25 let, kar pomeni, da teče že
tretji amortizacijski krog. Po zaključku obnove bo elektrarna povsem
avtomatizirana in daljinsko vodena iz centra v Medvodah, tako kot tudi
vse ostale elektrarne na reki Savi,” je pojasnil Koselj. In kaj to pomeni za 30 delavcev v HE Moste? ”Zaradi tega ne bo nihče izgubil dela.
Zasedba bo manjša, vendar bo na HE ostala več kot tretjina delavcev,
saj gre za akumulacijsko elektrarno z najvišjo pregrado v Sloveniji, ki
ima kup hidromehanske opreme, ki jo je težje daljinsko upravljati. Nekaj delavcev se bo v tistem času ravno upokojilo, preostali pa bodo prerazporejeni v vzdrževalni center v Medvodah, od koder bodo hodili na
vzdrževanje vseh naših štirih elektrarn na porečju Save od Most do Vrhovega.”
Ana Hartman

Občina

Gasilcem podarili ponjave
Ob dnevu Civilne zaščite so gasilci iz Zabreznice prejeli kompleta ponjav za pokrivanje streh.
Župan Leopold Pogačar je 27. februarja ob
dnevu civilne zaščite sprejel pripadnice in pripadnike enot in štaba civilne zaščite občine Žirovnica ter vseh ostalih, ki sodelujejo v sistemu zaščite in reševanja v občini ali zunaj nje.
Na sprejemu je bil prisoten tudi vodja izpostave Uprave RS za zaščito in reševanje Kranj
Jernej Hudohmet. Ob tej priložnosti so PGD
Zabreznica izročili set za zasilno pokrivanje
streh v primeru sanacije po požaru ali močnem
vetru. Na srečanju so si ogledali tudi kratek
film o sanaciji kraja letalske nesreče na gori
Ajaccio na Korziki, ki ga je predstavil Toni
Smolej iz Gasilsko reševalne zveze Slovenije.
”Občina Žirovnica redno nabavlja opremo za
civilno zaščito in jo daje v uporabo operativnim
enotam. Dve leti nazaj smo kupili moderna nosila, lani pa defibrilator. Letos smo dva kompleta ponjav za pokrivanje streh poklonili PGD Zabreznica, prihodnje leto pa jih bo prejel še PGD
Smokuč,” je napovedal župan. Razložil je še, da
v občini Žirovnica ažurirajo načrte in ukrepe v
primeru naravnih in drugih nesreč, pripravljajo
občinski varnostni načrt, tako da bodo temeljna
izhodišča za ukrepanje ob velikih nesrečah pripravljena. ”Reševalne enote so dobro opremljene in usposobljene, k sreči pa njihovo neposredno preverjanje na terenu še ni bilo potrebno. Naj
tako tudi ostane,” je dodal župan.

Župan Leopold Pogačar in poveljnik civilne zaščite Uroš Vovčak sta poveljniku PGD Zabreznica Sašu Pintarju
izročila set ponjav za pokrivanje streh.
Poveljnik CZ občine Žirovnica Uroš Vovčak je spomnil, da so lani pri OŠ Žirovnica
organizirali 13. regijsko preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči Civilne zaščite in
Rdečega križa, na kateri sta uspešno nastopili

Kip talca ob spominskem dnevu
Kipar Evgen Guštin z Breznice je v sedmih mesecih poustvaril 2,2
metra visok kip talca iz Most, ki so ga januarja lani ukradli in razrezali. Kot pravi, je bila izdelava novega kipa talca doslej nedvomno
največji izziv v njegovem življenju, še zlasti, ker je bil pokojni
akademski kipar Jaka Torkar, avtor uničenega bronastega kipa talca,
njegov prijatelj, veliki učitelj in svetel zgled. Novi kip je v bron vlil
livar Roman Kamšek z Gore pri Komendi. Po besedah župana
Leopolda Pogačarja ga nameravajo slovesno odkriti junija ob
spominskem dnevu občine Žirovnica. V livarstvu Kamšek pa so že
vlili tudi doprsna kipa Janeza Jalna in Frana S. Finžgarja, ki so ju
ukradli iz aleje slavnih rojakov pred šolo. Nazaj naj bi ju namestili
prihodnje leto ob odprtju novega šolskega trga z alejo slavnih. A. H.

Gasilski dom Smokuč kmalu s prizidkom
Prostovoljno gasilsko društvo Smokuč letos praznuje 80-letnico
ustanovitve, ob visokem jubileju pa bodo gasilci po dolgih letih
prizadevanj dočakali prizidek h gasilskemu domu. S tem bodo pridobili sanitarije in tuše, ki jih doslej niso imeli, čeprav gasilski dom stoji že 80 let. Kot je pojasnil Marjan Dobnikar, pomočnik poveljnika
PGD Smokuč in predsednik Gasilske zveze Jesenice, so že uspeli
pridobiti gradbeno dovoljenje, ta čas pa izbirajo najugodnejšega izvajalca. Dela naj bi se začela še ta mesec, upajo pa, da bo gasilski dom
do junijskega praznovanja 80-letnice društva že dobil prizidek.
”Stopnice nameravamo podreti, v podestu nad njimi pa urediti sanitarije, pri katerih bo tudi vhod, spodaj pa kopalnico s tuši. Nove stopnice ob domu bodo zasukane ravno obratno kot sedanje,” je razložil
Dobnikar. Neto tlorisna površina prizidka po projektu znaša 15,45
kvadratnega metra, za smokuške gasilce pa bo ta prostor pomenil
veliko pridobitev. ”V gasilskem domu potekajo tudi volitve in sestanki,
zato resnično potrebujemo vodo in sanitarije. Prav tako bi se gasilci po
intervencijah marsikdaj stuširali, če bi imeli pogoje za to.” Ko so pred

tudi domači ekipi. Pohvalil je tudi dobro
sodelovanje z gasilci, s katerimi so januarja
letos že izvedli akcijo reševanja poplave Poharjevega travnika.
Ana Hartman, foto: Kaja Pogačar

dvema letoma v Smokuču gradili vodovod in kanalizacijo, so gasilci
poskrbeli tudi za priključek do svojega doma. Gradnja prizidka je
ocenjena na trideset tisoč evrov, ki jih je že zagotovila občina Žirovnica. ”Občina ima od nekdaj velik posluh za gasilce; podpirajo nas tako
pri adaptacijah kot pri nakupu opreme,” je še poudaril Dobnikar. A. H.

Zavod želi upravljati s Prešernovo
in Finžgarjevo hišo
Julija bo med Gorenjskim muzejem in ministrstvom za kulturo potekla pogodba za upravljanje rojstnih hiš Franceta Prešerna in Frana S.
Finžgarja. Ministrstvo bo spomladi objavilo nov razpis za upravljanje
obeh hiš, na katerega pa se Gorenjski muzej najverjetneje ne bo prijavil. Kot je dejala direktorica muzeja Barbara Ravnik Toman, gre
za poslovno odločitev, h kateri so deloma pripomogli tudi zapleti z
bližnjim sosedom v Vrbi. Občina si sedaj prizadeva, da bi upravljanje
Prešernove in Finžgarjeve hiše pridobil Zavod za turizem in kulturo
Žirovnica (ZTK), pravi župan Leopold Pogačar. Če bo zavod postal
novi upravljavec, si na občini želijo, da obe hiši obratujeta nemoteno,
zato se bodo trudili z vsemi zainteresiranimi (tudi sosedi) poiskati
skupni jezik. Pridobitev upravljanja obeh hiš je ena najpomembnejših
letošnjih nalog ZTK, razmišlja njegov direktor Janez Dolžan, ki sicer
predvideva, da bo imel zavod letos zaradi upravljanja hiš dobrih tri
tisoč evrov izgube, ker je od julija, ko naj bi pridobili pravico do
upravljanja, do decembra njun obisk slabši kot v prvi polovici leta.
Že v naslednjem letu naj bi bilo drugače, saj naj bi pri obeh hišah
prigospodarili sedemsto evrov plusa. Marca sta se župan in direktorica
Gorenjskega muzeja o upravljanju Prešernove in Finžgarjeve hiše
pogovarjala tudi z ministrico za kulturo Majdo Širca. Spregovorili so
tudi o razglasitvi Prešernove hiše za kulturni spomenik državnega
pomena in o zapletih pri umestitvi obvoznice Vrba v prostor. Ministrica
je obljubila pomoč pri usklajevanju lokacije obvoznice, a je hkrati
opozorila, da se ne more vmešavati v strokovne odločitve. A. H.
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SPREMEMBE IN DOPOLNITVE PROSTORSKO
UREDITVENIH POGOJEV ZA PODEŽELJE V OBČINI
JESENICE ZA OBČINO ŽIROVNICA
Stališča do pripomb, podanih v času javne
razgrnitve predloga prostorskega akta strokovno gradivo
1 Uvodna pojasnila
V času od 09. 02. 2009 do 10. 03. 2009 je bil
predlog Sprememb in dopolnitev PUP javno razgrnjen v prostorih Občine Žirovnica. V času javne razgrnitve, 09. 03. 2009, je bila izvedena
tudi javna predstavitev in razprava. V času javne
razgrnitve je bilo danih nekaj pripomb na predlog sprememb in dopolnitev, nekaj je bilo danih
na javni obravnavi. Do vseh je bilo potrebno zavzeti stališče.
V nadaljevanju so smiselno povzete vsebine posameznih pripomb z javne obravnave in javne
razgrnitve. Zavzem stališč do pripomb pomeni
osnovo za izdelavo dopolnjenega predloga
prostorskega akta.
2 Stališča do pripomb
1. Predlagam, da se višina stavb ne spreminja in
ostane vsaj pri enodružinski zazidavi: do
VP+1+M, oziroma, se poveča dovoljena višina
kolenčnega zidu in dovoli naklon strehe 45 stopinj. Pri zmanjšanem naklonu tako nizek kolenčni zid ne omogoča uporabne mansarde. Ne razumem tudi, zakaj ni možno v naši občini namestiti enokapne strehe na objekt. Ve se, da taka
streha omogoča ugodnejšo svetlobo, strešna
okna ali frčade niso potrebne. Upoštevati bi bilo
potrebno, da je gradnja postala sodobnejša,
tehnološko izpopolnjena, z uporabo novih materialov. Kako bi bilo s prizidkom k naši hiši? Bi
moral imeti drugačen naklon in etažnost kot obstoječi objekt? (Kavalar)
Odgovor 1:
Pripomba je upoštevana. Ker je bil cilj spremembe PUP omejiti skupno višino objektov
in število stanovanj v izogib gradnji tržno naravnanih objektov, smo se odločili, da višino
omejimo s podano metražo in ne po etažah.
Na tak način lahko ostanejo nakloni strešin
in etažnost enaki kot do sedaj, investitorji
pa si sami lahko izberejo etažnost in naklon
strešin znotraj predpisanih (bodo imeli nadstropje ali mansardo ali oboje). Bistveno je,
da skupna višina objekta nad terenom oz.
koto pritličja ne preseže predpisane višine.
2. Glede višine objektov sta dve možnosti:
a) da se v PUP poda absolutna višina objekta v m
b) da se v PUP poda tako, kot je sedaj in je
predlagano, višina po etažah in predpisan naklon strehe.
Menim, da bi bilo boljše, če bi bila predpisana
višina objekta. Poleg pogojev pozidave je pomembna tudi gostota pozidave in potrebna bi
bila tudi določitev dveh parkirnih mest na eno
stanovanjsko enoto. (Vičar)
Odgovor 2:
Pripomba je upoštevana. Ker je bil cilj spremembe PUP omejiti skupno višino objektov
in število stanovanj v izogib gradnji tržno naravnanih objektov, smo se odločili, da višino
omejimo s podano metražo in ne po etažah.
Na tak način lahko ostanejo nakloni strešin
in etažnost enaki kot do sedaj, investitorji
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pa si sami lahko izberejo etažnost in naklon
strešin znotraj predpisanih (bodo imeli nadstropje ali mansardo ali oboje). Bistveno je,
da skupna višina objekta nad terenom oz.
koto pritličja ne preseže predpisane višine.
Kar se tiče gostote pozidave, zazidanosti
gradbene parcele in števila parkirnih mest
na eno stanovanjsko enoto, bo vse to opredeljeno v izvedbenem delu novega prostorskega plana, ki se pripravlja.
3. Tisti, ki bo gradil v vaškem jedru, bo na škodi.
(Jalen)
Odgovor 3:
Pripomba se nanaša na število stanovanj v
objektu v območju ”vas”. Prvotni predlog
pripravljavca je bil enak kot za ”enodružinsko pozidavo”, to je maks. tri stanovanja. V
smernicah Ministrstva za kulturo je bilo navedeno, da za območje ”vas” to ni sprejemljivo, da novi objekti ne smejo imeti več stanovanj. Pri obstoječih objektih pa se število
stanovanj ob rekonstrukciji, prizidavi, itd. ne
sme povečevati. Obrazložitev Ministrstva za
kulturo je, da je naselbinska dediščina na
območju vasi v občini Žirovnica pozidava z
enostanovanjskimi objekti in gospodarskimi poslopji določene velikosti in oblike. Ta
značaj ima za posledico ureditev okolice
objektov, ki daje značaj celotni podobi naselja s sestavnimi deli: objekti, drevesi, vrtovi in dvorišči.
4. Dobro bi bilo v PUP določiti velikost parcele.
(Jelovčan)
Odgovor 4:
V 31. členu veljavnega PUP je določena in
se ne spreminja.
5. Kako je opredeljeno število stanovanj v PUP
za obstoječe objekte, na primer za”karavlo”?
(Jelovčan)
Odgovor 5:
V obstoječih objektih je število stanovanj
opredeljeno s prostorom v objektu, ki je na
razpolago. Ne smejo se večati gabariti objektov nad dovoljenimi.
6. Pri pregledu Predloga odloka o spremembah
in dopolnitvah Odloka o prostorsko ureditvenih
pogojih za podeželje v Občini Jesenice za
Občino Žirovnica sem v 5. členu, ki spreminja
44. a člena Odloka opazila, da je med objekti,
ki imajo lastnost kulturnega spomenika, naveden
objekt, pod evidenčno št. 410084 Rodine - hiša
Rodine 25. Po pregledu registra nepremične
kulturne dediščine na spletni strani Ministrstva
za kulturo ugotavljam, da je najverjetneje prišlo
do zamenjave (tiskarske napake) s hišo Rodine
22, ki pa je na seznamu v Odloku ni. (Vidic)
Odgovor 6:
Pripomba se upošteva. Glede kulturne dediščine je bilo povzeto gradivo, ki je bilo pripravljeno za OPN že v letu 2007. Aprila 2008 smo
od Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije dobili nove strokovne zasnove varstva
kulturne dediščine, v katerih ni več objekta
Rodine 25 (prej je namreč bil), pač pa objekt
Rodine 22 (ki ga prej ni bilo). Pred dokončno
obliko odloka bo to popravljeno.

7. Glede na predvidene spremembe naklona
strehe, ki naj bi se s spremembo PUP spremenila z naklona 45 na 38 stopinj, menim, da
takšna sprememba ni najboljša. Novejše smernice pri gradnji težijo k temu, da je tloris hiše
manjši in s tem cenejši, vendar pa da je objekt
funkcionalno čim bolj izkoriščen. Sprememba
naklona prav gotovo zmanjšuje uporabnost
mansarde. Taka sprememba bi v nekaterih delih vasi lahko povzročila odstopanja od dosedanje pozidave, saj je ravno pri starejših hišah naklon strehe dostikrat večji. Kakšen je prevladujoč sedanji naklon v ureditveni enoti ”vas”, bi
morali preveriti po vsej občini in na podlagi tega
predpisati morebitno znižanje naklona ali pa ga
pustiti nespremenjenega. Sprememba tudi ni
smiselna za področje enodružinske pozidave.
(Jekovec)
Odgovor 7:
Pripomba je upoštevana. Ker je bil cilj spremembe PUP omejiti skupno višino objektov
in število stanovanj v izogib gradnji tržno naravnanih objektov, smo se odločili, da višino
omejimo s podano metražo in ne po etažah.
Na tak način lahko ostanejo nakloni strešin
in etažnost enaki kot do sedaj, investitorji
pa si sami lahko izberejo etažnost in naklon
strešin znotraj predpisanih (bodo imeli nadstropje ali mansardo ali oboje). Bistveno je,
da skupna višina objekta nad terenom oz.
koto pritličja ne preseže predpisane višine.
8. Ker opažam, da se v naši občini ne ravna po
44. členu veljavnega PUP, ki pravi:
”Pri načrtovanju posegov v prostor je treba
ohranjati, razvijati in ponovno vzpostavljati krajinsko pestrost in tiste elemente krajine, ki so pomembni za ohranjanje biotske raznovrstnosti. V
čim večji meri je treba ohranjati in obnavljati
gozdne robove, tradicionalne visokodebelne
sadovnjake, manjše skupine dreves in posamezna drevesa v krajini ter drevesne živice,”
zato predlagam, da se v PUP vključi tudi ustanovitev posebne Komisije za urbano zelenje, katere člani naj bi bili tisti ljudje, ki lahko podajo
strokovno mnenje. (Tomšič)
Odgovor 8:
Pripomba ni upoštevana. Ustanovitev raznih
komisij je v pristojnosti župana, nikakor pa
ne more biti predmet PUP.
9. Predlagam spremembo 44. člena Odloka o
prostorsko ureditvenih pogojih za podeželje v
Občini Jesenice za Občino Žirovnica. In sicer:
- da se doda v odstavku Območja ohranjanja
narave v alineji naravne vrednote lokalnega pomena še: Smokuč lipa v vasi ob cesti v reber
(ob hiši št. 27) ter lipe na rebri ob robu vasi
Smokuč
- in da se doda v odstavku Območja ohranjanja
narave alineja:
- vse drevesne skupine ali posamična drevesa
na območju vasi ali na njihovem robu v občini
Žirovnica, ki so starejša od 10 let. (Debelak)
Odgovor 9:
Pripomba ni upoštevana. Tak predlog lahko
poda strokovna inštitucija, v tem primeru
pristojni Zavod za varstvo narave, zato
je treba tako pobudo najprej posredovati
njemu, da jo prouči s strokovnega vidika.
Če presodi, da je predlog utemeljen, bo
dopolnil veljavne naravovarstvene smernice
in jih posredoval Občini v nadaljnje postopke.
10. Prišel sem do ugotovitve, da je novi del vasi
Rodine v privilegiranem položaju proti vaškemu
jedru, odkoder izviram. Zato predlagam, da se
razmisli o določilu za vse enako pod enakimi
pogoji. (Jauh)

Občina
Odgovor 10:
Pripomba se delno upošteva, saj bo za obe
območji gradnje določena enotna maks. višina objektov, etažnost iz veljavnega PUP
pa se ne bo spremenila, niti ne naklon strešin. Žal pogoji niso enaki glede števila stanovanj v objektih, ker je bilo v smernicah
Ministrstva za kulturo navedeno, da za območje ”vas” ni sprejemljivo, da bi novi objekti imeli več stanovanj. Pri obstoječih objektih pa se število stanovanj ob rekonstrukciji, prizidavi, itd. ne sme povečevati.
Obrazložitev Ministrstva za kulturo je, da je
naselbinska dediščina na območju vasi v
občini Žirovnica pozidava z enostanovanjskimi objekti in gospodarskimi poslopji določene velikosti in oblike. Ta značaj ima za
posledico ureditev okolice objektov, ki daje
značaj celotni podobi naselja s sestavnimi
deli: objekti, drevesi, vrtovi in dvorišči.
11. Kot kaže, bomo imeli na Rodinah dve vrsti
hiš. V novih Rodinah bodo lahko imeli tri stanovanja, v stari pa enega. Menim, da bi morali v
novi odlok o PUP dopustiti možnost treh stanovanj v stanovanjskih objektih na območju z
oznako ”vas”. (Jalen)
Odgovor 11:
Odgovor je enak tistemu pod št. 10.
12. Menim, da bi morali spremeniti 8. člen veljavnih PUP, ki navaja med drugim:
”Funkcije območij in površin
Na vseh zemljiščih so dopustne:
- ureditve infrastrukture (prometno omrežje in
naprave, komunalno in energetsko omrežje in
naprave)
- naprav za zveze ni dopustno postavljati na
lokacije, kjer bi lahko škodljivo vplivale na ljudi,
naravo, okolje ali kulturno dediščino.
- vodnogospodarske ureditve
- ureditve javnih in rekreacijskih površin
- postavitve spominskih plošč in drugih obeležij.”
Menim, da je navedeni člen v nasprotju z zakonom o kmetijskih zemljiščih in 71. členom Ustave republike Slovenije (varstvo zemljišč) ter 44.
členom ZPNačrt, ki opredeljuje, da je načrtovanje posegov zunaj območij naselij na najboljših
kmetijskih zemljiščih mogoče le, če ni mogoče
uporabiti zemljišč, ki so manj primerne za obdelavo. Zato menim, da razen spomenikov, v 8.
členu navedeni posegi brez spremembe
namembnosti zemljišč, niso mogoči. (Zupan)
Odgovor 12:
Pripomba se ne upošteva. Navedena določila 8. člena se uporabljajo prav v primerih, ki
jih našteva 44. člen ZPNačrt, namreč če ni
mogoče uporabiti zemljišč, ki so manj primerne za obdelavo, ali stavbnih zemljišč. V
primerih novo načrtovane cestne infrastrukture, je vsekakor potrebno predhodno pridobiti spremembo namembnosti iz kmetijskega zemljišča v stavbno, ker trajno spremeni
rabo kmetijske površine. Povsem nekaj drugega so podzemni ali nadzemni komunalni
ali elektro vodi, ki so v večini primerov položeni tako globoko (ali visoko), da je uporaba
zemljišča za kmetijstvo nad njimi (ali pod
njimi) še vedno mogoča. Vodnogospodarske ureditve pa se izvajajo na vodotokih.
Pripravila:
Marija Lužnik, univ. dipl. inž. grad.
Višja svetovalka I
Številka: 350-0012/2008
Datum: 19. 03. 2009
Leopold Pogačar, ŽUPAN

Spremembe prostorsko ureditvenih pogojev
Prostorsko ureditveni pogoji (PUP) so eden
izmed prostorsko izvedbenih aktov, ki urejajo
pretežno že zazidana območja in tista območja,
kjer se ne pričakuje kompleksnih, obsežnih in
zahtevnih posegov v prostor. PUP določajo posege, ki omogočajo normalno bivanje in delo
prebivalcev in ne posegajo v lastninska razmerja, obenem pa so podlaga za izdelavo lokacijskih informacij in izdajo gradbenih dovoljenj.
PUP vsebinsko določajo merila za izvajanje
posegov v okviru tistih namembnosti za posamezna območja, kot jih določa prostorski plan
(npr. poslovna, kmetijska, stanovanjska, počitniška gradnja), ter za vrsto posegov (npr. trgovina, nadomestna stan. hiša, melioracija).
Posebej pa določajo tudi pogoje za prometno
in komunalno urejanje, za varstvo okolja, določitev funkcionalnega zemljišča in oblikovanje.
Občina Jesenice je v letu 1998 za območja naselij oziroma vasi Plavški Rovt, Planina pod Golico, Prihodi, Žerjavec, Javorniški Rovt, Potoki,
Moste, Žirovnica, Selo, Zabreznica, Breznica,
Doslovče, Smokuč, Rodine, Breg in Vrba sprejela Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih za Podeželje v občini Jesenice (Uradni list RS, št.
51/98), in sicer za celotno izven mestno območje
takratne občine Jesenice, ki sta ga predhodno urejala dva odloka iz leta 1991 z različno zasnovo.
Ta odlok je Občina Žirovnica prvič dopolnila in spremenila z Odlokom o spremembah in
dopolnitvah prostorsko ureditvenih pogojev za
podeželje v Občini Jesenice za Občino Žirovnica (Ur. list RS, št. 55/01). Sprememba se je
nanašala na odmike ograj od dovoznih cest in
dopustne spremembe namembnosti objektov
na območju razveljavljenih zazidalnih načrtov
Rodine I in II.
V letu 2005 je Občina Žirovnica na podlagi
Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega
družbenega plana občine Jesenice za občino
Žirovnica (Ur. vestnik Gorenjske, št. 22/2004)
sprejela še dodatni Odlok o spremembah in
dopolnitvah Odloka o prostorsko ureditvenih
pogojih za podeželje v Občini Jesenice za Občino Žirovnica (UL RS, št. 71/05), nato pa še v
letu 2007 spremembe in dopolnitve Odloka o
prostorsko ureditvenih pogojih za podeželje v
Občini Jesenice za Občino Žirovnica (Ur. list
RS, št. 43/2007), ker se je v času od leta 2005
do 2007 izkazalo, da imajo zaradi posameznih
pomanjkljivosti oz. dvoumnosti nekaterih členov občani probleme pri pridobivanju gradbenih dovoljenj, zlasti v primeru nadomestnih
gradenj in legalizaciji objektov. V obstoječem
PUP so bila nejasno določena merila glede odmikov objektov od sosednjih mej, pogojev
enodružinske gradnje, upoštevanja obstoječih
objektov, zunanjih gabaritov stanovanjskih objektov, števila stanovanj, ipd. Zato je bilo nekatere člene potrebno preoblikovati z najnujnejšimi spremembami in dopolnitvami.
V preteklem letu pa so se začela pojavljati na
območju naše občine, kot investitorji gradenj,
nepremičninska in gradbena podjetja, ki imajo
finančna sredstva za nakup večjih kompleksov
zemljišč ter v želji po čim večjem dobičku izkoriščajo vse maksimalne danosti veljavnih
PUP (število stanovanj, gabariti).

Zato se je Občina Žirovnica na pobudo Civilne iniciative Rodine odločila, da pred sprejemom novega OPN (ki je tik pred javno razgrnitvijo) še enkrat pristopi k spremembam in
dopolnitvam PUP in sicer tokrat samo v tistih
členih, ki se nanašajo na število stanovanj
v objektih, na višinske gabarite in naklone
strešin.
Predlog sprememb je bil naslednji:
”Dovoljenih 5 stanovanj v 8. členu PUP se
črta in se zmanjšuje na maks. 3 stanovanja v
območju ”enodružinske pozidave” (27. člen)
ter eno stanovanje v območju ”vas” (28. člen:
zahteva ministrstva za kulturo), etažnost v 27.
in 28. členu se iz VP+1+ M oz. iz P+1+ M
spreminja v K + VP + M oz. K + P + M, kolenčni zid bo v obeh primerih 100 cm, pri naklonih strešin se zmanjšuje zgornji naklon s 45
na 38 stopinj.”
Vse opisane spremembe se nanašajo samo na
podrobnejša merila in pogoje za gradnjo objektov, ki ne posegajo v osnovno namensko
rabo območij ter ne ogrožajo naravnih vrednot,
zavarovanih območij in biotske raznovrstnosti
ter kulturne dediščine. Spreminja se samo besedilo zgoraj omenjenih členov, grafični del
veljavnih PUP se ne spreminja.
Župan je zato jeseni izdal Sklep o začetku
priprave sprememb in dopolnitev Odloka o
prostorskih ureditvenih pogojih za podeželje v
Občini Jesenice za Občino Žirovnica (Ur. list
RS, št. 97/08).
Na podlagi pridobljenih smernic Ministrstva
za kulturo je bilo pred javno razgrnitvijo predloga odloka o spremembah in dopolnitvah
PUP potrebno spremeniti oz. posodobiti v
skladu z novimi strokovnimi podlagami in drugimi novimi predpisi še določbe v 44. a členu
glede varovanja kulturne dediščine.
Javna razgrnitev sprememb in dopolnitev
PUP je potekala od ponedeljka, 9. februarja
2009, do torka, 10. marca 2009. Predlog odloka so si občani lahko ogledali na oglasni deski
Občine Žirovnica. Javna obravnava pa je bila
izvedena v Čopovi hiši v Žirovnici v ponedeljek, 9. marca 2009.
Glede na to, da so bila v času javne razgrnitve in med javno obravnavo izražena različna
mnenja, pripombe in predlogi občanov, se je
bilo potrebno do njih opredeliti (stališča so objavljena na eni od strani teh novic), predlog odloka pa dopolniti in popraviti. Tako je v dopolnjenem predlogu ostala etažnost nad koto pritličja nespremenjena, višina objektov pa bo po
novem omejena z metražo (maks. 9 m), iz istega razloga bo ostal nespremenjen tudi naklon
strehe, določen v obstoječem PUP.
Tako dopolnjen predlog odloka o spremembah in dopolnitvah PUP je bil poslan v mnenje
pristojnim nosilcem urejanja prostora. Če bodo
mnenja pozitivna, bo tak predlog odloka nato
posredovan v potrditev še Občinskemu svetu
Občine Žirovnica.
Seveda pa je ob tem potrebno poudariti, da
bodo PUP veljali samo do sprejetja novega prostorskega načrta Občine (OPN), ki bo vseboval
poleg strateškega tudi izvedbeni del. Izvedbeni
del OPN bo v celoti nadomestil sedanje PUP.
Marija Lužnik
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Razpis
Na podlagi Pravilnika o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj
kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občina Žirovnica (Ur. l. RS, št.
122/07) in Odloku o proračunu Občine Žirovnica za leto 2009 (Ur.
l. RS, št, 122/07 in 17/09), župan Občine Žirovnica objavlja

javni razpis za dodelitev pomoči za ohranjanje
in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja
v občini Žirovnica v letu 2009
1. PREDMET JAVNEGA RAZPISA
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz proračuna občine v skupni višini 23.300 EUR za namene, ki prispevajo k zagotovitvi večje konkurenčnosti in ohranjanje ter ustvarjanje
delovnih mest v podeželskem prostoru, ohranitvi kulturne in bivanjske dediščine podeželskega prostora, k spodbuditvi učinkovitosti in
strokovnosti kmetijstva in gozdarstva, k izboljšanju uspešnosti kmetijskih gospodarstev in k spodbuditvi zavarovanja posevkov, plodov
in živali.
2. SPLOŠNA DOLOČILA - POGOJI ZA UPRAVIČENCE
- Pomoč se lahko dodeli samo upravičencem, ki so opredeljeni v
okviru posameznega ukrepa.
- Upravičenec predloži izjavo, da za iste upravičene stroške in za
isti namen ni pridobil sredstev oz. ni v postopku pridobivanja
sredstev iz kateregakoli drugega javnega vira.
- Pomoč se dodeli na podlagi vloge, ki vsebuje osnovne podatke
o upravičencu/izvajalcu, podatke o naložbi/storitvi, časovni potek in predvidene stroške.
- Odobrene naložbe oz. dela ali storitve, ki so odobrene z javnim
razpisom, morajo biti zaključene pred zadnjim izplačilom zahtevka.
- Če se upravičenec ali izvajalec v skladu s predpisi o javnih naročilih šteje za naročnika, mora predložiti dokazilo, da je bil postopek izbire dobavitelja izveden v skladu z Zakonom o javnih naročilih.
- Po zaključku investicije mora investicija biti v uporabi za namen,
za katerega je upravičenec pridobil sredstva vsaj še 5 let po izplačilu sredstev.
- Upravičenec, ki pridobi pomoč iz tega pravilnika, mora voditi
predpisano dokumentacijo, ki je določena z javnim razpisom in
pogodbo o dodelitvi sredstev in jo mora hraniti še najmanj 5 let
po zadnjem izplačilu sredstev.
- Upravičeni prejemnik sredstev ne sme uporabljati naložbe v nasprotju z namenom dodelitve sredstev.
- Upravičenec, ki je pridobil pomoč iz tega pravilnika, za isto naložbo, kot jo je navedel v vlogi, ne more kandidirati naslednjih 5
let.
3. UKREPI, PREDMETI PODPORE, UPRAVIČENCI, UPRAVIČENI STROŠKI, VIŠINA POMOČI IN VIŠINA PRORAČUNSKIH
SREDSTEV

OBIČNA ŽIROVNICA, BREZNICA 3, ŽIROVNICA

UKREP ŠT. 1.: NALOŽBE V KMETIJSKA GOSPODARSTVA
ZA PRIMARNO PROIZVODNJO
Predmet podpore:
1. Posodabljanje kmetijskih gospodarstev z živinorejsko in
rastlinsko proizvodnjo:
- naložbe v posodobitev nepremičnin - hlevov s pripadajočo notranjo opremo (oprema za krmljenje, molžo in izločke) za prirejo
mleka in mesa;
- naložbe v posodobitev skladišč za krmo s pripadajočo opremo;
- nakup kmetijske mehanizacije in računalniške programske opreme;
- prva postavitev oz. prestrukturiranje obstoječih trajnih sadnih nasadov;
- nakup in postavitev rastlinjakov in plastenjakov, vključno s pripadajočo opremo;
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- naložbe v prvo postavitev pašnikov;
- naložbe v obnovo namakalnih sistemov, ki so v lasti kmetijskih
gospodarstev in po naložbi zagotavljajo vsaj 25 % zmanjšanje porabe vode
- naložbe v cestno in ostalo infrastrukturo na kmetijskih gospodarstvih, ki niso javne poti ter zemljišča (dovozne poti do kmetijskega gospodarstva v zasebne namene, poljske poti,...)
2. Naložbe v prilagajanje novo uvedenim standardom dobrega počutja živali v živinorejski proizvodnji skladno s predpisi EU:
- naložbe v izgradnjo stojišč, ležišč in boksov s pripadajočo opremo
- naložbe v objekte za zavarovanje živali, ki živijo na prostem, pred
neugodnimi vremenskimi pogoji
- naložbe v električno infrastrukturo
- naložbe v prezračevalni sistem
- naložbe v napajališča za živino
Upravičenci: kmetijska gospodarstva, pravne in fizične osebe, ki
se ukvarjajo s primarno kmetijsko proizvodnjo.
Splošni pogoji upravičenosti za 1 in 2:
- upravičenec mora imeti v času oddaje vloge za investicijo MID
številko ter v uporabi najmanj 1 ha primerljivih površin. Za en ha
primerljivih površin, se po podatkih GERK štejejo: 1 ha njiv, 2 ha
travnikov oz. ekstenzivnih sadovnjakov, 4 ha pašnikov, 0,25 ha
plantažnih sadovnjakov ali vinogradov, 0,2 ha vrtov, vključno z
zavarovanimi prostori pri pridelavi vrtnin, 8 ha gozdov, 5 ha gozdnih plantaž ali 6 ha barjanskih travnikov ali drugih površin.
- naložba mora ustrezati veterinarsko sanitarnim, zdravstveno sanitarnim in okoljevarstvenim zahtevam (napisana in podpisana izjava s strani upravičenca o ustreznosti naložbe)
- za naložbo morajo upravičenci predložiti ustrezno dovoljenje za
izvedbo investicije (lokacijsko informacijo, gradbeno dovoljenje,..) - kjer je to potrebno.
- gradbena dela morajo biti izvedena v skladu s predpisi o gradnji
objektov, urejanju prostora in varstvu okolja.
- kot zaključek naložbe se šteje vključitev kmetijske mehanizacije
ali opreme v objektih v proizvodni proces ali vpis intenzivnih sadovnjakov ali nasadov v register, ki ga vodi MKGP.
Specifični pogoji upravičenosti za 1. Posodabljanje kmetijskih gospodarstev z živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo:
Upravičenec lahko kandidira za pomoč, če gre za investicije v:
- lastno primarno pridelavo kmetijskih proizvodov, ki jih opredeljuje Priloga 1 k Pogodbi in spadajo v naslednje sektorje: mleko,
meso, med, poljščine, sadje in zelenjava, okrasne rastline in grmovnice, semena in ostali semenski material.
- reja govedi
- rejo drobnice na območjih z omejenimi dejavniki in je le-ta na
paši vsaj 5 mesecev/leto, ne glede na sedež kmetijskega gospodarstva
- rejo avtohtonih in tradicionalnih pasem konj.
Upravičenec mora poleg vloge zahtevane v razpisu predložiti načrte ureditve:
- za posodobitev hleva: tehnološki načrt ureditve hleva s popisom
opreme in tehnologije reje,
- za posodobitev skladišč: tehnološki načrt ureditve skladišča s
popisom del, opreme in tehnologijo,
- za ureditev trajnih nasadov: tehnološki načrt ureditve trajnih sadnih nasadov,
- za obnovo namakalnih sistemov: načrt obnove s popisom del,
opreme in tehnično specifikacijo, iz katere je razvidno, da taka
naložba vodi k zmanjšani porabi vode za 25%;
- za ureditev pašnikov: izdelan tehnološki načrt ureditve pašnika s
popisom del, opreme in tehnologijo paše;
- za naložbe v poti (poljske, dovozne,...) in kmetijska zemljišča na
kmetijskih gospodarstvih: izdelan tehnološki načrt ureditve zemljišča ali dostopov

Razpis

Upravičeni stroški:
Splošni za 1 in 2:
- gradbena in obrtniška dela (rušitvena, zemeljska dela, zidarska,
tesarska, fasaderska, krovska, kleparska, keramičarska, mizarska, pleskarska, ključavničarska, kamnoseška, elektroinštalacijska, vodovodna in druga inštalaterska dela, ureditev zunanje infrastrukture in dodatna dela).
- pri posameznih gradbenih in obrtniških delih se upoštevajo stroški dobave gotovih elementov (nakup in prevoz), njihova montaža
in stroški izvedbe del na licu mesta (stroški materiala, prevoza in
opravljenih del).
- splošni upravičeni stroški: honorarji arhitektov, inženirjev in svetovalcev (strokovnih in podjetniških), stroški za študije izvedljivosti,
nakup patentov in licenc.
Specifični stroški za 1. Posodabljanje kmetijskih gospodarstev z živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo:
- nakup in montaže nove tehnološke opreme (za krmljenje, molžo,..)
- informacijska oprema vključno z računalniškimi programi,
- nakup materiala, opreme in stroški novogradnje pomožnih živinorejskih objektov; Pomoč za adaptacijo in rekonstrukcijo gnojnih
jam in gnojišč zaradi izpolnjevanja standarda nitratna direktiva ni
mogoča.
- nakup nove kmetijske mehanizacije,
- zemeljska in betonska dela, priprave poti, nakup in postavitev
mrež in opore za napravo trajnih nasadov,
- nakup in postavitev rastlinjaka in plastenjaka s pripadajočo opremo; oprema za osvetljevanje in senčenje; oprema za zračenje
oziroma ogrevanje; oprema za pripravo tal in substratov, oprema
za setev in sajenje);
- pri obnovi namakalnih sistemov; stroški za nakup opreme, če taka
naložba vodi k zmanjšanju prejšnje uporabe vode za najmanj 25 %
- pri urejanju in postavitvi pašnikov: stroški za nakup opreme za
ograditev pašnikov z električno ograjo in pregraditev pašnika na
pašne čredinke, stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za
živino;
- pri naložbah na kmetijskih gospodarstvih (poljske poti, dovozne
poti, zemljišča): stroški odstranjevanja skal, zarasti, ravnanja
zemljišča, nasipanja,...;razen drenažnih del.
Specifični stroški za 2. Naložbe v prilagajanje novo uvedenim standardom dobrega počutja živali v živinorejski proizvodnji:
- oprema stojišč, ležišč, privezov in boksov,
- električna oprema (svetila, električna instalacija, ...),
- prezračevalni sistemi (ventilatorji, prezračevalni kanali, avtomatika
za prezračevalne sisteme, ...),
- dostopi do napajališč (napajalni sistemi, ...).
Višina pomoči:
- za območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost: do
50% upravičenih stroškov,
- za ostala območja za kmetijsko dejavnost: do 40% upravičenih
stroškov
- Za naložbe v podjetja za primarno proizvodnjo najvišji znesek posameznemu podjetju ne sme preseči 400.000 EUR v katerem
koli obdobju treh proračunskih let ali 500.000 EUR, če gre za
podjetje na območjih z omejenimi dejavniki.
Znesek pomoči: najnižji znesek dodeljene pomoči znaša 200
EUR, najvišji pa 4.000 EUR.
Okvirna višina proračunskih sredstev: 9.000 EUR.

UKREP ŠT. 2: POMOČ ZA ZAOKROŽITEV ZEMLJIŠČ
Predmet podpore:
Sofinanciranje stroškov, nastalih z menjavo (zaokrožitvijo) kmetijskih zemljišč.
Upravičenci: kmetijska gospodarstva, ki izvedejo medsebojno
menjavo kmetijskih zemljišč.
Splošni pogoji upravičenosti:
Upravičenec predloži dokumentacijo, iz katere je razvidno, da je
bila izvedena menjava zemljišč (notarsko overjena menjalna pogodba o menjavi zemljišč).
Upravičeni stroški:
Stroški pravnih in upravnih postopkov pri medsebojni menjavi (zaokrožitvi) kmetijskih zemljišč.
Višina pomoči:
Do 50 % dejansko nastalih pravnih in upravnih stroškov.
Znesek pomoči:
Najnižji znesek dodeljene pomoči znaša 100 EUR, najvišji pa 500 EUR.
Okvirna višina proračunskih sredstev: 500 EUR.

UKREP ŠT. 3: ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE
V PRIMARNEM KMETIJSTVU
Predmet podpore:
- izobraževanje in usposabljanje kmetov v primarni kmetijski pridelavi,
- svetovalne storitve,
- organizacije forumov za izmenjavo znanj med gospodarstvi, tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanja na njih,
- publikacije, kot so katalogi in spletišča.
Upravičenci:
Izvajalci, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti iz predmetov te
podpore.
Splošni pogoji upravičenosti:
- izvajalec mora zagotoviti, da bo pomoč dostopna vsem upravičencem.
- če je izbrani izvajalec skupina proizvajalcev ali druga kmetijska
organizacija za vzajemno pomoč mora zagotoviti, da je pomoč
dostopna tudi nečlanom. Prispevek za udeležbo nečlanov se
omeji na stroške za zagotavljanje storitev.
- izvajalec je dolžan po zaključenem usposabljanju naročniku - občini predložiti seznam upravičenih udeležencev izobraževanja in
usposabljanja ali svetovanja z vsemi zakonsko obveznimi podatki:
udeleženci morajo biti vpisani v register kmetijskih gospodarstev
ali morajo biti njihovi družinski člani.
Specifični pogoji upravičenosti:
- pomoč se dodeli izvajalcu in ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju končnim prejemnikom,
- za predstavitvi v publikacijah, kot so katalogi ali spletišča, mora izvajalec zagotoviti, da material na kateremkoli mediju vsebuje dejanske podatke o proizvajalcih iz določenega območja ali dejanske podatke o proizvajalcih danega proizvoda ter da so informacije in predstavitve nevtralne in imajo vsi zadevni proizvajalci enake možnosti, da se predstavijo.
Upravičeni stroški:
- usposabljanje in izobraževanje ter svetovanje kmetom v primarni
kmetijski pridelavi:
● stroški organiziranja in izvedbe programov usposabljanja
in izobraževanja (prostor, predavatelji, oglaševanje),
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Specifični pogoji upravičenosti za 2. Naložbe v prilagajanje
novo uvedenim standardom v živinorejski proizvodnji:
- podpora se lahko dodeli le za izpolnjevanje novih standardov. Po
naložbi morajo biti standardi doseženi.
- po zaključku naložbe v prilaganje dobrega počutja živali, upravičenec predloži izjavo o uskladitvi z zahtevami standardov (napisana in podpisana izjava s strani upravičenca o ustreznosti)

Razpis
stroški svetovalnih storitev: honorarji za storitve, ki ne
spadajo med trajne ali občasne dejavnosti, niti niso v
zvezi z običajnimi operativnimi stroški podjetja, na primer
rutinsko davčno svetovanje, redne pravne storitve ali
oglaševanje.
- organizacije forumov za izmenjavo znanj med gospodarstvi, tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanja na njih, stroški udeležbe in potnih stroškov, najemnine razstavnih prostorov, materialni
stroški priprave in dostave izdelkov za razstave, ocenjevanja pridelkov, simbolične nagrade, podeljene na tekmovanjih do vrednosti 250 EUR na nagrado in zmagovalca, stroški publikacij ocenjevanja izdelkov.
- publikacije: stroški priprave in tiska publikacij, katalogov in stroški oblikovanja in priprave spletnih strani.
●

Višina pomoči:
Do 100 % upravičenih stroškov v obliki subvencioniranih storitev
in ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju proizvajalcem.
Znesek pomoči:
Najnižji znesek dodeljene pomoči znaša 10 EUR, najvišji pa 250
EUR na udeleženca izobraževanja v koledarskem letu.
Okvirna višina proračunskih sredstev: 500 EUR.

UKREP ŠT. 4: NALOŽBE ZA OPRAVLJANJE DOPOLNILNE
DEJAVNOSTI NA KMETIJAH
Predmet podpore:
Podpore bodo dodeljene naložbam, ki so potrebne za začetek
opravljanja dopolnilne dejavnosti ali za posodobitev in širjenje že
obstoječe dopolnilne dejavnosti:
- predelava kmetijskih pridelkov (mesa, mleka, vrtnin, sadja, mlevskih in škrobnih izdelkov, rastlinskih in živalskih olj in maščob,
pripravljenih krmil za živali, drugih živil, pijač, lesa), medu in čebeljih izdelkov, zelišč, gozdnih sadežev in gozdnih sortimentov,
- prodaja kmetijskih pridelkov - kmetijskih pridelkov z drugih kmetij in izdelkov, ki jih druga kmetija proizvaja v skladu s predpisi o
dopolnilnih dejavnostih na kmetiji, turizem na kmetiji: (gostinska
in negostinska dejavnost)
- dejavnost, povezana s tradicionalnimi znanji na kmetiji, storitve
oziroma izdelki (npr: oglarstvo, tradicionalno krovstvo s slamo,
skodlami in skriljem, peka v kmečki peči, izdelava drobnih galanterijskih izdelkov iz lesa, zbirke, izdelava podkev, podkovno kovaštvo, tradicionalni izdelki iz zelišč in dišavnic);
- pridobivanje in prodaja energije iz obnovljivih virov; storitve s
kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo, opremo, orodji in živalmi
ter oddaja le-teh v najem;
- izobraževanje na kmetijah, povezano s kmetijsko, gozdarsko in
dopolnilno dejavnostjo na kmetiji;
- zbiranje in kompostiranje organskih snovi;
- druge dopolnilne dejavnosti.
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Upravičenci: kmetijska gospodarstva
Splošni pogoji upravičenosti:
- upravičenci morajo imeti registrirano dopolnilno dejavnost,
- upravičenci morajo imeti dovoljenje za opravljanje dejavnosti. Če
le-tega še nimajo, ga morajo predložiti v 12 mesecih po odobritvi pomoči,
- upravičenec mora imeti v času oddaje vloge MID številko ter v
uporabi najmanj 1 ha primerljivih površin. Za en ha primerljivih
površin, se po podatkih GERK, štejejo: 1 ha njiv, 2 ha travnikov
oz. ekstenzivnih sadovnjakov, 4 ha pašnikov, 0,25 ha plantažnih
sadovnjakov ali vinogradov, 0,2 ha vrtov, vključno z zavarovanimi
prostori pri pridelavi vrtnin, 8 ha gozdov, 5 ha gozdnih plantaž ali
6 ha barjanskih travnikov oz drugih površin,
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- naložba mora ustrezati veterinarsko sanitarnim, zdravstveno sanitarnim in okoljevarstvenim zahtevam,
- upravičenci morajo imeti ustrezno dovoljenje za izvedbo investicije (lokacijsko informacijo, gradbeno dovoljenje - kjer je to potrebno),
- gradbena dela morajo biti izvedena v skladu s predpisi o gradnji
objektov, urejanju prostora in varstvu okolja,
- kot zaključek naložbe se šteje tehnični prevzem ali vključitev
kmetijske mehanizacije ali opreme v objektih v proces dela dopolnilne dejavnosti,
- po zaključku investicije mora investicija biti v uporabi za namen,
za katerega je upravičenec pridobil sredstva vsaj še 5 let po izplačilu sredstev,
- dopolnilno dejavnost, za katero je upravičenec pridobil sredstva
po tem pravilniku, mora upravičenec opravljati vsaj še 5 let po zaključeni investiciji.
Specifični pogoji upravičenosti:
- za dopolnilno dejavnost predelava živil rastlinskega izvora morajo lastne surovine predstavljati najmanj 50 % količine potrebnih
surovin, ostale pa izhajati od drugih kmetij.
- za dopolnilno dejavnost predelava živil živalskega izvora morajo
pri neposredni prodaji končnemu potrošniku lastne surovine
predstavljati 100 % potrebnih surovin, v drugih primerih pa najmanj 50 % količine. Za dopolnilno dejavnost prodaja pridelkov in
izdelkov kmetij mora vrednost prodaje lastnih kmetijskih pridelkov in izdelkov znašati najmanj 30 % celotne vrednosti prodaje
na kmetiji. Za dopolnilno dejavnost turizem na kmetiji-gostinska
dejavnost se mora zagotoviti takšen obseg kmetijske dejavnosti,
ki zagotavlja najmanj 30 % vrednosti lastnih surovin, pri čemer se
jih do največ 30 % vrednosti surovin lahko dokupi v trgovini, ostalo pa od drugih kmetij.
- za dopolnilno dejavnost predelave medu mora končni prejemnik
imeti ob času oddaje vloge v lasti vsaj 10 čebeljih družin.
- za dopolnilno dejavnost predelava gozdnih sortimentov in za dopolnilno dejavnost pridobivanje energije iz biomase morajo lastne surovine predstavljati najmanj 20 % količine potrebnih surovin. Pri dopolnilni dejavnosti ribogojstvo in predelava sladkovodnih rib mora biti vodno zemljišče sestavni del kmetije.
Upravičeni stroški:
- gradbena in obrtniška dela (rušitvena, zemeljska dela, zidarska,
tesarska, fasaderska, krovska, kleparska, keramičarska, mizarska, pleskarska, parketarska, ključavničarska, kamnoseška,
elektroinštalacijska, vodovodna in druga inštalaterska dela, ureditev zunanje infrastrukture in dodatna dela). Pri posameznih
gradbenih in obrtniških delih se upoštevajo stroški dobave gotovih elementov (nakup in prevoz), njihova montaža in stroški izvedbe del na licu mesta (stroški materiala, prevoza in opravljenih
del).
- splošni upravičeni stroški: honorarji arhitektov, inženirjev in svetovalcev (strokovnih in podjetniških), stroški za študije izvedljivosti, nakup patentov in licenc
- računalniška oprema - osebni računalniki in računalniški programi.
- oprema, ki je nujno potrebna in neposredno povezana s tehnološkim postopkom in trženjem glede na vrsto dopolnilne dejavnosti.
Višina pomoči:
- za območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost: do
50 % upravičenih stroškov,
- pomoč dodeljena kateremu koli podjetju, ne sme presegati
200.000 EUR bruto v katerem koli obdobju treh proračunskih
let.
Znesek pomoči: Najnižji znesek dodeljene pomoči znaša 200
EUR, najvišji pa 4.000 EUR.
Okvirna višina proračunskih sredstev: 4.500 EUR.

Razpis, občina
UKREP ŠT. 5: DELOVANJE DRUŠTEV
IN NJIHOVIH ZDRUŽENJ
Predmet podpore:
Sofinanciranje delovanja različnih neprofitnih oblik sodelovanja
kmetov in drugih neprofitnih združenj povezanih s kmetijstvom,
gozdarstvom in razvojem podeželja.
Upravičenci:
Društva in njihova združenja.
Splošni pogoji upravičenosti:
- društva registrirana za delovanje na območju občine ali delujejo
na območju občine,
- sofinancirajo se izključno nepridobitne dejavnosti društev,
- izvajanje izobraževanj in usposabljanj, katerih upravičenci so nosilci kmetijske dejavnosti, ni predmet sofinanciranja.
Specifični pogoji upravičenosti:
- odločba o vpisu v register društev
- seznam članov društva iz območja občine.
Upravičeni stroški:
Materialni stroški za delovanje društev.
Višina pomoči:
Višina sofinanciranja do 100 % upravičenih stroškov.
Znesek pomoči:
Najnižji znesek dodeljene pomoči znaša 100 EUR, najvišji pa
4.000 EUR na društvo.

Vse dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom dobijo zainteresirani vsak delovni dan od 9. do 12. ure na tel. št. 5809 106
(Petra Žvan).
5. ROKI IN NAČIN ODDAJE VLOG
Vlogo je potrebno poslati po pošti ali dostaviti osebno v zaprti kuverti na naslov: Občina Žirovnica, Breznica 3, 4274 Žirovnica.
Rok za oddajo vlog je do vključno 28. 4. 2009.
Vloga mora biti speta in oddana v zaprti kuverti opremljeni z imenom, priimkom in naslovom vlagatelja (če gre za fizično osebo), v
primeru pravne oseba pa z nazivom in naslovom pravne osebe na
hrbtni strani kuverte. Na sprednji strani kuverte mora biti napisan
naslednji tekst:
”Ne odpiraj - Javni razpis - kmetijstvo 2009, ukrep št. ____” .
6. OBRAVNAVA VLOG IN POSTOPEK ODOBRITVE
Pravočasno prispele in pravilno označene vloge za razpisane namene bo obravnavala komisija, ki jo imenuje župan. O dodelitvi
sredstev bo na predlog komisije odločal župan.
Odpiranje vlog ne bo javno. Prepozno prispele oziroma neustrezno opremljene vloge bodo zavržene, neutemeljene pa zavrnjene.
Predlagatelja nepopolne vloge komisija v roku 8 dni od odpiranja
vlog pisno pozove na dopolnitev vloge. Rok dopolnitve je 8 dni od
prejema poziva. Vloge, ki jih vlagatelji v roku ne bodo dopolnili, se
zavrže, neustrezno dopolnjene vloge pa zavrne.
Upravičenci bodo o izidu razpisa obveščeni s sklepom najpozneje v roku 45 dni po izteku razpisnega roka.
Občina bo s prejemniki sredstev sklenila pogodbe, v katerih bodo
navedeni podrobnejši pogoji koriščenja sredstev.

4. RAZPISNA DOKUMENTACIJA
Vloga mora biti predložena na predpisanem prijavnem obrazcu, ki
mora biti pravilno izpolnjen in vsebovati tudi ustrezna dokazila vlagatelja navedena v razpisu. Vzorca pogodbe vlagatelji vlogi ne prilagajo.
Razpisna dokumentacija, ki obsega besedilo javnega razpisa, obrazce za posamezne ukrepe, vzorce pogodb, je vlagateljem na voljo na spletni strani www.zirovnica.si.

7. PREREZPOREDITEV SREDSTEV
V kolikor je za določen ukrep manjše število vlog glede na razpoložljiva sredstva, se lahko prerazporedijo za drug ukrep znotraj okvira javnega razpisa.
Številka: 330-0003/2009
Datum: 19. 3. 2009
Leopold Pogačar
ŽUPAN

Županu predstavili Šentgor
Vodja centra za duševno zdravje v skupnosti Gorenjska regija Marija Zupanc in vodja programa zaposlovanja Saška Žnidarc sta županu Leopoldu Pogačarju predstavili dejavnosti Šentgora v Radovljici. Gre za eno od enot neprofitnega in nevladnega Slovenskega
združenja za duševno zdravje - Šent, katerega osnovno poslanstvo je
psihosocialna rehabilitacija oseb s težavami v duševnem zdravju,
pomaga pa tudi pri ustvarjanju delovnih mest za težje zaposljive
brezposelne osebe.
V okviru izvajanja dejavnosti potekata dva programa psihosocialne rehabilitacije. V programu Dnevnega centra, kamor običajno naprej pridejo ljudje po preboleli duševni bolezni, so v ospredju svetovalno delo, skupine za samopomoč, pa tudi izobraževalne in kreativne delavnice, trening socialnih veščin in komunikacije ter izdelava
individualnega načrta za samostojno življenje posameznika. Vsako
leto organizirajo tudi izlete, tabore in planinske pohode. Program zaposlovanja in delovnega usposabljanja pa vključuje usposabljanje na
delovnem mestu in socialno vključenost, ki je namenjena ohranjanju
invalidovih delovnih spretnosti. V obeh programih uporabniki izdelujejo različne izdelke na statvah, keramične izdelke, novoletne voščilnice, darilno embalažo ... Ker so njihovi izdelki primerni za poslovna darila, stike navezujejo tudi s poslovnimi partnerji.
Na Gorenjskem poleg radovljiškega Šentgora deluje tudi enota v
Kranju, na Jesenicah pa je Šent pred dvema letoma ustanovil Zapo-

Vodja centra za duševno zdravje v skupnosti Gorenjska regija Marija Zupanc
slitveni center Šentplavž, ki zaposluje invalide na zaščitenih delovnih mestih.
V pogovoru so se dotaknili tudi pomembnosti sofinanciranja humanitarnih organizacij s strani lokalnih skupnosti. Župan je ob tem poudaril, da se Občina Žirovnica trudi tovrstne organizacije v skladu s
proračunskimi zmožnostmi podpirati tudi finančno. A. H.
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Okvirna višina proračunskih sredstev: 8.800 EUR.

Politične stranke

Občinski odbor SLS Žirovnica
Slovenska ljudska stranka v zadnjem času po
javnomnenjskih raziskavah sicer nima veliko
podpore, vendar je prikazane številke ne vodijo v neko melanholijo, ampak jo v vsem slovenskem prostoru spodbujajo, da njen čas še
prihaja. Preteči bo moralo še nekaj časa, da se
bodo ljudje zavedeli, da tisto, kar je ”ljudsko”,
ni slabo, da je nekaj našega nekaj domačega.
Slovenska ljudska stranka v svojih programih
stoji na strani ljudi, ki negujejo tradicionalne
življenjske vrednote slovenskega človeka. Rast
in razvoj vseh oblik delovanja posameznikov
kakor tudi poslovnih in gospodarskih sistemov
je moto Slovenske ljudske stranke.
Občinski odbor SLS Žirovnica na svojih
srečanjih razpravlja o aktualnih problemih v
občini. Na zadnjem sestanku je bila glavna
tema ”zagotoviti dovolj površin za otroke”.
Kako razmišljajo mladi o gradnji otroškega
igrišča na Bregu, pa v naslednjem sestavku.
Kje naj se otroci igrajo ali zakaj bi bilo
na Bregu smiselno razmisliti o otroškem
igrišču?
Na Bregu je v zadnjih letih na novo zraslo veliko hiš. Pa ne samo hiš - v teh novih, pa tudi
starih brežanskih hišah je veliko majhnih
otrok, česar smo na Bregu še posebej veseli.
Starši in stari starši v toplih sončnih dneh izkoriščajo prijetne trenutke v naravi in Breg takrat
oživi: na cesti je polno vozičkov, otrok na kolesih, rolerjih, v nahrbtnikih na ramenih staršev in takšnih, ki gredo že peš. Da bi se izogni-

li prometu na ”glavni cesti” skozi vas, ki žal
nima pločnika, večinoma starši zavijejo na lokalne kmečke poti, si z otroki ogledujejo travnike in polja, še posebej veseli so, ko lahko
otrokom tudi v živo pokažejo, kako cvetijo
travniške cvetlice, in ko lahko od blizu opazujejo kakšno domačo žival: kravo, konja, ovco,
gosko ... Zdi se idilično, pa vendarle nekateri
Brežani in Brežanke, še posebej pa verjetno tisti, ki pričakujemo ali imamo majhne otroke,
razmišljamo še naprej. Kaj ne bi bilo še lepše,
če bi otroci na Bregu imeli na voljo tudi primerno in urejeno otroško igrišče?
Predšolski in mlajši šolski otroci bi z ustreznim otroškim igriščem nedvomno veliko pridobili. To bi bil v prvi vrsti prostor, kjer bi na
primernih igralih otroci imeli priložnost, da
urijo svoje gibalne spretnosti. Otroci bi lahko
v družbi svojih vrstnikov urili tudi svoje socialne spretnosti - se naučili počakati, da prideš
na vrsto, se skupaj zaigrali, si posodili svoje
igrače, spletli prve otroške prijateljske vezi ...
Hkrati pa bi bilo otroško igrišče predvsem
prostor za druženje in srečevanje mladih družin - starši bi končno imeli priložnost, da si
izmenjajo še kakšno besedo več kot le vljudnostni ”dober dan”, morda celo povprašajo za
kakšen starševski vzgojni nasvet ali pa enostavno poklepetajo o vsakodnevnih skrbeh in
radostih.
Ideja o otroškem igrišču na Bregu ni nova,
saj je najbližje otroško igrišče pri Osnovni šoli

Žirovnica, ki je od vasi Breg oddaljena kar nekaj kilometrov, hkrati pa morajo otroci brez
spremstva staršev, ki bi se želeli igrati, prečkati avtocesto, glavno regionalno cesto, železniške tire in se še sprehoditi dobršen del poti.
Zato mlajši šolski otroci brez spremstva staršev ne morejo sami obiskati igrišča, starši pa
jih ob prenatrpanih delovnikih le stežka peljejo tja. Glede na podatke je gradnja otroškega
igrišča predvidena tudi v urbanističnem načrtu
občine, pa vendarle se zdi, da kljub potrebi ni
prave iniciative ne pravega interesa za realizacijo tega načrta. Odgovora na vprašanje, zakaj
je temu tako, ne poznam, pa vendarle menim,
da bi bilo o izgradnji otroškega igrišča potrebno znova razmisliti in obljubljeno realizirati,
pri čemer apeliram predvsem na vaški odbor
vasi Breg, občinske svetnike in župana Občine
Žirovnica. Prepričan sem namreč, da bi bilo
otroško igrišče za starše in otroke zelo dragoceno. Aljoša Ajdišek
Po zadnjih informacijah se župan dogovarja z
lastnico zemljišča, na katerem je predvideno
igrišče, o možni rešitvi problema. Vsekakor pa
bo treba odločitev sprejeti pred potrditvijo in
sprejemom Občinskega prostorskega načrta.
OOSLS Žirovnica,
predsednik Franc Pfajfar

Nov način obračuna ravnanja s komunalnimi odpadki
V četrtek, 29. januarja, je v Čopovi rojstni hiši v Žirovnici potekala
17. seja občinskega sveta Žirovnica. Občinski svet je pod 13. točko
obravnaval letni načrt javnega podjetja Jeko-in za leto 2009.
Med priloženim gradivom je bilo razvidno, da Jeko-in med prednostne naloge postavlja tudi spremembo obračuna ravnanja s komunalnimi odpadki - po volumnu. Na ta novi način obračunavanja predlagatelj
meni, da bo dosegel:
- pravičnejši sistem obračuna odvoza in deponiranja odpadkov
- nov sistem bo stimulativen za izvajanje ločenega zbiranja odpadkov
in s tem zmanjšanje odloženih količin.
V občinskem odboru SDS Žirovnica menimo, da je stari način
obračunavanja resnično nepravičen, saj ne glede na to, ali neka družina
ob tednu napolni za odvoz veliko ali malo posodo za komunalne
odpadke (smeti), bo znesek za plačilo v obeh primerih enak, saj se
plačuje po številu oseb v gospodinjstvu.
Naš svetnik SDS je v razpravi pripomnil, da tudi novi način ne bo
pripomogel do pravičnega obračunavanja odvoza komunalnih odpadkov. Dobil je odgovor, da naj si tisti občani, ki tedensko ne napolnijo
velike posode za komunalne odpadke, nabavijo manjše posode
za smeti. V občinskem odboru smo zaskrbljeni nad takšnimi predlogi,
saj menimo, da bo takšen novi način samo spodbujal posameznike k
onesnaževanju narave s komunalnimi odpadki.
Po našem prepričanju je pravičnejši obračun odvoza in ravnanja s
komunalnimi odpadki obračun po količini - kolikor kilogramov
odpadkov pridelaš, toliko plačaš. To nam današnja tehnologija in
informatika že omogočata. Poenostavljeno - istočasno, ko se posoda z
odpadki postavi na tovornjak, se odpadki stehtajo in zavedejo.
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Dejstvo je, da obstojajo družine, ki preko tedna ne napolnijo svojih
smetnjakov s smetmi za odvoz enkrat na teden, temveč smetnjak
napolnijo šele v dveh tednih. Tako že sedaj plačujejo več in tudi po
predlaganem novem sistemu plačevanje ne bo pravično.
Prav je, da se uvede nov način obračunavanja ravnanja s komunalnimi odpadki, toda le-ta mora biti plod temeljite raziskave in razprave.
Takega bodo občani sprejeli z odobravanjem in razumevanjem.
Občinski odbor SDS Žirovnica

Ob materinskem prazniku želimo
materam vse najboljše!
Občinski odbor SDS Žirovnica

Aktualno

Po pomoč gredo le redki
Na območju občine Žirovnica je bilo februarja letos brezposelnih 97 oseb, kar je 25 več kot leto pred tem.
Tako kot marsikje je število brezposelnih tudi
v občini Žirovnica v zadnjem času naraslo. Po
podatkih Mojce Klement, vodje Urada za delo
Jesenice, je bilo februarja lani na območju občine Žirovnica brezposelnih 72 oseb, februarja
letos pa 97, kar pomeni 5,2-odstotno brezposelnost. Odstotek je še vedno nižji v primerjavi z brezposelnostjo na območju Urada za delo
Jesenice (6,2), Gorenjske (5,8) in Slovenije
(7,8). ”Žirovničani, ki so v zadnjih petih mesecih ostali brez zaposlitve, prihajajo iz mnogih
podjetij, lahko bi rekli, da skoraj iz tolikih, kot
je oseb, ki so se v tem času prijavile na Zavodu. Največ - pa še to le štirje - jih je decembra
prišlo iz podjetja Sandy Jesenice,” ugotavlja
Klementova.
Na občini Žirovnica opažajo, da je ta čas nekoliko več prošenj za enkratne denarne pomoči v primerjavi z enakim obdobjem lani. Kot je
pojasnila občinska uslužbenka Petra Žvan, so
v letošnjem občinskem proračunu za socialne
pomoči zagotovili 1.750 evrov, zdravstveno zavarovanje 22.500 evrov, regresirano prehrano
4.400 evrov, letovanje otrok 1.700 evrov in za
subvencijo najemnin 810 evrov. Če bo treba,
bodo dodatna sredstva zagotovili z rebalansom
oz. prerazporeditvami znotraj proračuna, je še
dodala.
V župnijsko Karitas Breznica v zadnjem času
po pomoč prihaja nekaj več občanov, ni pa
bistvenega povečanja, ugotavlja tajnica Sonja
Mance, ne izključuje pa možnosti, da bi bil v

prihodnje naval večji: ”Tisti, ki so ostali brez
zaposlitve, imajo ponavadi še nekaj stvari za
osnovno preživetje v prvih mesecih. Ker upajo, da bodo dobili delo, se ne zatečejo takoj po
pomoč k humanitarnim organizacijam.” Kot je
pojasnila, ljudem v stiski pomagajo s hrano,
nekaterim pa tudi s plačilom položnic.
Tudi na Rdeči križ Žirovnica, kjer pomoči
potrebnim pomagajo z denarjem in hrano, v
zadnjem času ni bilo večjega navala kot sicer,
a kot opozarja predsednica Ljudmila Mežek,
to ne pomeni, da se število ljudi v stiski ni povečalo: ”Problem je, da ne prihajajo sami po
pomoč k nam, saj smo na vasi in se vsi bolj ali

manj poznamo med seboj. V večjih krajih tako
gredo prej po pomoč, ker jih nihče ne pozna,
pri nas pa moramo ljudi v stiski večinoma poiskati sami in jim ponuditi pomoč.” Podobno
izkušnjo imajo tudi v brezniški Karitas.
In kako je z regresirano prehrano v šoli? Po
njej zaenkrat še ni večjega povpraševanja, odgovarja svetovalna delavka in psihologinja na
OŠ Žirovnica Irena Pirc: ”Nekaj staršev naših
učencev je v zadnjem času izgubilo delo, a so
njihovi otroci že prej imeli regresirano prehrano, zato dodatnega povpraševanja ni. Mislim
pa, da lahko do tega glede na trenutne razmere
še pride.” Ana Hartman, foto: Tina Dokl

Občina Žirovnica
Breznica 3, 4274 Žirovnica
tel.: 04/5809 100, fax: 04/5809 109
obcina@zirovnica.si

Na podlagi 8. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 105/08 in 103/07) ter 2. člena Odloka o
določitvi plakatnih mest in nameščanju plakatov z volilno propagandnimi sporočili (UVG, št. 26/02) objavljam
POGOJE ZA PRIDOBITEV PRAVICE DO UPORABE
PLAKATNIH MEST V OBČINI ŽIROVNICA V ČASU VOLILNE
KAMPANJE ZA VOLITVE POSLANCEV IZ
REPUBLIKE SLOVENIJE V EVROPSKI PARLAMENT
7. JUNIJA 2009
1. Občina Žirovnica ponuja organizatorjem volilne kampanje (v nadaljnjem besedilu: organizatorji) plakatna mesta na obstoječih tablah
(3. člen odloka), ki so enakomerno razporejene po celotnem
območju občine Žirovnica brezplačno.
2. Občina Žirovnica bo po potrebi dala organizatorjem na razpolago
dodatna plakatna mesta pod določenimi pogoji in proti plačilu
(5. člen odloka).
3. Organizatorji morajo vloge, v katerih navedejo želeno število plakatnih mest, dimenzijo in število plakatov ter zahtevo za dodelitev
dodatnih plakatnih mest, poslati najkasneje do 30. aprila 2009 na
naslov: Občina Žirovnica, Breznica 3, 4274 Žirovnica, s pripisom
”VOLILNA KAMPANJA 2009”.
4. Občina Žirovnica bo vloge organizatorjev zbrala in na podlagi načela
enakopravnosti določila lokacijo plakatnih mest (4. člen odloka).
5. Plakatiranje na določenih plakatnih mestih bo omogočeno od
dneva pridobitve obvestila dalje.
Številka: 041-0001/2009
Datum: 25. 03. 2009

Leopold POGAČAR, ŽUPAN
N OV I C E O B Č I N E Ž I ROV N I CA - 15

Kulturni praznik

Prešerna počastil tudi predsednik
Tudi ob letošnjem kulturnem prazniku so se v občini Žirovnica zvrstile številne prireditve.
Občina Žirovnica, Zavod za turizem in kulturo, Kulturno društvo dr. France Prešeren in
Gorenjski muzej so znova poskrbeli za pestro
dogajanje ob 8. februarju. Vrba je bila tradicionalno najbolj obiskana na sam kulturni praznik, na ta dan pa je letos z drugimi obiskovalci spomin na Franceta Prešerna počastil tudi
predsednik republike Danilo Türk. Po ogledu
pesnikove rojstne hiše in cerkvice sv. Marka je
v slavnostnem nagovoru dejal: ”Prešeren je naš
največji pesnik hkrati pa tudi osebnost, ki je
pomembno soustvarila slovenski narod. Današnji dan ni samo kulturni praznik, je tudi
praznik našega domoljubja, praznik naše domoljubne zavesti in praznik naše države. Med
vsemi prazniki je verjetno prav 8. februar najbolj iskreno občuten pri vseh ljudeh kot tisti
praznik, ki nas povezuje v eno samo veliko in
kulturno definirano družino.” Osrednje slovesnosti so se tudi tokrat udeležili številni pohodniki (mnogi so se podali po Poti kulturne dediščine), tekači in veterani vojne za Slovenijo.
Teden dni pred praznikom so v Prešernovi
hiši odprli novo razstavo, ki nato za leto dni
bogati stalno razstavo o pesniku. Na ogled so
postavili razstavo Dr. Janez Bleiweis - oče slovenskega naroda, s katero je avtorica Beba
Jenčič pokazala povezavo med Bleiweisom in
Prešernom. Odprtja razstave se je udeležila
tudi ministrica za kulturo Majda Širca, župan

Na razstavi slikarske kolonije Vrba 2009 se je predstavilo 30 slovenskih slikarjev. / Foto: Kaja Pogačar
Leopold Pogačar pa je tako ob tej priložnosti
opozoril, da bi morali Vrbo zaščititi kot spomenik državnega pomena. Poudaril je še, da
želijo pesnikovo rojstno vas za prebivalce in
obiskovalce narediti bolj prijazno z ureditvijo
kulturnega centra in obvoznice ter da se bodo
na razpisu potegovali za upravljanje z rojstnima hišama Franceta Prešerna in F. S. Finžgar-

ja. Odprtje razstave so popestrili z recitalom
Prešernove poezije v izvedbi trinajstih novinarjev in urednikov.
V počastitev kulturnega praznika so se zvrstile tudi druge prireditve, med drugim so v
OŠ Žirovnica odprli razstavo slikarske kolonije Vrba 2009, na kateri se je predstavilo okoli
30 slovenskih slikarjev. Ana Hartman

Predsednik Danilo Türk si je v družbi župana Leopolda Pogačarja in direktorice
Gorenjskega muzeja Barbare Ravnik Toman ogledal pesnikovo rojstno hišo. / Foto:
Gorazd Kavčič
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Kultura, glasba

Uspehi mladih glasbenikov

Kvartet klarinetov je na regijskem tekmovanju osvojil zlato priznanje, na državnem Kvartet saksofonov je na regijskem tekmovanju prejel srebrno priznanje.
pa srebrno plaketo.
Sredi februarja je bilo v prostorih Glasbene
šole Jesenice 12. regijsko tekmovanje mladih
glasbenikov Gorenjske, ki so ga organizirale
glasbene šole Jesenice, Radovljica, Škofja
Loka, Kranj in Tržič. Discipline letošnjega
regijskega tekmovanja so bile kitara, violina,
violončelo in komorne skupine s pihali, skupaj
pa je nastopilo 57 tekmovalcev.
”Rezultat tekmovanja je bilo 25 zlatih priznanj, sedem srebrnih priznanj in eno priznanje,
iz česar je razvidno, da so gorenjske glasbene

šole uspešne, saj se je kar 19 solistov in šest
komornih skupin, skupaj 40 tekmovalcev,
uvrstilo na državno tekmovanje,” je ugotavljala ravnateljica GŠ Jesenice Martina Valant.
Na regijskem tekmovanju, ki so ga zaključili s
koncertom prvih treh tekmovalcev v
posamezni disciplini in podelitvijo priznanj, so
se odlično odrezali tudi učenci iz občine
Žirovnica. Kvartet saksofonov v sestavi Nina
Klinar, Eva Debenjak, Cene Černe in Juš
Debelak pod mentorstvom Francija Podlip-

Občinstvo je izbralo Klemena
Letošnji Prvi glas Gorenjske po izboru občinstva je postal Klemen
Bunderla iz Most pri Žirovnici, ki je navdušil s pesmijo Dan
neskončnih sanj. ”Ni se mi niti sanjalo, da so Gorenjci sposobni tako
fenomenalnega odziva, zato zmage res nisem pričakoval,” je o nastopu
na Jesenicah povedal 25-letnik, ki je bil doslej poznan kot medijski
človek, saj je vrsto let delal na Radiu Triglav, zadnja tri leta pa je prvi
glas Popolnega popoldneva na Radiu Ekspres. Poleg tega študira solo
petje pri Veri Danilovi in v prihodnje se namerava še resneje lotiti ukvarjanja z glasbo. Zanima ga več zvrsti, najbolj pa so mu všeč funky,
jazz in podobni stili.
U. P.

nika je prejel srebrno priznanje. Kvartet klarinetov v sestavi Martina Strasser, Alma
Bešić, Nina Smolej in Aljoša Lindič pa je
prejel največ točk (98) v svoji kategoriji in zlato priznanje. Kvartet klarinetov, ki deluje pod
mentorstvom Uroša Gorenca, je sredi marca
zelo uspešno nastopil tudi na državnem tekmovanju mladih glasbenikov v Žalcu, kjer je v
disciplini komorne skupine s pihali osvojil srebrno plaketo.
Ana Hartman

Ta veseli dan kulture na OŠ Žirovnica
Glasbena šola Jesenice-oddelek Žirovnica je na predvečer rojstnega
dne velikega sina iz Vrbe pripravil koncert v čast pevcu, ki je že
zdavnaj preroško prestopil državne meje, označene na zemljevidu.
Žarek spomina je posvetil na dogajanje pri Ribčevih pred 208 leti.
Glasbeni prispevki mladih pianistov, saksofonistov, klarinetistov,
flavtistk in violinistk so s skrbno izbranimi skladbami predstavili utrip
današnjega življenja. Njihovo izvajanje je izžarevalo vso zavzetost, s
katero so učenci in njihovi učitelji dosegli tako kvaliteten nastop.
Posebna zanimivost večera je bil prvi sonet Sonetnega venca v
slovenščini in kitajščini, ki sta ga ponudila organizatorka koncerta
učiteljica Elizabeta Demšar Zupan in diplomirani sinolog Andrej
Jalen kot živo sporočilo v letu medkulturnega dialoga. Besedilo, ki je
povezovalo glasbene točke, sem našla v knjižici Je že v redu mama Andreja Rozmana-Roze. Domišljava Urška, ki živi tukaj in zdaj, prvi
večer zaupa neznanemu tujcu na motorju, kar jo pripelje do črnega
konca - prav tako kot Urško iz Prešernovega Povodnega moža. Na vaji
pred koncertom se je vame vprašujoče zazrl obrazek ene izmed
nastopajočih deklic.
”A Urške zdaj ne bo več?”
Tretjič sem bila v vlogi povezovalke na žirovniški šoli in vsakič sem
čutila prijetno sodelovanje poslušalcev z dogajanjem ”na odru”, kar je
najlepša nagrada za izvajalce. Ljudje izpod Stola znajo dobljeno
vračati ...
Anica Tanko

Vabilo k sodelovanju na srečanju citrarjev

Klemen Bunderla je navdušil s pesmijo Dan neskončnih sanj. / Foto: Anka Bulovec

V soboto, 6. junija, bo Glasbena šola Jesenice v sklopu projekta Poletje na Stari Savi organizirala Srečanje gorenjskih citrarjev, ki bo
potekalo na trgu pred glasbeno šolo. Ob tej priložnosti citrarje vabijo,
naj se jim pridružijo. Dodatne informacije na elektronskem naslovu
upzupan@gmail.com ali telefonski številki 040/752 213.
A. H.
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Kultura

Dvajset let, osemsto nastopov
Moški kvintet KD dr. France Prešeren je 20-letnico delovanja obeležil s slavnostnim koncertom na Rodinah.
Moški kvintet KD dr. France Prešeren je prvič nastopil 8. marca 1989 ob
dnevu žena. Ob 20-letnici je priredil slavnostni koncert v cerkvi sv. Klemena na Rodinah, kjer so kot gostje nastopili še učenci Glasbene šole Jesenice
in upokojenski ženski pevski zbor Javornik-Koroška Bela.
Kvintet sestavljajo umetniški vodja Franc Legat (prvi tenor), Niko Bernard (drugi tenor), Stane Dolžan (drugi bas) ter Viktor Košir in Sergej
Dobovišek, ki pojeta prvi bas. Slednji se jim je pridružil pred petimi leti,
medtem ko so Legat, Bernard, Košir in Dolžan v kvintetu že od vsega začetka. Pred tem so skupaj prepevali v oktetu Kulturnega društva DPD Svoboda Žirovnica, po njegovem razpadu pa so ustanovili kvintet in v njem nadaljevali pevsko pot. V prvotni zasedbi je z njimi prepeval tudi Tomaž Legat (prvi bas).
Vsi so bili oz. so še vedno dejavni tudi v drugih pevskih zborih, s kvintetom pa se jim je v dvajsetih letih nabralo okoli 800 nastopov doma in v tu-

Moški kvintet KD dr. France Prešeren ima po dvajsetih letih delovanja za seboj več
kot 800 nastopov.

V Jalnovi rojstni hiši na Rodinah so v nedeljo, 22. marca, pripravili Jožefov sejem
z razstavo kruha (Pekarna Resman). Na razstavi je bilo na ogled veliko vrst kruha
in peciva, ki je značilno za bližajoče se velikonočne praznike. Morda pa
še zanimivost, na embalaži peciva (medenjaki) so natisnili tudi odlomek iz
povesti pisatelja Jalna ‘Ovčar Marko’, kar se nanaša na med, medenjake in
medvede. Foto: Janez Pipan

18 - N OV I C E O B Č I N E Ž I ROV N I CA

jini oz. približno 40 na leto. ”Najraje se spominjamo nastopov za slovensko
mejo, kjer še danes precej pogosto nastopamo: na Koroškem, v Kanalski dolini, Žabnicah blizu Trbiža, Vidmu/Udinah ... Še posebej nam je v veselje
slovensko pesem širiti med slovenskimi manjšinami v Avstriji in Italiji. Redno hodimo tudi na kmečka in planinska srečanja treh dežel. Sicer pa smo nastopali tudi na Češkem, Poljskem, v Nemčiji ...,” se spominja umetniški vodja Franc Legat.
Njihov repertoar je zelo pester, obsega pa narodne skladbe, žalostinke, partizanske, koroške, ruske in italijanske skladbe, črnske duhovne pesmi ... ”Na
tekmovanja nismo hodili, saj je bil naš namen predvsem peti za ljudi in pri
tem uživati,” pojasnjuje Legat. In kaj šteje za največji uspeh v dvajsetih letih delovanja kvinteta? ”To, da smo zdržali skupaj toliko let. Ponosni smo
tudi, da vsako leto avgusta nastopamo na srečanju planincev in kulturnikov
na vrhu 2.145 metrov visokega Obirja. Čeprav nismo več rosno mladi, se
vedno potrdimo, da pridemo do tja.”
Kot pravi Legat, bodo peli, dokler bodo imeli glas: ”Ko tega ne bo več,
bomo poskusili poiskali zamenjave, da bo skupina delovala tudi v prihodnje.
V Žirovnici se poje že sto let in hočemo, da se še naprej.” Ana Hartman

Zanimivosti

Program dejavnosti za april:
6. 4. od 16.00 do 18.00: Ustvarjalne
delavnice za otroke
9. 4. ob 19.00: PREDAVANJE - sezonske
zasaditve (Ruth Podgornik Reš)
20. 4. od 17.00 do 17.45: Ura pravljic
23. 4. od 17.00 do 19.30: Ustvarjalne
delavnice za odrasle
30. 4. od 17.00 do 19.30: Ustvarjalne
delavnice za odrasle, ob 18.00: Žrebanje
uganke meseca

Program dejavnosti za maj:
4. 5. od 16.00 do 18.00: Ustvarjalne
delavnice za otroke
11. 5. od 17.00 do 17.45: Ura pravljic
14. 5. od 17.00 do 19.30: Ustvarjalne
delavnice za odrasle
18. 5. od 16.00 do 18.00: Ustvarjalne
delavnice za otroke
21. 5. od 17.00 do 19.30: Ustvarjalne
delavnice za odrasle, postavitev razstave
izdelkov
25. 5. od 17.00 do 17.45: Ura pravljic, ob
18.00: Žrebanje uganke meseca
28. 5. ob 17.00: Brihtin popoldan z
Mateo Reba

Dejavnosti v knjižnici
V knjižnici Matije Čopa v Žirovnici bodo aprila in maja za otroke še pripravljali ustvarjalne
delavnice in ure pravljic, ki potekajo enkrat na
teden, ob ponedeljkih, med počitnicami pa zanje
obljubljajo pester program, od računalništva,
digitalnega fotografiranja do različnih ustvarjalnih delavnic. Konec maja bodo zaključili tudi z
delavnicami za odrasle, ki se bodo nadaljevale
jeseni. Udeleženke in vodja Natalija Štular bodo
21. maja v knjižnici pripravile razstavo izdelkov,
ki so od lanske jeseni nastale na delavnicah, na
ogled pa bo do 18. junija. V četrtek, 9. aprila,
bodo gostili Ruth Podgornik Reš, ki bo ob 19.

uri pripravila predavanje Sezonske zasaditve.
Predstavila bo okenske in balkonske rastline,
enoletnice in vzpenjalke ter svojo zadnjo knjigo
Cvetoče okrasje. 28. maja bo ob 17. uri ‘Brihtin
popoldan’, zaključna prireditev s pisateljico Mateo Reba, ki bo obiskovalce popeljala v njen svet
pravljic in dogodivščin. Ob tej priložnosti bodo v
knjižnici nagradili vse, ki so pridno sodelovali
pri reševanju ugank meseca, obiskovali pravljice
in ustvarjalne delavnice. Gost literarnega večera
4. junija ob 19. uri pa bo prof. Jože Šifrer, ki bo
predstavil povest Polje, kdo bo tebe ljubil?.
Ana Hartman

Knjižnica Matije Čopa Žirovnica je odprta v:
ponedeljek
torek
sreda
četrtek

15.00 - 19.00
10.00 - 14.00
15.00 - 19.00
15.00 - 19.00
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V spomin
V SPOMIN

naročnine

pon., tor., čet., pet.: 9.00 do 19.00, sre.: 9.00-13.00, sob.: 8.00-12.00

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

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

Urška Jerala, s.p.
T.: 04/5801240
Moste 31A
4274 ŽIROVNICA
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Miroslav Feldin (1931 - 2009)
Na Breznici pod Karavankami, s pogledom na Triglavsko pogorje, smo se 11. februarja 2009 poslovili od Miroslava Feldina,
dolgoletnega vodje Pohodno planinske sekcije Društva upokojencev Žirovnica.
Številni pohodniki smo Mira spoznali že v času aktivnega življenja, nekateri na poklicnih poteh, drugi v raznih društvenih dejavnostih. Že takrat smo cenili njegovo zavzetost in strokovnost
pri vsakem delu, ki ga je na svoji življenjski poti opravljal pred
upokojitvijo. V tem času so se med nami začele spletati niti, ki so
nas vse, ki smo se pridružili Pohodno planinski sekciji DU
Žirovnica, zaradi ljubezni do gora, do narave in do kulturne ustvarjalnosti od preteklosti do danes, povezale med seboj v prijetno in nam vsem drago prijateljevanje.
Miro je pohodno planinsko sekcijo odlično vodil, bil je visoko strokovno usposobljen vodnik, z vsemi potrebnimi licencami, kar vse mu je omogočalo, da je čudoviti svet pod
Triglavom kot tudi lepote in vrednote Istre in Dalmacije predstavil ne samo domačim
obiskovalcem, pač pa tudi turističnim skupinam iz tujine.
Miro je nas, pohodnike - planince varno vodil po prečudovitih poteh po vsej Sloveniji, pa
tudi zunaj naših meja, v bližnji Avstriji, Italiji, Hrvaški. Posvetil nam je 300 dni svojega
življenja in več, kajti za vsak naš pohod se je vedno temeljito pripravil, preštudiral
strokovno gradivo o naravnih in drugih pomembnostih krajev in pokrajin, ki smo jih
obiskali, tako o zgodovini, literaturi, arhitekturi in vseh zvrsti umetnosti ter večinoma tudi
vnaprej preveril pot, po kateri je naša skupina potem hodila. Zato so bili vsi pohodi in vsak
zase za nas, udeležence, izjemno doživetje tako zaradi vedno novih spoznanj in znanj, kot
tudi zaradi Mirove mirne in vesele narave, zaradi druženja in prijateljstva, ki se je prav po
njegovi zaslugi trdno spletlo med vsemi pohodniki.
Globoko žalujemo za Mirom, hkrati pa smo hvaležni, da smo imeli prijatelja, ki nam je na
široko odpiral poti v prelepi planinski svet in v spoznavanje bogastva in vrednot slovenske
naravne in kulturne krajine.
Člani Pohodno planinske sekcije DU Žirovnica

Starejši

Visoki življenjski jubileji
V preteklih mesecih sta Vincenc Zupan s
Sela in Julijana Rejc iz Žirovnice dopolnila 95
let, Žirovničanka Marija Pretnar pa je praznovala 97. rojstni dan. Vse tri sta ob osebnih praznikih že po tradiciji obiskali predstavnici Društva upokojencev Žirovnica Jana Lavrenčič in
Jerca Tičar, pri vsakem pa se jim je pridružila
tudi vaška zaupnica (Ivanka Košelnik - Selo,
Mara Strnad - Žirovnica). Vsakič se jim je pridružila tudi občinska uslužbenka Helena Čadež, prva dva slavljenca pa je obiskal tudi župan Leopold Pogačar. Ob čestitkah so vsem
želeli obilo zdravja in jih razveselili s simboličnimi darili.
Marija Pretnar je 97. rojstni dan praznovala
21. marca. Rojena je bila v številni kmečki družini, bilo je kar 12 otrok. Pri samo dveh letih je
izgubila starše, zato je bila v rejništvu pri različnih družinah. Ko si je ustvarila družino, je nekaj časa živela na Kočni v občini Jesenice, nato
pa so zgradili dom v Žirovnici, kjer živijo že
več kot 40 let. Kljub občasnim zdravstvenim tegobam se dobro drži. Rada pomaga v kuhinji in
želi biti na tekočem z novicami. Še posebej je
vesela obiskov dveh vnukov, dveh pravnukov in
pravnukinje.

Vincenc Zupan je 95 let dopolnil 19. januarja.
Zadnja leta živi pri hčerki Vandi v Ljubljani, ob
vikendih pa se rad vrača v domači kraj. Počuti se
dobro, le vid mu je opešal. Še vedno se rad pošali in spominja različnih dogodkov iz življenja. Ob
obisku je povedal, da je želel postati učitelj, ni pa
imel posluha, zato ga je komisija zavrnila. Delal
je v laboratoriju v Železarni Jesenice. Še posebej
prijetno mu je v krogu najbližjih - dveh hčera,
sina, vnukinje in dveh pravnukov.
Julijana Rejc je 95. rojstni dan praznovala 3. februarja. Ima zelo dober spomin in je rada na tekočem z dogajanjem doma in po svetu. Prestala
je tri vojne čase, življenje pa je bilo, kot se spominja, težko, še zlasti med obema svetovnima
vojnama. Zaposlena je bila kot strežnica v bolnišnici v Begunjah. Čas si krajša s pisanjem pesmi
in je poznana kot ena od ‘ljudskih pesnic’. Dneve ji zapolnjujejo tudi vnuk Nino in vnukinja
Nina z družinama, ima pa tudi že dva pravnuka
in dve pravnukinji.
V zadnjih mesecih je Tičarjeva skupaj z zaupnicami posameznih vasi obiskala še nekaj slavljenk: Antonijo Dolenc z Brega, ki je 16. januarja dopolnila 94 let, Frančiško Klinar z Rodin, ki
je 19. februarja praznovala okroglih 90 let, prav

Vincenc Zupan v družbi župana Leopolda Pogačarja in predstavnic društva
upokojencev

Marija Pretnar je dopolnila 97 let.
tolikšno starost pa je 6. marca dočakala Ljudmila Vajs iz Vrbe, medtem ko je v Domu Črni potok Šmartno pri Litiji Marija Kržišnik, ki je
prej živela na Selu, 13. januarja dopolnila 92 let.
Ana Hartman

Julijana Rejc (tretja z leve) si čas krajša s pisanjem pesmi.

Kavčič še naprej na čelu društva upokojencev
Med nekaj več kot 1.100 upokojenci v občini Žirovnica jih je v upokojensko društvo včlanjenih 883, od tega 557 žensk in 326 moških.
”Članstvo je približno enako kot v preteklih letih, želimo pa si, da bi se
nam pridružilo več mlajših upokojencev, ki bi bili sčasoma pripravljeni
prevzeti organizacijo in vodenje društva,” je po nedavnem občnem
zboru povedal Edo Kavčič, ki še naprej ostaja predsednik društva.
Čeprav je bil občni zbor volilni, pa jim je uspelo pridobiti le dve članici upravnega odbora, zato je komisija za volitve predlagala, da v organe
društva izvolijo dosedanje člane. Po besedah Kavčiča bistvenih novosti
v delovanju društva ne načrtujejo. Med dvanajstimi sekcijami so še
posebej aktivne pohodniška, telovadna in rekreativna. Dodal je, da je
nepogrešljivih tudi štirinajstih zaupnic in koordinatorica programa

Starejši za starejše, ki obiskujejo upokojence nad 69. letom. Na
občnem zboru so najbolj prizadevnim članom podelili priznanja. Zlate
plakete so prejeli Edo Kavčič za uspešno vodenje društva in organizacijo več projektov (vrnitev doma v dokončno last, reorganizacija DU
Slovenija, vodenje programa Starejši za starejše), Jerca Tičar za vodenje sekcije za socialna vprašanja in obiske na domovih starejših ter
Vojka Legat za vodenje administracije in delo v programu Starejši za
starejše, Mariji Slamnik pa so podelili zahvalno listino za blagajniško
delo in sodelovanje v programu Starejši za starejše. Občni zbor, ki se
ga je udeležil tudi podžupan Izidor Jekovec, je s kulturnim programom obogatil tamburaški zbor Kašar KD dr. F. Prešeren.
A. H.
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Čebele

Pomen čebel za človeka in v naravi
Medonosna čebela ima izredno
pomembno in kompleksno mesto
v naravi, še posebej tedaj, ko govorimo o raznih kmetijskih kulturah. S svojo aktivnostjo čebele v
naravi pomembno vplivajo na
proizvodnjo hrane tako za človeka
kot tudi za živali, raznih industrijskih surovin, kakor tudi na človekovo zdravje in druge dejavnike
življenja.
Čebelji pridelki so popolnoma
naravna živila, neposreden dar narave - čebel. Čebele z opraševanjem pripomorejo k ohranjanju
ravnovesja v naravi, omogočajo
obstoj različnih živalskih in rastlinskih vrst ter seveda človeka, ob
tem pa nam dajejo čebelje pridelke, ki nam v hitrem tempu življenja pomagajo krepiti in ohranjati
naše zdravje. V ”knjigi življenja”
starih Indijancev je bilo zapisano,
da se dolžina življenja podaljšuje,
če vsak dan v svojo prehrano
vključujete med in mleko.
Med je resnično svet v malem,
ne le da je odličen vir energije,
mineralnih snovi in omogoča boljše izkoriščanje drugih snovi iz
hrane, je še veliko več. Koristen je
tako za mlade kot stare, športnike,
nosečnice, bolne in zdrave. Za
zdravljenje okuženih ran so ga
uporabljali, še preden so ugotovili, da so bakterije tiste, ki povzročajo okužbo, danes pa poleg tega,
da se uporablja v ljudski medicini,
gledajo nanj tudi kot na konzervans za konzerviranje živil.
Cvetni prah čebele nabirajo na
rastlinah, pri tem pa ga obogatijo
z raznimi fermenti, hormoni, antibiotičnimi snovmi. V ljudskem
zdravilstvu se uporablja pri boleznih prostate, izgubi apetita, uravnavanju prebave, slabokrvnosti,
itd.
Matični mleček je izloček mladih čebel delavk. Uporablja se za
zniževanje krvnega tlaka, težavah
s kožo, sladkorni bolezni, menstrualnih težavah in še in še. Uživa se ga v majhnih količinah.
Tudi propolis je prav poseben
zaklad iz panja, je naravni antibiotik čebel. Čebele nabirajo na živih
delih rastlin smolnate snovi. Deluje proti plesnim, bakterijam, kvasovkam in virusom, zato se uporablja pri blaženju ogromno težav.
Pri obolenjih dihalnih organov,
boleznih prebavnega trakta, motnjah delovanja žlez z notranjim izločanjem, tudi raznih kožnih obolenjih.
V zadnjem času se vse več govori o apiterapiji. Apiterapija je upo22 - N OV I C E O B Č I N E Ž I ROV N I CA

raba čebeljih pridelkov za medicinske namene, npr. za preprečevanje bolezni, zdravljenje ali okrevanje po bolezni in ima korenine
že pri starih civilizacijah.
Vrednost čebeljih pridelkov pa
je skoraj zanemarljiva v primerjavi s koristnim delom čebel, ki ga opravijo v naravi.
Najpomembnejše poslanstvo čebeljega rodu je opraševanje različnih rastlin. Narava nagrajuje čebele za njihovo delo z medičino in
cvetnim prahom, ter tako omogoča njihov razvoj in obstoj, istočasno pa ohranjanje tako rastlinskih
kot živalskih vrst ter nenazadnje
obstoj človeka. Med žuželkami,
ki oprašujejo rastline, so na prvem mestu prav čebele. Najpomembnejše so za opraševanje
sadnega drevja, saj oprašijo kar
70-80 odstotkov cvetov, ta odstotek pa se zaradi vse intenzivnejše
kmetijske proizvodnje še povečuje.
Najopaznejša in največkrat dokazana je zato vloga čebel pri
opraševanju jablan, hrušk, breskev, češenj, jagod itd. Predvsem
na večjih plantažah jablan in
hrušk se hitro pokaže, kako so bili
cvetovi oplojeni. Čebele pri opraševanju temeljito opravljajo svoje
delo. Od kakovosti oprašitve sta
odvisna količina in kakovost pridelkov, ta pa je najbolj vidna pri
velikosti in obliki plodov.
Pri splošni sadjarski pridelavi
potrebujemo za pravočasno in kakovostno oploditev 2-3 čebelje
družine na hektar, pri intenzivni
pridelavi jabolk potrebujemo 3-4
družine, pri hruškah, višnjah in
češnjah pa od 6-8 čebeljih družin
na hektar sadovnjaka. Za druge
kmetijske kulture, kot so oljna
ogrščica, ajda, sončnica, kumarice in podobne, potrebujemo za
kakovostno opraševanje tudi do
10 čebeljih družin na hektar. Z
organiziranimi prevozi čebel na
območja, zasejana s kmetijskimi
kulturami, lahko dosežemo tudi
za 40 in več odstotkov bogatejši
pridelek.
Vrednost opraševanja je po različnih strokovnih virih 15-krat do
30-krat večja, kot je vrednost
vseh čebeljih pridelkov skupaj.
Zato je med koristmi, ki jih imamo od čebel, brez dvoma na prvem mestu ekonomski pomen
opraševanja kmetijskih kultur.
Čebele pa niso pomembne opraševalke le v kmetijstvu. Predvsem
njihovi vlogi opraševalk se lahko
zahvalimo za izjemno biotsko

raznovrstnost v naši državi. V
Sloveniji živi več kot 22 tisoč različnih vrst živih organizmov, kar
uvršča tako majhen prostor med
naravno najbogatejša območja
Evrope. Strokovnjaki tudi dodajajo, da lahko o Sloveniji govorimo,
tudi zaradi avtohtone kranjske čebele, kot o evropskem biotskem
parku.
Čebelarstvo je v Sloveniji panoga z dolgo tradicijo, ki se odraža
tudi v ljudski umetnosti - poslikane panjske končnice so cenjen
okras panjev na Slovenskem. Čebelnjaki pa so postali tipična arhitektura slovenskega kmečkega
stavbarstva in še danes s svojo pojavnostjo plemenitijo kulturno
podobo slovenske pokrajine.
Čebelarstvo, kot kmetijska panoga ima v Sloveniji tudi izreden
socialni pomen. Čebela nas
spremlja skozi vse življenje. Kot
otrokom nam je simbol pridnosti,
varčnosti in skrbi za druge. Ko pa
odrastemo, občudujemo njeno
učinkovitost, socialni red, gospodarnost in učinkovitost. Ko človek
dozoreva, je koristno, da si najde
dodatna sidra, konjičke, da se zanima še za kaj drugega kot za

službo in vzdrževanje doma. Eden
od takšnih konjičkov, ki krepi
duha in telo, je čebelarstvo, ki s
čebelami predstavlja najboljše
zdravilo za vse strese in tegobe, ki
jih doživljamo v današnjem hitrem tempu življenju.
Prav zaradi vsega naštetega je
poslanstvo čebelarjev tako pomembno. Čebelarska zveza Slovenije, v katero je včlanjenih več kot
200 čebelarskih društev z več kot
6500 čebelarjev, se svoje vloge še
kako zaveda. Z raznimi usposabljanji in izobraževanji o pomenu
čebel in čebelarstva osveščamo
tako čebelarje kot širšo javnost.
V zadnjem času je naša avtohtona Kranjska čebela vse bolj
ogrožena, zato je poslanstvo čebelarjev vsak dan bolj pomembno. Naloga ČZS je, da skupaj z
državnimi organi zagotovimo
vse ukrepe za obstoj avtohtone
Kranjske čebele. Kajti brez čebelarjev ne bo čebele in posledično vsega, kar čebela s svojim
poslanstvom stori za človeka in
za ohranjanje okolja.
Boštjan Noč,
predsednik Čebelarske
zveze Slovenije

Ljudje in dogodki

Glasbeni in pevski izzivi
na vsakem koraku
V občini Žirovnica imata petje in glasba dolgoletno uspešno tradicijo. Enaintridesetletni
Marko Možina iz Smokuča je zagotovo glasnik novega vala, ki obeta na teh dveh področjih
v prihodnje še večji razcvet. Čeprav še
razmeroma mlad, je vsestranski človek, ki obvlada številne pevske in glasbene smeri. Lahko
se pohvali z več dosežki, tako na poklicni kot
ljubiteljski poti.
Rad se spomni, da se je njegova pevska pot
začela v zibelki: ”Ker sem veliko jokal, so mi
že takrat dejali, da bom zagotovo pevec. Del
tega se je uresničilo. V mladih letih sem najprej začel v Glasbeni šoli na Jesenicah z učenjem kitare in kasneje trobente. Izkušnje sem
kmalu začel pridobivati v Pihalnem orkestru
Lesce in v zasedbi Bid Bang Radovljica, v narodnozabavnem ansamblu Vita, sodeloval pa
sem tudi na prireditvi Prvi glas Gorenjske.”
Marko je ves čas imel jasen cilj in trdno
voljo, da pride do ustrezne izobrazbe v glasbenem poklicu. K temu so ga najprej spodbujali drugi, med njimi Stanko Praprotnik. Leta
2007 je diplomiral na Akademiji za glasbo na
klasičnem oddelku in je profesor za trobento.
Za seboj ima vidno pevsko kariero. Na širši
glasbeni sceni je nase opozoril leta 2004, ko je
nastopil na festivalu Slovenska popevka in dobil nagrado za najboljšega debitanta. ”S prijatelji smo pripravili pesem in je bila sprejeta
za festival. To je bil zame uspeh, da ga nisem
prav dojel kar pol leta. Čeprav imam sedaj
manj časa za petje, pa imam še kup izzivov.
Želim izdati zgoščenko s svojimi skladbami.

Marko Možina
Že vrsto let nastopam kot kantavtor. Še posebej
se veselim vsakega nastopa pred domačim
občinstvom v občini Žirovnica in upam še na
kakšen dober skupni žur v prihodnje.”
Glede poklicnega dela pravi: ”Sedaj redno
poučujem bodoče vzgojiteljice na Srednji šoli
na Jesenicah predmet glasba z metodiko. V
načrtu imam, da jim sam pripravim več ustrezne literature za lažje učenje. Sem tudi mentor učenkam pri ustvarjanju avtorskih pesmi.
Pripravljamo tudi nastop na kakšni večji
prireditvi.”

Marko je danes tudi dirigent Pihalnega
orkestra Lesce in to eden najmlajših v okolici
in verjetno tudi na Gorenjskem. ”Marsikoga
sem morda presenetil, da sem to prevzel. Godbeniki so me prosili, da jim pomagam, ker je
bil orkester v krizi. Vesel sem, da nam uspeva.
Ljudje spet radi prihajajo na vaje, polno
imamo novih načrtov.”
Marko si je ustvaril družino, na katero je ob
vsem delu še posebej ponosen. Veliko mu
pomenijo trenutki s polletno hčerko Mojco in
ženo Andrejo. Janko Rabič

Sem mar drugačna, ker popravljam čevlje?
Vsak poklic je časten, tudi čevljarski in tudi, če ga opravlja ženska.
To dokazuje Mihaela Kapus iz Žirovnice. Kar malo je bila presenečena, ko je marca dobila vabilo ob 40-letnici Območne obrtno podjetniške zbornice Jesenice. Kot najstarejši članici so ji izročili priznanje
za dolgoletno opravljanje čevljarske obrti. In zakaj v mladih letih odločitev za ta poklic? ”Ko sem naredila maturo, sem šla od trgovine do

Mihaeli Kapus so ob 40-letnici Območne obrtno podjetniške zbornice Jesenice
izročili priznanje za dolgoletno opravljanje čevljarske obrti.

trgovine, da si čim prej najdem delo, kajti časi so bili težki. Oglasila
sem se v jeseniški čevljarni, ki je bila takrat velik obrat, in so me sprejeli.”
Na samostojno pot je stopila, ko je leta 1960 na Cesti železarjev na
Jesenicah odprla svojo delavnico. Vestno se je lotila dela, vsa leta je
cenjena in spoštovana v tem poklicu. Sedaj je že 20 let v pokoju, vendar je njena delavnica še vedno polna njenega delovnega nemira. Vedno je dobre volje, nasmejana, prava mojstrica. Loti se vsega, kar je
povezanega z usnjem in podobnimi materiali. ”Poleg čevljev mi ljudje
v popravilo prinašajo še kup drugih stvari: potovalke, torbice, jermene
za kmečka orodja, pa še celo dežnike. Včasih se sprašujem, kako ljudje odkrijejo mojo delavnico. Oglasijo se celo ljudje od drugod. Pred
dnevi sta se oglasila dva iz Kanade, da sem jima popravila čevlje, tudi
iz drugih držav so že prišli. Vse življenje pošteno delam in to me drži
pokonci. Še danes mi ni nič pretežko, vse se naredi, če je volja in
zdravje. Vsega imam še na pretek in želim si, naj tako tudi ostane.”
Ob vsem navdušenju, ki jo ves čas spremlja pri delu, pa se nehote
zaveda, da je njena obrt med mladimi skoraj nepoznana. Čevljarstvo je
poklic, ki izumira. ”Naslednikov nimam, saj ta poklic že od nekdaj ni
priljubljen. Vnuki nimajo teh želja, tudi drugi ne. Se pa včasih
vprašam: sem mar drugačna, ker znam popravljati čevlje, pa še kaj
drugega zraven?”
Poleg dela najde tudi čas za razvedrilo. Že 35 let je članica vadbene
skupine pri TVD Partizan v Žirovnici. Vedno pa je tudi pripravljena,
da pomaga drugim ljudem. Janko Rabič
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Ljudje in dogodki

”Le eno mamico imam
in tega zaklada nikomur ne dam”
Je povedala čebelica Maša. Brezpogojna ljubezen in toplina naših mater je nekaj najlepšega na svetu. Ob materinskemu dnevu je tako
predšolska in šolska folklorna skupina Breznica pripravila prireditev v čast vsem mamicam,
v petek pa jim je Otroški pevski zbor Breznica
posvetil prvi koncert.
Maruša Stres in Katja Pavlič sta nas skupaj
z malimi in malce starejšimi folkloristi popelja-

li skozi pravljico o majhni čebelici Maši. Maša
je izgubila svojo mamico, pri iskanju pa so ji
pomagale živalske prijateljice, vse od muhe pa
do mravljic. Seveda so s skupnimi močmi našli
mamico male Maše. Za konec so vsi nastopajoči svojim mamam podarili rožice, katere so
sami izdelali. Sreča in veselje sta se širila po
vsej dvorani in ni bilo obiskovalca, ki bi ostal
ravnodušen. V župnijski cerkvi na Breznici je

Utrinek s prireditve mladih folkloristov ob materinskem dnevu
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bil tudi petek poseben, saj se je pod vodstvom
Anje Lužnik prvič predstavil Otroški pevski
zbor Breznica. Pevci so pokazali svoje glasbeno
znanje, saj so enourni koncert popestrili z igranjem na kitaro, kljunasto flavto, violine in citre.
Tudi sami so izrazili svoje misli ob materinskem
dnevu. ”Mamica je kakor sonček, ki posije izza
oblakov, ko je nad nami žalosten dan,” je povedal eden izmed mladih pevcev. Kaja Pogačar

V župnijski cerkvi se je prvi predstavil Otroški pevski zbor Breznica.

Mladi

Uspeh na natečaju Klic v sili 112
Žirovniški vrtec je dobil nagrado za najaktivnejši vrtec na 13. regijskem natečaju Uprave RS za zaščito
in reševanje. Nagrade tudi za pet učencev OŠ Žirovnica.
Na regijskem natečaju za vrtčevske in osnovnošolske otroke na temo ‘Naravne in
druge nesreče - klic v sili 112’, ki ga je
pripravila kranjska izpostava Uprave RS za
zaščito in reševanje (URSZR), so se odlično
izkazali tudi žirovniški otroci, še zlasti petin šestletniki iz skupine Pikapolonice pod
mentorstvom Mije Debevc in Brede Oblak.
Med 130 likovnimi izdelki, ki so prispeli na
natečaj, so si v kategoriji predšolskih otrok z
maketo, ki predstavlja različne situacije, v
katerih je lahko ogroženo življenje, osvojili
nagrado, obenem pa so bili izbrali tudi za
najaktivnejši vrtec na natečaju, s čimer so si
prislužili ogled lutkovne predstave Pikec
Ježek in gasilko Jež.
Nagrade so prevzeli minuli teden na sklepni
prireditvi, kjer je vodja kranjske izpostave
URSZR Jernej Hudohmet poudaril, da je bil
glavni namen natečaja promocija številke za

Čestitka in pohvala
Štab Civilne Zaščite Občine Žirovnica
pod poveljstvom Uroša Vovčaka čestita
skupini Pikapolonice Vrtca pri OŠ Žirovnica pod mentorstvom Mije Debevc in Brede
Oblak za najaktivnejši vrtec v sklopu izobraževanje, informiranje in usposabljanje za
osebno in vzajemno zaščito 2008/2009
natečaja ‘Naravne in druge nesreče - KLIC
V SILI 112’. Vzgoja in informiranje že pri
taki starosti pušča sledi pravilnega obnašanja za kasnejše obdobje. Vesel sem, da je ta
tema aktualna ter podprta s strani lokalne
skupnosti, takšno priznanje pa samo potrjuje, da se mentorji resnično trudijo vzgojiti
naš podmladek. Čestitka in pohvala gresta
tudi vsem nagrajenim osnovnošolcem in
njihovim mentoricam.
Uroš Vovčak, poveljnik občinskega
štaba civilne zaščite Občine Žirovnice

Otroci iz skupine Pikapolonice na sklepni prireditvi natečaja
klic v sili: ”Že najmlajše je treba čim prej in na
čim več različnih načinov seznanjati, da ta
številka obstaja. Ob nesrečah namreč pogosto
ni časa razmišljati, kam poklicati na pomoč.
Usodne so lahko že minute, zato je zelo
pomembno, da imamo številko 112 zabeleženo
v podzavesti.” Otroci v žirovniškem vrtcu so
številko za klic v sili spoznavali v sklopu projekta Ježek Snežek. ”Vprašali smo se, kako
lahko že pri najmlajših vplivamo na bogatejšo
samopodobo ter jih učimo ravnanja v različnih
okoljih: doma, v prometu, vrtcu, pri igri, športu, pa tudi, da morajo vsi ljudje v družbi pomagati, da lahko ta omogoča preživetje in dobro počutje. Temeljna teoretična znanja s teh
področij smo pridobivali iz slikanic o Ježku
Snežku, največ pa iz Ježek Snežek in 112 ter
literature iz naše knjižnice. Teoretična znanja
smo prenesli v ustvarjalno igro in nastal je prvi

Nagrajeni osnovnošolci (manjka Rok Lužnik) z mentoricami / Foto: Kaja Pogačar

del projekta,” sta pojasnili mentorici Mija Debevc in Breda Oblak. V drugem delu projekta
so se otroci z igrami in raziskovanjem v naravi
seznanjali s povezanostjo živih bitij, različnih
materialov in pojavov v okolju ter vse to povezovali s projektom Ježek Snežek, z nabranim
naravnim materialom pa so ustvarili nagrajeno
maketo.
Na natečaju so z likovnimi izdelki uspešno
sodelovali tudi žirovniški osnovnošolci. V kategoriji učencev prve triade so nagrade prejeli
prvošolka Laura Slamnik pod mentorstvom
Klavdije Peljhan ter tretješolki Rebeka Egart
in Lucija Mežek pod mentorstvom Sonje Osterman. V kategoriji učencev druge triade pa
sta med drugimi nagradi prejela šestošolca
Rok Lužnik in Andraž Janežič pod mentorstvom Mete Čuk Pilipovič.
Ana Hartman

Maketa vrtčevskih otrok, ki predstavlja situacije, v katerih je ogroženo življenje.
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Mladi

Maškare na obisku pri županu
Na pustni torek smo na Občini Žirovnica gostili zelo prijeten obisk.
Že drugo leto zapored so nas obiskale maškare iz Osnovne šole
Žirovnica. Prišli so učenci od prvega do petega razreda skupaj s svojimi razredničarkami, ki so se tudi same skrivale pod preoblekami.
Župan Leopold Pogačar in občinska uprava smo jih prijazno sprejeli
in pogostili s piškoti ter bonboni, ki pa jih je ob tako veliki gruči
maškar hitro zmanjkalo. Ker s seboj vedno prinesejo obilo smeha in
dobre volje ter s tem odganjajo zimo, se jih že sedaj veselimo tudi v
prihodnjem letu. Helena Čadež

Projekt Pasavček
V začetku marca je otroke v Žirovnici obiskala maskota Pasavček.
Žirovniška osnovna šola in vrtec sta namreč v tem šolskem letu vključena v istoimenski projekt Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (SPV), ki spodbuja k pravilni uporabi otroških varnostnih sedežev in
varnostnih pasov med vožnjo v avtomobilu. Poimenovali so ga Projekt
treh generacij s Pasavčkom, vanj pa so vključeni prvošolci ter vrtčevski
otroci iz skupin Metuljčki in Pikapolonice. Uvodnim besedam vzgojiteljice Mije Debevc in predstavnika SPV Žirovnica Marka Koblarja so
sledile delavnice, na katerih so prvošolci izdelovali spomin, iz pene izrezovali like na temo promet in jih zabijali v pluto, izdelali lesen avto, v
računalniški učilnici pa so izvedeli marsikaj poučnega. Vrtčevski otroci
so barvali Pasavčke in izdelovali prevozna sredstva. Starši so se medtem
udeležili predavanja o otroških varnostnih sedežih, Simon Sušanj s Policijske postaje Jesenice pa je pripravil predstavitev na temo Varnostni pas
- pripni svoje življenje. Obiskovalci so si lahko ogledali še policijski in
gasilski avto, s slednjim so se lahko tudi popeljali in preizkusili, kako se
pripenjajo gasilci. Naj dodamo, da je Marko Koblar v imenu SPV
Žirovnica ob tej akciji vrtcu izročil 40 odsevnih jopičev za otroke. A. H.

26 - N OV I C E O B Č I N E Ž I ROV N I CA

Šport

Rok Justin v zlati ekipi
na olimpijskem festivalu

Rok Justin (drugi z leve) je s slovensko reprezentanco na olimpijskem festivalu evropske mladine do 17 let na
Poljskem osvojil zlato kolajno.
treningih in tekmovanjih in imajo lepe
možnosti, da še napredujejo. Kljub ugodni
zimi pa jim ni uspelo veliko trenirati z najmlajšimi na domačih skakalnicah v Glenci, saj je
sneg kmalu pobralo. Morali so se voziti v Bo-

Zimske dejavnosti TVD Partizan
Pri Telesno-vzgojnem društvu Partizan Žirovnica so zimo izkoristili
za organizacijo različnih rekreativnih dejavnosti. Na veselje ljubiteljev
drsanja so ob stavbi doma ob finančni pomoči Občine Žirovnica uredili
ledeno ploskev. Uživali so številni, od najmlajših v vrtcu do odraslih. V
mesecu dni so zabeležili več kot tisoč obiskovalcev. Februarja so na
smučišču v Gozdu Martuljku izvedli občinsko prvenstvo v veleslalomu.
Tudi tokrat se je izkazalo, da je ta zimska rekreacija priljubljena med
občani, saj se je tekmovanja udeležilo več kot sto tekmovalcev in tekmovalk. Dva sta nastopila tudi v kategoriji deskarjev na snegu.
Rezultati - letnik 2000 in mlajši: moški 1. David Steiner, 2. Luka
Anderle, 3. Ožbej Modrijan; ženske: 1. Ana Čop, 2. Sara Slamnik, 3.
Julija Bergelj.
Letnik 1997-1999 - moški: 1. Jan Vidic, 2. Tom Žurga, 3. Luka
Naglič; ženske: Lucija Čop, 2. Hana Mohorič, 3. Pija Modrijan.
Letnik 1994-1996 - moški: 1. Žan Mekina, 2. Jernej Dolar, 3. Arne
D. Jelovčan; ženske: 1. Tjaša Legat, 2. Katja Čop.
Letnik 1978-1993 - moški: 1. Jure Vindiš, 2. Klemen Čuden, 3. Matjaž Čuden; ženske 1. Nina Gregorič, 2. Meta Krivic, 3. Ana Dolar.
Letnik 1963-1977 - moški: 1. Tomaž Knafelj, 2. Jani Koselj, 3. Damjan
Legat; ženske: 1. Lea Križaj, 2. Maruša Kristan, 3. Barbara Podlipnik.
Letnik 1948-1962 - moški: 1. Zvone Križaj, 2. Janez Krivic, 3. Darko
Gregorič; ženske: 1. Milana Mežnarec, 2. Zdenka Mlačnik.
Letnik 1947 in mlajši: 1. Peter Roessler, 2. Franc Benčina, 3. Borut
Verovšek; ženske: 1. Tončka Kajdiž, 2. Julka Mekina, 3. Danica Benedik,

hinj, v Kranj in v Tržič. Sedaj si bodo aprila
privoščili nekaj počitka, kmalu pa bodo začeli
s kondicijskimi treningi, maja pa jih že čakajo
priprave na skakalnicah za poletno sezono.
Janko Rabič

Deskanje: 1. Roman Božič, 2. Gašper Ribnikar.
Člani društva TVD Partizan bodo bogato in razgibano enoletno obdobje ocenjevali in snovali nove načrte na občnem zboru, ki bo danes,
v petek, 3. aprila, ob 19. uri v dvorani doma. Med drugim bodo
podelili tudi priznanja najboljšim za športne aktivnosti. Tokrat so na
zbor povabili tudi vse nekdanje olimpijce iz občine Žirovnica. J. R.

Kadetska ekipa odbojkarjev
v boju za državnega prvaka
Odbojka še naprej ostaja glavna tekmovalna dejavnost pri TVD Partizan Žirovnica. Sekcija, ki jo od jeseni vodi Anton Zupan z Brega,
združuje štirinajst tekmovalnih selekcij, od najmlajših, ki igrajo mini
odbojko, do članov. Skupaj aktivno trenira in nastopa več kot sto ljubiteljev tega športa. V letošnji tekmovalni sezoni ima članska ekipa
priložnost, da se preko kvalifikacij spet uvrsti v drugo državno ligo.
Ženska ekipa bo sezono zaključila sredi tretje državne lige.
Pred velikim izzivom je ekipa kadetov, ki ima možnosti, da se letos
bori za naslov državnega prvaka. Sedaj je na drugem mestu zahodne
skupine, maja pa jo čaka zaključni turnir štirih najboljših ekip iz
vzhodne in zahodne skupine.
Pri sekciji se že veselijo nove večnamenske dvorane pri Osnovni šoli
Žirovnica. V prihodnjih letih bodo lahko izboljšali pogoje za treninge
in tekmovanja. Predvsem članski ekipi bosta imeli priložnosti za
napredovanje v višje lige. J. R.

M-ŠPORT, MATEJA SRNEC s. p., ŽIROVNICA 101B, ŽIROVNICA

Pri Smučarskem skakalnem klubu Stol
Žirovnica so potegnili črto pod zimsko sezono,
eno uspešnejših v zadnjih letih. Lahko se pohvalijo z bogato bero kolajn na mednarodnih in
domačih tekmovanjih. Najbolj odmeven uspeh
je dosegel Rok Justin. Na olimpijskem festivalu evropske mladine do 17 let na Poljskem je
v sestavi slovenske reprezentance osvojil zlato
kolajno, posamezno pa se je uvrstil na prav
tako zelo dobro 19. mesto. Poleg tega je na
OPA igrah z reprezentanco osvojil srebrno kolajno, posamično pa je bil deveti. Dvakrat je
osvojil tudi točke med mladinci na Alpskem
pokalu. Na OPA igrah sta bila uspešna tudi Urban Dolar s 14. mestom in Mitja Robič z 18.
mestom, ekipno pa sta zasedla 11. mesto.
Odmevna sta tudi mednarodna uspeha Nejca
Franka, ki ima že nekaj časa težave s poškodbo hrbta. Na FIS pokalu v smučarskih skokih je
osvojil 2. in 3. mesto. Lepo bero so mladi tekmovalci dosegli tudi na državnih prvenstvih in
v pokalu Cockta. Poleg omenjenih tekmovalcev, ki so dosegli več uvrstitev na stopničke, je
bil dobitnik več odličij tudi Jernej Silvester.
Po besedah glavnega trenerja Stanka Baloha
so vsi tekmovalci pokazali veliko zavzetosti na
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DOSTAVA HRANE NA DOM
Naročilo po telefonu: 04/533-40-80

NOVOST: MALICE

pon.-pet. od 10.00 - 14.00

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

●

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

Delovni čas:
Lokal: vsak dan od 10. 00- 23.00 ure, nedelja od 10. 00- 22.00
Kuhinja: pon.- pet. od 10.00 - 22.45
sobota od 11.00 - 22.45, nedelja od 11.00 - 21.45
Razvoz hrane: pon. - pet. od 11. 00 - 22.45
sobota od 13.00 - 22.45, nedelja od 13.00 - 21.45

●
●

●
●

●

●

●

●

●

ayuvredska masaža
seletivna fototermoliza
(IPL - intenziven pulz svetlobe)
pedikura
depilacija nog

Z aparatom Record 618 lahko izvajamo
številne aplikacije fototermičnega odstranjevanja:
moteče poraščenosti (dlake)
vaskularnih in pigmentnih lezij
madežev
aken
tetovaž
herpesa
fotopomlajevanje kože
●
●
●
●
●
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KOZMETIČNI SALON ANDREJA
Andreja Matučec, s. p., Moste 24 a, Žirovnica
Telefon: 04/580-17-45
Delovni čas:
ponedeljek - četrtek od 15. - 20. ure,
petek od 8. - 14. ure

