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Rekonstrukcija druge etape regionalne ce-
ste Žirovnica-Begunje in gradnja pločnika
ob njej bi sicer v teh dneh že morala poteka-
ti, a se je zapletlo pri izbiri izvajalca. Več o
tem pa župan Leopold Pogačar:

”Začetek gradnje
druge etape se je neko-
liko oddaljil, ker na
prvi razpis za izbiro iz-
vajalca niso prispele
sprejemljive ponudbe
in so ga tako na Direk-
ciji za ceste razveljavi-
li. Razpis so ponovili,
po zadnjih podatkih
gospoda Pejanoviča z
direkcije naj bi bilo ko-

nec septembra odpiranje ponudb. Glede na to,
da so sredstva zagotovljena tako v državnem
kot občinskem proračunu bomo z gradnjo na
tem 640 metrov dolgem odseku začeli takoj,
ko bo sklep o izbranem izvajalcu pravnomo-
čen, pričakujemo, da bo to konec oktobra. Ob-
čane že vnaprej prosim za strpnost v času
gradnje in upoštevanje signalizacije. Naj do-
dam, da sem precej truda vložil v to, da se
sredstva po drugem rebalansu državnega pro-
računa za naš projekt niso zmanjšala ali celo
ukinila, saj sem s pomočjo poslanca državnega
zbora Tomaža Toma Mencingerja uspel minis-
trstvu za promet dokazati nujnost izvedbe tega
projekta zaradi zagotavljanja varnosti v prome-
tu, predvsem šolskih otrok. Vrednost naložbe
je ocenjena na 600 tisoč evrov, od tega bo ob-
čina na podlagi podpisanega sporazuma o so-
financiranju krila 45 odstotkov investicije.”

Ali gradnja večnamenske dvorane poteka
po predvidenem planu?

”Zaenkrat poteka skladno s pogodbo, smo pa
ugotovili, da so izvajalci v nekajdnevnem za-
ostanku glede na terminski plan gradnje, vendar
je podžupan Izidor Jekovec, ki sem ga zadolžil
za spremljanje tega projekta, skupaj z nadzorom
dosegel, da bodo po potrebi delali tudi ob nede-
ljah, da ne bi prihajalo do zamud in da bi sklad-
bo s pogodbo konec decembra zaključili grad-
njo objekta, ki bo stal 1,6 milijona evrov. Naj
dodam, da sem v poletnih mesecih s podjetjem
Elan Inventa podpisal pogodbo o dobavi in
montaži poda in opreme za dvorano v vrednosti
445 tisoč evrov. Prihodnje leto nas tako čaka še
notranja ureditev ter ureditev zunanjih površin s
šolskim trgom in alejo slavnih rojakov.”

Ste gradnjo kanalizacije v Vrbi že končali?
”Tako je, v teh dneh nas čaka še tehnični pre-

gled. Poudariti moram, da smo prisluhnili že-
ljam in potrebam prebivalcev Breznice in Vrbe
in postorili marsikaj na področju urejanja me-
teorne kanalizacije in drugih manjših potreb
prebivalcev (urejanje bankin, dovozov ...). Pri
tem moram opozoriti, da bodo v naslednjih
mesecih inšpektorji preverjali ustreznost iz-
vedbe meteorne kanalizacije z individualnih
hiš, saj smo ugotovili, da imajo meteorne vode
ponekod speljane s streh na občinske ceste, kar

ni dovoljeno niti sprejemljivo, saj ob večjih na-
livih tako urejen sistem za odvodnjavanje ne
more sprejeti tako velike količine vode. Sklad-
bo s predpisi, ki urejajo gradnje stanovanjskih
hiš, je vsak dobil tudi projektne pogoje, iz ka-
terih izhaja, kako mora urediti meteorne vode,
to pa, še enkrat ponavljam, vsekakor ni dovo-
ljeno tako, da se iztekajo na ceste in javne po-
vršine. Inšpektorji bodo nepravilnosti doku-
mentirali in kršiteljem dali primeren rok za od-
pravo, po tem roku pa bodo tudi kaznovani.”

Kdaj bo možna priključitev na javni kana-
lizacijski sistem Breznica-Vrba?

”Krajani so že dobili pisna obvestila o nadalj-
njih postopkih priključevanja, vsekakor pa do
zgraditve povezovalnega kanala med Studenči-
cami in Vrbo neposredna priključitev še ni
možna. O datumu, po katerem se bo možno
priključiti, bodo vsi individualno obveščeni,
predvidoma pa bo to sredi leta 2010.

Ko sva že pri kanalizaciji - naj dodam, da
nam je na svetu regije uspelo zagotoviti pri-
bližno 200 tisoč evrov dodatnih evropskih
sredstev iz naslova razvoja regij, ki jih bomo
uporabili za gradnjo kanalizacije v Zabreznici
predvidoma prihodnje leto.”

Že kar nekaj sestankov ste imeli glede ne-
varnih železniških prehodov. Kdaj naj bi
prišlo do ureditev?

”S predstavniki Slovenskih železnic smo se
dogovorili, da bomo skupaj pristopili k reševa-
nju problematike križanja občinskih cest z že-
leznico in sklenili, da se na železniškem preho-
du v Vrbi v smeri golfa uredijo avtomatske var-
nostne naprave in polzapornice, prehod na
Selu bomo urejali s podvozom, po tem pa še
razmislili o zaprtju tretjega prehoda v Vrbi, pri
t. i. Vahtnici. Rok za izvedbo je leta 2013. Pri
tem bo občina sofinancirala del podvoza na
Selu, kjer ta posega na občinsko pot. V zvezi s
tem smo se že sestali s predstavniki DDC
družbe za svetovanje in inženiring, ki priprav-
lja projektne dokumente, in ugotovili, da mora
pričeti s postopkom priprave državnega pros-

torskega načrta, ki bo omogočil umestitev
omenjenega podhoda v prostor.”

V pripravi je tudi občinski program var-
nosti. Ali lahko izpostavite nekaj pomemb-
nih točk?

”Občinski program varnosti je strateški do-
kument, ki mora biti izdelan na podlagi zako-
na o občinskem redarstvu. V njem so oprede-
ljena temeljna izhodišča za delo medobčinske-
ga inšpektorata in redarstva, pristojnosti ter
statistični podatki o delovanju občine, ogrože-
nosti, objektih in drugi relevantni podatki. Na
ta način se bodo inšpektorji na primer seznani-
li, kako je organizirana občina, kje so nevarni
cestni odseki in podobno, ter si zastavili cilje,
kot je varovanje okolja, prometa, javnega reda
in miru ... Sredi septembra sva s komandirjem
Policijske postaje Jesenice v skladu z zakono-
dajo podpisala protokol, ki se nanaša na uskla-
jenost občinskega programa varnosti z doku-
menti, pristojnostmi in nalogami lokalne poli-
cije. Navedeni dokument mora potrditi občin-
ski svet, ki se je z njim že seznanil na redni 21.
seji in podal nekatere pripombe, ki so bile v
največji možni meri upoštevane.”

Kako ste zaenkrat zadovoljni z učinkovi-
tostjo inšpektorjev in redarjev?

”Zelo smo zadovoljni, saj lahko občanom za-
gotavljamo tudi tisti del upravnih nalog, ki jih
prej nismo mogli. Te so bile večinoma v pri-
stojnosti državne policije, a jo slednja iz takš-
nih ali drugačnih razlogov ni mogla opravljati,
denimo onesnaženje okolja, odlaganje odpad-
kov, zapuščena vozila in izvrševanje občinskih
odlokov, kot so odloki o varnosti cestnega pro-
meta, javnem redu in miru, občinskih cestah ...
Enostavno nismo imeli organa, ki bi to nadzi-
ral, odkrival in sankcioniral. Ugotavljam, da je
najmanj problemov z mirujočim prometom,
razen pred pošto in na avtobusnih postajališ-
čih, kar pa bodo redarji tudi v prihodnje prega-
njali. Še naprej se pojavljajo divja odlagališča,
nazadnje denimo v Piškovici, a je inšpekcija
kršitelja odkrila in kaznovala.”

Kmalu spet gradnja pločnika
Gradbeni stroji naj bi na cesti med zdravstveno postajo na Selu in mlekarno v Zabreznici zabrneli oktobra.

Župan Leopold Pogačar

Gradnja kanalizacije Vrba-Breznica se zaključuje. Prihodnje leto bo sledila gradnja kanalizacije v Zabreznici 
s pomočjo evropskega denarja, saj je občini uspelo pridobiti 200 tisoč evrov iz naslova razvoja regij.
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Kaj pa problem pasjih iztrebkov? Se je
stanje kaj izboljšalo po postavitvi posebnih
košev?

”Stanje se je nekoliko izboljšalo, veliko last-
nikov psov pa je še vedno nevzgojenih in jim

tako ni mar, kje njihov ljubljenček opravi po-
trebo. Pasji iztrebki so škodljivi in povsem ra-
zumem jezo kmetov, ki v krmi za živino najde-
jo iztrebke. Koše za pasje iztrebke smo že na-
mestili ob večini sprehajalnih poti v občini in

bomo z nameščanjem nadaljevali, pri tem pa
bomo prisluhnili tudi pobudam občanom. Naj
dodam, da sem zelo jezen, ker vandali redno
uničujejo pasja stranišča, predvsem na Selu.”

Na Jesenicah po novem malomarne lastni-
ke, ki ne počistijo za svojim psom, kaznuje-
jo s 300 evri. Ste morda razmišljali, da bi
povišali globo, ki zdaj v Občini Žirovnica
znaša 40 evrov?

”Ne, nismo razmišljali o povečanju, saj je po
mojem mnenju globa 40 evrov za takšen prekr-
šek v teh časih čisto primerna. Ne gre pretira-
vati z višinami kazni, najdimo raje še druge
poti, da lastnike živali vzgojimo oz. naučimo
pravilnega ravnanja.”

Večkrat se slišijo govorice o zadolženosti
Občine. So te upravičene?

”Tudi sam sem kot župan glede na precejšne
število investicij, ki so bile izpeljane ali so v
teku, večkrat slišal to. S polno mero odgovor-
nosti zagotavljam, da je občina pridobila sko-
raj dva milijona evrov različnih sredstev sofi-
nanciranja (evropskih, državnih ...), trenutno
pa imamo na računu občine preko 1,5 milijona
lastnih sredstev. Te govorice torej niso upravi-
čene, likvidnostnih sredstev imamo zadosti.” 

Ana Hartman

V zadnjih dveh mesecih sta občino Žirovnica obiskala dva ministra.
Avgusta je v sklopu vojaške vaje helikopterskega bataljona v Završnico
prišla ministrica za obrambo Ljubica Jelušič, ki je kasneje obiskala še
Občino Žirovnica. Župan Leopold Pogačar in podžupan Izidor Jeko-
vec sta jo seznanila s stanjem civilne zaščite in gasilskih enot v občini,
beseda pa je tekla tudi o prenosu lastništva nad Domom pri izviru Za-
vršnice, ki je v lasti ministrstva za obrambo, na Občino Žirovnica. ”Mi-
nistrico sem seznanil, da so občinski svetniki že pred časom sprejeli
sklep, da bomo dom v primeru, da preide v last lokalne skupnosti, dali
v upravljanje planinskemu društvu, ki že od leta 1996 z njim zelo uspeš-
no gospodari in je v njegovo obnovo veliko vložilo. Ker že nekdanja JLA
ni uporabljala doma in ga tudi sedanje ministrstvo ne, bodo sprožili po-
stopke, da ugotovijo, ali dom lahko brezplačno prenesejo na lokalno
skupnost,” je po pogovoru z ministrico povedal Pogačar. Na obrambnem
ministrstvu so nam minuli teden pojasnili, da konkretna rešitev ta čas še
ni sprejeta: ”Potekajo namreč usklajevanja glede možne opredelitve jav-
nega interesa s strani lokalne skupnosti, kar bi lahko bila osnova za pri-

pravo predloga neodplačnega prenosa, ki bi ga obravnavala vlada.”
V sklopu medenega dne so v začetku septembra v Žirovnici gostili še
ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Milana Pogačnika.
Župan ga je posebej opozoril na prepočasno odzivnost kmetijskega mi-
nistrstva pri smernicah in soglasjih, potrebnih za pripravo občinskega
prostorskega načrta (OPN). ”Opozorili smo ga, da se občine med se-
boj zelo razlikujejo po velikostih kmetijskih površin, na katere bo po-
segel OPN. Pri nas gre za manjše površine, saj imamo zdaj 788,7 hek-
tarja najboljših kmetijskih zemljišč, po spremembi OPN-a pa bi bilo
teh 782,1. Pogovarjamo se torej o 6,6 hektarja kmetijskih površin, v ne-
katerih drugih občinah pa o nekaj sto hektarjih. Minister se je strinjal,
da gre za velike razlike med občinami in zato ne morejo biti stališča
enaka za vse. Trudimo se, da bi bil načrt čimprej pripravljen in sprejet,
še zlasti zaradi strateških projektov, a se pri naših prizadevanjih sooča-
mo s preveč birokratsko držo uradnikov na ministrstvu. Minister nam
je obljubil, da bo storil vse, kar je v njegovi moči, da bo njihova odziv-
nost boljša,” je razložil župan.                                    Ana Hartman 

Ministra na obisku v Žirovnici
Župan Leopold Pogačar se je z ministroma za obrambo in kmetijstvo pogovarjal o prenosu lastništva nad

Domom pri izviru Završnice in problemih pri pripravi občinskega prostorskega načrta.

Gradnja dvorane je ta čas v polnem teku. ”Izvajalci so v nekajdnevnem zaostanku glede na terminski plan. 
Dela bodo po potrebi potekala tudi ob nedeljah, da ne bo prihajalo do zamud in da bo skladbo s pogodbo objekt
zgrajen konec decembra,” pravi župan.

Župan z ministrico za obrambo Ljubico Jelušič Kmetijski minister Milan Pogačnik si je ogledal tudi stojnice z dobrotami.
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Ob večjih investicijah v občini Žirovnica
niso pozabili na manjše ureditve. Ena takih
je ureditev križišča pod Ajdno, ki po novem
omogoča lažje in varnejše zavijanje v smeri
Jesenic in Radovljice. ”Pred tem je bilo zavi-
janje v desno iz smeri Radovljice proti Za-
vršnici skoraj nemogoče. To tudi sedaj ni
idealno, je pa optimalno glede na prostorske
zmožnosti,” pravi župan Leopold Pogačar
in dodaja, da v nadaljevanju že pripravljajo
OPPN za razširitev ceste proti Završnici, in
sicer od bivše ‘karavle’ do ‘medvedov’, za-
vod za turizem in kulturo pa vodi projekt
urejanja parkirišča v Završnici ob akumula-
cijskem jezu.

V sklopu gradnje kanalizacije so dokonč-
no povezali javno razsvetljavo med Brezni-
co in Vrbo, ki bo pripomogla k večji varno-
sti udeležencev v prometu, še zlasti pešcev.
Med manjše pridobitve sodi še ureditev par-
kirišča v Vrbi s tlakovanim prostorom za
tržnico. A. H.

Znova zavrnili gradnjo
Upravna enota Jesenice je že drugič zavrnila izdajo gradbenega 

dovoljenja za večstanovanjske objekte na Rodinah.
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Prešernova hiša še letos 
državni spomenik

Rojstni hiši Franceta Prešerna in F. S.
Finžgarja bi že morali dobiti novega uprav-
ljavca, saj bi se morala Gorenjskemu muze-
ju julija izteči pogodba za upravljanje, a je
ministrstvo za kulturo pogodbo podaljšalo
do razglasitve Prešernove hiše v Vrbi za
spomenik državnega pomena. ”Prešernova
hiša bo uvrščena v vladno proceduro kot
spomenik državnega pomena še letos, če ne
bo nasprotovanj lastnikov glede varstvenih
režimov za objekte, ki so predvideni za raz-
glasitev (cerkev sv. Marka, lipa). Za Prešer-
novo hišo, kjer je lastnik Republika Slove-
nija, teh problemov ni. Pred tem pa morata
Občina Žirovnica in zavod za varstvo kul-
turne dediščine uskladiti še nekaj manjših
popravkov pri določitvi vplivnega območ-
ja,” je pojasnil Gojko Zupan z ministrstva
za kulturo in dodal, da bo tako sedanji
upravljavec s Prešernovo hišo predvidoma
gospodaril še do konca letošnjega leta. Za-
tem si upravljanje močno želijo prevzeti v
Zavodu za turizem in kulturo Žirovnica.
Kot pravi njegov direktor Janez Dolžan,
bodo v primeru pridobitve upravljanja obeh
hiš ohranili sodelovanje z Gorenjskim mu-
zejem. Za obiskovalce pripravljajo Prešer-
no pot, ki naj bi na nekoliko bolj sproščen
način prikazala del sedanje poti kulturne
dediščine. ”V Prešernovi hiši želimo oživi-
ti črno kuhinjo, ponudbo bi obogatili s ko-
vanjem srebrnika z ročno stiskalnico, zra-
ven parkirišča v Vrbi bo zaživela tržnica ...
Skratka, želimo si, da Vrba čim bolj zaživi
in postane vhodna točka za obiskovalce
naše občine,” je napovedal Dolžan. A. H.

Upravna enota Jesenice je septembra znova
zavrnila izdajo gradbenega dovoljenja za šest
petstanovanjskih objektov v središču Rodin, je
pa investitorju Obrtno-gradbenemu podjetju
Grad Bled dovolila odstranitev obstoječe sta-
novanjske hiše z gospodarskim delom. Kot je
pojasnila načelnica upravne enote Alenka
Burnik, od konca junija velja spremenjeni od-
lok o prostorsko-ureditvenih pogojih v občini
Žirovnica (PUP), ki v novozgrajenem stano-
vanjskem objektu dovoljuje največ tri stanova-
nja, medtem ko investitor želi v posameznem
objektu zgraditi po pet stanovanj, poleg tega pa
načrtovani objekti presegajo višinski gabarit
naselja.

V civilni iniciativi Rodine, ki nasprotuje
gradnji večjih večstanovanjskih objektov sredi
vasi, odločitev upravne enote pozdravljajo.

Niso pa povsem zadovoljni z zadnjimi spre-
membami PUP-a, ker še vedno dovoljuje več-
stanovanjsko gradnjo sredi vasi. ”Na Rodinah
prevladujejo enodružinske hiše, v dvodružin-
skih hišah pa živijo razširjene družine,” je deja-
la članica civilne iniciative Marjana Grm. Kot
smo izvedeli, se je OGP Grad Bled pritožilo na
zavrnitev gradbenega dovoljenja, o čemer bo
sedaj odločalo ministrstvo za okolje in prostor.

Poročali smo že, da je UE Jesenice že okto-
bra lani zavrnila izdajo gradbenega dovoljenja
za sedem petstanovanjskih objektov na Rodi-
nah in garaže v skupni kletni etaži. Investitor je
kasneje zaprosil za izdajo gradbenega dovolje-
nja po spremenjeni projektni dokumentaciji, ki
je predvidevala povsem ločene večstanovanj-
ske objekte brez skupne kleti, a tudi tokrat brez
uspeha.                                   Ana Hartman

Manjše pridobitve v občini
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Po podatkih ministrstva za šolstvo in šport naj bi bila med gorenjski-
mi občinami, ki imajo težave z vpisom otrok v vrtce, tudi občina Ži-
rovnica, smo pred časom poročali v Gorenjskem glasu. A na občini
pojasnjujejo, da ti podatki še zdaleč niso točni. Res je, da so med 61
prejetimi prošnjami za vpis sprva zavrnili deset otrok (le eden od njih
je bil iz občine Žirovnica, vendar je bil še premlad za sprejem v vrtec,
saj še ni dopolnil enajst mesecev), a ker šest staršev ni podpisalo po-
godbe, dva pa sta zaradi selitve prekinila pogodbo, so lahko dodatno
sprejeli še osem otrok (štiri iz domače občine in štiri iz drugih), na ča-
kalni listi pa tako ostajajo štirje malčki (od tega trije iz drugih občin).

”Vsako leto smo zavrnili nekaj otrok, a ne toliko, da bi kazalo na več-
je pomanjkanje mest v vrtcu,” pravi ravnatelj Valentin Sodja, ki ne skri-
va, da bi se letos pokazala izrazita prostorska stiska, če ne bi zaradi manj-

šega števila oddelkov prvega razreda imeli na razpolago dodatne igralni-
ce. ”Že prej smo na problem opozarjali, vendar smo ga reševali z igral-
nico, ki smo jo preuredili iz zbornice strokovnih delavk. V tem času zbi-
ramo idejne rešitve za celotno ureditev problema,” je še dodal ravnatelj.

Župan Leopold Pogačar ob tem opozarja, da bi se morala država o
uvedbi pravice do brezplačnega vrtca za drugega in vse nadaljnje otro-
ke predhodno uskladiti z lokalnimi skupnostmi, da bi te pravočasno
povečale kapacitete vrtcev, še posebej zato, ker država v ta namen ni
namenila dodatnih sredstev. ”Občine imajo sprejete proračune, ki jih
je v primeru novih investicij treba spreminjati, kar terja čas, upravni
postopki za pridobitev gradbenega dovoljenja pa so dolgi, zato tudi ti-
sti, ki so morali na hitro povečevati kapacitete, tega ne morejo storiti
čez noč,” pojasnjuje. Ana Hartman

Zato je prav, da ob tej priložnosti v nekaj
stavkih predstavim šolsko leto, ki je minilo, in
seveda tudi nekaj o novem šolskem letu, ki je
pred nami.

Preteklo šolsko leto je minilo za večino učen-
cev kar lepo. Tokrat v spričevalih niso imeli
zapisano, kakšen učni uspeh so dosegli, so pa
bile v njih napisane ocene. Te so bile pri veliki
večini pozitivne, odraz vloženega truda in
dela. Deset učencev iz sedmega, osmega in de-
vetega razreda je imelo popravne izpite, ki so
jih opravili v junijskem in jesenskem roku. Po
opravljenih popravnih izpitih je bil dosežen
99,5-odstotni uspeh. Vsi učenci 9. razreda so
izdelali in se vpisali v srednje šole, in sicer v
gimnazije dvajset, v srednje tehniške šole tri-
najst in pet v poklicno izobraževanje.

Šolsko priznanje za večletno prizadevnost in
doseganje vidnih rezultatov pri šolskem delu
so prejeli Valentina Gnamuš, Jernej Mar-
kovc, Inge Sotlar, Nika Blagne, Mojca Žem-
lja, Ema Liza Šiler, Jerneja Pavlič, Matej
Razingar in Miha Avsenik. Za uspeh in do-
sežke na različnih področjih dela je župan ob-
čine Leopold Pogačar najboljšim devetošol-
cem podelil priznanje Občine Žirovnica in lepa
praktična darila. Poleg teh so priznanja dobi-
vali učenci tudi na drugih tekmovanjih z raz-
ličnih področij, predstavitev teh dosežkov pa je
objavljena v publikaciji Dober dan šola, ki si jo
lahko ogledate tudi na spletni strani šole.

Za novo šolsko leto smo se začeli pripravlja-
ti že pomladi. Najprej je bil vpis v prvi razred,
kjer smo se že zelo kmalu zavedeli, da vseh
vpisanih ne bo zadosti za dva oddelka. Po
mnogih letih, če ne prvič v zgodovini šole,
imamo tako v prvem razredu le en oddelek, v
njem pa 27 učenk in učencev. Vpisu v prvi raz-
red je sledil še vpis v vrtec, kjer se je po vpisu
pokazalo, da bo potrebno zagotoviti pogoje za
dodatno skupino. Eno z drugim se je lepo izšlo
- vpisanih otrok v vrtec ni bilo treba odklanja-
ti. Tako imamo v vrtcu 125 otrok v eni skupini
prvega starostnega in petih skupinah drugega

starostnega obdobja. Tako je v vrtec iz Občine
Žirovnica vključenih 67 odstotkov otrok. V
šoli je v prvi triadi 5 oddelkov, v drugi triadi 7
oddelkov, v tretji triadi pa 6 oddelkov. V vseh
oddelkih šole je skupaj 371 učenk in učencev.
Poleg tega je še šest skupin podaljšanega biva-
nja in ena skupina jutranjega varstva.

Na njenih ruševinah so čez počitnice že zrasli
temelji za novo športno kulturno dvorano, kate-
re napredovanje z nestrpnostjo spremljamo in
skupaj s koordinacijsko skupino skrbno bedimo
nad izvajalcem gradnje z željo, da bi bili pred-
videni roki doseženi. Športna vzgoja kljub temu
poteka po urniku in v predvidenem obsegu, bo-
disi na prostem ali pa v nadomestnih prostorih -
v jedilnici in manjši telovadnici vrtca. Šolska
prehrana v tem času teče v manjših kabinetih in
na hodniku v pritličju, malica za učenke in
učence 8. in 9. razreda pa v učilnicah. 

V teh dneh so potekali roditeljski sestanki.
Starši so bili seznanjeni s programi in značil-
nostmi dela za to šolsko leto. Izpeljali bomo
tudi sestanek sveta staršev in svet šole, kjer bo-
sta na dnevnem redu predvsem analiza dela v
preteklem šolskem letu in Letni delovni načrt
za šolsko leto 2009/10. Do konca bodo izpelja-
ne formalnosti, ki so povezane z ustanovitvijo
šolskega sklada.

Uradno bomo začeli uveljavljati tudi določila
Vzgojnega načrta šole, katerega namen je dati
ustrezen poudarek vzgojnim funkcijam šole.
Te zaradi spremenjenih ekonomskih in social-
nih razmer v družbi vse bolj prihajajo v ospredje.
Posledično je vse več tudi vzgojnih, včasih
tudi zdravstvenih težav z učenci. Zato se trudi-
mo, da bi razloge, ki so lahko vzrok (manj gi-
banja, napačni vzorci prehranjevanja, slaba
prehrana,...) za nastajanje teh težav, zmanjšali
na najnižji možni nivo, tudi z ozaveščanjem
staršev, učencev in zaposlenih. Zato bodo sko-
zi celo leto potekali različni izobraževalni in
preventivni programi za starše in učence.

Da bi težav bilo manj, da bi šolo učenci in
starši začutili kot nekaj, kar učence in učenke
opremlja z znanjem, spretnostmi in veščinami
za življenje skupaj z drugimi, za nadaljnje iz-
zive v življenju, se pošteno trudimo učitelji.
Želimo si, da bi zaupanje v šolsko delo teme-
ljilo na dobronamernosti vseh, ki se v taki ali
drugačni vlogi srečujemo na tem področju, da
bi spodbujali lastno dejavnost in kreativnost
učencev, da bi v mladih krepili zaupanje vase
in občutek, da sami zmorejo veliko, pogosto
veliko več, kot si odrasli mislimo o njih. Samo
priložnost jim moramo dati!

Mag. Valentin Sodja, ravnatelj

Ob začetku šolskega leta 2009/10
Komaj smo se dobro obrnili okrog, že smo na koncu septembra in prvi mesec šolskega dela je za nami. 

V vrtcu prostor za vse malčke
Zahvaljujoč dodatni igralnici so v vrtcu lahko sprejeli vse otroke iz domače občine, 

prostor pa se je našel celo za štiri malčke iz drugih občin.

Po mnogih letih, če ne celo prvič v zgodovini šole, je v prvem razredu le en oddelek, v njem pa je 27 prvošolcev.
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Spoštovani lastniki zemljišč, občani in 
obiskovalci občine! 

Preko prijav, razgovorov in že opravljenih
inšpekcijskih ogledov je bilo ugotovljeno, da
je problematika nedovoljenega odlaganja od-
padnega gradbenega in drugega odpadnega
materiala v naravno okolje ter problematika
nedovoljenega izkoriščanja mineralnih in 
drugih surovin v naravnem okolju veliko večja
od pričakovane. 

Ob tem je bilo zaslediti tudi sum samovoljne-
ga ali nevestnega ravnanja lastnikov zemljišč
ali skupnosti lastnikov pri dopuščanju takšne-
ga nedovoljenega ravnanja. 

Na splošno ugotavljamo neodgovorno in ne-
vestno vedenje lastnikov zemljišč, občanov in
obiskovalcev občine do naravnega okolja.

Zaradi tega opozarjamo, da je po veljavni za-
konodaji vsakršno odlaganje gradbenega in
drugega odpadnega materiala v naravno okolje
brez ustreznih dovoljenj in soglasij države 
kaznivo. Veljavni predpisi, ki urejajo varstvo
okolja, nalagajo odgovornost in sankcije tako
lastniku zemljišča, na katerem so odpadki, kot
tudi povzročitelju odpadkov, če je seveda znan
oziroma ga je mogoče ugotoviti. Namreč, če se
povzročitelja odloženih odpadnih materialov
ne ugotovi, je le-te dolžan počistiti in ustrezno
sanirati lastnik zemljišča.

Za odlaganje odpadnega gradbenega in druge-
ga materiala (npr. za zasipavanje naravnih ko-
tanj, vrtač, hudourniških strug ...) ne zadostuje
soglasje lastnika(ov), ampak je potrebno okolje-
varstveno dovoljenje oz. soglasje. Za spreminja-
nje kmetijskih površin (planiranje neravnin, za-
sipanje kotanj ...) z nanosi odpadnega gradbene-
ga in drugega materiala je poleg soglasja lastni-

ka potrebno okoljevarstveno dovoljenje in dovo-
ljenje kmetijskega ministrstva. Tudi v teh prime-
rih je zakonska odgovornost za odstranitev 
nezakonito odloženega odpadnega materiala
oziroma odgovornost za sanacijo na lastniku
zemljišča, v kolikor povzročitelj ni ugotovljen.

Druga vrsta nedovoljenih posegov v naravno
okolje predstavlja nezakonito izkoriščanje mine-
ralnih in drugih surovin (izkopi peska, kamenja,
mivke, zemlje ...). Ob tem vas opozarjamo, da je
tovrstno ravnanje kaznivo ne glede na lastništvo
zemljišča in soglasje lastnika, saj je za vsakršno
pridobivanje tovrstnih surovin potrebna ustrez-
na koncesija, podeljena s strani države.

Opozarjamo na odgovornost (dolžnost) last-
nika zemljišča, ki mora ob ugotovitvi, da se na
njegovem zemljišču brez njegovega soglasja za
pridobitev koncesije izvajajo dela za izkorišča-
nje mineralnih surovin, takoj obvestiti pristojno
inšpekcijo. Če lastnik tega ne stori, se šteje, da
lastnik zemljišča sam nedovoljeno izkorišča
mineralne surovine in se ukrepa zoper njega.

Zato predvsem lastnike (predstavnike lastni-
kov) in občane obveščamo in opozarjamo, da
se v izogib nepotrebnim prekrškovnim in in-
špekcijskim postopkom vedejo odgovorno in
tako ne odlagajo in ne dovolijo odlaganja ka-
kršnegakoli odpadnega materiala v naravno
okolje in ne izkoriščajo in ne dopuščajo nedo-
voljenega izkoriščanja mineralnih surovin.

Pristojni medobčinski inšpektorat bo vsako
najdbo in prijavo t. i. črnega odlagališča 
odpadkov, nedovoljenega obremenjevanja okolja
(zasipanje ali odlaganje materiala v struge, vr-
tače, kotanje ...) in nedovoljenega izkoriščanja
naravnih virov obravnaval resno in zavzeto, s
ciljem ugotoviti povzročitelja(e) nedovoljenega

ravnanja, zoper katere(ga) bomo ukrepali z
vsemi potrebnimi prekrškovnimi in inšpekcij-
skimi postopki. Če v zadevi ne bomo stvarno
pristojni, bomo zadevo predali pristojnim orga-
nom v nadaljnjo obravnavo. 

S spoštovanjem!
Gregor Jarkovič, občinski inšpektor

Opozorilo in poziv

Odlaganje odpadnega materiala 
in izkoriščanje mineralnih surovin 

Na podlagi prijav, razgovorov in opravljenih inšpekcijskih ogledov na
medobčinski inšpekciji ugotavljamo, da je nedovoljeno odvodnjavanje
oziroma odvajanje vode na občinske ceste eden izmed večjih proble-
mov, kot se dejansko kaže v okolici sami.

Glede na ugotovitve vse lastnike objektov opozarjamo, da je po ve-
ljavni zakonodaji prepovedano odvajati na cesto meteorno vodo iz
streh, dvorišč, izvirno oziroma talno vodo, odplake in ostale tekočine.
Za takšno odvajanje vode je predpisana globa do 250 evrov, potrebno
pa je tudi sanirati odvod vode. Poleg globe za prekršek lahko občinski
inšpektor izreče globo v višini 500 evrov osebi oziroma povzročitelju,
ki v roku, ki mu je določen, primerno ne uredi odvoda vode. V kolikor
oseba oziroma povzročitelj odvoda ne uredi, to na njegove stroške ure-
di izvajalec rednega vzdrževanja.

Zato lastnike in občane pozivamo in opozarjamo, da v izogib nepo-
trebnim prekrškovnim in inšpekcijskim postopkom odvode vode na 

cesto v čim krajšem času sami sanirajo, oziroma o tem obvestijo 
lastnika oziroma upravnika zgradbe, da sanira odvod vode.

Aleš Koželj, občinski inšpektor

Odvodnjavanje meteornih vod
Opozorilo in poziv glede odvodnjavanja meteornih in 

ostalih vod na občinske ceste.

Od oktobra dalje bo Medobčinski inšpektorat in redarstvo 
v prostorih Občine Žirovnica enkrat na mesec imel uradne
ure. Potekale bodo vsako tretjo sredo v mesecu med 15. in 17.
uro. ”Za uvedbo uradnih ur smo se odločili, ker se želimo bolj
približati prebivalcem. Ti bodo na ta način lahko sami prišli v
stik z redarji, jih seznanili s kakšno problematiko, redarji pa
jim bodo svetovali, kako težavo odpraviti. Tam bo možno
predložiti tudi različna dokazila, redarji bodo sprejemali 
prijave, predloge ...,” je pojasnil Boštjan Omerzel, vodja 
medobčinskega inšpektorata in redarstva. A. H.
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Začetek novega šolskega leta je zagotovo naj-
pomembnejše obdobje za vse, ki se ukvarjajo z
zagotavljanjem varnosti v prometu. Prvošol-
čki, kot novi udeleženci, razigrani osnovnošol-
ci in srednješolci ter vozniki, ki se preko počit-
nic odvadijo prisotnosti otrok, so kombinacija,
ki kar kliče po težavah. Zato se priprave na
prve šolske dni začnejo že precej prej, delo pa
pravzaprav nikoli ni končano, saj gost promet
poteka vse leto.

Tako so priprave na povečan promet tudi v
naši občini stekle že precej pred prvim sep-
tembrom. Priprave vodi občinska uprava v so-
delovanju s Svetom za preventivo in vzgojo v
cestnem prometu (SPV) in osnovno šolo Ži-
rovnica.

Za ozaveščanje voznikov so bili že več dni
pred prvim šolskim dnem postavljeni triopan
znaki in obešeni transparenti, ki opozarjajo na
povečano število otrok v prometu. Občina je
poskrbela za obnovo oznak v križiščih, na
novo je bil označen uvoz v šolo, z rumenimi
stopinjami pa je bila označena bližina avtobus-

nih postajališč, kjer otroci vstopajo na šolski
avtobus.

Najpomembnejša naloga za zagotavljanje
varnosti je prav gotovo umirjanje prometa in
preprečevanje gneče. V ta namen je bila orga-
nizirana šolska prometna služba, ki jo vodi ga.
Nejka Dolar, na pomoč so priskočili tudi skav-
ti pod vodstvom g. Aleša Jekovca. Z njihovo
pomočjo so otroci lažje prečkali cesto, poma-
gali so pri prometnih zamaških v času, ko naj-
več otrok prihaja v šolo oz. odhaja domov, ob
pogledu nanje pa je marsikateri voznik nagon-
sko zmanjšal hitrost.

Pri delu so jim pomagali tudi policisti iz 
policijske postaje Jesenice ter inšpektorji iz
medobčinskega inšpektorata in redarske službe.

Za lažjo in varnejšo pot v šolo in domov je
poskrbela tudi šola s kar dvema avtobusoma
(po eden za vsak del občine Žirovnica). Z raz-
širitvijo uvoza avtobusom ni več potrebno
ustavljati na cesti pred šolo, temveč lahko par-
kirajo na začetku uvoza (ostale voznike prosi-
mo, da ne parkirajo na tem mestu).

Starši so zagotovo opazili tudi novo parkiriš-
če na mestu bivše spominske aleje in ob šolski
kuhinji, ki v veliki meri zmanjšujeta gnečo, še
veliko bolje pa bo po zaključku gradnje večna-
menske dvorane.

S skupnimi močmi nam je tako uspelo 
poskrbeti za še en varen ‘prometni’ začetek
šolskega leta. Vendar se s tem ne smemo 
zadovoljiti. Nevarnost v prometu preži vsak
dan, pojavile se bodo nove težave (krajši 
dan, zimske prometne razmere, verjetno 
tudi nova etapa obnove regionalne ceste skozi
občino). Zato tudi na tem mestu pozivam 
vse udeležence, da za varnost poskrbijo tudi
sami. Vozniki naj prilagodijo hitrost, pozorni
naj bodo na pešce in kolesarje, le ti naj 
hodijo po pravi strani ceste in vestno uporab-
ljajo luči ter odsevnike (SPV občine Žirovni-
ca jih je brezplačno razdelil krajanom že več
sto kosov).

Marko Koblar
Predsednik SPV občine Žirovnica

Prometna varnost v občini 

Spoštovani vozniki!
Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu naše občine je

skupaj s Cestnim podjetjem Kranj letos izvedel označitev mest, kjer
naši otroci čakajo šolski avtobus. Ker avtobus ustavlja na vozišču,
smo označili z rumenimi stopinjami kraje, kjer ustavlja avtobus in
nanj čakajo otroci. Rumene stopinje naj vas opozarjajo, da je potreb-
no na teh mestih voziti še posebej previdno in seveda avtobusu, ki je
označen s tablo za prevoz otrok, dati prednost oz. se za njim zaus-
taviti v času, ko ima prižgane vse štiri smerokaze in vanj vstopajo in
izstopajo otroci. SPV Občine Žirovnica

Predavanje dr. Rodoljuba Živadinovića
Oktobra bo v Sloveniji gostoval dr. Rodoljub Živadinović iz Sr-

bije. Priznani zdravnik in čebelar bo v prvem delu predstavil teh-
nologijo čebelarjenja s poudarkom na taki tehnologiji, ki omogo-
ča pridelavo čebeljih pridelkov za potrebe apiterapije (uporaba če-
beljih pridelkov v zdravstvene namene). Ker je dr. Živadinović po
poklicu zdravnik, bo v drugem delu predstavil uporabo čebeljih
pridelkov v prehrani, predvsem njihov pomen v prehrani ljudi.
Predavanje bo 7. oktobra v kulturni dvorani na Breznici. Ob
18. uri bo predavanje za čebelarje: tehnologija čebelarjenja s ci-
ljem varne pridelave čebeljih pridelkov, ob 19.30 pa predavanje za
čebelarje in splošno javnost: uporaba čebeljih pridelkov in njihov
pomen v prehrani ljudi. Vstop prost! Vljudno vabljeni!

Boštjan Noč, predsednik Čebelarske zveze Slovenije
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Veseli dnevi v znamenju medu in konj
Konjeniškemu dnevu je sledil še medeni dan z osrednjo prireditvijo ob praznovanju 90-letnice Čebelarskega

društva Anton Janša, ki se je je udeležil tudi kmetijski minister Milan Pogačnik.

Prvi septembrski konec tedna so dogajanje v
vaseh pod Stolom zaznamovali Veseli dnevi, ki
so jih na prireditvenem prostoru pod Breznico
priredili Konjeniški klub Stol, Trim Tim
Žirovnica, Čebelarsko društvo Anton Janša
Breznica (ČD) v sodelovanju s Čebelarsko
zvezo Slovenije, zavod za turizem in kulturo
ter Občina Žirovnica. Organizatorji so pripra-
vili zanimiva tematska dneva, povezana z
zgodovino in tradicijo vasi pod Stolom.

Konjeniški dan z viteškimi igrami
Dogajanje se je začelo na prvo soboto v sep-

tembru s konjeniškim dnevom, ki so ga zaz-
namovale predvsem tekme za slovenski pokal
v dresurni in spretnostni vožnji enovpreg in
dvovpreg. ”Najbolj zanimiva je bila spretnost-
na vožnja dvovpreg, pri kateri mora tek-
movalec v najkrajšem času po pravilnem vrst-
nem redu odpeljati progo med stožci, na kate-
rih so postavljene žogice, ki v primeru padca
prinesejo kazenske točke. Da je vse skupaj še
težje, so stožci med seboj razmaknjeni le nekaj
centimetrov več od širine kočije in tu se zares
pokaže, koliko ur treninga je vloženo v to,” je
povedal Polde Zupan, organizator prireditve.
Na tekmah so se dobro odrezali tudi člani do-
mačega Konjeniškega kluba Stol, saj je bil v
kategoriji dvovpreg skupno najboljši Janez
Peternel (sovoznik Rok Murnik), med eno-
vpregami pa se je na drugo mesto uvrstil Rok
Murnik (sovoznica Mojca Razinger). Na
klubski tekmi je v vožnji med ovirami nastopi-
lo sedem vpreg; prvo mesto je osvojil Janko
Vidic (sovoznik Tomo Pavlenč), za njim pa
sta se uvrstila Nejc Vlahek (sovoznik Matej
Dežman) in Anton Legat (sovoznik Tomo
Pavlenč).

Tekmovanje, ki so ga izvedli prvič, bo po
besedah Poldeta Zupana postalo tradicionalno:
”Prostor je odličen, s tako zahtevnimi tekmami
naše člane dodatno spodbujamo k usposabljan-

ju, poleg tega pa tudi konji pridobijo določeno
znanje.”

Konjeniški dan so popestrile še viteške igre,
na katerih je sodelovalo pet vitezov Kon-
jeniškega kluba Stol. Predstavili so potek
viteških iger, njihovi predstavitvi pa je sledila
še tekma med županoma Gorij in Žirovnice.
Na koncu je več spretnosti pokazal gorjanski
župan Peter Torkar. ”Precej vadbe je potreb-
no, da sta konj in vitez usklajena. V prihodnje
bomo skušali usposobiti vsaj eno moško in
žensko ekipo, ki se bosta udeleževali podobnih
tekmovanj po Sloveniji,” je napovedal Zupan.

Čebelarji so praznovali
Še bolj pestro je bilo na prireditvenem pros-

toru pod Breznico dan kasneje. Sončna sep-

tembrska nedelja je bila kot nalašč za prijetno
druženje slovenskih čebelarjev na Medenem
dnevu, ki so ga domači čebelarji povezali s
praznovanjem 90-letnice Čebelarskega društva
Antona Janše Breznica. Prireditvi je s svojo
prisotnostjo dal poseben pečat tudi minister za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Milan
Pogačnik. ”Čebelarjenje predstavlja eno zelo
pomembnih samostojnih kmetijskih panog, 
česar se na ministrstvu dobro zavedamo,” je
poudaril na slovesnosti in dodal, da se ”s
čopičem slabo oprašuje ...”, zato je podpora
slovenskemu čebelarstvu ena od prednostnih
nalog ministrstva. Kot je še povedal v nagov-
oru čebelarjem, ministrstvo letos namenja 1,8
milijona evrov za ukrepe v čebelarstvu, med
najpomembnejša letošnja dosežka pa uvršča
bistveno manjše število pomorov čebel kot lani

Člana občinske ekipe Boštjan Omerzel (vodja medobčinskega inšpektorata in redarstva)
in Nino Rejc med zbijanjem satnika na čebelarskih igrah. / Foto: Kaja Pogačar

V viteških igrah je zmagal gorjanski župan Peter Torkar, ki je ugnal žirovniškega 
župana. / Foto: Kaja Pogačar

V kategoriji dvovpreg je bil skupno najboljši Janez Peternel s sovoznikom Rokom Murnikom. / Foto: Kaja Pogačar 
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ter nedavno zaščito geografske znamke sloven-
ski med. 

Srečanje je bilo tudi priložnost za osrednjo
slovesnost ob 90-letnici domačega čebe-
larskega društva. Ob tej priložnosti je Čebe-
larska zveza Slovenije Čebelarskemu društvu
A. Janše Breznica podelila priznanje 1. reda,
čebelarska zveza Gorenjske pa Janku S.
Stušku, županu občine Radovljica, za prizade-
vanja pri izgradnji čebelarskega centra v Lescah
naziv naj župana 2008. Stušek se je ob tem še
posebej razveselil podarjenega panja, saj so
bile v čebelnjaku ob osnovni šoli v Lescah, ki
je bil poleti v nepojasnjenih okoliščinah
požgan, tudi njegove čebele. Priznanje gorenj-
skih čebelarjev je prejel tudi Drago Kotnik,
predsednik čebelarskega društva Bohinj,
društvena priznanja pa so prejeli Anton Špen-
dov, Stanko Noč, Janez Tičar, Boštjan Noč
in Občina Žirovnica, ki podpira čebelarje in
se zaveda odgovornosti pri ohranjanju čebe-
larske dediščine. Župan Leopold Pogačar je
ob tej priložnosti obljubil, da se bo tudi sam
pridružil krogu županov čebelarjev.

Zbornik ob 90-letnici
Na slovesnosti so predstavili zbornik, ki

opisuje devet desetletij delovanja domačega
društva, naslovili pa so ga ‘Kranjska sivka nas
združuje’. Kot je povedala urednica Polona
Kus, so čebelarji že od vsega začetka vestno
beležili dogodke, ki so vplivali na njihovo de-
javnost, zato v zborniku ni bilo težko pokaza-
ti, da je čebelarstvo v teh krajih dejavnost, ki
živi že dolga leta. Kot je v zbornik, ki je izšel
na 120 straneh, zapisal predsednik ČD Antona
Janše Franc Pfajfar, je društvo od ustanovitve
dalje imelo vizijo razvoja čebelarstva v vaseh
pod Stolom: ”Zavedalo se je, da mora nadalje-
vati tisto, kar je učil Anton Janša, predvsem pa
ohraniti avtohtono pasmo čebele, to je kranj-
sko sivko. Člani društva so se zavedali, da če-
belarjenje ni samo pridelava medu zase in
družino oziroma za prodajo, ampak da so če-
bele dosti bolj pomembne za naravo samo.

Opraševanje rastlin je tisto, ki zagotavlja
nenehno rast in obnavljanje rastlinskega sveta,
od katerega smo še kako odvisni. Prav iz tega
razloga si je društvo vseskozi prizadevalo, da
je znanje njihovih članov raslo in se je na ta
način izboljševalo njihovo delo.” 

Na čebelarskih igrah 16 ekip
Dogajanje v sklopu Medenega dne se je

pričelo že v dopoldanskih urah s čebelarskimi
veselo-zabavnimi igrami, ki se jih je udeležilo
šestnajst ekip iz vseh koncev Slovenije. Pome-
rile so se v šestih igrah; poslikavi panjskih
končnic, metanju podkvic k drogu, zbijanju in
žičenju satnikov, premagovanju ovir ter pri-
našanju in prepoznavanju medu. Žirovnico sta
zastopali ekipa čebelarskega društva pod 
vodstvom Vilija Žemlje in občinska ekipa pod
vodstvom Nina Rejca, ki sta se na koncu
uvrstili na 9. in 12. mesto, slavila pa je ekipa
Preddvora.

Obenem je potekal tudi sejem čebeljih
izdelkov in pridelkov ter domače hrane in obr-
ti, predstavilo se je kar 28 razstavljavcev, ki so
poleg medenih dobrot razstavili še lectarske
izdelke, dražgoške kruhke, panjske končnice,
zelišča, kruh in pekovske izdelke, ročna dela ... 

Organizatorji so tudi letos oba dneva poskr-
beli za glasbeno dogajanje, ki se je zavleklo
pozno v noč. Konjeniškemu dnevu je sledila
zabava z Veselimi svati in Manco Špik,
medeni dan pa so sklenili Modrijani. 

”Ocenjujemo, da se je Veselih dnevov letos
udeležilo med štiri in pet tisoč obiskovalcev, s
čimer smo zelo zadovoljni. Po pričakovanjih je
bil obisk nekoliko večji v nedeljo, saj je bil na
ta dan program malce bolj pester, poleg tega pa
so bile v soboto precej nizke temperature. Ne-
dvomno bomo Vesele dneve s podobno vsebino
prirejali tudi v prihodnjih letih,” je napovedal
Janez Dolžan, član Konjeniškega kluba Stol
in društva Trim Tim.

Ana Hartman, Marjana Ahačič

Ob zvokih Modrijanov so mnoge zasrbele pete. / Foto: Kaja Pogačar 

Obiskovalcem so teknile medene dobrote. 
Foto: Kaja Pogačar

Predsednik ČD Antona Janše Franc Pfajfar z
zbornikom, ki so ga pripravili ob jubileju društva.  
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mali oglasi
04/201 42 47, 

e-pošta: malioglasi@g-glas.si
www.gorenjskiglas.si
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V Vrbi kmalu tedenske tržnice
Na tlakovanem prostoru za tržnico pri parki-

rišču v Vrbi bodo predvidoma oktobra začele
potekati tedenske tržnice. Kot je pojasnil direk-
tor zavoda za turizem in kulturo Janez Dolžan,
jih bodo najverjetneje pripravljali ob četrtkih:
”Na njih bo možno kupiti domače pridelke in
dobrote, kot so med, medeni izdelki, sir, kruh in
pecivo, domače sadje, zelenjava ... Razmišljamo
tudi, da bi občasno pripravljali tržnice z drugač-
no vsebino, dvakrat na leto na primer načrtuje-
mo sejem rabljenih koles in opreme.” Tržnica
bo lahko zaživela zahvaljujoč osmim stojnicam,
do katerih je zavod prišel tudi s pomočjo evrop-
skega denarja. ”Gre za projekt Gorenjska koša-
rica, ki ga je vodil BSC Kranj. Za osem stojnic
v skupni vrednosti devet tisoč evrov smo uspeli
pridobiti 40 odstotkov evropskih sredstev,” je
razložil Dolžan. Omenjene stojnice so sicer v
domači občini prvič uporabili za sejem čebeljih
izdelkov in pridelkov ter drugih domačih dobrot
na Medenem dnevu (na fotografiiji).  A. H.

Medena penina Noč
Medena penina je vrhunec znanja čebelarja. Medena penina Noč je
narejena po klasični šampanjski metodi iz najkakovostnejših 
vrst medu. Izdelovanje medene penine po klasični metodi je tudi
slovenska posebnost, saj po doslej znanih podatkih le v Sloveniji
pridelujemo medeno penino na tak način. V Sloveniji medeno 
penino izdeluje približno petnajst čebelarjev. V čebelarstvu Boštjan
in Anton Noč smo lani poskusno izdelali nekaj steklenic, novembra
2009 pa bo na voljo večja serija te vrhunske pijače. Povpraševanje
po medeni penini, ki je resnično nekaj posebnega, je veliko, zato
sprejemamo prednaročila, kajti zaloge so omejene. V prednaročilu 

do 15. oktobra vam priznamo 10 odstotkov 
popusta. Več inf: Vanja Resman Noč,

gsm 031/877 270.

BOŠTJAN IN ANTON NOČ
SELO 42, 4274 ŽIROVNICA, TEL.: 04/580 21 73

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

Obiščite nas:
Vsak dan od 8. do 12. ure 
ter od 14. do 18. ure, 
sobota: od 9. do 12. ure. 

Bogata izbira pnevmatik priznanih
svetovnih proizvajalcev!

Naj vas zima 
ne prehiti!
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Kašarji tretji na tržiških igrah
Enajste tržiške igre veselja in smeha so sre-

di avgusta na letno kopališče v Tržiču pri-
vabile šest ekip z Gorenjskega. Prvič so se jih
udeležili tudi Kašarji pod vodstvom kapetana
Tomaža Dolžana, ki so na koncu zasedli tret-
je mesto. Ženski del ekipe so sestavljale Urš-
ka Aljančič, Anita Pernuš, Kaja Pogačar,
Špela Verovšek in Valentina Kelbl, moško
ekipo pa Klemen Rev, Sebastijan Zupan,

Nino Rejc, Sašo Pintar in župan Leopold
Pogačar. Slednji je skupaj s tržiškim žu-
panom Borutom Sajovicem tudi odprl igre,
ki so jih priredili okrepčevalnica Bazenček,
Športna zveza, Splošno športno društvo in
Občina Tržič. Tekmovalci so se pomerili v
zanimivih igrah, ki so se dogajale v bazenu in
ob njem. Igre Gremo na morje, Žogobrc na
plaži, Prodajalke rib in Gremo v šotor so se

vrstile na kopnem. Terjale so kar nekaj uskla-
jenosti in spretnosti ekip, še več vztrajnosti,
moči in tudi poguma pa je bilo potrebno na
vodi, kjer so tekmovali v Ribiški košarki,
Cirkusu na vodi in Poletni ljubezni, zaključili
pa so z igro Rdeča nit - Halo pizza. Na poti do
odličnega rezultata so ekipo Kašarjev spod-
bujali tudi številni navijači iz vasi pod
Stolom. A. H.

Kašarji med postavljanjem šotora. V Tržič so jih prišli spodbujat številni domačini.

Jernej Graj z Breznice, ki je v otroštvu najraje prijel za kitaro in bob-
ne, plesna glasba pa ga je navdušila v najstniških letih, s svojo avtorsko
produkcijo uspešno prodira tudi na tujo glasbeno sceno. Po dveh
odmevnih lanskih plesnih remixih Buckwild in Sweat, ki ju je ustvaril
za ameriško r’n’b/pop glasbeno zasedbo Anything But Monday in z

njima popeljal ime slovenske glasbene produkcije na višjo raven
(pravkar omenjena remixsa sta se med skladbami super zvezdnikov,
kot so Madonna, Rhiana, Pink, The Killers, Mariah Carey,... uspešno
uvrstila na visoko 10. in 11. mesto Top 50 Dance lestvice pri najbolj
priznanem Record Pooluu v celotni Ameriki), je ponovno uspel izdati
svoje delo v ameriški založniški hiši Universal Music (ZDA), vsekakor
eni izmed vodilnih glasbenih založb na svetu. Tokrat je, prav tako v
sodelovanju s skupino Anything But Monday, ustvaril skladbo z
naslovom Hey Ladies - Hit ‘Em Up Style. Vokalno podlago so članice
skupine posnele v studiu v Ameriki, za produkcijo in mastering pa je
Gray v celoti poskrbel sam. Originalni mix in radijska različica
skladbe sta naprodaj tudi v vseh pomembnih trgovinah za presnema-
vanje glasbenih posnetkov, v svoji novi glasbeni založbi, ki jo je
poimenoval Wawaviva, pa je Jernej pravkar izdal še dve dodatni ver-
ziji skladbe - Minifunk in Compact Mix. Poleg novonastale Wawavive,
ki se giblje v okviru nove inovativne house glasbe, od leta 2004 vodi
tudi založbo Audionautica, kjer se je našel prostor predvsem za glasbo
v hitrejšem techno ritmu. Grayja, čigar produkcije podpirajo tudi dj-ji
svetovnega formata, med njimi John Digweed, Billy Nasty, Markuz
Schulz,... je plesna glasba navdušila zaradi posebne energije -
povezave med dj-jem in občinstvom in neskončnih zmožnosti ustvar-
janja. Kot pravi sam, idej nikoli ne zmanjka, energija, ki jo prezrcali v
glasbo, pa na posnetku ostane za vedno.

Grayja bo možno v živo slišati tudi v blejskem klubu Stop, kjer bo v
okviru novih plesnih klubskih večerov Delight Devision predvajal
glasbo 2. oktobra. V sklopu večera bo nastopil tudi dj vrhunskega an-
gleškega dua Danism - Dan Liquid (polovica zasedba Liquid People).

Anka Bulovec

Glasba ostane za vedno
Dj Gray, eno izmed najodmevnejših imen plesne glasbe na slovenski sceni, ki z avtorsko produkcijo 

uspešno prodira tudi na svetovne glasbene lestvice, je že drugič uspel izdati svoje delo v eni izmed glavnih
založniških hiš na svetu - Universal Music (ZDA).

Grayja bo možno v živo slišati tudi v blejskem klubu Stop, kjer bo v okviru 
plesnih klubskih večerov Delight Devision predvajal glasbo 2. oktobra. / Foto: 
Klemen Razinger (Fotokolektiv)
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Tudi letos se občina Žirovnica lahko pohvali z
zlatimi maturanti. Najbolj uspešna med njimi je
bila Tina Janša s Sela, ki je obiskovala jeseni-
ško gimnazijo. Z vsemi možnimi točkami na
maturi se je vpisala celo med ‘diamantne’ ma-
turante, ki so bili letos na Gorenjskem le trije.

Tina Janša: Študij finančne 
matematike

Tina je obiskovala evropski oddelek jeseni-
ške gimnazije, odlična je bila vsa štiri leta,
med njenimi najljubšimi predmeti pa je bila
matematika. Zato je tudi izbrala študij finanč-
ne matematike na Fakulteti za matematiko in
fiziko v Ljubljani. ”Poleg matematike je v pro-
gramu tudi nekaj predmetov iz ekonomije, ki
jih pridejo predavat profesorji z ekonomske fa-

kultete. Matematika je torej združena z ekono-
mijo, kar po mojem mnenju pomeni večjo upo-
rabnost, saj lahko delaš v zavarovalništvu,
bančništvu, financah ...,” je povedala Tina.

Razmišljala je tudi o študiju prava, a je nazad-
nje prevladala ljubezen do matematike. Zani-
mivo je, da je Tinina mama zdravnica in Tina
je bila že zgodaj odločena, da ne bo šla po nje-
nih stopinjah. ”Videla sem namreč, koliko je
bila mami odsotna zaradi službe, dežurstev ...
Ati se ukvarja z računalništvom in to področje
me je bolj vleklo, a sem se na koncu vseeno
odločila za matematiko ...” Tina ima tudi dve
leti mlajšega brata Nejca, ki je prav tako odli-
čen dijak jeseniške gimnazije. V prostem času
se Tina - poleg vsega, kar imajo radi tudi osta-
li mladi - najraje ukvarja s konji, pomaga na
dedkovi kmetiji, rada ima hribe, kolesari ...

Peter Bulovec: Izbral arhitekturo
Le dve točki manj od vseh možnih, to je 32, pa

je na maturi zbral Peter Bulovec iz Smokuča.
Tudi Peter je bil dijak evropskega oddelka Gim-
nazije Jesenice, ki ga je izbral zaradi mednarod-
nih izmenjav, spoznavanja novih ljudi in dru-
gačnih načinov življenja ter učenja tujih jezikov.

Letos trije zlati maturanti
V občini Žirovnica so se na letošnji maturi med zlate maturante vpisali Dunja Šiler iz Vrbe, Peter Bulovec 

iz Smokuča in Tina Janša s Sela. Slednja je dosegla vse možne točke.

Iz žirovniške občine je tudi Lidija Do-
rnig, ravnateljica Gimnazije Jesenice, ki
vedno poudarja, kako ponosna je na
”svoje” dijake. Na ravnateljico pa so po-
nosni tudi sodelavci, ki so ji nedavno po-
delili najvišje priznanje, zlati znak Gim-
nazije Jesenice.

Tina Janša / Foto: Urša Peternel
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Peter je, kot se zdi, bolj umetniški tip, saj ga je
že v srednji šoli najbolj zanimalo oblikovanje,
dobro pa mu je šla tudi matematika. Zato je iz-
bral študij arhitekture, ki združuje obe področji.
Peter že deset let igra kitaro, s kolegi imajo glas-
beno skupino, igra pa tudi tamburico pri Kašar-
jih. Kot je povedal, ima rad tudi risanje in šport.

Med študijem bo bival v Ljubljani. Pa se bo
posvečal zgolj študiju ali bo preskusil tudi štu-
dentsko življenje? ”Mislim, da se to dvoje da
uskladiti. Nameravam resno delati, a tudi štu-
dentsko življenje sodi zraven in ga je treba do-
živeti,” je povedal bodoči študent arhitekture.

Dunja Šiler si želi postati športna
novinarka

Dunja Šiler iz Vrbe se lahko pohvali s 30
točkami na maturi. ”Takega uspeha res nisem
pričakovala. Ko sem izvedela rezultate, sprva
niti nisem vedela, da imam dovolj točk za zlate-
ga maturanta,” se spominja zdaj že nekdanja di-
jakinja Gimnazije Kranj. Pripravam na maturo
je posvetila kar precej časa, še zlasti zadnje dni
pred izpitom. ”Poleg obveznih predmetov mate-
matike, slovenščine in angleščine sem opravlja-
la še maturo iz španščine in zgodovine. Največ
časa za učenje sem porabila pri zgodovini, saj je
snovi res veliko, najbolj neprijeten pa se mi je
zdel ustni izpit pri matematiki. Najmanj časa pa
sem namenila španščini, saj mi ta nikoli ni pov-
zročala težav,” je povedala Dunja. Dijakom, ki
jih matura še čaka, svetuje, da so na pripravah
vedno prisotni - in to ne le fizično. ”Za dosego
dobrega rezultata je pomembno predvsem, koli-
ko si delal in se učil skozi vsa štiri šolska leta.
Vsak, ki v gimnazijo vloži vsaj malo truda, na
maturi nima težav.”

Dunja bo oktobra začela obiskovati Fakulteto
za družbene vede, izbrala je namreč študij novi-
narstva, čez nekaj let pa bi rada delala kot časo-
pisna športna novinarka. Tudi sicer jo, kot pra-

vi, šport zelo veseli: ”Vendar pa ga veliko raje
spremljam, kot prakticiram ... Predvsem rada
spremljam dirkaške športe. Zelo rada pa tudi
potujem, pravkar sem se vrnila iz Španije. V
življenju bi rada videla veliko oddaljenih krajev
in spoznavala različne kulture.” 

Urša Peternel, Ana Hartman

Peter Bulovec / Foto: Anka Bulovec Dunja Šiler 

Zlati maturanti
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Tudi ob začetku letošnjega šolskega leta se
je v osnovni šoli in vrtcu Žirovnica zvrstilo
več aktivnosti, s katerimi otroke navajajo na
pravilno obnašanje v prometu. Sredi septem-
bra so si tako učenci prvega in drugega razre-
da ter tri starejše skupine otrok iz vrtca
ogledali lutkovno predstavo Promet ni hec, v
kateri so preko prvošolčka Nacka na igriv in
humoren način spoznavali pomen pravil v
prometu, posledice njihovega kršenja in vlogo
nekaterih prometnih elementov, kot so znaki,

prehod za pešce ... Ob tem sta učence z
varnostjo v prometu posebej seznanila še je-
seniška policista, ki sta jim razkazala tudi
policijsko vozilo in opremo, malčki v vrtcu pa
njihov obisk pričakujejo v teh dneh. ”Promet-
no varnost bodo vrtčevski otroci skupaj z
mlajšimi šolarji tekom leta spoznavali tudi
preko projekta Pasavček, v katerega se
vključujemo četrto leto,” je povedala Alek-
sandra Donoša, pomočnica ravnatelja vrtca.   

A. H.

Promet ni hecMalčki o bontonu 
in zdravju

V vrtcu bodo v tem šolskem
letu izvajali projekta Z dobrim
zgledom do lepega vedenja in

Ostal bom zdrav.

Med več kot 270 slovenskimi vrtci in šo-
lami, ki so se vključili v natečaj revij Cici-
ban in Cicido Lepo vedenje, je tudi žirovni-
ški vrtec, kjer bodo preko celega šolskega
leta izvajali dejavnosti na temo o bontonu
z naslovom Z dobrim zgledom do lepega
vedenja. ”Glavni cilji so z igro in ustvarja-
njem spodbuditi otroke k razmišljanju o
vedenju in upoštevanju pravil ter spodbuja-
ti njihov socialni in čustveni razvoj ter ob-
likovanje želenega obnašanja. Z izvaja-
njem dejavnosti bomo strokovne delavke
pričele prihodnji mesec,” je napovedala
Aleksandra Donoša, pomočnica ravnate-
lja vrtca. V sklopu projekta bodo brali knji-
ge o bontonu, se pogovarjali ob plakatu
Lepo vedenje, organizirali teden prijatelj-
stva in teden družabnih iger, izdelali Pravi-
la in hišni red vrtca, si ogledali lutkovno
predstavo o lepem vedenju, sklenili krog
prijateljstva ... 

Prijavili so se še na razpis Zavoda za
zdravstveno varstvo, in sicer s projektom
Ostal bom zdrav. ”Potekal bo celo leto,
otroci pa bodo ob praznovanju rojstnih dni
v vrtec za pogostitev prijateljev namesto
sladkarij prinašali zdravo hrano. Ogledali
si bomo film Ostal bom zdrav ter skrbeli za
vsakodnevno gibanje. Ob tem bomo otroke
ozaveščale o zdravem načinu življenja,” je
še povedala Donoša.            Ana Hartman

Šola za starše
V tem šolskem letu bodo v žirovniškem

vrtcu kot pomoč staršem pri vzgoji prvič
organizirali Šolo za starše. ”Pripravili
bomo šest srečanj, na katerih bomo s po-
močjo strokovnjakov z različnih področij
starše seznanjali z metodami, pristopi in
pogledi na uravnovešen in celosten razvoj
otroka ter jih motivirali za bolj senzibilno
dojemanje otrokovih potreb. Poudarjali
bomo tudi pomen doslednosti in čustvene
angažiranosti tako staršev kot strokovnih
delavk vrtca,” je povedala vzgojiteljica
Marja Čad, ki bo koordinirala Šolo za
starše. Prvo srečanje je bilo včeraj, ko so
starši spoznavali pomen družine pri vzgoji
otrok. Naslednje srečanje z naslovom ‘Po-
men razvoja otrokove osebnosti je biti med
drugimi otroki’ bo 19. novembra.        A. H.

Spoznavali so gradbišče
Med poletnimi počitnicami so v žirovni-

škem vrtcu potekale dejavnosti na temo grad-
bišče. Takšno tematiko so izbrali, ker imajo v
neposredni bližini vrtca čisto pravo gradbiš-
če, na katerem ‘raste’ nova večnamenska
dvorana. ”Tako smo imeli in imamo še vedno
zelo veliko priložnosti za opazovanje gradnje.
Poleg tega so med počitnicami v vrtcu pote-
kale še druge dejavnosti, povezane z gradbiš-
čem, denimo zabijanje žebljev, barvanje,
otroci so se vživeli v vloge delavcev in grad-
benih vozil, gibali smo se ob pesmici Pri nas
pa hiško zidamo ...,” je razložila vzgojiteljica
Teja Markovič. A. H.

naročnine
04/201 42 41, e-pošta: narocnine@g-glas.si
www.gorenjskiglas.si
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V nedeljo, 13. septembra, smo se učenci gle-
dališke skupine in izbirnega predmeta vzgoja
za medije z avtobusom odpeljali v Ljubljano na
ogled snemanja oddaje As ti tud not padu. Ko
smo prispeli, smo vsi neučakani stali pred stav-
bo POP TV. Končno smo se povzpeli po stop-
nicah in prispeli v studio, kjer je bilo že vse pri-
pravljeno za snemanje. Studio je pravzaprav
neverjetno majhen prostor in gledalci smo se
počutili kot sardine v konzervi. Pa še neznan-
sko vroče je bilo. Posedli smo se na tribuno in
opazovali, kako se na snemanje pripravljajo
gledalcem ‘nevidni’ ljudje, brez katerih snema-
nje ne bi moglo potekati. Ugotovili smo, da je
bilo teh ljudi na snemanju približno 50: režiser,
snemalci, glasbeniki, tehniki luči, maskerji,
tonski tehniki, kostumografi, dekleta, ki so v
neznosni vročini nosila kozarčke z vodo, in še
številni drugi ... Najbolj opazni so bili snemal-
ci in seveda animator, ki nam je kazal, kdaj mo-
ramo ploskati in vpiti. Ko boste v naslednji od-
daji zaslišali aplavz, vedite, da je bilo to naše
delo. Mlajša tribuna (otroški vrtec, kot nas je
poimenoval Jurij) smo bili glasnejši od tribune
odraslih (200-letnikov, kar se je domislil Lado).

Končno smo zaslišali: 5, 4, 3, 2, 1 in akcija.
Začelo se je snemanje. Vse je šlo kot po mas-
lu. Nenadoma pa so odpovedale kitare. In smo
ponavljali: 5, 4, 3, 2, 1. Akcija! Po vsakem ka-
dru je bil odmor, v katerem sta se Jurij in Lado
precej razživela. Jurij je na primer hodil po stu-
diu s pivom v roki, medtem ko je bil Lado ves
čas lačen in je med snemanjem pojedel kar dva
sendviča. Lado nas je navdušil, saj ima navit
jezik, tudi ko ni pred kamerami. Nas, gledalce,
so med odmori kratkočasili z risankami, ki so

jih predvajali na studijskih televizijah. Prinesli
so nam tudi vodo, saj smo osvežitev zaradi
vročega prostora potrebovali.

Voditelja sta bila vseskozi pod budnim oče-
som maskerja, ki ju je nenehno pivnal in pu-
dral. V zaodrju pa so predvsem Juriju na po-
moč priskočile stilistke, vizažistke, frizerke in
čistilke. 

Po uvodnih kadrih sta Lado in Jurij na oder
povabila gosta Jureta Seška. Jure Sešek je vo-
ditelj Radia Ognjišče, ki na teden posname kar
sedem oddaj, dobil je razna priznanja, med nji-
mi priznanje za naj voditelja. Jure ima tudi
otroke. Najstarejši izmed njih je Luka, ki je
star dvanajst let in je pravi mali zvezdnik. Jurij

in Lado sta v oddajo povabila prav njega in
Jure je bil navdušen, ko je videl, da njegov sin
poje v živo. Snemanje oddaje so popestrili
glasbeniki, pa tudi voditelja sta v živo pokaza-
la svoje pevske sposobnosti.

Po koncu snemanja smo odšli na lov za avto-
grami. Voditelja smo ‘napadli’ z vseh strani.
Bili smo zelo veseli, saj sta si Lado in Jurij
vzela čas in sta se podpisala prav na vsak li-
stek, ki smo ga privlekli - še za mame in očete
doma. Avtograme bomo skrbno shranili, da
nas bodo spominjali na ta zanimiv ogled.

Jana Žemlja, Nina Čuk, Manja Pintarič,
Eva Poklukar, Karmen Novak, 

Nives Skube in Nina Sitar

As ti tud not padu?!
”Nikoli si ne bi mislila, da bom imela priložnost gledati snemanje zelo popularne oddaje in da bom v živo

spoznala Lada Bizovičarja in Jureta Zrneca.”

Pri Društvu prijateljev mladine Žirovnica so vedno veseli vsakega
uspešno izvedenega programa, s katerim popestrijo prosti čas mladih
v občini Žirovnica. Letošnje poletje bo še posebej v lepem spominu
ostalo 83 učencem in srednješolcem, ki so preživeli deset veselih in
brezskrbnih počitniških dni v jeseniškem otroškem letovišču Pinea v
Istri. Vodja letovanja Milan Hlade je za vse našel le pohvalne besede:

”Letos smo bili še posebej veseli, da je bilo toliko prijav, kar precej
več kot prejšnja leta. Načrtovani program letovanja smo v celoti
izvedli. Zaradi lepega vremena je bilo plavanja, kopanja in drugih ak-
tivnosti res v izobilju. Letovišče s hišicami, igrišči in igrali nas je ob
prihodu pričakalo lepo urejeno. To je zasluga osebja letovišča, ki tudi
v času letovanja stalno skrbi za čistočo v skupnih prostorih. V kuhinji
so poskrbeli za okusne obroke hrane. Zdravstvenih težav razen nekaj
odrgnin ni bilo. Ves čas je bila na voljo medicinska sestra. Velika za-
hvala gre vodičem, ki skorajda brezplačno skrbijo za otroke 24 ur na
dan. Vsak dan smo preko spletne strani Zveze društev prijateljev mla-
dine Jesenice pošiljali slike domov. Tega so bili posebej veseli starši,
ki so na ta način lahko dobili še večje zaupanje v vodiče. Ob zaključku
so vsi mladi počitnikarji dobili CD-je z letovanja. Takšnih poletij si v
prihodnje lahko le še želimo.”

Janko Rabič

Poletne radosti mladih Žirovničanov v Pinei



Zanimivosti

”Ste vedeli, da medvedke severnega medveda skrbijo dve leti za svo-
je mladičke, v hladnejših predelih pa celo eno leto dalj. So zelo skrbne
mame in celo posvojijo mladičke, ki niso njihovi.”

To lahko preberemo v Medvedjih novicah, ki so nastale na eni zmed
počitniških delavnic v Knjižnici Matije Čopa v Žirovnici. Otroci so na-
mreč s pomočjo knjig raziskovali življenje medvedov po svetu. Iz zbra-
nega gradiva pa ustvarili zanimiv in barvit časopis.

Poleg te raziskovalne delavnice se je med počitnicami v knjižnici od-
vila cela vrsta zanimivih dejavnosti. V objektiv fotoaparata smo skuša-
li ujeti vsakdanji utrip v naših vaseh, morje smo si pričarali kar z na-
pihljivim bazenčkom, v katerem smo izvedli pravo jadralno tekmo in
seveda v njem namočili tudi noge, poskrbeli smo za modne dodatke v
obliki nakita, skledice, torbice, s katerimi bomo hodili na plažo ali v
šolo, obiskali so nas Marsovčki, ki še vedno stojijo na razstavi ob vho-
du v knjižnico in proučujejo življenje Zemljanov, poigrali smo se z mi-
škami in sirom, pripravili okvirčke, v katere bomo shranili svojo naj-
ljubšo počitniško fotografijo ter razdelili nekaj nagrad najbolj spretnim
udeležencem. 

Zanimanje za delavnice je bilo zelo veliko, zato so bile potrebne
predhodne prijave. V šesttedenskih delavnicah nas je obiskalo kar 229
otrok. Zanje smo skrbeli trije mentorji, ki že snujemo nove ideje, ki jih
bomo skupaj z mladimi bralci uresničili na naših tedenskih delavnicah,
ki se pričnejo v ponedeljek, 5. oktobra, ob 16. uri. Vabljeni.      

Natalija Štular

Delavnice vse bolj obiskane
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Počitniške delavnice v knjižnici je obiskalo kar 229 otrok.

V knjižnici Matije Čopa v Žirovnici z oktobrom nadaljujemo z de-
javnostmi za otroke, in sicer z ustvarjalnimi delavnicami in urami
pravljic, ki potekajo enkrat tedensko, ob ponedeljkih. Delavnice so brez-
plačne in se jih lahko udeležijo otroci od 7. leta dalje, na ure pravljic pa
so vabljeni otroci od 4. leta dalje. Brihta je pripravila knjige za prijetno
in radostno branje, knjižničarke pa nove uganke meseca.

Prav tako bomo z letošnjo jesenjo nadaljevali z ustvarjalnimi delavni-
cami za odrasle. Delavnice bodo dvakrat mesečno, v sredah. Vodi jih
Natalija Štular in so brezplačne.

Poleg delavnic vsak mesec pripravimo tudi različne prireditve. No-
vembra nas bo obiskal Jože Mihelič s predavanjem o življenju in delu
fotografa Jaka Čopa, decembra pa pisatelj Ivan Sivec, ki nam bo pred-
stavil svojo knjigo Ribčev dohtar.

Knjižnica Matije Čopa je odprta ob ponedeljkih, sredah in četrtkih
med 15. in 19. uro, ob torkih pa od 10. do 14. ure. 

PROGRAM DEJAVNOSTI
OKTOBER: 5. 10. od 16.00 do 18.00: ustvarjalna delavnica za otroke;
12. 10. od 17.00 do 17.45: ura pravljic; 19. 10. od 16.00 do 18.00: ust-
varjalne delavnice za otroke; 21. 10. od 18.00 do 20.00: ustvarjalne
delavnice za odrasle; 26. 10. od 17.00 do 17.45: ura pravljic, žrebanje
uganke meseca; 28. 10. od 18.00 do 20.00: delavnice za odrasle

NOVEMBER: 02. 11. od 16.00 do 18.00: ustvarjalna delavnica za
otroke; 09. 11. od 17.00 do 17.45: ura pravljic; 11. 11. od 18.00 do 20.00:
delavnice za odrasle; 16. 11. od 16.00 do 18.00: ustvarjalne delavnice za
otroke; 18. 11. ob 19.00: domoznanski večer: Jože Mihelič - Življenje in delo
fotografa Jaka Čopa; 23. 11. od 17.00 do 17.45: ura pravljic; 25. 11. od
18.00 do 20.00: delavnica za odrasle; 30. 11. od 16.00 do 18.00: ustvar-
jalna delavnica za otroke, žrebanje uganke meseca

DECEMBER: 07. 12. od 17.00 do 17.45: ura pravljic; 09. 12. od 18.00
do 20.00: delavnice za odrasle; 14. 12. od 16.00 do 18.00: ustvarjalna
delavnica za otroke; 16. 12. od 18.00 do 20.00: delavnica za odrasle; 21.
12. od 17.00 do 17.45: ura pravljic; 28. 12. od 16.00 do 18.00: ustvarjal-
na delavnica za otroke, žrebanje uganke meseca

Pestro dogajanje tudi jeseni
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mali oglasi
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Kulturno društvo dr. France Prešeren
Žirovnica-Breznica novembra pripravlja dve
prireditvi. Mešana pevska skupina Dr. France
Prešeren bo 14. novembra ob 19. uri v kulturni
dvorani na Breznici izvedla program, priprav-
ljen za praznovanje svetega Martina. ”V goste
smo povabili ljudskega godca in humorista Da-
nija Rajha iz Svetega Jurija ob Ščavnici in Pre-
dice iz Srednje vasi v Bohinju, ki s svojimi rek-
viziti predstavljajo delo teric, predic in tkalcev,
ob kolovratih pojejo in predejo, pa tudi kakš-
nega grešnika v vasi dobro oberejo,” je pojas-
nil predsednik kulturnega društva Jože Res-
man. Praznovanje sv. Martina v kulturni dvo-
rani na Breznici je sicer tradicionalno, a vsako-
krat poskrbijo za nov, izviri program. 

Otroška folklorna skupina Breznica je pri-
pravila samostojen projekt z naslovom ‘Pa
cunca, pa krpa, pa strgana kikla’, ki ga bo slav-
nostno predstavila 28. novembra ob 19. uri v
dvorani na Breznici in obenem obeležila tudi
15-letnico neprekinjenega delovanja. ”Celo-
stna podoba projekta zajema oblačilno kultur-
no dediščino, ki jo otroci v dveh starostnih
skupinah prikazujejo vse od Rateč do Bele kra-
jine. Z odrskimi postavitvami so na podlagi ar-
hivskih gradiv in pripovedovanj povezali otro-
ške igre, pesmi, glasbo in plese, ki dajejo po-
udarek na predstavitvi oblačilne dediščine,” je
še razložil Resman, ki vas ob tej priložnosti
vabi, da se udeležite obeh predstav. Kot pravi,
bosta oba dogodka nepozabna ...           A. H.

Novembra zanimivi prireditvi
Kulturno društvo dr. France Prešeren Žirovnica-Breznica 

novembra pripravlja praznovanje svetega Martina in slavnostni koncert
z naslovom Pa cunca, pa krpa, pa strgana kikla. 

Župnijska cerkev 
z novo streho

Župnijska cerkev žalostne matere božje na
Breznici je pred kratkim dobila novo streho.
Kot je pojasnil župnik Ciril Brglez, gre za
veliko pridobitev, saj je bila doslej cerkev
krita z dotrajano staro kritino, poleg tega pa
je ta padala na nižji strehi zakristij, ki sta
zaradi poškodb nato celo zamakali. ”Večino
strehe smo prekrili z bakrom in novo kritino
ter ojačali dotrajane tramove, čaka pa nas še
prekrivanje streh na obeh zakristijah,” je
povedal župnik. Za obnovo so morali prido-
biti tudi naravovarstveno soglasje. ”Na pod-
strešju cerkve je namreč kotišče navadnih
netopirjev, katerih kolonija šteje več kot sto
odraslih osebkov. Kotišče je za ohranitev
netopirja zelo pomembno, saj sta na Gorenj-
skem poleg tega le še dve znani kotišči.
Dela so tako potekala pod posebnimi na-
ravovarstvenimi pogoji in strokovnim nad-
zorom,” je še razložil župnik Ciril Brglez.    

A. H.

Urejanje cone spomladi
Urejanje Poslovne cone Žirovnica se ne bo

začelo že letošnjo jesen, kot je bilo načrto-
vano. Kot je pojasnil Gregor Rožman iz
šenčurskega podjetja RP Investicije, ki
pripravlja projektno dokumentacijo za
cono, se gradnja komunalne infrastrukture
in objektov v coni ne more začeti pred spre-
jetjem občinskega podrobnega prostorskega
načrta (OPPN), ki je napovedano v prihod-
njih mesecih. ”Pričakujemo, da bomo takoj
po sprejetju OPPN začeli z izdelavo projek-
tne dokumentacije za pridobitev gradbene-
ga dovoljenja za izgradnjo komunalne infra-
strukture v coni. Glede na trenutno stanje
bomo najverjetneje z urejanjem cone začeli
spomladi prihodnje leto,” je dodal Rožman. 

A. H.

Nova podoba vaškega jedra v Žirovnici

Vaški odbor Žirovnica je avgusta dokončno uredil vaško jedro pri Čopovi hiši v Žirovnici.
Poleg obnovljenega vaškega korita, za katerega je poskrbela občina, so vaščani pod vodstvom
vaškega odbora v sestavi Jani Koselj, Ignacij Tomažič in Albin Žemlja postavili še kozolec,
klop in zasadili rože. Za dokončno ureditev so poskrbeli s postavitvijo ”Žironške korete”. Tudi
v tem primeru se je pokazalo dobro sodelovanje med vaščani, vaškim odborom in občino.

Parkirišča v Završnici prihodnje leto
Neurejeno parkiranje v Završnici je že vrsto let velik problem, predvidoma pa ga bodo rešili

prihodnje leto v sklopu projekta Karavanke Futura, ki predvideva evropska sredstva za ome-
jevanje prometa v alpskih dolinah. ”Pred kratkim smo za slabih 70 tisoč evrov vreden projekt
prejeli odobrena sredstva v višini 66 tisoč evrov, saj je predvideno 95-odstotno sofinanciranje
s strani Evropske unije. Projektant ta čas že pripravlja različne variante parkirišč ob cesti pri
jezeru, izmed katerih bomo izbrali najoptimalnejšo. S Savskimi elektrarnami, ki so lastnik
zemljišča, na katerem naj bi bilo parkirišče, se ta čas dogovarjamo za služnost za dobo 20 let.
Predvidevamo, da bodo dela stekla maja prihodnje leto, končana pa naj bi bila avgusta,” je ra-
zložil direktor zavoda za turizem in kulturo Janez Dolžan. Decembra bo znano še, ali je za-
vod za evropska sredstva uspešno kandidiral tudi s projektom Slow tourism - dejavnost na in
ob vodah, v sklopu katerega želijo v Završnici urediti še rekreacijski center v vrednosti 160 ti-
soč evrov.                                                                                                                A. H.

Obnova strehe je potekala pod posebnimi naravo-
varstvenimi pogoji, saj je v podstrešju cerkve eno
od treh gorenjskih kotišč navadnih netopirjev.



V spomin
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Konec julija smo v Društvu upokojencev
Žirovnica izgubili kar dva prizadevna in aktiv-
na člana društva. Za hudo boleznijo je 22. juli-
ja umrl dolgoletni društveni organizator zimsko
športne rekreacije Božo Černe z Brega, nekaj
dni za tem pa še prav tako dolgoletna aktivna
članica telovadne sekcije in do nedavnega tudi
vodja sekcije za tenis Rahela Čop iz Žirovnice.

Izguba obeh nas je hudo prizadela! Z njima
smo izgubili tudi prijateljico in prijatelja, s ka-
terima smo skupaj podoživljali zrela leta pa tudi
težave, ki so prišle z boleznijo. 

Oba bomo hudo pogrešali! Božo nam bo ostal
v spominu predvsem kot prijazen, zanesljiv in
sposoben organizator društvene dejavnosti. Še
posebej ga bomo pogrešali na področju športa

in rekreacije, kjer je bil organizator mnogih ak-
tivnosti v smučarskih dejavnostih in organizator
tekmovanj tako v VSL kot tudi v tekih. Skupaj z
drugimi je pripravil tudi šolo smučarskega teka
za člane društva, kar je mnoge pritegnilo k sode-
lovanju v tej disciplini.

Kljub hudi bolezni se je z ženo Nado še vedno
rad udeleževal naših izletov in pohodov v nara-
vo, s katero je bil dobršen del življenja povezan
tudi kot aktiven gornik v PD Jesenice. 

Lani smo skupaj uživali tudi na društvenem
letovanju v Izoli, ki se ga je veselil tudi letos.
Nekaj dni pred dogovorjenim terminom pa ga
je neusmiljena bolezen za vedno iztrgala iz
naših vrst, zato žalujemo in ga pogrešamo pov-
sod tam, kjer smo ga bili vajeni srečevati.

Božo, v imenu društva se ti zahvaljujemo za
vse, kar smo s tabo doživljali, se veselili in sku-
paj prijateljevali. 

Spomin nate in na tvoje vrline bo ostal še
dolgo med mami, svojcem pa izrekamo naše
iskreno sožalje! 

Samo nekaj dni kasneje je kruta bolezen
premagala tudi našo Rahelo.

”Težka je ločitev od nekoga, ki ti je blizu in
ga imaš rad,” so ob pogrebu izzvenele besede
slovesa, s katerimi je v imenu prijateljic in društ-
va spregovorila naša Mici.

”Ne moremo sprejeti krute resnice, da te, dra-
ga naša prijateljica Rahela, ne bo nikdar več
med nami. Pogrešali te bomo, pogrešali tvojo
vedrino, tvoj smeh in tvojo dobro voljo.

Hrabro si se borila s hudo boleznijo, pa tudi mi
smo stiskali pesti za tvoje zdravje, a na žalost je
bila bolezen močnejša.

Ob praznovanjih naših rojstnih dni bo nastala
praznina, ker te ne bo več med nami. Bila si del
naše družbe, zato boš v naših srcih in mislih os-
tala vedno z nami.

Sreda je naš telovadni dan.
Ob peti uri smo vedno skupaj zbrani, 
a odslej, draga Rahela, čakali tebe bomo mi

zaman.
Pa prav na sredo ob peti uri se danes polni

žalosti s solzami v očeh za vedno poslavljamo
od tebe ...

Počivaj v miru, naša Rahela, svojcem pa
izrekamo naše iskreno sožalje!”

Društvo upokojencev Žirovnica

V spomin na Boža in Rahelo

Božo Černe Rahela Čop



Starejši
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Visoki življenjski jubileji
Gospod Avgust Hribernik z Breznice je 23. avgusta dopolnil 97

let. Že po ustaljenem programu Društva upokojencev Žirovnica in
v sodelovanju z občino smo ga obiskali župan Leopold Pogačar,
sodelavka Helena Čadež, predsednik DUŽ Edvard Kavčič ter za-
upnici Ivanka Kočila in Jerca Tičar. Za visok jubilej smo mu
izrekli prisrčne čestitke in mu želeli dobrega počutja še naprej.
Obisk se je razvil v prijeten klepet ob zdravici našemu slavljencu.
Gospod Hribernik je imel letos nekaj težav z zdravjem, sedaj pa je
njegovo počutje boljše, še vedno je veder. Spremlja vsa dogajanja
tako doma kot v svetu. Rad prebira časopis in pogleda televizijo,
rad gre tudi na krajši sprehod. V veliko pomoč so mu njegovi do-
mači, vnuki in pravnuki mu predstavljajo veliko veselje. 

V tretjem trimesečju sta visok življenjski jubilej praznovali tudi
domačinki z Brega Ana Volčini, ki je 23. julija dopolnila 93 let, in
Marija Hudovernik, ki je 1. septembra praznovala 92. rojstni dan,
trenutno pa je v Domu dr. Janka Benedika v Radovljici. Vsako je
obiskala po ena zaupnica (Fanika Valentinčič, Vojka Legat) skupaj
z Jerco Tičar. Jerca Tičar

Karin Grein

� Zakladnica znanja od A do Æ

� Praktiœni nasveti za vsako priloænost
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Zdravstvena zavarovalnica Vza-
jemna želi obvestiti vse tiste, ki 
bodo izgubili status študenta ali 
dijaka, se prijavili na zavodu za za-
poslovanje, dopolnili 26 let ali se 
prvič zaposlili, da bodo tako postali 
zavezanci za plačevanje doplačil k 
zdravstvenim storitvam. Obvezno 
zdravstveno zavarovanje jim namreč 
po izteku statusa stroškov zdravstve-
nih storitev ne bo več krilo v celoti, 
zato jim priporočamo, da si uredijo 
dopolnilno zdravstveno zavaro-
vanje.

Mladim, ki jim poteče status štu-
denta, svetujemo pravočasno skle-
nitev dopolnilnega zdravstvenega 
zavarovanja. Če zavarovanja ne skle-

nejo v enem mesecu od vključitve v 
sistem obveznega zdravstvenega za-
varovanja, bo, skladno z zakonom, 
zanje veljala trimesečna čakalna 
doba. To pomeni, da bo zavarova-
nec tri mesece od sklenitve dopolnil-
nega zavarovanja ob obisku zdravni-
ka še vedno sam kril delež stroškov 
zdravstvenih storitev, ki bi sicer bili 
pokriti z dopolnilnim zdravstvenim 
zavarovanjem. Čakalne dobe ni, če 
oseba sklene zavarovanje v roku 
enega meseca od dne, ko postane 
zavezanec za plačevanje doplačil k 
zdravstvenim storitvam, običajno je 
to po prekinjenem ali zaključenem 
šolanju oziroma s pričetkom redne 
zaposlitve. Zakon predvideva tudi 
poviševanje premije za tri odstot-
ke za vsako nezavarovano leto. V 
Vzajemni zato še toliko bolj priporo-
čamo pravočasno sklenitev dopolnil-
nega zdravstvenega zavarovanja.

V Vzajemni smo za mlade 
pripravili poseben paket 
Vzajemna Mladi.

Paket Vzajemna Mla-
di lahko sklenete do  
31. 12. 2009 v vseh naših poslo-
valnicah, preko klicnega centra na 
brezplačni telefonski številki 080 
20 60, poiščite obrazce na info toč-
kah Vzajemne in jih pošljite po po-
šti, pri sklenitvi zavarovanja preko  
www.vzajemna-mladi.si pa nudi-
mo najvišji zakonsko dovoljeni 3-od-
stotni popust.

 Zdravje je 
neprecenljiva vrednota 
nas vseh, zato ga 
varujmo in skrbimo 
zanj. 

NE POZABITE  
NA ZDRAVSTVENO
VARNOST!
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Kako do zavarovanja?
- za več informacij se oglasite na:

PE KRANJ, Koroška cesta 1,  
tel.: 04/ 201 03 00

• Kranj, Zlato polje 2,  
 tel.: 04/ 201 03 01

• Jesenice, C. Cirila Tavčarja 3/b,  
 tel.: 04/ 583 38 30 

• Radovljica, Kranjska c. 2,  
 tel.: 04/ 533 76 90 

• Škofja Loka, Kapucinski trg 8,  
 tel.: 04/ 511 25 20

- na www.vzajemna-mladi.si
- na brezplačni telefonski številki  

080 20 60.

Matjaž Fajfar
direktor PE Kranj

Zdravja ne prepuščaj  
naključju - skleni paket 
Vzajemna Mladi.  
Se splača!

Veš, 
da sem.

A si zavarovan?

MEGA  
NAGRADNA IGRA

GLAVNA NAGRADA: 
enomesečni najem avtodoma za 6 oseb
Kupone in pravila sodelovnja za MEGA NAGRADNO 
IGRO lahko najdete v naših poslovalnicah in na www.
vzajemna-mladi.si.
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Preventivne meritve 
krvnega tlaka

Rdeči križ in Društvo upokojencev
Žirovnica obveščata, da bodo preventivne
meritve krvnega tlaka, krvnega sladkorja in
holesterola v Čopovi hiši v Žirovnici 13. in
27. oktobra ter 10. in 24. novembra med 8.
in 10. uro. Meritve torej potekajo ob torkih
in ne več ob ponedeljkih. Priporočajo vam,
da pred meritvami ne zajtrkujete. A. H.

Upokojenci

Društvo upokojencev Žirovnica uspešno sle-
di programskim smernicam, ki so si jih člani
začrtali na februarskem občnem zboru. Pred-
vsem je treba poudariti, da je delo v sekcijah in
različnih drugih aktivnostih vse mesece v letu
razgibano in zajema številna področja. Vsi, ki
se čutijo sposobne in jim leta v jeseni življenja
niso ovira, najdejo nekaj zase. Med 890 člani
jih je skoraj četrtina aktivnih. V dvanajstih
sekcijah vsak zagotovo najde nekaj zase. Na-
stopajo na športnih tekmovanjih, udeležujejo
se izletov, pohodov, kulturnih in drugih prire-
ditev ter različnih srečanj. 

V poletnih mesecih je bilo nekaj predaha,
septembra pa so delo spet zastavili po ustalje-
nem programu. Odzvali smo se povabilu na
klepet, kjer so predsednik društva Edo Kav-
čič, vodja društvenih sekcij Franci Zalokar in
vodja pohodniške sekcije Drago Kajdiž raz-
krili dejavnosti in načrte na področju športa,
rekreacije in pohodništva. Zavedajo se, da je to
področje še posebej pomembno za ohranjanje
telesne kondicije, kar predvsem vpliva na do-
bro zdravje in počutje.

Športniki so predvsem aktivni v maju, ko se
udeležujejo različnih tekmovanj, ki jih organi-
zira Medobčinska zveza upokojencev občin
Kranjska Gora, Jesenice in Žirovnica. Tekmo-
vali so v balinanju, streljanju z zračno puško,
namiznem tenisu, tenisu, pikadu, smučanju,
sankanju in smučarskih tekih. Vedno je pri
vseh prisoten pravi tekmovalni duh, še bolj pa
se držijo znanega reka ‘Važno je sodelovati’.
Poleg omenjenih tekmovanj se udeležujejo tudi

drugih v okviru v gorenjske regije in državnih
prvenstev. Letos so se posebej izkazali igralci
tenisa, ki so posegli na najvišjih mestih na go-
renjskih tekmovanjih. Med nadaljnjimi načrti
na športnem področju ne skrivajo ambicij, da
bi najboljši nastopili na svetovnih zimskih ig-
rah upokojencev masters, ki bodo na Bledu. 

Pohodniška sekcija se v 17 letih lahko po-
hvali z izjemno izvedbo več kot 350 pohodov.
Navadno je torek tisti dan, ko so oprtajo na-
hrbtnike in jo mahnejo na številne vrhove v
Sloveniji in tudi v sosednji Italiji in Avstriji.
Število udeležencev se giblje od 9 do 60, pov-

prečje je 27 do 28. Pohodi so tudi zelo pri-
ljubljena oblika druženja članov društva, še
posebej so priljubljeni med ženskami. Poleg
pohodov sekcija skupaj z Zdravstvenim do-
mom Jesenice organizira test hoje na dva ki-
lometra, kjer vsak lahko preveri svojo telesno
pripravljenost. 

Pri društvu so priljubljeni tudi turistični izle-
ti. To potrjujejo polni avtobusi udeležencev, ki
se domov vedno vračajo z lepimi doživetji.
Programi izletov navadno obsegajo oglede
krajev in pokrajin v Sloveniji in zamejstvu, po-
vezane s kopanjem. 

Predsednik društva Edo Kavčič je vesel in
ponosen, da ima okoli sebe dobro ekipo, ki je
usposobljena izvajati vse te aktivnosti: ”Z do-
brim kadrom ni težko izvajati obsežnega in za-
htevnega programa. Predvsem 41 najbolj za-
gnanih organizatorjev društvenih aktivnosti
skrbi za realizacijo vseh programov. Delo izva-
jajo kvalitetno, vedno so polni novih idej in za-
misli. Ker so programi obsežni, bi radi organi-
zacijske vrste še razširili. Vse upokojence,
predvsem mlajše, vabimo, da se nam pridruži-
jo. Vrata društva so vedno odprta.” 

Tokrat smo predstavili le delček široke pale-
te dejavnosti Društva upokojencev Žirovnica.
Prav tako je ves čas kopica aktivnosti na soci-
alnem področju, pri vzajemni pomoči, kulturi
in izobraževanju, pa gospodarska dejavnost v
domu. Skratka, lahko zapišemo, da je lepo biti
član takšnega društva! Janko Rabič

Pestra paleta dejavnosti upokojencev

Med razgibano športno dejavnostjo Društva
upokojencev Žirovnica se je lepo uveljavil
turnir vaških trojk. Letošnji je bil že četrti po
vrsti. Na balinišču pri stavbi društva je vladal
pravi tekmovalni duh, vsem pa je sobota mini-
la kot prijetna oblika druženja ljubiteljev te
športne panoge med upokojenci. Prvo mesto je
osvojila ekipa Brega, ki je nastopila v postavi:

Martin Pazlar, Anton Pazlar in Franc Za-
lokar. Druga je bila ekipa Breznica v postavi:
Jože Peljhan, Dule Milutinovič in Darko
Pogačar. Tretja je bila ekipa Žirovnica-moški
v postavi: Mirko Strnad, Branko Trojar in
Anton Kobal. Za najboljšimi so se uvrstile
ekipe: Zabreznica, Moste, Selo - ženske,
Žirovnica - ženske in ekipa Jenkole. J. R. 

Na balinarskem turnirju trojk 
prva ekipa Brega

Izleti so med upokojenci zelo priljubljeni. Članice rekreacijske skupine so se letos odpravile tudi v Muzej 
premogovništva v Velenje.



Z namenom, da bi ohranili biotsko pestrost,
pomembno za Slovenijo in Evropo, smo pred
vstopom v Evropsko unijo razglasili Karavan-
ke za območje Natura 2000. To je omrežje ev-
ropsko pomembnih ekoloških območij, katerih
ohranjanje pomeni tudi preživetje številnih ras-
tlinskih in živalskih vrst, tudi takih, ki živijo
samo na tem območju. Tudi gorski travniki in
pašniki so pomemben del habitatne strukture,
ki naj bi omogočale gospodarsko rabo tega ob-
močja v sožitju z živalmi.

Ekstenzivno pašništvo pozitivno vpliva na
nekatere življenjske pogoje živali, ker pospe-
šuje kroženje snovi. Tako na nekaterih območ-
jih renaturacije načrtovalci predvidevajo rejo
manjšega števila konj in tako zagotovijo večjo
količino hrane za ptice in druge živali. Tako
območje pri nas je Škocjanski zatok pri Kopru,
v Italiji pa območje pri izlivu Soče. Intenzivno
pašništvo pa seveda preveč spremeni življenj-
ski prostor.

Posegi za povečanje količine krme na ob-
močju pašnikov naj bi nujno upoštevali tudi
potrebe drugih živih bitij na tem območju. Za-
radi zaraščanja pašnih površin v preteklem ob-
dobju je čiščenje in delna širitev pašnikov ra-
zumljiva. Spomnim pa se, da smo v času, ko
sem bil še član LD Stol, sredi pašnikov vedno
puščali plodonosno grmovje in podrast, od-
stranjevali pa smo v glavnem smrečje. Letos pa
sem presenečen ugotovil, kako so upravljavci
opustošili Zabreško in Staro planino. Najbolj
opazna posledica preveč zavzetega čiščenja je
bila, da prvič po mnogih letih na teh dveh pla-
ninah ni gnezdil rjavi srakoper.

Rjavi srakoper je ptica selivka, ki prezimuje
v južni in vzhodni Afriki. K nam se vrača pro-
ti koncu aprila in maja. V Sloveniji je splošno
razširjen, saj je bil pri popisu za Ornitološki at-
las ugotovljen v 90 odstotkih kvadrantov, kar
gre seveda pripisati tudi temu, da rjavega sra-
koperja zlahka odkrijemo. Spada med naše
najbolj razširjene ptice, čeprav ni najbolj šte-
vilna vrsta, saj pri nas gnezdi okrog 20 tisoč
parov (OAS, 1995).

Število parov, ki gnezdijo, in obseg življenj-
skega prostora v Evropi po letu 1980 stalno
upada. Največji osip gnezdeče populacije so
zabeležili v Angliji, Švedski, Italiji in na Dan-
skem. V mnogih državah je današnja populaci-
ja pol manjša od nekdaj ocenjene. Vzroki za to
so v spreminjanju njegovega življenjskega
prostora in zastrupljanja žuželk, ki so njegova
osnovna prehrana.

Te ptice naseljujejo nižine in sredogorje, nji-
hova gnezdišča najdemo v vseh predelih kulti-
virane krajine. Za najbolj tipična življenjska
okolja, kjer gnezdi rjavi srakoper, je značilno,
da je pretežni del sestavljen iz ekstenzivno ko-
šenih travnikov ali pašnikov, na katerem so po-
samezna grmišča in izpostavljene preže. Za
uspešen lov potrebuje pregleden teren, za
gnezdenje pa gosto grmovje. Največ gnezd je v
grmih, kjer prevladuje trnje: šipek, črni trn, na-
vadni rakitovec, glog, robida ali malinjak.
Gnezdo je od pol metra do nekaj metrov od tal.

Pretežni del hrane rjavega srakoperja so več-
je žuželke: hrošči, kobilice, metulji in pajki.
Redkeje upleni mlade ptiče in miši. Na plen
preži z izpostavljenih mest, kot so električne
žice, fižolovke, grmi, suhe veje na drevju. Po-
zorno opazuje teren pod seboj in na plen nato
zviška prileti.

Velja za eno najbolj ogroženih ptic v Evropi.
V nekaterih državah se je po letu 1970 popula-
cija razpolovila. Vzroki za to so vztrajno spre-
minjanje njegovega gnezditvenega prebivališ-
ča. Zaradi mehanizirane košnje in druge obde-
lave kmetijskih površin kmetje vztrajno odstra-
njujejo grmovje kar s koreninami vred. To ne-
posredno zmanjšuje možnost gnezdenja. Tudi
uporaba pesticidov in dognojevanje z umetni-
mi gnojili siromaši travišča in njive v pogledu
raznovrstnosti in količine žuželk, v preveč buj-
nem rastlinju pa ptice tudi teže lovijo. 

Da ne bi prispevek izzvenel zgolj kot kritika,
naj izrazim še prepričanje, da se bodo posa-
mezna grmovja z leti na omenjenih planinah
spet zarasla, na ostalih pašnikih v Rebru, Za-

vršnici in Deželi pa bodo grmovja ohranila
svojo pravico do obstoja. Ker so redki ozaveš-
čeni kmetje, ki tudi na polju najdejo usmiljenje
za grm sredi travnika, naj si sposodim besede
Iztoka Geistra iz njegovega razmišljanja ”Gr-
movje, kdo bo tebe ljubil?” Leta 1989 je tako-
le zapisal: ”Živa meja je srce našega polja, kaj-
ti v tem grmu je skrita njegova usoda. V grmu
sredi polja, v tej hladni in vlažni senci se ne
odločajo le vprašanja, pomembna za človeka,
predvsem kako rodovitno in lepo bo naše pol-
je, temveč tudi veliko pomembnejša vprašanja
naravnega ravnotežja v spletu medsebojnih
razmerij v polju živečih bitij.” Vsekakor pa je
za ohranjanje grmišč na pašnikih v Karavan-
kah zavezujoča opredelitev tega področja v
mrežo Natura 2000 in ne zgolj ljubezen do raz-
nolikosti.

Boris Kozinc

Zanimivosti
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Pašništvo na območju Nature 2000

Urška Jerala, s.p.

T.: 04/5801240
Moste 31A
4274 ŽIROVNICA
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Gorski pašnik na Stari in Zabreški planini na Stolu so uporabniki po nepotrebnem osiromašili za sleherno 
grmovje. Tam je rjavi srakoper redno gnezdil, letos pa mu zaradi tega ni uspelo.

Samec prinaša hrošča mladičem v gnezdo, ki je v za
srakoperja tipičnem grmu s pretežno šipkovo sestavo. 
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V Poznanju na Poljskem je konec avgusta po-
tekalo svetovno prvenstvo v veslanju in naš
četverec brez krmarja je osvojil bronasto me-
daljo. Člana četverca sta tudi občana Žirovni-
ce: brata Miha in Tomaž Pirih, poleg njiju sta
bila v bronastem čolnu še Rok Rozman iz Lip-
nice in Štajerec Rok Kolander. Slovenske ves-
lače so 1. septembra sprejeli na Bledu, tudi ob
prisotnosti dr. Igorja Lukšiča, ministra za šol-
stvo in šport, že dan prej pa so bratoma Pirih
na njunem domu dobrodošlico pripravili do-
mači, sorodniki, prijatelji. Čestitat so jima pri-
šli tudi predstavniki veslaškega kluba Bled,
podžupan Izidor Jekovec, direktor ZTK Žirov-
nica Janez Dolžan in nenazadnje župan občine
Žirovnica Leopold Pogačar, ki jima je izročil
simbolično darilo.

Za brata Pirih in Roka Rozmana je bila to prva
članska medalja z velikih tekmovanj. ”Pred-
vsem mi je odleglo. Ob prihodu v cilj sem bil
zelo vesel, da se je končno tudi nam izšlo tako,
kot smo si želeli že dolgo časa. Poznanj je zame
očitno srečen kraj, saj imam večino medalj, ki

sem jih osvojil, prav od tam. Čez dvajset, tride-
set let, ko bo kdo gledal mojo zbirko medalj, bo
mislil, da so veslači samo v Poznanju dirkali,”
je povedal in se ob tem malce pošalil 31-letni
Miha Pirih iz Smokuča, ki bo kmalu postal
očka. Očka pa je že njegov mlajši brat, 28-letni
Tomaž, ki pravi, da si boljšega leta, kot je letoš-
nje, ne bi mogel želeti: ”Vse je naj. Res sem
presrečen. Medalja je bila pred vrati, prišla je,
sedaj je pod streho in ne spustimo je več iz rok.
Za mano je prekrasno leto, boljšega si sploh ne
bi mogel zamisliti. Postal sem očka, sedaj še
medalja. Joj, kot da bi živel v sanjah.” Z dekle-
tom Marušo sta sinu dala ime Tevž, dom pa so
si uredili na Breznici. 

Veslanje starejših bratov je seveda spremljal
tudi Žiga, prav tako veslač, ki je na sprejemu
na Bledu povedal: ”Bilo je zelo napeto. Že lani
v Pekingu je bila živčna vojna, letos pa še toli-
ko bolj. Medalja starejših bratov mi pomeni ve-
liko, cilj, ki ga bom v prihodnosti skušal tudi
sam doseči. Zaenkrat sem na dobri poti.”

Maja Bertoncelj, foto: Tina Dokl

Srečna bronasta veslača
Slovenski veslači, člani četverca brez krmarja, so na svetovnem prvenstvu v Poznanju na Poljskem osvojili
bron. Veslala sta tudi brata Miha in Tomaž Pirih, za katera je to prva članska medalja z velikih tekmovanj.

Uspešna sezona gorskih kolesarjev
Kolesarski klub Završnica se v 15-letnem delovanju lahko pohvali s

številnimi tekmovalnimi in organizacijskimi uspehi. Letošnja sezona je
še ena od uspešnih, tako po tekmovalnih dosežkih in po organizacijski
plati. Največji organizacijski zalogaj je bila izvedba julijskega držav-
nega prvenstva gorskih kolesarjev v krosu, na novi tehnično zelo za-
htevni progi v Glenci. Razmere so bile zaradi dežja in razmočene pro-
ge zelo težke, tako da so tekmovalci del proge s kolesi morali tudi pre-
teči. Skupaj jih je v posameznih kategorijah nastopilo 140, med njimi
vsi najboljši v tem športu. Več odličnih uvrstitev so dosegli tekmoval-
ci matičnega kluba. V kategoriji do 23 let je Nejc Černilogar z dru-
gim mestom postal slovenski podprvak. V mlajših kategorijah sta Vid
Čufer in Tina Perše osvojila naslov državnih prvakov, Tadej Logar
in Grega Žvan sta postala podprvaka, Matej Razinger pa je osvojil
bronasto kolajno. V prihodnje želijo v klub privabiti nove mlade člane,
zato vabilo ljubitelje gorskega kolesarstva, da se jim pridružijo. J. R. 

Skakalci z novimi uspehi in načrti
Pri Smučarskem skakalnem klubu Stol Žirovnica so avgusta že zače-

li z resnimi pripravami na sezono skokov na plastičnih skakalnicah.
Starejše skupine so s treningi najprej začele v Zakopanah na Poljskem,
kjer je bila na voljo tudi 120-metrska skakalnica. Zatem so trenirali še
v Beljaku, Ramsauu in Kranju. Mlajši so si nove izkušnje nabirali na
domačih skakalnicah na Glenci. Po besedah glavnega trenerja Stanka
Baloha so bili treningi dobri, kar je seveda dober obet za nove dosež-
ke na tekmovanjih. Konec avgusta so se že začela tekmovanja v različ-
nih kategorijah za Pokal Cockta. Odmevnejše rezultate sta dosegla:
Urban Dolar je pri dečkih do 15 let enkrat zmagal, enkrat pa je zase-
del drugo mesto. Mitja Robič je pri dečkih do 16 let zasedel 5. in 6.
mesto. Člani kluba so 12. septembra na skakalnicah na Glenci organi-
zirali zaostalo tekmo za Pokal Alpe Adria za dečke do 9 let. Nastopilo
je 80 tekmovalcev iz Avstrije, Italije in Slovenije. Trije domači tekmo-
valci so dosegli odmevnejše rezultate: Marsel Rep je bil pri dečkih do
7 let tretji, Ožbej Modrijan do 8 let drugi, Štefan Sever pa je do 10
let zasedel četrto mesto. Septembra in oktobra bodo tekmovalci nada-
ljevali nastope na državnih in drugih tekmovanjih na skakalnicah iz
plastike. Zatem jih takoj čakajo priprave na zimo, v kateri si želijo po-
dobnih uspehov kot v lanski izredno uspešni sezoni. Janko Rabič

Teodora, držimo pesti!
Nastop na olimpijskih igrah so sanje vsakega dobrega športnika. Ta

lepa priložnost se prihodnje leto v Vancouvru v Kanadi obeta 24-letni
umetnostni drsalki Teodori Poštič z Brega. Večkratna državna prvakin-
ja, ki nastopa za Drsalni klub Stanko Bloudek Ljubljana, mora te dni
preskočiti še eno stopničko na poti, ki jo vodi v Kanado. Te dni se v
Oberstdorfu udeležuje kvalifikacij, kjer je na voljo za olimpijski nastop
še šest mest. Skupaj s trenerko Marino Pirkmajer sta se kljub skromnim
pogojem za treninge doma dobro pripravljali in ‘pilili’ vse drsalne ele-
mente. Med drugim je bila Teodora teden dni tudi na pripravah v ZDA.
Po trenerkinih besedah bo morala nastop opraviti odlično, če se želi
uvrstiti na olimpijske igre. Nastop jo čaka prav danes, 25. septembra, na
njen 25. rojstni dan, ko bo na sporedu kratki program. Kaj bi bilo lahko
še lepše darilo kot uresničitev njenih sanj. Teodora, držimo pesti! J. R. 

Brata Pirih sta na sprejemu na Bledu vsem ljubiteljem
veslanja z veseljem pokazala bronasto medaljo.

Razglasitev najboljših gorskih kolesarjev v Glenci
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Poletni premor je mimo in pri Telesno-vzgoj-
nem društvu Partizan Žirovnica so spet s polno
paro zastavili številne aktivnosti. Predvsem so
veseli, da obnovljeni dom vse bolj postaja center
ljubiteljev različne vadbe in drugih oblik športne
rekreacije. Septembra so najprej začeli z vadbo
mini odbojke, namiznega tenisa in telesne vadbe
za najmlajše. Kasneje so se pridružile še odrasle
skupine, ki poleg vadbe prirejajo tekmovanja v
različnih športnih panogah. V domu se konec
oktobra obeta še ena pomembna pridobitev - nov
fitnes, ki se ga vsi že zelo veselijo. Jeseni bodo
pri društvu nadaljevali z organizacijo občinskih
prvenstev. Danes, v petek, bo ob 16. uri v Za-
vršnici občinsko prvenstvo v krosu, naslednji

dan, jutri ob 9. uri občinsko prvenstvo v tenisu
na igrišču pri stavbi društva TVD Partizan.

Poleg vseh dejavnosti pri društvu čas najdejo
tudi za nekdanje člane, posebej tiste, ki so se iz
njihovih vrst kasneje uveljavili kot uspešni šport-
niki doma in v svetu. Mednje zagotovo sodi le-
genda slovenske odbojke Viktor Krevsel. Iz-
jemno športno pot igralca odbojke, trenerja in
selektorja več reprezentanc je začel pri
žirovniškem društvu. Še danes z veseljem
spremlja delo društva, spodbuja mlade odbojkar-
je in se udeležuje društvenih prireditev. Na
letošnjem občnem zboru so mu za vse zasluge v
odbojkarskem športu in uspešno sodelovanje
podelili posebno priznanje. Janko Rabič 

Pestra rekreativna jesen v TVD Partizan

Podpredsednik društva Ciril Dolar, predsednik društva Marko Božič in Viktor Krevsel ob prevzemu priznanja

Odbojkarji se veselijo 
nove dvorane

Pri Telesno-vzgojnem društvu Partizan
Žirovnica še naprej ostaja paradna tek-
movalna disciplina odbojka. Septembra so
začeli z resnimi pripravami na novo se-
zono. Vse selekcije imajo spet ambiciozne
cilje, da najbolj popularen šport v občini
Žirovnica doseže nov kvalitetni vzpon.
Članski moški in ženski ekipi v državnem
prvenstvu načrtujeta uvrstitvi na prvo in
druge mesto tretje lige, ki vodita v drugo
slovensko ligo. Moška ekipa pod vod-
stvom trenerja Matjaža Siliča uspeh vidi
ob dobrih nastopih predvsem mladih in
ambicioznih igralcev, ki sedaj beležijo
odlične rezultate v kadetskih vrstah. Žens-
ka ekipa, vodi jo trener Domen Zupan,
novo sezono pričakuje okrepljena z
igralkami iz Kranja in Bleda. Zaradi iz-
gradnje nove dvorane na mestu bivše telo-
vadnice pri OŠ Žirovnica bosta obe ekipi
prve mesece ligaške tekme igrale v dvo-
ranah Gimnazije Jesenice in OŠ Toneta
Čufarja na Jesenicah. Kadeti v novi sezoni
želijo vsaj ponoviti lanski uspeh, ko so bili
slovenski podprvaki. Tudi ostale selekcije
se nadejajo dobrih rezultatov na vseh li-
gaških tekmovanjih.

Odbojkarji se seveda najbolj veselijo nove
večnamenske dvorane, kjer bodo imeli
bistveno boljše pogoje za treninge in tek-
movanja. 

Janko Rabič 



Nega obraza

z metodo Cholley

● 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

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

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

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

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

Nudimo:
● pizze iz krušne peči

● ocvrte kalamare
● solate (hišna, mešana, 

solata s tuno)
● testenine     ● zrezke

● zelenjavni krožnik
● sirove štruklje    ● lazanjo

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

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




