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Leopold Pogačar, župan občine Žirovnica

Vodohran velika pridobitev
Po dolgih letih prizadevanj so nad Smokučem vendarle zgradili vodohran,
ki bo bistveno izboljšal preskrbo s pitno vodo.
Leopold Pogačar
Gradnja vodohrana nad Smokučem, ki se
je začela konec maja, se je zaključila. Otvoritveno slovesnost načrtujejo konec septembra, ko bo urejena tudi okolica. Kot je pojasnil župan Leopold Pogačar, se mu zdi
prav, da proslavijo tako veliko pridobitev, ki
je povezana z desetimi leti dela, truda in
usklajevanj:
”Vesel sem, da sva se z novim predsednikom
agrarne skupnosti uspela dogovoriti za odkup
zemljišča in ostale pogoje, ne glede na to, kaj
so imeli najini predhodniki, zaradi česar tudi
ni prišlo do realizacije vodohrana. Slednji bo
bistveno izboljšal preskrbo s pitno vodo, saj
doslej v višje ležečih delih občine ponekod
niso imeli zadostnega pritiska vode. Ta čas od
Smokuča do Vrbe nameščajo reducirne ventile, saj strokovnjaki zagotavljajo, da bo pritisk
celo prevelik. Če se malo pošalim, upam pa, da
do tega ne bo prišlo - če bo komu na pipi zaradi pritiska odpadla mrežica, jo bo poravnala
občina, saj to pomeni, da je bil projekt zagotovo narejen tako, kot je treba. Naj dodam, da je
bil ob gradnji obnovljen tudi vodovod od sedanjega razbremenilnika do Smokuča. Vrednost
celotne investicije znaša 261 tisoč evrov, 52 tisoč evrov smo uspeli pridobiti od države po zakonu o sofinanciranju občin.”
Čeprav naj bi bila rekonstrukcija ceste in
gradnja pločnika od železniškega prehoda
do zdravstvene postaje na Selu končana, pa
ob cesti še vedno potekajo nekatera dela ...
”Povedati moram, da ne gre za vnovično prekopavanje ceste. Elektro Gorenjska se je z občino in direkcijo za ceste, ki skupaj vodita projekt rekonstrukcije ceste in gradnje pločnika,
dogovoril, da bo na tej relaciji električne vode
prestavil v zemljo. To pa ni možno pred zaključkom drugih del, a pri tem ne posegajo v

sam asfalt, ampak vode napeljujejo ob robu ceste. Ko bo Elektro Gorenjska zaključil z deli,
se bomo z direkcijo za ceste dogovorili za odprtje, morda že konec tega meseca.
Še pred odprtjem te velike pridobitve se je
žal zgodila tragična nesreča, ki je v posmeh
vsem, ki se trudimo za boljšo varnost. Za rekonstrukcijo ceste smo se odločili iz več razlogov; eden je modernizacija infrastrukture od
komunalnih vodov do ceste, drugi pa zagotovitev večje varnosti, saj znano, da je promet varnejši, če vrste prometa fizično ločiš. Žal pa se
je zgodilo, da je starejšo kolesarko na cesti s
Sela proti Žirovnici zadel starejši voznik osebnega avtomobila in je preminila. Po zagotovilih policije nesreča ni bila povezana s hitrostjo.
Na ta odsek smo namestili tudi prikazovalnik
hitrosti ‘Vi vozite’, da bomo pridobili podatke
o hitrostih, ki jih bomo, tako kot že dvakrat doslej, posredovali policiji in zahtevali, da ustrezno ukrepa. Prav tako želimo, da ustrezno ukrepajo zoper tiste, ki parkirajo na avtobusnih postajališčih in na pločniku pred pošto. Kakorkoli že, prepričan sem, da je ta del ceste z novozgrajenim pločnikom velika pridobitev. Prihodnje leto se bo nadaljevala rekonstrukcija do
mlekarne v Zabreznici. Direktor direkcije za
ceste Gregor Ficko je pred časom ob obisku
Žirovnice dal javno zaobljubo, da bodo v državnem proračunu zagotovili sredstva za rekonstrukcijo tega odseka. Kolikor mi je znano,
postopki v zvezi s tem tudi potekajo. Spomladi naj bi tako direkcija šla v nov razpis za izbiro izvajalca, pogodbo o sofinanciranju smo že
podpisali, tako da računam, da bi se pozno poleti morala nadaljevati rekonstrukcija naslednje
etape.”
Občina je službo vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko zaprosila za

Zahvaljujoč novemu vodohranu nad Smokučem težav z zadostnim pritiskom vode
v višje ležečih delih občine ne bo več.
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podaljšanje roka za izgradnjo sekundarne
fekalne kanalizacije Breznica-Vrba, ki je
pogoj za koriščenje evropskih sredstev. So
vam podaljšali rok, ki se sicer izteče že konec septembra?
”Roki so nerazumno kratki, zaradi česar smo
v stiski tako občine kot izvajalci. Zaenkrat še
nimamo odobrenega novega roka, zato sekundarno kanalizacijo Breznica-Vrba, za katero
smo iz Evropskega sklada za regionalni razvoj
uspeli pridobiti 922 tisoč evrov, ta čas delamo
s polnim zagonom, tako kot da bi se dela morala zaključiti do konca meseca. Vendar če se z
gradnjo zelo hiti, lahko pride do napak, gradnja je lahko slabše kakovosti, na kar opozarjamo službo vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko ter izvajalca. Z gradnjo primarnih kanalizacijskih vodov bomo začeli januarja ali februarja, odvisno od vremenskih
razmer. Ob gradnji kanalizacije se obnavlja
tudi del vodovoda, z asfaltom pa bomo v celoti preplastili ceste, v katere posegamo. Kanalizacija Breznica-Vrba bo pozno spomladi zaključena, kar pomeni, da bo kanalizacijsko
urejenih pet vasi oziroma polovica občine.”
Napovedali ste, da naj bi se gradnja parkirišč pri osnovni šoli začela v času počitnic,
da ne bi bila moteča za učitelje in učence.
Zakaj do nje še ni prišlo?
”Prišlo je do zapletov s pridobivanjem zemljišč, kar je zdaj urejeno, prav tako pa smo glede prestavitve aleje slavnih iskali skupni jezik
z zavodom za varstvo kulturne dediščine. A so
na zavodu le prisluhnili idejni rešitvi projektanta in nam dali soglasje. Aleja slavnih je
predvidena v sklopu ureditve šolskega trga,
kjer bo cona brez prometa. Tam bomo dobili
kvaliteten prostor, trg z ustrezno hortikulturno
ureditvijo, kjer bodo možne prireditve, kot so

Gradnja kanalizacije na Breznici

Občina

Novi
avtobusni postajališči

Na občini si prizadevajo, da bi bila občina Žirovnica na izvozu z avtoceste ustrezneje označena.
koncerti, recitali. Ta prostor bo tako dobil kulturno noto, aleja slavnih pa se bo povsem
vključila vanj. Gradnja približno 80 parkirišč
se bo konec septembra zagotovo začela, pogodba je podpisana, izbrali smo tudi izvajalca,
Cestno podjetje Kranj. Investicija je vredna
393 tisoč evrov vključno z nakupom zemljišč.
Gradnja parkirišč, ki bo zaključena v dveh mesecih, je prva faza na poti do večnamenske
dvorane. Prihodnje leto bo sledilo urejanje zunanjih površin in začetek gradnje večnamenske
dvorane, ki bo zaključena leta 2010. Naj dodam, da nam je ministrstvo za šolstvo za ta
projekt odobrilo 200 tisoč evrov, prijavili pa se
bomo tudi na razpis fundacije za šport, kjer
upamo na 800 tisoč evrov. Če bomo uspešni,
bomo za investicijo, ki presega štiri milijone
evrov, pridobili kar milijon evrov sofinancerskih sredstev.”
Kdaj bo zaživel skupni inšpektorat in redarstvo občin Jesenice, Kranjska Gora,
Gorje in Žirovnica?
”V nekaj tednih. Na razpis za vodjo inšpektorata je prišlo šest prijav, pet kandidatov se je

odzvalo na preizkus znanja in intervju. V teh
dneh bo izbran vodja inšpektorata, ki bo potem
pomagal pri izbiri sodelavcev, inšpektorjev in
komunalnih redarjev.”
Na družbo za avtoceste ste poslali dopis z
zahtevo, da ustrezno označijo občino Žirovnica na izvozu z avtoceste. So vaši zahtevi
ugodili?
”Napis Žirovnica je le tik na izvozu in če
voznik ne ve, kje mora zaviti z avtoceste, je že
prepozno. Na tabli pred izvozom je še vedno
samo napis Vrba. Vrba je del Žirovnice, na katero smo zelo ponosni, vendar pa marsikdo ne
ve, da je Vrba blizu Žirovnice. Edini izvoz z
avtoceste bi moral ustrezno označevati občino
Žirovnica, ki jo sestavlja deset vasi. Če so
Spodnje Gorje označene, bi morala biti tudi
Žirovnica. To se mi zdi nezaslišano, to je isto,
kot da ne bi bile označene občine Bled, Radovljica ali Jesenice. Do konca bom vztrajal pri
tem, da ustrezno označijo našo občino na izvozu z avtoceste. Če ne bo šlo drugače, se bom
poslužil županske nepokorščine.”
Ana Hartman, foto: Kaja Pogačar

Vse občane in občanke občine Žirovnice,
predvsem pa uporabnike sredstev javnega
prevoza obveščamo, da sta bili z dnem 8.
septembra 2008 po dogovoru s potovalno
agencijo Alpetour, d. d., Jesenice obe novozgrajeni avtobusni postajališči predani v
uporabo. V uporabo sta bili dani na podlagi
soglasja projektanta in izvajalca. Obe novi
postajališči sta že opremljeni z voznimi redi.
Staro postajališče z oznako ‘Moste križišče’,
ki sedaj ob novih ni več potrebno, je bilo
ukinjeno. Na omenjenem postajališču so bili
vozni redi že odstranjeni, obešeno je bilo obvestilo o prestavitvi postajališča, v kratkem
pa bo odstranjena tudi nadstrešnica. Uradna
sprememba naziva postajališča bo spremenjena z rednimi vozno-rednimi popravki v
mesecu oktobru.

Nov avto za pomoč na domu
V začetku septembra je občina Žirovnica Domu upokojencev dr.
Franceta Berglja Jesenice v uporabo predala osebni avto za potrebe pomoči na domu. Slednji bo močno olajšal delo domačinki Barbari Anderle, eni od dveh socialnih oskrbovalk, ki pomoč na domu izvajata v
občini Žirovnica. Anderletova je namreč doslej pri delu za premagovanje razdalj uporabljala kolo.
”Zelo smo veseli, da se je občina Žirovnica odločila za nakup avtomobila za izvajanje pomoči na domu za njihovo območje. Občina Žirovnica se razprostira na velikem teritoriju, zaradi česar izvajalke precej časa izgubijo na poti od enega uporabnika do drugega. Nov avto bo
omogočil, da bo pot krajša in da bomo lahko še kakšnemu uporabniku
več nudili pomoč,” je povedala direktorica doma dr. Franceta Berglja
Veronika Bregant in dodala, da so potrebe po pomoči na domu vse
večje. ”Do leta ali dveh nazaj je na območju občine Žirovnica vse potrebe lahko opravila ena delavka, zdaj sta že dve, ki skupaj skrbita za
petnajst uporabnikov.” V domu dr. Franceta Berglja pomoč na domu
opravljajo od leta 2000 v občinah Jesenice, Kranjska Gora in Žirovnica. V vseh treh občinah je 120 uporabnikov, za katere skrbi 19 izvajalk.
Na vse večje povpraševanje po mnenju Bregantove vplivajo naraščanje
števila starejših oseb, odsotnost svojcev in pomanjkanje postelj v domovih za ostarele.
Kot je pojasnil župan Leopold Pogačar, je občina Žirovnica za nov
avto za izvajanje pomoči na domu odštela deset tisoč evrov. ”Vesel

Nov avto bo socialni oskrbovalki Barbari Anderle precej olajšal delo.
sem, da bo avto izvajalki olajšal delo in da bodo na ta način storitve
lahko še boljše,” je dejal župan in poudaril velik pomen tovrstnih storitev, ki starejšim osebam omogočajo, da lahko čim dlje ostanejo v domačem okolju.
Ana Hartman, foto: Kaja Pogačar
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Nelegalne gradnje objektov
V občini Žirovnica že dalj časa na območjih najboljših kmetijskih zemljišč opažamo pojavljanje nelegalnih gradenj v obliki vrtnih ut, počitniških hišic in brunaric.
Omenjene zgradbe ‘nastajajo’ iz čebelnjakov, enojnih kozolcev z lopo in gnojišč, ki
so po 15. členu Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za podeželje v Občini Jesenice za Občino Žirovnica edini objekti,
ki jih je dopustno postavljati na območjih
kmetijskih zemljišč. Občinska uprava na
čelu z županom Leopoldom Pogačarjem
je glede že zgrajenih objektov ostro ukrepala in bo tudi v prihodnje zoper vsako nedovoljeno gradnjo takoj podala prijavo na
ustrezne inšpekcijske službe (Inšpektorat
Republike Slovenije za okolje in prostor).
Vse lastnike zemljišč na območju Občine
Žirovnica, v izogib neljubim situacijam,
opozarjamo, naj objekte gradijo v skladu z
veljavnimi zakoni Republike Slovenije in
odloki Občine Žirovnice.

Nova direktorica uprave
Monika Kusterle je nova direktorica občinske uprave v Žirovnici.
Monika Kusterle je bila v žirovniški občinski
upravi kot svetovalka župana za pravne zadeve
zaposlena od leta 1999, s septembrom pa je postala nova direktorica občinske uprave, ki je zamenjala aprila razrešeno Bernardo Resman.
”Kusterletova je kreativna, pozna področje delovanja občine, občinske uprave, lokalne samouprave in specifike občine. Glede na izobrazbo
in delovne izkušnje se mi zdi primerna izbira.
Prepričan sem, da bova dobro sodelovala,” je o
novi direktorici dejal župan Leopold Pogačar.
Kot je še pojasnil, so na javni razpis za direktorja občinske uprave v predpisanem roku prejeli
le eno prijavo, druga ni prispela pravočasno.
Monika Kusterle, 34-letna univerzitetna diplomirana pravnica z Blejske Dobrave, je pred
prijavo na razpis nekoliko oklevala. ”Gre za
odgovorno funkcijo. Poleg tega bom še vedno
opravljala svoje dosedanje delo, imam pa tudi
tri otroke. Ker sem se pravkar vrnila s porodniškega dopusta, bo začetek nekoliko bolj težaven, a se bom sčasoma že ujela, pa tudi delo-

Monika Kusterle
vnih izkušenj imam kar nekaj,” pravi Kusterletova, ki je prvo zaposlitev dobila na ministrstvu za notranje zadeve, ki jo je štipendiralo
med študijem.
Ana Hartman

Večnamenska dvorana pri osnovni šoli
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Največji investicijski projekt, ki Občino Žirovnica čaka v letih 2008, 2009 in 2010, je
izgradnja večnamenske športne dvorane. Leta bo locirana na mestu, kjer danes stoji šolska telovadnica. V sklopu investicije bodo v
celoti prenovljena tudi zunanja športna igrišča, izgrajena nova parkirišča, šolski trg s
spomeniki slavnih rojakov ter urejena prometna ureditev okoli šole.
Ocenjena vrednost projekta znaša
4.991.652 EUR, od tega:
1. faza - izgradnja dvorane in ureditev zunanjih površin (parkirišča, igrišča)
4.098.268 EUR
2. faza - nakup opreme
617.916 EUR
3. faza - ureditev šolskega trga
275.468 EUR
Cilji investicije so:
- zgraditi večnamensko športno dvorano in
s tem nadomestiti premajhne in po kvaliteti
neustrezne pokrite športne površine v osnovni šoli za potrebe osnovne šole,
- zagotoviti športne površine za potrebe domačih športnih klubov in društev.
Za izvedbo celotnega projekta se je izvedel
odkup dodatnega zemljišča na vzhodni strani šolskega kompleksa, ureditev dodatnih
parkirnih površin na tem zemljišču. Ta del
investicije bo izveden v letu 2008, ocena
stroškov znaša 304.022 evrov.
Ostala investicija se bo izvajala v letih
2009 in 2010 in zajema:
1. faza izvedbe celotnega projekta predvideva ureditev:
- rušenje obstoječe telovadnice
- izgradnjo nove telovadnice - športne dvo-

rane (v skupni neto površini novogradnje
1.749 m2), ki vključuje:
a. telovadnico z dvema vadbenima prostoroma
b. garderobe za dve vadbeni enoti s hodniki s sanitarijami
c. avlo s stopniščem
d. prostor za orodje
e. izgradnjo nadstropja s tribunami, dva kabineta športnih pedagogov, manjšo telovadnico za ples, ki bo služila kot tretja vadbena
enota
- obnova obstoječih zunanjih športnih površin (3.590 m2)
Za sofinanciranje gradbenih del se je občina prijavila na razpis Ministrstva za šolstvo
in šport, rezultate razpisa pričakujemo v mesecu oktobru.
2. faza projekta predvideva nakup opreme
za telovadnico. Za nakup opreme je bilo že
pridobljeno sofinanciranje Ministrstva za
šolstvo in šport - športni del.
3. faza projekta predstavlja zunanjo ureditev objekta (ureditev aleje rojakov, novega
šolskega trga, pasaže). Faza predstavlja zaključek celotnega projekta, predvideno pa je,
da občina pridobi sofinanciranje s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v okviru Evropskega sklada za razvoj
kmetijstva in ribištva).
Z novo večnamensko dvorano bodo pogoji
za športne aktivnosti bistveno boljši tako za
učence osnovne šole, člane športnih društev
v občini ter za občane, ki se ukvarjajo z rekreacijo. Prav tako bodo dane možnosti za
organizacijo raznih večjih prireditev.
Petra Žvan

Občina

Zbirni center Jesenice
tudi za občane Žirovnice
Občane in občanke občin Jesenice in Žirovnica obveščamo, da je s 15. septembrom začel
obratovati Zbirni center Jesenice, ki je namenjen ločenemu zbiranju posameznih vrst komunalnih odpadkov iz gospodinjstev.
V centru bomo ločeno zbirali:
- papir in lepenko,
- steklo,
- plastenke,
- odpadke iz kovin,
- les,
- tekstil in obutev,
- jedilna olja in maščobe,
- barve, lepila, črnila in smole,
- detergente,
- baterije in akumulatorje,
- električno in elektronsko opremo,
- kosovne odpadke,
- zeleni odrez.
DELOVNI ČAS ZBIRNEGA CENTRA
JESENICE
- ob ponedeljkih, torkih, četrtkih in petkih
od 9.00 do 15.00 ure
- ob sredah od 9.00 do 19.00 ure
- ob sobotah od 8.00 do 12.00 ure
Oddaja ločeno zbranih odpadkov bo za občane občin Jesenice in Žirovnica brezplačna. Ob-

čani se bodo centru dokazali z zadnjim odrezkom položnice za plačilo komunalnih storitev.
O tem, da imajo občani Žirovnice do zgraditve zbirnega centra v Žirovnici brezplačno uporabo pod enakimi pogoji kot občani občine Jesenic, sta župan Žirovnice g. Leopold Pogačar
in župan Jesenic g. Tomaž Tom Mencinger dne
28. avgusta 2008 podpisala pogodbo z veljav-

nostjo do 31. decembra 2010. Naš zbirni center
bo lociran v obrtni coni Moste.
Za sodelovanje in razumevanje se županu
g. Mencingerju v imenu občanov naše občine
zahvaljujem.
Lokacija centra je na Prešernovi cesti na Jesenicah (mimo trgovine Spar proti Klavnici).
Leopold Pogačar, župan

Kmalu drugi zobozdravnik
Občina Žirovnica bo prihodnje leto dobila dodatnega zobozdravnika.
Občina Žirovnica je s strani ministrstva za zdravje prejela soglasje k
širitvi programa zobozdravstva za odrasle, in sicer za enega zobozdravnika. Kot je pojasnila Petra Žvan z občine Žirovnica, so Osnovnemu zdravstvu Gorenjske že predlagali, da se dejavnost organizira v
okviru njihovega zavoda: ”Če bo odgovor pozitiven, bi Žirovnica lahko drugega zobozdravnika dobila že v začetku prihodnjega leta, če bo
potreben javni razpis za podelitev koncesije, pa v drugi polovici leta
2009.”
Poleg sedanje koncesionarke Margite Zupanc Porenta bo torej v
občini Žirovnica prihodnje leto začel z delom še en zobozdravnik.
Tega bodo občani Žirovnice zaradi dolgih čakalnih vrst nedvomno veseli. Na ta problem je ob predstavitvi letnega poročila za leto 2007 na
zadnji seji občinskega sveta opozorila tudi Zupanc Porentova. Kot je
pojasnila, čakalne vrste nastajajo zaradi omejenega obsega zobozdravstvenih storitev, ki jih krijeta obvezno in prostovoljno zdravstveno zavarovanje. Za plombiranje je tako treba čakati do
90 dni, za protetiko do 150 dni, za registracijo
novih pacientov pa kar od 365 do 550 dni. Lani
je imela 859 pacientov, opravila pa je 5.627 storitev.
In kakšne izkušnje imajo z javno zobozdravstveno službo naši sogovorniki v tokratni anketi?
Jure Vindiš, Breznica: ”Posluževal bi se javnega zobozdravstva v Žirovnici, vendar tako ali

tako ne prideš na vrsto. Nazadnje mi ni preostalo drugega, kot da sem šel k zasebnemu zobozdravniku.”
Janez Dolžan, Breg: ”Obiskujem zobozdravnico v zdravstveni postaji na Selu. Zaenkrat
imam dobre izkušnje, kljub temu da je čakalna
doba sicer včasih dolga. Za pregled čakaš tudi
dva do tri mesece, zato je novica, da bomo v občini dobili še enega zobozdravnika, zelo razveseljiva.”
Marjan Lambergar, Vrba: ”Kadar je potrebno, grem samoplačniško k zasebnemu zobozdravniku. Od drugih pa slišim, da so pri zobozdravnici v Žirovnici dolge čakalne vrste. Dodaten
zobozdravnik v občini bo tako zelo dobrodošel.”
Klemen Zupan, Zabreznica: ”Moje izkušnje
z zobozdravnico v Žirovnici so zelo dobre, razen
tega, da so zelo dolge vrste. Od enega do drugega roka čakam tudi po tri
mesece. Upam, da se bodo zaradi dodatnega zobozdravnika čakalne dobe prepolovile.”
Ana Hartman, foto: Kaja Pogačar
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Civilna iniciativa proti gradnji
Na Rodinah so ustanovili civilno iniciativo, ki nasprotuje gradnji sedmih petstanovanjskih objektov
v središču vasi. Na občini pripravljajo nove prostorske načrte, ki gradnje objektov s toliko stanovanji
v prihodnje ne bodo več dopuščali.
”Tovrstna gradnja na Rodine ne sodi. Gre za
sedem dvanajstmetrskih objektov s po petimi
stanovanjskimi enotami, ki bodo povsem spremenili videz vasi,” opozarja Marjana Grm,
predstavnica civilne iniciative Rodine, ki ima
še vrsto drugih pomislekov v zvezi z načrtovano gradnjo večstanovanjskih objektov v središču vasi. Število prebivalcev v vasi, pravi, bi se
povečalo za tretjino: ”Več bi bilo tudi otrok, pa
nimamo nič proti njim, a vprašanje je, ali bo v
vrtcu in šoli še dovolj prostora. Problem bi bila
tudi prometna infrastruktura. Cesta je ozka,
praktično enosmerna, promet skozi vas pa bi
bil zaradi novih stanovalcev precej povečan.
Zapleti bi nastali že med gradnjo, saj načrtujejo 3.600 kvadratnih metrov veliko podzemno
garažo, kar pomeni, da bi po tej cesti morali
prepeljati ogromno količino materiala.” Sprašuje se tudi, kaj sploh lahko Rodine ponudijo
prišlekom, saj so avtobusne povezave slabe, nimajo trgovine, gostilne, vrtca, šole ...
Po veljavnih prostorsko ureditvenih pogojih
(PUP) sta na Rodinah dve območji gradnje:

‘enodružinska zazidava’ in ‘vas’. Lokacija
predvidene pozidave je
v območju ‘vas’, pojasnjuje Marija Lužnik z
občine
Žirovnica:
”Drugi člen PUP-a določa, da je v območjih
za stanovanja lahko v
novozgrajenem stanovanjskem objektu najMarjana Grm
več pet stanovanj, v
primeru rekonstrukcije, adaptacije ali spremembe namembnosti obstoječega objekta, ki
se mu ne spreminjajo zunanji gabariti, lahko
tudi več. S terminom območja za stanovanja pa
so mišljena tako območja, imenovana ‘enodružinska zazidava’, kot tudi ‘vas’.”
Na drugi strani je Grmova prepričana, da
gradnja sedmih petstanovanjskih objektov na
Rodinah ni v skladu s PUP-om: ”Stroka meni,
da gre v tem primeru za en objekt s 35 stanovanji, saj jih povezuje skupna podzemna gara-

Središče Rodin, kjer je predvidena gradnja sedmih petstanovanjskih objektov.

ža.” Civilna iniciativa, ki individualni gradnji
ne bi nasprotovala, je županu že predlagala
sprejem novega PUP-a, ki bo bolj natančno določal pogoje gradnje, da v prihodnje ne bo več
prihajalo do takšnih zapletov. ”Jezi nas, da bi
nekdo lahko samo zato, ker ima denar, povsem
spremenil vas. Kakovost življenja se nam bo
poslabšala. Večina odrasle populacije nasprotuje gradnji; od 320 vaščanov imamo trenutno
208 podpisnikov. Do konca bomo vztrajali pri
svojem in izkoristili vse pravne možnosti,” je
napovedala Grmova in dodala, da upajo tudi na
pomoč občine.
Kot pravi župan Leopold Pogačar, ceni prizadevanja civilne iniciative, vendar pa od njega zahtevajo nemogoče: ”V tej fazi postopka
ne morem in ne smem preprečiti priprav na
gradnjo, saj bi s tem kršil predpise. Civilno iniciativo spoštujem, ne strinjam pa se v celoti z
njenimi hipotezami, kaj vse bi se lahko zgodilo v primeru gradnje. Je pa iniciativa že dosegla dve pozitivni stvari. Investitorju smo dali
zelo stroge pogoje glede prometne ureditve. Če
bo študija pokazala, da prometna ureditev ni
ustrezna, upravna enota ne bo izdala gradbenega dovoljenja. Prav tako bomo v novih prostorskih načrtih gradnjo še bolj omejili, da ne bo
več dopuščala objektov s toliko stanovanji.”
Župan je po zadnjem sestanku s predstavniki
civilne iniciative bolj optimističen: ”Ob pojasnitvi zadev tudi s strani predstavnice Upravne
enote Jesenice se kažejo možnosti za kompromisno rešitev.” Kot pravi Grmova, takšna
gradnja zanje nikakor ni sprejemljiva: ”Investitor naj naredi nov predlog, pa se bomo pogovarjali naprej.”
Ob tem je Pogačar znova poudaril, da je kljub
vsemu treba gledati tudi na širši razvoj občine
in do neke mere slediti priseljevanju.
Ana Hartman

Pred vrati vrtca ostalo šest otrok
Vključenost otrok v vrtec je v občini Žirovnica 58-odstotna, od tega
jih domač vrtec pri osnovni šoli obiskuje 51 odstotkov oz. 103 otroci
(dvanajst otrok prvega starostnega obdobja in 91 otrok drugega starostnega obdobja). Po besedah ravnatelja Valentina Sodje so zaradi pomanjkanja prostora morali zavrniti šest otrok, če pa v drugem starostnem obdobju ne bi imeli povečanega normativa, ki je v veljavi že štiri
leta, bi pred vrati vrtca ostalo še osem otrok več. ”Poleg tega je v uporabi začasna igralnica, preurejena iz zbornice strokovnih delavk,” je
dodal ravnatelj. Vse večji vpis v vrtec pripisuje neugodnemu delovnemu času staršev, vse manj starim staršem, ki so pripravljeni prevzeti
varstvo otrok, vse bolj kvalitetnemu delu v vrtcu, pa tudi spremenjeni
zakonodaji, po kateri so starši za drugega in nadaljnjega otroka v vrtcu oproščeni plačila oskrbnine. Takih otrok je letos v žirovniškem vrtcu petnajst.
Ker je tudi v prihodnje pričakovati težnjo po čim večji vključenosti
otrok v vrtec, bo, kot pravi Sodja, treba čim prej začeti reševati prostor6 - N OV I C E O B Č I N E Ž I ROV N I CA

Vse bolj neugoden delovni čas staršev se odraža tudi v vse večji vključenosti učencev v podaljšano bivanje. V OŠ Žirovnica je
vanj vključenih 169 otrok.
sko stisko. ”Če bi v šoli nad jedilnico uredili nove učilnice, bi se s selitvijo prvošolcev iz vrtca sprostili dve igralnici,” predlaga Sodja in dodaja, da bi bilo najbolj smiselno, da bi učilnice uredili hkrati z gradnjo
večnamenske dvorane, ko bo pri šoli tako ali tako že odprto gradbišče.
In kaj o ravnateljevem predlogu meni župan Leopold Pogačar? ”Za
to rekonstrukcijo oziroma gradnjo ravnatelj skupaj z občinskimi strokovnimi službami pripravlja dokument identifikacije investicijskega
projekta. V nadaljevanju bomo to uvrstili v načrt razvojnih programov
in proračun. Ker vsi ti postopki terjajo svoj čas, dvomim, da bi to lahko potekalo hkrati z gradnjo večnamenske dvorane,” je dejal Pogačar.
Ana Hartman

Občina

Ob začetku šolskega leta 2008/09
Pravkar smo zaključili šolsko leto 2007/08 in začeli novo. Zato je prav, da predstavim nekaj rezultatov
iz preteklega leta in izzive, ki nas čakajo v novem šolskem letu.
Za začetek pa ne bo narobe, če navedem nekaj splošnih podatkov, ki so stalnica našega
dela že dalj časa. Obseg dejavnosti se že nekaj
let bistveno ne spreminja. Število mest v vrtcu
je 103, ki je vsako leto ob začetku doseženo,
potem pa med letom po navadi malo zaniha
navzdol. V šoli imamo že nekaj let 19 oddelkov in nekaj nad 370 učencev in učenk. Število učencev v oddelkih podaljšanega bivanja iz
leta v leto narašča, s tem pa tudi število skupin,
ki jih ob koncu programa moramo združevati.
Poleg rednih predmetov izvajamo tudi izbirne
predmete, ki si jih učenci vsako leto izbirajo po
svojih interesih. V vseh razredih, razen v 1. in
9., organiziramo šolo v naravi, ki učencem poleg resnih dejavnosti pričarajo tudi elemente
”enajste šole izpod mosta”, pa ekskurzije v jesenskem in spomladanskem času, ki učencem
sistematično razkrivajo kulturne, naravne in
tehniške značilnosti Slovenije in v zamejstvu
ter aktualne vsebine s področja naravoslovja,
kulture in tehnike v okviru namenskih dni dejavnosti.
Izvajamo nivojski pouk pri slovenščini, angleščini in matematiki v 8. in 9. razredu, pri
katerem učenci delajo v manjših skupinah. Pri
tem je pouk prilagojen njihovim sposobnostim
tako, da učenci dobijo toliko znanj in spretnosti, kolikor so jih sposobni osvojiti. Iz leta v
leto pa se povečuje tudi število ur dodatnega
dela z boljšimi in nadarjenimi učenci, ki zlasti
na tekmovanjih v znanju iz različnih področjih
posegajo tudi po vrhunskih rezultatih.
Obstaja velik interes za učenje tujih jezikov.
To se kaže v zgodnjem učenju angleščine, ki jo
uvajamo že od vrtca - predšolskih otrok - do 3.
razreda, potem pa se v 4. razredu že začne redni pouk tega jezika. Za drugi tuj jezik, ki je pri
nas nemščina, se med učenci izrazitejši interes
pokaže v 7. razredu, kjer ga učenci lahko izberejo kot izbirni predmet. Kot izziv je tudi sodelovanje z Ljudsko šolo iz Bistrice ob Rožu iz R
Avstrije. V okviru tega sodelovanja prihaja do
medsebojnih srečanj njihovih učencev iz dvojezičnega razreda, ki se učijo slovenščine, in
naših učencev 3. in 4. razreda. Radi bi, da bi
zgolj vsakoletno srečanje preraslo v globlje sodelovanje tako učiteljskih zborov kot tudi
učencev in njihovih staršev. Prepričan sem, da
interes na obeh straneh obstaja, treba ga je le
spodbuditi. Ob tem se njihovi učenci naučijo
nekaj več slovenščine, lahko pa bi se tudi naši
naučili nekaj nemščine.
Vse to se je dogajalo na šoli v preteklem šolskem letu. V vrtec sta bila junija vključena 102
otroka. Delo je potekalo v petih skupinah. V
šolo je hodilo 209 učencev in 164 učenk, v podaljšanem bivanju pa je bilo vključenih 156
učencev. Učenke in učenci so na vseh področjih dosegali lepe rezultate. Te smo objavili v
publikaciji šole ‘Šola, dober dan’, lahko si jo
ogledate na spletnih straneh šole. Učno so bili
učenci zelo uspešni. Dosegli so 98,66-odstotni
učni uspeh, kar je posledica prizadevnosti vseh

Ravnatelj Valentin Sodja
vpletenih v vzgojno izobraževalni proces, gotovo pa tudi številnih oblik pomoči in zelo individualiziranega pristopa do učencev, ki jim
gre težko.
Nemščine v okviru izbirnih predmetov se je
lani učilo 60 učencev in učenk, zgodnjega učenja angleščine od vrtca do 3. razreda pa 111
otrok, učenk in učencev.
Tudi na vzgojnem področju v preteklem letu
ni bilo velikih težav. Brez večjih skrbi smo lahko na vse dejavnosti vključevali vse učence. Ni
bilo veliko učencev, ki bi posegali po cigaretah
ali alkoholu. Nasilno vedenje, tako verbalno
kot fizično, smo kar uspešno preprečevali tudi
s pomočjo raznih predavanj in pogovori bodisi
individualno ali v oddelku, kjer je bilo to bolj
pereče. V vse to smo aktivno vključevali tudi
starše, ki so pri tem sodelovali in pomagali
tako svojim otrokom kot tudi nam v šoli.
Tudi v šolskem letu 2008/09 delo poteka podobno. V vrtcu so 103 otroci v petih skupinah
- ena v prvem starostnem obdobju, štiri pa v
drugem starostnem obdobju. Žal je pomanjkanje prostora zahtevalo odklonitev šestih otrok,
in pav zato je v vseh skupinah tudi povečan
normativ. Za šolo in Občino Žirovnica ostaja
izziv, kako čim prej zagotoviti več prostora za
predšolske otroke.
V vseh skupinah bo skozi vse leto potekal
projekt: Brez gibanja in redne telesne aktivnosti zdravja ni in ga ne bo, ki bo dajal poudarek
gibalnemu razvoju in s tem tudi drugih otrokovih spretnosti in sposobnosti. V delo vrtca se
vključujejo tudi strokovne delavke šole in s
svojimi specialnimi znanji pomagajo vzgojiteljicam in staršem z nasveti.
V šoli je 198 učencev in 175 učenk, 169 od
njih jih je vključenih v sedem skupin podaljšanega bivanja. Učenci prvega razreda so zjutraj

vključeni v jutranje varstvo. Programsko se
delo v tem šolskem letu ne bo kaj dosti razlikovalo od preteklega.
Poleg sodelovanja z Ljudsko šolo iz Bistrice
bomo v tem letu sodelovali tudi z ZG in ZRG
za Slovence v Celovcu, ki predvideva tudi enotedensko izmenjavo naših učencev in učiteljev
z njihovimi. Tako bodo naši učenci v oktobru
preživeli en teden pri njihovih vrstnikih v Celovcu, spomladi pa bo 29 njihovih dijakov prišlo k nam.
Zakonodaja tudi v tem letu prinaša nekatere
novosti. O njih je bilo že veliko povedanega po
medijih, v šoli pa jih bomo sproti predstavljali
učencem in staršem. Šoli prinaša nalogo, da
ustanovijo šolske sklade, v katerih se bodo zbirala sredstva in prispevki staršev, sponzorjev,
donatorjev za različne oblike pomoči učencem, pa tudi za razvoj posameznih dejavnosti
na šoli. Vsekakor zanimiv izziv, ki ga bo treba
še doreči.
V delo šole bomo vključevali elemente iz
vzgojnega načrta šole, ki smo ga intenzivno
pripravljali v že v preteklem šolskem letu. To
je v bistvu novost šolskega leta 2009/10, ki pa
jo lahko uvajamo že prej. V pripravo vzgojnega načrta so bili vključeni tudi učenci in starši,
skupaj z njimi smo oblikovali vizijo našega
skupnega dela z učenci in starši: Naučiti se
pridobivati znanje, slediti lastni volji in spoštovati različne poglede na življenje. Vse to
jim bo pomagalo do potrebnega samozaupanja, pri uresničevanju svojih notranjih hotenj in
potreb bodo bolj smeli. Pomembno je, da jih
naučimo strpnosti do drugih in drugačnih ter
spoštovati različna mnenja in stališča. Iz razprav ob oblikovanju vizije je bilo čutiti željo po
taki šoli, ki bo vsem prijazna. Zavedamo se, da
šola ne more biti samo prijazna, kajti učenje in
poučevanje je resno in odgovorno delo, v katerega je vključeno spoštovanje učenčeve osebnosti in individualnosti tudi s primerno stopnjo
zahtevnosti, odgovornosti in omejevanja, medsebojni odnosi med učenci in učitelji pa morajo biti pošteni in zaupljivi. Šele potem je šola
učencem prijazna, v njej se počutijo varne in
sprejete. Šele, ko bodo učenci tako šolo dojeli
kot njim prijazno, jo bomo tako čutili tudi starši in učitelji.
Za zaključek želim poudariti, da smo mladim
na osnovni stopnji izobraževanja dolžni ponuditi predvsem dobra temeljna znanja, jih opremiti s spretnostmi, delovnimi navadami, kar
jim bo olajšalo prehod na srednje šole. Opremiti jih moramo z veščinami in vedenji o izzivih pa tudi o pasteh, ki jih na široko ponujajo
ta okolja. Zelo pomembno je, da vsem zagotovimo enakovredno vključevanje v druga okolja
in tako preprečimo, da posamezniki ne bodo
trpeli zaradi socialne ali drugačne izključenosti. Zato ni odveč vabilo k tvornemu sodelovanju vseh, ki k temu lahko kakor koli pripomorejo.
Mag. Valentin Sodja, ravnatelj
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Gorenjski upokojenci v Žirovnici
Na 18. srečanju upokojencev Gorenjske se je zbralo več kot tri tisoč upokojencev,
ki jih je nagovoril predsednik Danilo Türk.

Župan Leopold Pogačar je predsedniku Danilu Türku v spomin na obisk občine Žirovnica podaril grafiko domačega akademika Janeza Bernika, ki jo je
prispeval vaški odbor Selo. Ob tej priložnosti je župan predsedniku na kratko
predstavil tudi občino, njene posebnosti in načrte za prihodnost.
Po junijskem srečanju Selanov je Žirovnica
v začetku septembra znova gostila izjemno
množično prireditev - 18. srečanje upokojencev Gorenjske, ki ga je organizirala Medobčinska zveza društev upokojencev Jesenice,
Kranjska Gora in Žirovnica. Več kot tri tisoč
gorenjskih upokojencev, zbranih na parceli
konjeniškega kluba med Vrbo in Breznico, je
nagovoril predsednik republike Danilo Türk,
ki je uvodoma dejal, da je sedanja generacija
upokojencev postavila pogoje za današnji uspeh Slovenije. Poudaril je, da moramo razviti
medgeneracijsko solidarnost in poiskati nove
oblike uporabe izkušenj upokojencev, ki so z
znanjem in energijo koristen in pomemben
del družbe. Problemi upokojencev so po njegovem prioritetni problemi slovenske družbe,
o katerih je treba govoriti ne samo kot o vpra-

Na Breznici se je zbralo več kot tri tisoč upokojencev.

šanju stroškov, ampak tudi kot o vprašanju
kvalitete življenja.
V imenu organizatorjev je zbrane pozdravil
tudi žirovniški župan Leopold Pogačar, ki je
poudaril pomen medgeneracijskega sodelovanja in takšnih srečanj ter vlogo upokojencev v
družbi. Po besedah predsednika organizacijskega odbora Borisa Breganta je na Gorenjskem okoli petdeset tisoč upokojencev, soočajo pa se z istimi problemi kot upokojenci po
vsej državi. ”Tisti, ki so imeli dobro delo, živijo z normalnimi pokojninami, žal pa je 20 do
25 odstotkov ljudi pod robom revščine. V jeseniškem društvu mesečno vsaj tridesetim pomagamo s paketi Rdečega križa. In to takim, ki so
40 let delali! To ni pošteno,” je opozoril Bregant, ki je bil sicer zadovoljen z udeležbo na
letošnjem srečanju. ”Pričakovali smo dober

obisk, saj je lokacija srečanja privlačna, mnoge pa je pritegnil tudi predsednik republike.”
Srečanja so se med drugimi udeležili tudi
predsednica Zveze društev upokojencev Slovenije Mateja Kožuh Novak, predsednik gorenjske pokrajinske zveze društev upokojencev Janez Šolar in večina gorenjskih županov. Program so obogatili Pihalni orkester JeseniceKranjska Gora, moški kvintet KD dr. France
Prešeren Žirovnica, harmonikarica Marjana
Komel, mezzosopranistka Melita Jelen, folklorna skupina Triglav KUD Slovenski Javornik, v zabavnem delu srečanja pa sta nastopila
ansambel Tip-top in skupina Turbo Angels.
Upokojenci so se lahko podali tudi po poti kulturne dediščine, na pohod na Sv. Lovrenca in
na druge izlete.
Ana Hartman, foto: Gorazd Kavčič

Aktivno po poti kulturne dediščine
V zavodu za turizem in kulturo si prizadevajo, da bi s pomočjo evropskih sredstev obiskovalcem
ponudili tudi kolesarjenje po poti kulturne dediščine.
Glavni cilj projekta Aktivno po poti kulturne dediščine, ki ga na Zavodu za turizem in kulturo Žirovnica (ZTK) pripravljajo skupaj z Osnovno
šolo Žirovnica in Kolesarskim klubom Završnica, je obiskovalce povabiti v Žirovnico z vlakom, na ogled znamenitosti pa s kolesom. ”Prijavili
smo se za izbor projektov za razvoj podeželja na območju LAS ‘Gorenjska košarica’, katerega nosilec je BSC Kranj. Uspešno smo prestali prvi
krog. Devet od dvanajstih projektnih predlogov je bilo izbranih, da vstopijo v drugo fazo izbora, med njimi tudi naš. Mislim, da imamo lepe
možnosti za uspeh,” je optimističen direktor ZTK Janez Dolžan. Končno vlogo morajo tako pripraviti do 26. septembra, 6. oktobra pa bo znano, kateri projekti so uspešni. ”Projekt je ocenjen na 52 tisoč evrov, upamo pa na polovico sofinancerskih sredstev. Med drugim nameravamo
kupiti trideset koles,” pravi Dolžan. Do konca septembra pa nameravajo
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oddati še dva projekta, pri katerih upajo na 95 odstotkov nepovratnih
sredstev. Prvi je Brezmejna doživetja kulturne dediščine (nosilec BSC
Kranj), v sklopu katerega je predviden nakup mp4 predvajalnikov za
individualno vodenje, registracija točk poti v GPS sistem in postavitev
usmerjevalnih tabel. Vrednost projekta znaša petnajst tisoč evrov. Drugi
projekt pa je ureditev parkirišča v Završnici (v sklopu projekta Karavanke Futura), ki je ocenjen na 55 tisoč evrov.
Po mnenju direktorja ZTK imajo lepe možnosti za uspeh tudi na razpisih Mreža podeželskih tržnic in Mreža podeželskih infotočk, katerih
nosilec je prav tako BSC Kranj. ”Prvi krog smo že prestali. S tema projektoma bi Žirovnica pridobila osem stojnic za sobotne tržnice na parkirišču pred Mediumom in e-točko z računalnikom za turiste v Čopovi hiši,” je še povedal Dolžan. Ana Hartman

Politične stranke

Trud ni bil zaman
Uspešno se je sklenilo eno najbolj pomembnih dogajanj v zgodovini našega naroda in v
kratki zgodovini slovenske države - predsedovanje Svetu Evropske zveze. Slovenija je dobila krmilo EZ v svoje roke kot prva pokomunistična država, kot prva slovanska država in
kot prva od držav, ki so 1. maja 2004 postale
nove članice EZ. Izziv je bil torej izredno velik. Sedanja vlada se je tega zavedala.
Upravičeno je, da želi vsak človek in tudi
vsaka narodna ali politična skupnost dobro
opraviti nalogo, ki so ji jo zaupali. To je dejanje odgovornosti in človeške zrelosti. Zrelemu in odgovornemu človeku ne more biti vseeno, ali svoj posel opravlja dobro ali pomanjkljivo, v blagor ali škodo bližnjemu in sebi.
Naša politična kultura pa te zrelosti ni pokazala. V začetku predsedovanja je dobila vlada
dve grdi poleni pod noge. Najprej obrekovalsko novinarsko pismo o nesvobodi javnih glasil v Sloveniji, zatem pa še izdaja zaupnega
diplomatskega dokumenta, s čimer je bila
Slovenija na samem začetku pomembnih diplomatskih dejavnosti oblatena kot država, ki
ima nezanesljive in dvolične funkcionarje.
V teh šestih mesecih je bilo najprej dokončanih in podpisanih veliko število dogovorov
s področja znanstvenega, gospodarskega in

tehničnega sodelovanja, kar naj bi odločilno
prispevalo h gospodarski rasti, večji konkurenčnosti in tehnološkemu napredku v državah članicah EZ (lizbonska strategija). Pri
vsem tem pa je tudi poudarjeno, da mora biti
ta gospodarska rast prijazna do družinskega
življenja in v posebno korist najšibkejšim v
družbi. Drugo področje so dogovori, zaradi
katerih bi se morali zmanjšati kvarni vplivi na
naše okolje in s tem tudi škodljive podnebne
spremembe. Tretje področje zadeva gospodarjenje z viri energije in njihova distribucija.
Četrto zahtevno in občutljivo področje sta mir
in varnost v naši soseščini, posebno po razglasitvi neodvisnosti Kosova. Na zahodnem
Balkanu se je ohranil mir, nekatere dežele pa
so se približale članstvu v EZ. V tem času je
prišlo tudi do vrhunskih srečanj med EZ in
Japonsko, državami Latinske Amerike, Združenimi državami Amerike ter med EZ in
Rusijo.
Vlada, ki predseduje Svetu EZ, odločitev
ne more narekovati, temveč morajo njeni
ministri in drugi funkcionarji obravnavana
področja tako dobro poznati in hkrati poznati
stanje v vseh 27 državah članicah, da lahko
predlagajo rešitve, ki so sprejemljive za vse.
Šele potem je lahko dogovor sklenjen - če je

bilo v obdobju našega predsedovanja sklenjenih veliko pomembnih dogovorov, to pomeni,
da je bilo vodenje dovolj strokovno in poznavalsko. Funkcionarji naših ministrstev so s
tem pridobili dragocene izkušnje. Tudi pri
organiziranju dogodkov, ki so bili v Sloveniji,
je vse potekalo brez spodrsljajev, napak in
neprijetnosti.
Nekaj sence pa je kljub dobremu poteku
dogodkov padlo. Žal smo se obnašali tako, da
je šlo za večino naših državljanov to veliko
dogajanje precej mimo. Ni se zgodilo tisto,
kar smo si zaželeli na začetku predsedovanja:
da se bomo vsi naučili misliti in razumevati
sebe in svet okoli nas malo bolj po evropsko
in malo manj ‘zaplankano’ po slovensko.
Za N.Si - OO Žirovnica
Predsednik OO Jože Hribar

Salon vozil Citroen
Novi C5
Pripravite svoje vozilo
na zimske razmere.
Velika izbira
zimskih pnevmatik
po ugodnih cenah.
Montaža in centriranje
pnevmatik!
Naj bo varnost na
prvem mestu!

AVTOHIŠA
GOLOB d.o.o.

Poljče 4b, 4275 Begunje na Gorenjskem , tel.: 04/53 07 506, fax: 04/53 07 505,
..
e-pošta: sonja.golob@robas.si ■ pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Citroen
■ serviser vozil Renault ■ prodaja rezervnih delov
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Volitve 2008

Volitve v državni zbor
Na letošnjih državnozborskih volitvah, ki bodo to nedeljo, 21. septembra, bodo volivci na Gorenjskem
izbirali med šestnajstimi strankami in listami oziroma 154 kandidati.
Kandidati v 1. volilnem okraju 1. volilne enote (gre za občine
Jesenice, Kranjska Gora in Žirovnica) po izžrebanem vrstnem
redu so:
1. SLS - Slovenska ljudska stranka in SMS - Stranka mladih Slovenije, Marko Zupančič, roj. 10. 10. 1976, Jesenice, Javorniški Rovt 24A,
absolvent strojništva, kontrolor dela

8. Zeleni Slovenije, Slobodan Matarugić, roj. 20. 5. 1973, Jesenice,
Ulica Viktorja Kejžarja 32A, avtomehanik, voznik
9. N.Si Nova Slovenija - Krščanska ljudska stranka, Avguštin Mencinger,
roj. 17. 8. 1938, Radovljica, Gradnikova cesta 47, doktor medicine, upokojenec
10. Naprej Slovenija - NPS, Matjaž Lavttižar Oman, roj. 23. 2. 1971,
Kranjska Gora, Podbreg 29, ekonomist, poslovno svetovanje

2. Zelena koalicija: Zelena stranka in Zeleni progres, Vojko Bernard, roj. 3. 4. 1956, Jesenice, Cesta Franceta Prešerna 26, metalurški
tehnik, urejevalec okolice

11. SD Socialni demokrati, Tomaž Tom Mencinger, roj. 29. 3. 1956,
Jesenice, Ukova ulica 5, elektrotehnik - energetik, župan občine Jesenice

3. Slovenska demokratska stranka - SDS, Boris Kitek, roj. 30. 12.
1966, Jesenice, Planina pod Golico 23, univerzitetni diplomirani
pravnik, direktor

12. ZARES - Nova politika, Dr. Vasilij Prešern, roj. 4. 7. 1947,
Ljubljana, Ažmanova ulica 36, doktor metalurgije, izvršni direktor v
holdingu slovenske industrije jekla, odgovoren za investicije in razvoj

4. DeSUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije, Ljubomil
Jasnič, roj. 29. 5. 1947, Jesenice, Razgledna pot 19, pravnik, direktor

13. LIPA, Monja Bolte, roj. 23. 12. 1971, Jesenice, Murova 2a, poslovna sekretarka, inšpektorica na igralnih mizah

5. Slovenska nacionalna stranka - SNS, Andreja Kosem Dvoršak,
roj. 27. 9. 1960, Jesenice, Cesta Cirila Tavčarja 4, profesorica tujih
jezikov, profesorica tujih jezikov

14. LDS Liberalna demokracija Slovenije, Jure Žerjav, roj. 26. 7.
1961, Kranjska Gora, Gasilska ulica 10, profesor športne vzgoje, župan
občine Kranjska Gora

6. Krščansko demokratska stranka, Mojca Kastelic, 23. 2. 1974,
Bizovik, Periška cesta 19, univerzitetna diplomirana psih., učiteljica

15. Stranka slovenskega naroda SSN, Stanislav Andolšek, roj. 29. 11.
1947, Kočna, Kočna 42A, kovinarski tehnolog, delovodja

7. LPR - Lista za pravičnost in razvoj, Jernej Rac, roj. 27. 6. 1985,
Rateče, Rateče 12C, gostinski tehnik, gostinec

16. Lista za čisto pitno vodo, Janez Oman, roj. 11. 9. 1944, Ljubljana,
Ulica Malči Beličeve 141, pilot potniških letal, upokojenec

11

dr. Vasilij
Prešern
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LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE, SLOVENSKA CESTA 29, LJUBLJANA

14
Moje ime je Jure Žerjav. Rodil sem se leta
1961 na Jesenicah. Po končani osnovni šoli in
gimnaziji na Jesenicah sem doštudiral na Fakulteti
za šport v Ljubljani in si v letu 1984 pridobil naziv
profesor športne vzgoje. Prvih deset let sem
opravljal poklic trenerja tekačev na smučeh in v
sezonah med letoma 1987 in 1993 uspešno vodil
najprej mladinsko, nato pa slovensko člansko
državno reprezentanco. Od leta 1994 do leta
2002 sem poučeval športno vzgojo na Gimnaziji
Jesenice. V politiko sem vstopil na lokalnih
volitvah 1998 - kot svetnik LDS v Občinskem
svetu občine Kranjska Gora. V letu 2002 sem
postal župan občine Kranjska Gora. Ker sem
uspešno uresničil več nalog, ki prispevajo k
trajnostnemu razvoju občine, ste me na župansko
mesto znova izvolili leta 2006. Občina Kranjska
Gora je v zadnjih letih kar dobro napredovala.

Kontakt:
lds@jesenice.net
občinski odbori LDS Jesenice,
LDS Žirovnica, LDS Kranjska Gora
Tel.: 04/583 75 10
fax: 04/583 75 11

Tri temeljne točke mojega programa:
Trajnostni razvoj Žirovnice, Jesenic
in Kranjske Gore. Na prvi pogled gre za zelo
različne, a v resnici zelo sorodne občine.
Prizadeval si bom predvsem za razvoj dejavnosti
z veliko dodatno vrednostjo. Spodbujal bom
nastajanje perspektivnih poslovnih con in turizma
visoke vrednosti.
Razvoj mreže srednjih in visokih šol.
Znanje moramo zadržati doma, zato se bom
zavzel, da šolajočim že zgodaj ponudimo
možnost, da ostanejo tudi v svojih srednješolskih
in študijskih letih povezani z domačim okoljem.
Neokrnjena narava, sposobni ljudje. To sta
naši največji razvojni možnosti. Izkoristimo izredne
naravne lepote naših krajev in umeščenost ob
glavne tranzitne poti. Izkažimo svojo pridnost,
delavnost in sposobnost.
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Jesenice,
Kranjska Gora,
Žirovnica

Ljudje in dogodki

Osebni prazniki najstarejših občanov
Občina Žirovnica in Društvo upokojencev
Žirovnica si prizadevata, da bi bila s svojimi
ravnanji in dejanji kar najbolje dostopna in prijazna do svojih najstarejših občanov, ki nas iz
dneva v dan napolnjujejo z modrostjo in toplino. V preteklih treh mesecih smo v občini imeli šest slavljencev, katerih leta presegajo 90 let,
zato je župana Leopolda Pogačarja, predsednika DU Edvarda Kavčiča, predsednico komisije za starejše Jerco Tičar in zaupnice za starejše čakalo nekaj prijetnih obiskov na domu.

Pri gospe Mariji Noč

V družbi Ane Legat in njene družine

V torek, 29. julija, je praznovala 96. rojstni
dan gospa Ana Legat iz Zabreznice. Gospa
jih je pričakala skupaj z domačimi, ki so
pripravili zelo prijazen sprejem in postregli z
raznimi dobrotami, med njimi tudi z odličnim
vinom, ki ga njen najstarejši sin Franci pridela
sam. Gospe Ani zdravje še naprej dobro služi.
Vsako dan se ji začne z jutranjo kavico, ki jo
spije z znanko Fani iz vasi. Še posebej se razveseli družbe dveh sinov in snah, štirih vnukov
in treh pravnukov, ki ji še dodatno polepšajo

dneve in skrbijo za njeno dobro počutje.
Obenem bi se spomnili še dveh slavljenk,
ki sta še praznovali julija. To sta gospa Ana
Kralj z Rodin, ki je 6. julija slavila 93. rojstni
dan, in gospa Marija Abram, ki je 94. rojstni
dan imela 8. julija.
V torek, 12. avgusta, je 96. rojstni dan praznovala gospa Marija Noč, ki živi pri hčerki Mariji Mekina v Mostah. Pri svojih častitljivih letih
je gospa zelo dobrega zdravja. Čas si zapolni s
sprehodi po naselju in prebiranjem časopisa.
Gospod Avgust Hribernik z Breznice je
praznoval svoj jubilej v soboto, 23. avgusta.
Dopolnil je 96 let in je tako najstarejši moški
v občini. Skupaj z domačimi je pripravil lep
sprejem in pogostitev. Gospod Avgust pri svojih letih še odlično zgleda. Vseskozi je znan
po urejenem videzu. Na televiziji redno
spremlja večerni dnevnik in prebira dnevni časopis, tako da je seznanjen z vsemi dogodki,
predvsem na področju politike. Še posebno je
vznemirjen glede razpleta na državnozborskih
volitvah. Ob lepem vremenu gre rad na krajši
sprehod proti bližnjemu Rebru. Ponosen je na
družino, še posebej na štiri pravnuke.
Nenazadnje ne smemo pozabiti gospe Marije Hudovernik z Brega, ki je 1. septembra
dopolnila 91. leto.
Zavedamo se, da je sodelovanje starejših in
mlajših generacij pomembno za dobro počutje
starejših ter spletanje prijateljskih vezi, ki jih
ne sme biti nikoli premalo. Helena Čadež

Minuli petek so v Domu upokojencev dr. Franceta
Berglja na Jesenicah pripravili piknik za
stanovalce, njihove svojce in uporabnike pomoči
na domu. Udeležil se ga je tudi župan Leopold
Pogačar, saj v domu dr. Franceta Berglja jesen
življenja preživlja tudi enajst občanov Žirovnice.
Med njimi sta tudi Cecilija Koporc in Franc Triplat,
nasmejana zakonca na fotografiji. A. H., foto: K. P.

Preventivne meritve
Rdeči križ in Društvo upokojencev
Žirovnica vabita na preventivne meritve
krvnega tlaka, krvnega sladkorja in holesterola, ki bodo v Čopovi hiši 10. in 24. oktobra od 8. do 10. ure, ob isti uri pa tudi 14.
in 28. novembra. Meritve po novem
potekajo ob petkih in ne več ob ponedeljkih. Razpored za prihodnje leto bo objavljen
v naslednjih žirovniških novicah. A. H.
Avgust Hribernik je pri 96 letih najstarejši moški v občini.
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Zlata maturanta

‘Piflanje’ ni rešitev
Pogovor z zlatima maturantoma Irino Bird iz Žirovnice in Borom Kosom z Rodin
Irina Bird in Bor Kos sta postala zlata maturanta. Oba, zdaj že nekdanja dijaka Gimnazije
Jesenice se lahko pohvalita z 31 točkami na
maturi. Bor bo šolanje nadaljeval na fakulteti
za matematiko in fiziko, smer fizika, Irina pa
se je odločila za študij etnologije in kulturne
antropologije.
Sta pričakovala tak uspeh na maturi? Sta
v priprave vložila veliko truda?
Irina: ”Takšen uspeh sem pričakovala, saj
sem vsa leta v delo na gimnaziji vlagala veliko
truda, imela pa sem tudi veliko podporo domačih, ki so me vedno spodbujali, vendar pa sami
maturi nisem posvetila veliko časa.”
Bor: ”Uspeha nisem pričakoval, a to ne pomeni, da nisem upal, da bom zlati maturant. V
učenje za maturo nisem vložil pretirano veliko
truda. Že vnaprej sem vedel, da na izbrani fakulteti ne bo omejitve, tako da sem si maturo
vzel bolj kot izziv. Pripravljati sem se začel
šele sredi maja. Profesorji so nas sicer zelo priganjali, da bi se začeli pripravljati že na začetku četrtega letnika, a je to zelo težko izvedljivo. Bolj pomembno se mi je zdelo uspešno zaključiti letnik in se nato ubadati z maturo.”
Katere predmete sta izbrala za maturo?
Irina: ”Izbrala sem geografijo, saj me veseli
spoznavanje sveta okoli mene, še posebej drugačnih kultur in potovanja, ter zgodovino, ki
me je veselila že od otroštva.”
Bor: ”Jaz sem izbral kemijo in geografijo. Za
slednjo sem se odločil predvsem zaradi profesorice, ki je prejšnja leta naredila predmet geografije zelo zanimiv. Na odločitev je vplivalo
tudi mnenje starejših gimnazijcev, da je matura iz geografije lahka, če le znaš logično razmišljati. Izbira drugega predmeta mi je delala
malo več težav. Razmišljal sem med fiziko in
kemijo, a sem na koncu izbral kemijo. Takrat
se mi je zdela bolj zanimiva.”
Ste kakšen predmet na maturi pisali s
strahom? Glede katerega predmeta pa ste
imeli res dober občutek?
Irina: ”Pred maturo nisem imela nobenega
strahu, saj sem vedela, da sem dobro pripravljena. Najboljši občutek sem imela pri zgodovini, saj mi je ta predmet izredno všeč in sem
se na tem področju rada tudi sama izobraževala.”
Bor: ”S strahom sem mogoče pisal matematiko. Imam jo sicer zelo rad, a na žalost včasih
zaradi živcev delam napake, samo zaradi površnosti. Zaradi tega sem se za matematiko
pripravljal najdlje in tudi pred pisanjem sem
najbolj čutil živčke. Na koncu se je vse dobro
izšlo. Sicer pa za noben predmet nisem imel
posebej dobrega občutka. Pri vseh sem delal
napake, tako da sem mislil le na to, kaj sem narobe napisal, in niti nisem bil prepričan v svoj
uspeh. Zanimivo, a ob koncu mature sem imel
najboljši občutek prav za matematiko.”
Kateri predmeti so vama bili na gimnaziji
bolj blizu in kateri manj?
Irina: ”Blizu so mi bili predvsem družboslovni predmeti in matematika, čeprav je nisem
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Zlata maturanta Irina Bird in Bor Kos
preveč oboževala. Nikoli pa me nista pritegnili fizika in kemija.”
Bor: ”No, meni so bili bolj blizu naravoslovni predmeti (fizika, kemija, matematika) ter
tudi geografija in zgodovina. Manj blizu pa so
mi bili slovenščina, angleščina, biologija in še
posebej nemščina.”
Ali sta pri katerem predmetu še posebej
blestela? Sta bila morda uspešna na kakšnih tekmovanjih?
Irina: ”Noben predmet mi ni predstavljal velikih težav, kljub temu pa mi je bila izredno
blizu matematika, kjer sem vedno z veseljem
pomagala tudi drugim. Najuspešnejša pa sem
bila na mednarodnem literarnem natečaju na
Trbižu.”
Bor: ”Na kakšnih tekmovanjih nisem sodeloval. Mogoče je to edina slabost jeseniške gimnazije, saj daje zelo malo poudarka na tekmovanja. Sodeloval sem sicer na državnih tekmovanjih iz kemije in nekaj šolskih tekmovanjih
iz matematike in fizike.”
Vsa leta na gimnaziji sta preživela brez
posebnih pretresov. Kakšen je recept za uspeh? Verjetno ne ‘piflanje’?
Bor: ”Ne, ‘piflanje’ ni rešitev, razen če imaš
preveč časa in res lahko pozitivno pišeš kontrolne samo s piflanjem. Prepričan sem, da
sem večino znanja odnesel prav s poslušanjem
razlage profesorjev med urami. Tako se ti
doma ni treba nečesa učiti čisto na novo, ampak samo še ponavljaš. Pomembne so tudi domače naloge, ki se zdijo tako zelo odveč, a so
zelo koristne, še posebej pri predmetih, kot so
matematika, kemija in fizika. Z nalogo resnično utrdiš tisto, kar si slišal prejšnjo uro, in tako
lahko slediš razlagi pri naslednji uri. Seveda je
pri nekaterih predmetih potrebno tudi nekaj
suhoparnega piflanja podatkov.”

Irina: ”Sama se moram za uspeh še posebej zahvaliti staršema, ki se ukvarjata z energetsko medicino in raziskujeta modrosti življenja. To me je
naučilo, da mora človek, če želi biti uspešen in
srečen, veliko vlagati tudi v svoj notranji razvoj.”
Irina, vi ste se odločili za študij etnologije
in kulturne antropologije, Bor je izbral fiziko. Je bila izbira študija težka? Sta se pri
tem ozirala tudi na zaposlitvene možnosti?
Irina: ”Točno mojim željam ne ustreza noben
študij, zato tudi razmišljam, da bi morda kasneje zaključila še en študij poleg izbranega.
Rada bi pridobila veliko znanja na več področjih, ne le na enem, vendar zaenkrat še ne vem,
kakšna bo druga izbira. Pri izbiri se nisem ozirala na zaposlitvene možnosti, saj verjamem,
da če v nekaj vložiš veliko truda in to z veseljem opravljaš, lahko dobiš zaposlitev. Možnosti si ne smemo nikoli zapirati.”
Bor: ”Pri meni je bilo poleg fizike v igri še
veliko drugih študijev: farmacija, kemija, gradbena fakulteta, materiali in metalurgija. Za fiziko sem se odločil, ker mi omogoča nadaljnje
šolanje tudi na kakšni drugi fakulteti in široko
možnost zaposlitve.”
Kaj vaju v življenju še veseli?
Irina: ”Največje veselje mi predstavljata slikanje in pisanje; napisano imam že prvo knjigo. Obožujem tudi glasbo, še posebej petje in
igranje klavirja, več časa pa bi rada namenila
tudi lokostrelstvu in mečevanju.”
Bor: ”Veseli me šport, na primer odbojka,
kolesarjenje, turno smučanje in gorništvo, pa
tudi sodelovanje v različnih kulturnih skupinah, kot sta pevski zbor, dramska skupina. Igram tudi saksofon, za katerega na žalost zadnje
čase nimam veliko časa. Zelo rad preživljam
čas s punco, še posebej na morju.”
Ana Hartman, foto: Kaja Pogačar

Ljudje in dogodki

Matejina življenjska zgodba
Življenje je vrtiljak tisočerih zgodb; veselih, žalostnih, srečnih in nesrečnih. Tokrat predstavljamo eno med
njimi, morda povsem običajno, pa vendarle drugačno, ki je vredna širše pozornosti.
Štiriintridesetletna Mateja Fabjan s Sela pri
Žirovnici ni znana osebnost le v občini Žirovnica, temveč tudi širše na Gorenjskem in v Sloveniji. Čeprav še mlada, je njena življenjska
pot že polna dogodkov, uspehov na različnih
področjih, tudi pomembnih preizkušenj. Kot
profesorica defektologije je zaposlena na
Osnovni šoli Poldeta Stražišarja na Jesenicah.
V klepetu najprej poudari, da jo to delo z otroki izredno veseli.
”Nekaj talentov mi je bilo morda položeno že
v zibelko in jih sedaj s pridom uporabljam. Gre
predvsem za različne oblike ročnega ustvarjanja, igre in podobno. Nihala sem med študijem
igralstva in defektologije in po tehtnem premisleku sem se odločila za slednjega. Mislim,
da sem izbrala prav. Sedaj sem zaposlena kot
mobilna specialna pedagoginja. Delam z otroki, ki so zelo nadarjeni, vendar imajo pri tem
specifične učne težave. Skupaj jih premagujemo tako, da si učenje predvsem predstavljamo
kot igro.”
Veliko časa vam vzamejo poklicni projekti,
ki se jih lotevate?
”Na šoli smo dve leti razvijali edinstven računalniški program za mobilne specialne pedagoginje. Ponosna sem, da smo uspeli. Lani je
Zavod za šolstvo sprejel tudi mojo ponudbo za
učbenik za matematiko za sedmi razred osnovne šole za učence z nižjim izobrazbenim standardom. Takšnih učbenikov za naše delo skorajda ni, zato to predstavlja poseben izziv.”
Velika Matejina ljubezen je od rosnih let povezana z gledališčem in odrskimi deskami. V
občini Žirovnica je najprej začela pri gledališču Julke Dolžan. Veliko je igrala, režirala in se
pri tem strokovno izpopolnjevala. Pripravljala
je različne proslave, vodila prireditve, med
drugim tudi humanitarne. Hodila je na tabore
za slepe in slabovidne in tam spoznavala svet
slepih. Leta 1997 je v Žirovnici ustanovila
gledališče Nasmeh s slepimi in slabovidnimi
igralci. Z njimi je ustvarila nekaj čudovitih
predstav. ”Že kot otrok sem kazala igralski
talent. Pri 16 letih sem začela nastopati in
režirati v veroučni skupini. Zatem so se zvrstile
številne predstave, kjer sem igrala, režirala, bila
mentorica. Posebej sem ponosna, da sem se
lahko preizkusila tudi na filmu, saj sem zaigrala
v celovečernem filmu V leru, kar je bilo zame
nepozabno doživetje.”
Mateja je pred leti prejela pomembno igralsko priznanje Gorenjska žlahtna komedijantka
in za delo na kulturnem področju nagrado
občine Žirovnica.
V novejšem času se menda ukvarjate tudi
s slikarstvom?
”To je res le za dušo. Rada kaj naslikam in
tudi potem komu podarim.”
Njena zgodba je dobila novo poglavje, ko je
pred leti spoznala sedanjega življenjskega
sopotnika, 42-letnega Franca Mlačnika, doma
iz Luč v Savinjski dolini. Že rojstva je skoraj
povsem slep. Je vnet in uspešen šahist in se

Mateja Fabjan z družino
udeležuje šahovskih olimpiad ter drugih največjih tekmovanj v številnih državah po svetu.
Mateja ponosno pove, da ljubezen resnično
ne pozna ovir. ”Francija sem pred leti spoznala
na enem od taborov slepih in slabovidnih. Ko
se zaljubiš, najprej ne pomisliš, da je partner
drugačen. Po premisleku sem vedela, da bo
moje življenje vendarle drugačno od mojih
sovrstnic. Sprejela sem to spoznanje, lepo mi
je skupaj z njim in uživam življenje.”

Njun velik sonček in sreča z veliko začetnico je štiriletna Lana, ki se zdrava in vesela
spogleduje z otroškim svetom. Živita v prijetnem družinskem gnezdu, v hiši Matejinih
staršev na Selu. Obiskovalec hitro zazna, da
je to srečna mlada družina, ki ima cilje in
želje. Morda le nekoliko drugačne kot pri
drugih ljudeh. Čeprav Franci ne vidi te sreče,
pa jo zagotovo občuti in tudi to je nekaj.
Janko Rabič
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Ljudje in dogodki

Velike zasluge za ohranitev
gorske krajine pod Stolom
Agrarna skupnost Zabreznica-Selo je lahko
velik zgled vsem, kako se ohranja gorska krajina, gospodari s pašnimi površinami in krepi
sodelovanje ter prijateljski odnosi med kmeti
in drugimi občani občine Žirovnica.
Kmetje iz omenjenih naselij so se po pisnih
virih organiziranega izkoriščanja in obdelave
kmetijskih površin lotili že leta 1871. V to jih
je prisilil takratni čas, da so lahko preživeli. V
letih od 1948 do 1996 so bile razmere spet drugačne, saj so jim takratne oblasti premoženje
vzele in tudi razprodale. Leta 1996 so ga dobili nazaj, vendar postopki denacionalizacije še
vedno niso zaključeni.
Danes Agrarna skupnost razpolaga s pašniki
na Zabreški planini in Rebru. Člani se trudijo,
da z dediščino, ki so jo predniki težko prigarali, gospodarijo skrbno, čeprav se zavedajo, da
jim ne prinaša ekonomskih koristi.
Na omenjenih planinah se prav zaradi ohranjanja krajine vedno prizadevajo širiti pašne
površine. S posebej odmevnimi dosežki se lahko pohvalijo na Zabreški planini. V več letih so
poleg širitve pašnih površin poskrbeli za temeljito prenovo objektov. Obnovili so kočo in
hlev, dogradili in obnovili so šest napajalnih
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Na prijetnem srečanju na Zabreški planini se je 15. avgusta zbralo več kot 120 ljudi.

Ljudje in dogodki

Pastir Mirko Papler, maskota planine

Zaključna dela pri nekdanji betonski bajti na Zabreški planini

korit, uredili novo dostopno pot. Letos so temeljito obnovili nekdanjo betonsko bajto v
zgornjem delu planine. Namestili so cisterno
za 4000 litrov vode za živino, v koči pa sedaj
lahko prebiva tudi pastir. Pri vseh omenjenih
obnovah ima največ zaslug gospodar Marko
Pavlenč, ki je za vestno in predano delo lani
prejel tudi nagrado občine Žirovnica.
Letos se je na planini paslo 50 govedi in konj.
S sezono so zaključili sredi septembra. Pastir

je bil deveto leto Mirko Papler, ki je prava
maskota planine.
Vsako leto člani Agrarne skupnosti poskrbijo
za odmeven dogodek. To je 15. avgusta na
praznik Marijinega vnebovzetja. Tako kot vsako leto se je na ta dan na planini zbralo več kot
120 ljudi na prijetnem srečanju. To je zares velik dogodek, ki je namenjen klepetu in druženju. Tam se celo kakšen medsosedski spor
zgladi. Letos so ob tej priložnosti namenu izro-

čili zavetišče za živali, ki ga je blagoslovil župnik Ciril Berglez.
Da vse to delo lahko opravijo in da je Zabreška planina v velik ponos, je predvsem zasluga
odbora agrarne skupnosti. To so predsednik
Anton Legat, Pavel Jelovčan, Marko Pavlenč, Tomo Pavlenč, Andrej Vidic, Slavko
Rakar, Janez Tavčar in Polde Zupan.
Janko Rabič
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Zanimivosti

Golf igrajo v občini Žirovnica
Igrišče za golf Bled je zapisano povsod, čeprav dve tretjini igrišča ležita v občini Žirovnica,
del ga je v občini Radovljica.
Minuli konec tedna je Golf & Country Club
Bled v sodelovanju s Sava Hoteli Bled in Poslovno skupino Sava pripravil deseti turnir prijateljstva za Predsednikov pokal. Športno druženje znanih slovenskih igralcev golfa ni edini
namen pokala, saj so tudi letos 4.500 evrov namenili za ureditev druge enote Varne hiše Gorenjske. Ta bo s 1. januarjem 2009 odprla novo
stanovanjsko enoto, saj je prva žal prepolna
žensk s otroki, ki morajo zapuščati svoje lokalno okolje. Donacijski ček je Vilmi Regovc,
vodji varne hiše, izročil Janez Bohorič, predsednik uprave Save, o igrišču za golf, katerega
večji del je v občini Žirovnica, pa je za Novice
spregovoril Andrej Šprajc, predsednik uprave
Sava Hoteli Bled.
Igrišče za golf je na Bledu že dolgo stalnica turistične ponudbe. Kako se je vse skupaj
začelo?
”Igrišče je povezano z jugoslovansko kraljevo družino Karadjordjević, ki je v 30-tih letih
prejšnjega stoletja zelo rada prihajala na Bled.
Knez Pavle je bil velik ljubitelj golfa in je dal
zgraditi prvi dve igrišči v tedanji kraljevini, torej v Beogradu in na Bledu. Ponosni smo, da
smo lani lahko praznovali 70-letnico igrišča, ki
je bilo po vojni resda nekaj časa zaprto, saj
golf takrat ni veljal za družbi primeren šport.
Navdušenci so v 70-tih letih prejšnjega stoletja
igrišče za golf in kraljevo hišo oživeli ter nadaljevali tradicijo.”
Je že knez Pavle zgradil standardno igrišče z 18-timi luknjami?
”Ne, v tistih časih je bilo na Bledu devet lukenj, kasneje jih je bilo dograjenih še devet.

Obnova prvih in dograditev novih je delo
priznanega švicarskega arhitekta Haradina, desetletje kasneje pa so dogradili še devet igralnih polj t. i. Jezerskega igrišča. Naš cilj je, da
bi v doglednem času imeli dve igrišči z 18 luknjami.”
Malokdo ve, niti domačini ne vedo, da
igrišča večinoma ležijo v občini Žirovnica.
”Golfsko igrišče leži v treh občinah, Žirovnica, Radovljica in Bled, kar pomeni, da si ga
lahko lastijo vse tri občine in seveda uporabljajo za promocijo pri razvoju turizma. Največji
del igrišča, približno dve tretjini, leži v Žirovnici, manjši del Jezerskega igrišča je v občini
Radovljica, infrastruktura pa je v občini Bled.”
Morda bi se morali imenovati Golf &
Country Club Žirovnica?
”Naše golf podjetje izhaja iz nekdanjega
Golf & Camp Bled. Bled danes uporabljamo
zato, ker je prepoznaven turistični kraj in prek
njega poskušamo povezati hotelsko ponudbo s
ponudbo igrišča za golf v celovit produkt in
Bled pozicionirati kot golfsko destinacijo na
turističnem zemljevidu Evrope. Priznati moramo, da je Golfsko igrišče Bled zelo cenjeno,
saj je uvrščeno med sto najlepših igrišč v Evropi, prepričan pa sem, da bo v prihodnje še
boljše, ko bomo izvršili določene obnove igrišča.”
Kaj danes ponuja blejsko igrišče?
”Imamo 27 igralnih polj in pripadajočo gostinsko ponudbo v dveh objektih, torej v Kraljevi hiši, kjer ponujamo tudi vrhunsko kulinariko, in v Jezerski hiši, kjer je ponudba dostopna širšemu krogu obiskovalcev. Ponujamo tudi

Za drugo enoto varne hiše na Gorenjskem so golfisti zbrali 4.500 evrov. Na sliki Janez Bohorič in Andrej Šprajc
predajata ček vodji varne hiše Vilmi Regovc.
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Andrej Šprajc
12 spalnih enot s 25 posteljami, ki so v večji
meri namenjene navdušenim igralcem golfa.
Največje doživetje je bivati in igrati na igrišču
za golf, zato so te sobe v času odprtega igrišča
zelo dobro zasedene.”
Kdo prihaja k vam na golf, domači ali tuji
gosti?
”Približno polovico iger odigrajo slovenski
igralci golfa, drugo seveda odpade na tujce.
Vedno več je gostov, ki več dni bivajo na Bledu in hkrati igrajo golf. Na leto na igrišču pripravimo med 90 in 120 turnirjev, kar je lepa
številka, sicer pa je letos k nam prišlo tudi veliko Fincev. To je posledica nove letalske linije.”
O vaših načrtih smo nekaj že spregovorili,
kaj lahko še pričakujemo?
”Kot sem že omenil, želimo v naslednjih letih dvigniti kakovost igrišča. Smo pred obnovo
Kraljevega igrišča, postavili bomo nov namakalni sistem in obnovili zelenice. Želimo dograditi apartmajski objekt, s katerim bi ponudili možnost širšemu krogu golfistov, ki želijo
bivati na igrišču, seveda pa je naš cilj, da dogradimo Jezersko igrišče.”
Imate podporo lokalnih skupnosti in prebivalcev?
”Z vsemi občinami imamo dobre odnose, območje igrišča je umeščeno v njihove prostorske plane, zato večjih problemov ne vidimo.
Pri širitvi Jezerskega igrišča se moramo dogovarjati z več kot 30 lastniki zemljišč, kar je
včasih tudi naporno.”
Boštjan Bogataj,
foto: Gorazd Kavčič

Ljudje in dogodki

Delovni poletni meseci
v PGD Zabreznica
Tudi poletje za nas ni minilo
čisto dopustniško. Avgusta smo
dokončali ureditev parkirišča in
okolice gasilskega doma. Opravljene so bile namreč zamenjava
obstoječe asfaltne obloge, utrditev tal ter izdelava kanalizacijskega priključka. Del vrednosti
investicije smo po dogovoru z izvajalcem na projektu izgradnje
pločnika v občini Žirovnica kompenzirali s polivanjem ceste zaradi prašenja, preostanek pa so nam
zagotovili iz Savskih elektrarn,
kjer naj pohvalimo Antona Ko-

selja, direktorja HE Moste. S
prostovoljnimi urami in sredstvi
smo sami premaknili in montirali
hidrant. Ravno tako smo že februarja zamenjali vrata na gasilskem domu iz navadnih v dvižna
ter za območje gasilskega doma
vzpostavili tehnično varovanje. V
kratkem bomo še avtomatizirali
sistem za sušenje mokrih cevi v
gasilskem stolpu, za katerega pa
nam je namenska donatorska
sredstva namenilo podjetje Medium. Sodelujemo pri varovanju
večjih prireditev; junija Selo-

Večina hiš lepo urejenih
V Zavodu za turizem in kulturo Žirovnica (ZTK) so poleti izpeljali
ocenjevanje urejenosti okolice hiš in balkonov, priznanja dvajsetim
najboljšim pa so podelili na Veselih dnevih. Prejeli so jih Rajko
Knavs (Smokuč 41), Marija Slamnik (Smokuč 37), Janez Zupan
(Zabreznica 7a), Majda Jalen Svetina (Rodine 13), Anton Koselj
(Žirovnica 6a), Majda Olaj (Smokuč 1), Ivanka Zima (Žirovnica
59c), Jože Žemlja (Vrba 24), Jožef Brankovič (Rodine 27), Jože
Grubar (Smokuč 31), Marjan Nadižar (Zabreznica 13a), Ljuba
Podgornik (Breg 104), Petra Pavlenč (Selo 31d), Jožica Noč (Selo
42), Mojca Košir (Breznica 16), Janez in Anica Iskra (Smokuč 1c),
Majda Zupan (Zabreznica 17), Miro Hrovat (Breznica 40), Erika
Jekovec (Zabreznica 35) in Nataša Mali (Rodine 5b). Po besedah direktorja ZTK Janeza Dolžana se skoraj vsi lastniki trudijo za urejenost hiš in vrtov ter s tem tudi občine: ”Ocenjujemo celoto; hišo,
okolico, balkonsko cvetje. Posebej pa želimo spodbujati vzgajanje
gorenjskih nageljnov.”
Slednje gre že več kot deset let dobro od rok tudi eni od letošnjih
dobitnic priznanj, Anici Iskra iz Smokuča (na sliki). Njene nageljne
je že trikrat doslej nagradila tudi Gorenjska turistična zveza. ”Gorenjski nageljni so za naše kraje nekaj tako čudovitega. Izjemni so, s svetlo rdečimi cvetovi so zelo lepa poživitev.” Še dobro se spominja, kako
ji je pred leti možev bratranec iz Poljč dal štiri vršičke: ”Trije so se prijeli, potem pa sem jih sama vzgajala naprej. Danes imam nageljne
zagotovo v 55 okroglih lončkih.” Kot pravi, jih vzgojiti ni tako težko
kot potem obdržati. ”Ne moreš si privoščiti, da bi jih zanemarjal. Če
ne paziš dobro, ti jih mimogrede uniči plesen ali kakšna druga
bolezen. Zato vsakič, ko grem mimo, pogledam, ali je vse v redu z
njimi,” nam je zaupala Anica, ki ji rože predstavljajo veliko veselje,
kar se dobro vidi tudi na njenem vrtu in hiši.
A. H., foto: K. P.

Sela-Sele, septembra srečanje
upokojencev Gorenjske in Veseli
dnevi v Žirovnici, kot tudi pri vrsti manjših dogodkov v občini.
V Društvo mladi gasilec, ki deluje pod okriljem OŠ Žirovnica in
mentorstvom Petre Malnar ter z
našim sodelovanjem pa so člani
ekipe Jakob Baloh, Gašper An-

derle in Grega Slatna dosegli
uvrstitev na državno srečanje, ki
bo v OŠ Semič konec septembra.
Skrbimo za lepo urejeno okolico
gasilskega doma, za kar je pa seveda najbolj zaslužen hišnik Robi
Regovec z družino, kar je razvidno tudi iz fotografije.
K. R., PGD Zabreznica
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Po osmih vrtljajih okoli palice so le redki ostali na nogah.

Najbolj pogumni so zapeli s Čuki.

Prehodni pokal Jezerjanom
Veseli dnevi so letos prvič ponudili viteške igre. Na veselih igrah gorenjskih občin že
tretjič slavila ekipa Jezerskega.

Boštjan Noč s.p., Selo pri Žirovnici 42, Žirovnica

Prvi septembrski konec tedna so na parceli
konjeniškega kluba med Breznico in Vrbo
potekali osmi Veseli dnevi, ki jih prirejata Konjeniški klub Stol in Trim tim Žirovnica. Dvodnevna prireditev je tudi letos minila v znamenju pestrega glasbenega dogajanja; prvi
večer sta obiskovalce zabavali skupini Mambo
kings in Turbo Angels, drugi večer pa so za dobro vzdušje skrbeli Čuki, skupina Na off in
Blejski plesni studio. Novost letošnjih Veselih
dni so bile viteške igre na konjih. V slednjih se
je izkazal tudi domači župan Leopold
Pogačar, ki ga je izzval župan Gorij Peter
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Torkar. Pogačarju je na koncu za zmago zmanjkal le en dober met sekire.
V sklopu Veselih dni je zavod za turizem in
kulturo (ZTK) priredil vesele igre gorenjskih
občin, na katerih tudi tokrat ni manjkalo smeha. Udeležile so se jih štiri ekipe; Jezersko,
Gorenja vas-Poljane, Gorje in seveda Žirovnica. Pomerile so se v petih igrah: hoji po ‘klocnih’, metanju podkvic, pobiranju krompirja z
zavezanimi očmi in brizganju vode v vedro,
letos pa so na predlog občinstva na novo dodali
vrtenje okoli palice in štafetni tek. Tej igri so se
gledalci še posebej nasmejali, saj je po osmih

vrtljajih okoli palice le redkim uspelo ostati na
nogah ...
Tudi tokrat so bile vesele igre najbolj pisane
na kožo ekipi Jezerskega. Že tretje leto se je
najbolj izkazala, po treh zaporednih zmagam
pa je prehodni pokal dobila v trajno last. In v
čem je skrivnost uspeha te ekipe? ”Na prvem
mestu morata biti zabava in druženje,” je
prepričana Suzana Rebolj. Za Jezerjani se je
uvrstila ekipa Gorij, tretja je bila Gorenja vasPoljane, četrto mesto pa je zasedla ekipa
Žirovnice, ki so jo sestavljali sodelavci
občinske uprave. Največ težav so po besedah

Ekipa iz Žirovnice med lovljenjem vode v vedro

Najmlajši so uživali v plesu.
Helene Čadež imeli pri hoji po klocnih, bolje
pa jim je šlo pri pobiranju krompirja in lovljenju vode v vedro. ”Takšna druženja so zelo
dobrodošla, saj nas večinoma povezujejo le delovne obveznosti,” je dodala Čadeževa.
Organizatorji so bili z veselimi igrami tudi
letos zadovoljni, čeprav so na njih nastopile le
štiri ekipe, pa tudi obisk je bil slabši. Razlog za
to gre po mnenju direktorja ZTK Janeza
Dolžana iskati v dejstvu, da so prireditev za
razliko od preteklih let organizirali v soboto in
ne v nedeljo. V prihodnje se bodo tako raje
držali nedelj ...
Ana Hartman, foto: Kaja Pogačar
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Mnenja
Prejeli smo

Kaj je s turističnim društvom v Žirovnici?
Dobrih sedemdeset let je preteklo, odkar je bilo v Žirovnici ustanovljeno prvo turistično društvo.
Takrat je izšel že prvi turistični
prospekt kraja. Vojna je delovanje
društva prekinila, v povojnem času
pa sem bil vseskozi prisoten kot delaven član. Povsod in vedno je bil
prisoten tudi nekdo, ki ni delal
nič ...
Ne bom navajal zakaj, čeprav dobro vem, smo se najbolj delavni
člani umaknili in izognili tej sramoti, ki se je zgodila. Danes je TD
Žirovnica, po trmastem vztrajanju
zadnjega predsednika Franca Legata, samo še na papirju. Trdim,
da je tudi to nekomu po godu!
V času predsedovanja g. Legata
je od ”zapuščine” bivšega predsednika Ludvika Avguština šlo z
računa okoli 2.000.000 tolarjev.
Dokumentacija o tem članom ni na
vpogled dana.
Na pobudo župana, ki jo je izrekel s pripombo, da naj enkrat že
nekaj naredim, ne da samo kritiziram, sem v imenu KLUBA ljubiteljev kulture ‘PREŠERNOVI ROJA-

KI’ (K’PR’) najprej napisal spis
”Vasi pod Stolom - so naša občina”, seveda v turistične namene za
na spletno stran občine (zirovnica.si). Kot drugo nalogo, sem od
župana prevzel pobudo, da poskušam urediti stanje v TD Žirovnica.
Ko pa sem prosil, da bi mi dali papir in črnilo (op.p. na ime K’PR’)
pa še kakšno poštno znamko, je župan še pobudo nazaj potegnil.
Navkljub vsemu sva s Francem
Legatom našla ‘skupni jezik’ in
uredila, da premoženje ne bi pripadlo TD Jesenice, kakor je bilo navedeno v ‘Statutu’ TD Žirovnica.
Župana sem z dogajanjem seznanil in dogovorila sva se za skupni
posvet udeleženih. Župan je povabil v svojo pisarno še predsednika
TD in Janeza Dolžana, direktorja
ZTK. Predlagal sem, da bi napisali zapisnik z mnenji udeleženih.
Župan mojega predloga ni sprejel
in od takrat se ni zgodilo nič. Ostal sem ‘praznih rok’. Tri možnosti
so se pokazale pri mojem prizadevanju za oživitev dela TD, tri prijateljsko ali interesno povezane sku-

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

Delovni čas zobne ordinacije:
sreda, petek od 16. - 18. ure
Delovni čas zobotehničnega laboratorija:
od ponedeljka do petka od 8. - 16. ure
Informacije in naročanje po tel.:
580 12 59, Samo Mekina

Dobrodošli
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Prvi turistični prospekt iz leta 1936
pine mlajših so se ponudile za oživitev dela pri društvu. Vsi so pogojevali, da se tisti, ki niso delali do
zdaj, umaknejo, stara generacija
delavnih pa naj bi ostala na
obrobju. Prav vsakega je zanimalo finančno in materialno stanje
društva. Na pogovoru pri županu
smo na moj predlog sklenili, da
predsednik Franc Legat zbrano
vse poslovno gradivo društva prepusti v pregled in proučitev, da bi
na podlagi ugotovitev lahko podal
stanje zainteresiranim. Nič od
tega se še ni zgodilo. Ker sklepi na
pogovoru pri županu niso bili zapisani, ker članstvo v društvu ni
urejeno, ne morem storiti prav
ničesar, da bi bilo zakonito.
Žalostna je ugotovitev, po trditvi
predsednika TD, ki je imelo nekaj
premoženja, da je vse premoženje
izrabljeno in amortizirano (!?). Na
prireditvenem prostoru so včasih

stojnice, mize in klopi uporabljene,
zunaj sezone pa razmetane, ZTK
pa si jih izposoja drugje.
Moje osebno mnenje, da je v občini potrebno turistično društvo, to
je podprto z mnenjem množice občanov. Društvo za razliko od zavoda združuje ljudi in če to upošteva
mnenja o potrebah kraja in prebivalcev, ljudje pristopijo, poprimejo
za delo v prid ugleda kraja in tudi
v svojo korist, predvsem zaradi
druženja, posebej mladih, ki jim je
treba dati zgled in priložnost, da se
interesno povežejo in z delom izkažejo. Podpreti jih je treba z materialom, po delu tudi z malico. ZTK
vsega tega ne opravlja, za občinski proračun je pa velik strošek.
Treba je poživiti delo TD Žirovnica in življenje v vaseh pod Stolom bo še lepše ...
V imenu K’PR’ napisal
Pavel Bešter

Zahvala
Kot občinski svetnik in zaveden Selan vsem res od srca čestitam in
se vsem zahvaljujem za odlično izpeljavo prireditve srečanja Sel. Res
smo lahko vsi občani občine Žirovnica ponosni na organizacijski odbor srečanja Sel in vse Selane, ki so pokazali, da se z veliko dobre
volje, odrekanja, sodelovanja in s pripadnostjo kraju in občini, da
storiti marsikaj. Še pred letom dni si skoraj ni bilo moč predstavljati
take enotnosti in volje za nekaj v dobrobit promocije Sela in občine
Žirovnica. Celotna organizacija prireditve in enotnost med vsemi akterji so lahko vzor vsem!
Seveda ne gre prezreti vodstva občine z županom in podžupanom
na čelu. Menim, da se pozitivna energija, ki jo ustvarja trenutno vodstvo občine, prenaša tudi na občane. Vsekakor se v vseh primerih
potrdi dejstvo, da se s sodelovanjem in enotnostjo da narediti marsikaj in še več.
Še enkrat torej vsem skupaj, Vam, predsednik organizacijskega
odbora g. Rupar, organizacijskemu odboru, vsem Selanom, županu
g. Pogačarju, podžupanu g. Jekovcu, Zavodu za turizem in kulturo
Žirovnica in vsem drugim akterjem iskrene čestitke in pohvala!
Boštjan Noč, občinski svetnik

Šola

Prvi šolski dan

V šoli je ‘ful’ v redu
Žirovniški prvošolci
pripovedujejo o šoli ...

Kot vemo, je prvi šolski dan pomemben za
vse - za otroke, starše, učitelje, policiste, občane. Zato je Občina Žirovnica s svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (SPV),
OŠ Žirovnica in Policijsko postajo Jesenice za
večjo varnost otrok poskrbela za njihovo varovanje na poti v šolo in domov.
Na predlog SPV so se v aktivnosti ob prvem
šolskem dnevu vključili tudi skavti, kar je bila
ena od letošnjih novosti, saj so bili doslej vedno vključeni člani avto-moto društva in gasilci.
Prav tako je SPV dal pobudo za nakup novih
telovnikov za šolsko prometno službo, v katero so vključeni učenci, in dva prenosna stop
znaka za urejanje prometa.
Varovanje otrok je bilo prvi šolski teden organizirano vsak dan. Vključeni so bili tudi policisti, saj so merili hitrost pri zdravstveni postaji;
tam je bila skavtinja, ki je pešcem pomagala pri
prečkanju ceste. Občasno je na pomoč priskočil
občinski redar Ivan Demšar, vodja policijskega
okoliša Marko Panič pa je bil navzoč vse dni.
Stop znak je nosil skavt Aleš Jekovec, skavti so

bili na križišču pred šolo, učenci pa so na parkirišču usmerjali starše. Vodja policijskega okoliša je dal pobudo, da bi tudi starše vključili v šolsko prometno službo, a za pomoč ob dvanajsti
uri niso dobili nikogar, tako da so na koncu pomagali skavti, ki so si ob koncu delovnega dne
zaslužili malico.
Panič je ob tej priložnosti opozoril tudi na
problem pri avtobusnem prevozu šolskih
otrok, saj učenci velikokrat na avtobusu stojijo,
kar je kršitev zakona. Žirovniški župan Leopold Pogačar je zato predlagal, da se včasih
opravi nadzor nad prevozom otrok. Ravnatelj
Valentin Sodja je povedal, da bo voznikom
avtobusov posredoval dopis s prošnjo za korekten prevoz. Prvi šolski teden se je sicer odvil brez težav. No, enkrat se je zgodilo, da je
avtobus prezgodaj odpeljal s postaje, zato so
morali starši stopiti v akcijo in jih sami odpeljati do šole. Verjamem, da so se tudi vozniki
uvajali v začetek šole in se v prihodnje to ne bo
več zgodilo.
K. P.

Nina Rozman: ”Ni
me bilo strah iti v
šolo. Malo računamo, barvamo, se pogovarjamo. ‘Ful’ je v
redu. Veliko se naučiš, pisati in take
stvari. V drugem razredu imam sestro.”
Lejla Zupan: ”V
šoli je super. Veliko
sošolcev poznam že
iz vrtca. Najbolj mi
je všeč, da barvamo.
Enkrat smo v šolo za
domačo nalogo morali prinesti ‘špeguček’. V šolo je treba
hodit, da se naučiš
pisat.”
Liam Jelovčan:
”Ko me mami zjutraj
budi za v šolo, se potuhnem in še malo
poležim. V šoli mi je
všeč, najbolje je, kadar se igramo. Drugače pa moramo v
šolo hodit, da se naučimo pisati, risati,
lepo barvati in računati.”
Manca Kernc: ”V
šolo hodimo, da se
bomo naučili matematiko. Veliko se naučiš. Zdaj se tudi igramo. Šola se mi ne zdi
težka. Veselila sem se,
da jo bom začela obiskovati.”
Tamara
Šučur:
”Prvi dan me ni bilo
nič strah, ker je bilo v
šoli veliko mojih prijateljev. V šoli že pišemo, pa tudi rišemo.
Fantje malo nagajajo.
Malice so dobre. Zakaj moramo hoditi v
šolo? Ne vem.”
Marcel Kobal: ”Jaz
pa vem, zakaj je
moramo hodit v šolo.
Da se naučiš vse,
kako se govori po italijansko, angleško, hrvaško ... V šoli se tudi
igramo. Učiteljici sta
prijazni.”
A. H.

www.gorenjskiglas.si
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Mladi, otroška peresa

Počitniške radosti ob morju
Glavno poslanstvo Društva prijateljev mladine Žirovnica (DPM) je, da mladim nudijo
različne prostočasne dejavnosti. Teh imajo v
okviru delovnega programa vedno dovolj.
Sodelujejo pri različnih otroških prireditvah,
med drugim ob novem letu in v času pustnih
norčij. V Čopovi hiši pripravljajo ustvarjalne
delavnice, poudarek dajejo tudi dejavnostim,
ki so povezane z varovanjem okolja.
Najbolj privlačna dejavnost za otroke je organizacija letovanja v otroškem letovišču
Zveze društev prijateljev mladine Jesenice v
Pinei v Istri. Tudi letos je avgusta tam uživalo lepo število otrok iz občine Žirovnica.
Predsednik DPM Žirovnica Milan Hlade, ki
je bil na letovanju skupni pedagoški vodja
izmene še dveh šol iz občine Jesenice, je vtise
strnil v kratkem klepetu.
”Letošnje letovanje je bilo eno najbolj prijetnih. Minilo je brez nekaterih nevšečnosti,
ki smo jih imeli v preteklih letih. Izvedli smo
ves načrtovani program. To so bile poleg
kopanja različne športne aktivnosti, delavnice
in izlet z ladjo v Poreč. Naše otroke poleg
običajnih aktivnosti na počitnicah zelo
privlači organizirano potapljanje. Pri tem
damo velik poudarek na varnosti in pravilnem
potapljanju. Še na nekaj ne smemo pozabiti.
Lahko se pohvalimo z uspešnim preživljanjem prostega časa, tudi v smislu znane akcije
Z glavo na zabavo, brez alkohola. V tem
letovišču ta zabava zares vedno v celoti
uspe.”
Kaj pa pogoji za izvedbo poletnih počitnic?

V letovišču Pinea v Istri so avgusta uživali tudi otroci iz občine Žirovnica.
”Mislim, da so več kot idealni. Na voljo so
športni rekviziti in igrišča za tekmovanja in
igre. Imamo prijazno osebje v letovišču, ki
nam vedno pomaga pri izvedbi programov.
Tam je primerna plaža za učenje neplavalcev.
Težko bi našli bolj primeren prostor za letovanje, šole v naravi in podobno.”

Brez gibanja ni zdravja
V letošnjem šolskem letu bodo v vrtcu izvajali projekt Brez gibanja
in redne telesne aktivnosti zdravja ni in ga ne bo.

Poleti so otroci v vrtcu spoznavali gradove, v tem
šolskem letu pa bo poudarek na gibanju.
”Za celostni razvoj in zdravje otrok je
pomembno, da so redno in pravilno gibalno
športno aktivni, se s tem sproščajo, veselijo in
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zabavajo. Skozi projekt Brez gibanja in redne
telesne aktivnosti zdravja ni in ga ne bo bodo
otroci skozi igro izboljšali motorične sposobnosti, naravne oblike gibanja in se razvili v
zdrave, samostojne in pozitivno naravnane
osebnosti,” je prepričana Aleksandra
Donoša, pomočnica ravnatelja vrtca Žirovnica. Projekt bodo začeli izvajati v začetku oktobra, ob tednu otroka, ko bodo priredili kros,
iskanje jesenskega zaklada in športno
dopoldne pred vrtcem.
V času poletnih počitnic so v vrtcu nadaljevali z odkrivanjem preteklosti. Naj spomnimo, da so v lanskem šolskem letu odkrivali
okoliško kulturno dediščino, med počitnicami
pa so spoznavali gradove. V sklopu tega so
potekale različne dejavnosti od branja
pravljic, izdelovanja gradov iz različnih materialov, viteških iger, priprave grajske pojedine
iz sadja do izdelave lutk, uprizarjanja predstave, izdelovanja družabnih iger na temo
grad ...
Ana Hartman

Milan Hlade je med bodočimi nalogami
Društva prijateljev mladine Žirovnica izpostavil še večjo pomoč pri popestritvi
prostega časa otrok med jesenskimi in novoletnimi počitnicami. Društvo uspešno sodeluje z občino Žirovnica, ki ima posluh za vsako
njihovo akcijo.
Janko Rabič

Od ljubezni se zvrti
Srečal sem jo v banki,
ko sem stregel stranki.
Ček je hotela vplačati,
jaz pa sem se začel bati.
Rdečico sem dobil,
ker zaljubljen sem bil.
Ona vame se upre,
v oči se mi zazre.
”A si samski?” vpraša me
in priložnost se odpre.
Rečem ji: ”Seveda, ja,
ali bi na zmenek šla?”
Nato mi eno prisoli
in me iz razmišljanja zbudi.
Zdaj vem, zakaj ljubezen boli
in se vsakemu kdaj zvrti.
Ela Bernik in Miha Katnik

Mladi, otroška peresa

Delavnice dobro obiskane
V knjižnici Matije Čopa so pripravili šest počitniških delavnic. Jeseni tudi delavnice za odrasle.

Ena od fotografij, ki je nastala na počitniški
fotografski delavnici.

Prva vožnja s kolesom
(brez pomožnih kolesc)
Nekega lepega dne sem videla fanta, ki se je
vozil s kolesom brez pomožnih kolesc. Takoj
sem odhitela k atiju in ga prosila, naj mi pomožna kolesca odstrani. Sedla sem na kolo in
ati me je prijel, vendar sem kmalu začela vpiti: ”Daj me dol, hočem dol!” Ko sem tako vpila in se jokala, se je ati razjezil in odšel v hišo.
Prosila sem mami, naj me nauči voziti kolo
brez pomožnih kolesc. Sedla sem na kolo,
mami pa me je prijela. Malo sem še vpila, ko
pa sem pogledala nazaj, sem se peljala čisto
sama. Bila sem vesela.
Maja Zupan

Prvič na drsalkah
Nekega dne je moj oče v časopisu prebral, da
nekdo prodaja hokejsko opremo. Vprašal me
je, ali bi začel trenirati hokej. Rekel sem, da si
tega že dolgo želim. Tako je bilo! Odšli smo
do prodajalca, ki nam je kar ugodno prodajal
rabljeno hokejsko opremo.
Dan prvega treninga sem opravil z veliko
padci. Zaletel sem se tudi v prazen gol. Očetu
sem rekel, da ne bi treniral, ker me vse boli.
Odvrnil mi je, naj oddrsam še dva kroga, ker
mi bo potem bolje. Res mi je bilo. Sčasoma
sem se naučil drsati in napredoval v naslednjo
skupino, kjer smo že streljali na gol. Bilo je
zabavno, dokler se nisem z glavo butnil v prečko in padel po tleh. Kar precej me je zabolelo v glavi, najhuje pa je bilo, da je trening stric
(trener) snemal s kamero. Kar nerodno mi je
bilo! Kmalu sem napredoval, zato sem si zaslužil tudi pokal. Bili smo zelo veseli, saj so

Med poletnimi počitnicami so v knjižnici
Matije Čopa v Žirovnici pripravili šest štiridnevnih delavnic, ki so bile zelo dobro obiskane. ”Štiri delavnice smo pripravili julija,
dve pa avgusta. Vse so bile večinoma polno
zasedene. Letos smo jih omejili na dvanajst
udeležencev, saj se je v preteklosti izkazalo,
da je z velikimi skupinami težko delati, pa
tudi prostor v knjižnici ni primeren za večje
število otrok. Sicer pa otroci najraje obiskujejo ustvarjalne delavnice, na katerih, denimo,
oblikujejo izdelke iz modelirnih mas, izdelujejo nakit ...,” je povedala vodja delavnic Saška Martinuč.
Dve počitniški delavnici sta bili namenjeni
digitalni fotografiji in računalništvu, druge pa
so bile ustvarjalne. Kako ustvarjalni so bili
otroci na delavnici Skalna dežela, si je od 15.
septembra možno ogledati tudi v knjižnici na
razstavi pravljice Kačja dolina.
Z oktobrom v žirovniški knjižnici znova začenjajo z brezplačnimi ustvarjalnimi delavnicami in urami pravljic, ki bodo enkrat na teden ob ponedeljkih. Ure pravljic bodo potekale med 17. in 17.45, in sicer: 6. in 20. ok-

tobra, 3. in 17. novembra ter 1. in 15. decembra. Delavnice bodo potekale med 16.
in 18. uro, in sicer: 13. in 27. oktobra, 10. in
24. novembra ter 8. in 22. decembra. Delavnic se lahko udeležijo otroci od 6. leta dalje,
na ure pravljic pa so vabljeni otroci od 4. leta
dalje.
Jeseni v knjižnici načrtujejo tudi brezplačne
ustvarjalne delavnice za odrasle. Vodila jih bo
Natalija Štular, predvidoma pa bodo potekale vsak zadnji četrtek v mesecu ob 18. uri oz.
po dogovoru in željah udeležencev. Prva delavnica za odrasle bo 30. oktobra, druga 27.
novembra, tretja pa 18. decembra.
Vabijo vas tudi potopisno predavanje o Nepalu, ki bo 20. novembra ob 19. uri. Vstop bo
prost.
Ana Hartman

bili to pravi pokali. Treningi so bili vedno težji, saj smo se pripravljali tudi kondicijsko. Na
prvi tekmi proti Bledu smo zmagali s 4 : 1.
Sedaj sva z Lukom že kar dobra profesionalca in zabijeva veliko golov. On je uspešen kot
napadalec, jaz pa kot branilec z najmočnejšim
strelom v ekipi!
Žan Luka Srpčič

nisem vedel, zakaj. Čez nekaj časa mi je mami
povedala, da ima moja sestra rojstni dan. A jaz
nisem vedel, kaj je rojstni dan. Takrat sem zelo
dolgo premišljeval, kaj to pomeni, a nisem
mogel ugotoviti. Kmalu se je zbralo veliko
znanih ljudi. Bil sem vesel, saj še nikoli nisem
videl toliko znancev na kupu. Ni trajalo dolgo,
ko sem postal užaljen, saj so vsi gledali le sestro, mene pa samo občasno. Hotel sem pritegniti pozornost in sem se začel dreti nekako tako:
”aaauuuaaauuuaaa”. Kar naenkrat so vsi pogledali mene, jaz pa sem se le neumno zasmejal.
Mami je odšla iz sobe in zavpila: ”Torta!!” Oči
me je pograbil in me posadil na stol. Moral sem
vstati, da sem lahko videl torto. Imela je obliko
rožice. Mama mi je naročila, da moram imeti
roke za hrbtom, da ne bom pokvaril torte. Vsi
so govorili, kako diši. Meni pa ni nič dišala.
Spomnil sem se, kako so me učili, da je treba
rožico povohati. Stegnil sem se do torte in se
naenkrat prekucnil vanjo. Vsi so debelo pogledali. Tisti trenutek pa sem zavohal in začutil
okus cvetlice (torte).
Urban Žemlja

”Pade sneg, pride maj, pride
spet jesen.”
Čas teče, minevajo dnevi, tedni, meseci in
leta. Stari ljudje umirajo, na svet pa prihaja veliko novih. Čas tako hitro mineva!
Ob kakšni dolgočasni uri mislimo, da se je
čas ustavil, pa vendarle zazvoni. Čas teče.
Komaj se je začelo novo šolsko leto in že se
je končalo. Učenci, ki zapuščajo osnovno
šolo, se sprašujejo, kako bo na novi šoli. Pa že
zasedejo stare klopi novi prvošolčki. Čas teče.
Na radiu, televiziji, mladi poslušajo novo
uspešnico. Pa ne mine dolgo, ko spet zaslišimo novo. In spet. Le kdo se še spomni stare
pesmi, ki je bila znana? Čas teče.
Mamica prinese iz porodnišnice dojenčka.
Čeprav je tako drobcen, zraste. Zraste in mamica s solzami v očeh opazuje, kako odhaja v
svet. Čas teče. Na travniku cvetica zraste,
vzcveti in odmre, pa spet isto. Pade sneg, pride maj, pride spet jesen. Čas teče.
Meta Krivic

Prvič na rojstnem dnevu
Zgodilo se je na sestrinem drugem rojstnem
dnevu. Tisto jutro so bili vsi tako veseli, jaz pa

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

15.00 - 19.00
10.00 - 14.00
15.00 - 19.00
15.00 - 19.00

Kako sem prvič splaval
Prvič sem splaval pri petih letih. Bilo me je
res strah. Babica in dedek sta me vzpodbujala
in vzpodbujala. Tako me je bilo strah, da sem
kar trepetal. Babica me je učila plavati s pomočjo deske. Potem pa me je oči zgrabil in
skočila sva v vodo. To mi je bilo všeč, šla sva
še enkrat in še enkrat. Potem mi je oči rekel,
naj skočim sam in seveda sem skočil. Pod
vodo nisem vedel, kaj naj storim in sem začel
mahati in brcati in uspelo mi je.
Nejc Zidar
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Zanimivosti

Po pomoč največkrat žrtve nasilja
”Žrtve nasilja so največkrat ženske med 40. in 60. letom, ki doživljajo fizično, psihično ali ekonomsko
nasilje s strani partnerja,” pravi Špela Reš, svetovalka na Centru za pomoč žrtvam kaznivih dejanj.
Pod okriljem Zavoda Papilot (Zavod za razvijanje in spodbujanje kvalitete življenja) v
Sloveniji deluje šest enot Centra za pomoč
žrtvam kaznivih dejanj. ”Na leto se na centre
obrne več kot 1500 uporabnikov, za katere
svetovalci izvedemo več kot dvanajst tisoč
storitev, torej v povprečju osem storitev na
uporabnika,” je pojasnila psihologinja Špela
Reš, svetovalka v jeseniškem centru za pomoč
žrtvam kaznivih dejanj, edinem na Gorenjskem.
Nanje se, kot pravi, lahko obrne vsakdo, ki
doživlja psihično, socialno ali ekonomsko
stisko. Pomoč najpogosteje iščejo žrtve nasiProstori jeseniškega Centra za pomoč
žrtvam kaznivih dejanj so na Cesti železarjev 8. Pisarna je odprta od ponedeljka do petka od 7.30 do 15.30, vsako drugo sredo pa od 11. do 18. ure. Na telefonsko številko 04/583 60 40 lahko uporabniki pokličejo kadarkoli, 24 ur na dan,
tudi ob nedeljah in praznikih. Svetovanje
je možno po telefonu, ob globlji problematiki pa se z žrtvami dogovorijo za srečanje - lahko v prostorih centra ali na terenu. Pomoč je zaupna in brezplačna.
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Špela Reš
lja. ”To so po naših podatkih največkrat ženske med 40. in 60. letom, ki doživljajo fizično, psihično in/ali ekonomsko nasilje s strani
(bivšega) partnerja. Vse prepogosto ostajajo

v nezdravem okolju, saj jih v to prisili strah
pred spremembo,” opozarja Reševa. Opažajo
tudi vse več mobinga oz. psihičnega nasilja
na delovnem mestu. ”Žrtve so največkrat zaposleni s posebnimi potrebami (npr. invalidi), nizko kvalificirani delavci, delavci drugih nacionalnosti ... Na nas se vse pogosteje
obračajo tudi starostniki, ki so žrtve psihičnega, neredko pa tudi fizičnega nasilja s strani ožjih družinskih članov, sovaščanov, sosedov ali pa so postali žrtve tatvin, prevar, izsiljevanja.”
In kako žrtvam pomagajo? ”Omogočimo
jim emocionalno podporo - ustvarjanje občutka varnosti, razumevanje, pa tudi suportivno svetovanje oz. pomoč pri identifikaciji
problema, podporo pri postavljanju korakov
in ciljev na poti do spremembe. Usmerjamo
in spremljamo jih na druge institucije, bolj
primerne specifični problematiki posameznika, kot so sodišče, policija, bolnišnica, center
za socialno delo, zavod za zaposlovanje. Velik del našega dela predstavlja tudi informiranje o vseh zakonskih pravicah. Večkrat pomagamo pri zbiranju dokumentacije, potrebne
za uveljavljanje določenih pravic, pri pisanju
pritožb, dopisov, izpolnjevanju obrazcev ...,”
je strnila Reševa. A. H.

Zanimivosti

Novi kip talca
predvidoma do junija
Kipar Evgen Guštin z Breznice se je pred
dobrima dvema mesecema z veliko vnemo in
prizadevnostjo na osnovi 70-centimetrskega
osnutka lotil izdelovanja novega kipa talca iz
Most. ”Najprej so mi zvarili železno konstrukcijo, ki jo je bilo nato treba zapolniti z
ilovico. Porabil sem je skoraj 700 kilogramov. Zdaj sem skulpturo začel na fino oblikovati, kar je precej zamudno, saj je treba
obdelati več kot šest kvadratnih metrov
površine. Potem se bo kip moral toliko posušiti, da bom na njem lahko naredil kalup za
vlivanje v bron,” je razložil kipar, ki si želi,
da bi s svojim delom končal do kulturnega
praznika 8. februarja. Kip bo nato na novo
vlil livar Roman Kamšek z Gore pri Komendi, čigar oče je pred leti vlil originalni kip talca iz Most. Po besedah župana Leopolda
Pogačarja bodo nov kip talca najverjetneje
odkrili junija prihodnje leto ob spominskem
dnevu občine. V livarstvu Kamšek bodo vlili
tudi doprsna kipa Jalna in Finžgarja, ki sta
bila ukradena iz aleje slavnih. Nazaj ju bodo,
tako župan, namestili v letu 2010 ob odprtju
novega šolskega trga, kamor bodo preselili
alejo slavnih. A. H.

V sklopu dneva odprtih vrat ekoloških
kmetij Slovenije bo v nedeljo, 28. septembra, svoja vrata že petič odprla tudi biodinamična kmetija pri Zavodnikovih na
Bregu. Od 10. do 16. ure bodo na tržnici
svoje pridelke ponudile biodinamične
kmetije. Med 11. in 16. uro bo predstavitev
društva Ajda in dela z biodinamičnimi
preparati, predstavili bodo prvi waldorfski
vrtec na Gorenjskem, prikazano pa bo tudi
pletenje izdelkov iz slame. Ob 12. uri
pripravljajo okroglo mizo na temo Waldorfske šole in biodinamika, ob 14. uri bo
prikaz priprave kruha brez kvasa, ob 15. uri
pa bodo mlatili žita na star način in predstavili stare kmečke stroje in naprave. A. H.

Triletni Bor Ravnik na vrhu Stola
V prejšnji številki Novic smo poročali o
četrtem srečanju v Zavrhu, s katerim so
člani TVD Partizan Žirovnica obeležili dan
državnosti. Udeležili so se ga tudi številni
planinci, saj na ta dan v planinsko društvo
organizira pohod na Stol. Najmlajši pohodnik, ki se je povzpel na Stol, je bil triletni
Bor Ravnik in ne Rok, kot smo napačno zapisali v prispevku. Naj dodamo, da je mladi
planinec vrh osvojil, ne da bi ga nosili. Za
nastalo napako se Boru opravičujemo in mu
želimo še veliko planinskih podvigov.
Kipar Evgen Guštin izdeluje nov kip talca.

Starejši največkrat
rabijo družbo

Saša

Kozmetični studio

V sklopu projekta Starejši za starejše občane nad
69. letom obiskuje štirinajst zaupnic.
spoznamo njihove želje, potrebe
in zmožnosti. Starejše v naši občini obiskuje štirinajst zaupnic.
V vsaki vasi deluje ena zaupnica, v večjih krajih pa po dve.
Trenutno imamo v računalniku
vpisanih 530 anketiranih občank in občanov,” je pojasnila
Legatova.
Lani so starejše, ki se sicer
težko sami odpravijo od doma,
razvedrili z izletom v Kranjsko
Goro. ”Glede na to, da smo se
imeli zelo lepo, upam, da nam
bo izlet letos uspelo ponoviti,”
je dodala Legatova, ki je v sklopu projekta Starejši za starejše
skupaj z zaupnicami minuli teden doživela čudovit izlet na
slovensko obalo in ogled Luke
Koper.
Ana Hartman

www.gorenjskiglas.si
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Černe Aleksandra s.p.

Društvo upokojencev Žirovnica že vrsto let sodeluje v projektu Starejši za starejše, v sklopu
katerega starejši periodično obiskujejo vrstnike nad 69. letom, ki
živijo v lastnih gospodinjstvih
ali skupaj s sorodniki. ”Naš namen je preko vprašalnikov ugotoviti, ali potrebujejo kakršnokoli pomoč. Nekateri želijo, da jim
beremo, gremo v trgovino ali
podobno, če pa je problem hujši,
pa obvestimo ustrezne institucije, kot sta denimo center za socialno delo in zdravstveni dom.
Sicer pa po naših izkušnjah največ starejših potrebuje družabništvo,” ugotavlja Vojka Legat,
koordinatorica projekta v žirovniškem društvu.
”Če želimo izboljšati kakovost
življenja starejših, je nujno, da

Dan odprtih vrat

Uporabljamo kozmetiko
priznanih svetovnih
proizvajalcev (Gehwol,
Matis, Alessandro,...)
Zabreznica 53b, 4274 Žirovnica,
Tel.: 04/580-50-31, GSM: 031/610 - 910
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Sprejem veslačev z govejo juho
Brata Miha in Tomaž Pirih sta v četrvercu brez krmarja na olimpijskih igrah osvojila 4. mesto. V Smokuču
so jima po prihodu iz Pekinga pripravili prisrčen sprejem. ”Na najino željo je bilo veliko goveje juhe, saj je
po toliko časa že prav prijala,” je dejal Miha.
Bili smo na klepetu pri Mihi in Tomažu Pirihu, dveh veslačih iz Smokuča, sicer članih
Veslaškega kluba Bled. Povedala sta marsikaj
zanimivega: o olimpijskih igrah, na splošno o
veslanju, pa o aktualnih športnih temah. Za
starejšega, 30-letnega Miha, so bile olimpijske igre v Pekingu njegove tretje, za dve leti
mlajšega Tomaža pa druge. A tudi na Kitajskem se jima je medalja izmuznila. Skupaj z
Rokom Kolandrom in Rokom Rozmanom so
na olimpijski progi Shunyi v četvercu brez krmarja osvojili nehvaležno četrto mesto. Članska medalja z velikih tekmovanj jima tako še
vedno manjka, imata pa medalje z mladinskih
kategorij, članov do 23 let ter s svetovnih pokalov.
Prihajata iz Smokuča. To je majhna vas, ki
je dala kar dva olimpijca. So krajani zelo
ponosni na vaju?
Tomaž: ”Moram reči, da kar so, kar se je pokazalo na sprejemu, ki so nama ga pripravili
ob vrnitvi iz Pekinga. Bilo je super. Zbrala se
je skoraj cela vas. Še enkrat bi se jim rad za to
zahvalil.”
Miha: ”Skuhali so veliko goveje juhe, ker
sva rekla, da bi pa res že prijala.”
Kako popularna sta v vasi?
Miha: ”Nisva. Mislim, da ni nič drugače. Na
splošno oba zelo malo dava na popularnost.
Ah, mislim, da kar se popularnosti tiče, sploh
ni vredno govoriti.”
Sta edina veslača v vasi?
Miha: ”Ne, trije smo, še brat Žiga. On letos
prvo leto tekmuje pri mlajših članih. V četvercu je bil na svetovnem prvenstvu do 23 let. Je

Brata Tomaž in Miha Pirih
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pa v Pekingu nastopil lani, ko je tam potekalo
mladinsko svetovno prvenstvo. Bil je peti, kar
je res lep rezultat. Takrat sem rekel, da če
bomo še mi drugo leto peti, bo to kar dobro.
Potem smo njegovo uvrstitev presegli za eno
mesto.”
Če malce obudita spomine. Kdaj sta začela
z veslanjem?
Tomaž: ”Jaz sem začel tri leta za Mihom.
On je začel takoj po olimpijskih igrah v Barceloni leta 1992. Leta 1996 je dobil že prvo
medaljo na mladinskem svetovnem prvenstvu, kar me je še bolj potegnilo k veslanju.
Vseskozi sem mu sledil in leta 2002 sta se
najini poti združili. Od takrat naprej ves čas
veslava skupaj.”
Kako je prišlo do tega?
Tomaž: ”Posadki, v katerih sva prej veslala,
sta razpadli. Nismo vedeli, kaj bomo sestavili.
Odločitev je bila za četverec s krmarjem. V
čolnu smo bili vsi trije bratje: jaz, Miha, Žiga
je bil krmar. Poleg nas pa še dva Primorca. Na
svetovnem prvenstvu v Sevilli leta 2002 smo
osvojili peto mesto.”
To, da veslata v četvercu, pomeni, da med
vama ni tekmovalnosti?
Tomaž: ”Ne. No, ali pa je tekmovalnost, ker
celo sezono treniramo po dvojicah, kjer pa nisva skupaj, ker oba veslava na levo stran. Ko se
združimo, je vse to velik plus.”
Je bilo tekmovalnosti v preteklosti več?
Tomaž: ”Seveda. Miha je dve leti starejši in
na vsak način sem ga hotel posnemati, se dokazovati proti njemu. Želel sem biti vsaj tako
dober kot on.”

Miha, kako si gledal na to, da je v veslanje
prišel tudi mlajši brat?
”Tudi sam sem mu kdaj rekel, naj se pridruži. Na začetku se mi je zdelo fino, ko pa mi je
začel dihati za ovratnik, mi je šel pa včasih kar
malce na jetra. Enako se sedaj dogaja z Žigom,
ki je že v takih letih, da ima kakšen konkurenčen rezultat. Ne bi mi bilo ravno všeč, če bi bil
šele tretji veslač v družini.”
Se med seboj kdaj pomerita?
Miha: ”Trening v enojcih ni namenjen medsebojni primerjavi. So pa seveda težnje, da bi
se pomerila, a hraniva moči v glavnem za četverec. Na splošno je tako, da skušaš čimveč
moči prihraniti za takrat, ko je to najbolj pomembno.”
Pa vseeno: kdo je najhitrejši veslač v družini?
Miha: ”Ata sedaj ni konkurenčen, ker ima
zlomljeno nogo (smeh). Ne vem, težko bi rekel. Vsak ima predispozicije za kakšno disciplino. Če sem jaz hitrejši v skifu, Tomažu bolj
leži četverec, Žigu pa dvojni dvojec. Na to
vprašanje bi res težko odgovoril.”
Če pustimo družinsko tekmovalnost. Kakšna pa je bila konkurenca na olimpijskih igrah?
Miha: ”Tam so bili vsi, ki na svetu v četvercu kaj pomenijo. Pri nas je tako, da se na olimpijske igre uvrsti enajst najboljših posadk s
svetovnega prvenstva leto pred olimpijskimi
igrami, torej v tem primeru s SP leta 2007, ki
je bilo v Münchnu. Dve posadki se uvrstita še
iz dodatnih kvalifikacij mesec dni pred olimpijskimi igrami. Letos so bile na Poljskem. To
pomeni, da je na olimpijskih igrah res vsa elita. Ne veš, proti komu sploh imaš možnosti, da
ga premagaš. Dejansko je bilo izenačenih deset posadk. Pred odhodom v Peking sem dejal,
da smo lahko enajsti ali pa prvi. Za obe možnosti je bilo enako možnosti.”
Ste bili optimalno pripravljeni?
Tomaž: ”Seveda. Jaz še nikoli nisem bil bolje pripravljen kot letos. To se je poznalo tudi
na veslanju, na nastopu. Strinjam se z Mihom,
da take konkurence kot letos res še ni bilo nikoli. Prejšnja leta je izstopalo pet, maksimalno
šest čolnov, letos je bila ta številka že deset,
enajst. Ne upam si predstavljati, kaj bo prihodnje leto.”
Kakšni so bili cilji?
Tomaž: ”Bili so kar visoki. Na zadnjih tekmah svetovnega pokala, kljub temu da niso nastopili vsi čolni, smo pokazali, da iz tekme v
tekmo napredujemo in prav na zadnji tekmi na
Poljskem smo bili tretji. S tako dobro popotnico smo šli tudi v Peking.”
Ste v finalnem nastopu naredili kakšno
taktično napako?
Tomaž: ”Napake ni bilo prav nobene. Šli
smo na polno, še čez našo mejo. Ne bi se rad
opravičeval ali izmikal, a se mi zdi, da nam
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S sprejema v domačem Smokuču. Bratoma Pirih je čestital tudi Leopold Pogačar, župan občine Žirovnica, ki je
sprejem veslačev pripravila v sodelovanju z njihovimi domačimi, zavodom za turizem in kulturo, PGD Smokuč,
vaškim odborom in prebivalci Smokuča ter drugimi.
vreme v finalu ni bilo pisano na kožo. Pogoji
so bili izredno težki. Pihal je nasprotni veter,
kar nam ne ustreza. Upam si trditi, da, če bi
bilo vreme takšno, kot je bilo v polfinalu ali
dan po finalni tekmi, bi imeli medaljo.”
Ste s četrtim mestom vseeno zadovoljni?
Tomaž: ”Smo zadovoljni, a ostaja grenak
priokus. Medalja je bila blizu. Mislim, da smo
si jo vsaj malce zaslužili.”
Primerjava olimpijskih iger v Pekingu s
prejšnjimi? Vsi so govorili, da so bile to
olimpijske igre presežkov.
Miha: ”Se strinjam, sploh če jih primerjam s
Sydneyjem in Atenami, kjer sem bil zraven. Te
so bile največji spektakel. Videlo se je, da je
bilo vloženega veliko denarja, ne samo v olimpijske objekte, tudi ulice, stavbe, ogromno
stvari je bilo narejenih prav zaradi olimpijskih
iger. Peking je bil res olimpijski.”
Kako ste doživljali slovenske uspehe?
Miha: ”Bili smo veseli za vse. V glavnem
se športniki med seboj zelo dobro poznamo.
Letos je bilo sploh zanimivo, ker je bila
olimpijska reprezentanca zaradi pogojev bivanja še bolj enotna kot prejšnja leta. Vsi
smo bili v enem bloku, spodaj smo imeli
skupno sobo z računalniki, televizijo, kjer
smo se družili v prostem času. Ta občutek
povezanosti je bil še večji kot na prejšnjih
olimpijskih igrah.”
Odmevalo je zlato Primoža Kozmusa in potem njegove izjave glede skrbi za športnike.
Miha: ”Njegovega nastopa sem bil zelo vesel. Primoža poznam že od prej in vem, da je
zelo v redu tako športnik kot tudi človek. To je
sedaj še enkrat več dokazal. Tisti dan, ko je
dobil medaljo, na sprejemu ni mislil neposredno nase. Najprej se je spomnil na nas, ki nismo
dobili medalje, bili pa smo tik za njo. To je
zanj zelo velik plus, ki ga ne bom pozabil.”
Tomaž: ”Primoža podpiram in bi se mu za to
potezo zahvalil. Mislim pa, da bo špaga tukaj
za nas prekratka. Mogoče tudi zanj. Vsaj jaz
imam tak občutek.”
Kakšen pa je vajin status?

Tomaž: ”Letošnja uvrstitev pomeni status
športnika svetovnega razreda, ki velja štiri leta.
Sicer pa sva oba zaposlena kot športnika: jaz
sem v vojski, Miha je na carini.”
Verjetno že razmišljata tudi o prihodnosti.
Kaj po končani karieri?
Tomaž: ”Seveda, vedno več razmišljava o
tem. Vidiva, da se s tem ne bo dalo dolgo živeti. Finančne zaloge za varno prihodnost se v
tem športu ne da narediti. Kar se mene tiče, računam, da bom v vojski zaposlen ostal tudi po
koncu športne kariere.”
Miha: ”Delam zadnji izpit na Fakulteti za
šport in moji cilji so tudi v prihodnje povezani
s športom. Ne vidim se, da bi šport povsem zapustil. Kaj bi konkretno delal, pa ne vem.

Upam, da se bodo našli ljudje, ki mi bodo pomagali, sploh glede na to, da bom eden redkih
vrhunskih športnikov s končano fakultetno izobrazbo. Upam, da se bo tudi zame našlo kakšno dobro delovno mesto. Je pa res, kot je rekel
Tomaž. Leta in leta se odrekaš, delaš seveda v
prvi vrsti zase, ko pa enkrat končaš z veslanjem, si prepuščen sam sebi. Je težko, da stalno poslušaš neke obljube, naprezanja, kaj ti in
oni delajo za športnike. Ta problem je sedaj še
posebej aktualen. Dejstva pa ostajajo. Po koncu kariere si pozabljen in odvisen samo od
tega, kar si prej naredil v športu oziroma do
kakšne izobrazbe ti je uspelo priti. Ni nič drugega. Vse obljube izostanejo, na nikogar se ne
moreš več obrniti. Imam občutek, da si ljudje,
ki bi na tem področju morali kaj narediti, morda zatiskajo oči in pospravijo ta problem
športnikov pod preprogo. Klici na pomoč
športnikov so nekaj časa aktualni, potem pa
nanje pozabijo - tudi mediji.”
Koliko časa bosta še v veslanju?
Miha: ”Pred dvema, tremi leti je bil moj cilj,
da zdržim do Pekinga, nato pa se odločim,
kako naprej. Sezone še ni konec. Imamo še državno prvenstvo. Treba se bo odločiti. Izgledi
za nadaljevanje kariere so zaenkrat kar dobri.”
Tomaž: ”Jaz nekaj rezerve v sebi še vidim,
tako da mislim, da bom do Londona še zraven.”
Kaj počneta v prostem času?
Tomaž: ”S punco trenutno gradiva prizidek,
si urejava štalco, tako da ves prosti čas porabim za to.”
Miha: ”Jaz sem si po nekaj letih letos končno privoščil malce daljši dopust. Sploh ne morem verjeti, da mi je uspelo. Kakšnega posebnega hobija pa nimam. Po treningu se občasno
usedem za računalnk, pogledam televizijo, se
učim za fakulteto. Če Tomaž potrebuje pomoč
pri gradnji stanovanja, grem kaj pomagat. To je
pa praktično vse.”
Maja Bertoncelj, foto: T. D., K. P.

Miha (prvi z leve) in Tomaž (prvi z desne) sta skupaj z Rokom Kolandrom in Rokom Rozmanom na olimpijski
progi Shunyi v četvercu brez krmarja osvojila nehvaležno 4. mesto.
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Najboljša Gorenjka na mivki
Tjaša Zupan je 21-letna odbojkarica z Brega. Odbojko najraje igra na mivki. ”Poletje, morje, mivka, zabava.
Poleg tega sva v ekipi le dve igralki, kar pomeni, da si več v stiku z žogo,” opiše čar igranja
njenega prvega športa.
Tjaša Zupan je ena najboljših slovenskih igralk odbojke na mivki. Kot pravi, je to njen
prvi šport. V zimski sezoni ga dopolnjuje z igranjem dvoranske odbojke.
Kdaj in zakaj si se odločila za odbojko?
”Odbojka je bila eden izmed krožkov na šoli.
Trenirati sem jo začela v 4. razredu. Takoj mi
je postala všeč in v njej sem vztrajala. V odbojki na mivki pa sem od 7. razreda. Še bolj sem
jo vzljubila kot dvoransko in jo začela resno
trenirati. Letos sem igrala za ŠD Šentvid.”
Kaj ti pomeni ta šport?
”Najpomembnejša stvar je seveda šola, veliko pa mi pomeni tudi odbojka.”
Med igranjem odbojke na mivki in v dvorani je kar precej razlik. Katere so najpomembnejše?
”Razlika je res kar velika. Odbojko na mivki
pri nas lahko igramo le čez poletje, ker pokritih igrišč nimamo, tako kot jih imajo v tujini.
Zato pri nas tudi ni profesionalnih igralcev v
odbojki na mivki. Vsi moramo več ali manj, če
hočemo ostati v stiku z žogo, pozimi igrati
dvoransko odbojko. Razlike so še v drugih
stvareh, ko na primer v številu igralcev. Iz ekipe pri dvoranski odbojki jih igra šest, na mivki
samo dva, zato se mi zdi ta šport tudi bolj
atraktiven. Drugačna so pravila točkovanja. Na
mivki igramo dva niza do 21 točk, v dvorani pa
na tri dobljene nize do 25 točk.”
Kaj pa razlike v načinu igre?
”Tudi v tem so seveda razlike. Že sama tehnika se razlikuje, zato večinoma trenerji dvoranske odbojke ne vidijo radi, če igralci poleti
igrajo odbojko na mivki. Način igre z odbojke
na mivki potem preneseš tudi v dvorano.”
Tebi osebno te spremembe povzročajo težave?
”Ne povzročajo mi veliko težav, se kar hitro
privadim. Mi je pa po koncu poletja, ko se je
treba preseliti v dvorano, zelo težko, sem kar
malo slabe volje. Raje igram odbojko na mivki.”
V čem je čar igranja odbojke na mivki?
”Čar je zame v tem, da je povezana s poletjem, z zabavo, vse je bolj sproščeno kot v dvorani, čeprav igramo zares. Torej poletje, morje,... To imam rajši. Všeč mi je tudi, ker sta v
ekipi samo dva igralca, kar pomeni, da si več v
stiku z žogo in se lažje dokažeš kot v dvorani.”
Kdo je tvoja soigralka?
”Drugo sezono zapored sem igrala s 23-letno
Tino Jakob iz Ljubljane, ki igra samo odbojko
na mivki, medtem ko je z dvoransko končala.
Pred tem sem vsako leto menjala igralke. Zelo
težko jo je dobiti, saj jih ni veliko, ki bi bile
pripravljene igranju odbojke na mivki posvetiti celo poletje. Poleg tega je problem najti tudi
katero, ki bi stanovala blizu, kar pomeni težavo pri izvajanju skupnih treningov. Na Gorenjskem sploh ni nobene, ki bi se resno ukvarjala
z odbojko na mivki.”
Koliko sta uspeli skupaj trenirati?
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Pokalov in medalj iz odbojke na mivki se je nabralo že kar veliko. Še višje cilje ima za prihodnje sezone.
”Skupaj sva trenirali dvakrat na teden, posamično pa vsak dan. Pri treningu nama je letos
z nasveti pomagal eden izmed igralcev. Kako
bo prihodnje leto, se še ne ve. S Tino se morava pogovoriti, če bova še naprej igrali skupaj.”
Si zadovoljna z letošnjo sezono na mivki?
”Sem zadovoljna, sploh glede na pogoje, ki
sva jih imeli. Nekatere ekipe delajo na precej
bolj profesionalni ravni kot midve, imajo profesionalne trenerje iz tujine.”
Največji uspehi?
”Štirikrat zapored sem bila državna podprvakinja v mladinskih kategorijah do 16, 18, 20 in
23 let. Lani in letos sva se s Tino na državnem
članskem prvenstvu uvrstili med najboljše štiri
in bili na koncu obakrat četrti. Letos sem bila
3. v kategoriji do 23 let. Na najmočnejših turnirjih prvega razreda sva se dvakrat uvrstili
med štiri in enkrat dosegle 3. mesto. Tretji sva
bili tudi na študentskem državnem prvenstvu.
Preizkusili sva se tudi v tujini. Na začetku sezone sva igrali na turnirju v Avstriji in se uvrstili na glavni turnir, kar je bil lep uspeh.”
Sezona odbojke na mivki je končana, začenja se sezona dvoranske odbojke. Kje boš
igrala?
”Sicer sem članica Odbojkarskega kluba
Bled, vendar že nekaj let igram kot izposojena
igralka. Letos bom igrala pri ŽOK Partizan
Škofja Loka.”
Prvič?
”Ne, v Škofji Loki bom že četrto leto, tako da
ekipo zelo dobro poznam in se dobro razumemo. To je bil tudi glavni razlog, da sem se odločila, da bom ostala pri tem drugoligašu.”
Na kateri poziciji si najboljša?
”Najboljša sem na podaji.”

Kakšni so tvoji načrti v športu?
”Načrti so bolj vezani na odbojko na mivki.
Želim si, da bi jo lahko igrala še na višjem nivoju. Cilj je vsako leto izboljševati rezultate.
Če sva bili letos na državnem članskem prvenstvu četrti, si želim v prihodnji sezoni na stopničke. Še več bo treba trenirati, se za nabiranje
izkušenj udeležiti več tekem v tujini ter dobiti
resnega trenerja.”
Drugače študiraš?
”Sem študentka 3. letnika smeri Analitska
sociologija na Fakulteti za družbene vede. To
je bila moja prva in edina izbira. Že v srednji
šoli mi je bila sociologija najbolj zanimiv
predmet, tako da odločitev za študij ni bila težka.”
Kako preživljaš prosti čas?
”Ko sem doma, se sprehajam s psom, z Miškom, brskam po medmrežju. V prostem času,
kolikor ga sploh imam, ne počnem nič posebnega. Več ali manj je vse povezano z odbojko.”
Maja Bertoncelj,
foto: Tina Dokl

Tradicionalni pohod na Ajdno
Zavod za turizem in kulturo, Planinsko
društvo Žirovnica in Zavod za varstvo kulturne dediščine Kranj v nedeljo, 28. septembra, prirejajo tradicionalni pohod na
Ajdno. Zbor bo ob 8. uri na parkirišču
Elektra Žirovnica Moste. Organizirano bo
strokovno vodenje po arheološki naselbini
na Ajdni. Informacije na telefonski številki
04/580 15 03. A. H.

Šport, zanimivosti

Smučarski skakalci na
zmagovalnih stopničkah
Smučarski skakalci praktično ne poznajo počitka. Tako je tudi pri
Smučarskem skakalnem klubu Stol Žirovnica. Po zimski sezoni, ko so
se lahko pohvalili kar z nekaj lepimi rezultati, so se po kratkem premoru takoj začeli pripravljati na tekme na skakalnicah iz umetne
snovi. V avgustu so že začeli s tekmovanji, ki se sedaj nadaljujejo septembra in oktobra. Glavni trener Stanko Baloh je z rezultati zadovoljen in obenem upa, da bodo fantje formo še izboljševali. Nekaj tekmovalcev se je povzpelo na stopničke med najboljše. Na mednarodnem tekmovanju za Pokal Alpe Adria v Trbižu je pri dečkih do 12 let
Silvester Jernej zmagal, Matic Lotrič je osvojil drugo mesto. Pri
dečkih do 10 let je Štefan Sever zasedel 8. mesto. Nekaj dobrih
uvrstitev so člani žirovniškega kluba dosegli tudi na tekmovanjih za
Norčičev in Janežičev memorial v Kranju. Silvester Jernej je zmagal,
Matic Lotrič je bil šesti. Pri mladincih do 16 let je bil Rok Justin
dvakrat tretji. Poleg različnih tekmovanj na plastiki, skakalce sedaj
čakajo še državna prvenstva. 27. septembra bodo člani Smučarskega
skakalnega kluba Stol organizatorji regijskega pokala za dečke od 9 do
13 let. Tekmovanje se bo začelo ob 10. uri na skakalnicah na Glenci in
vabijo vse ljubitelje smučarskih skokov, da pridejo bodriti mlade upe.
Po nastopih na skakalnicah iz umetne snovi pa se bodo skakalci spet
preselili na sneg, kjer se bodo potegovali za nove dosežke.
Janko Rabič

Mladi pobarvali črte na
košarkarskem igrišču
Včasih je tudi na videz skromno opravljeno delo vredno vse pohvale.
Na košarkarskem igrišču v Glenci so bile črte že dalj časa v slabem
stanju oziroma jih skorajda ni bilo. To so opazili člani Društva prijateljev mladine Žirovnica, ko so bili tam na čistilni akciji ob dnevu
zemlje. Na občino Žirovnica so naslovili pobudo, da bi pobarvali črte,
vendar niso imeli barve. Hitro so našli skupno rešitev in člani društva
so se lotili barvanja. Kmalu je igrišče dobilo novo podobo in uporabniki sedaj z vidnih črt spet lahko mečejo proste mete in trojke. J. R.

Tek po poti kulturne dediščine
Zavod za turizem in kulturo ter občina Žirovnica v soboto, 27.
septembra, ob 16. uri organizirata tek po poti kulturne dediščine.
Dolžina proge znaša 6,8 kilometra, start in cilj pa bo na parceli
konjeniškega kluba. Informacije na 040/201 929. A. H.

Naj vas zima ne prehiti!
VULKANIZERSTVO ŽEMLJA JANEZ S.P.
Selo pri Žirovnici 38, 4274 Žirovnica
Tel.: 04/580 21 74
GSM: 041/641 197
E-pošta: jani.zemlja@gmail.com
www.vulkanizerstvo-zemlja.si

Pripravite vozilo
na zimske razmere

Bogata izbira zimskih pnevmatik priznanih
svetovnih proizvajalcev!
Obiščite nas:
Vsak dan
od 8. do 12. ure
ter od 14. do 18. ure,
sobota
od 9. do 12. ure.
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DOSTAVA HRANE NA DOM
Vsak dan od 13. - 22.45
Naročilo po telefonu: 04/533-40-80

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

●

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

●

●

Delovni čas:
Lokal: od 8. - 23.00
Kuhinja: od 11. - 22.45
Razvoz hrane: od 13. - 22.45

●

●

●

Vabljeni na teraso

Ko se začutite ... storite nekaj zase
in obiščite Kozmetični salon Andreja!
Jesen je tu, za vašo suho in od sonca utrujeno kožo bomo
poskrbeli z naravno kozmetiko Cholle. Tudi noge potrebujejo
osvežitev, zato jim privoščite kakovostno pedikuro. Za telo in
duha pa malo razvajanja s prečiščevalno antistresno ayurvedsko
masažo. In še novost, ki osvaja Slovenijo: selektivno fototermolizo z mednarodno oznako IPL (intenziven pulz svetlobe).
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

prej

potem

Mojstrica kozmetične nege Andreja Matučec
vas vabi, da jo obiščete.

Predhodna naročila sprejemamo
na telefonski številki 04/5801-745.

