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Ob dnevu Zemlje, 22. aprilu
Ob svetovnem dnevu Zemlje, 22. aprilu,
se občina Žirovnica tako kot že nekaj let
doslej vključuje v akcijo očistimo svoje
okolje, s katero organizirani člani društev,
zavodov in drugih organizacij simbolično
pokažejo svoj odnos do okolja in predvsem
dajo zgled mlajšim.
Želimo, da bi akcija potekala v soboto,
19. aprila, lahko pa tudi drug dan, če je za
posamezno skupino to lažje izvedljivo. Občina Žirovnica bo za vse organizirane skupine pripravila zaščitne rokavice, vreče za
smeti in za vsakega udeleženca malico v
enem od gostinskih lokalov v občini. Po
končani akciji bo zbrane odpadke odvozilo
javno podjetje JEKO-IN Jesenice.
Občinska uprava bo do petka, 4. aprila,
pripravila predlog tras oz. območij za čiščenje. Prosimo vse, ki se bodo udeležili akcije, da nas o tem obvestijo do 14. aprila, da
se dogovorimo glede trase čiščenja. O številu udeležencev naj nas skupine obvestijo
najkasneje do srede, 16. aprila, da bomo
pripravili zadosti potrebnega materiala.
Material bodo organizatorji dobili na Občini Žirovnica v petek, 18. aprila, če katera
od organizacij želi material prej, prosimo, da
nas o tem obvestite. Kontaktna oseba v občinski upravi je Helena Čadež, ki je dosegljiva na telefonski številki 5809-100 ali na
elektronskem naslovu obcina@zirovnica.si.
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Gradnja pločnika
v polnem razmahu
Rekonstrukcija regionalne ceste skozi Žirovnico ter gradnja pločnika
in avtobusnih zemljišč ob njej se pospešeno nadaljuje.
Kljub zapletom z odkupom zemljišč za
težko pričakovano rekonstrukcijo regionalne ceste skozi Žirovnico se dela zdaj nemoteno nadaljujejo. Kot so pojasnili na direkciji za ceste, za prvo etapo rekonstrukcije od
Žirovnice do zdravstvene postaje na Selu
dogovori potekajo še z dvema lastnikoma
zemljišč, za drugo etapo do mlekarne v Zabreznici pa morajo dogovor skleniti še s šestimi lastniki. ”O postopku razlastitve zaenkrat ne razmišljamo, saj si prizadevamo doseči dogovor, ki bi bil v obojestranski interes in razlastitev štejemo kot skrajno možnost,” so dodali na direkciji. Več o rekonstrukciji pa župan Leopold Pogačar:
”Naj se sliši še tako
čudno, vendar sem kot
župan izredno vesel, da
je cesta razkopana, saj
je to znak, da dela potekajo s polno paro.
Kljub nevšečnostim
doslej nismo dobili niti
ene pritožbe. Res je, da
moramo za prvo etapo
odkupiti še zemljišča
Leopold Pogačar
za avtobusno postajališče. Lastnik zemljišča
bi se strinjal z nekoliko manjšim postajališčem, a nam projektant zatrjuje, da ga je zaradi
predpisov težko zmanjšati, čeprav je v bližnji
in daljni okolici ob državnih cestah kup postajališč, za katere me ne bo nihče prepričal, da so
narejena po takšnih merah, kot so predvidena
ob cesti v Žirovnici. V tem trenutku je najpomembneje, da rekonstrukcija, ki bo zagotovila

večjo varnost udeležencev v prometu, poteka.
Prva etapa do zdravstvene postaje naj bi se zaključila do konca aprila, dela v sklopu druge
etape pa naj bi se predvidoma pričela konec
poletja.”
Kako se bo rekonstrukcija nadaljevala v
prihodnji letih?
”Ugotovili smo, da država v proračunu za
leto 2009 nima predvidenega nobenega denarja za nadaljevanje rekonstrukcije te ceste. Zaprosil sem, naj vendarle razmislijo o naši skupni investiciji in jo umestijo v proračun.”
Se je gradnja kanalizacije na Rodinah že
zaključila?
”Slišal sem očitke, da sem dajal nekorektne
izjave glede tega, kar pa ni res. Kanalizacija je
zaključena, priključki so že možni, dejstvo pa
je, da ceste še niso preplastene z asfaltom. Zdaj
torej potekajo zaključna dela. Dodati moram,
da je veliko ljudi na Rodinah zelo nerazumevajočih in netolerantnih, zaradi gradnje kanalizacije smo namreč prejeli kar nekaj nesramnih in
žaljivih klicev. Razumeti je treba, da zimski
čas ni najbolj primeren za asfaltiranje ceste, do
konca aprila pa naj bi bil asfalt vendarle položen.”
Tudi letošnji občinski proračun največ denarja predvideva za kanalizacijo, ki jo boste
zgradili v Vrbi in na Breznici ...
”Tako je. Izdelava projekta je v zaključni
fazi, pridobljene so vse služnosti za zemljišča,
v naslednjih dneh bomo na upravno enoto vložili vlogo za pridobitev gradbenega dovoljenja.
Gradnja naj bi se začela pred poletjem, končala pa se bo predvidoma še pred letošnjo zimo.
Investicija bo vredna 1,4 milijona evrov, pri če-
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Po gradnji kanalizacije so na Rodinah položili grob asfalt, ceste pa naj bi s finim preplastili do konca aprila.

Občina

Pločnik
je nujno potreben

Gradnja pločnika ob glavni cesti skozi Žirovnico
mer dobrih 60 odstotkov denarja oziroma 922
tisoč evrov pričakujemo od Evropskega sklada
za regionalni razvoj. Projekt je minuli teden
potrdil tudi Svet gorenjske regije. To so predvidoma zadnja sredstva, ki jih lahko pričakujemo
iz naslova razvoja regije v programskem obdobju 2007-2013, saj bo naša občina s tem porabila celotno kvoto, dogovorjeno v okviru Gorenjske za to obdobje. Ob gradnji kanalizacije
se bo obnovila napeljava vodovoda in javne
razsvetljave in bosta tako po zaključku investicije tudi ti dve naselji v celoti infrastrukturno
sodobno opremljeni.”

Kdaj bodo možni priključki na kanalizacijo?
”Prihodnje leto, ko bo zgrajen povezovalni
kanalizacijski vod od Studenčic do Žirovnice.
Tega bo občina gradila v okviru skupnega projekta Gorenjske, s katerim se prijavlja na evropska kohezijska sredstva. Z gradnjo kanala
bo poleg Vrbe in Breznice možno na kanalizacijo in Čistilno napravo Radovljica priključiti
tudi vso že zgrajeno kanalizacijo od Zabreznice do Žirovnice, ukiniti skupinske greznice
pod vasmi in na kanalizacijo priključiti tudi
poslovno cono Žirovnica ob koncu leta 2009.
Občinski svet sem že seznanil, da bi povezovalni kanal zgradili tudi v primeru, da bi izpadli na razpisu za evropska sredstva, saj je kanal
nujno potreben za realizacijo poslovne cone,
prav tako pa tudi nove večnamenske dvorane.”
Katera dela vas čakajo v prihodnjih mesecih?
”Služnosti za vodohran Rodine-Zabreznica
so pridobljene, maja se bo začela gradnja. V
teh dneh poteka zbiranje ponudb za projekt za
večnamensko dvorano. Na cestah se bodo začela krpanja in vzdrževalna dela po zimi. Tako
kot vsako leto bomo tudi letos asfaltirali nekaj
makadamskih cest, na vrsti je asfaltiranje križišča Cesarske ceste s cesto Breznica-Vrba, z

asfaltom bomo preplastili odseka v Smokuču
in na Bregu, v občinski prostorski načrt pa
bomo vnesli razširitev ceste v Završnico. Ceste
v posameznih vaseh sicer novo asfaltno prevleko dobivajo postopoma v sklopu gradnje kanalizacije, čeprav se recimo pri tem znajdemo v
zagati, saj v Mostah še pet let ne bo kanalizacije, cesta pa je še kako potrebna obnove.
Vprašanje je, ali je smiselno v asfaltiranje vložiti kup denarja, nato pa cesto čez nekaj let
razkopati. Letos jo bomo še pokrpali.”
Znano je, da si že dalj časa prizadevate, da
bi z Zavodom za varstvo kulturne dediščine
Kranj dosegli soglasje o najprimernejši varianti za obvoznico mimo Vrbe, skozi katero
se na dan pelje tudi do 1.500 avtomobilov.
Ste morda že našli skupni jezik?
”Izkoristil sem priložnost ob praznovanju 8.
februarja in na glas povedal za nastali problem,
ki ga bomo morali rešiti z zavodom. Letos nameravamo traso vnesti v občinski prostorski
načrt in še pred javno razgrnitvijo bi se radi z
zavodom ponovno sestali na to temo, saj je za
sprejem prostorskih aktov soglasje zavoda za
varstvo kulturne dediščine nujno. Znano je, da
je pripravljenih več idejnih rešitev, pri čemer je
za nas najbolj sprejemljiva vzhodna varianta.
Vse druge so nefunkcionalne, saj bi bila za nekatere občane pot skozi Vrbo še vedno najkrajša in je težko pričakovati, da se bodo vozili po
daljši poti po obvoznici. Zavod naši varianti
nasprotuje z obrazložitvijo, da naj bi kvarila
veduto, a se s tem ne morem strinjati, ker je teren valovit in cesta sploh ne bi bila tako moteča, kot menijo na zavodu, kjer zagovarjajo zahodno varianto. Vsekakor bomo vztrajali pri
vzhodni varianti, saj bo le ta rešila Vrbo, prebivalce in Prešernovo hišo pred prometom. Poleg tega nas bi obvoznica po tej varianti stala
manj, saj je polovica v bistvu že zgrajene, ker
bi se priključila na cesto, ki povezuje Vrbo z
Breznico. Vsaka druga varianta bi bila torej
popolnoma nesmiselna in če z zavodom soglasja ne bomo dosegli, obvoznice ne bomo
zgradili.”
Ana Hartman, foto: Kaja Pogačar

V tokratni anketi so nam sogovorniki v Žirovnici zaupali mnenja o rekonstrukciji regionalne ceste in gradnji pločnika ob njej.
Iris Krajnc: ”Zdi se
mi dobro, da gradijo
pločnik. Odkar je nov
župan, se je kar nekaj
začelo dogajati. Da pa
gradnja nekoga moti
in da promet ne poteka
tako, kot je treba, je pa
logično, če se hoče nekaj narediti. V tem ne
vidim nič slabega, treba je pač potrpeti.”
Erika Laharner:
”Zdi se mi, da je pločnik ob cesti potreben.
Sedaj, ko ga gradijo,
vse skupaj ni videti
prav lepo, a ko bodo
dela končana, bo pa
bolje.”
Marko Kogovšek:
”Počasi se premika
vse skupaj. Slišal sem,
da sama gradnja ni tak
problem, problemi so
menda s polaganjem
kablov, infrastrukture.
Pločnik je potreben, a
po mojem mnenju ne
na obeh straneh ceste.
Bolje bi bilo, da bi na
eni strani zgradili
pločnik, na drugi pa
kolesarsko stezo.”
Miro
Čančar:
”Pločnik je ob cesti
skozi Žirovnico absolutno nujno potreben.
Z gradnjo sem kar zadovoljen, zdi se mi, da
dela v redu in hitro potekajo. Zastoji ne nastajajo.”
Tadej Černe: ”Ko
gradijo cesto, pride
tudi do blata, luž in
zastojev. Bo pa potem
bolje. Pločnik se mi
zdi nujno potreben za
varnost otrok in drugih pešcev.”
A. H., foto: K. P.

Gradnja pločnika v občini
Občina Žirovnica se zahvaljuje občanom
za potrpežljivost in sodelovanje ob rekonstrukciji ceste, izgradnji avtobusnih postajališč in pločnika. Prva etapa del od Žirovnice
do Zdravstvene postaje na Selu se bo predvidoma zaključila 30. aprila 2008. Izvedba
gradbenih del druge etape (do Zabreznice)
pa se bo predvidoma začela konec letošnjega
poletja.
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Kaj bo s kipom talca iz Most?
Za ukradena doprsna kipa Janeza Jalna in Frana Saleškega Finžgarja sta ohranjena kalupa, kaj bo
z uničenim kipom talca iz Most, pa za zdaj še ni znano.
Kraja desetih bronastih kipov na Gorenjskem
je v začetku januarja pretresla tudi občane Žirovnice, saj so trije Jeseničani iz aleje slavnih
rojakov v Zabreznici odnesli doprsna kipa Janeza Jalna in Frana Saleškega Finžgarja, v
Mostah pa je izginil kip talca. Razočaranje je
bilo še večje nekaj dni kasneje, ko so kriminalisti ukradene kipe našli razrezane in uničene.
Ker so bili fragmenti kipov stisnjeni in skrivljeni, ni bila več možna nikakršna rekonstrukcija z restavratorskimi postopki.
Za doprsna kipa Jalna in Finžgarja, ki sta
delo kiparja Bojana Kunaverja, obstajata kalupa, ki ju hranijo v šoli v Zabreznici. Stališče
župana Leopolda Pogačarja je, da ostanke kipov pretalijo in vnovič vlijejo, z rebalansom

Ostanki kipa talca iz Most

proračuna pa naj bi zagotovili denar za to. Na
Zavodu za varstvo kulturne dediščine Kranj se
na drugi strani zavzemajo, da bi fragmente
ohranili kot muzejske eksponate in da bi razpisali natečaj za nove kipe. ”Livarji so namreč
zaradi slabe kakovosti brona odsvetovali pretopitev ostankov, a ker sta kipa last občine, bo ta
tudi odločila, ali bodo fragmente pretopili v
bron ali jih bodo zadržali v takšnem stanju in
ohranili kot spominske eksponate,” je pojasnil
vodja zavoda Miloš Ekar.
Za figuro talca iz Most ni kalupa, zato za
zdaj še ni znano, kakšna bo usoda uničenega
kipa, ki ga je izdelal kipar Jaka Torkar. Kot je
povedal Ekar, bi do kalupa lahko prišli na geodetskem inštitutu z eno najsodobnejših tehnologij, imenovano 3D scan: ”Na podlagi slikovnega gradiva bi prišli do tridimenzionalnega
modela, iz katerega bi se nato izdelal kalup.”
A za to bi potrebovali zelo dobro slikovno gradivo kipa iz vseh možnih strani. ”Vprašanje pa
je, ali sploh obstaja slika hrbta kipa, saj ga večinoma vsi slikajo od spredaj. Če se bodo na
občini odločili za ta projekt, bomo za slikovno
gradivo prosili tudi medije in preko njih pozvali ljudi, da nam posredujejo fotografije kipa.
Najbolj idealno bi bilo, da bi dobili posnetke iz
istega fotoaparata iz dveh ali treh zornih kotov,
saj ima vsaka fotografska leča določena popačenja,” je razložil Ekar in dodal, da gre za zelo
zahtevno tehnologijo.
Občina Žirovnica bo v imenu vseh treh oškodovanih občin (kipe so ukradli tudi na Jesenicah in v Dragi pri Begunjah) na sodišče vložila odškodninski zahtevek ter predlagala, da se
odškodninski in kazenski postopek združita.
Naj dodamo še, da naj bi naročnik kraje za de-

Poslovna cona prihodnje leto
Župan Leopold Pogačar je pred časom napovedal, da bodo prve
gradnje v poslovni coni v Mostah, ki se bo razprostirala na devetih hektarih med avtocesto in regionalno cesto, možne že letos, a sedaj kaže,
da bodo graditi najverjetneje začeli šele prihodnjo pomlad. ”Zavleklo
se je zaradi navadnega netopirja, ki živi v Zasipu. Obrtna cona namreč
pade v vplivno območje Nature 2000 in tako je bilo treba narediti dodatno študijo, kako bo cona vplivala na njegovo bivanje,” je pojasnil
župan in dodal, da morajo pripraviti še prometno študijo križišč. Večjih ovir na poti do obrtno-poslovne cone zdaj ne pričakuje več. V teh
dneh poteka javna razgrnitev sprememb družbenega plana, konec junija naj bi odlok obravnaval tudi občinski svet, spomladi prihodnje leto
pa bi predvidoma začeli s komunalnim opremljanjem in gradnjo.
Občina pri pripravi in izvedbi cone sodeluje s šenčurskim podjetjem
Protim Ržišnik Perc, ki je doslej odkupilo 90 odstotkov zemljišč, ta čas
pa pripravlja občinski lokacijski načrt. V podjetju pričakujejo, da bodo
prve objekte zgradili do konca prihodnjega leta. V coni naj bi na površini 8.400 kvadratnih metrov zgradili trgovsko-servisni center, na 42 tisoč kvadratnih metrih so predvideli servisne storitve in obrtne dejavnosti z objekti, zgrajenimi do četrte gradbene faze, in komunalno opremljenimi zemljišči, območje v velikosti 34 tisoč kvadratnih metrov pa bo
namenjeno logistiki in proizvodnji, v njem bodo zgolj komunalno
opremljena zemljišča.
A. H.
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Uničen obrazni del doprsnega kipa F. S. Finžgarja
set bronastih kipov iztržil največ šest tisoč evrov (cena za kilogram se namreč po besedah
Miloša Ekarja giba med šestimi in osmimi
evri), pri čemer naj bi tatovi zanje dobili 1.500
evrov. Zaslužek bi bil torej v primerjavi s povzročeno škodo precej majhen.
Ana Hartman

Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin družbenega plana Občine Jesenice za
Občino Žirovnica in dopolnjenega okoljskega poročila za potrebe obrtno-poslovne cone Žirovnica bo potekala v preddverju
občine Žirovnica od četrtka, 6. marca, do ponedeljka, 7. aprila vsak delavnik od 8. do 12. ure, ob sredah pa tudi od 14.00 do
16.30. V času javne razgrnitve bo v ponedeljek, 31. marca, ob
18. uri v Čopovi hiši (Žirovnica 14) opravljena tudi javna obravnava k razgrnjenemu dopolnjenemu osnutku sprememb in
dopolnitev in dopolnjenemu okoljskemu poročilu. Pripombe k
dopolnjenem osnutku obeh aktov lahko občani in zainteresirana
javnost vpišejo v knjigo pripomb na kraju javne razgrnitve ali pa
jih pošljejo na naslov: Občina Žirovnica, Breznica 3, 4270 Žirovnica oz. jih podajo ustno na zapisnik na javni obravnavi. Obravnavane bodo le podpisane in s polnim naslovom opremljene
pripombe in predlogi.

Prenos seje občinskega sveta
Naslednjo sejo žirovniškega občinskega sveta, ki bo 10. aprila ob 18.
uri, bo neposredno v živo prenašala Alpska televizija. Seja bo vidna v
kabelskem sistemu UPC Telemach na blejskem infokanalu.
A. H.
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Zahtevek občine še rešujejo
Državno pravobranilstvo v Kranju zahtevek Občine Žirovnica za vračilo prekomernih vlaganj
v telekomunikacijsko omrežje še rešuje.
Kljub obljubam državnega pravobranilstva
vsi zahtevki za vračilo vlaganj v telekomunikacijsko omrežje do konca lanskega leta niso bili
rešeni. Tudi zahtevek Občine Žirovnica za 876
upravičencev, vložen 2. junija 2004, trenutno še
rešujejo na kranjskem oddelku državnega pravobranilstva, je na naše poizvedovanje odgovorila državna pravobranilka Darinka Novak Zalaznik, ki ni vedela odgovoriti, kdaj bodo zahtevek Občine Žirovnica rešili. ”Reševanje zahtevkov je izredno velik in strokovno zahteven
projekt, zato državno pravobranilstvo upa na
nekaj potrpežljivosti pri upravičencih,” dodaja.
Zahtevke za vračilo vlaganj na Gorenjskem
rešuje Zunanji oddelek Državnega pravobranilstva v Kranju, reševanje 513 zahtevkov pa so
dodelili generalnemu državnemu pravobranilstvu v Ljubljani. V Kranju so doslej zaključili
2.683 zadev, od tega je bilo sklenjenih 787 poravnav, 1.868 zahtevkov je bilo zavrnjenih, 28
zahtevkov je bilo rešenih na drug način, nerešenih imajo še 263 zahtevkov, v Ljubljani pa so

Elektronske novičke občine Žirovnica
Od sedaj naprej se lahko naročite na elektronske novičke občine
Žirovnica, da boste bolje obveščeni o aktualnih obvestilih in razpisih.
Postopek je povsem preprost: odprite spletno stran občine
www.zirovnica.si, povsem levo spodaj kliknite na povezavo ‘Naročite
se na spletne novosti občine Žirovnica’, v okvirček vpišete naslov vaše
elektronske pošte in sledite navodilom.
A. H., foto: Tina Dokl

rešili 250 zahtevkov z Gorenjskega. Večino
doslej rešenih zahtevkov so vlagali upravičenci sami, sedaj pa rešujejo večinoma zahtevke,
ki so jih v imenu upravičencev vlagale občine
in krajevne skupnosti. Po zakonu se upravičencem vračajo samo vlaganja, ki presegajo 1.388
nekdanjih nemških mark, ali znesek, ki je bil
ob vključitvi za posamezno območje predviden kot obvezen.
Državno pravobranilstvo se pri reševanju zahtevkov srečuje z vrsto problemov, je pojasnila
Novak Zalaznikova. ”Pregledovanje obsežne
dokumentacije je zamudno, po pregledu pa se
šele ugotovi, da dokumentacija ni popolna ali
pa formulacija pogodb dopušča različne razloge. Ugotoviti ni mogoče natančnega števila naročnikov in koliko so bili ti dolžni plačati PTT
podjetju ali SIS-u po individualnih pogodbah,
zato je treba opraviti dodatne poizvedbe na Telekomu Slovenije, kjer velikokrat ugotovijo, da
zahtevane dokumentacije nimajo.”
Simon Šubic

stanjem. Po stanju zemljiške knjige Občinskega sodišča v Bujah so kot
solastniki vpisani:
- Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice, do 6738/10000 67,38-odstotni delež;
- Občina Kranjska Gora, Kolodvorska 1a, Kranjska Gora, do
2000/10000 - 20-odstotni delež in
- Občina Žirovnica, Breznica 3, Žirovnica, do 1262/10000 - 12,62odstotni delež.
Zemljišče, katerega lastnice so Občine Jesenice, Kranjska Gora in Žirovnica, ter del zemljišča, katerega je lastnik Istraturist, d. d., Umag,
skupaj tvorita avtokamp Finida.

Namestili prikazovalnik hitrosti ‘Vi vozite’
Na podlagi odločitve občine Žirovnica in sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu so v začetku marca ob glavni cesti na Breznici postavili prikazovalnik hitrosti ‘Vi vozite’. S tem želijo v preventivnem
smislu vplivati na voznike, da bodo bolj spoštovali omejitve hitrosti. Prikazovalnik bodo nameščali periodično na vse občinske ceste. Ker programska oprema omogoča statistično obdelavo podatkov o številu vozil,
hitrostih in podobno, bodo lahko ugotovili, ali je hitrost na posameznem
odseku ceste problematična. Na podlagi tega bodo lahko izvedli ukrepe
za umirjanje hitrosti oz. obveščali pristojne organe, da ukrepajo.

Obvestilo
Občina Žirovnica vas obvešča, da je v AC Finida pri Umagu nekaj izpraznjenih mest za postavitev počitniške prikolice. Ker smo (občina
Žirovnica) solastniki navedenih počitniških kapacitet, imate možnost
najema pod ugodnejšimi pogoji tudi naši občani. Za informacije se lahko obrnete na Ano Stošič, Občina Jesenice, tel. 58 69 214.
Za boljše razumevanje vam posredujemo naslednjo informacijo:
Občina Jesenice je 1963 leta kupila zemljišče v avtokampu Finida pri
Sv. Ivanu, k.o. Lovrečica, v skupni izmeri 16.910 m2 (parc. št.: 62/4
gozd v izmeri 12.661 m2, parc. št.: 62/7 gozd v izmeri 4.249 m2). To
zemljišče je bilo urejeno s sredstvi takratnega sklada skupne porabe
Občine Jesenice. Zaradi delitve občine Jesenice na tri občine je bilo
zemljiško knjižno stanje v letu 2003 urejeno in usklajeno z dejanskim
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Nova organizacija civilne zaščite
Več let smo ugotavljali, da veljavna zakonodaja glede organiziranosti civilne zaščite ni
ustrezna. Po razdelitvi občin s 60 na več kot
200 so bile zahtevane sestave civilne zaščite
preobsežne in zahteve za njihovo opremljanje
so presegale tako kadrovske kot finančne možnosti občine. Ministrstvo za obrambo, v katerega pristojnost sodi civilna zaščita, je vsa leta
napovedovalo spremembe glede organiziranosti, zato smo v preteklih letih kadrovsko popolnili prioritetno tiste enote, za katere smo ocenjevali, da jih bo občina potrebovala tudi po
zmanjšanju normativov za organiziranje.
V letu 2007 je bila sprejeta nova uredba o
organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil
za zaščito, reševanje in pomoč, ki je močno
spremenila zahteve glede organiziranja enot
ZR v občini, kakršna je naša. Po novi uredbi za
občino Žirovnica niso več potrebne enota za
prvo medicinsko pomoč, enote za dekontaminacijo, poverjeniki CZ in namesto dveh je zahtevana ena ekipa za reševanje. Službe za oskrbo občina organizira na podlagi lastne ocene
ogroženosti in v njej ugotovljene potrebe po
organiziranju teh enot.
Občinski svet je zato na februarski seji sprejel nov sklep o organizaciji enot zaščite in reševanja. V tem sklepu je upošteval spremenjene zahteve iz državne uredbe in ocenjene potrebe. V občini Žirovnica je ekipa za prvo medicinsko pomoč v celoti kadrovsko popolnjena
z mladimi kadri, v celoti opremljena in tudi
usposobljena. Ekipa se je v letu 2006 kot celota in v letu 2007 kot del ekipe skupaj z ekipo
občine Jesenice udeležila regijskega preverjanja znanja ekip prve pomoči. V letu 2007 se je
kot prva na regijskem udeležila državnega tekmovanja. Zato je občinski svet sprejel predlog,
da ekipa ostane.
Po novem so v občini organizirane naslednje
enote in službe civilne zaščite: ekipa za prvo
pomoč, ekipa za iskanje zasutih iz ruševin,

ekipa za reševanje, ekipa za oskrbo, ekipa za
zveze, ekipa za prevoz, ekipa za informacijsko
podporo in administrativno delo in štab civilne
zaščite. Število pripadnikov v vsaki od predlaganih enot bo določeno s podzakonskim aktom, ki ga še čakamo.
Tudi vnaprej je še večja in najpomembnejša
vloga v sistemu zaščite in reševanja predvidena za enote gasilcev v PGD Smokuč in PGD
Zabreznica ter GARS Jesenice, ki poleg gašenja rešujejo tudi ob vseh ostalih nesrečah in
predvsem prej, kot nastane potreba po aktiviranju drugih enot CZ. Te enote je občina v preteklih letih intenzivno opremljala in tudi zagotavljala sredstva za njihovo delovanje in usposabljanje.
Občina v sistem zaščite in reševanja vključuje tudi društva, ki usposabljajo kader in lahko
pomagajo v primeru naravnih in drugih nesreč.
Vključeni so:
- 'Društvo gorske reševalne službe Radovljica
na področju reševanja v gorah,
- ZSKSS Skavtski steg pod svobodnim soncem Breznica v primeru naravnih in drugih
naravnih nesreč za nastanitev in preskrbo
ogroženih prebivalcev,
- Podvodna reševalna služba Slovenije, RP
Bled na področju reševanja iz vode,
- Radio klub Lesce na področju zvez.
Vsa društva pomagajo v okviru svojih možnosti tudi pri drugih nalogah v primeru naravnih nesreč.
Kot gospodarske družbe, zavodi in druge
organizacije so v sistem vključeni Zdravstveni
dom Jesenice, Zdravstvena postaja Selo pri
Žirovnici za opravljanje prve medicinske
pomoči, Center za socialno delo Jesenice za
opravljanje nalog pomoči ogroženim in prizadetim prebivalcem, Radio Triglav Jesenice za
opravljanje nalog obveščanja prebivalcev in
JEKO-IN, d. o. o., Jesenice za opravljanje
nalog tehničnega reševanja.

Sondiranje domnevnih grobišč
Komisija Vlade RS za reševanje vprašanj prekritih grobišč je v
letošnji program sondiranj vključila tudi pet domnevnih povojnih
grobišč na območju občine Žirovnica. Kot je pojasnil Pavel Jamnik,
predstavnik policije v komisiji, na območju občine na osnovi ustnih
virov informacij za zdaj poznajo lokacije domnevnih grobišč v okolici
Most, Vrbe, Sela in Smokuča. ”O žrtvah, ki so v teh grobiščih zakopane, imamo zbrane okvirne podatke o številu in narodnosti. Nekaj
podatkov smo uspeli zbrati tudi o poteku poboja in domnevnih
udeležencih. Sondiranja se bodo predvidoma začela maja. Postopek
ponavadi traja le nekaj ur, saj se dela ustavijo tisti trenutek, ko se
najde prve človeške kosti,” je razložil Jamnik.
V Mostah naj bi bili dve povojni grobišči: Bavdova ledina I (ob kamniti ogradi) in Bavdova ledina II (bivši peskokop). ”Na teh mestih naj
bi bili po zbranih podatkih zakopani pobiti Hrvati, ki so jih zajeli in jih
najprej imeli zaprte nekaj dni v Žirovnici, kjer so jih zasliševali.
Število pobitih za Bavdovo ledino II ni znano, na grobišču Bavdova
ledina I pa naj bi bilo zakopanih od šest do osem ljudi,” je pojasnil
Jamnik. V grobišču na Poharjevem travniku na Selu naj bi bilo
zakopanih od deset do petnajst Hrvatov. Okoliščine poboja, ki naj bi
ga izvedla 29. hercegovska divizija, niso znane, zgodil pa naj bi se
v drugi polovici maja 1945. Jamnik je še povedal, da naj bi bilo v
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Uroš Vovčak
Ob dnevu civilne zaščite, prvem marcu, sta
župan Leopold Pogačar in poveljnik štaba civilne zaščite Uroš Vovčak organizirala sprejem za pripadnike civilne zaščite. Ob tej priložnosti je Marjan Ješe, poveljnik štaba CZ
Radovljica, predstavil izkušnje z reševanja ob
lanskem neurju v Kropi in opozoril na številne
praktične probleme v primeru nesreče.
Čeprav je praznik mimo, ob tej priložnosti
čestitamo vsem pripadnikom enot, društev in
drugih organizacij CZ ob dnevu civilne zaščite in se zahvaljujemo za čas, ki so ga žrtvovali za usposabljanje, delo v enotah, predvsem
pa za pomoč v primeru nesreč.
Bernarda Resman, foto: Kaja Pogačar

domnevnem grobišču Belejeva lipa v Vrbi pobitih in zakopanih približno dvajset delavcev tedanje Kranjske industrijske družbe na Jesenicah,
ob poti proti Smokuški planini pa naj bi bilo večje grobišče Smokuški
most z neznano identiteto in številom pobitih ljudi.
Jamnik poziva občane Žirovnice, ki morda poznajo okoliščine v
zvezi z grobišči v občini ali drugje po Sloveniji, da s svojimi podatki
pripomorejo k razjasnitvi dogodkov. Pokličete ga lahko na Generalno
policijsko upravo v Ljubljano. Ana Hartman

Predstavitev prometne varnosti
na območju občine
Policijska postaja Jesenice v sodelovanju z SPV Občine Žirovnica
vabi vse občane na predstavitev prometne varnosti na območju Občine
Žirovnica, ki bo potekala dne 3. aprila 2008 ob 17. uri v Žirovnici v
prostorih Zavoda za turizem in kulturo Žirovnica (Čopova hiša),
Žirovnica 14. Naš namen je predstaviti prometno varnost na našem
območju, delo policistov, predstaviti težave, s katerimi se srečujemo, in
prisluhniti predlogom in vprašanjem občanov, ter tudi tako najti
kakšno rešitev, s katero bi vplivali na večjo varnost v cestnem prometu.
Predstavitev bosta izvedla pomočnik komandirja PP Jesenice Simon
Sušanj in vodja policijskega okoliša Marko Panić. Vabljeni!

Občina

Praznjenje individualnih greznic
JEKO-IN Jesenice kot izvajalec javne službe
izvaja praznjenje greznic s posebnimi vozili za
praznjenje, vsebino pa odvaža na čistilno napravo Jesenice. Redno letno praznjenje greznic
v letu 2008 bo potekalo od 25. marca do 30.
oktobra. Praznjenje greznic se izvaja enkrat na
leto po planu, in sicer v občini Žirovnica po
naslednjem razporedu:
- april: Rodine, Doslovče, Smokuč
- maj: Smokuč, Breznica
- junij: Zabreznica
- julij: Selo, Vrba
- avgust: Žirovnica, Moste
- september: Breg.
Praznjenje greznic lahko naročite na telefonski številki 04/5810-480 ali pa preko obrazca, ki ga najdete na naši spletni strani,
www.jeko-in.si, pod rubriko Vloge in obrazci
- Naročilo praznjenja in čiščenja greznic
(www.jeko-in.si/index.php?t=greznica). Vanj
enostavno vnesete vaše podatke in kliknete ‘pošlji’.
V redni letni plan niso zajete:
- greznice, katerih iztok je priključen na javno
kanalizacijo;
- greznice, skupne za hlev in stanovanjski objekt;
- greznice, ki niso dostopne z vozili za praznjenje;
- male čistilne naprave;
- ponikovalnice za ponikanje padavinskih vod
s streh in padavinskih odpadnih vod ter odpadnih vod iz greznic;
- razni objekti na interni kanalizaciji - lovilci
maščob na kanalizaciji za meteorno odpadno
vodo, lovilci maščob v gostinskih objektih, ipd.
Praznjenje teh objektov, razen greznice, ki so
skupne za hlev in stanovanjski objekt, se izvede
le na osnovi posebnega naročila in plačila stran-

ke. Vsebina se odvaža na čistilno napravo Jesenice. Greznice se praznijo enkrat na leto. Ob
praznjenju se pusti 1/6 vsebine v greznici, da se
sveža odpadna voda cepi in se tako pospeši biološka presnova organskih snovi v odpadni vodi.
Vsako nadaljnje praznjenje se izvede le na osnovi posebnega naročila in plačila storitve.

Priključitev na javno kanalizacijo
V občini Žirovnica je bila v letu 2006 zgrajena javna kanalizacija po naselju Doslovče in
povezovalni kanal Smokuč-Studenčice, v letu
2007 pa javna kanalizacija v naselju Rodine s
priključkom na povezovalni kanal. Novozgrajene kanalizacije in povezovalni kanal so namenjene odvajanju komunalnih odpadnih vod
do čistilne naprave Radovljica, stara kanalizacija pa služi za odvajanje meteornih vod.
Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in
padavinske odpadne vode v Občini Žirovnica
določa obvezno sočasno izvedbo kanalizacijskega priključka na območju, kjer se gradi
nova javna kanalizacija. Priključitev je obvezna za vse objekte v naselju ali zunaj naselja ali
dele naselja, ki je opremljeno z javno kanalizacijo, če dolžina priključka ne presega 50 metrov na prebivalca in je odvajanje odpadnih
vod možno brez naprav za prečrpavanje.
Ob izvedbi kanalizacijskega priključka je potrebno obstoječo greznico očistiti in ukiniti, v
novo kanalizacijo pa speljati samo odpadne
vode. Meteorne vode se odvajajo ločeno v lastne ponikovalnice. Priključitev meteornih vod v
novo kanalizacijo ni dovoljena.
Vsi uporabniki, ki niso priključeni na že
zgrajeno kanalizacijo, pa so za to dani vsi po-

goji, so se dolžni priključiti na javno kanalizacijo v roku šestih mesecev od izgradnje oz.
prejema obvestila o obvezni priključitvi.
Za naselje Smokuč je ta rok že potekel,
zato pozivamo občane, ki tega še niso storili, da čim prej oddajo vlogo za izdajo soglasja za priključitev na javno kanalizacijo, ločijo meteorne in odpadne vode, ter se priključijo na javno kanalizacijo. Občani v naselju Doslovče naj bi se priključili na javno
kanalizacijo do 1. aprila 2008, v naselju Rodine pa do 1. julija 2008.
Kanalizacijski priključek se lahko izvede le
na osnovi soglasja za priključitev, ki ga izda
upravljavec javne kanalizacije JEKO-IN na
podlagi vloge uporabnika. V soglasju so poleg
lokacije priključka določeni tudi ostali pogoji
za priključitev, ki jih je uporabnik dolžan
upoštevati.
Obrazec ‘Vloga za izdajo soglasja za priključitev’ ste občani zgoraj omenjenih naselij dobili po pošti. Če ga niste prejeli ali ste ga izgubili, so vsi obrazci in vloge dostopni na naši spletni strani (www.jeko-in.si pod rubriko Vloge in
obrazci). Priključek na kanalizacijo lahko izvede upravljavec kanalizacije (Jeko-in, d. o. o, Jesenice) ali drugi za to usposobljeni izvajalci
pod nadzorom upravljavca javne kanalizacije.
O izvedbi hišnega priključka, ukinitvi greznice ali MČN je potrebno obvezno pisno obvestiti upravljavca javne kanalizacije. Obrazec
- Pisno obvestilo o priključitvi objekta na javno kanalizacijo - ste prav tako prejeli po pošti,
najdete pa ga tudi na naši spletni strani.
Mateja Košir, vodja
odvajanja in čiščenja odpadnih vod

Daljinsko odčitavanje vodomerov
Voda postaja v zadnjih letih vedno bolj pomembna, tako za porabnike
kot tudi za distributerje. Še pred kratkim se je poraba vode merila pavšalno, le večji obrati in porabniki so imeli vgrajene vodomere. Glede na
novo zakonodajo in v skladu z Odlokom o oskrbi s pitno vodo na območju občine Jesenice in Odlokom o oskrbi s pitno vodo na območju občine
Žirovnica je potrebno, da je vsa porabljena voda izmerjena. V občinah Jesenice in Žirovnica imamo vgrajenih 4.157 vodomerov. Porabo vode za
industrijo, podjetja in večje odjemalce moramo odčitavati mesečno, zato
smo se odločili za nadgradnjo vodomerov z daljinskim odčitavanjem.
Prednosti daljinskega odčitavanja:
- tehnični nadzor: daljinsko odčitavanje je obenem tudi kontrola nad
delovanjem vodovodnega sistema;
- pri odčitavanju je izključen človeški faktor;
- odčitavanje ne moti uporabnika;
- obračun vodarine je hiter in zanesljiv.
Kako izbrati ustrezen sistem?
Na tržišču se pojavlja kar nekaj proizvajalcev, ki ponujajo različne
variante daljinskega odčitavanja. Osnova za vsak sistem daljinskega
odčitavanja je merilo (vodomer, merilec pretoka), ki je opremljeno z
ustreznim impulznim ali drugim elektronskim izhodom.
Izbiramo lahko med naslednjimi vrstami prenosa podatkov:
- odčitavanje podatkov z ročnim terminalom;
- povezava merila z računalniškim centrom preko modema;
- prenos podatkov po radijski ali GSM zvezi.
Vsi vodomeri, ki jih je vgradilo podjetje JEKO-IN Jesenice, so že
opremljeni s črtnimi kodami. To popisovalcu močno olajša delo, saj

mu pri popisu ni potrebno iskati naslovnika in samo z odčitkom črtne
kode z ročnim terminalom vanj vnese odčitano stanje vodomera. Ročni terminal - dlančnik pa je programiran tako, da popisovalca opozori,
če pri vnosu podatkov vnese številke, ki odstopajo od prejšnjih.
Podjetje JEKO-IN je vgradilo že 40 vodomerov z nadgradnjo za
daljinsko odčitavanje na težko dostopnih mestih.
Nadgradnjo vodomera predstavljajo:
- impulzivni oddajnik;
- radio modul;
- sprejemnik (dlančnik).
Impulzivni oddajnik je vgrajen na vodomeru in je preko kabla
povezan z radio modulom - oddajnikom, ki je vgrajen na steni jaška
ali pritrjen na vodovodno cev. Po namestitvi modula na vodomernem
mestu je potrebno modul programirati na začetno stanje na vodomeru. Dvosmerno radijsko komunikacijo omogoča enostavno brezžično
programiranje modula. Pri popisu popisovalec z ročnim terminalom
- dlančnikom pokliče radio modul, ki posreduje podatke v ročni
računalnik. Dnevno zbrani podatki se s programskim paketom
prenesejo na računalnik za obračun vodarine.
Izkazalo se je, da je daljinsko odčitavanje vodomerov hitro, učinkovito, enostavno in pregledno, zato bomo z vgradnjo modulov za
daljinsko odčitavanje nadaljevali. Enostavna pa je tudi povezava z
obračunskim programom, saj vključuje tudi možnost vnosa opomb.
Možna pa je tudi kontrola vmesnega stanja porabe vode na osnovi
povprečne porabe.
Jurij Dovžan, JEKO-IN
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Občina, oglas

Nevarnost pasjih iztrebkov OPOZORILO
Pasji iztrebki predstavljajo veliko nevarnost, če otrok prime iztrebek v roko in ga nese v usta. Velikokrat ga pohodi in se med igro
tudi povalja v njem, kar je še kako

nehigiensko. Pri tovrstnih fekalnih
iztrebkih pa so navzoči tudi povzročitelji črevesnih bolezni, npr.:
salmonele, gliste ... Gliste najpogosteje najdemo pri mladičih in

mladih živalih, trakulje pa najpogosteje pri odraslih živalih. Okužene živali z iztrebki izločajo veliko število jajčec in z njimi okužijo travnike, igrišča, zelenice, dvorišča, parke, torej okolje, v katerem živijo in se gibljejo. Jajčeca
se zadržujejo tudi na dlakah živali
in so zelo odporna ter lahko v
okolju preživijo tudi nekaj let. Z
njimi in drugimi razvojnimi oblikami zajedavcev se lahko okužijo
živali pa tudi ljudje.
Pasji iztrebki so vir bakterij in
torej nevarni predvsem za otroke
in ostale živali.

Lastnike psov zato prosimo in
opozarjamo, da pobirajo pasje
iztrebke in jih odlagajo v za to
namenjene koše za iztrebke oz.
jih odstranijo na drug ustrezen
način.
V občini so nameščeni koši za
pasje iztrebke ob AC na Bregu, ob
Cesarski cesti, pod Ajdno, v Završnici, v Glenci ...
Če bomo v prihodnje še naprej
prejemali pritožbe kmetov,
posameznikov in društev, bomo
prisiljeni zahtevati nadzor in
represivno ukrepanje komunalnega redarja.

Odvoz zelenega odreza in odpadkov z vrtov
Obveščamo Vas, da zeleni odrez, trava in drugi odpadki iz
vrtov NE SODIJO v zabojnike za komunalne odpadke, zato
vas prosimo, da upoštevate naslednja navodila:
- gospodinjstva, ki se nahajajo na območjih z individualno in
podeželsko poselitvijo, imajo možnost kompostiranja na lastnem
vrtu, zato želimo, da ga izvajajo v čim večji meri;
- v primeru večjih količin zelenega odreza (čisti dovoz) je možna
brezplačna oddaja odpadkov v količini do 500 kg ali ene avtomobilske prikolice na mesec na kompostarno, ki se nahaja na odlagališču
Mala Mežakla;
- od 1. marca do 15. maja 2008, po predhodnem dogovoru na
tel. št. 041/650-928, bomo z dodatno relacijo brezplačno pobirali
zeleni odrez (listje, trava, živa meja). Odpadke bomo odpeljali v
roku 14 dni. Vejevja s to relacijo ne bomo pobirali (za veje lahko
proti plačilu naročite drobilec vej na tel. št. 031/605-009).
To obvestilo je hkrati tudi opozorilo, saj v prihodnje zabojnikov s preveliko vsebnostjo bioloških odpadkov ne bomo izpraznili! JEKO-IN, Jesenice

Praznjenje ekoloških otokov

Peter Kapus s.p.
Smokuč 50, 4274 Žirovnica

Peter Kapus s.p., Zapuže 11a, Begunje na Gorenjskem

DOSTAVA HRANE NA DOM
od ponedeljka do petka od 15. ure dalje
sobota, nedelja, prazniki od 12. ure dalje
NAROČILA PO TELEFONU

04/580-30-18

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

V občini Žirovnica je trenutno postavljenih 18 ekoloških otokov za
ločeno zbiranje odpadnega papirja, stekla, plastenk in pločevink.
Zabojniki za ločeno zbiranje frakcij na ekoloških otokih se praznijo s posebnimi relacijami, in sicer:
- odpadni papir redno tedensko (ob četrtkih in ob petkih),
- plastenke na vsaka dva tedna (ob torkih in ob sredah),
- steklo in pločevinke enkrat na mesec (ob torkih in ob sredah).
V podjetju menimo, da trenutna pogostnost praznjenja zabojnikov
na ekoloških otokih zadošča. Če pa se bodo količine ločeno zbranih
odpadkov povečevale - tak je namreč trend zadnjih let - bomo v
podjetju povečali število odvozov zabojnikov na ekoloških otokih.
Upamo, da bodo k večjim količinam ločeno zbranih odpadkov
pripomogle tudi Eko torbe, ki so jih konec lanskega leta prejela vsa
gospodinjstva v občini Žirovnica.
Nemalokrat opazimo, da občani neustrezno odlagajo ločeno
zbrane odpadke; bodisi jih odložijo ob zabojnik za odpadke, čeprav
le-ta običajno sploh ni poln. Zlasti to velja za večje kose embalaže,
ki jih je potrebno predhodno raztrgati, da jih je možno skozi odprtino
odvreči v zabojnik. Prav tako je priporočljivo plastenke in pločevinke
stiskati, saj je tako olajšan transport tako od gospodinjstva do zabojnika, kot tudi do predelovalca ločeno zbranih surovin - Dinosa.
Ločujmo odpadke, saj tako varujemo naravo in naši otroci
nam bodo hvaležni! JEKO-IN, Jesenice

Politične stranke

Minilo je že leto in pol od začetka novega
mandata župana in občinskega sveta v novi sestavi in po vseh kazalcih bi se ob pravilnih aktivnostih morali s strani odgovornih začeti kazati prvi rezultati. Tako je trenutna demokratična ureditev s štiriletnimi mandati nastavljena in temu primerna so pričakovanja volivcev.
To pomeni, da se po tem začetnem obdobju
morajo začeti izvajati prve odločitve vladajoče
strukture v obliki projektov, preureditve strateških odločitev, odnosa do organizacij v lokalni
skupnosti in podpore različnim prizadevanjem.
Nenazadnje pa se v tem obdobju oblikuje tudi
celotna klima odnosov med občani, organizacijami in vodstvenim delom občine, predvsem
županom.
Neodvisna lista za Žirovnico z županom Leopoldom Pogačarjem je na začetku mandata
prevzela vodilno vlogo pri prizadevanjih za

boljše življenje vseh občanov v naši občini.
Naše predvolilno geslo ”Ne levo ne desno - naprej za Žirovnico” poskušamo upoštevati na
vseh področjih. Predvsem nam je pomembno,
da bomo naše obljube v največji meri izpolnili
v časovno razumnem roku in ne samo pripravljali podlage na dolgo in široko za aktivnosti
nekje v prihodnosti. Koliko nam to uspeva, boste občani presodili seveda sami (v tem je čar
demokracije). No, že samo, če se ozremo na
hitro po občini, lahko opazite, da se kar veliko
dogaja. Projekti so se začeli izvajati in to je
vsekakor dobro. Naj naštejem nekaj večjih aktivnosti:
- rekonstrukcija ceste in gradnja pločnika skozi Žirovnico,
- izgradnja vodohrana,
- izgradnja večnamenske dvorane pri osnovni šoli,
- izgradnja (realizacija) obrtne cone,

- asfaltiranje občinskih cest, ki so še v makadamu in
- izgradnja kanalizacijskega sistema v občini.
Ob tem seveda nismo pozabili na podporo
organizacijam in društvom, kulturo, šport in
nenazadnje sproščeni del bivanja naših občanov. Vse to z namenom, da bi bilo življenje v
naši občini prijetno in zanimivo za vsakega občana. Ob dejstvu, da je naša občina obkrožena
tudi z naravnimi lepotami, lahko zaključimo,
da vsi skupaj bivamo v prijetnem ambientu. V
neodvisni listi za Žirovnico pa se bomo še naprej trudili za Vas, občane, in vam poskušali
bivanje v naši občini narediti še bolj prijetno.
V imenu župana in članov občinskega sveta
neodvisne liste za Žirovnico se obenem zahvaljujemo za vse besede podpore in odobravanja
pri naših prizadevanjih in lahko računate na
nas tudi v prihodnje. Milan Dubravac

Socialni demokrati občine Žirovnica
se pripravljajo na volitve
Letošnje leto bo v znamenju volitev v Državni zbor, na katere se Socialni demokrati intenzivno pripravljamo. Volilno leto 2008 bo pomembno za razvoj Slovenije, saj se poleg nedokončanih projektov prejšnjih
vlad kopiči tudi veliko novih problemov. Nekaj jih prinese okolje, nekaj
pa jih kot vedno povzročimo sami.
V duhu priprav na volitve smo januarja organizirali letno konferenco
Socialnih demokratov v občini Žirovnica, na kateri smo ob prijetnem
druženju predstavili članom in simpatizerjem naše dosedanje delo in
okviren program aktivnosti v začetku leta 2008. Poudarili smo našo socialdemokratsko usmeritev in pomen odprtosti stranke do vseh
posameznikov, ki so pripravljeni s svojim znanjem in izkušnjami prispevati svoj delež k blagostanju in napredku prebivalcev občine Žirovnica.
Tak način ravnanja pa pričakujemo tudi od drugih političnih dejavnikov
v občini, ki bodo zmogli in znali sodelovati z drugimi, da bomo s skupnimi močmi premikali stvari na bolje. Naš program sloni na ustvarjanju
novih priložnostih za občane, občino in državo.
Na letni konferenci smo opozorili člane na odgovorno evidentiranje
kandidatov za državni zbor Republike Slovenije in terminski načrt
aktivnosti, ki bodo potekale na sledeč način:
Do konca marca bodo volilni štabi pregledali prispele evidenčne
liste in izdelali seznam predlogov. Predlagani kandidati bodo oddali
pisno soglasje h kandidaturi, temu pa bo sledilo oblikovanje izbora
kandidatov, ki bo osnova za javnomnenjske raziskave o izvoljivosti
posameznih kandidatov. Aprila bodo oblikovane kandidatne liste in
znana imena kandidatov, ki nas bodo zastopali na državnozborskih
volitvah.
Občina Žirovnica bo imela na volitvah priložnost, da izbere kandidata, ki bo povezan s krajem in bo znal iskati rešitve za lokalne probleme
tudi na državnem nivoju, saj je pridobivanje dodatnih razvojnih sredstev
za občino zelo pomembno. Priložnosti se kažejo na področju infrastrukture in komunalnega opremljanja, še veliko pa jih je na področju
kulture. Ko bodo sedanje ceste in pločniki narejeni, bo mogoče ponovno
čas za odgovore na vprašanja, kaj smo, po čem smo prepoznavni in
kakšen bo naš prihodnji razvoj. Ali bo usmerjen v višjo kvaliteto življenja

in ustvarjanju enakih možnosti za vse, ob tem pa dovolj odgovoren tudi
do okolja in potreb posameznika.
O volilnih aktivnostih bomo sproti obveščali občane, prav tako pa tudi
o našem programu in bodočih usmeritvah. Strokovne skupine za izdelavo alternativnega vladnega programa so do sedaj večinoma že zaključile svoje delo. Sodeloval sem v skupini za javno upravo, kjer smo
izdelali usmeritve našega delovanja na področju državne uprave,
lokalne samouprave in javnih služb. Država potrebuje zanesljivo,
strokovno, ustvarjalno in kvalitetno javno upravo na vseh nivojih. To
velja tako za državo kot tudi za lokalno skupnost oziroma občino. Tudi
v Občini Žirovnica vse možnosti na tem področju še niso izkoriščene.
Mag. Vitomir Pretnar, predsednik SD Žirovnica

SOCIALNI DEMOKRATI

Občina Žirovnica, Breznica 3, 4274 Žirovnica

Občina Žirovnica, Breznica 3, Žirovnica

Občina Žirovnica - uspešen razvoj
v zadnjem obdobju

Vsem občankam iskrene čestitke
za dan žena
in za materinski dan!
Slovenska demokratska stranka
Občinski odbor Žirovnica
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Kulturni praznik

Pestro ob kulturnem prazniku
V Prešernovi hiši so odprli razstavo Plečnikovih osnutkov za Prešernov mavzolej. Na 8. februar je bila Vrba
polna obiskovalcev, krajša slovesnost je potekala tudi dobrih 1.500 metrov višje na Stolu.
Na letošnji kulturni praznik, 8. februar, je Prešernovo rojstno vas obiskalo rekordno število
obiskovalcev. V Vrbo se jih je iz različnih slovenskih krajev zgrnilo več tisoč. Med obiskovalci je
bilo na čudovit dan tudi veliko tekačev in pohodnikov, mnogi so se podali po Poti kulturne dediščine, iz Radovljice je peš prišlo kar 370 vojnih veteranov. Vrhunec dogajanja je bila osrednja slovesnost pred Prešernovim spomenikom, kjer se je
po oceni Zavoda za turizem in kulturo Žirovnica
zbralo okoli tri tisoč obiskovalcev. Nagovorila jih
je državnozborska poslanka Alenka Jeraj, ki je
poudarila pomen Franceta Prešerna in drugih
kulturnikov za naš narod: ”Najbrž se nas večina
zaveda, kako pomembno zapuščino so nam zapustili in kako iz njihovih del veje ljubezen do domovine, slovenstva, do vsega, kar se je Slovencem dogajalo v preteklosti. Tega pa se najbrž ne
zavedajo tisti, ki jih zmotijo kipi, postavljeni za
to, da nas vsak dan spomnijo, kaj so našemu narodu dali predniki.” Župan Leopold Pogačar je
poudaril, da je kultura doma v krajih pod Stolom,
saj jo čutijo in živijo, dotaknil pa se je še zapletov
z gradnjo obvoznice mimo Vrbe, kjer se glede
najprimernejše različice še niso uskladili z zavodom za varstvo kulturne dediščine, in želje po
kulturnem centru.

Redki so vedeli, da se je dobrih tisoč petsto
metrov višje prav tako odvijala krajša slovesnost ob kulturnem prazniku s štirimi pohodniki
in štirimi turnimi smučarji. Planinsko društvo
Žirovnica je namreč na pobudo Toneta Špendova organiziralo prvi Prešernov pohod na Stol
in turni smuk. ”Ob izvrstnem pevcu Tonetu
Špendovu in glasbeni pedagoginji Katji Pavlič
Josifov se je glas Zdravljice s prizanesljivo
močjo vetra razlegel prav po ‘celi deželi Kranjski’. Sledile so še tri recitacije Prešernovih pesmi in priložnostni govor Anžeta Feldina, predsednika društva. Lepo je bilo, saj smo imeli izjemen gledališki prostor, predstavljajte si snežno belino, ki se iskri pod modrim nebom, in jasen pogled na vasi pod Stolom,” se spominja
vodja pohoda Boris Madon.
Prireditve ob kulturnem prazniku, ki so jih
skupaj pripravili občina, Gorenjski muzej ter
zavod za turizem in kulturo, so se sicer začele
že konec januarja s slikarsko kolonijo v Čopovi
hiši. V začetku februarja so v Prešernovi hiši
odprli razstavo osnutkov arhitekta Jožeta Plečnika za Prešernov mavzolej v Vrbi. S spominskimi znamenji za našega največjega pesnika se
je Plečnik ukvarjal kar deset let, med letoma
1942 in 1952, pri čemer posebej izstopa leto

1949, ko so ob stoletnici Prešernove smrti nameravali njegove posmrtne ostanke iz Kranja
prenesti v Vrbo. ”Pripravili so interni natečaj in
nanj povabili tudi Plečnika, da bi zrisal primeren spomenik. Imel je tri ideje: ena je bila s topoli obkrožen sarkofag v bližini rojstne hiše,
druga je bila žara, najbolj veličasten pa je bil
skoraj deset metrov visok mavzolej nasproti
cerkve sv. Marka, do katerega bi vodila monumentalna pot,” je razložil avtor razstave Klemen Košir.

Rimskodobna kmetija na Rodinah
V začetku februarja so v Jalnovi hiši na Rodinah ponudbo obogatili z muzejsko vitrino, v kateri so na ogled kopije predmetov iz dva tisoč let
stare rimskodobne kmetije, ki so jo na Rodinah
arheologi odkrili pred 50 leti. Ogledati si je možno keramična vrčka, čašo, krožnik, svetilko na
olje, železen nož s koščenim ročajem ter bronasto
zapestnico in sponki. Jalnov pranečak Janez Mulej, ki oskrbuje pisateljevo rojstno hišo, upa, da
bodo ponudbo Jalnove hiše kmalu lahko obogatili tudi z vitrino s kopijami predmetov, ki so jih
lani odkrili v staroslovanskem grobišču na Rodinah. ”Tako bo vse zbrano na enem mestu: zgodovina in kultura,” je dodal.
Ana Hartman

V Prešernovi hiši so odprli razstavo Plečnikovih osnutkov za Prešernov mavzolej.
Foto: Kaja Pogačar

V kulturnem programu na slovesnosti v Vrbi je sodeloval tudi igralec Jurij Zrnec.
Foto: Kaja Pogačar

Planinsko društvo Žirovnica je organiziralo prvi Prešernov pohod na Stol in turni
smuk.

Nova muzejska vitrina v Jalnovi hiši, v kateri so na ogled kopije predmetov iz dva
tisoč let stare rimskodobne kmetije. Foto: Kaja Pogačar

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

Ljudje in dogodki

Šestdeset izjemnih
pevskih let
Za Francem Legatom iz Zabreznice je
60 ustvarjalnih pevskih let.

Franc Legat je vsestranska osebnost. Vse življenje je razpet med poklicnim in ljubiteljskim delom. Tokrat se bomo osredotočili na njegovo zborovsko petje. Na tem področju je prava legenda, šestdeset
ustvarjalnih let je za njim. Petje je
njegova velika ljubezen in zanj je
kot na kožo napisan rek: Kdor poje,
zlo ne misli. Njegov tenor odmeva
povsod, kjer se srečujejo ljubitelji
zborovskega petja. Na domačih nastopih, po Sloveniji, v zamejstvu in
drugih državah.
”Danes kar težko verjamem, da je
minilo šestdeset let. Vse skupaj se je
začelo 8. marca 1948, ko sem prvič
zapel z domačim zborom v Žirovnici ženskam za njihov praznik. Pel
sem pri različnih zborih, največ pri
domačih v okviru kulturnega društva. Najdlje, trideset let sem bil član
okteta, ki ga je vodil Marjan Jemec.
Zatem sem pomagal pri Vasovalcih,
bil pri Mešani pevski skupini. Sedaj
od leta 1989 pojem v kvintetu v Žirovnici, ki ga tudi vodim. Lepi so
tudi spomini iz mladosti, ko sem pet
let prepeval v Akademskem pevskem zboru v Ljubljani.”
Koliko se je nabralo nastopov v
teh letih?
”Zagotovo več kot tri tisoč. Potem
so še vaje, redne in pred vsakim nastopom. Tudi število pesmi je zajetno. 410 smo jih prepevali z oktetom,
potem so še druge, mislim, da je
vseh kar okoli sedemsto. Ob tem
sem še posebej ponosen, da v vseh
letih niti enega nastopa nisem odpovedal.”
Katere zvrsti pesmi so vam najbolj pri srcu, katere ste v tem času
zapeli največkrat?
”Blizu mi je vedno lepa koroška
ali slovenska narodna pesem, pa

planinska, tudi partizanska, tudi odlomki iz oper in operet. Mislim, da
sem z zbori največkrat pel pesem
Bodi zdrava domovina Benjamina
Ipavca in Koroški venček Mi smo
mi Pavla Kernjaka. Sam osebno izredno rad zapojem Večerni zvon.
Posebej v cerkvi je izvedba veličastna. Ne smem pozabiti omeniti Prešernovih uglasbenih pesmi. Dvanajst jih prepevamo z zbori, Zdravljico v sedmih različnih izvedbah.
Vedno znova in znova se rad vračam
v Vrbo, kjer je vsak nastop v čast
Prešernu lepo doživetje.”
Franc ni le član pevskih zborov,
ves čas opravlja tisoč drobnih organizacijskih del. Po šestdesetih letih
seveda ne misli odnehati s petjem.
”Moram reči, da mi glas še kar dobro služi, le malo imam občutek, da
sem se postaral. Najlepše je spoznanje, da mi nikoli ni bilo žal, da sem
toliko časa namenil petju. S kvintetom, ki ga vodim, naredimo še okoli petinštirideset nastopov na leto.”
Bil je tudi smučarski skakalec in
dolgoletni trener v klubu. Izdal je
pet knjig, ki so vezane na zgodovinske dogodke v vaseh pod Stolom.
Lotil se je pisanja o zgodovini društva upokojencev in o skakalnem
športu. Še danes piše strokovno literaturo, povezano z njegovim poklicem, ki ga je kot inženir metalurgije opravljal v leški Verigi. ”Pišem
zato, da se ohranijo dragoceni podatki iz bogate in pestre zgodovine,
na katero moramo biti ponosni.”
Franc Legat ima natančno izpopolnjen delovni ritem, nič ni vmesnega, nekoristnega časa. ”Enostavno se ne počutim dobro, če nič ne
delam,” pove z nasmeškom in z
mislimi je že pri naslednjem opravilu.
Janko Rabič

Čestitka najstarejšim občanom
Občina Žirovnica si prizadeva, da bi bila lahko s svojim ravnanjem
in dejanji kar najbolje dostopna in prijazna do vseh svojih občanov.
Tako nikoli ne pozabimo na naše najstarejše, ki nas iz dneva v dan
napolnjujejo s svojo modrostjo in toplino in brez katerih tudi nas ne
bi bilo.
Občina Žirovnica in Društvo upokojencev Žirovnica še vedno nista
opustila navade, da obiščeta svoje starejše občane na domu ob njihovem osebnem prazniku ali pa jim namenita drobno pozornost z
osebno čestitko.
Spomnimo se naših slavljenk in slavljenca, ki so v zadnjih treh
mesecih praznovali svoj jubilej: gospa Marija Kržišnik, ki živi v
Domu Črni potok v Šmartnem pri Litiji, je 13. januarja dopolnila 91
let. Sledila sta ji gospa Antonija Dolenc z Brega, ki je 16. januarja
praznovala 93. leto starosti, in gospod Vincenc Zupan, ki je imel 19.
januarja 94. rojstni dan. Gospod že nekaj let živi v Domu dr. Franceta Berglja na Jesenicah. Na dan 3. februarja je svoj 94. rojstni dan
praznovala Julijana Rejc iz Žirovnice. Tudi marca imamo dve slavljenki. Tako je 21. marca praznovala Marija Pretnar iz Žirovnice in
dopolnila častitljivih 96, let ter Marija Pristov iz Most, ki je
dočakala že 91. pomlad.
Vsem slavljencem želimo, naj jih lepota tišine, sijaj sonca, žar plamena, svežina vetra in ljubezen kot vir vsega spremljajo še naprej.
Helena Čadež

mali oglasi

04/201 42 47, e-pošta: malioglasi@g-glas.si
www.gorenjskiglas.si

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

Tudi pomladi se veselimo
vašega obiska!
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Oglasi, zanimivosti

Saša

Prej načelnik, sedaj vodja oddelka

Kozmetični studio

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

●

●

●

●

●

Černe Aleksandra s.p.

Uporabljamo kozmetiko
priznanih svetovnih
proizvajalcev (Gehwol,
Matis, Alessandro,...)
Zabreznica 53b, 4274 Žirovnica,
Tel.: 04/580-50-31, GSM: 031/610 - 910

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

DOSTAVA ZEMLJE
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Potem ko se je lansko poletje iztekel
mandat načelnikom upravnih enot, je
minister Gregor Virant nekaterim tega
podaljšal, drugi pa niso bili ponovno
izbrani, pač pa so bili imenovani novi.
Več načelnikov, ki jih minister ni znova izbral za to nalogo, je na novinarski konferenci javnosti sporočilo, da
želijo njegov odstop, češ da so merila
za izbiro nejasna in da je ministrova
izbira politično motivirana. Med slednjimi je tudi Vitomir Pretnar iz Smokuča, bivši načelnik upravne enote Jesenice, ki pa tam še naprej ostaja zapo- Vitomir Pretnar
slen kot vodja oddelka za občo upravo
in splošne zadeve. ”Ne vemo, po kakšni ministrovi presoji so bili nekateri načelniki imenovani, nekateri pa smo bili izločeni, merila za imenovanje so nejasna. Rezultati dela upravnih enot očitno niso štela, jeseniška je
bila vseskozi ocenjena odlično. Med prvimi smo uvajali kakovostni
sistem standardov ISO, zunanji ocenjevalci so nam dajali dobre ocene, s
svojim delom smo sledili podjetniškemu duhu in delali v korist strank in
zaposlenih. Ministrova odločitev je krivična, pri kadrovanju je poteptal
merila, ki jih je v javnosti sam ves čas zagovarjal,” nam je tedaj povedal
Vitomir Pretnar. Je za (ne)imenovanje morda kriva tudi Pretnarjeva strankarska pripadnost, ki ni po volji ministra? Minister Virant je tedaj takšne
trditve zavrnil, češ da je strankarska pripadnost osebna odločitev posameznikov. Za Vitomirja Pretnarja je bilo rečeno, da je nedavno vstopil v
stranko SD, vendar pravi, da je v njej že od študentskih let.
Te dni smo Vitomirja Pretnarja vprašali po morebitnih novih dejstvih.
Dejal je, da stvari ostajajo nespremenjene in da je ob imenovanjih novih
načelnikov skupaj s kolegi želel le opozoriti na ministrova merila pri
izbiri načelnikov.
Danica Zavrl Žlebir, foto: Urša Peternel

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

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

Gospodarstvo

Namesto krav pase energijo
Na Selu pri Žirovnici zadnji dve leti tako radovedneže kot potencialne investitorje in šolarje privablja sončna
elektrarna, ki jo na travniku pred domačo hišo ”pase” Borut Anderle.
Obiskali smo ga pred dnevi, ko je Slovenijo
presenetil spomladanski sneg, zato nas je najprej zanimalo, kako se sončna elektrarna obnese v snegu. ”Če sneg prekrije celice, daje računalnik signal, kot da je tema. Zato je sedaj
eden od stebrov obrnjen na jug in ne na vzhod
kot ostali,” nam je ob prihodu povedal lastnik
in investitor Borut Anderle, pilot in popoldanski podjetnik s Sela pri Žirovnici, ki je
maja 2005 v proizvodnjo pognal štiri stebre s
sončnimi, solarnimi celicami za proizvodnjo
električne energije. Celice proizvajajo enosmerno elektriko, ki jo prodaja naprej, saj bi
bila investicija za zagotavljanje elektrike za
lastne potrebe prevelika.
Odločitev za postavitev sončne elektrarne je
bila hitra in spontana. Anderle je sicer zaposlen kot pilot, razen tega pa je pred leti ustanovil tudi podjetje za izdelovanje reklamnih napisov. Konec leta 2005 se je odločil, da dobiček vloži v nekaj novega. ”Kolega mi je predstavil idejo o postavitvi sončne elektrarne, pokazal prospekte in me opogumil,” se spominja.
Ogrodje, elektroniko in motorje je nabavil pri
nemškem podjetju, celični moduli pa so od japonskega proizvajalca Sanyo. Sam jih je sestavil in postavil in s tem nekoliko ublažil stroške
investicije. Elektrarna vsaj za zasebnike sploh
ni poceni. Anderle pojasnjuje, da stane pet do
šest tisoč evrov na inštaliran kilovata. Njegova
elektrarna ima 8,4 kilovate nazivne moči za
pridobivanje zelene električne energije. Razčlenjeno to pomeni, da je v vsakem stebru 2,1
kilovata nazivne moči oziroma je na vsakem
stebru 10 modularnih celic s po 210 kilovati
nazivne moči. Ob dobrih mesecih elektrarna
lahko oskrbi dve (ne najbolj potratni) gospodinjstvi, saj povprečno proizvede približno
1.000 kilovatov na mesec.

Gorenjska z največ sončnih dni
Sončne, solarne elektrarne v Sloveniji sicer
niso novost, a je bila elektrarna na Selu pri Žirovnici prva, ki ni bila postavljena na streho
objekta. Zakaj? ”Ob domači hiši sem imel še
dodaten prostor. Izkoristek takšne elektrarne je
za 25 do 30 odstotkov boljši kot pri fiksnih kolektorjih na strehi,” pojasnjuje Anderle. Dvomili smo, da je Gorenjska primerna za lovljenje sončne energije, a nas podjetnik zavrne, češ
da statistka kaže največje število sončnih dni v
Sloveniji na Gorenjskem. ”Na Obali je lahko
pozimi tudi veliko megle. Na Krasu je sicer
boljše, vendar strokovnjaki priporočajo postavitev na vsaj 500 metrih nadmorske višine.
Tako je pri nas zelo dobra lokacija,” pravi Anderle.
Nazivno moč 8,4 kilovata elektrarna težko
doseže, le marca in aprila lahko proizvede več
elektrike. Kadar je vreme slabo, sneži ali je oblačno, elektrarna proizvaja zgolj na desetih odstotkih zmogljivosti. Miruje le ponoči, sicer pa
potrebuje vsaj malo svetlobe. ”Na proizvodnjo
vpliva ultravijolično sevanje, saj tudi ob jasnem

Borut Anderle pred delom lastne sončne elektrarne, ki lahko povprečno oskrbi dve gospodinjstvi.
dnevu ni veliko moči,” razloži Borut Anderle,
ki ga podrezamo, da za ljudi brez dela pravimo,
da so zaposleni na sončni upravi, on pa bi lahko živel od sonca. Se da preživeti? ”(smeh) Z
mojo elektrarno bi se dalo skromno živeti, težje pa bi nezaposleni zmogel tako veliko investicijo,” pravi. Razmišlja, da bi letos postavil še
en steber, nanj montiral celo večje število (18)
celičnih modulov, razen tega pa celo vetrnico
za proizvodnjo električne energije.

Veliko zanimanja za postavitev
Za boljšo žetev energije iz sončne elektrarne
je velikega pomena tudi postavitev celic. V
primeru Anderletove elektrarne, ki je na stebrih, ki celice obrača do 90 stopinj - po 45 v
eno stran, je pomembna tudi njihova postavitev. ”Na začetku sem imel stebre v eni liniji,
plošče pa so izredno občutljive na senco. Če
zgolj na eno ploščo pade senca, izkoristek celotnemu stebru pade na 10 do 15 odstotkov,”
pravi podjetnik.
Čeprav je bil pred dvema letoma prvi s tovrstno elektrarno, je v okolici do sedaj zraslo
že nekaj novih. Tudi zato, ker potencialnim investitorjem Anderle svetuje, pomaga pri nakupu in postavi sončno elektrarno. In hkrati odločno zagovarja sistem, ki ga je postavil pred
durmi svoje hiše. In težave? ”Veliko ljudi
zmotno meni, da poleti, ob obilici sonca, elek-

trarna proizvaja največ energije. Resnica je
obratna. Bolj vroče je, slabše delajo,” pojasnjuje Anderle. Tako je bil letošnji vremensko
lep februar, ko je bil zrak mrzel, izredno dobra
proizvodnja, saj so ”poželi” toliko energije kot
običajno junija.
Zanimanje za postavitev sončnih elektrarn je
na Gorenjskem in v Sloveniji veliko, žal pa veliko investitorjev ustavi nova zahteva države,
da so le-te postavljene na stavbnem zemljišču.
Borut Anderle je še lahko gradil na kmetijskem zemljišču, kako bo s prekvalifikacijo, pa
še ne ve. Morda se zaradi tega bilanca ne bi izšla. ”Brez vseh dovoljenj ne bi mogel pridobiti statusa kvalificiranega proizvajalca električne energije, ki zagotavlja premijo države. Brez
tega bi dobil le plačilo distributerja, kar pa
znaša le četrtino, petino cene. S tem pa se investicija ne bi izšla,” pravi.
Zahteva, da mora biti zelena elektrarna postavljena na stavbnem zemljišču, odvrne marsikaterega investitorja. ”Kdor ima možnost, jo
želi postaviti na travnik in ne na streho, saj je
izkoristek boljši. Dobra investicija se mora povrniti v desetih letih, ob dobrem izkoristku pa
še prej, v sedmih letih,” je izračunal Anderle.
Država oziroma pristojna ministrstva gradnje
sončnih elektrarn ne sofinancira, kot rečeno pa
država dodaja premijo za proizvodnjo zelene
energije.
Boštjan Bogataj
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Ljudje in dogodki

Srečanja
Seniorskega kluba
odslej na Selu
Po novem bodo srečanja Seniorskega kluba, ki je pred dvema letoma zaživel pod
okriljem KD Dr. France Prešeren in ima
danes več kot 70 članov, potekala v domači
občini, in sicer ob četrtkih v gostišču Osvald na Selu, kjer bosta za dobro vzdušje izmenjaje po tednih skrbeli glasbeni skupini
Gruden in Veterani. Slednji bodo nastopili
na prvem srečanju, ki bo že ta četrtek, 3.
aprila, ob 19. uri. Kot je razložil Milan
Čučnik, ustanovitelj Seniorskega kluba, je
ta namenjen starejšim, ki po njihovem
prepričanju še niso za ‘v kot’; vsem, ki si
želijo vesele in sproščene družbe ob prijetni
živi glasbi iz ‘starih časov’; glasbenikom in
pevcem, ki se želijo pridružiti; ljubiteljem
plesnih vragolij iz šestdesetih let (slow fox,
swing, charleston, twist, tango, samba, rumba, čačača in seveda tudi polka in valček),
tistim, ki imajo povedati kaj smešnega;
skratka vsem ljudem dobre volje, ki znajo
uživati v kulturi glasbe, plesa ter dobre
zabave, veselja in sproščenosti. Na srečanjih
člani ansambla igrajo in uživajo v melodijah, ljubitelji plesa in starih, večno zelenih
melodij pa plešejo in uživajo v druženju,
kar je pravzaprav namen Seniorskega kluba,
čigar slogan je Imejmo se fajn. A. H.

Da se bolje spoznamo

Petega aprila se bo v dvorani na Breznici
odvijal delovni sestanek, na katerem se bomo
zbrali predstavniki vasi z imenom Selo, Sela,
Sele. Pričakujemo okoli sto predstavnikov iz
skoraj 40 vasi, ki so razporejene po vsej
Sloveniji. Svoj prihod pa so najavili tudi predstavniki zamejskih vasi iz Italije in Avstrije. Na
sestanku bomo predstavnike podrobneje seznanili s programom, ki bo potekal na glavni
prireditvi 28. junija 2008, katere organizator je
Selo pri Žirovnici. Po delovnem sestanku se
bomo peš odpravili na ogled našega Sela. Pot
nas bo vodila od gostilne Osvald po vasi do

cerkve sv. Kancijana. To bo priložnost, da se v
kar najlepši luči pokažemo, da smo Selani gostoljubni, prijazni in veseli vsakega obiska.
Želimo, da bi predstavniki odnesli iz naših krajev najlepše vtise o prijaznosti ljudi in urejenosti kraja. Za ta dan se bomo še posebno
potrudili, da bo naša okolica urejena in čista,
kljub popravilu ceste, ki nam malo kazi
podobo.
Torej s sloganom - da se bolje spoznamo pričakujemo prijatelje iz vasi Selo-Sela-Sele.
Organizacijski odbor 12. srečanja
Selo-Sela-Sele 2008, foto: Klemen Razinger

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,
cvetača s tatarsko)
testenine
zrezke
zelenjavni krožnik
●

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
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Starši in učitelji želijo vedeti več
o specifičnih učnih težavah
Kadar človek ne ve, kaj je z njim narobe, začne svoje neuspehe pripisovati dejstvu, da je manj
sposoben, da ne zmore.
Gorenjska podružnica društva za pomoč
otrokom in mladostnikom s specifičnimi učnimi težavami Bravo je sredi marca v osnovni
šoli Žirovnica pripravila že drugo predavanje
za starše in učitelje. Tokrat jim je psihologinja
Svetovalnega centra Ljubljana Mateja Hudoklin pojasnjevala, kako lahko tudi otroci z učnimi težavami postanejo učinkoviti in uspešni.
Učenci s specifičnimi učnimi težavami pogosto veljajo za neučinkovite, manj bistre in celo
lene, dokler ne odkrijejo vzroka svojih težav.
”Pogosto tako starši kot učitelji najprej želijo več
informacij o tem, kaj sploh so specifične učne
težave,” pojasnjuje Meta Bizjak Eržen, specialna pedagoginja na žirovniški osnovni šoli. ”Najpogosteje se izražajo v obliki težav pri branju in
pisanju, ki jih poznamo pod pojmom disleksija,
pa tudi kot težave pri računanju, z grafomotoriko
ter pomnjenjem in priklicem. Otroci tako na
primer pri branju spuščajo ali obračajo črke, si
težko zapomnijo ali spomnijo naučeno snov,
nepravilno oziroma okorno držijo pisalo, črke, ki
jih pišejo, so nepravilnih oblik, samo pisanje je
počasno.”
Kljub temu, poudarjajo strokovnjaki, tudi
takšni otroci s pomočjo primernih učnih strategij
lahko vplivajo na svojo učno uspešnost. ”Prav
zato je tako pomembno, da izobražujemo starše
in učitelje. Najprej, da so sploh pozorni in prepoznajo otroke s specifičnimi učnimi težavami,
nato pa, da se naučijo, na kaj morajo biti pri
delu s takšnim otrokom še posebej pozorni ter
kako mu lahko pomagajo,” pravi Erženova.
Težave, ki jih imajo otroci s specifičnimi učnimi težavami - in teh naj bi bilo po oceni
strokovnjakov kar deset odstotkov vseh učen-

Ob predavanju za učitelje in starše so v društvu pripravili še dve delavnici za otroke: starejši so se pogovarjali o
samopodobi, mlajši pa so se učili razvijanja pozornosti pri učenju.
cev - so izrazitejše na začetku šolanja. Če
otrokom ne pomagamo, ostanejo. Še več: če
vzrok takšnim težavam v času šolanja ni niti odkrit, se kasneje lahko izrazijo kot slaba
samopodoba, v hujših oblikah celo kot depresija
ali psihoza. ”Kadar človek ne ve, kaj je z njim
narobe, začne svoje neuspehe pripisovati dejstvu, da je manj sposoben, da ne zmore. V takšni
situaciji si seveda tudi ne zna sam pomagati.”
Številna udeležba na predavanju društva
Bravo kaže na to, da se tako starši kot učitelji
soočajo s specifičnimi učnimi težavami otrok
in da o tej temi želijo vedeti več. ”Prav v

Obrtniki in podjetniki
predstavili ustvarjalnost
Območna obrtno podjetniška zbornica Jesenice združuje obrtnike
in podjetnike iz občin Kranjska Gora, Žirovnica in Jesenice. Zanje
svetuje pri davčnih in pravnih zadevah, organizira različna izobraževanja in pomaga pri različnih promocijah. Najbolj odmevni dogodek zbornice je razstava izdelkov in storitev v marcu v okviru Tedna obrti in podjetništva od Rateč do Rodin v avli gledališča Toneta
Čufarja. Pomemben prispevek vsako leto dajo obrtniki in podjetniki iz občine Žirovnica, ki predstavijo svojo ustvarjalnost. Letos jih
je sodelovalo 13 in so v lepo urejenih vitrinah predstavili svoje izdelke in storitve. Otvoritve se je udeležil tudi župan Leopold Pogačar, ki je pohvalil njihovo delo, s sodelovanjem na razstavi pa se kažejo nove možnosti za izmenjavo medsebojnih izkušenj, za vse pa je
predstavitev dobra promocija. Ob zaključku razstave so podelili priznanja za lepo urejene vitrine in dolgoletno sodelovanje. Med prejemniki je bil tudi Niki Zima iz Žirovnice, ki se ukvarja s splošnim
J. R.
kleparstvom.

pogovoru s starši na zadnji delavnici smo
ugotovili, da si želijo izmenjave izkušenj med
seboj, zato bomo temu namenili septembrsko
delavnico društva,” je še povedala Meta Bizjak Eržen. Na naslednjem predavanju pa se
bodo ukvarjali z motnjami pozornosti in koncentracije ter hiperaktivnostjo otrok. Pripravila ga bo Suzana Pulec Lah, defektologinja z
ljubljanske Pedagoške fakultete. Tako kot vsa
predavanja društva Bravo bo namenjeno ne le
članom, temveč vsem, ki jih tematika zanima.
Marjana Ahačič
Sanovet d.o.o., Veterinarska ambulanta Jesenice,
Murova 1, 4270 Jesenice, telefon: 04/5860-222

Razpored za cepljenje psov proti steklini za občino Žirovnica
Cena cepljenja je 33,85 EUR. S seboj na cepljenje prinesite pasjo izkaznico o
cepljenju in EMŠO lastnika psa, ker jo moramo vnesti v cenralni registre psov.
Moste, Breg, Žirovnica
Selo, Zabreznica,
Breznica, Doslovče
Vrba, Rodine, Smokuč

19. 4. 14.00 Pri trgovnini v Žirovnici

19. 4. 15.30 Pri občini Žirovnica, Brezinica 3

ZAMUDNIKI
Moste, Breg, Žirovnica,
Selo, Zabreznica
22. 4. 16.30 Pri trgovnini v Žirovnici
Breznica, Doslovče, Vrba 22. 4. 17.15 Pri občini Žirovnica, Brezinica 3
Cepljenje psov posamično po predhodnem naročilu na tel.: 5860 222 v
Veterinarski ambulanti Sanovet, Murova 1, Jesenice, vsak dan od 15. - 18. ure.
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Društva

Prizadevanja za odkup doma
Pred dobrim tednom dni je Planinsko društvo Žirovnica prejelo cenitveno poročilo Doma pri izviru
Završnice. Predsednik Anže Feldin: ”To je za nas katastrofa.”
Domu pri izviru Završnice je v lasti ministrstva za obrambo. Od slednjega si Planinsko
društvo Žirovnica (PD) že dalj čas prizadeva
odkupiti dom, ki ga je z najemno pogodbo
prevzelo v upravljanje leta 1996. ”Lastništvo
je bistvenega pomena za uspešno gospodarjenje in rentabilno poslovanje planinske postojanke odprtega tipa, omogoča pa tudi lažje pridobivanje ustreznih obratovalnih dovoljenj,”
pravi predsednik PD Anže Feldin in dodaja,
da bodo ob morebitnem nakupu doma vztrajali, da se kot kupnina upošteva tudi vložek
društva v obnovo, ki po njegovi oceni znaša
krepko čez 150 tisoč evrov. Leta 1952 zgrajen
dom so namreč prevzeli v zelo slabem stanju.
Z obrambnega ministrstva so sporočili, da
bodo društvu pretekla vlaganja v Dom pri
izviru Završnice upoštevali pri končnem
obračunu najemnine. Pojasnili so, da ministrstvo lahko objekt proda samo na javni

Redni letni občni zbor
PD Žirovnica
Zbrali smo se v običajnem številu. S svojo navzočnostjo so nas počastili podžupan
občine Žirovnica in številni predstavniki
sosednjih planinskih društev. Rdeča nit - še
posebej letošnjega zbora - je bil Dom pri
izviru Završnice. Gre za vprašanje prenosa
lastništva. Poleg običajnih poročil smo letos
izvedli volitve novih organov društva. Večina članov ostaja zvestih svojemu delu v PD.
Navadno končanemu uradnemu delu sledi
neuradni, družabni del občnega zbora. Tudi
letos smo poklepetali ob kozarčku in ‘bohinjski zaski’. Prijetno druženje je kar prehitro minilo.
Boris Madon

Ali bo planincem iz Žirovnice uspelo odkupiti Dom pri izviru Završnice?
dražbi in ne neposredno planinskemu društvu:
”Skladno z zakonom pa nepremičnino lahko
kupi Občina Žirovnica kot oseba javnega prava z neposredno pogodbo v skladu s cenitvijo.” V
začetku marca so na ministrstvu še poudarili, da
ne nasprotujejo prodaji doma, in zatrdili, da bodo
še isti teden posredovali cenitveno poročilo tako
PD kot občini. No, pred dobrim tednom dni so v
Žirovnici vendarle prejeli cenitev, nad katero pa je
Feldin povsem razočaran: ”Za nas je to katastrofa. To je vse, kar lahko za zdaj povem.”
Feldin še ugotavlja, da v zadnjem letu komunikacija med ministrstvom in društvom ni bila

taka, kot bi si jo želeli. Tudi župan Leopold
Pogačar dodaja, da na ministrstvu veliko
obljubljajo, precej manj pa storijo: ”Z ministrom Erjavcem sva se lansko jesen na to temo
pogovarjala v Tržiču. Pokazal je dober namen,
saj je s seboj prinesel nekaj dokumentov, ki
nama sicer niso koristili, saj so se nanašali na
staro karavlo v Žirovnici, ki je že v privatni
lasti. Obljubil je, da bo storil vse, kar je v njegovi moči, da bi zadevo rešili, a ne vem, če je
kaj storil, ker nihče od njegovih podrejenih ne
ve, da sva govorila o tem.”
Ana Hartman

Čebelarsko društvo Anton Janša tudi v letu 2008 delovno
Čebelarsko društvo Anton Janša je v Čopovi
hiši januarja izpeljalo svoj občni zbor, na
katerem smo skupaj pregledali in analizirali
opravljeno delo v letu 2007. Vsa poročila smo
soglasno potrdili in se obenem zazrli v prihodnost.
Za tekoče leto smo si zastavili kar nekaj nalog, ki jih tukaj na kratko predstavljamo. Ena od
akcij, ki je že realizirana s pomočjo ZTK
Žirovnica, je razdelitev zloženke Medena presenečenja vsem gospodinjstvom v občini. Prav
tako je že organiziran čebelarski krožek za
šolske otroke in tukaj znova prosimo starše in
zainteresirane učence, da se nam pridružijo
(mentor Stanko Noč). Prav tako je naš namen,
da bi se društvo čim večkrat pojavljajlo s svojo
dejavnostjo v širši javnosti in bomo zato
poskušali občasno kaj napisati o naših aktivnostih. V toplejšem poletnem času načrtujemo srečanje vseh čebelarjev in njihovih družin16 - N OV I C E O B Č I N E Ž I ROV N I CA

skih članov na družabnem pikniku na plemenilni postaji Kranjska čebela v dolini Završnice.
Že lanska želja članov je bila, da bi za zainteresirano širšo javnost pripravili prikaz točenja
medu in morda tudi bolj zahtevno demonstracijo vzreje matic. Upamo, da nam bo letos
uspelo to realizirati.
Čebelarsko društvo bo seveda aktivno sodelovalo pri vseh dejavnostih Čebelarske zveze
Zgornje Gorenjske, katere član je, in v okviru
tega je bil že 15. marca 2008 predviden skupni
obisk 31. državnega seminarja in čebelarske
razstave v Celju. V okviru ČZZG se bomo
udeležili tudi 6. Vseslovenskega čebelarskega
praznika, ki bo 17. maja v Čebelarskem centru
Brdo pri Lukovici.
Leta 2009 bo preteklo 90 let od ustanovitve
čebelarskega združenja na Breznici in ta jubilej
nameravamo počastiti tudi z izdajo zbornika o
zgodovini društva. V ta namen je bil imenovan

uredniški odbor, ki bo letos pripravil vse
potrebno za pravočasno izdajo tega zbornika.
Seveda pa je osnovna naloga vsakega
posameznega čebelarja skrb za njegove čebelje
družine. V letošnji zimi je zaskrbljujoče zdravstveno stanje in odmiranje čebeljih družin, pa
ne samo pri nas, ampak širše v Evropi in tudi po
svetu. Stanje je ponekod že alarmantno. Čebelje družine, ki so zimo preživele, so izredno izčrpane in občutljive na negativne vplive okolja.
Prav zato ob tej priložnosti prosimo vse vrtičkarje in sadjarje, naj se strogo držijo navodil
za škropljenje sadnega drevja in drugih rastlin.
Pred škropljenjem naj pokosijo cvetočo podrast,
škropijo pa naj pozno popoldne ali proti večeru,
ko je večina čebel že v panju. Zavedati se
moramo, da je brez čebel opraševalk vsako
škropljenje zaman.
Naj medi!
Konrad Ozebek

Zanimivosti

Beganca velikanka
Na cvetno nedeljo so se pred cerkvijo na
Breznici mnogi ozirali kvišku in občudovali
kar deset metrov visoko beganco. Dan pred
praznikom so jo izdelali trije mladi prijatelji
iz Vrbe: Peter Kunstelj, Urban Žemlja in
Žan Kreft, ki so pred tem skupaj z očeti
‘žrtvovali’ več popoldnevov za nabiranje materiala za beganco.
Osnovo, ki je pri manjših begancah leska,
pri velikih pa dolga posušena smreka, so
položili na leseni stolici in začeli delati roč
begance: vrbove veje so razvrstili po debelini
in od spodaj navzgor na osnovo vezali najdebelejše, nadaljevali pa so s tanjšimi. Temu je
sledilo okraševanje zgornjega dela, ki si sledi
v vencih: najprej venec iz pušpana, nato venci bršljana, ki se jim proti vrhu dodaja brin,
tiso, dren in košate oljčne vejice, na koncu pa
so na beganco navezali še jabolka in pomaranče.
Na cvetno nedeljo so jo peš ob pomoči očetov odnesli iz Vrbe na Breznico, kjer jih je
navdušeno pozdravil župnik Ciril Brglez.
Predlagal je, da beganco za nekaj časa pustijo ob cerkvi, da bo pred hudim varovala vso
župnijo. Zagotovo pa bo na Breznici na cvetno nedeljo slovesno tudi prihodnje leto, saj je
nekaj fantov iz drugih vasi že začelo kovati
načrte o izdelavi beganc velikank.
Ana Hartman

Fantje iz Vrbe so lani izdelali sedemmetrsko beganco,
letos pa so s ponosom na Breznico prinesli še tri metre
večjo.

Pestre dejavnosti
podeželskih žensk
Društvo podeželskih žensk pod Golico in
Stolom ima za seboj še eno leto uspešnega
delovanja. To je ocena z letošnjega občnega
zbora, ki je bil v Žirovnici. Največja udeležba članic doslej in spodbudne besede gostov
so trdno zagotovilo za uresničevanje novih
nalog.
V uvodnem poročilu je predsednica Darja
Jakopič poudarila, da je bilo delo članic lani
razpoznavno na različnih področjih v občinah Jesenice in Žirovnica. Tradicionalno
srečanje v dvorani na Breznici so obogatile s
prikazom diapozitivov o krajih pod Stolom
ter razstavo ročnih del, na kateri so prikazale svojo ustvarjalnost. Udeleževale so se drugih prireditev in srečanj v obeh občinah in
širše v Sloveniji in tudi v zamejstvu. Pozornost so dale strokovnemu izpopolnjevanju s
predavanjem o plevelu v prehrani in davčni
zakonodaji. Na občnem zboru so se zahvalili za dolgoletno delo strokovni svetovalki
Majdi Loncnar in ji podelili naziv častna
članica društva. Njena naslednica Ana Beden je predstavila nov program na področju
strokovnega izpopolnjevanja.
Uspešno delo članic Društva podeželskih
žensk pod Golico in Stolom so v pozdravnih
besedah pohvalili vsi gostje, med njimi
predsednica Zveze kmetic Slovenije Irena
Ule in direktorica občinske uprave občine
Žirovnica Bernarda Resman.
J. R.

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

Ne uničujte zimskih pnevmatik
na razbeljenem asfaltu!

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

N OV I C E O B Č I N E Ž I ROV N I CA - 17

Kultura

Zvok, podoba
in konstrukcija
Igralski del kulturnega društva K (KDK) iz
Žirovnice je ob 104. obletnici rojstva pesnika
Srečka Kosovela priredil gledališko-literarni
projekt. Predstava Zvočne podobe konstruktov je bila uprizorjena v dvorani na Breznici.
Mlada perspektivna igralska zasedba je literarno gledališki dogodek, ki je posvečen
predvsem spominu na velikega umetnika ter
ljubiteljem njegove pisane besede, priredila
že četrto leto zapored. Tako kot vedno do
sedaj je bila vsebina projekta ugledališčenje
Kosovelove poezije, a s to razliko, da je bil to
leto okvir predstave postavljen v zvočne
podobe konstruktov. Režija in občudovanja
vredna scenografija umetniškega vodja Nika
Kranjca sta znova pustili odličen vtis. Konstruktivizem, ki je bil za Kosovela značilen
predvsem v poznejšem obdobju ustvarjanja,
je predstavljala ogromna aluminijasta konstrukcija. Interpreti, vzpenjajoči se po aluminijasti strukturi, so igrali figurativno vlogo
zvočnih podob konstruktov, umetnikova pesnitev pa je bila tokrat interpretirana malo drugače, in sicer preko interpretov v naprej posneti in zmontirani smiselni glasbeni kompoziciji, ki jo je poleg glasbe skladatelja Philipa
Glassa in Kosovelove poezije dopolnjeval še
zvok ‘nastajanja’ te ogromne konstrukcije zvok udarjanja kladiva ob aluminij.

Zanimive razstave
v fotogaleriji
V petek bodo v Fotogaleriji Jake Čopa odprli spominsko fotografsko
razstavo Milana Polaka s Sela, maja pa bo na temo vaškega korita z
Breznice razstavljal Franci Jamar.
Fotografska razstava z naslovom Poštene
otroške oči avtorja Lada Brišarja z Jesenic bo
v Fotogaleriji Jake Čopa v avli zdravstvene postaje na Selu na ogled še teden dni. Prihodnji
petek, 4. aprila, jo bo zamenjala spominska
razstava pokojnega fotografa Milana Polaka s
Sela. Izbor dvanajstih fotografij nekdanjega
člana Fotografskega društva Jesenice sta naredila Franci Jamar, ki je zadolžen tudi za postavitev razstave, in mojster fotografije Jani
Novak. ”Tema razstave bo splošna. Vsakega
žanra bo malo, nekaj narave, nekaj športne dejavnosti, pa tudi njegove družine. Zelo zanimiva bo fotografija njegove mame. Vse fotografije so starejšega izvora in v črno-beli izvedbi,” je pojasnil Jamar.
Razstava bo predvidoma na ogled do 9.
maja, ko bo fotografije na temo vaškega korita z Breznice predstavil Franci Jamar. Letos
namreč mineva 80 let, odkar so Brezničani
postavili osrednje vaško korito. ”Pridobiti sem
uspel zelo star posnetek korita, ki bo uvodna
fotografija razstave. Ena fotografija bo prikazovala čiščenje korita, vseh ostalih štirinajst
posnetkov pa je nastalo pred petimi leti, ko so
korito zaradi dotrajanosti obnovili in ga delno
skrajšali zaradi ceste,” je razložil Jamar, čigar
fotografije bodo na ogled štiri tedne, nato pa
bodo ob zaključku šolskega leta razstavili likovna dela učencev OŠ Žirovnica.
Ana Hartman

Ena od Jamarjevih fotografij, ki prikazuje botra, ki sta
uradno predala v uporabo prenovljeno korito na
Breznici.

Tamburaši zaigrali ob materinskem dnevu

Kranjc, ki je bil z obiskom predstave zelo
zadovoljen, je dejal, da poleg Kosovelovih
pesnitev vsako leto ugledališčijo tudi poezijo
Daneta Zajca, trenutno pa se pripravljajo tudi
na že težko pričakovano gledališko dramo
francoskega filozofa Jeana Paula Sartra z
naslovom Zaprta vrata, s katero se bodo prvič
predstavili aprila v dvorani na Breznici.
Tokrat pa so nastopili Nina Abdič, Mina
Kovač, Petra Kržan, Katarina Košnik,
Klemen Bunderla, Matic Mežek in David
Panzalovič. Tehnično pomoč je nudil
Gorazd Klöckl, konstrukcijo pa je izdelal
Uroš Vovk.
Anka Bulovec
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Minuli ponedeljek je v kulturni dvorani na
Breznici potekal koncert tamburaške skupine Kašarji z naslovom Mati tvojo pesem nosim s seboj. Na tretjem koncertu ob materinskem dnevu sta kot gosta nastopila ženski
pevski zbor Pletna z Bleda in gledališka
skupina OŠ Žirovnica pod mentorstvom Lidije Skoporec. Slovenskim ljudskim pesmim
so tokrat tamburaši praznikom primerno dodali še nekaj velikonočnih skladb. Nevenka

Smolej, Tomaž Klemenčič in Ribana Golob so poskrbeli za čudovit oder, ki so ga
odeli v naravne materiale, ki so jih skrbno
nabirali po različnih koncih Slovenije. ”Z
obiskom smo bili zelo zadovoljni, kljub slabemu vremenu je bila dvorana skoraj polna,” je povedal Jernej Smolej, vodja tamburaške skupine Kašarji, ki bo julija za štiri dni
odšla na festival Dnevi zlate Prage.
Ana Hartman, foto: Kaja Pogačar

Zanimivosti

Knjižnica v lanskem letu
V knjižnici Matije Čopa se število obiskovalcev povečuje, a je še vedno pod slovenskim povprečjem.
”V knjižnici Matije Čopa v Žirovnici se je
tudi v letu 2007 nadaljevalo povečevanje števila obiskovalcev, izposoje, dejavnosti in novega
gradiva,” ugotavlja direktorica Cvetka Tropenauer Martinčič. Lani je knjižnica imela 332
članov (leto 2006: 285), od tega 190 odraslih
in 142 otrok. Našteli so 6.067 obiskovalcev
(leto 2006: 5.235), dobili so 974 enot novega
gradiva (leto 2006: 905), izposodili so 23.344
enot (leto pred tem 20.969): 19.199 knjig,
2.639 enot neknjižnega gradiva (CD, DVD) in
1.506 izvodov revij. Število izposojenih enot,
obiskov in članov je kljub temu pod slovenskim povprečjem. ”Knjižnico bolj uporabljajo
prebivalci Žirovnice in Most, manj pa Rodin in
Smokuča zaradi prevelike oddaljenosti. Precej
občanov zahaja v večji knjižnici na Jesenice ali
v Radovljico, zato je izposoja manjša, kot bi
lahko bila glede na založenost z gradivom in
število računalnikov za uporabnike. Škoda, saj
v manjših knjižnicah navadno hitreje dobimo
želeno gradivo,” opozarja direktorica.
V knjižnici se s prostorsko stisko ne soočajo,
je pa res, da nimajo posebnega prostora za dodatne aktivnosti, ki tako potekajo med knjižnimi policami. Eden od problemov je tudi umeščenost knjižnice v drugo nadstropje in je tako
težje dostopna za starejše oz. nedostopna za
otroške vozičke in gibalno ovirane osebe.

Utrinek s predstavitve naravovarstvenega vodnika Po poteh ovčarja Marka / Foto: Anja Peternelj
Direktorica je dodala, da sta gospodarnost in
učinkovitost poslovanja knjižnice dobri, saj je
prebivalca žirovniške občine knjižnica (brez
investicij) stala 12,22 evra (Jesenice - 16,29
evra, Kranjska Gora - 17,49 evra oz. 16 evrov
povprečno prebivalca Gornjesavske doline),
medtem ko je povprečna cena nakupa enega
izvoda gradiva znašala 18,55 evra.
Podatki o najpogosteje izposojenem gradivu:
- cicibani: Nodi spoznava števila;
- osnovnošolci: Finžgar, Fran S.: Izbrana mladinska beseda ter Rowling, J. K.: Harry Potter
in kamen modrosti;
- mladinci: McCarthy, Maureen: Ko se boš
prebudila;

- strokovne otroške knjige: Ban, Tatjana: Otrok
ustvarja ter Casalis, Anna: Živali: 100 okenc;
- leposlovno gradivo pri odraslih: Gregory,
Philippa: Druga sestra Boleyn ter Patterson,
James: Podlasica;
- strokovne knjige: Gradnja in oprema: tematske revije;
- filmi: Shrek 3.
A. H.

Dejavnosti za otroke
V knjižnici Matije Čopa v Žirovnici bodo
ustvarjalne delavnice za otroke 7. in 21.
aprila od 16. in 17.45, ure pravljic pa prirejajo 14. in 28. aprila med 17. in 17.45. A. H.

Ko se začutite ... storite nekaj zase in
obiščite Kozmetični salon Andreja!
Po dolgi zimi bodo poskrbeli za vašo suho in utrujeno kožo z
naravno metodo Cholley. Tudi noge rabijo pomladno
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 fototemolizo z mednarodno oznako IPL (intenziven
pulz svetlobe).
Z aparatom Record 618 lahko izvajamo številne aplikacije
fototermičnega odstranjevanja:
●

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

moteče poraščenosti (dlake) ● vaskularnih in
pigmentnih lezij ● madežev ● aken ● tetovaž
● herpesa ● fotopomlajevanje kože

prej

potem

Mojstrica kozmetične nege Andreja Matučec
vas vabi, da jo obiščete.
Predhodna naročila sprejemamo na
telefonski številki 04/5801-745
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Mladi

Mladi o zabavi in prostem času
Fantje največ prostega časa preživijo za računalnikom, dekleta pa v naravi in s prijatelji. Mladi si v občini
želijo več igrišč, kolesarske steze, kopališče, organizirane aktivnosti, kino, prostor za druženje, skate park ...
V sklopu letošnjega otroškega parlamenta so
osnovnošolci razpravljali o zabavi in prostem
času. Na OŠ Žirovnica so mladi parlamentarci
pod mentorstvom Irene Pirc izvedli anketo na
to temo med učenci od četrtega do devetega
razreda. Pokazala je, da imajo dekleta v povprečju okoli tri ure prostega časa na dan in da
ga največ preživijo v naravi ter v družbi prijateljev in prijateljic. Fantje imajo za razliko od
punc več prostega časa, v povprečju štiri ure na
dan, največ pa ga preživijo za računalnikom.
Izsledki ankete kažejo, da se veliko mladih z
veseljem ukvarja s športom bodisi intenzivno
bodisi rekreativno, na drugi strani pa jih s starostjo mineva veselje do glasbene šole, ki jo
vrednotijo vse nižje. Precej učencev iz zadnje
triade je kot obveznost označilo tudi branje, še
zlasti so letele kritike na obvezno branje v šoli.
Anketa je poleg tega pokazala, kaj mladi v
občini Žirovnica pogrešajo. Želijo si več športnih objektov, igrišča, organizirane aktivnosti,
kopališče, skate park, kolesarske steze, kino,
prostor za druženje mladih, smučišče v Rebru,
manjši trgovsko-gostinski center, okrepčevalnico ... Dali so pobudo za obnovo kulturne
dvorane na Breznici, kjer bi po njihovem mnenju lahko uredili kino. Predlagali so tudi organizacijo brezplačnih aktivnosti za mlade iz socialno šibkejših družin.
O ugotovitvah na šolskem parlamentu so
mladi parlamentarci iz OŠ Žirovnica Gašper

Učenci iz Žirovnice Gašper Stojc, Luka Baloh, Juš Debelak in Miha Avsenik, ki so se udeležili medobčinskega
otroškega parlamenta.
Stojc, Miha Avsenik, Luka Baloh in Juš Debelak v začetku meseca poročali na medobčinskem otroškem parlamentu, ki ga je Zveza
društev prijateljev Jesenice priredila na Osnovni šoli 16. decembra v Mojstrani. Skupina iz
Žirovnice se je tam posvetila športu. Medobčinski parlament je bil tokrat zamišljen nekoli-

ko drugače kot v preteklih letih, saj so posamezne skupine svoja stališča predstavila v namišljenih oddajah; učenci iz Žirovnice so temi
primerno sodelovali v ‘Športni sceni’. V ‘Trenjih’ so mladi parlamentarci lahko zastavili
vprašanja županom oz. predstavnikom občin.
Ana Hartman

Na začetku glasbene poti
Klavirski trio Crescendo, v katerem igra tudi
Valentina Gnamuš, je na tekmovanju mladih
slovenskih glasbenikov osvojil srebrno priznanje.
Pred pol leta ustanovljen klavirski trio Crescendo je sredi marca na
37. Tekmovanju mladih glasbenikov Slovenije v kategoriji komorne
skupine z godali dosegel 91,4 točke in s tem osvojil srebrno priznanje.
Sestavljajo ga Maja Horvat (violina) s Koroške Bele, Romana Šimbera (violončelo) iz Gorij in Valentina Gnamuš (klavir), ki prihaja iz
Zabreznice. Dekleta svoje znanje izpopolnjujejo pod mentorstvom
Matije Lorenza na Glasbeni šoli Jesenice, ki je pravzaprav dal pobudo za ustanovitev tria. ”Na predstavitvi ob 60-letnici glasbene šole je
slišal igrati violinistko, nato še čelistko in si je zamislil klavirski trio.
Ime Crescendo pomeni naraščati. Nadele smo si ga zato, ker smo šele
na začetku poti in imamo velik interes, da se razvijamo,” pove
Valentina in poudari, da je za nedavni uspeh na tekmovanju mladih
glasbenikov v veliki meri zaslužen tudi odličen profesor.
Valentina je klavir začela igrati pri petih letih in ga zdaj tako igra že devet let. Za glasbeno šolo jo je navdušila sestra, ki igra violo, zdaj pa
obiskuje srednjo glasbeno šolo. Valentina se spominja, da je želela igrati
inštrument, ki ga je prej že videla. ”Ker je ati igral harmoniko, sem jo
hotela tudi jaz, a me je nato prepričal za klavir z besedami, da harmonika
ni za punce,” o začetkih v smehu pripoveduje Valentina in doda, da je precej njenih sorodnikov imelo glasbeno nadarjenost, ki pa je niso razvijali.
Dvakrat na teden obiskuje jeseniško glasbeno šolo, kjer igranje
klavirja pridno izpopolnjuje pod mentorstvom Elizabete Demšar Zu20 - N OV I C E O B Č I N E Ž I ROV N I CA

Valentina Gnamuš si je pri petih letih želela igrati harmoniko. Danes je obetavna
mlada pianistka.
pan. Ure za klavirski trio potekajo ob sobotah, sicer pa se navadno
dekleta za kakšno uro same zbirajo tudi ob ponedeljkih. Rezultatov
seveda ni brez odrekanja in vaj, ki skupaj s šolskimi obveznostmi
večkrat povzročajo pomanjkanje prostega časa. Vsak dan vadi približno dve uri, če ima dovolj časa, pa tudi več, včasih celo po pet ur.
Kljub temu ni nikoli razmišljala, da bi se klavirju odrekla: ”Odkar
pomnim, sem z glasbo. Zdi se mi, kot da bi že celo življenje igrala
klavir. Nikoli nisem niti za hip pomislila, da bi zaključila ali se začela
učiti kakšen drug inštrument. Glasba mi je v veliko veselje.” Valentina sicer obiskuje šele osmi razred, a je že zdaj trdno odločena, da se
prihodnje leto vpiše na gimnazijo in srednjo glasbeno šolo.
Ana Hartman, foto: Kaja Pogačar

Oglasi, otroška peresa

Ko ugasne življenje

Prva vožnja s kolesom

Prvič na smučeh

V NAJTEŽJIH TRENUTKIH
VAM UREDIMO VSE POTREBNO

i
Akris d.o.o., Nova vas 17, Radovljica

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. Usedla sem se 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. Usedla
sem se 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, 6. a

POGREBNO
PODJETJE

Tel.: 04 512 30 76 - Škofja Loka
Tel.: 04 533 33 65 - Radovljica
GSM: 041 756 173
GSM: 041 631 107

www.akris.si

Ko sem imela štiri leta, me je ati prvič postavil na smuči. Bila je zima in na našem
vrtu je bilo ogromno snega. Ati je dejal, da
je že skrajni čas, da se naučim smučati. Moj
prvi zavoj se je končal s padcem. To se je ponovilo približno desetkrat. Ati me je prijel za
hrbet in me potisnil po hribu navzdol. Seveda me je držal. Kmalu sem se znašla na tleh.
Čez mene pa se je prekucnil še ati. Jokavo
sem se pobrala in se kar sama spustila po
bregu. Ker se je utrjena proga končala, sem
se zarila v cel kup snega. Spet me je vse zabolelo. Ati je rekel, da je dovolj in da bova
nadaljevala naslednji dan.
Nives Skube, 6. a

Maj in kontrolne naloge
Zdi se mi, da smo šolarji, odkar imamo dve
konferenci, veliko bolj zasedeni. Ko smo
imeli tri konference, so se kontrolne naloge
lepo razporedile preko šolskega leta. Sedaj
pa imamo v drugi konferenci vse nakopičeno
v marcu in maju. Maja imamo vsak teden po
dve kontrolni nalogi. Takrat se ne zmorem
več učiti. Hočem se usesti za pisalno mizo, a
ko se zazrem skozi okno, kjer je toplo, živahno in brezskrbno, si ne morem kaj in grem še
jaz uživat to lepoto. Kaj pa se zgodi s kontrolno nalogo ... Saj gotovo sami veste, kaj.
Maja Žemlja, 8. b

Šola je v bistvu super
Tudi jaz sem vedno mislila, da je šola velik
bav bav. Vedno se samo učiš, bereš in poslušaš učitelje. Ampak to sploh ni res. Zamisli
si. Prideš v šolo, se pogovarjaš s prijatelji, se
kaj dobrega spomniš in podobno. Vedi, da se
moraš tudi učiti in med uro poslušati učitelja. Kaj pa odmori? Med odmori imaš vedno
kaj povedati svojim prijateljem in to tudi narediš. Iz lastnih izkušenj vam povem, da če
med odmori samo sediš za mizo in čakaš,
kdaj bo prišel učitelj, je to pravi dolgčas. Ko
pa se pogovarjaš s svojimi prijatelji, je prav
zabavno. Verjemite mi, da šola ni tako grozna, kot si vsi predstavljate. Najprej pomislite
na dobre stvari in šele nato na slabe in se
vprašajte: ”Ali bi imel toliko prijateljev, če
ne bi hodil v šolo?” Tudi sama se vedno znova tako sprašujem in prišla sem do zaključka, da je šola res super.
Jerneja Pavlič, 8. b
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Šport, rekreacija

Trim tim Žirovnica
Trim tim Žirovnica je športno rekreativno
društvo, ki je bilo ustanovljeno leta 1999 z namenom združiti občane, ki se želijo ukvarjati
predvsem s športno rekreacijo. Društvo je nastalo na pobudo teniških igralcev iz Žirovnice
Boštjana Noča, Blaža Kokalja, Uroša Sernela,
Marka Sernela in Dominika Murovca, ki so želeli nastopati v gorenjski teniški ligi. Prvi predsednik društva je bil Milan Dubravac. Po osmih letih ga je nasledil Jani Žemlja, ki društvu
predseduje tudi sedaj. Z Janijem je društvo dobilo nov veter v svoja jadra in verjamemo, da
bo odlično nadaljeval začeto delo. Vsa leta je
blagajnik Marko Sernel.
V prvih letih je bilo društvo sestavljeno
predvsem iz teniških igralcev, iz leta v leto se
je število članov, zaradi izredno aktivnega
vodstva društva in s tem dobrih pogojev za

delo, povečevalo. Tako so v okviru društva
začele delovati sledeče sekcije: teniška sekcija, ki stalno nastopa v gorenjski teniški ligi,
in-line sekcija, ki nastopa v državni ligi, nogometna sekcija, ki nastopa v medobčinski
ligi, hokejska sekcija, ki nastopa v gorenjski
ligi. Predvsem pa je društvo ponosno na svoje starejše članice, ki obiskujejo redno tedensko fizioterapevtsko telovadbo pod strokovnim vodstvom gospe Milene Rejc in gospe
Dore Resman. Prav ta sekcija je najštevilčnejša z več kot 40 članicami. Celotno društvo
šteje več kot 80 članov. Društvo skrbi za svoj
podmladek, saj vsako leto organizira šolo tenisa, šolo hokeja in šolo in-line hokeja.
Poleg rekreacije je društvu eden od ciljev
tudi skrb za pestro družbeno življenje v naši
občini. Društvo Trim tim je poznano tudi po

Občinsko tekmovanje
v veleslalomu
Člani TVD Partizan Žirovnica so v zimskih mesecih imeli kar nekaj
težav z organizacijo rekreativnih tekmovanj. Sankanja od Valvasorjevega doma v dolino Žirovnice zaradi neugodni snežnih razmer niso
mogli izvesti, jim je pa zato lepo uspelo občinsko tekmovanje v veleslalomu. Primerno smučišče so našli na Viševniku na Pokljuki, pri izvedbi pa so jim na pomoč priskočili člani Smučarskega kluba Radovljica. Več kot 70 tekmovalk in tekmovalcev se je junaško pognalo po
veleslalomski progi, nekaj pa se jih je odločilo tudi za spust z desko.
Vsi so tekmovanje združili s prijetnim druženjem v zimski naravi.
Vsem najboljšim je v imenu društva kolajne podelil podpredsednik
Ciril Dolar.
REZULTATI: ženske-letnik 2000 in mlajši: 1. Lana Vauhnik, 2.
Manja Mekina, 3. Sara Slamnik;
Letnik 1978 -1993: 1. Urša Langus, 2. Nina Gregorič, 3. Maruša Kristan;
Letnik 1963 - 1977: 1. Lea Križaj, 2. Darja Lipnik, 3. Marija Požun;
Letnik 1947 in starejše: 1. Ana Knafelj, 2. Danica Benedik, 3. Marija Mekina;
Moški - letnik 2000 in mlajši: 1. Ožbej Modrijan, Miha Žagar, 3.
Bine Mekina;
Letnik 1999-1997: 1. Tadej Paščinski, 2. Marko Kunšič, 3. Tom Žurga;
Letnik 1994-1996: 1. Žan Mekina, 2. Gašper Mežnarec;
Letnik 1978-1993: 1. Max Lipnik, 2. Beno Lipnik, 3. Jure Vindiš;
Letnik 1963-1977: 1. Damjan Paščinski, 2. Jani Koselj, 3. Uroš Mekina;

tem, da s Konjeniškim društvom Stol vsako
leto organizira najodmevnejšo kulturno zabavno prireditev Veseli dnevi v Žirovnici.
Društvo ima v lasti tudi počitniško prikolico,
ki jo imajo v času letne sezone nameščeno v
kampu Stella Maris v Umagu in jo koristijo
člani za letni dopust. Poleg tega je društvo lastnik stotih kompletov miz in klopi, ki jih tudi
oddajajo. Informacije za morebitni najem klopi dobite pri predsedniku društva Janiju Žemlja.
V vseh teh letih je športno rekreativno društvo Trim tim s svojo dejavnostjo vsekakor pozitivno zaznamovalo življenje občanov občine
Žirovnice in bilo velikokrat pobudnik aktivnega bivanja v občini.
Boštjan Noč,
član upravnega odbora društva

Letnik 1948-1962: 1. Franc Langus, 2. Branko Lipnik, 3. Janez Kovač;
Letnik 1947 in starejši: 1. Peter Rosler, 2. Franci Benčina, 3. Albert
Hribernik;
Deska: 1. Simon Katrašnik, 2. Jaka Katrašnik.
J. R., foto: zirovnica.com

Ljubitelji Valvasorja podirajo rekorde
Pri Kolesarskem klubu Završnica se lahko pohvalijo z rekreativno
dejavnostjo, ki je edinstvena daleč naokoli. Pred dvanajstimi leti so na
pobudo pokojnega Antona Dežmana začeli z akcijo Ljubitelj Valvasorja, ki danes krepko presega klubske okvire. Bistvo akcije je, da ljubitelji hoje v naravi in kolesarjenja iz občine Žirovnica in drugih krajev dan za dnem premagujejo pot iz doline Završnice do Valvasorjevega doma pod Stolom. Tam se vsak vpiše v knjigo in tako nastaja statistika vseh udeležencev.
Najbolj množični so pohodniki. Klub ob koncu leta za vse pripravi
prijetno srečanje v Valvasorjevem domu, kjer jim podeli zlata, srebrna
in bronasta Dežmanova priznanja za vztrajnost in množične vzpone.
Lani je 136 pohodnikov opravilo 11.774 vzponov. Rekorder je bil Ivan
Slamnik s 550 vzponi, Metod Derling je opravil 402, Ivan Okršlar
pa 378 vzponov.
Kolesarji so opravili 481 vzponov. Največ, 85, jih je opravil Marjan
Pristov, 81 pa Zoran Prešeren. Dodati je treba, da se mnogi niti ne
vpišejo v knjigo v Valvasorjevem domu, tako da so te izjemne številke o vzponih še bistveno večje. J. R.

Dobri rezultati smučarskih skakalcev
Pri Smučarskem skakalnem klubu Stol Žirovnica so v letošnji zimski
sezoni zaradi pomanjkanja snega na skakalnicah imeli kup težav s treningi. Po besedah glavnega trenerja Stanka Baloha so se morali stalno prilagajati in iskati skakalnice tam, kjer so jih uspeli zaradi muhaste zime usposobiti. Med drugim so trenirali na skakalnicah v Beljaku
in v Kranju. Na domači skakalnici v Glenci po dolgih letih vso zimo
niso uspeli opraviti niti enega skoka. Čeprav je tekmovalcem manjkalo skokov, so vendarle dosegli nekaj odmevnih uspehov. V klubu imajo trideset tekmovalcev, predvsem v mlajših selekcijah. Največji uspeh
je dosegel Rok Justin v kategoriji dečkov do 15 let, ki je osvojil naslov državnega prvaka. Pri dečkih do 11 let je bil Matic Lotrič drugi,
Silvester Jernej pa peti. Ekipa v postavi Matic Lotrič, Lojze Petek,
Ažbe Končnik in Tilen Dovžan je zasedla tretje mesto. Več dobrih
uvrstitev so mladi tekmovalci dosegli tudi na tekmovanjih za pokal
Kokte in na regijskih tekmovanjih. J. R.
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Oglas
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Novo v Avtohiši Golob!
Salon vozil Citröen
Velika izbira
letnih pnevmatik
znanih svetovnih
proizvajalcev po
ugodnih cenah!
Montaža
in centriranje
pnevmatik!
Naj bo varnost na
prvem mestu!
AVTOHIŠA GOLOB d.o.o., Poljče 4b, 4275 Begunje na Gorenjskem, tel.: 04/53 07 506, fax: 04/53 07 505,
e-pošta: sonja.golob@robas.si

■

pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Citröen
■ prodaja rezervnih delov

■

pooblaščeni serviser Renault

