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Število kaznivih dejanj se je prepolovilo
Načelnik Policijske postaje (PP) Škofja Loka Sašo Eniko je občinske svetnike na zadnji
seji seznanil s poročilom o varnosti na območju občine v preteklem letu.
MATEJA RANT, FOTO: GORAZD KAVČIČ
Policisti s PP Škofja Loka so lani obravnavali 19 kaznivih dejanj, kar je za polovico manj kot leto prej, je pojasnil Sašo
Eniko. Preiskati jim je uspelo dobro polovico kaznivih dejanj, kar ocenjujejo
kot zelo dobro. Večina kaznivih dejanj
je bila s področja splošne kriminalitete
oziroma je šlo za kazniva dejanja zoper
premoženje, obravnavali so tudi kaznivo dejanje s področja gospodarske kriminalitete. V zaselku Opale pa so obravnavali tudi kaznivo dejanje uboja.
Sašo Eniko opozarja, da so tudi lani pri
občanih Žirov opazili slabo samozaščitno ravnanje, kar pripisuje temu, da se
očitno počutijo precej varne. "Občani
puščajo odklenjeno, zgodi se, da v avtu
celo pustijo ključe. Vemo, da priložnost
dela tatu, potem pa se čudijo, ko jim
stvari odtujijo." Opažajo, da v Žiri prihajajo storilci od drugod, in to izključno
z namenom izvršitve kaznivega dejanja, po dogodku pa območje zapustijo. Zato posebno pozornost namenjajo
tudi preventivni dejavnosti, kar se potem odraža tudi v visokem odstotku
raziskanosti kaznivih dejanj. To gre po
Enikovih besedah predvsem na račun
dobrega sodelovanja občanov s policisti
ter prisotnosti vodje policijskega okoliša in občinskih redarjev na terenu.
"Občani dobro sodelujejo s policisti, to
sodelovanje pa bi radi še okrepili, saj
smo za varnost odgovorni vsi." Lani so
na območju občine Žiri obravnavali 18
kaznivih dejanj splošne kriminalitete,
kar je 20 manj kot leto prej. S področja splošne kriminalitete je bilo največ
kaznivih dejanj zoper premoženje, in
sicer sedem. Na področju družinskega
nasilja so lani obravnavali eno kaznivo dejanje, na področju prepovedanih
drog pa pet kaznivih dejanj. "Vsa omenjena kazniva dejanja so bila uspešno

Policisti opozarjajo na slabo samozaščitno ravnanje občanov.
raziskana. V predkazenskem postopku
je bilo izvedenih več hišnih preiskav,
v katerih je bilo zaseženih več različnih vrst prepovedane droge." Ker gre
za obsežna kazniva dejanja, bo še več
hišnih preiskav in posledično kazenskih ovadb sledilo tudi letos in v prihodnjem letu, je napovedal Eniko. Ob tem
je opozoril, da bi na tem področju morali narediti več tudi kot družba, zato si
v dogovoru z županom želijo aktivirati
delo nevladnih organizacij na področju
preprečevanja zlorabe prepovedanih
drog. Precej pa je lani upadlo število kršitev javnega reda in miru, kar Eniko
pripisuje tudi ukrepom, povezanim z
omejevanjem širjenja covida-19, kot sta
omejitev gibanja med občinami in zaprtje lokalov. Obravnavali so šest kršitev javnega reda in miru, kar je 19 manj
kot leto prej. Se je pa stanje poslabšalo
na področju varnosti v cestnem prometu. Lani so obravnavali 17 prometnih
nesreč, leto prej pa samo sedem. Lani

so izvedli za polovico več represivnih
ukrepov kot leto prej, največ ukrepov
je bilo povezanih z vožnjo pod vplivom
alkohola, neuporabo varnostnega pasu
in nepravilno stranjo vožnje. Pri tem so
jim bili v veliko pomoč tudi medobčinski redarji, s katerimi dobro sodelujejo,
je poudaril Eniko.
Ob koncu je pohvalil še dobro sodelovanje z občino, osnovno šolo, Svetom za
preventivo in vzgojo v cestnem prometu, Združenjem šoferjev in avtomehanikov Žiri ter Avto-moto društvom Žiri,
s katerimi uresničujejo skupne cilje na
področju preventive za izboljšanje prometne varnosti. Ob tem je Eniko razložil, da prejmejo precej pritožb na račun
prehitre vožnje, zato poziva občane, da
predlagajo lokacije, na katerih bi lahko izvajali meritve hitrosti. "Pogosto se
namreč dogaja, da občani opozarjajo na
prekoračitve hitrosti na določenih mestih, obenem pa ne dovolijo, da bi hitrost merili na njihovi zemlji."
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Na ogledu gradbišča obvoznice
Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec si je sredi marca v družbi župana Janeza
Žaklja ogledal začetek nadaljevanja gradnje obvoznice proti Logatcu.
MATEJA RANT, FOTO: GORAZD KAVČIČ
Dobri dve leti po izgradnji krožišča pri Petrolu se je v začetku
marca začela tudi gradnja obvoznice do mosta proti Logatcu,
kjer bodo zgradili še eno krožišče in navezavo na obstoječo
cesto proti Logatcu. Gre za približno 850 metrov dolg odsek,
ki bo prinesel prometno razbremenitev starih Žirov in s tem
boljše bivalne razmere tamkajšnjih prebivalcev, so poudarili
na občini. Gradbišče si je kmalu po začetku del ogledal tudi
minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec.
Dela, ki jih izvajata podjetji Gratel in Garnol, bodo predvidoma
končali septembra, vredna pa so 2,4 milijona evrov, je pojasnil minister Vrtovec. Delež občine pri projektu znaša dobrih
deset odstotkov vrednosti naložbe. Kot je poudaril minister,
v teh lepih krajih živijo pridni in delavni ljudje, zato je prav,
da država glede na odlične gospodarske in tudi demografske
kazalce vlaga v razvoj infrastrukture, zlasti cest. "Gre za težko
dostopne kraje, ki si ravno zato zaslužijo infrastrukturno priložnost." Spomnil je, da so v zadnjih dveh letih z rekordnimi
proračuni veliko vlagali v razvoj teh krajev, kar nameravajo
nadaljevati tudi v prihodnje. Čeprav so ti kraji blizu Ljubljane,
so časovno kar daleč, je namreč opozoril ob napovedi nadaljnjih vlaganj. Po njegovem je ključno, da se čim prej pripravijo

Gradbišče načrtovane obvoznice si je v družbi župana Janeza Žaklja
ogledal tudi minister Jernej Vrtovec.

Kot je poudaril minister, v teh lepih krajih
živijo pridni in delavni ljudje, zato je prav,
da država glede na odlične gospodarske
in tudi demografske kazalce vlaga v razvoj
infrastrukture, zlasti cest. »Gre za težko
dostopne kraje, ki si ravno zato zaslužijo
infrastrukturno priložnost.«
projekti še za spodnji del ceste v Žireh in s tem omogoči lažji
dostop do industrijske cone. Ob dobri infrastrukturi bi po njegovem izboljšali možnosti tudi za odprtje novih podjetij ali
selitve proizvodnje na to območje.
"Veseli me, da smo simbolično zasadili prvo lopato in se je
začel uresničevati projekt, ki smo ga pripravljali desetletje,"
pa je ob ogledu gradbišča obvoznice poudaril župan. "Poleg
tega, da bo to sodobna cesta, ki bo omogočila varnejši promet,
bo tudi razbremenila stare Žiri in v nadaljevanju še samo
središče Žirov, ko bo z novo cesto olajšana pot težkih tovornjakov v industrijsko cono." V infrastrukturo v hitro rastoči
industrijski coni bodo sicer po besedah župana letos vložili 1,2
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V začetku marca se je začela gradnja obvoznice proti Logatcu.
milijona evrov evropskih sredstev, da bodo omogočili njeno
nadaljnjo širitev. Sočasno v Žireh računajo še na dva dodatna
projekta na področju cestne infrastrukture, in sicer razširitev ceste in pločnika proti Idriji, podpisana pa je že tudi 1,2
milijona evrov vredna pogodba na drugo fazo razširitve ceste
proti Škofji Loki.

Položnice v elektronski obliki
Občani, ki želijo prejemati položnice za komunalne storitve v elektronski namesto papirnati obliki, lahko to sporočijo na elektronski
naslov: katja.zakelj@ziri.si. Ob tem morajo pripisati svojo davčno
številko in elektronski naslov, na katerega želijo prejemati položnice.
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Dom bo središče medgeneracijskega sodelovanja
Tako kot številni Žirovci se tudi župan Janez Žakelj že veseli skorajšnjega odprtja
novega doma za starejše v Žireh, ki bo nudil veliko več kot zgolj nastanitev starejšim.
MATEJA RANT, FOTO: TANJA MLINAR

• Še dober teden nas loči od parla-

mentarnih volitev, na katerih se tudi
vi potegujete za mesto poslanca. Kateri funkciji bi v primeru izvolitve dali
prednost, poslanski ali županski?
Običajno stvari, ki se jih lotim, tudi izvedem. Tudi ob sedanji funkciji državnega
sekretarja na ministrstvu za obrambo
županske funkcije nisem potisnil ob
stran, ampak jo opravljam enako kot
pred tem. Vsekakor pa ne kandidiram
zato, da bi tega, kar obljubljam ljudem,
ne izpolnil. Obljubim pa, da sem s svojimi izkušnjami pripravljen delati v dobro
tako Slovenije kot širše škofjeloške regije
in Žirov. Ostajam namreč v Žireh, kot državni sekretar pa opažam, da je včasih
lažje kaj doseči, če si v središču odločanja, in mislim, da ljudje to že opazijo.
Pozitivno se mi zdi, da kot župan treh
mandatov dobro poznam potrebe kraja
in občanov, ne nazadnje pa tudi potrebe
regije. Z vsemi župani na Škofjeloškem
se namreč redno srečujemo.
• Začela se je gradnja obvoznice proti Logatcu. Kaj bo novozgrajena cesta
prinesla občanom?
Glavni namen obvoznice je seveda, da
se tovorni promet izogne naseljem na
poti v industrijsko cono, do katere zdaj
tudi težki tovornjaki dostopajo skozi
središče, na vsak način pa v prvi fazi
razbremenjujemo promet skozi Stare
Žiri. Tudi za del ceste, ki bo obvoznico
povezal z industrijsko cono, že pripravljamo projekte.
• Se bodo uresničile napovedi, da naj
bi v maju vendarle sprejeli prve stanovalce v dom starejših občanov Senecura Žiri?
Upam, da bo tako. Kot vem, je SeneCuri
uspelo dobiti določen kader, ki ga potrebujejo. Zato računam, da bodo dom
odprli in bo ob tem, da bo nudil namestitev starejšim, postal tudi središče
medgeneracijskega sodelovanja. Vesel
sem tudi prostovoljstva, ki se širi ob
tem, tako v okviru projekta Taafe kot
projekta Starosti prijazne občine, v katerega smo vključeni že nekaj let in so
tudi ljudje zelo pripravljeni sodelovati.

Janez Žakelj
Zelo spodbudno se mi zdi tudi mnenje
francoskega strokovnjaka gerontologije
Thibaulda Moulaerta, ki je obiskal Žiri
in je bil navdušen nad potekom projekta v Žireh in v Sloveniji.
• Skupaj z akcijsko skupino iz projekta Starosti prijazna občina ste si v
februarju ogledali prostore doma. Kakšen vtis ste si ustvarili?
Prostori so name naredili zelo pozitiven
vtis. Oprema je res kakovostna, sobe so
svetle, lep je tudi razgled iz notranjosti.
Vsi, ki smo si takrat ogledali prostore,
smo imeli dober občutek, tudi zaposleni
so zelo pozitivno naravnani.
• V okolici doma za starejše in Zadružnega doma ste uredili nova parkirna
mesta. So se ljudje že navadili novega
režima parkiranja in ali sedanje število parkirnih mest v središču zadostuje
tudi v primeru večjega števila obiskovalcev?
Število parkirišč se je že zdaj nekoliko
povečalo, obenem pa imamo v načrtu
na parceli, ki smo jo odkupili vzhodno
od Česnove hiše ob Račevi, urediti še dodatna parkirišča. Trudimo se, da bodo
parkirišča in park ob Račevi ustrezali
potrebam kraja in dogodkov, ki jih prirejamo v Žireh. Smo pa tudi z asfaltacijo
parkirišča pred vhodom v kinodvorano
izboljšali pogoje za parkiranje.
• Na zadnji seji so se svetniki seznanili s poročilom Policijske postaje Ško-

fja Loka o varnosti, v katerem so med
drugim opozorili na prepovedane droge, pri čemer predlagajo tudi vključitev nevladnih skupin – kako boste
okrepili preventivo na tem področju?
Svetnikom sem povedal, da smo že pred
pojavom covida oblikovali akcijsko skupino za soočanje z odvisnostmi. Zdaj pa
razmere dovoljujejo, da se sestanemo in
s predstavniki različnih skupin skupaj
oblikujemo programe in aktivnosti, ki jih
bi kazalo uvesti v Žireh, da bi se vsi še bolj
zavedali, kakšne nevarnosti na področju
odvisnosti pretijo otrokom in mladostnikom. Predpogoj za zdravo življenje je, da
se znamo obvarovati pred odvisnostmi.
Uporaba drog je v porastu, problem je
tudi alkohol, na kar je pred časom opozorila že direktorica območne enote Nacionalnega inštituta za javno zdravje Alenka
Hafner. Vsi, ki imamo otroke, pa vemo,
da je problem še odvisnost od interneta.
Tu preži veliko nevarnosti in je prav, da
tudi temu posvetimo več pozornosti.
• Na predlog občine bo policija izvedla tehtanje tovornjakov. Zakaj ste se
odločili za to?
Že dlje časa ugotavljamo, da so lokalne
ceste zelo obremenjene, zato bomo v
dogovoru s policijo za preobtežene tovornjake, predvsem gre za tovornjake,
preveč naložene z lesom, uvedli preverjanje. S tem namreč uničujejo ceste, kar
pomeni neposreden strošek za vse ob-
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čane, ko je ceste treba popravljati. Letos
bomo obnovili cesto Breznica–Korita,
poškodovana je tudi cesta od Goropek,
pa predeli ceste v Melcovi grapi. Zato
želimo pozvati voznike, da upoštevajo
primerno obtežitev.
• Katere ceste so po letošnji zimi najbolj "zacvetele"?
Slabe so prej omenjene ceste, kar nekaj
pa je tudi "cvetočih" ulic po Žireh. Ulico Maksima Sedeja in Dražgoško ulico
bomo letos obnovili, kritične so tudi Prvomajska, Sejmiška, pa Pot na Koče ...
• Občinski svetniki so na zadnji seji
opozorili na problem hiše v Starih
Žireh, ki kazi podobo naselja, saj naj
bi bila zgrajena mimo vseh estetskih
in urbanističnih pravil. Kaj občina še
lahko stori v zvezi s tem?
Vsak občan ima možnost prijave na inšpekcijo, če zazna kršitve. Načelnik Policijske postaje Škofja Loka Sašo Eniko je
na zadnji seji občinskega sveta dejal, da
je prav za Žiri značilno, da krajani nikoli
ne bodo pokazali na storilca kakšnega

prekrška, čeprav vedo, za koga gre. Na
občini smo pristojne zaprosili za poročilo, kako so bili vodeni postopki. Žal lahko ugotovim, da inšpekcija slabo deluje.
In to je problem. Čeprav občina nima
neposredne pristojnosti za nadzor, pa se
zavzemamo, da se zadeve izpeljejo tako,
kot je treba. Konkretna hiša je prav v posmeh urejanju prostora; številni nikakor ne morejo priti do dovoljenj, četudi
resnično rešujejo eksistencialne probleme, drugi pa brez težav izkoristijo luknje
v pravnem sistemu.
Svetniki so opozorili tudi na težave z
dostopnostjo upravne enote za gibalno ovirane posameznike. Lahko občina kaj naredi, da bi se to izboljšalo?
Občina Žiri je lani pristopila k projektu
multimodalne mobilnosti, ki ga vodi
Geodetski inštitut Slovenije. V okviru
projekta bodo izpostavljene problematične točke za gibalno ovirane. Že dolgo
vemo, da je ena od teh tudi dostop do
upravne enote in občine. Ta stavba sicer ni tako stara, a ob njeni gradnji so

poskušali zaobiti sistem, tako da stavba
sicer ima dvigalo, a je za gibalno ovirane neuporabno. Dejstvo je, da bomo prej
ali slej primorani to urediti. Prav tako
bomo poskrbeli za boljšo dostopnost do
zdravstvene postaje, kjer je prav tako v
načrtu ureditev dvigala. Prav popis iz
projekta bo dobra osnova za občinsko
upravo za pripravo in izvedbo konkretnih izboljšav.
Po dveh letih, ko smo Slovenske klekljarske dneve lahko spremljali zgolj
na daljavo, jih bodo letos vendarle
znova izvedli v živo.
Tega sem zelo vesel. V zadnjih tednih
sem obiskal veliko občnih zborov žirovskih društev, tudi društva Cvetke. Ljudje smo res družabna bitja, ki si želimo
stikov in druženja. Klekljarski dnevi so
bili vedno praznik za vso občino – ne
samo, da pogledamo, kaj so Cvetke lepega naredile čez zimo, ampak tudi, da se
družimo in pogovorimo. Klekljarski dnevi so lepa priložnost, da se srečamo in
sprejmemo tudi kakšen obisk od drugod.

Podvozje bo dobilo še nadgradnjo
V Prostovoljnem gasilskem društvu (PGD) Dobračeva, osrednjem gasilskem društvu
v občini Žiri, so se lani ob finančni pomoči občine razveselili podvozja vozila M.A.N.,
ki bo letos dobilo še nadgradnjo.
MATEJA RANT, FOTO: PGD DOBRAČEVA
Župan Občine Žiri Janez Žakelj in predsednik PGD Dobračeva Janez Tratnik
sta sredi februarja v prostorih občine
podpisala pogodbo o sofinanciranju
nadgradnje novega gasilskega vozila za
omenjeno gasilsko društvo. Na podlagi
podpisane pogodbe bo občina za nadgradnjo vozila namenila 90 tisoč evrov,
so pojasnili na občini.
Vrednost celotnega gasilskega vozila
z vgrajeno gasilsko reševalno opremo
je sicer ocenjena na 290 tisoč evrov, od
tega bo 175 tisoč evrov prispevala občina.
Kot so še pojasnili na občini, bo za vozilo
prispevala tudi večina žirovskih podjetij in občani s prostovoljnimi prispevki,
preostanek pa bo gasilsko društvo pokrilo iz lastnih sredstev. Podvozje vozila,
ki je bilo prav tako z izdatno finančno
pomočjo občine društvu dobavljeno lani,
zdaj čaka na predelavo, ki jo bodo izvedli v prihodnjih mesecih. "Gasilsko nadgradnjo pa bo izdelalo podjetje Gasilska
vozila Pušnik iz Črešnjevca pri Slovenski

Podvozje novega gasilskega vozila so v PGD Dobračeva prevzeli že lani.
Bistrici in naj bi bilo dokončano do poletja," so pojasnili na občini in dodali,
da bo novo gasilsko vozilo zaradi velike
količine gasilne vode in ostalih gasilnih
sredstev delovalo ob manjših in večjih
požarih na stanovanjskih in industrij-

skih objektih, pri požarih v naravi ter
za oskrbo požarišča z vodo. "Zaradi svoje
zasnove bo lahko poleg delovanja na požarih sodelovalo tudi pri večjih tehničnih in ostalih intervencijah. Omogočalo
pa bo tudi prevoz pitne vode."
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Doma za starejše so si že dolgo želeli
Srečanje lokalne akcijske skupine starosti prijazne občine je sredi februarja potekalo
v prostorih novega Doma starejših občanov SeneCura Žiri.
MATEJA RANT, FOTO: TANJA MLINAR
V Žireh so si dom za starejše želeli že
dalj časa, v to so v preteklih letih vložili
tudi veliko truda in rešili kar nekaj težav, ki so jih čakale na poti, je zbrane v
novem domu nagovoril župan Janez Žakelj, ki si želi, da bi stavba tudi v prihodnje živela z lokalno skupnostjo. Veliko
je bilo za to narejenega v okviru projekta TAAFE, pomembno vlogo pri povezovanju bo imela tudi koordinatorica dolgotrajne oskrbe v domu, za to pa naj bi
skrbeli tudi prostovoljci, člani akcijske
skupine starosti prijazne občine Žiri, ki
so jih gostili v domu. "Naš cilj je zagotoviti kakovostno oskrbo vsem, ki bodo
bivali v domu, zadovoljstvo zaposlenih
v domu in sodelovanje širše skupnosti z
domom," je poudaril župan.
Člane akcijske skupine je sprejela direktorica doma Marija Tavželj, ki jih je
seznanila s težavami pri pridobivanju
ustreznega kadra za zaposlitev v domu,
predvsem jim primanjkuje zdravstvenih tehnikov. "Za začetek delovanja
doma bi nujno potrebovali vsaj tri zdravstvene tehnike, saj morajo biti v domu
prisotni ves čas, 24 ur na dan." Težave
s kadri odmikajo začetek sprejemanja
stanovalcev v dom, kar je po besedah
Marije Tavželj stresno tudi za njihove prihodnje uporabnike. Na čakalni
listi za sprejem v dom je že 120 kandidatov. Sprejemi v dom bodo potekali
po vrstnem redu prispelih prošenj, pri
čemer imajo Žirovci prednost. Zaradi
pomanjkanja kadra bodo najprej vselje-

Srečanje lokalne akcijske skupine starosti prijazne občine v novem Domu starejših občanov
SeneCura Žiri
vali osebe, ki ne potrebujejo veliko oskrbe oziroma so v veliki meri sposobne
skrbeti same zase. Razmišljali so tudi
o možnosti, da bi starejšim kot začasno
rešitev ponudili dnevno varstvo, kar bi
z obstoječim kadrom lahko omogočili
že takoj. "A za to bi morali dobiti ločeno
koncesijo, preveriti pa bi morali tudi, ali
bi komu od že prijavljenih za sprejem v
domu ustrezala ta oblika varstva," je razložila Marija Tavželj, ki je nato zbrane
popeljala na ogled doma.
V domu je skupaj na voljo šestdeset postelj, od tega 42 v enoposteljnih sobah.
Za osebe z demenco je predvidena enota v pritličju z neposrednim izhodom
na vrt, v kateri bo prostor za dvanajst
stanovalcev. Poleg lastnih kopalnic v
sobah je v vsakem nadstropju še sku-

Obiskovalci so bili navdušeni nad svetlimi in prostornimi sobami.

pna kopalnica oziroma skoraj neke vrste velnes. V prvem nadstropju bo tudi
prostor za fizioterapijo in ambulanto,
ki jo bo prevzela Ambulanta družinske
medicine Arcus Medici. Dom ima celo
lastnega frizerja. Poleg skupne jedilnice
v pritličju so jedilnice še v vsakem nadstropju ob manjših opremljenih kuhinjah. Nad prostori je bil navdušen tudi
Jože Ramovš z Inštituta Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje. "Sobe so prostorne in svetle,"
je poudaril, najbolj pa mu je bil všeč vrt,
ki bo po njegovih besedah za stanovalce
velika prednost. Tudi župan se je strinjal, da je vrt zagotovo prednost, prav
tako pa je prepričan, da sta osebje in
občutek domačnosti v domu osnova za
prijetno bivanje starejših.

Direktorica Marija Tavželj je zbranim razkazala prostore doma.
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Dodatna parkirišča v centru Žirov
V marcu je bilo v središču Žirov urejeno parkirišče, ki se nahaja na južnem delu
Zadružnega doma – na prostoru pred vhodom v dvorano DPD Svoboda.
JANA PETERNEL
Prej začasno makadamsko parkirišče je
dobilo urejeno podobo (prostor je asfaltiran, zarisana so parkirna mesta). Za
parkiranje na teh parkiriščih ni časovne omejitve in lahko na njih parkirajo
vse občanke in občani ter drugi obiskovalci centra Žirov.
Na severozahodnem delu Zdravstvene
postaje je bilo urejenih dodatnih sedem
parkirišč, ki pa so namenjeni izključno
zaposlenim v Zdravstveni postaji. Ta
parkirišča so označena s talno označbo
»R ZP«. Na njih je parkiranje dovoljeno
le z dovolilnico, ki je bila s strani občine izdana le zaposlenim v Zdravstveni
postaji. V okviru gradnje Medgeneracijskega središča oziroma Doma starejših
občanov so bila urejena parkirna mesta
za potrebe zaposlenih v Domu – ta parkirišča so označena s talno označbo »R
MGS« in je na njih parkiranje dovoljeno
le zaposlenim v Domu starejših občanov (z dovolilnico). Na delu parkirišč, ki
so označena z modro črto (modra cona),
pa je parkiranje dovoljeno vsem. Parkiranje je dovoljeno do dve uri, ob tem, da

Urejeno parkirišče pred vhodom v dvorano DPD Svoboda
je s parkirno uro ali na drug ustrezen
način treba označiti čas prihoda na parkirišče.
Režim parkiranja v centru Žirov je ustrezno označen tudi s prometno signalizacijo in prosimo, da v skupno zadovolj-

stvo vsi uporabniki parkirišč upoštevate
predpisan parkirni režim. S tem se izognete tudi morebitnim nevšečnostim in
kaznim za nepravilno parkiranje, ki jih
bo redarstvo ugotavljalo pri opravljanju
nadzora mirujočega prometa.

Lansko proračunsko leto zaključili s presežkom
Občinski svetniki so na zadnji seji sprejeli tudi zaključni račun proračuna za preteklo
leto in rebalans letošnjega proračuna.
MATEJA RANT
Preteklo proračunsko leto je Občina Žiri
zaključila s presežkom prihodkov nad
odhodki v višini dobrih dvesto tisoč
evrov. Po besedah Olge Vončina z občine so odhodke realizirali v višini pet
milijonov evrov, kar je milijon evrov
manj od načrtovanega. Realizacija je
bila 82-odstotna, in sicer predvsem na
račun neizvedenih naložb, saj so se pri
nekaterih postopki tako zavlekli, da so
jih prestavili v letošnje leto.
Med neizvedenimi naložbami je Olga
Vončina poudarila dela v industrijski coni
in investicije na regionalnih cestah, ki jih

vodi direkcija za infrastrukturo: gradnja
pločnikov na Selu, obvoznice proti Logatcu in ceste proti Osojnici. "Pričakovali
smo, da se bodo dela začela lani, a se to
ni zgodilo. Zdaj so izvajalci izbrani in se
dela tudi že izvajajo." Pojasnila je še, da je
gradivo pregledal tudi nadzorni odbor, ki
ni imel pripomb, saj je finančno stanje
občine stabilno, prav tako niso ugotavljali
posebnosti v poslovanju.
V nadaljevanju so svetniki sprejeli še
rebalans letošnjega proračuna. Osnovni
razlog za pripravo rebalansa je bila po
besedah Olge Vončina uskladitev vrednosti investicije glede na spremenjeno
dinamiko izvedbe pri pločnikih v Novi

vasi in zagotovitev dodatnih sredstev za
njeno izvedbo, ko so po pripravi zaključnega računa ugotovili, da so sredstva
še na voljo. Za pločnike v Novi vasi so
tako namenili dodatnih 520 tisoč evrov,
kar jim bo omogočilo, da bodo glavnino del izvedli že letos. Dodatnih 62 tisoč
evrov so namenili za asfaltiranje cest
in cestnih odsekov na relacijah: Žirovski vrh–Baševc, Žirovski vrh–Štrajtova
grapa, Osojnica–Mohorič, Jarčja dolina–Kramperšek, Koprivnik–Vic in Jarčja dolina Mausar–Berčič. Za 50 tisoč
evrov so povišali tudi sredstva za zimsko vzdrževanje občinskih cest in prav
toliko še za pločnike na Selu.
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Na podlagi Pravilnika o dodelitvi nepovratnih
sredstev za namen nakupa in vgradnje malih
čistilnih naprav v Občini Žiri (Ur. l. RS št.
55/2011) objavlja Občina Žiri

JAVNI RAZPIS
za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev
za nakup in vgradnjo malih komunalnih
čistilnih naprav v občini Žiri za leto 2022
PREDMET JAVNEGA RAZPISA
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje
nakupa in vgradnje malih (individualnih ali
skupinskih) čistilnih naprav za čiščenje komunalne odpadne vode, zmogljivosti čiščenja do
50 populacijskih ekvivalentov (PE) na območju
občine Žiri. Višina sredstev, namenjenih za
sofinanciranje malih čistilnih naprav za leto
2022, znaša 1.350,00 evrov.
SPLOŠNI POGOJI ZA PRIDOBITEV SREDSTEV
1. Na razpis se lahko prijavijo fizične osebe s
stalnim prebivališčem v občini Žiri in dokazili
o načrtovani gradnji objekta za čiščenje komunalne odpadne vode, skladno s pogoji javnega
razpisa.
2. Občina Žiri bo sofinancirala vloge skladno s
Pravilnikom o dodelitvi nepovratnih finančnih
sredstev za namen nakupa in vgradnje malih
čistilnih naprav v Občini Žiri (Uradni list RS, št.
55/11).
VLOGA – PRIJAVNI OBRAZEC
Vsebina vloge zajema izpolnjen obrazec z
osnovnimi podatki prosilca, objekta, številom
oseb, prijavljenih na navedenem naslovu, ter
obvezne priloge.
ROK IN NAČIN PRIJAVE
Zainteresirani prosilci lahko oddajo vloge-prijavne obrazce za dodelitev finančnih sredstev
skladno s Pravilnikom kadarkoli v tekočem
letu, vendar najkasneje do 29. septembra
2022.
DATUM ODPIRANJA VLOG
Prvo opiranje vlog bo 20. maja 2022, naslednje
30 septembra 2022.
DVIG RAZPISNE DOKUMENTACIJE
Razpisna dokumentacija je od dneva objave
javnega razpisa do izteka prijavnih rokov dosegljiva na spletni strani Občine Žiri www.ziri.
si. Prosilci lahko dvignejo razpisno dokumentacijo tudi v vložišču Občine Žiri, Loška cesta
1, 4226 Žiri.

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju investicij v vaške vodovode
v Občini Žiri (Ur. l. RS št. 104/07, 109/07) župan Občine Žiri objavlja

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje investicij v vaške vodovode
v občini Žiri v letu 2022
I. NAROČNIK
Občina Žiri, Loška cesta 1, 4226 Žiri
II. PREDMET JAVNEGA RAZPISA
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz proračuna
občine v skupni višini 6.000 EUR za sofinanciranje investicij v individualno
vodooskrbo in sofinanciranje investicij vaških vodovodov.
III. SPLOŠNA DOLOČILA – POGOJI ZA UPRAVIČENCE
Upravičeni prejemniki pomoči po tem pravilniku so:
– kmetijska gospodarstva in fizične osebe, ki imajo stalno bivališče v občini Žiri,
– vaške vodovodne skupnosti, ki so organizirane v skladu s Statutom Občine Žiri,
– prednostni upravičenci so vlagatelji, ki izvajajo investicije, ki so zahtevane z odločbami pristojnega inšpektorata, in tisti vlagatelji, ki so vlogo
oddali že v razpisu za letu 2021, a se vloga zaradi pomanjkanja sredstev
ni realizirala.
IV. UKREPI, PREDMETI PODPORE, VIŠINA POMOČI TER VIŠINA SREDSTEV
Za uresničevanje ciljev oskrbe z zdravo pitno vodo in ohranjanja in razvoja
podeželja v občini se finančna sredstva usmerjajo preko naslednjih ukrepov:
1. investicije v izgradnjo infrastrukture za zagotovitev osnovne vodooskrbe
in požarne varnosti; znesek pomoči: 5.000 evrov,
2. analize zdravstvene ustreznosti pitne vode individualnih vodovodov;
znesek pomoči: 1.000 evrov.
V. RAZPISNA DOKUMENTACIJA
Razpisna dokumentacija je na voljo od dneva objave javnega razpisa do
izteka prijavnega roka v sprejemni pisarni Občine Žiri, dostopna pa je tudi
na spletni strani Občine Žiri: www.ziri.si.
VI. ROK IN NAČIN ODDAJE VLOG
Rok za prijavo na javni razpis je: 16. 5. 2022 do 12. ure
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznem prijavnem obrazcu, vsebovati
mora vse v obrazcu zahtevane podatke in priloge in mora biti na ustreznih
mestih podpisana in žigosana. Vloge se oddajo osebno v sprejemni pisarni občine ali pošljejo na naslov: Občina Žiri, Loška c. 1, 4226 Žiri.
VII. OBRAVNAVA VLOG IN POSTOPEK ODOBRITVE
Vloge, prispele na javni razpis, pregleda in oceni komisija, ki jo za ta namen
imenuje župan občine. Na podlagi zapisnika komisije se izda sklep, s katerim se opredelijo namen, višina odobrenih sredstev in opravičljivi stroški.
VIII. RAZPOREDITEV SREDSTEV
Če bo za posamezen ukrep prispelo manj vlog, kot je razpisanih sredstev, se
prosta sredstva lahko prerazporedijo na drug ukrep znotraj javnega razpisa.
IX. OBVEŠČANJE O IZIDU
O izidu javnega razpisa bodo vlagatelji obveščeni najkasneje v 15 dneh od
zaključka roka za oddajo vlog.
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Otroke razveselili
z novim igralom
Pri gasilskem domu Prostovoljnega
gasilskega društva (PGD) Račeva je konec
marca zaživelo novo otroško igrišče.
MATEJA RANT, FOTO: ARHIV OBČINE
"V volilni kampanji na zadnjih lokalnih volitvah je tema nanesla tudi na postavitev otroških igrišč v občini Žiri. Po volitvah
in končanju naložbe v novo športno dvorano je stranka SDS
predlagala nabavo igral, ki bi se postavila pri gasilskih domovih PGD Račeva in PGD Brekovice," je razložil Andrej Poljanšek.
Župan Janez Žakelj je pobudo sprejel, občinski svet pa jo je soglasno potrdil. Tako so pred časom postavili prvo igralo pri
gasilskem domu PGD Račeva. "Igralo je izdelal Gregor Pustavrh
pod blagovno znamko Svet igral. Gre za kombinirano igralo,
sestavljeno iz hišice, gugalnice, tobogana in plezalne stene,"
je pojasnil Poljanšek. Za igralo so odšteli slabih 3500 evrov, pri
njegovi postavitvi pa so sodelovali gasilci PGD Račeva.

Novo otroško igralo pri gasilskem domu PGD Račeva

Potrdili dva investicijska
dokumenta
Občinski svetniki so na zadnji seji potrdili dva investicijska dokumenta, in sicer za rekonstrukcijo Ulice Maksima Sedeja in gradnjo hodnikov za pešce ob lokalni cesti Žiri–Smrečje na odseku
Primc–Corn–Govekar/Kolišar. Projekt rekonstrukcije Ulice Maksima Sedeja obsega obnovo lokalne ceste v dolžini dobrih dvesto
metrov med Dobračevsko ulico na severu in Delavsko ulico na jugu
v dolžini 116 metrov ter med Prvomajsko ulico na vzhodu in Ulico
Maksima Sedeja na zahodu v dolžini 106 metrov. Naložba bo vredna 420 tisoč evrov. V okviru investicije na cesti Žiri–Smrečje pa
bodo zgradili hodnike za pešce v dolžini okrog 450 metrov vzdolž
lokalne ceste Podčelo–Podlipa–Smrečje–Račeva–Žiri. Naložba
je vredna 830 tisoč evrov. Poleg hodnikov za pešce bodo ob cesti
uredili še javno razsvetljavo, prehod za pešce in obnovili voziščno
konstrukcijo lokalne ceste na območju že zgrajenega hodnika za
pešce na odseku Kolišar–Pišk v dolžini okrog 165 metrov. Večino
del naj bi izvedli še letos.

Bernarda Lukančič
SDS

Ponovoletno zatišje je za nami, pa smo že sredi meseca marca. Dnevi so daljši, toplejši, narava se prebuja. Več svetlobe in
toplota pa tudi v nas vzbuja energijo, da smo polni vneme za
delo in zanimanja za dogodke okrog nas.
Epidemija vendarle popušča in z veseljem ugotavljamo, da
se ukrepi sproščajo. Ukrepi za omejitev covida-19 so vendarle
imeli pozitivne učinke, da smo manj zbolevali oz. da je bolezen potekala v milejši obliki, z najmanj posledicami.
In dočakali smo dokončanje gradnje doma za starejše v Žireh. Čeprav smo bili ob začetku gradnje malce v dvomih, kaj
lahko zgradijo na tako omejenem prostoru med cesto v Račevo in zdravstvenim domom, se danes lepa stavba umešča
v okolje, kjer bo za starejše omogočeno lepo in varno preživljanje obdobja, ko potrebujejo pomoč in oskrbo tuje osebe.
In ko smo verjeli, da bo dom zaživel, so nastopile težave v
zaposlovanju. Res, delo s starejšimi zahteva poseben odnos
do starejših, onemoglih, osamljenih. Primoran si se prilagajati potrebam in značilnostim vsakega posameznega oskrbovanca, včasih ti to v celoti ne uspe, vendar se je dobro potruditi razumeti njihove stiske in težave. V okviru projekta
TAAFE – starosti prijazna lokalna skupnost za spodbujanje
zdravega staranja in vključenosti starejših v širšo družbeno
skupnost so potekala izobraževanja za prostovoljce, tako za
pomoč starejšim v domu kot osamljenim, ki živijo doma. Z
druženjem, pogovorom, poslušanjem, izrazom empatije za
njihovo situacijo pridobimo njihovo zaupanje, občutek varnosti se jim povrne in skupaj lahko najdemo poti za rešitev težav in stisk. Pridobljeno znanje nam koristi, če imamo
podobno situacijo v družini ali v ožjem in širšem bivalnem
okolju. Pogovori in praktično urjenje za neformalne oskrbovalce pa je znanje za oskrbo obolelih, invalidov, nasploh
vseh, ki poleg oskrbe potrebujejo tudi pomoč pri izvajanju
nege in pomoč pri osnovnih dnevnih opravilih.
Ali ste že zamenjali osebni dokument? Upravna enota ima
prostore v prvem nadstropju, kar pa predstavlja težji ali celo
nemogoč dostop za invalidne osebe. V času korone se je bilo
treba na vstop naročati, včasih kar za teden ali dva vnaprej.
Pričakovali smo, da bo zaradi velikega zanimanja na voljo
kak dodaten dan za uradne ure, ne samo sreda, vendar se
to ni zgodilo. Da bi imeli tudi možnost, da pride uradnik na
dom, je preveč zapleteno in oteženo s predložitvijo upravičenih potrdil. Kljub vsej sodobni tehnologiji. To, da je enako težko priti na občino, je bilo ugotovljeno že lani in srčno
upam, da bo ena prvih naložb tudi gradnja osebnega dvigala.
Koliko zadovoljstva in veselja prinese nova ideja, zato upam
v čimprejšnjo uresničitev.
Z veseljem se srečujem s sprehajalci na številnih sprehajalnih in pohodnih poteh v okolici Žirov. Zavest za skrb za
dobro počutje je vedno večja, kar je pohvalno, saj tudi s tem
odmikamo starostne težave v kasnejša leta.
Naša pisava je edinstven odtis, unikaten. Je naša izvirna finomotorična spretnost, za katero bi bilo škoda, če bi jo zanemarili in je ne bi negovali. Želim vam, da pogumno, delovno
in polni načrtov preživite prihajajočo pomlad.
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Za aktiven
boj proti
invazivkam
Na portalu Občine Žiri je
pod zavihkom Za občane
po novem možno najti tudi
podstran Invazivke.
MATEJA RANT
Invazivke – invazivne tujerodne vrste s
svojim agresivnim širjenjem povzročajo
ogromno škodo, česar se pogosto zavemo prepozno. Žiri pri tem niso izjema,
opozarjajo na žirovski občini. Zato so
oblikovali posebno spletno stran, namenjeno informiranju občanov o invazivkah, predvsem o invazivnih tujerodnih rastlinah, ki so prepoznavne in
je proti njim možno ukrepati. Ob tem
občane vabijo tudi k aktivnemu sooblikovanju strani s svojimi mnenji in predlogi na to temo.
Kot opažajo na občini, invazivke, med
njimi zloglasni japonski dresnik, v Žireh v glavnem še niso tako razširjene
kot marsikje drugje, tudi v sosednjih
občinah, zato je še vedno priložnost za
pravočasno ukrepanje. K odstranjevanju invazivk namreč lahko prispeva
vsak. Z informacijami na novi spletni
strani zato želijo občane seznanjati s
problematiko invazivk, ob tem pa se zavedajo, da samo ozaveščanje ni dovolj.
"Glavni namen je aktivno in učinkovito ukrepanje občanov pri omejevanju

Odstranjevanje japonskega dresnika v Račevi oktobra lani
širjenja invazivk. Zato želimo, da je
stran 'živa'." K sodelovanju tako vabijo
posameznike in društva z objavami o
preteklih in predvidenih prihodnjih aktivnostih, pa tudi s predlogi, kritikami,
objavami novih najdišč ... Spletno stran
so postavili s pomočjo prostovoljcev,
zato se že vnaprej opravičujejo in uporabnike prosijo za razumevanje, če na
začetku ne bo vse delovalo tako, kot bi
si želeli, veseli bodo tudi predlogov za
izboljšave. V prihodnosti naj bi bili na
omenjeni spletni strani prikazani tudi
lokalni zemljevid in lokalni statistični
podatki o invazivkah v občini Žiri na
bazi podatkov iz sistema invazivke.si.
"Za večino invazivk, ki so že prisotne v
Žireh, velja, da je njihova razširjenost
še relativno majhna in je zato možno

njihovo širjenje še učinkovito preprečiti oziroma omejiti," ob tem opozarjajo
na občini in dodajajo, da je za uspešno
ukrepanje pomembno, da to storimo
čim hitreje in da pri tem sodeluje čim
več ljudi. K odstranjevanju invazivk tako
lahko prispeva vsak z izobraževanjem,
ozaveščanjem, obveščanjem znancev in
prijateljev, vnosom podatkov o rastiščih
invazivk v sistem invazivke.si, ukrepanjem na domačem vrtu in v naravi – individualno ali organizirano skupinsko.
"S pošiljanjem informacij, predlogov,
napovedi ter poročil in fotografij o preteklih akcijah lahko pomagate spletni
strani, da postane učinkovita centralna
informacijska točka in tako pomembno
prispeva k omejevanju širjenja invazivk
v občini Žiri in bližnji okolici."

Zbiranje interesa za nakup
nepremičnine
Občina Žiri zbira interes za nakup nezazidanega
stavbnega zemljišča v Plastuhovi grapi.
NINA LUKAN, FOTO: BIRO KALAN
Občina Žiri na podlagi sprejetega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem
za leto 2022 zbira interes za nakup nezazidanega stavbnega zemljišča v Plastuhovi grapi (parc. št. 860/27 in *149,
k. o. 2022 Žirovski vrh). Po prostorskem

načrtu Občine Žiri sta nepremičnini v
območju stanovanjskih površin. Za izrabo zemljišča je že pripravljen načrt
idejne ureditve stanovanjske hiše in so
pridobljeni projektni pogoji. Izhodiščna
vrednost nepremičnin je 24.500 evrov
z DDV. Več informacij na spletni strani
občine.

Po vstopnico za gasilsko
olimpijado
Ekipa članic Prostovoljnega gasilskega
društva (PGD) Žiri se bo na kvalifikacijah,
ki bodo zadnjo nedeljo v aprilu,
potegovala za vstopnico za gasilsko
olimpijado v Celju.
JANA JENKO
Na stavbi gasilskega doma PGD Žiri je minuli petek zaplapolala zastava gasilske olimpijade Celje 2022. Organizacija
olimpijade je velik dogodek za Slovenijo in slovenske gasilce,
saj hkrati pomeni čast in odgovornost, predvsem pa izziv z
veliko dela in jasnim ciljem – pripraviti dogodek, ki bo vsem
udeležencem ostal v najlepšem spominu.
Dneve do začetka gasilske olimpijade s pričakovanjem odštevajo tudi v Gasilskem poveljstvu občine (GPO) Žiri, pravi
poveljnik Sebastijan Pagon. "Ponosni smo, da imamo ekipo v
GPO Žiri, ki nas bo zastopala najprej na kvalifikacijah, potem
pa, upamo, tudi na sami olimpijadi," je poudaril. Izobešanje
olimpijske zastave sto dni pred začetkom gasilske olimpijade je bil poseben dogodek tudi za ekipo članic PGD Žiri, ki se
bo na kvalifikacijah 24. aprila potegovala za olimpijsko vsto-

Na gasilskem domu PGD Žiri vihra zastava gasilske olimpijade
Celje 2022.
pnico. Tanja Lazar, Mateja Jurca, Anica Beovič, Lili Poljanšek,
Meta Podobnik, Ana Posedi, Brigita Mohorič, Lili Mlinar in
Damjana Kramperšek se zavedajo, da bo kvalifikacijska tekma zahtevna, saj je konkurenca zares močna, a so na izziv
pripravljene in upajo, da jim uspe osvojiti zastavljen olimpijski cilj. Gasilska olimpijada Celje 2022 bo potekala od 17.
do 24. julija, ta čas je prijavljenih 25 držav, organizatorji pa k
sodelovanju vabijo tudi prostovoljce.

Postani
poštar
Če si raje na terenu kot
v pisarni, se nam pridruži.
Izberi dinamično in
zanesljivo službo.

www.posta.si

Poskeniraj
kodo in pošlji
prošnjo.

Naročnik oglasa je stranka Naša dežela dr. Aleksandre Pivec.

Viktorija
Vodnik
Od kod sem: Novo mesto, Trbovlje, Jesenice,
Koroška Bela, Slovenski Javornik
Moje kompetence: 35 let izkušenj v zdravstvu
in socialnem varstvu
Zakaj kandidiram za poslanko DZ: Kot
srednja medicinska sestra v domu za
ostarele se zavedam, kako pomembna je
skrb za ranljive in starostnike. Glas za
Našo deželo je tudi glas za varno starost in
ranljive skupine.
Hvala za zaupanje in vaš glas,
Viktorija Vodnik

Naročnik oglasa: NAŠA DEŽELA, PARTIZANSKA CESTA 5, MARIBOR
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Naročnik oglasa: SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA, TRSTENJAKOVA ULICA 8, LJUBLJANA

VLADNO FINANCIRANJE
FINANCIRANJE
VLADNO
PROJEKTOV
PROJEKTOV

CILJIZA
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CILJI
2022- -2026
2026
2022
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Za varno bivanje starejših doma
Starejšim, invalidom in kroničnim bolnikom je odslej brezplačno na voljo storitev
e-oskrba, ki omogoča samostojnejše, varnejše in neodvisno bivanje v domačem
okolju, saj zagotavlja 24-urno povezavo z asistenčnim centrom oziroma zdravstvenim
osebjem ter organizacijo pomoči, če jo uporabniki potrebujejo.
MATEJA RANT, FOTO: ARHIV TELEKOMA

Naročnik:
NSiNOVA SLOVENIJA, DVORAKOVA 11 A, LJUBLJANA
Naročnik oglasa:

Ministrstvo za zdravje je na podlagi javnega razpisa za e-oskrbo na domu, ki ga
je pripravilo ob podpori službe vlade za
razvoj in evropsko kohezijsko politiko,
za izvajalca omenjene storitve izbralo
Telekom Slovenije s konzorcijskim partnerjem Zvezo društev upokojencev Slovenije. Za projekt so pridobili sredstva
Evropskega socialnega sklada in virov
REACT-EU, zato bo uporaba storitve e-oskrba za pet tisoč upravičencev do 30.
septembra prihodnje leto brezplačna.
Telekom Slovenije bo v teh dneh začel
izvajati vklope prvih upravičencev.
Do brezplačne storitve e-oskrba so
upravičeni starejši od 65 let, ki večinoma živijo sami, in tudi mlajši, če potrebujejo pomoč zaradi zdravstvenih

Komplet, ki ga prejmejo uporabniki brezplačne e-oskrbe: varovalni telefon z gumbom za klic
na pomoč, zapestnica z gumbom za klic na pomoč in mobilni detektor gibanja na obesku za
klic na pomoč

‘‘

Kar se je leta govorilo,
smo brez velikih
besed naredili.

Janez
Žakelj

poslanca
vaš kandidat za oru
v državnem zb
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razlogov. Uporabniki bodo z naročilom
storitve brezplačno prejeli: varovalni
telefon, zapestnico z gumbom in mobilni detektor gibanja na obesku za
klic na pomoč, SIM-kartico z mobilnim paketom, ki omogoča neomejene
dohodne in odhodne klice ter prenos
podatkov za potrebe izvajanja storitve
e-oskrba, storitve asistenčnega centra
24 ur na dan vse dni v letu ter tehnično
pomoč, vzdrževanje in servis. "Uporabnik e-oskrbe lahko asistenčni center
na pomoč pokliče s preprostim pritiskom na gumb varovalnega telefona,
ki je nameščen v njegovem domu, ali
s pritiskom na gumb za klic na pomoč
na zapestnici, ki jo ima vedno pri sebi,"
so pojasnili na Telekomu in dodali,
da poleg zapestnice uporabnik prejme
tudi mobilni detektor gibanja na obesku, ki ima prav tako poseben gumb
za proženje klica na pomoč, obenem
pa detektor tudi samodejno zazna padec in ob tem sproži klic v asistenčni
center.
"S projektom e-oskrba na domu vzpostavljamo sistem, ki bo omogočal večjo varnost in višjo kakovost bivanja
v domačem okolju ljudem, ki zaradi
starosti ali bolezni pri tem potrebuje-

Naročnik oglasa: KONKRETNO, BEETHOVNOVA UL. 2, LJUBLJANA

jo pomoč," je poudaril minister Zvonko
Černač, pristojen za razvoj in evropsko
kohezijsko politiko. Projekt je po njegovih besedah del širših prizadevanj za
izboljšanje kakovosti življenja ranljivih skupin, za varnejšo starost in večjo
vključenost posameznikov, ki potrebujejo pomoč. Tudi državna sekretarka
na ministrstvu za zdravje Alenka Forte
je poudarila, da bodo storitve e-oskrbe
znatno pripomogle k boljši kakovosti
in varnosti bivanja starejših. "S tem
jim bo omogočeno, da bodo dlje ostali
v svojih domačih okoljih." Član uprave Telekoma Slovenije Mitja Štular je
dodal, da se s staranjem prebivalstva,
ki je značilno za vse razvite države,
potrebe po dolgotrajni oskrbi starejših
na domu povečujejo, rešitev na tej poti
pa predstavlja prav storitev e-oskrba.
Ob tem je predsednik Zveze društev
upokojencev Slovenije Janez Sušnik
poudaril, da v Sloveniji v primerjavi
z razvitimi državami Evropske unije
močno zaostajamo pri oskrbi starejših
v domačem okolju, saj so starejši na
svojem domu vse prevečkrat prepuščeni sami sebi. "Veseli nas, da je vlada s
pomočjo evropskih sredstev e-oskrbo,
ki je v razvitih državah že sestavni del

socialnega varstva starejših, zagotovila brezplačno in da tudi v Sloveniji
končno delamo pomembne korake v
smeri zagotavljanja varnosti starejših, ki bivajo sami." Pozval je tudi, da
že zdaj razmislimo tudi o zagotovitvi
sredstev za podaljšanje možnosti koriščenja brezplačne storitve do uveljavitve zakona o dolgotrajni oskrbi. Po-

Za naročilo brezplačne storitve
e-oskrba zainteresirani lahko
pokličejo na brezplačno
številko 080 12 13 ali pošljejo
sporočilo na elektronski naslov:
eoskrba@telekom.si.
datki kažejo, navajajo pri Telekomu, da
starejši po padcu na domu na pomoč v
povprečju čakajo več kot 18 ur, pri tem
pa v Sloveniji zaradi posledic padca letno umre okoli šeststo ljudi.
Za naročilo brezplačne storitve e-oskrba
zainteresirani lahko pokličejo na brezplačno številko 080 12 13 ali pošljejo sporočilo na elektronski naslov: eoskrba@
telekom.si, vse informacije so na voljo
tudi pri Zvezi društev upokojencev Slovenije.
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Paketnik za prevzem naročenega gradiva
Po zabojniku za vračanje knjižničnega gradiva je zdaj na voljo tudi paketnik za
prevzem naročenega gradiva 24 ur na dan in vseh sedem dni v tednu
MAJDA TREVEN
V Knjižnici Ivana Tavčarja v Škofji Loki in njenih enotah, tudi
v Žireh, je zdaj na voljo nova storitev. Paketnik s štirimi predali, postavljen pred glavnim vhodom v knjižnico, vam bo
omogočil brezstični prevzem knjižničnega gradiva tudi zunaj
našega delovnega časa, 24 ur na dan in vse dni v tednu.
Če želite uporabiti to možnost, nas morate o tem obvestiti
po elektronski pošti ziri@knjiznica-skofjaloka.si, mi pa vam
bomo gradivo shranili v enega izmed predalov in na vaš mobilni telefon poslali sporočilo z navodili za prevzem gradiva. Paketnik boste lahko odprli s pomočjo aplikacije Direct4.
me, naložene na vaš telefon, ali pa preko klica na telefonsko
številko, zapisano v SMS-sporočilu.

Paketnik pred glavnim vhodom v knjižnico
omogoča brezstični prevzem knjižničnega gradiva
tudi zunaj delovnega časa knjižnice.
Uporaba nove storitve je enostavna. Podrobna navodila so na
naši spletni strani, kjer je tudi film s prikazom naročanja in
prevzema. Za pomoč se lahko obrnete tudi na zaposlene po telefonu številka 04 51 05 620. Z veseljem bomo pomagali!

dobrodelni
koncert
pomagajmo skupaj

Paketnik pred Knjižnico Ivana Tavčarja v Škofji Loki

Slavko

maja keuc

ivančič Amaya
spremljava orkestera Big band Slovenske vojske

Lions klub
Škofja Loka
organizator

spremljava

Big band
Slovenske vojske

Športna dvorana

TRATA

Medijski pokrovitelji:

Škofja Loka

sobota, 28. maj 2020, ob 19. uri

LIONS KLUB ŠKOFJA LOKA, POLJANSKA CESTA 7, GORENJA VAS

Vstopnina 15 €
Nakup vstopnic :
Škofja Loka:
Turizem Škofja Loka, Cankarjev trg
kraNj: Gorenjski Glas
Eventim: prodajna mesta
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Občina Žiri obvešča o objavi

JAVNEGA RAZPISA
ZA SOFINANCIRANJE LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA
V OBČINI ŽIRI ZA LETO 2022
Za uresničevanje javnega interesa v športu se v letu 2022
z JR sofinancirajo:
ŠPORTNI PROGRAMI:
• Prostočasna športna vzgoja otrok v zavodih VIZ (ŠV-VIZ):
– promocijski program: naučimo se plavati (NSP),
– šolska športna tekmovanja: udeležba šolskih ekip na
		 tekmovanjih (ŠŠT).
• Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine:
– celoletni prostočasni programi za otroke in mladino:
		 do 6, 7 do 19 let (ŠV-PRO)
– celoletni pripravljalni programi za otroke: U7, U8, U9,
		 U10, U11, U12 (ŠV-PRI)
– občasni programi za otroke (ŠV-OBČ)
• Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni
in vrhunski šport (ŠV-USM):
– celoletni tekmovalni programi otrok in mladine: U13,
		 U15, U17 in U19
– dodatni programi kategoriziranih športnikov 		
		 mladinskega (MLR), perspektivnega (PR) razreda
• Kakovostni (KŠ) in vrhunski (VŠ) šport:
– celoletni tekmovalni programi odraslih
– programi kategoriziranih športnikov državnega (DR)
		razreda
– programi kategoriziranih športnikov mednarodnega
		 (MR), svetovnega (SR) in olimpijskega (OR) razreda
• Športna rekreacija (RE):
– celoletni športno-rekreativni programi za odrasle
• Šport starejših (ŠSTA):
– celoletni športnorekreativni programi za starejše

Brezplačna
energetskosvetovalna
pisarna
Za strokoven nasvet pri gradnji ali
obnovi stanovanja oziroma hiše se
je mogoče obrniti na brezplačno
energetskosvetovalno pisarno.
MATEJA RANT
"Energetskosvetovalna pisarna predstavlja brezplačno svetovalno službo za pomoč občanom pri izvajanju ukrepov
učinkovite rabe energije v gospodinjstvih," pojasnjujejo na
Razvojni agenciji Sora in dodajajo, da s tem pripomorejo k
varovanju okolja, zmanjšanju stroškov za energijo in znižanju stroškov bivanja.
V energetskosvetovalni pisarni svetujeta izkušena energetska
svetovalca Beno Potočnik in Matjaž Eržen, ki nudita strokovno in komercialno neodvisno pomoč pri izbiri ogrevalnega
sistema, ustreznega energenta in ogrevalnih naprav, toplotni zaščiti in energetski sanaciji zgradb, zamenjavi ter izbiri
ustreznih oken in zasteklitve, pripravi tople sanitarne vode,
uporabi obnovljivih virov energije, možnosti pridobitve različnih subvencij Eko sklada, energetskih izkaznicah in podobno.
Svetovanje poteka po telefonu, nanj pa se je treba naročiti po
elektronski pošti na naslov: info@ra-sora.si. Dodatne informacije je mogoče dobiti na telefonski številki 04 50 60 220.

RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU:
• Izpopolnjevanje in usposabljanje strokovnih kadrov

Občina Žiri obvešča o objavi

JAVNEGA RAZPISA

ORGANIZIRANOST V ŠPORTU:
• Delovanje športnih društev

ZA SOFINANCIRANJE STROŠKOV UPRAVLJANJA
IN OBRATOVANJA ŠPORTNIH OBJEKTOV
V OBČINI ŽIRI ZA LETO 2022

ŠPORTNE PRIREDITVE:
• Druge občinske športne prireditve
Rok za prijavo na javni razpis je: 6. 5. 2022.
Celotno besedilo javnega razpisa je objavljeno na spletni strani www.ziri.si (razpisi in objave). Informacije v zvezi z javnim
razpisom lahko dobite pri Nini Lukan, telefon: 04 50 50 713.

Za uresničevanje javnega interesa v športu se v letu
2022 z JR sofinancirajo stroški upravljanja in obratovanja
naslednjih športnih objektov:
•
•
•
•

nogometni stadion,
nordijski center,
balinišče pri DD Partizan,
konjska maneža Pustotnik.

Rok za prijavo na javni razpis je 6. 5. 2022.
Celotno besedilo javnega razpisa je objavljeno na spletni
strani www.ziri.si (razpisi in objave). Informacije v zvezi z
javnim razpisom lahko dobite pri Nini Lukan, telefon:
04 50 50 713.
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Lažja in varnejša komunikacija z zdravnikom
V Ambulanti Arcus Medici so z letošnjim letom začeli uvajati IRIS portal, ki omogoča
lažjo in varnejšo komunikacijo z izbranim zdravnikom. Registracija je enostavna,
portal uporablja že več kot dvesto pacientov.
JANA JENKO, FOTO: GORAZD KAVČIČ
V času epidemije covida-19 se zaradi posebnih okoliščin ni spremenil le naš način življenja, ampak tudi način obiska
in komunikacije z zdravniki. Običajne
obiske v ambulanti so začeli nadomeščati posveti na daljavo, prilagojen način dela pa je, pravijo v Ambulanti Arcus Medici, izboljšal tudi dostopnost do
zdravstvenega osebja. Lani so tako ob
siceršnjem splošnem povečanju obravnav v primerjavi s preteklimi leti beležili tudi bistveno povečanje obravnav na
daljavo – te njihovim pacientom omogočajo, da po elektronski pošti prejmejo
osnovne nasvete, povezane z zdravjem,
rešijo administrativne opravke, naročijo redno terapijo, kontrolne napotnice
in podobno. Ker pa si v ambulanti želijo, da bi pacientom omogočili še lažjo
in bolj kakovostno obravnavo, so letos
začeli uvajati IRIS portal.

IRIS PORTAL JE VARNEJŠI IN BO
NADOMESTIL ELEKTRONSKO POŠTO
"Z vzpostavitvijo IRIS portala želimo
nadomestiti ali omejiti uporabo elektronske pošte. Kakor pri elektronski
pošti tudi tu velja, da se komunikacija

opravi s tekstovnimi sporočili, vendar
je v nasprotju z elektronsko pošto tu
izmenjava sporočil varna, saj v celoti
poteka preko šifrirane komunikacijske
poti," pravi zdravnik Jaka Strel in še enkrat poudarja varnost, ki jo pri komunikaciji pacienta in zdravnika zagotavlja
IRIS portal: "Po mnenju urada informacijske pooblaščenke elektronska pošta,
katere vsebina ni šifrirana, varnostno
ni ustrezna za izmenjavo zdravstvenih
podatkov. Tega se pacienti praviloma
ne zavedajo. Pacient kazensko ni odgovoren, čeprav izpostavlja samega sebe,
če pošlje svoje zdravstvene podatke ne-

Za uporabo IRIS portala
je potrebna predhodna
registracija. Imetniki
digitalnega certifikata lahko
registracijo uredijo sami,
tisti, ki digitalnega certifikata
nimajo, pa lahko registracijo
na portal opravijo z osebno
identifikacijo pri zdravniku, pri
čemer bodo potrebovali naslov
elektronske pošte, telefonsko
številko in EMŠO.

Navodila za registracijo je mogoče najti na spletni strani ambulante Arcus Medici.

zaščitene po elektronski pošti. Nasprotno zdravnik, tudi z morebitnim pooblastilom pacienta, ne sme pacientu po
elektronski pošti pošiljati nezaščitene
vsebine, ki se lahko tolmačijo kot zdravstveni podatki."
Glavne prednosti portala, ki je enostaven za uporabo in bo počasi zamenjal
elektronsko pošto, je že omenjena večja varnost izmenjave sporočil in zdravstvene dokumentacije, ki vključuje
pošiljanje izvidov, potrdil in podobno,
pri tem pa ne gre spregledati niti dejstva, da omogoča boljšo preglednost
komunikacije z zdravnikom, saj se
posamezni pogovori shranjujejo ločeno in jih lahko pacient z zdravnikom
kadarkoli nadaljuje. V prihodnje pa
bo uporabnikom IRIS portala na voljo
tudi naročanje receptov za redne terapije, naročanje kontrolnih napotnic
in naročilnic za medicinsko tehnične
pripomočke ter urejanje bolniškega
dopusta.

REGISTRACIJO LAHKO OPRAVITE
SAMI ALI PRI ZDRAVNIKU
Za uporabo IRIS portala je potrebna
predhodna registracija. Imetniki digitalnega certifikata lahko registracijo
uredijo sami, tisti, ki digitalnega certifikata nimajo, pa lahko registracijo na
portal opravijo z osebno identifikacijo
pri zdravniku, pri čemer bodo potrebovali naslov elektronske pošte, telefonsko številko in EMŠO. Trenutno IRIS
portal uporablja več kot dvesto pacientov Ambulante Arcus Medici, k registraciji pa vabijo tudi ostale – povezavo in
navodila za registracijo najdete na njihovi spletni strani oziroma povezavi:
https://arcusmedici.si/iris-portal/. Kot
že rečeno, je IRIS portal namenjen pacientom, ki že uporabljajo elektronsko
pošto, in nikakor ne nadomešča ostalih
komunikacijskih poti, kot so: telefonski
pogovor z zdravnikom, naročanje na
redne preglede in terapije v prostorih
zdravstvene postaje, pa tudi obiske nenaročenih pacientov v ambulanti, čeprav je predhodno naročanje še vedno
zelo zaželeno.

Zaposleni
smo se že
dobro spoznali
Lahko si predstavljate,
kakšno veselje je prevzelo
vse zaposlene v SeneCura
Žiri, ko smo po dolgem
času iskanja in čakanja
izvedeli, da se bodo v naš
tim vključili pogumen
medicinski brat in dve
medicinski sestri.
MARJANCA JESENKO,
DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA
To je namreč pomenilo, da bo kmalu
prišel dan, ko bomo lahko začeli sprejemati prve stanovalce v naš novi Dom.
Čas hitro teče. V tem času smo prazne
prostore napolnili s sodobno opremo, ki
je še kako potrebna pri izvajanju strokovne zdravstvene nege in oskrbe.
Prostore fizioterapije smo napolnili s
pripomočki, ki bodo pomagali naši fizioterapevtki pri ohranjanju in krepitvi
fizične kondicije naših prihodnjih stanovalcev. V zadnjih dneh smo se razveselili popolnoma novih dvigal, ki so jih
bile najbolj vesele bolničarke/negovalke. Z njimi bodo lahko izvajale transferje stanovalcev, ki so popolnoma ali
delno nezmožni samostojne hoje. Pripomočki so zasnovani tako, da omogočajo varno in bolj prijazno premestitev
stanovalca na invalidski voziček, stra-

Zaposleni SeneCura Žiri
nišče ali pa v kopalno kad. So ergonomski, kar pomeni, da so enostavni za rokovanje in varni za uporabo zaposlenih.
Ker je naš cilj čim večja kakovost obravnave uporabnikov in visoka motiviranost zaposlenih, smo se vključili v vseevropski model upravljanja kakovosti v
domovih za starejše E-Qualin. V začetku
februarja smo organizirali prvi del izobraževanja za vodenje modela, ki so se
ga udeležile tudi sodelavke iz ostalih
SeneCurinih domov za starejše občane
v Sloveniji. Bile so navdušene tako nad
prostori Doma kot tudi nad prijazno in
lepo okolico, ki nas obdaja. Z izvajanjem
modela E-Qalin se želimo približati željam in potrebam naših stanovalcev,
prav tako pa tudi njihovim najbližjim.
Pritličje našega Doma je dodatno zaživelo v začetku marca, ko je vrata frizersko-kozmetičnega salona odprla gospa
Mina Kravanja. Salon bo, poleg frizerskih in kozmetičnih storitev, nudil tudi
storitve medicinske pedikure. Vsako
sredo v popoldanskih urah pa je naš
Dom poln tečajnikov, ki se izobražujejo
na tečaju za družinsko oskrbo starejšega svojca, ki ga organizira Občina Žiri.

Soba, opremljena z najsodobnejšo opremo za fizioterapijo

V teh nekaj mesecih, kar smo zaposleni skupaj, smo se že kar dobro spoznali.
Vsak se trudi po svojih najboljših močeh doprinesti v kolektiv nekaj dobrega.
Ugotovili smo, da imajo zaposlene zelo
dobro ustvarjalno žilico, kar smo seveda s pridom izkoristili. Zaposlene nas
dnevno navdušujejo z novimi izdelki
izpod njihovih rok. Tako se naši prostori polnijo z raznimi izdelki. Upamo, da
bodo našim novim stanovalcem približali domačnost in jim bodo olajšali odhod iz domačega okolja.
Poleg odprtja Doma, ki ga načrtujemo
v prvi polovici maja, smo 12. aprila pripravili dan odprtih vrat, kjer smo občanom občine Žiri in vsem ostalim, ki so
si dom prišli ogledat, široko odprli vrata. Vsak si je lahko pobližje ogledal naše
prostore ter prejel odgovore na vprašanja.
Še vedno pa v svoje vrste vabimo nove
sodelavce. Razpise za prosta delovna
mesta najdete na spletni strani SeneCura Žiri: https://ziri.senecura.si/
prosta-delovna-mesta/. Pridružite se
nam pri doseganju našega cilja – biti
blizu ljudem!

Dekoracija izpod rok zaposlenih SeneCura Žiri
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Dopolnjena in poživljena razstava Muzeja Žiri
Stalno likovno zbirko v galeriji Muzeja Žiri, ki je doslej obsegala dela devetih žirovskih
ustvarjalcev, so z razstavo, ki so jo odprli v začetku aprila, dopolnili še z devetimi
novimi deli.
MATEJA RANT, FOTO: TANJA MLINAR
V Muzeju Žiri so v začetku aprila odprli novo stalno razstavo, na kateri se
je dosedanjim žirovskim umetnikom,
katerih dela so krasila stene galerije, pridružilo še devet novih domačih
ustvarjalcev. Prvo stalno razstavo so
pod vodstvom Alfonza Zajca odprli že
leta 1980, drugo so postavili leta 2009
ob odprtju prenovljene stare šole, na
tej osnovi pa je po besedah Maje Justin
Jerman iz Muzejskega društva Žiri nastala sedanja dopolnjena razstava, ki
so jo "osvežili" z devetimi novimi deli.
Med devetimi umetniki, ki se predstavljajo s svojimi deli, sta tudi dve kiparki.
Nova postavitev del žirovskih likovnikov v okviru stalne razstave v Muzeju
Žiri po novem obsega 18 del. Poleg Franja Kopača, Maksima Sedeja, Janeza
Sedeja, Ivana Gluhodedova, Jožeta Peternelja, Konrada Peternelja, Tomaža
Kržišnika, Staneta Kosmača in Pavla
Sedeja svoja dela zdaj razstavljajo še:
Katja Bogataj, Ajda Erznožnik, Barbara
Kastelec, Marica Trček, Mihaela Žakelj
Ogrin, Tomi Albreht, Andrej Mivšek, Tadej Oblak in Franc Temelj. Maja Justin
Jerman je poudarila, da se je obnova
in dopolnitev zbirke lahko uresničila
ob pomoči Občine Žiri in donatorjev iz
žirovskih podjetij, ki so pomagali pri
odkupu del. Ob tem je Miha Naglič iz
Muzejskega društva Žiri poudaril, da
tako reprezentativne skupinske razstave žirovskih likovnikov doslej še ni
bilo. "Na ogled bo v najlepšem prostoru
naše muzejske hiše: že galerija sama je
lepa, skupaj z razstavljenimi deli pa je
prava krasotica." Po besedah umetnostne zgodovinarke Nine Misson zbirka
Žirovski slikarji že od leta 2009 predstavlja izbrana dela najvidnejših žirovskih
likovnih umetnikov oziroma deset
ključnih avtorjev od prvega žirovskega akademskega slikarja do generacije, rojene v petdesetih letih prejšnjega
stoletja. "Med njimi so vsi štirje veliki
predstavniki žirovskih samorastnikov,
ki so dokazali, da akademska izobrazba

Dopolnjena in poživljena stalna likovna zbirka v galeriji Muzeja Žiri
ni pogoj za suvereno in prepričljivo likovno ustvarjanje, še manj za uspešno
profesionalno pot slikarja." Akademske
slikarje so v prvotni zbirki predstavljali
Franjo Kopač, Stane Kosmač, Barbara
Kastelec ter dva Prešernova nagrajenca, Maksim Sedej in Tomaž Kržišnik.
V zadnjem letu in pol je po besedah

Stalno likovno zbirko v galeriji
Muzeja Žiri so dopolnili z deli
Katje Bogataj, Ajde Erznožnik,
Barbare Kastelec, Marice Trček,
Mihaele Žakelj Ogrin, Tomija
Albrehta, Andreja Mivška,
Tadeja Oblaka in Franca Temelja.
Nine Misson zbirko dopolnilo še sedem
umetnikov, rojenih med letoma 1964
in 1992, med katerimi niso zgolj slikarji. Mladi umetniki namreč pri svojem
ustvarjanju posegajo po več tehnikah.
Zbirko likovnih del tako prvič dopolnjujeta dve kiparski deli in fotokolaž. "Pravijo, da umetnost govori univerzalni
jezik, ob ogledu umetnin pa bi rekel, da
vsak umetnik govori svoje narečje," je
ob odprtju razstave poudaril župan Janez Žakelj, ki si želi, da bi vsi razumeli

te umetnine, da bi vsakega nagovorile
po svoje. Maja Justin Jerman je ob koncu poudarila, da ob dejstvu, da bogatega
likovnega potenciala domačega kraja s
tem izborom še niso izčrpali, že upirajo
pogled k novim ustvarjalcem in donatorjem.
Ob odprtju razstave so še v sklopu praznovanja petdesetletnice društva podelili tudi nagrade najzaslužnejšim. Prejela sta jo ustanovitelja društva Marjan
Bogataj in Tone Mlakar, pa Ida Filipič
Pečelin in Olga Vončina, ki sta na občini bdeli nad obnovo stavbe stare šole.
Priznanje so podelili tudi Beti Poljanšek
Koman, ki je pripravila načrte obnove,
in avtorici čevljarske zbirke v muzeju
Titi Porenta. Priznanje sta prejela še zaslužna člana društva Stane Kosmač in
Franc Temelj ter nekdanja predsednika
Tone Eniko in Miha Naglič. Kot je v imenu nagrajencev poudarila Tita Porenta,
je prav vsak prispeval kamenček k obstoju muzeja in tamkajšnjih zbirk. "Želim si, da bi vašo dediščino še širili in jo
pokazali vsaj v okviru občasnih zbirk."
Dodala je, da si je društvo zaslužilo Valvasorjevo nagrado, ki so jo prejeli lani,
saj je Alpinina oziroma čevljarska zbirka nacionalnega pomena.
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Glasbeno obarvana pomlad
V pomladnem času so se ponovno razcvetele tudi dejavnosti v Glasbeni šoli Škofja
Loka. V začetku maja bodo pripravili tudi teden odprtih vrat.
LUKA ŽELEZNIK,
POMOČNIK RAVNATELJA
V sredo so učenci naše šole svoje inštrumente predstavili vrstnikom na Osnovni šoli Žiri. Pouk inštrumentov in nauka o glasbi v oddelku v Žireh poteka v
prostorih Osnovne šole Žiri, po daljšem
zatišju pa so učenci in njihovi mentorji
za ta nastop pripravili še posebno barvit
in razigran program skladb za različne glasbene inštrumente, ki jih učenci
glasbene šole spoznavajo v oddelku v Žireh – prečna in kljunasta flavta, klarinet, saksofon, trobenta, evfonij, violina,
violončelo, tolkala, klavir in kitara.
Vse ljubitelje glasbe vljudno vabimo, da
se nam pridružijo 21. aprila ob 18. uri na
letnem nastopu oddelka v Žireh, ki ga
tudi letos za vas pripravljamo v prostorih Stare šole Žiri. Kitaristi se bodo nato
predstavili še s samostojnim programom na Revijskem nastopu kitaristov
Glasbene šole Škofja Loka 25. aprila ob
19. uri, prav tako v Stari šoli, 18. maja ob
19.30 pa sledi še Majski koncert v cerkvi
sv. Ane na Ledinici pri Žireh.
V prvem tednu maja si bo možno v okviru tedna odprtih vrat ogledati tudi, kako
poteka pouk v glasbeni šoli. Oddelek v
Žireh lahko v prostorih OŠ Žiri obiščete v četrtek, 5. maja, med 15.30 in 17.30,
ob istem času pa tudi matično šolo v

Z zadnjega letnega nastopa v Stari šoli Žiri
Puštalu, kjer poteka tudi pouk nekaterih drugih instrumentov, na primer
harfe in kontrabasa. Na matični šoli
lahko prisluhnete tudi nastopu flavtistov z vseh oddelkov na Večeru s flavto
4. maja ob 17. uri v kapeli Puštalskega
gradu in predstavitvi novih šolskih inštrumentov Novi se predstavijo v kapeli Puštalskega gradu 5. maja ob 18.30. V
tednu po prvomajskih počitnicah bo na
naši spletni strani objavljen tudi razpis

za vpis v programe Glasbene šole Škofja Loka za šolsko leto 2022/2023 – veseli
bomo, če se nam pridružite v raziskovanju čudovitega sveta glasbe tudi vi!
Vljudno vabljeni tudi k obisku rednih
nastopov v kapeli Puštalskega gradu
pod imenom Glasbeni vrtiljak, zelo pa
se že veselimo tudi O'glasbene Loke 12.
junija, ko bodo učenci celotne šole ponovno muzicirali na ulicah in trgih
Škofje Loke.

Noč knjige z Rafaelom Terpinom
V Kulturnem središču Stare Žiri bomo v soboto, 23. aprila, ob 18. uri z dvojno mero
kulture zaznamovali vseslovensko Noč knjige.
Noč knjige se letos promovira s Kajuhovo obletnico in nas vabi k njej z njegovimi verzi: Zakaj ne nosite v dlaneh
svojih src, ljudje? Prav ta pozitivna trditev pa velja za gosta tega večera, saj
prav s srcem na dlani v likovnem in besednem jeziku zapisuje lepote rovtarske
pokrajine, iz katere izhaja in iz nje črpa
navdih.
Sobotni dogodek, posvečen slikarju in
raziskovalcu arhitekture starih rudar-

skih in kmečkih hiš Rafaelu Terpinu,
bo sestavljen iz pogovora in odprtja likovne razstave. Z njim se bo pogovarjal
prav tako pronicljiv ubesedovalec rovtarske tematike Mihael Naglič. Skupaj z
založnikom Damijanom Bogatajem bosta osvetlila izid nove Terpinove knjige
Klanec do doma II, ki je letos izšla pri
Založbi Bogataj. Ker je raziskovalno polje Rafela Terpina tako široko, ga zgolj
beseda ne more zaobjeti, zato se bomo

na koncu pogovora iz gornje galerije
preselili še v spodnjo Malo galerijo, kjer
bomo odprli še razstavo likovnih del
akademskega slikarja, na katerih s posebno občutljivostjo beleži liričnost rovtarske krajine.
V soboto, 23. aprila, se nam skozi podobe idrijskega slikarja Rafaela Terpina
obeta bogato besedno in likovno doživetje. Vljudno vabljeni v Kulturno središče
Stare Žiri.
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Preizkusili so se tudi v sabljanju
Učenci in učitelji Osnovne šole (OŠ) Žiri so se v marcu v okviru projekta Erasmus+
Z igro proti nasilju udeležili izmenjave v Turčiji.
MATEJA RANT, FOTO: ARHIV ŠOLE
Cilj Erasmus+ projekta Playing against
bullying (Z igro proti nasilju) je povečati delež mladih, ki se redno ukvarjajo z
različnimi športi, predvsem pa ponuditi
šport tistim, ki so nagnjeni k nasilnemu vedenju kot načinu ali kot priložnosti, da postanejo njihova ravnanja in
obnašanja sprejemljiva za druge. Poleg
OŠ Žiri pri projektu sodelujejo še šole iz
Turčije, Italije, Madžarske in Srbije. V
marcu so se v sklopu aktivnosti učenja,
poučevanja in usposabljanja predstavniki partnerskih šol srečali v Turčiji.
Tudi v Turčiji so se po besedah Mateje Velkavrh z OŠ Žiri osredotočili na to,
kako se s športnimi igrami zoperstaviti nasilnemu ravnanju. "Učenci so se
med drugim preskusili v lokostrelstvu,
Turki pa so nam predstavili tudi sabljanje, v katerem so močni." Nastanjeni so bili v mestu Afyon, 50 kilometrov
oddaljenem od Bolvadina, kamor so se
vsak dan vozili v šolo gostiteljico. Prvi
dan bivanja v Afyonu so izkoristili za
ogled mesta in njegovih znamenitosti.
"Dan smo začeli s sproščenim potepom
po nakupovalnem središču, nato pa
smo šli v stari del mesta, ki ima bogato kulturno in zgodovinsko dediščino,"
so razložili in dodali, da so obiskali kar

Na izletu v Pamukkale
nekaj muzejev in si bosonogi ogledali
mošeji. Naslednji dan so se že po zajtrku odpeljali do šole v Bolvadinu, kjer
so jim pripravili zanimive spoznavne aktivnosti, učenci pa so predstavili tudi svoj domači kraj. Popoldne so
obiskali ravnatelja vseh 63 vzgojno-izobraževalnih ustanov v mestu, dan
v šoli pa zaključili z obiskom pouka.
Naslednji dan je bil posvečen športnim

V šoli imajo tudi posebno sobo, posvečeno turški kulturi.

aktivnostim. "Najprej smo izvedeli veliko novega o sabljanju, potem pa so se
učenci preizkusili v igranju namiznega
tenisa, šaha in pikada." Seznanili so se
tudi z osnovami lokostrelstva, nad katerim so bili kljub precejšnjemu mrazu
učenci navdušeni, je razložila Mateja
Velkavrh. Precej jih je presenetilo, da v
šolah sploh nimajo telovadnice, šport
spoznavajo samo v teoriji. Gostitelji so
za učence pripravili tudi delavnice s
področja nasilja, na katerih so se med
drugim pogovarjali, kako lahko z besedami drugega prizadenemo.
Obisk v Turčiji so izkoristili tudi za spoznavanje turške kulture in dediščine.
Turški dijaki so jih navdušili s tradicionalnim turškim plesom, svoje ljudske
plese so predstavili tudi učenci iz preostalih sodelujočih držav. Posebno so si
zapomnili še izlet v Pamukkale in nekdaj mogočno antično mesto Hieraklis,
navdušile so jih tudi tipične turške jedi.
"Vsak dan so poskrbeli, da smo poskusili kakšno njihovo tradicionalno jed,"
je pojasnila Mateja Velkavrh in dodala,
da so jim vsak dan stregli tudi črni čaj,
saj so ga navajeni spiti od 15 do 20 skodelic na dan. V maju jih čaka že nova
izmenjava, tokrat se bodo odpravili na
Madžarsko.

VRTEC | 23

Razigrana pomlad v Vrtcu Žiri
S pustnim sprevodom so žirovski vrtčevski otroci tudi letos uspešno priklicali pomlad
in ji s pesmijo zaželeli dobrodošlico v domačem kraju. Zdaj pa se že pripravljajo na
pomladna opravila ter tradicionalno Izmenjavo sadik in semen.
JANA JENKO
Pust krivih, mastnih in nasmejanih ust
je spet poskrbel za zabaven in vesel dan
v žirovskem vrtcu, ki so ga na pustni torek namesto malčkov obiskali policisti,
princeske, zmaji, gasilci, tačke na patrulji, klovni, superjunaki, pirati, miške,
čebelice, vojaki, čarovnice in druga pravljična bitja. Maškare, ki so si z veseljem
privoščile pustno rajanje, so se dopoldne
z vzgojiteljicami in v spremstvu kurenta
Marjana odpravile na tradicionalni pustni sprehod po žirovskih ulicah, kjer so
odganjale zimo in klicale pomlad. Njihov
trud so nagradili v trgovini Spar Market,
v Ambasadi in Pekariji Pr' Cepin, kjer so
se maškare lahko posladkale s pustnimi
dobrotami. Te so jim resnično teknile in
se zanje vsem prav lepo zahvaljujejo.
Po uspešnem preganjanju zime je v vrtec prišla botra pomlad, ki so ji najmlajši
pripravili glasbeno-ustvarjalno dobrodošlico! S številnimi pomladnimi pesmicami pa niso razveseljevali le vzgojiteljic,
ampak tudi starše. Za mamice so pripravili nastop za materinski dan, posebej
praznovali dan pomladi in pomladno
ustvarjali na različnih delavnicah. V
dneh, ko običajno praznujejo mame, pa
so v žirovskem vrtcu na svoj račun prišli
tudi vsi očki, očiji in atiji, ki so v jasličnih
oddelkih tokrat sami ustvarjali s svojimi
malčki.

Vrtičkarji na obisku v Narodni galeriji v Ljubljani / Foto: arhiv Vrtca Žiri
Predšolski otroci pa se v vrtcu počasi
že pripravljajo na odhod v šolske klopi.
Svoje znanje enkrat tedensko nadgrajujejo z uro angleščine pri profesorici
angleškega in nemškega jezika, montessori pedagoginji in diplomirani vzgojiteljici Sabini Kramer, s profesorico
športne vzgoje Klavdijo Oblak pa na gibalnih uricah spoznavajo različne športne aktivnosti. Letošnji začetek pomladi
pa si bodo zagotovo zapomnili tudi po
izletu v Ljubljano, kjer so obiskali Narodno galerijo in s pomočjo njihovih
vodnikov odkrivali svet slikarske umetnosti, za piko na i pa so se z vzpenjačo
odpeljali še na Ljubljanski grad.

Raziskovalčki so s pesmijo pozdravili pomlad. / Foto: Jana Jenko

Novičke iz vrtca pa tokrat zaključujemo s
povabilom na Izmenjavo sadik in semen,
ki bo 21. aprila na Kržišnikovem vrtu. V
vrtcu se je izjemno veselijo in se nanjo že
pripravljajo, k sodelovanju pa vabijo tudi
Žirovke in Žirovce. Navodila vrtičkarjem
za oddajo sadik in semen bodo staršem
posredovale vzgojiteljice, vsi drugi pa sadike in semena prinesete na dan dogodka neposredno na Kržišnikov vrt in jih
odložite na posebej pripravljeni stojnici.
Izmenjava sadik in semen se bo začela
ob 15. uri, zaključila pa s strokovnim predavanjem Maje Kolar o pridelavi semen,
ki ga ob 19. uri v Galeriji DPD Svoboda organizira Turistično društvo Žiri.
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Olimpijske igre zgrešila za centimeter
Neja Filipič je najboljša slovenska troskokašica. Njen pogled je že usmerjen proti
olimpijskim igram v Parizu. Letos jo čakata tudi nastopa na svetovnem in evropskem
prvenstvu na prostem.
MAJA BERTONCELJ, FOTO: GORAZD KAVČIČ
Neja Filipič je 26-letna atletinja, katere prva disciplina je troskok. Je članica AD Mass Ljubljana, njen trener pa je Srdjan
Djordjevič. Pogovarjali sva se konec preteklega tedna.
• Za vami je dvoranska sezona. Kako ste zadovoljni?
Dvoranska sezona se je zaključila s svetovnim prvenstvom v
Beogradu. To je bila najpomembnejša tekma zimske sezone.
Z osebnim rekordom 14,13 metra sem osvojila deseto mesto.
Zimska sezona je bila na splošno kar uspešna. Tekme, na katerih sem nastopila, sem lepo izpeljala. Na dveh sem skakala
v daljino in na eni od njih skočila osebni rekord (6,45 m). Tudi
to je dober rezultat, sploh za dvorano. Zimska sezona mi je
kar pomembna. Te tekme mi dajejo dodatno motivacijo za
poletno sezono. Že pozimi skušam narediti maksimum in je
potem to tudi odskočna deska za poletje.
• Kako sedaj naprej?
Sem že v pripravah na poletno sezono. Prihodnji teden odhajam za dva tedna na priprave na Ciper. Tam še nisem bila, je
pa bil moj trener. Lani smo bili v Turčiji. Na pripravah bom
verjetno največ poudarka dala tehniki skoka. Naredili bomo
maksimalno število treningov na teden, kar pomeni devet.
Poskušali bomo dvigniti tako moč kot tudi tehniko skoka, za
kar je sedaj pravi čas.
• Če pogledava še nekoliko nazaj v leto 2021. Kako ga ocenjujete?
Lansko leto je bilo olimpijsko. Da bi nastopila v Tokiu, mi je
na koncu zmanjkal en centimeter. Takrat sem bila malo razočarana, saj je to res tako malo. Bila sem dobro pripravljena
in bi bila sposobna tudi na olimpijskih igrah skakati zelo dobro. Zato mi je bilo žal. Ta čas sem nato izkoristila drugače.
Šla sem na morje in tam trenirala naprej. Nisem se obremenjevala s tem, da mi ni uspelo. Septembra sem se vrnila
na tekme in tudi peta, s katero sem imela težave, je bila v
boljšem stanju. Na koncu sezone sem skočila osebni rekord
(14,37 m), ki bi bil dovolj za olimpijske igre. Skočila sem ga žal
prepozno. Mi je pa ta rezultat zagotovil uvrstitve na letošnje
svetovno dvoransko prvenstvo ter svetovno in evropsko prvenstvo na prostem. Zaključek lanske sezone je bil vrhunski.
• Čas gre hitro. Nova priložnost za vaš prvi nastop na
olimpijskih igrah bo že kmalu tu.
Prihodnje leto bodo že veljale norme za olimpijske igre v Parizu leta 2024. Ne vemo še, kakšne bodo. Olimpijske igre so
moj cilj. Z glavo smo tudi že v Parizu in se posvečamo temu,
da se tja uvrstim.
• Letos vas čaka še kar nekaj pomembnih tekem. Kako visoko si želite?
Svetovno prvenstvo bo julija v Oregonu v Združenih državah
Amerike, evropsko pa avgusta v Münchnu. Na slednjem si želim uvrstitve v finale, na svetovnem prvenstvu pa bo verjetno
še večja konkurenca, kot je bila v Beogradu. Odvisno bo od
moje pripravljenosti in od pripravljenosti konkurence.

Neja Filipič bo v letošnji sezoni čim višje skušala priti tudi na
svetovnem in evropskem prvenstvu na prostem.

• Kakšno imate primerjavo na treningih, kdo vse je v vaši
ekipi?
V ekipi je sprinterka Maja Mihalinec Zidar, ki bo maja rodila,
troskokaš Jan Luxa, tekač na 400 m Gregor Grahovac, tekačica na 400 m Maja Ćirić, ki trenira v Srbiji in se nam občasno
pridruži, skakalka v daljino Nika Ude, sprinterka Zala Istenič
in tekačica na 400 m Vladyslava Tukhay, ki je prišla iz Ukrajine. Kljub temu da smo iz različnih disciplin, je za vse nas zelo
pomembna hitrost. Te treninge delamo vsi skupaj.
• Vaš dan je poln. Še vedno tudi študirate in delate?
Še vedno delam v podjetju Farmedica, a v zadnjem obdobju
nekoliko manj, saj zaključujem magistrsko nalogo. Raziskujem nanovlakna. Študirala sem namreč farmacijo. Magistrska naloga je raziskovalna, v podjetju delam pri regulativi,
torej s papirji, dokumentacijo in še veliko drugih stvari. Moje
področje dela je razgibano, kar mi je všeč. Kot profesionalna
športnica sem zaposlena v športni enoti Policije. Ravno včeraj
smo imeli promocijski dogodek. Otrokom smo predstavljali
naše delo.
• Živite v Ljubljani. Kako pogosto se vračate v domače Žiri?
Ne ravno pogosto. V zadnjem obdobju sem bila na splošno
bolj malo v Sloveniji. Na Žiri me vežejo lepi spomini. Tam
sem hodila v osnovno šolo, se ukvarjala z različnimi športi,
od košarke do tenisa in plesa, tudi plezala sem. Oče me je
učil rolanja, z mami sem tekla ... Vedno sem bila v športu. V
Žireh je veliko možnosti za to. Če je bilo lepo vreme, me nikoli
niso pustili ležati doma na kavču. Že kot otrok sem bila kar
aktivna.
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Domačini zasedli tretje mesto
Prvo soboto v marcu je v novi Športni dvorani Žiri potekal peti Judo pokal Žirov.
ANDRAŽ TUŠEK, FOTO: DARJAN KACIN
Na tradicionalni tekmi se je borilo 366
mlajših in starejših deklic in dečkov iz
29 klubov iz treh držav, poleg Slovenije
še iz Bosne in Hercegovine ter Hrvaške.
Najuspešnejši klub po medaljah je bil
Judo klub Tatami, drugo mesto je dosegel Judo klubu Borsa iz Bosne in Hercegovine, tretji pa so bili domači judoisti
iz Judo kluba Žiri.
Tradicionalna tekma je v tekmovalnem
smislu vsako leto močnejša. Pokal je
letos prvič potekal v novi športni dvorani, zgrajeni leta 2020. V okviru nove,
moderne športne dvorane, imajo svoje
prostore z borilno dvorano tudi judoisti
Judo kluba Žiri. Z izvedbo tekmovanja
in kakovostjo borb so bili organizatorji
zadovoljni. Na tekmi je bilo veliko domačih gledalcev in užitek je bilo po dolgem času po epidemiji covida-19 spet
gledati polne tribune.
Dan po petem Judo pokalu Žirov je na
isti lokaciji potekalo še državno prvenstvo v judu za kadete in kadetinje do 18
let, ki bi moralo biti v začetku letošnjega leta v Lendavi, vendar je bilo zaradi

V novi Športni dvorani Žiri je v začetku marca potekal peti Judo pokal Žirov.
epidemije prestavljeno. Državno prvenstvo je v Žireh potekalo z manj restriktivnimi ukrepi za preprečevanje širjenja
virusa, kar se je poznalo tudi pri celotnem vzdušju tekmovanja. Sodelovalo

je 152 tekmovalcev, in sicer 45 kadetinj
in 107 kadetov iz 35 klubov. Borbe so bile
zanimive in napete, tekmovanje je bilo
tudi v organizacijskem smislu na najvišjem nivoju.

Z gibanjem do zdravja
Letošnji ŽIRfit, ki ga pripravlja Ambulanta Arcus Medici, bo potekal 21. maja v novi
športni dvorani v Žireh.
NINA ISTENIČ, MAG. KINEZIOLOGIJE
Ste se že kdaj znašli v situaciji, ko ste za skupino prijateljev
sopihali v hrib in si želeli, da bi bili bolje fizično pripravljeni?
Ali pa je bilo to mogoče med premikanjem pohištva, lovljenjem otrok okrog hiše, delom na vrtu ali ko ste v ogledalu
zagledali trebušček, ki ga še pred nekaj leti ni bilo tam?
Če je vaš odgovor da, ste lahko prepričani, da niste edini.
Ustrezen telesni fitnes je ena izmed osnov za to, da lahko
učinkovito premagujemo vsakodnevne obremenitve in uživamo v prostočasnih dejavnostih. Če ste odločeni, da je zdaj
pravi čas za to, da vzamete svoje zdravje in dobro počutje v
svoje roke ter naredite korak naprej, vas 21. maja vabimo na
letošnji ŽIRfit v novo Športno dvorano Žiri.
Gre za enodnevni družabni dogodek, na katerem s sklopom
meritev preverimo vaš telesni fitnes z vseh zornih kotov: s
hojo na dva kilometra preverimo zmogljivost vašega srčno-

-dihalnega sistema, s sklopom meritev v dvorani pa tudi vaše
ravnotežje, moč celega telesa, koordinacijo gibanja in gibljivost. Na koncu vam predstavimo, kje ste glede na opravljene
meritve v primerjavi s svojimi vrstniki oziroma vrstnicami
in vam svetujemo, kaj lahko na področju telesnega fitnesa
storite za izboljšanje svojega zdravja in dobrega počutja. Meritve potekajo v sproščenem okolju in so prilagojene različnim zmogljivostim in starostim, tako da se jih lahko varno
udeležijo tudi starejši, za katere imajo pripravljen njim prilagojen nabor meritev.
Vabljeni vsi, starejši od 18 let, ne glede na svoja leta ali na to,
kako "športni" se počutite. Bistveno je, da želite narediti nekaj
zase! Povabite še svoje prijatelje, starše, brate, sestre, soseda
– za dobro družbo in malo zdrave tekmovalnosti – in se nam
pridružite. Prijave bomo zbirali na spletni strani arcusmedici.si – manj računalniško veščim pa pri tem z veseljem pomagamo v ambulanti. Se vidimo 21. maja!
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Kljub koroni
za njimi
delovno leto
Člani Združenja šoferjev in
avtomehanikov (ZŠAM) Žiri
so se v začetku marca
v Gorenji vasi zbrali na
43. redni letni skupščini.
MATEJA RANT, FOTO: ARHIV ZŠAM
"Za nami je še eno plodno leto delovanja. Lahko bi rekli, da nam čez leto ni
bilo dolgčas, saj smo bili delavni na
vseh področjih – kljub koroni, ki nas
je zelo omejevala," je zbrane nagovoril
predsednik ZŠAM Žiri Marijan Dolenec.
Združenje je lani prejelo priznanje prostovoljec leta, predsednik Marijan Dolenec pa priznanje Občine Žiri.
Člani združenja so bili tudi lani zelo dejavni pri varovanju različnih prireditev,
posebno pozornost so kot vsako leto namenili varovanju otrok v prvih šolskih
dneh v septembru ter po novoletnih in
zimskih šolskih počitnicah. "Z več člani
smo bili prisotni v petih občinah. Varovanje otrok smo opravljali v Železnikih,
Žireh, Gorenji vasi, Poljanah, na Sovodnju, v Lučinah, Javorjah in tudi na Jesenicah," je razložil Dolenec. V novembru sta s podpredsednikom v Osnovni
šoli Žiri pripravila predavanje za četrtošolce o pravilnem vedenju otrok na
avtobusih in v kombijih, obnovili so
tudi pravila o varnosti na šolskih poteh.
Otroci so napisali še pismo starim staršem, v katerem so jih opozorili na večjo
pozornost na cesti in s tem večjo varnost v prometu v večernih urah. "Na god
svetega Krištofa smo imeli sveto mašo
in blagoslov avtomobilov v Žireh. Udeležilo se je je okrog štirideset članov našega združenja v svečanih uniformah, s
prapori so sodelovali tudi člani pobratenega ZŠAM Slovenske Konjice ter še
dvanajst prijateljskih združenj in prvič
ZŠAM Cerkno. Povorko je vodil poveljnik
Vojko Jezeršek."
Marijan Dolenec je predstavil tudi program dela za letos. Štirideset članov
njihovega združenja je tako 20. marca
že varovalo kolesarsko dirko za veliko
nagrado Istre, v nedeljo zjutraj pa bodo

Predsednik ZŠAM Žiri Marijan Dolenec je predstavil poročilo za lansko leto in program dela
za letos.

Redna letna skupščina je potekala v začetku marca v Gorenji vasi.
prisotni na velikonočni procesiji. Zavezani so tudi k izvajanju nalog iz nacionalnega programa za obdobje do leta
2023, je poudaril Dolenec. V Poljanah
bodo tudi letos sodelovali na kolesarskem tekmovanju, na Osnovni šoli Žiri
pa pomagali pri opravljanju kolesarskih
izpitov. Že tradicionalno pomagajo pri
izpeljavi Markovega teka na Mrzli vrh
in varovanju Žirovskega kolesarskega
kroga. Tako kot vsako leto bodo v juliju
pripravili praznovanje svetega Krištofa
z blagoslovom avtomobilov, ki bo v cerkvi sv. Martina v Žireh. Prisotni bodo pri
varovanju Maratona Franja in kolesarskih dirk po Sloveniji, ki jih organizira
Kolesarska zveza Slovenije. V septembru bodo ob začetku šolskega leta znova
na varno pot v šolo in domov pospremili šolarje. Jeseni se bodo vključili tudi v
akcijo Stopimo iz teme, v okviru katere
bodo razdeljevali odsevnike, s katerimi

bodo pešci in kolesarji v prometu bolj
vidni. Z občinskimi sveti za preventivo
in vzgojo v cestnem prometu bodo znova pripravili akcijo Peš bus v Žireh in v
Gorenji vasi. V začetku novembra pa se
bodo odpravili na izlet na Primorsko.
Na skupščini so podelili tudi letošnja priznanja. Za 55 let članstva je zlato plaketo
prejel Ivan Marn, za petdeset let članstva
pa Janez Kokelj. Srebrno pisno priznanje
so podelili Marjanu Zemljariču, Jožetu
Šubicu in Marjanu Muru, Tomi Jereb
pa je prejel bronasto priznanje. Društvu
upokojencev Žiri so ob 70-letnici delovanja podelili diamantno pisno priznanje,
prav tako Folklorni skupini Turističnega
društva Sovodenj ob 40-letnici delovanja. Plaketo humanosti je prejela Agata
Selak, plaketo ZŠAM Žiri svetega Krištofa
pa Vojko Jezeršek. Zlate značke so prejeli
Miro Božnar, Lovro Telban, Jure Svetlin
in Peter Pivk.
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Ostali so nam le še mehurčki
Poleg rednega delovanja – izposoje knjig – Krajevno knjižnico Žiri poznamo tudi
po pestrem dogajanju.
MAJDA TREVEN, VODJA KNJIŽNICE
Skozi celotno jesensko, zimsko in spomladansko sezono potekajo v knjižnici
dogodki za otroke in odrasle. Tako kot
vse drugo pa je covid-19 ustavil ne samo
izvajanje dogodkov, temveč za nekaj
časa tudi izposojo knjig.
Po dveh letih smo izkusili vse možne
variante delovanja in izposoje knjig.
Najprej smo gradivo izposojali po pošti
ali z dostavo do vrat, potem s prevzemom naročenega gradiva pred glavnimi vrati, nato je sledila pultna izposoja,
kasneje prosta izposoja z upoštevanjem
navodil NIJZ in predložitvijo potrdila
PCT. S prireditvami in dogodki pa je bilo
malo drugače. Priporočila za preprečevanje širjenja bolezni so onemogočila
kakršnokoli izvedbo prireditev, tako za
najmlajše kot za odrasle. Kar naenkrat
je nastal kulturni mrk, nikjer se ni nič
dogajalo, vse je bilo zaprto. Odpadle so
ure pravljic, ustvarjalne delavnice, pravljična joga za najmlajše, igralne urice
v tujih jezikih, glasbene pravljične ure,
gledališke in lutkovne predstave za
otroke, nastopi otrok iz glasbene šole.
Odpadli so vsi obiski vrtčevskih skupin,
skupin osnovnošolcev ter obiski raznih
društev in organiziranih skupin. Ni bilo

več pogovornih večerov in večerov ob
knjigi, obiskov znanih umetnikov in
ustvarjalcev, odpadla so vsa strokovna
in potopisna predavanja, delavnice in
tečaji, bralne čajanke in razstave. Nekaj
časa je bilo onemogočeno tudi sodelovanje v različnih bralnih akcijah, ki jih
stalno pripravljamo tako za otroke kot
starejše.
Po določenem času smo nekaj dogodkov
prestavili na splet in lepo vas vabim,
da si ogledate našo spletno stran, nam
sledite na Facebooku in Instagramu ter
YouTubu. Tu se marsikaj dogaja, tako
za odrasle kot otroke. V živo na spletu
se odvijajo pogovori o knjigah, o ustvarjanju, virtualne razstave, potopisna
in strokovna predavanja. Otroci lahko
vsak teden poslušajo novo pravljico, ki
jo pripoveduje ena izmed naših knjižničark. Seveda lahko poslušate vse prejšnje pravljice in si ogledate naš arhiv
dogodkov tudi za nazaj. Vse je namreč
dostopno tudi na naših podkastih, kamor vstopate na naši spletni strani:
https://www.knjiznica-skofjaloka.si/.
Počasi umirjajoče se stanje je omogočilo, da nam je uspelo v živo pripraviti nekaj dogodkov, vendar je bil obisk kljub
vsemu vloženemu trudu manjši od pričakovanega. Mogoče so bili še najmanj

V knjižnico se vračajo prireditve – z Večera ob knjigi z Mileno Miklavčič.

prikrajšani najmlajši. Popoldne se zanje
v knjižnici res ni dogajalo nič, zato pa
so nas lahko obiskali v dopoldanskem
času, in sicer skupaj s svojimi sošolci in
sošolkami. Vrtčevske skupine, skupine
osnovnošolcev in v matični knjižnici tudi skupine dijakov so bile namreč
"zaprte skupine". Poimenovali smo jih
"mehurčki" in zanje smo pripravili tako
pravljične urice kot bibliopedagoške ure
za osnovnošolce kot projekt Rastem s
knjigo za sedmošolce in dijake. Ustvarjalne delavnice so nadomestile že vnaprej pripravljene kuverte z materialom
in navodili, ki so jih lahko otroci odnesli v vrtec ali domov in ustvarjali samostojno ali pa sledili Pravljičnim rokodelnicam tudi na spletu. Vsi naši prostori,
tako v dislociranih enotah kot v matični
knjižnici, se spopadajo s prostorsko stisko, a vseeno najdemo prostor, kjer lahko postavljamo priložnostne razstave.
Knjižnica je zdaj odprta po rednem urniku, vseeno pa lahko izposojene knjige vračate v novi zabojnik za vračanje
knjig, ki je odprt 24 ur na dan. V središču Žirov stoji knjigobežnica, kjer lahko
zamenjate ali preprosto odložite vaše že
prebrane knjige. V prihodnjem mesecu
bo postavljen tudi knjigomat, ki bo razbremenil čakalne vrste in vam omogočil, da si knjigo izposodite sami.
Vračajo se tudi naši dogodki. Spet nas
lahko obiščete na kulturnih večerih,
kjer bomo predstavili nekaj najnovejših
knjig, na potopisnih predavanjih ter seveda na otroških prireditvah in gledaliških predstavah za najmlajše. Skupnih
srečanj, pripravljenih v skladu z ukrepi
in navodili NIJZ, se vsi že veselimo. In
če vse skupaj povzamemo: knjig in knjižnice ter dogajanja v knjižnici covid-19
ni ustavil, naše delovanje je le še razširil, okrepil in poglobil. Vse povezave na
predstavitev naše knjižnice in spletnega dogajanja najdete na https://www.
knjiznica-skofjaloka.si/ in na https://
www.knjiznica-skofjaloka.si/s-kitkom-v-svet-pravljic/.
Vsem želim prijetno preživet prosti čas;
če je zraven knjiga, še toliko bolje. Lahko pa nas tudi obiščete na naših prihajajočih dogodkih v aprilu.
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Zaposlitev oskrbovalca družinskega člana
Za najtežji dve od petih kategorij dolgotrajne oskrbe uvaja nedavno sprejeti
zakon novo možnost, da bo družinski član polno zaposlen kot oskrbovalec
družinskega člana.
PROF. DR. JOŽE RAMOVŠ,
INŠTITUT ANTONA TRSTENJAKA
ZA GERONTOLOGIJO IN
MEDGENERACIJSKO SOŽITJE
Oskrbovalec družinskega člana bo doma
oskrboval svojca, plačo bo prejemal
iz javne blagajne pri Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije v višini
1,2-kratnika minimalne plače v Republiki Sloveniji. Javni stroški bodo podobni, kakor če bi upravičenca oskrbovala
ustanova. S to pravico zakon sledi današnji potrebi ljudi po večji izbiri oskrbe,
zlasti neinstitucionalne. Leto 2022 je čas
priprave na uvedbo te nove pravice, zato
jo je dobro spoznati od bliže.
Nova pravica do oskrbovalca družinskega člana je v zakonu temeljito opisana
(od 19. do 30. člena). Gre za zelo potrebno
nadgradnjo družinskega pomočnika, ki
smo ga imeli v Sloveniji že dolga leta.
Oskrbovalca družinskega člana bo lahko izbral oskrbovanec, če živi z njim na
istem naslovu polnoleten in poslovno
sposoben družinski član, ki je psihofizično sposoben opravljati oskrbovanje
– to bo ocenil osebni zdravnik.
Ko po raznih krajih Slovenije usposabljamo družinske oskrbovalce, jih je
povsod nekaj, ki doma skrbijo za zelo
onemoglega zakonca, starše, brata …
Pred očimi imam primer, ko šestdese-

tletna brezposelna hčerka oskrbuje oba
nepokretna starša. Kaj ji prinaša nova
pravica v Zakonu o dolgotrajni oskrbi?
Z dnem odločbe o razvrstitvi njenih
staršev v 4. ali 5. kategorijo oskrbe bo to
njeno oskrbovanje lahko postalo polna
zaposlitev. Ker oskrbuje dva, bo prejemala za 50 odstotkov večjo plačo, kakor
če bi enega; zakon namreč dovoljuje
oskrbovanje dveh družinskih članov in
pri tem za polovico poveča plačo. Zagotovljeno ima 21 dni letnega oddiha, starša pa za ta čas namestitev v oskrbovalni
ustanovi. Skratka, vse pravice iz redne
zaposlitve. Poleg pravic ima zakon tudi
vrsto varovalk pred zlorabami in težavami. Pogoj za izbiro te možnosti je, da
oskrbovalec družinskega člana ni bil
pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper življenje in telo, zoper
spolno nedotakljivost ali zoper premoženje. Stare ljudi je treba brezpogojno
zaščititi pred trpinčenjem, pa naj so v
oskrbi doma ali v ustanovi.
Pomemben pogoj za zaposlitev oskrbovalca družinskega člana je, da opravi
30 ur predpisanega osnovnega usposabljanja, nato pa najmanj na pet let 20 ur
obnovitvenega. Usposabljanje je odločilna naložba v vse družinske oskrbovalce:
omogoči jim boljše in lažje oskrbovanje,
razumevanje starega človeka in njegovih bolezni, uspešno komuniciranje z

njim, da znajo prav poskrbeti za lastno
zdravje ob težkem delu oskrbovanja …
Dobro usposabljanje tudi najučinkoviteje preprečuje nehoteno trpinčenje in
zanemarjanje onemoglega človeka. Glede usposabljanja je zakon sorazmerno
skromen in usmerjen v pouk o pravilnem formalnem izvajanju službe oskrbovalca družinskega člana.
So pa nakazane možnosti za usposabljanje oskrbovalcev družinskega člana na
način, da bo ta novost v slovenski dolgotrajni oskrbi koristna za oskrbovance in
oskrbovalce ter za razvoj našega oskrbovalnega sistema. Možnost je v predpisu,
da krajevni koordinator enkrat mesečno obišče oskrbovanca. To je mehanizem za kontrolo dogovorjene kakovosti
pri izvajanju domače oskrbe. Ker pa bo
koordinator dolgotrajne oskrbe vodilni
strokovnjak za razvoj sodobne integrirane dolgotrajne oskrbe v kraju, so njegovi predpisani obiski velika priložnost za
krepitev kakovosti te domače oskrbe.
V tem kontekstu lahko govorimo o supervizijski pomoči oskrbovalcem družinskega člana, ki jo je smiselno izvajati tudi tako, da koordinator oskrbovalce
skupinsko poveže – ta način stalnega
usposabljanja in izmenjave izkušenj se
v praksi najbolje obnese tako pri nas kakor po Evropi. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
ima izkušnje z redno strokovno podporo
osebnim asistentom in družinskim pomočnikom. Z ministrstvom za zdravje
(ki pa nima izkušenj z vključevanjem
neformalnih virov v zdravstveni sistem) sta ključna deležnika pri uvajanju
in izvajanju zakona o dolgotrajni oskrbi. Te izkušnje bodo lahko bistveno pomagale, da bo nova možnost zaposlenega oskrbovalca družinskega člana čim
bolje zaživela v korist najšibkejših ljudi
in celotne slovenske skupnosti. Enako
kakor so s piloti preizkušali ocenjevalno lestvico, oskrbo na domu in nekatere
druge rešitve pred sprejemom zakona,
bi po izkušnjah evropskih držav, ki so
v tem pred nami, bilo najbolj perspektivno narediti pilot za preizkušanje in
razvoj te nove obetavne pravice v oskrbi.
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Obisk evropskega strokovnjaka
V Žireh nas je v februarju obiskal evropski strokovnjak s področja razvoja starosti
prijaznih skupnosti dr. Thibault Moulaert.
bi bili prijazni do starejših občanov. Dan je potekal v sproščenem vzdušju in ob konstruktivnih pogovorih o razvoju naše
občine na poti k starosti prijazni skupnosti.

Možganska aerobika
PETRA ČELIK

Evropski strokovnjak s področja razvoja starosti prijaznih skupnosti
dr. Thibault Moulaert (na fotografiji skrajno desno) se je na občini
sestal s predstavniki TAAFE trojke – od leve proti desni: Ana Ramovš,
Marija Kokalj in Marta Ramovš.

▶ V kvadrat vnesite števila, tako da dobite vsoto vrstice ali
stolpca, število, ki je zapisano v četrtem stolpcu oz.vrstici (z
krepko).

LEJA ŽAKELJ
Dr. Thibault Moulaert z Občino Žiri sodeluje pri evropskem
projektu TAAFE in je poleg pilotnega mesta Žiri obiskal tudi
ostala mesta, ki sodelujejo v projektu. V Žireh ga je sprejel župan Janez Žakelj, ki je pripravil predstavitev Žirov. Na obisku
so bili tudi predstavniki Inštituta Antona Trstenjaka, ki so
slovenski projektni partnerji.
V dopoldanskem času so potekali pogovori z županom in
predstavniki TAAFE trojke o izkušnjah pri sodelovanju v projektu in naših načrtih za naprej. Po pogovorih smo izkoristili
sončen dan in se z električnimi kolesi odpravili na kosilo in
ogled Žirov. Ogledali smo si tudi nov dom za starejše občane.
Sledil je seminar o razvoju starosti prijaznih skupnosti na
primeru občine Žiri. Dr. Moulaert je pohvalil umeščenost novega doma za starostnike v center mesta, saj se starejše premnogokrat odriva na obrobje družbe. Življenje v centru jim
omogoča ohranjati stik s skupnostjo, saj lahko že s pogledom
skozi okno opazujejo dogajanje v mestu in s tem ohranjajo
občutek bližine in sprejetosti. Na seminarju smo se pogovarjali tudi o ostalih občinskih projektih in kako jih izpeljati, da

▶ Povežite pravi pomen velikonočnih jedi z krščansko tradicijo.
MESO
KRUH
PIRHI
HREN
POTICA
VINO
POMARANČA

Jezusovo kri
žeblji
Jezusovo telo
Trnjeva krona
Simbol gobe
Jezusovo rane
Božja dobrota in človekovo delo

▶ ŠALA MESECA: ZAKON V KORONI
»Moški med korono smo ga res nasrkali« pravi Janez.
Prej so nam samo žene govorile kako in kaj, sedaj se je pa
vmešala še vlada!
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Izdelki, ki pobožajo žensko dušo
V Klekljarskem društvu Cvetke konec aprila in v začetku maja pripravljajo
16. klekljarske dneve, tokrat po dveh letih spet v živo.
MATEJA RANT, FOTO: TANJA MLINAR
Letošnjo osrednjo razstavo v galeriji Svoboda so naslovili Poklon ženski duši, saj so poudarek tokrat namenili uporabni
čipki oziroma modnim dodatkom, ki vedno pobožajo žensko
dušo, kot je dejala Mojca Albreht iz društva Cvetke. S čipko
so nadgradili celo modno obutev. Uradno odprtje klekljarskih
dni bo v sredo, 27. aprila, ob 11. uri v kinodvorani. Ob 13. uri
bodo pripravili zabavno tekmovanje za otroke, odrasli pa se
bodo v klekljanju pomerili v soboto ob 15. uri. Razstave si bo
mogoče ogledati od 27. aprila do 2. maja vsak dan od 9. do 18.
ure.
Ideja za temo letošnje osrednje razstave je nastala na podlagi salonarjev, okrašenih s čipko, ki jih izdeluje Stana Cigale.
"Za 11. čipkarske dneve smo naredili repliko salonarja s čipko,
ki ga hranijo v muzeju v Žireh. Salonar so v petdesetih letih
naredili kot prototip, model, ki bi ga izdelovali v Alpini. Povezoval je dve tradicionalni žirovski obrti: čevljarstvo in klekljarstvo. Vzorec za čipko je naredila stara mama Frančiška
Gantar," je razložila Stana Cigale in dodala, da se od takrat
poigrava z idejo, da bi lahko s čipko nadgradili tudi sodobnejšo obutev, povsem primerno in nosljivo danes. "Z uporabo
metaliziranega, vodoodbojnega sukanca pridobi čevelj povsem uporabno vrednost. Čevlji očarajo vse, ki želijo izraziti
svojo ženstvenost in se zavedajo trajnosti." Glavno idejo so po
besedah Tanje Mlinar razširili še na druge modne dodatke, ki
bi jih lahko kombinirali s čevlji s čipko. Tako so nastali tudi
klekljani ovratniki, klobuki in različni kosi modnega nakita.
Ob glavni razstavi v galeriji DPD Svoboda si bo mogoče ogledati še spremljajoče razstave v kapeli Male Cvetke, kjer bodo trebanjske Žnurce pripravile razstavo Baragovo življenje, vpeto v
čipko, pri kateri so z večjim številom izdelkov sodelovale tudi
žirovske klekljarice. V prostorih Občine Žiri bodo svoje čipke
predstavili Andra Jereb in učenci Čipkarske šole Žiri. Za letošnji natečaj, na katerem lahko sodelujejo klekljarice iz vse

Slovenije, pa so izbrale vzorec ribe, ki ga je prav za to priložnost narisala znana risarka Vida Kejžar iz Škofje Loke. "Leto
2022 so namreč Združeni narodi razglasili za leto ribištva in
ribogojstva, kar je povezano tudi s skrbjo za čisto vodo. Tema
se nam je zdela zanimiva in aktualna," je pojasnila Mojca Albreht. Z odzivom na natečaj so zadovoljni, saj so po besedah
predsednice društva Tanje Mlinar prejeli 51 izdelanih ribic.
"Ob tem smo prejeli še deset otroških izdelkov, to so manjše
ribice, ki so jih izdelali učenci zadnjih letnikov kekljarskih
šol v Žireh, Idriji in Železnikih." Ob razstavah in tekmovanju
v klekljanju bodo na letošnjih klekljarskih dnevih pripravili
še predstavitev knjige pisateljice Tončke Stanonik z naslovom
Klekljarica Polonca, ob tem pa razstavili originalne ilustracije
iz knjige.

Za letošnji natečaj so izbrali vzorec ribe.

Na osrednji razstavi si bo mogoče ogledati tudi klekljan nakit.

Čevlji s čipko, ki jih izdeluje Stana Cigale

ZANIMIVOSTI | 31

Župnija Žiri v pričakovanju misijona
Po desetih letih bo konec oktobra v Žireh potekal župnijski misijon. Priprave nanj
so stekle v februarju, postni čas pa je zaznamovala okrogla miza z naslovom Nismo
sami, Bog je z nami. Moč vere.

Goste in obiskovalce je pozdravil tudi brat kapucin Luka Modic.
JANA JENKO
Po desetletju, ki je minilo od zadnjega
misijona v žirovski župniji, s katerim so
zaznamovali tudi stoto obletnico posvetitve domače cerkve svetega Martina,
je letos napočil čas za pripravo novega
misijona, katerega namen je povezati
občestvo in iskati globlji stik z Bogom.
Neposredne priprave na misijon, ki bo
potekal od 21. do 30. oktobra in ga bodo
vodili trije misijonarji – brata kapucina
Jožko Smukavec in Luka Modic ter frančiškanka Marijina misijonarka sestra
Grażyna Mech, so se začele 15. februarja
s sveto mašo v cerkvi na Dobračevi, nadaljevale pa v postnem času na okrogli
mizi z naslovom Nismo sami, Bog je z
nami. Moč vere.
O moči vere so razmišljali trije zelo različni sogovorniki: Urška Cankar Soares,
žena, mama, montessori pedagoginja
in koordinatorica pobude Pohod za življenje, Tadeja Brankovič, nekdanja
uspešna biatlonka, udeleženka štirih
olimpijad, mama in avtorica knjige
Peta olimpijada, ter dramski igralec,
dramatik, režiser, pisatelj in oče Gregor
Čušin. V sproščenem klepetu, prežetem

z življenjskimi izkušnjami, pričevanji,
razmišljanji in humorjem, so spregovorili tudi o misijonu in priložnostih, ki
jih ta prinaša vsem udeležencem.
Urška Cankar Soares: "Mislim, da je
misijon ena taka lepa priložnost – prvi
stavek, ki mi ob tem pride na misel, je
Jezusov stavek: 'Nič me še niste prosili.'
Pa se mi zdi, da vseskozi nekaj prosimo,
ampak tisti stavek pa še vedno ostaja
tam. Moramo prositi, Bog nam veliko
hoče dati – in se nam zdi, da vsaka taka
priložnost je res nam dana."
Tadeja Brankovič: "Vedno smo ob pravem trenutku na pravem mestu. Naj
ljudje nikoli ne obupajo, naj vedo, da
nikoli dejansko niso sami. Tudi takrat,
ko jim je težko, ko mislijo, da so ostali
sami, je nekdo z njimi. Bog, neka višja
sila, kakorkoli si to kdo predstavlja. Ta
občutek, da nikoli nisi sam, pomirja in
daje neko dodatno moč, in to se mi zdi
pomembno, ne le v tem času, ko se pripravljamo na misijon in živimo misijon, ampak predvsem, da je to vera vsak
dan, da je to občutek hvaležnosti, ko se
zjutraj zbudimo in lahko gremo novim
izzivom naproti, je to res nek dar, za katerega moramo biti hvaležni."

Gregor Čušin: "Želim, da bi se ljudje tega
kraja v tem obdobju priprav in misijona malo prebudili, pogledali čez planke,
plote, škarpe, malo bolj bistro pogledali
drug drugemu v oči. Eni temu rečejo Sveti Duh, drugi dobra volja, saj ni važno,
kako to imenujemo. Ampak stopiti skupaj, reči: saj nismo tako skregani, naredimo kaj. Mislim, da je ta misijon lepa
priložnost, da se kraj prebudi, poveže, da
se stara prijateljstva obnovijo, nastanejo
kakšna nova, če pa Bog še malo 'žegna' da
zraven, kar ga zagotovo bo, sem pa pravzaprav kar malo nevoščljiv, da nisem v
teh prihodnjih mesecih Žirovec, ker bi z
veseljem sodeloval pri vsem tem."
Misel, ki spremlja misijonske dogodke
skozi vse leto, je bila izbrana tudi z namenom, da nas v pokoronskem času
spomni na to, da nismo sami, da je Bog
res z nami in da prinaša blagoslov v naše
vsakdanje življenje. Hkrati pa je misijonsko leto tudi priložnost, da si vzamemo
čas za pogled vase, za srečanja, ki bodo
širila naša obzorja in spodbujala rast, ter
dogodke, ki nas bodo s svojo sporočilnostjo povezovali v močnejšo, strpnejšo in
bolj povezano družbo. Družbo spoštovanja, razumevanja in ljubezni.
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Praznovala najstarejša Žirovka
Albina Klemenčič, ki zadnja tri leta živi v Domu starejših občanov na Fužinah
v Ljubljani, je 19. februarja upihnila 103. svečko.
ANICA KUMER
Za bivanje v domu so se otroci skupaj z
njo odločili zaradi starosti in oslabelosti. Hčerki živita v Ljubljani, zato je bil ta
dom najprimernejši. Kljub dobri oskrbi
ima še vedno željo po vrnitvi v Žiri, saj je
tukaj preživela večino svojega življenja.
Upajmo, da se ji bo želja uresničila, saj
bo novi dom kmalu odprl vrata in začel
sprejemati stanovalce.
Čeprav slabo sliši, se razveseli vsakega
obiska. "Zaradi zdravstvenih razmer v
zadnjih dveh letih smo bili prikrajšani
za številne obiske in čas, ki bi ga lahko preživeli z njo," potoži njena hčerka
Brigita. K sreči pa je ves ta čas preživela
brez bolezni, tako da je svoj 103. rojstni
dan praznovala v krogu svojih najdražjih. Prav na ta dan so jo obiskali vsi
štirje otroci. Presrečna je bila, da se je
po dolgem času lahko srečala z vsemi.
Praznovanje njene visoke obletnice je
potekalo v prijetnem druženju. Domači
so mamo razveselili s šopkom in slavnostno torto, obiskovalce in oskrbovance doma pa pogostili s pecivom. Tako je
bilo praznovanje visoke obletnice popolno. Slavljenki so se od sreče orosile oči.
V ponedeljek pa se je Albina razveselila

Voščil ji je tudi župan Janez Žakelj.

obiska župana Občine Žiri mag. Janeza Žaklja, saj ga kot svojega žirovskega
soseda dobro pozna. Župan ji je voščil
v svojem imenu in v imenu občine ter
ji zaželel še veliko zdravja in dobrega
počutja. Predstavniki Rdečega križa in
Društva upokojencev Žiri pa je zaradi
protivirusnih ukrepov niso mogli osebno obiskati, ampak so ji poslali prisrčne
čestitke.
Slavljenka se je rodila 19. februarja 1919
v Žirovskem Vrhu Sv. Urbana v Karlovškem mlinu (kot se reče pri hiši po
domače) v Poljanski dolini. Staršem se
je rodilo 12 otrok – sedem hčera in pet
sinov. Albina je bila peta po vrsti. Danes je še edina živa. Življenje na majhni
zelo hriboviti kmetiji je bilo težko. Poleg
osnovnih kmečkih del so se ukvarjali
tudi z mlinarstvom, kot pove že hišno
ime. Albina je že zelo mlada varovala
otroke pri večjih kmetih. Nekaj let po
vojni se je poročila z Jakom Klemenčičem, Anžkovim iz Kladja, in se preselila
na njegov dom. Ker je bilo premalo zemlje za preživetje, se je mož s kolesom
vozil v službo v Žiri, Albina pa je skrbela
za dom in otroke, ki so se rodili eden
za drugim (Franci – 1948, Danica – 1949,
Jože – 1951). Potem sta z možem kupila

Najstarejša Žirovka Albina Klemenčič je
praznovala 103. rojstni dan.
staro hišo v Žireh pri Paradižarju, kjer
je bila še črna kuhinja, in se preselila v
Žiri. Leta 1957 se jima je rodila še hčerka Brigita. Zaradi otrok, doma in vrta se
gospa Albina sprva ni zaposlila, pri 47
letih pa je odšla v službo v Alpino. Hišo
so postopoma obnavljali, zato je bilo vedno veliko dela. Otroci so kmalu odrasli,
se poročili in šli od doma, razen Jožeta.
Franci v Kamnik, hčerki pa v Ljubljano.
Jože se je po končanem šolanju in vojaščini vrnil v Žiri, si ustvaril družino in
zgradil hišo.
Leta 2000 je Albini umrl mož in je sama
živela v hiši. Tri leta po moževi smrti jo
je zadela kap, a si je kmalu opomogla.
Še je živela sama v hiši, le da jo je sin
z družino redno obiskoval. Kosilo so ji
nosili iz šole. Potem pa je padla in odpeljali so jo v bolnišnico v Ljubljano. Bila je
tako slabotna, da so zdravniki določili,
da sama ne more skrbeti zase. Iz bolnišnice so jo odpeljali v dom. Na začetku
je čutila veliko domotožje, počasi pa se
je vživela in dobro okrevala. Velika sreča je, da sta jo hčerki do epidemije lahko
redno obiskovali. V tem času pa je gospa
Albina že precej oslabela. Tudi pogovarja se težko, ker slabo sliši.
Čestitamo ji ob jubileju in želimo, da bi
se čim bolje počutila in da bi jo domači
razveseljevali z obiski.
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OBČINA ŽIRI
RAZPORED ODVOZA KOMUNALNIH ODPADKOV, LOČENO ZBRANE EMBALAŽE,
BIO ODPADKOV IN LOČENO ZBRANEGA PAPIRJA IN STEKLA OD 1.4.2022 DO 31.12.2022
OBČINA ŽIRI
RAZPORED ODVOZA KOMUNALNIH ODPADKOV, LOČENO ZBRANE EMBALAŽE,
APRILIN LOČENO ZBRANEGA PAPIRJA IN STEKLA OD 1.4.2022 DO 31.12.2022
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OPOZORILO: ZARADI IZVEDBE JAVNEGA NAROČILA ZBIRANJA ODPADKOV LAHKO V DRUGI POLOVICI LETA 2022 PRIDE DO SPREMEMBE TERMINOV ODVOZOV.
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Maškare priklicale pomlad
Konec februarja se je na pustno soboto v središču Žirov zbralo toliko maškar
kot že dolgo ne.
NEVA ŠINK, TD ŽIRI
Turistično društvo Žiri se je namreč ob
sproščanju koronskih ukrepov hitro odločilo za dogodek, ki je bil minulo leto od-

Na pustno soboto se je v središču Žirov zbralo toliko maškar kot že dolgo ne.

Srečati je bilo mogoče celo kurente.

SPORTNO VADBENI STUDIO

povedan, in izdalo obvestilo s pozivom:
"Maškare pokažte se!" In so se. Kot vedno
je zbrane maškare pozdravila Žirovska

godba na pihala, tokrat kot žirki, voditeljica Miki Miška in pa skupina čudovitih
Indijank, ki so se na svoj indijanski ples

AKTIVNOSTI SPORTKA
POMLAD IN POLETJE

Loška cesta 7 | 4226 Žiri

Tekaške vadbe v homogenih skupinah
Funkcionalne vadbe na prostem (stadion)
in v športnem studiu (Ž+M)
Jutranja telovadba za upokojence v naravi
Individualne vadbe v ﬁtnesu 1-3 osebe

SPORTKA, KATJA RAKUŠČEK S.P., POD GRIČI 18, ŽIRI

Urnik vadb in ﬁtnesa na spletni strani,
do konca junija sprejemamo še BON21.

www.sportka.si
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odpravile iz vrtca pri OŠ Žiri, kjer imajo
svoj tabor. V TD Žiri se jim na tem mestu
za sodelovanje iskreno zahvaljujemo.
Pihalna godba je maškare z igranjem
pospremila na kratek sprehod, Miki Miška je na odru poklepetala s čudovitimi
malimi šemicami, Simon Šubic je poskrbel, da so maškare skupaj z Indijankami lahko zaplesale ob razigrani glasbi. Članice TD Žiri pa smo se pomešale
med maškare s sladkimi bomboni in

baloni. Maškare so se potem razpršile
in svoje veselje ponesle od hiše do hiše
od vrat do vrat po celih Žireh. Upam, da
ste jim vrata odprli in jih obdarili, kajti
to vam prinaša veliko srečo.
Bilo je prelepo, to se je tokrat čulo in čutilo. Res. Občutek, da smo ponovno skupaj, da se lahko družimo, pogovarjamo,
gledamo razigrane otroke, je bil res dober. In zato smo vedeli. Pomlad prihaja.
Zagotovo.

Matjažu Oblaku
bronasta plaketa

Žirovska godba na pihala, tokrat kot žirki

Člani območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo (OZVVS) Škofja Loka so se
v marcu ponovno srečali na letnem zboru.
Letni zbor so tradicionalno začeli s pozdravom predsednika Pavleta Jereba in prihodom praporja OZVVS Škofja Loka. Po himni
je sledilo še simbolno veteransko dejanje,
ki vključuje mizo, stol, prt, nagelj s čisto
vodo v vazi, kamen s Triglava, ščepec soli
z vejico pelina, bodalo in kozarec rdečega
vina s tremi požirki. Ob koncu je poveljnik
35. OŠTO Škofja Loka vojne za Slovenijo
Stane Bertoncelj podelil priznanja. Bronasto plaketo ZVVS je prejel tudi sekretar Matjaž Oblak iz Žirov.

Akcija Osvežite dom z Gorenjskim glasom

Foto: Gorazd Kavčič

14 dni brezplačnega časopisa
Gorenjski glas je izredno priljubljen časopis, ki izhaja vsak torek in
petek. Naročniki komaj čakajo, da ga dobijo v nabiralnik in izvedo,
kaj je novega v njihovem domačem kraju in v naši regiji. Teh novic
ni mogoče najti nikjer drugje!
Akcija 14 dni brezplačnega časopisa je namenjena vsem, ki
Gorenjskega glasa še ne poznate ali ga kupujete v prosti prodaji.
Želimo si, da bi se bralci na lastne oči prepričali, da je Gorenjski
glas odličen časopis, in postali njegovi naročniki. Poleg brezplačne
dostave naročnina prinaša tudi številne popuste in darilo. Če želite
Gorenjski glas bolje spoznati, se lahko odločite za dvotedensko
brezplačno prejemanje časopisa brez vseh obveznosti. Pišite na
narocnine@g-glas.si ali pokličite na tel. št. 051 682 217 in pustite
podatke za dostavo. Po preteku 14-dnevnega obdobja vam
časopisa ne bomo več pošiljali, vas bomo pa poklicali, povprašali
za mnenje in vam predstavili prednosti za naročnike.
Pridružite se naši veliki družini naročnikov, ne bo vam žal!
V akciji ne morejo sodelovati obstoječi naročniki in tisti, ki živijo na istem naslovu kot naročnik.

www.gorenjskiglas.si

Gorenjski glas je najbolj bran regionalni časopis v Sloveniji.

Piknik prostor Jurka na Žirovskem Vrhu
V neokrnjeni naravi s čudovitimi razgledi je v kraju Žirovski Vrh popolnoma nov prostor za piknik,
ki so ga po tradiciji poimenovali Jurka. Primeren je za vse vrste zabav in dogodkov.

MARJAN VEHAR s.p., ŽIROVSKI VRH SV.URBANA 24, GORENJA VAS

Piknik prostor Jurka vas pričaka v obje
mu gozdov, povabi v svojo gostoljubno
domačnost ter vam v lepoti naravnih
elementov nudi vse udobje doma,
seveda v dišečem lesu, svežem zraku ter
z razgledom, ki mu ni para. Prostor je
preoblikovan iz nekdanjega toplarja in
sprejme do 120 ljudi. Vključuje hladil
nik, ogrevanje, vodo, elektriko, oder in
stranišče. Primeren je za vse vrste zabav
in dogodkov z možnostjo nočitve. Nad
prostorom za piknik je namreč na voljo
še pet popolnoma opremljenih sob s
hladilnikom, televizijo in internetom,
skupni prostor z več ležišči in skupna
kopalnica s straniščem in prho. Skupno
lahko prenoči 15 oseb. Najem sob je
možen tudi ločeno od najema prostora
za piknik. Na domačiji Jurka je na voljo še
ločen apartma, kjer lahko prenočijo do

tri osebe, vključuje popolnoma oprem
ljeno kuhinjo in kopalnico ter zunanjo
teraso. Ob prostoru za piknik je tudi velik
pokrit prostor z odprtim žarom, kjer se
lahko odpočijete po odkrivanju okoliških
hribov ter prijetnih vasic.
Najem sob, apartmaja in prostora za pi
knik je možen vse dni v letu in v vseh vre
menskih razmerah, saj je prostor pokrit.
Dostop na domačijo Jurka, ki leži na 760
metrih nadmorske višine, je omogočen
iz Žirov in Gorenje vasi. Poleg zabave na
prostoru za piknik ponuja neskončno
možnosti za kvalitetno preživljanje pro
stega časa. Skočite na Goli vrh, namočite
noge v potoku Brebovščica, obiščite
bližnjo kmetijo, kolesarite po okoliških
poteh, sprehodite se v šepetu gozda,
predvsem pa si oddahnite od mestnega
vrveža ter se nadihajte svežega zraka.

Piknik prostor Jurka sprejme do 120 ljudi in je primeren za vse
vrste zabav in dogodkov.

V neposredni bližini so tudi Rupnikova
linija, smučišči Cerkno in Stari vrh, zato
boste lahko na oddihu pri njih začutili
tudi zgodovinski utrip in bele strmine
smučišč.

Za rezervacije, dodatne
informacije in vprašanja so
vam na voljo na
elektronskem naslovu
info@piknikprostorjurka.si,
telefonu 041 652 138
ali 031 800 976
in naslovu
Marjan in Vida Vehar
Žirovski Vrh Sv. Urbana 24
4222 Gorenja vas

Apartma vključuje popolnoma opremljeno kuhinjo in kopalnico
ter zunanjo teraso.
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NOVI
DACIA
JOGGER
BIGGER, COOLER, JOGGER*

*VEČJI, BOLJŠI, JOGGER
Poraba pri mešanem ciklu: 5,6 - 7,8 l/100km. Emisije CO2: 119-138 g/km. Emisijska stopnja: EURO6DFull. Emisija NOx: 0,0122−0,0292 g/km. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki
povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam
prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Pridržujemo si pravico do napak. Slika je simbolna. Renault Nissan Slovenija, d. o. o., Dunajska 22, 1511 Ljubljana

Dacia priporoča

DACIA.SI

IME TRGOVCA,

Tel: 0123 456 7890, www.imetrgovca.com. Odprto od ponedeljka do petka od xx. do yy., sobota od xx. do yy., nedelja od xx. do yy/zaprto.

AVTOHIŠA REAL, D.O.O., VODOVODNA CESTA 93, LJUBLJANA

NAJDOSTOPNEJŠI
7-SEDEŽNIK NA TRGU

TAVČARJEV
DVOREC

LESKO
ALU FLAT
LESENA IN ALU/LES OKNA | VHODNA VRATA ZA HIŠE
LESKO Žiri d.o.o., Pot v Skale 10, 4226 Žiri
04 510 50 50 | www.lesko.si | info@lesko.si

Visoko pri Poljanah,
Škofja Loka

17.6. 2022

Spodnja Senica 20

MOŽNOST DOSTAVE
NAKUP NA OBROKE
DOBAVA TAKOJ

NAŠ LASTEN PROIZVOD
SLOVENSKA KAKOVOST

01/23-55-665

www.cresnik.si

Vstopnice:
Kavarna Visoko,
Petrol, Mojekarte

ŽIGA PIŠLAR, S.P., PODLUBNIK 152, ŠKOFJA LOKA
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televizorjev, prenosnih računalnikov, tiskalnikov,
tonerjev in kartuš ter baterij vseh vrst!
Kredit do 5000 EUR vam uredimo
v 5 minutah na prodajnem mestu!
SUPER CENA
559,90 EUR

Televizor HISENSE 32A5100F
Zaslon 80 cm, USB, HDMI, odlična slika!
Redna cena: 219,90 EUR

AKCIJSKA CENA
719,90 EUR

SUPER CENA!

AKCIJSKA CENA
199,00 EUR
Prenosnik HP 250 G8 (27K22EA)
Procesor i3-1005G1, 8 GB RAM, 256GB SSD, WIN10 Home
Ob nakupu katerega koli računalnika
PANDA ANTIVIRUS GRATIS!
Televizor SAMSUNG QE55Q60AAUXXH
139 cm QLED zaslon, SMART, UHD, HDR10+
Redna cena: 999,00 EUR

Tablični računalnik LENOVO
Tab M10 FHD plus 4/128
26,16 cm zaslon, 8-jedrni procesor,
Android, 128 GB pomnilnika
AKCIJSKA CENA
Redna cena: 249,90 EUR
229,90 EUR

Razvlažilnik zraka
ARGO BABYDRY 11
Nastavitev vlažnosti,
zmogljivost odstranjevanja vlage
12 litrov na dan.
Redna cena: 159,99 EUR

Ponudba velja do prodaje zalog oziroma do 30. 4. 2022.

AKCIJSKA CENA
189,90 EUR

AKCIJSKA CENA
139,90 EUR

ODLIČNO DARILO!
Kuhinjski robot BOSCH MUM5XW40
Moč 1000 W, tehtnica, ogromno pribora
Redna cena: 559,00 EUR

Sesalnik ELECTROLUX
EUOC94DB
Izjemna učinkovitost in zelo tiho delovanje!
Redna cena: 229,90 EUR

ČUDOVITO
DARILO!
CENA
49,90 EUR
Strižnik za lase
PHILIPS HC5630/15
Pralen, 28 dolžin striženja, 90 minut delovanja z enim polnjenjem

AKCIJSKA CENA
399,90 EUR

Garantiramo najnižje cene gospodinjskih aparatov naslednjih proizvajalcev – preverite v trgovini:

Obiščite spletno stran GLUHICOM.SI
Cene, objavljene na spletni strani, so običajno priporočene cene proizvajalcev. Pokličite 04 510 60 90 ali pošljite elektronsko pošto na
info@gluhicom.si, da vam pripravimo ponudbo z najnižjimi cenami na trgu. ZA VSE IZDELKE IZ NAŠE PONUDBE JAMČIMO ENAKO ALI
NIŽJO CENO OD KONKURENČNIH PONUDNIKOV, kot so Big-Bang, Mimovrste, M-tehnika, Merkur ali Emundia.

Internet: gluhicom.si
Telefon: 04 510 60 90
E-pošta: info@gluhicom.si
Odprto: 8–12 in 13–16, sobota zaprto

Posredniško
mesto

