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Zdravstvena postaja potrebna obnove

MATEJA RANT

Zdravstvena postaja v Žireh je potrebna prenove. / Foto: Tanja Mlinar

KOLOFON

ŽIROVSKE NOVICE (ISSN 1408-2810) izhajajo kot priloga časopisa Gorenjski glas za občino Žiri. Izdajatelj: Gorenjski glas, d. o. o., Kranj, Nazorjeva ulica 1, Kranj, info@g-

glas.si, 04/201 42 10. Občina Žiri, Loška cesta 1, 4226 Žiri. Odgovorna urednica: Mateja Rant, mateja.rant@g-glas.si. Oglasno trženje: Robert Aleksić, robert.aleksic@g-glas.

si, telefon: 040/508 891. Delovni čas: ponedeljek, torek, četrtek in petek od 8. do 15. ure, sreda od 8. do 16. ure, sobote, nedelje in prazniki zaprto. Priprava za tisk: Gorenjski 

glas, d. o. o., Kranj. Tisk: Tisk Žnidarič, d. o. o. Naklada: 1.800 izvodov. Distribucĳa: Pošta Slovenĳe. Žirovske novice vsa gospodinjstva v občini Žiri prejemajo brezplačno. 

Na naslovnici: Junak Deželak v Žireh / Foto: Foto Viktor

V 75. letu starosti je boj z boleznĳo izgubil dolgoletni profesor in 

nekdanji dekan na ljubljanski fakulteti za šport Janko Strel, po 

rodu z Breznice pri Žireh. Za njegovo delo so mu med drugim leta 

2017 podelili najvišje priznanje Republike Slovenĳe na področju 

visokega šolstva, nagrado za življenjsko delo. Kot so takrat zapi-

sali v obrazložitvi nagrade, je pomembno prispeval k razvoju pred-

metnega področja didaktike športne vzgoje ter gibalnega razvoja 

otrok in mladine. Kot njegovo najpomembnejše delo so navedli 

vzpostavitev sistema športnovzgojnega kartona, ki prav letos pra-

znuje 30-letnico. Pravĳo mu tudi »oče športnovzgojnega kartona«. 

Leta 2000 je prejel tudi najvišje državno priznanje na področju 

športa, Bloudkovo nagrado, bil je zaslužni profesor Univerze v Lju-

bljani. Njegovo delo so opazili tudi v tujini, saj je leta 2014 prejel 

najvišje priznanje svetovne zveze športnih pedagogov.

Poslovil se je Janko Strel

Podžupan Jože Stanonik s sodelavci občinske uprave

Trĳe občinski  
nagrajenci
Ob občinskem prazniku bo v Kulturnem sre-

dišču Stare Žiri v petek, 24. junĳa, ob 18. 

uri potekala slavnostna seja. Ob tej prilo-

žnosti bodo podelili tudi letošnja občinska 

priznanja. Prejeli jih bodo Maja Justin Jer-

man, Matĳa Jereb in Prostovoljno gasilsko 

društvo Dobračeva.
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Delo prostovoljk spet v polnem teku

MATEJA RANT

Meritve krvnega sladkorja sredi maja / Foto: Tanja Mlinar

NASLEDNJA ŠTEVILKA ŽIROVSKIH NOVIC  

BO IZŠLA 16. SEPTEMBRA 2022. PRISPEVKE ZANJO 

LAHKO POŠLJETE DO 26. AVGUSTA 2022, NA NASLOV  

MATEJA.RANT@G-GLAS.SI.
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Nadaljevati uspešno zgodbo Žirov

MATEJA RANT

Jože Stanonik / Foto: Tanja Mlinar
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Držali skupaj pri ključnih 

projektih
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MATEJA RANT
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Klopi – mali zajedavci, velike težave

JANA JENKO

Pri aktivnostih v naravi se je treba zaščititi pred klopi. / Foto: Gorazd Kavčič
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Manjša obremenjenost reke z odpadnimi vodami

Izbran ponudnik za zbiranje in odvoz odpadkov

MATEJA RANT

ANDREJ POLJANŠEK

Na kopališču Pustotnik sta Janez Žakelj (na fotografiji na desni) in 

Gašper Kleč odprla malo čistilno napravo. / Foto: Tanja Mlinar

Podžupan Jože Stanonik in prokurist Martin Frelih sta v prostorih 

Občine Žiri podpisala okvirni sporazum za zbiranje in odvoz 

komunalnih odpadkov iz občine Žiri za naslednje štiriletno obdobje. 

/ Foto: arhiv občine
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VSTOP V DOM

SODELOVANJE S SPECIALISTKO  

DRUŽINSKE MEDICINE

ŽIVLJENJE V DOMU IN ŠTEVILNE  

AKTIVNOSTI ZA STANOVALCE

V novi dom SeneCura vseljeni prvi stanovalci

MARJANCA JESENKO, TJAŠA BURJEK, 

PETRA ŠČULIJA

Stanovalki doma pri peki jabolčnega zavitka / Foto: arhiv doma

V SeneCura domu starejših občanov Žiri želimo za uporabnike 

ustvariti kar najbolj domače vzdušje. Pri tem so v veliko pomoč 

izdelki, predmeti, okraski iz naše zgodovine, še posebno iz 

lokalnega okolja. Ker zgodovine v trgovini ne moremo kupiti, se 

obračamo na vas, dragi svojci in občani. Če imate predmete, ki s 

seboj nosijo zgodbe, in jih ne želite zavreči, zanje pa ne najdete 

ustreznega prostora, jim ga bomo z veseljem namenili mi.
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DESUS

Članice PGD Žiri na 

gasilsko olimpĳado

JANA JENKO

D
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NAJVEČJI PROJEKTI ZADNJIH  

DESETIH LET

GLAVNA NALOGA VZGAJATI NOVE  

GENERACĲE GASILCEV

Že sto dvajset let pomagamo v stiski in nesreči

JANEZ TRATNIK,  

PREDSEDNIK PGD DOBRAČEVA 

PGD Dobračeva praznuje 120-letnico delovanja. / Foto: Foto Viktor
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Dogodki, ki nas čakajo:

18. 6. – Slavnostna seja v 

dvorani DPD Svoboda Žiri

29. 7. (predvidoma) – Srečanje 

starejših gasilk in gasilcev 

Gasilske zveze Škofja Loka

20. 8. – Osrednja prireditev 

ob praznovanju 120-letnice 

delovanja PGD Dobračeva 

z veliko gasilsko parado in 

prevzemom nove gasilske 

avtocisterne ter gasilsko 

veselico z bogatim srečelovom 

in z ansamblom Ravbarji

OSREDNJA GASILSKA ENOTA  

III. KATEGORĲE

POTREBA BO OBNOVA GASILSKEGA 

DOMA

Odpeljite tudi letos naš Žirovski kolesarski krog
Tako kot vsako leto bo tudi letos tretji konec tedna v junĳu kolesarsko in tekaško obarvan. 

Od 17. do 19. junĳa bo spet potekal naš tradicionalni Žirovski kolesarski krog (ŽKK), že 21. 

po vrsti. Danes boste v popoldanskih urah oziroma po 15. uri na naši info točki že lahko 

prevzeli letošnji kartonček, s katerim na različnih etapah kolesarskega kroga zbirate žige, 

ob vrnitvi v Žiri pa z izpolnjenim kartončkom prevzamete nagrado. Jutri, 18. junĳa, začne-

mo že ob 8. uri. Ob pestrem dogajanju na parkirišču v centru Žirov bo poleg mesečne tržni-

ce še predstavitev novih modelov koles, tako klasičnih kot električnih, in hkrati tudi sejem 

rabljene kolesarske opreme. Seveda bo odprta tudi naša info točka, kjer boste lahko pre-

vzeli letošnji kartonček ŽKK. Da bo vse še malo bolj veselo, nas bo s svojo glasbo razve-

seljeval naš član Simon Šubic. Na Alpinskem parkirišču bo od 9. do 12. ure za najmlajše 

pripravljen kolesarski poligon. Popoldanske ure so namenjene vodenemu ogledu Žirov. 

Ob 19.30 se nam bo pridružil še Zoran Zupančič, s katerim se bo pogovarjala Jana Jen-

ko, seveda predvsem o dosežkih ženske mladinske reprezentance v smučarskih skokih. 

Upamo, da se mu bo ob tej kratki predstavitvi pridružila tudi katera od deklet in še sama 

opisala kakšno svojo izkušnjo.  Info točka bo odprta tudi v nedeljo dopoldan od 9. do 13. 

ure, da boste lahko prevzeli kartonček ŽKK in se odpeljali s kolesom ali tekli okrog Žirov.

Seveda je treba biti tako na kolesu kot tudi pri teku pozoren, previden in upoštevati vsa 

prometna pravila in oznake. Kolesarite in tečete na lastno odgovornost, za še večjo mo-

tivacĳo pa ob prevzemu kartončka, katerega cena je 10 evrov, dobite bon za kolesarsko 

malico v bližnjem lokalu. Če pa boste dogajanje zamudili, nič hudega. Kadarkoli se na-

mreč lahko oglasite pri nas na info točki in prevzamete kartonček ŽKK ter se na kolesarsko 

pustolovščino odpravite katerikoli dan v letu.
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Navdušili na dveh večerih slovenskih popevk

NIKA JUSTIN

S koncerta Pihalnega orkestra Alpina Žiri v Žireh / Foto: Tanja Mlinar

V svoje besedilo je dodala 

tudi sporočilo Glasbene šole 

Škofja Loka, da imajo v Žireh 

še kakšno prosto mesto za 

nove glasbenike. Orkester bo 

namreč vedno z odprtimi rokami 

sprejemal nove člane in tako še 

dolgo razveseljeval glasbene 

navdušence ter popestril še 

mnogo dogodkov v dolini in 

zunaj nje.



ŽIRfit dobro  

razgibal Žirovce

Poletje v Starih Žireh – novost v poletni ponudbi

JANA JENKO

MAJA JUSTIN JERMAN

Meritve so letos prvič potekale v novi športni dvorani. / Foto: Tanja Mlinar
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Rafael Terpin v Žireh

MIHA NAGLIČ

Rafael Terpin na predstavitvi svoje knjige v Žireh / Foto: Tanja Mlinar

Tako tudi akademski slikar Rafael Terpin hodi po svoji idrijski in 

rovtarski deželi ter zarisuje in zapisuje njene prelesti in bolesti. 

Denimo, da so prelesti tam, kjer hiše še stojijo in ljudje v njih še 

živijo. Bolesti pa tam, kjer samevajo prazne in na njihove lepše 

čase spominjajo samo še ruševine.



Posebno mesto za  

ugledna avtorja

Koncert mednarodnega ansambla za staro glasbo

MATEJA RANT

MAJA JUSTIN JERMAN

Domoznansko zbirko zdaj dopolnjujejo tudi dela Marjana Dolenca in 

Spomenke Hribar. / Foto: Tanja Mlinar

Koncert skupine Canso – mednarodnega ansambla za staro glasbo  

/ Foto: Foto Viktor
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KAKO ZMANJŠATI PORABO ENERGĲE

V SREDIŠČU SO BILI VODNI ŠPORTI

V Romunĳo in na Madžarsko

MATEJA RANT

Učenci na izmenjavi v Romunĳi v sklopu projekta Pametni upravljavci odpadkov  

/ Foto: arhiv šole

V sklopu projekta Z igro proti nasilju so gostovali na Madžarskem. / Foto: arhiv šole
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Priznanja za zlate bralce

NASTJA ŠINK

Noč knjige na Osnovni šoli Žiri
Po dveh letih premora zaradi epidemĳe smo z veseljem izkoristili 

priložnost za ponovno druženje. V četrtek, 21. aprila, smo se v pri-

jetnem ambientu šolske knjižnice zbrali z učenkami, ki obiskujejo 

knjižničarski krožek, in nadarjenimi učenci. Spoznavali smo različ-

ne (tudi manj običajne) načine uporabe knjige, ugotavljali, kaj vse 

nam pomeni knjiga, in obujali spomine na Pogumne punce, ki so 

nam delale družbo na Noči knjige 2019.

Po uvodnih aktivnostih smo posebno pozornost namenili knjigi 

Pisma tebi avtorice Nike Kovač. Izbrali smo dve temi, o samopo-

dobi in družabnih omrežjih. Prebrali smo pismi, ki jih je o tem na-

pisala Nika, nato pa si izmenjali mnenja in izkušnje. Za zaključek 

so učenci pisali svoja sporočila, v katerih so druge spodbudili k 

branju, sprejemanju samega sebe, pozitivnemu razmišljanju …

Učenci so pisali tudi svoja sporočila, v katerih so druge spodbudili k 

branju. / Foto: arhiv šole

Zborovski BUM
Na prireditvi Zborovski BUM 2022 se je konec maja na športnem 

igrišču pri Osnovni šoli Poljane zbralo skoraj devetdeset pevcev 

otroških in mladinskih zborov z Osnovne šole Poljane, Osnovne 

šole Ivana Tavčarja Gorenja vas in Osnovne šole Žiri.

Skupaj so ubrano pod taktirko svojih mentorjev Matjaža Slabeta, 

Neže Erznožnik in Tine Martinčič zapeli devet pesmi z domoljub-

no vsebino – Zdravljica, Lepa je dežela naša, Nič ni bolj našega, 

Doma ..., ki so nastale izpod rok slovenskih avtorjev. Za klavirsko 

spremljavo je poskrbel pianist Marjan Peternel. Tudi poslušalci 

so se zbrali v lepem številu ter prisluhnili in z aplavzom nagradili 

vsako skladbo. Veselih in nasmejanih lic, da so se po dveh letih 

končno lahko spet srečali v živo in skupaj prepevali, so se po kon-

certu z glasbo napolnjenih src odpravili domov.

Pevke in pevci mladinskega pevskega zbora OŠ Žiri z učiteljico Tino 

Martinčič / Foto: arhiv šole
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MEDGENERACĲSKO SODELOVANJE  

IN POSEBNI OBISKI

VRTČEVSKI OTROCI SO SE DRUŽILI 

TUDI Z JUNAKI

Od izmenjave semen do obiska junakov

JANA JENKO

Pred vstopom v šolo so obiskali Osilnico – deželo Petra Klepca. / Foto: arhiv vrtca

Otroci kombiniranih skupin so vrtčevski dan preživeli z dedki in babicami. / Foto: arhiv vrtca
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Na klekljarskih dnevih spet živahno

MATEJA RANT

Čevlji s čipko na osrednji razstavi v galerĳi 

Svoboda / Foto: Tanja Mlinar

Na tekmovanju za otroke je zmagala ekipa iz klekljarske šole v Žireh (na sredini v modrih majicah s čipko). / Foto: Tanja Mlinar
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Poskrbeli za dodatno varnost

Tekma Slovenske sprint orientacĳske lige v Žireh

LEON ŠIKOVEC

LARA GANTAR

Pri postavitvi dodatne varnostne ograje so pomagali prostovoljci.  

/ Foto: arhiv SSK Žiri

V Žireh je potekala šesta tekma Slovenske sprint orientacĳske lige v 

letošnji sezoni. / Foto: arhiv OK Azimut
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Aktivna Župnĳa Žiri

MOJCA STANOVNIK

Šmarnice pri kapelici patra Pĳa v Žirovskem Vrhu / Foto: Foto Viktor

Slovesen začetek misijona bo v petek, 21. oktobra, ob 19. uri, ko 

bosta naša duhovnika, župnik Andrej Jemec in kaplan Anže Cunk, 

misijonarjem bratu Jožku Smukavcu, bratu Luku Modicu in sestri 

Grażyni Mech za deset dni predala ključe žirovske župnijske 

cerkve. Vsakemu dnevu misijona smo dali ime, ki se povezuje z 

dogodki, ki jih pripravljamo.
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Romanje v Srbĳo in Severno Makedonĳo

JANEZ STANONIK

Udeleženci romanja v Srbĳo in Severno Makedonĳo / Foto: Župnĳa Žiri
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Božji blagoslov tudi iz nebes

METKA BOGATAJ

S prvega letošnjega romanja društva ŠmaR / Foto: arhiv društva
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Zaključek evropskega projekta TAAFE v Trevisu 

NATAŠA KOPAČ, MARIJA KOKALJ

Utrinek z zaključnega srečanja projekta TAAFE v Trevisu. / Foto: arhiv občine
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Tečaj končalo dvajset Žirovcev

LEJA ŽAKELJ

Fizioterapevtka je tečajnike naučila, kako pomembno je gibanje tudi za osebe, ki ne morejo 

več veliko hoditi ali pa sploh ne hodĳo. / Foto: Leja Žakelj

Možganska aerobika

PRIPRAVILA: PETRA ČELIK    

ŠALA MESECA
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ŠEPETATI KONJEM, NICHOLAS EVANS

Posodobljeni 

način vračila 

in izposoje 

gradiva

Bralni namigi za poletje

MAJDA TREVEN

MAJDA TREVEN

V knjižnici v Žireh je po novem na voljo 

»knjigomat«. / Foto: Tanja Mlinar

KO ŠEPETAJO CIPRESE, 

YVETTE MANESSIS CORPORON
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Iz odpadnega 

lesa nastali 

»žužkohoteli«

MATEJA RANT

Na delavnici LU Škofja Loka so izdelovali hotele za žuželke. / Foto: Mateja Rant
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Klub žirovskih študentov na Škisovi tržnici

MAJ KRISTAN, KŽŠ

Klub žirovskih študentov na Škisovi tržnici / Foto: Zveza Škis
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Na majhni  kmetiji pr’ Abraht v  

Račevi sta se Irena Jereb in Miran 

Karu pred šestimi leti odločila  

travnik, na katerem so imeli prej 

zgolj delo s košnjo, zasaditi z aronijo. 

Posadili so 850 sadik aronije, ki zdaj 

obrodi že tretje leto. 

Po upokojitvi je namreč Irena Jereb začela raz-

mišljati, kam bi usmerili razvoj kmetije, na kateri 

so živeli stari starši. »Glede na okoliš smo ugo-

tovili, da bi bila najprimernejša aronija, sploh 

glede na njene številne koristi za zdravje,« je 

pojasnila Irena Jereb in dodala, da je bila kot 

nekdanja medicinska sestra sprva skeptična do 

vseh pozitivnih učinkov na zdravje, ki jih pripi-

sujejo aroniji, a so se o tem prepričali na lastni 

koži. »Preizkušeno znižuje slab holesterol in vi-

sok krvni tlak,« zatrdi Miran Karu, ki je tako uspel 

premagati težave s holesterolom, Irena Jereb pa 

težave s povišanim krvnim tlakom. »Aronija na 

splošno krepi odpornost, pomaga pri slabokrv-

nosti, priporočajo jo tudi bolnikom z rakom, saj 

pospešuje izločanje prostih radikalov.« 

Pri aroniji ni treba uporabljati nobenih škropiv, potrebna sta le gnojenje spomladi  

in obrezovanje mladih poganjkov. Zrele jagode v drugi polovici avgusta pobirajo 

ročno. Takrat bo naprodaj tudi sveža, pri čemer ponujajo možnost, da si posa-

mezniki po predhodnem dogovoru aronijo tudi sami naberejo. »Kasneje bodo 

naprodaj še čaj, aronija v prahu in pozimi tudi zamrznjena,« je pojasnila Irena Je-

reb. Preostale sadeže odpeljejo v stiskalnico, kjer se sok brez vsakršnih dodatkov 

ustekleniči. »Za odraslo osebo se priporoča vsakodnevno pitje od 0,3 do 0,5 dl 

soka po jedi. Odlična je tudi za marmelade, smutije, čaj in podobno.« Sok iz aro-

nije in drugi izdelki so na voljo na njihovi kmetiji, v trgovini z domačimi izdelki v 

Žireh ter na tržnici v Škofji Loki.

Abrahtova 
aronija

Irena Jereb z vnukoma v nasadu aronije

LESKO
ALU FLAT

04 510 50 50 | www.lesko.si | info@lesko.si

LESENA IN ALU/LES OKNA  |  VHODNA VRATA ZA HIŠE
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Kredit do 5000 EUR vam uredimo  

v 5 minutah na prodajnem mestu!

Internet: gluhicom.si

Telefon: 04 510 60 90

E-pošta: info@gluhicom.si

Odprto: 8–12 in 13–16, sobota zaprto
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NA ZALOGI VELIKA IZBIRA 
televizorjev, prenosnih računalnikov, tiskalnikov, 

tonerjev in kartuš ter baterij vseh vrst!

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

NEVERJETNA CENA
599,90 EUR

ZA POLETJE  

IN DOPUST:

VELIKA IZBIRA  RAČUNALNIŠKE OPREME  PO UGODNIH CENAH!

Prenosna klimatska naprava 

ARGO SWAN EVO

Moč hlajenja 2KW

MINI hladilnik LORD R6

Prostornina 40l, zamrzovalnik

Namizni žar ELECTROLUX ETG340

Električna ponev COOLTECH CEP3038

Pravokotne oblike, idealna za ribe

Prenosnik HP (439U0EA)

Zaslon 17,3 FHD, Procesor i3-1125G4, Ram 8GB, SSD 256GB, 

Windows 10 Home

Priložena originalna torba HP v vrednosti 40 EUR

SAMO
 269,99 EUR

SAMO
119,99 EUR

SAMO
34,99 EUR

SAMO
99,99 EUR

SAMO
49,99 EUR

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.

Posredniško  
mesto 

Vnovčite svoj digitalni 
bon pri Gluhicomu!
Pri vsakem nakupu z digitalnim bonom vam podarimo 
Panda Antivirusni program.

Bluetooth zvočnik JBL TUNER2

FM in DAB sprejemnik, odlično lovi postaje Bluetooth

Odličen zvok!


