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»Na nedavnem sestanku z direkcijo za 
infrastrukturo in izvajalcem so nam 
zagotovili, da bodo v kratkem konča-
li gradnjo dela obvoznice od Petrola do 
logaškega mostu, vključno s krožiščem, 
če bodo vremenske razmere še naprej 
ugodne,« je pojasnil direktor občinske 
uprave Matija Podobnik. V primeru, da 
bi prišlo do zmrzali, pa ne bi mogli izpe-
ljati končnega asfaltiranja.
Ta čas gradijo okrog osemsto metrov 
dolg odsek, skupna vrednost projekta je 
po Podobnikovih besedah 2,4 milijona 
evrov, od tega delež občine znaša 420 ti-
soč evrov. Obeta se še nadaljevanje gra-
dnje obvoznice med športno dvorano in 
industrijsko cono v dolžini enega kilo-

metra. »Za industrijsko cono je to zelo 
pomembno, zato smo na občini že pred 
leti pripravili idejne projekte, nato pa 
smo projekt prepustili državi. Po vseh 
bojih in sestankih z direkcijo smo dose-
gli, da so se zdaj zadeve vendarle začele 
premikati in naj bi v kratkem naroči-
li pripravo nadaljnje dokumentacije.« 
Industrijska cona ima ta čas dva uvoza 
in oba sta z vidika prometne ureditve 
problematična, zato je obvozna cesta 
dolgoročno edina in nujna rešitev. Pri 
uvozu ob potoku Rakulk so pred časom 
že uredili del ceste v sklopu obnove In-
dustrijske ulice, ki se ta čas zaključuje, 
del ceste od izvoza z Loške ceste pa je 

problematičen zaradi mostov in pre-
majhne površine za umestitev ceste 
med potok in obstoječe objekte, je razlo-
žil Podobnik. »V tem primeru bi morali 
poskrbeti za premik potoka, kar pa ni 
enostavno. Zato sem predlagal, da bi ce-
sto za zdaj vsaj preplastili, a nam letos 
ni uspelo. To bo počakalo novega župa-
na, nato pa bo treba pripraviti projekte 
za dolgoročno rešitev.«

Del obvoznice 
tik pred 
zaključkom

MATEJA RANT Ob ugodnih vremenskih razmerah bodo v kratkem končali prvo fazo gradnje obvoznice od 
cerkve do logaškega mostu. / Foto: Tanja Mlinar
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Prvo fazo gradnje 
obvoznice od cerkve do 
logaškega mostu bodo v 
kratkem končali, če bodo 
vremenske razmere to 
dopuščale.

Vrtec nekoliko dražji
Občinski svetniki so na zadnji seji potrdili tudi uskladitev cen programov predšolske vzgo-
je na območju občine Žiri. Uskladitev je bila potrebna zaradi povišanja stroškov, ki je po-
sledica sprememb pri izplačilih plač ter povišanja zneska povračil, nadomestil in drugih 
prejemkov po kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja, so pojasnili na 
občini. K zvišanju obsega stroškov na letni ravni je po pojasnilu predlagatelja pripomoglo 
tudi odprtje dodatnega 13. oddelka prvega starostnega obdobja. Cena programa predšol-
ske vzgoje za prvo starostno obdobje je od 1. oktobra višja za 2,37 odstotka in po novem 
znaša 519 evrov, za kombinirani oddelek je višja za 2,63 odstotka in znaša 429 evrov, za 
drugo starostno obdobje pa zdaj znaša 389 evrov, kar je 3,18 odstotka več kot prej. Za 
starše to pomeni od 1,10 do 9,24 evra višje zneske na položnicah, odvisno od starostnega 
obdobja in dohodkovnega razreda. Po podatkih, ki so jih pridobili na občini, so starši 
povprečno uvrščeni v peti dohodkovni razred, kar pomeni povprečen dvig med 3,85 in 
4,20 evra na mesec. M. R.

Triindvajsetega novembra bodo potekale 
tudi splošne volitve članov državnega sve-
ta, in sicer bodo tega dne potekale volitve 
predstavnikov lokalnih skupnosti, volitve 
predstavnikov ostalih interesnih skupin 
pa dan kasneje. Člani državnega sveta se 
volijo za dobo pet let. Volitve članov držav-
nega sveta so posredne, opravijo se s taj-
nim glasovanjem na volilnih zborih volilnih 
teles, ki jih sestavljajo posebej izvoljeni 
predstavniki lokalnih skupnosti in intere-
snih organizacij – elektorji. Na zadnji seji 
občinskega sveta so žirovski občinski sve-
tniki izvolili Petra Podobnika za elektorja, 
kandidat za člana državnega sveta pa je 
postal Matej Gregurovič.

Matej Gregurovič 
kandidat za člana  
državnega sveta
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V zdravstveni postaji v Žireh ta čas urejajo novo zo-
bozdravstveno ordinacijo za odrasle, ki bo v celoti 
del javne zdravstvene mreže – torej ne bo koncesi-
onarska ambulanta, kot je ta čas edina aktualna 
zobozdravstvena ambulanta v Žireh, so pojasnili v 
Zdravstvenem domu (ZD) Škofja Loka in dodali, da 
gre za pomembno pridobitev v lokalnem okolju.
»Pripravljanje projekta smo začeli spomladi, grad-
bena in obrtniška dela so se začela avgusta, v naj-
boljšem primeru bo ordinacija nared v drugi po-
lovici novembra,« so razložili v ZD Škofja Loka. V 
preteklem tednu so tako zaključili mizarska dela, 
v tem tednu pa sledi še dobava in montaža zoboz-
dravniškega stola. Celotna naložba bo vredna 71 ti-
soč evrov.

Vse se je začelo pred desetimi leti na po-
budo našega Braneta, ki je na sestanku 
UO pod točko razno dal kratko pobudo 
za ustanovitev štipendijskega sklada 
in vanj doniral začetni vložek sredstev. 
Kmalu so se mu z donacijami pridružili 
še drugi člani. Formirana je bila delov-
na skupina in nastali so pravilnik o šti-
pendiranju, enotna pogodba o štipendi-
ranju in tekst razpisa štipendij. Jasno 
opredeljena merila za izbiro prejemni-
kov so po sistemu točkovanja rangirala 
prosilce glede na: šolski uspeh, socialni 
status, priporočila iz naslova obšolskih 
dejavnosti in priznanj ter uspehov z 
različnih tekmovanj.
Predsednik David je v svojem nagovoru 
podaril, da smo v teh desetih letih sku-
pno podelili 22 štipendij, 18 enkratnih po-
moči in posredovali pri dveh štipendijah 
v tujini, ter dodal: »Rotary vedno skuša 
najti odgovor, zato ostajamo dobrodel-

na organizacija, ki združuje ljudi dobre 
volje, širokosrčne in vzorne, tako v svo-
jem poklicu kot tudi v javnem življenju. 
Pravijo, da je dobrota zlata veriga, ki po-
vezuje človeštvo. Tudi današnji dogodek 
je med seboj povezal vse ljudi odprtega 
srca in prepričan sem, da bomo danes 
domov odšli bogatejši za nova spoznanja 
in izkušnje, ki nam bodo obudile kulturo 
srca pri pristopu do sočloveka.«
V svojih prizadevanjih rotarijci nismo 
sami. Ogromno nam pomeni pomoč 
vseh, ki se jim naša dejavnost zdi po-
membna in koristna. Za vso podporo, ki 
so nam jo v preteklih letih nudili, smo 
se zahvalili vsem donatorjem in pod-
pornikom, še posebej pa podjetju Poly-
com, ki mu je predsednik za dolgoletno 
pomoč našemu štipendijskemu skla-
du podelil posebno zahvalo. Izjemnega 
pomena za kontinuiteto naše štipen-
dijske dejavnosti je dobro sodelovanje 
s šolami. Šole so tiste, ki lahko poma-
gajo učencem posredovati informacijo 
o možnosti pridobitve štipendije. Šole 

so tiste, ki nas lahko opozorijo na po-
samezne talentirane, pomoči potrebne 
posameznike – tudi na njihove socialne 
stiske. Zato je dobro sodelovanje s šola-
mi hrbtenica dobrega delovanja naše 
politike štipendiranja. Za dobro sodelo-
vanje smo se zahvalili vsem šolam lo-
škega območja, še posebno pa Osnovni 
šoli Škofja Loka-Mesto, ki ji je predse-
dnik podelil posebno zahvalo.
Da smo pred desetimi leti zasejali pravo 
seme, največ pove citat nekdanjega šti-
pendista Luka, ki je zapisal: »Moja edina 
želja in cilj je, da ko dosežem vrh svoje 
poti, bom to, kar ste mi vi in Rotary club 
Škofja Loka omogočili v gimnaziji, mogel 
omogočiti nekomu drugemu in mu, tako 
kot je bilo dano meni, odprl pot v svet in 
prihodnost, ki mu zaradi okoliščin, v ka-
tere je bil postavljen, ni bila dana.«
Hvala vsem, ki ste kakorkoli prispevali 
k mozaiku te uspešne zgodbe. Prepriča-
ni smo, da bomo tudi v prihodnje našli 
skupni jezik in sodelovali v korist pri-
hodnjih rodov.

V Žireh bodo predvidoma v drugi polovici novembra odprli novo zobozdravstveno 
ordinacijo za odrasle.

Rotary club (RC) Škofja Loka je na prireditvi konec septembra poleg podpisa novih 
štipendijskih pogodb zaznamoval tudi deseto obletnico podeljevanja štipendij iz 
štipendijskega sklada RC Škofja Loka.

MATEJA RANT

DAVID JEZERŠEK,  
PREDSEDNIK RC ŠKOFJA LOKA 

V zdravstvenem domu urejajo novo zobozdravstveno ambulanto. / Foto: Tanja 
Mlinar

Urejajo novo zobozdravstveno ambulanto

Deset let štipendijskega sklada
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 Ͱ Izteka se štiriletni mandat sedanjega sklica občinskega 
sveta. Sami ste pri delu občine sodelovali kot občinski sve-
tnik, podžupan in zadnjega pol leta tudi kot župan. Katere 
pridobitve bi posebej omenili v teh štirih letih?
Pridobitev je bilo zelo veliko. Najpomembnejše so zagotovo 
nova športna dvorana in ureditev dodatnih učilnic za šolo 
in tudi dom za starejše, ki smo ga dobili v Žireh. Najnovejša 
pridobitev, ki je ta čas še v delu, pa je izgradnja obvoznice 
od Petrola proti Brekovicam. Obvoznica ne pomeni le preu-
smeritve prometa, zlasti tovornega, ki je doslej potekal skozi 
Stare Žiri, ampak se je z ureditvijo brežin ob cesti izboljša-
la tudi poplavna varnost. To se je pokazalo tudi ob zadnjih 
poplavah, ko smo imeli v izredno kratkem času izjemno 
veliko količino padavin, in če ne bi bilo teh protipoplavnih 
ureditev, bi Stare Žiri »plavale«. V prihodnje se obeta še ena 
pridobitev, in sicer energetska sanacija zdravstvene postaje, 
v okviru katere bomo pridobili tudi nove prostore za širitev 
zdravstvene dejavnosti. Vsekakor pa bo pomembna še uredi-
tev središča Žirov, saj je prav to tisto, s čimer lahko naredimo 
kar najboljši prvi vtis na obiskovalce. Ob tej priložnosti bi se 
zato zahvalil občinskim svetnicam in svetnikom ter celotni 
občinski upravi in tudi zunanjim strokovnim službam, ki so 
sodelovali pri vseh naštetih projektih. Z njimi so se po mojem 
mnenju Žiri dvignile na višjo raven, kar dokazujejo tudi ne-
odvisne zunanje raziskave, ki žirovsko občino uvrščajo v sam 
vrh slovenskih občin po kakovosti bivanja, zdravju in drugih 
parametrih, ki jih preverjajo.

 Ͱ Na zadnji seji občinskega sveta je bilo precej burno, sli-
šati je bilo tudi povišane tone. Ali to nakazuje tudi burno 
predvolilno obdobje v Žireh?
Dogajanje na seji pa tudi tisto, kar kroži po spletu, sta za-
gotovo že del predvolilnega boja, pri čemer bi jaz uporabil 
pregovor, da se za dobrim konjem vselej praši. Po mojem 
mnenju bi bilo pošteno, da se tudi pohvali, kar je bilo do-
bro, seveda pa nihče ni nezmotljiv oziroma kdaj naredi tudi 
kakšno potezo, ki mogoče ni vsem všeč. Nemogoče je, da bi 
vedno vsem ustregli. Priznam, da danes, po pol leta na žu-
panski funkciji, tudi sam povsem drugače gledam na delo 
občinske uprave. Le čevlje sodi naj kopitar, je zapisal Pre-
šeren.

 Ͱ V kakšnem stanju prepuščate občino nasledniku?
V zelo dobrem; če se izrazim po športno: žirovska občina je 
ta čas izredno dobro kondicijsko pripravljena. Novi župan 
bo tako lahko začel graditi na dobrih temeljih. Seveda pa bo 
treba tudi v prihodnje trdo delati – voz gre lahko zelo hitro 
navzdol. Težko je priti do določenih rezultatov in potem je 
treba tudi veliko vlagati, da ostaneš na doseženi ravni. Je pa 
občina ta čas zagotovo v vrhu in bo treba kar pljuniti v roke, 
če želimo obdržati ta standard.

 Ͱ Poplave so ob septembrskem deževju prizadele tudi vašo 
občino. Kolikšna je ocenjena škoda?
Škode je bilo kar nekaj, na Selu je recimo odneslo del brežine, 
prav tako pri mostu proti Starim Žirem, začelo je odpirati bre-
žino ob Sejmiški ulici, poplavljeno je bilo nogometno igrišče, 
veliko škode je bilo tudi v skakalnem centru. Poplavljenih je 
bilo še nekaj hiš. Škode, ki jo zajema občina (objekti), je nekaj 
čez sedem tisoč evrov. Škodo na vodotokih pa zajema Direk-
cija RS za vode in podatka še nimamo.

 Ͱ Sprejeli ste drugi rebalans letošnjega proračuna. Zakaj 
je bil potreben?
Glavni razlog je bil odkup hiše v središču Žirov, za kar smo 
zagotovili dobrih dvesto tisoč evrov. Pri tem smo imeli široko 
podporo med Žirovci, podporo smo še pred uvrstitvijo na sejo 
občinskega sveta preverili tudi pri občinskih svetnikih.

 Ͱ Znova so svetniki opozorili tudi na nizko realizacijo le-
tošnjega proračuna. Kaj je bil ključni razlog za to?
Podobno je bilo tudi lani, ko je bila v prvi polovici leta realiza-
cija nizka. To je predvsem zaradi naložb na področju cestne 
infrastrukture, saj je težko dobiti izvajalce. Dela imajo ta čas 
vsi veliko, zato so se vsi roki za začetek del začeli zamikati. 
Glavnina investicij se je tako začela v drugi polovici leta in do 
konca leta bo večina sredstev počrpana. Dve investiciji – dru-
ga faza gradnje pločnikov na Selu in cesta s pločniki v Starih 
Žireh proti Idriji – pa se skoraj v celoti zamikata v prihodnje 
leto.

 Ͱ Svetniki so imeli pripombe še na račun povišanja stro-
škov za šolo, kot se je izkazalo, pa je šlo predvsem za to, da 
so prepozno oddali zahtevek za povrnitev stroškov. Boste 
vodstvo šole pozvali, da v prihodnje to počnejo bolj sproti?
Absolutno. Kakor so mi predstavili nastalo težavo, pa pri-
znam, da tega vsekakor ne morem razumeti, saj v doseda-
njih službah nisem bil vajen, da kdaj ne bi pravočasno izdali 
računa. Kdo je odgovoren, da je prišlo do tega, je težko reči, 

Občina ta čas v zelo dobri kondiciji
Podžupan Jože Stanonik je ponosen na pridobitve v zadnjem štiriletnem mandatu, 
ko je tudi sam kot svetnik, podžupan in nazadnje še v funkciji župana pomagal 
sooblikovati občinsko politiko.

MATEJA RANT

Jože Stanonik / Foto: Tanja Mlinar
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a posredno odgovornost vsekakor nosi vodstvo šole, čeprav 
razumem, da ne more ena oseba bdeti nad vsem. V gospodar-
stvu se to ne bi moglo zgoditi. Zato jih bomo seveda opozorili, 
da bomo našli rešitev, ki bo tako v korist šole kot občine, da 
nam v prihodnje ne bo več treba na občinskem svetu poja-
snjevati takih stvari.

 Ͱ Prejeli ste pobudo za izdelavo strategije starosti prijazne 
občine. Čeprav ste se zavezali, da v pol leta, kar boste vodili 
občino, ne boste odpirali novih projektov, ste tu naredili 
izjemo. Zakaj se vam je to zdelo tako pomembno?
Vsi vemo, da se prebivalstvo stara in da bo treba poskrbeti 
za ta segment družbe, zato tega ne bi mogel zavrniti. Sem pa 
že povedal, da bom pustil samo brv, da bo prihodnji župan 
lahko nadaljeval, če bo želel. Ne bi bilo namreč pošteno, da bi 
mu že vnaprej naložil kakšno veliko breme. Sam pa sem zelo 
naklonjen takim projektom.

 Ͱ Kakšno je ta čas sodelovanje z domom za starejše v Žireh?
Ta čas se mi zdi zelo v redu, seveda pa se moramo zavedati, 
da gre za zasebno podjetje z lastno strategijo, ki je po mojem 
mnenju dobra. Ne vtikamo se v njihovo poslovanje, me pa 
veseli, da so pripravljeni sprejeti marsikatero našo pobudo. 

To je podobno kot pri Alpini – lahko dajemo pobude, izrazimo 
svoje mnenje, a končno besedo imajo lastniki

 Ͱ Kako daleč je projektiranje obnove zdravstvene postaje?
Pridobivajo se dokumenti, verjamem, da bosta tudi novi žu-
pan in občinski svet stala za tem projektom. V dveh, treh le-
tih naj bi bila obnova končana in Žirovci bomo lahko deležni 
še boljših storitev na zdravstvenem področju.

 Ͱ Mnogi omenjajo tudi sive lise na področju dostopa do 
interneta. Ampak občina verjetno tu nima veliko vzvodov, 
s katerimi bi lahko spodbudila telekomunikacijske opera-
terje, da bi se to izboljšalo?
Ravno ob izgradnji pločnikov na delu Novovaške ceste smo 
telekomunikacijske operaterje prosili, da bi sočasno položili 
tudi optični kabel, a niso bili zainteresirani. Zato smo pri ob-
čini položili vsaj cevi, v katere bi potem lahko vložili optične 
kable. To smo torej financirali na občini, čeprav to ni naša 
dolžnost. Občina pa sicer nima veliko vpliva pri tem, čeprav 
so mnogi prepričani drugače. Verjetno to izhaja iz časov, ko 
so v Žireh vzpostavljali telefonsko omrežje in je bila krajevna 
skupnost nosilec dejavnosti in so njeni predstavniki hodili od 
hiše do hiše in zbirali podpise.

 Ͱ Kaj vam na mestu direktorja občin-
ske uprave predstavlja največji izziv?
Vodenje je vedno zahtevno, nikoli ne 
veš, ali delaš čisto prav. Mogoče bi mo-
ral kdaj potegniti tudi kakšno bolj ostro 
potezo. V gospodarstvu, kjer sem bil prej 
zaposlen dvajset let, je bilo za to veliko 
več možnosti, pri delu v državni upravi 
pa je ves čas treba iskati ravnovesje med 
potrebnimi ukrepi in danimi možnost-
mi. Z vsemi odločitvami vsekakor nisem 
zadovoljen, a vedno sem se trudil, da so 
bile zadane naloge občine opravljene.

 Ͱ Kako bi ocenili sodelovanje s preo-
stalimi zaposlenimi v občinski upravi?
Upam si reči, da je sodelovanje korek-
tno. Skupaj smo se trudili, da smo spe-
ljali zastavljene projekte. Je pa v vsaki 
organizaciji tako, da se z nekaterimi 
sodelavci lažje dela, z drugimi pa je ure-

sničevanje nalog zahtevnejše. A tudi to 
je čar tega dela.

 Ͱ Katere projekte bi si želeli še izpe-
ljati?
Brez dvoma mi bo žal, če ne bom so-
deloval pri izpeljavi projekta obnove 
središča Žirov. V strategiji razvoja so 
Žirovci namreč prav to poudarili kot 
eno pomembnejših prioritet in to je 
praktično edini večji projekt, ki nam ga 
še ni uspelo fizično realizirati. Na pro-
jektnem nivoju smo sicer že zelo daleč, 
pripravlja se izvedbena dokumentacija. 
Je pa res, da pri tem projektu trčimo ob 
veliko deležnikov. Predvsem je zahtev-
no dogovarjanje z Direkcijo RS za vode 
in z Direkcijo RS za infrastrukturo. S 
projektom centra se močno identificira 
tudi žirovska zainteresirana javnost in 
usklajevanje vseh različnih pogledov ni 
enostavno.

 Ͱ Po čem si boste najbolj zapomni-
li zadnji štiriletni mandat sedanjega 
vodstva občine, kaj ga je najbolj za-
znamovalo?
Po mojem prepričanju zagotovo najbolj 
gradnja športne dvorane. Predvsem po 
tem si bom zapomnil ne samo zadnja 
štiri leta, ampak še kakšen mandat 
prej, saj je trajalo kar deset let, da smo 
projekt dokončali. Obenem sem vesel, 
da nam je skupaj z direkcijo za infra-
strukturo uspelo doseči dogovor, da je 

bil sočasno z gradnjo športne dvorane 
zgrajen pripadajoči del obvoznice Žiri 
in da nam je uspelo zagotoviti sredstva 
tako na državni kot občinski ravni za 
nadaljevanje gradnje obvozne ceste. 
Dela na odseku od Petrola proti Logatcu 
so v zaključni fazi, nadaljuje pa se tudi 
projektiranje v smeri proti industrijski 
coni.

 Ͱ Kaj pričakujete od novega župana 
in občinskega sveta?
Želim si predvsem več projektnega dela 
in manj politike. Tako smo delali dolga 
leta županovanja Janeza Žaklja. Večino-
ma neupravičena nagajanja dela poli-
tike v zadnjem sklicu občinskega sveta 
za Žiri niso prinesla nič dobrega. Tem 
težnjam se je treba izogibati. Projektno 
delo za dobro vseh Žirovcev naj bo vo-
dilo.

MATEJA RANT

Občinsko upravo zadnjih 
osem let vodi Matija 
Podobnik. To obdobje je po 
njegovih besedah najbolj 
zaznamovala gradnja nove 
športne dvorane in tudi 
doma starostnikov.

Želi si projektnega dela

Matija Podobnik / Foto: Tanja Mlinar
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Nadzorni odbor je imel v tem manda-
tu štiri seje. Na njih je bila v ospredju 
obravnava zaključnih računov Občine 
Žiri. Člani smo gradivo pregledali in 
imeli kar precej konkretnih vprašanj 
za občinsko upravo in župana glede 
posameznih proračunskih odstopanj. 
Na vprašanja smo dobili ustrezne od-
govore in pojasnila. Poudaril bi nekaj 
pomembnejših vprašanj in priporočil, 
ki jih je na sejah izdal NO.
Vseskozi smo aktivno spremljali in nad-
zirali usklajenost gradnje telovadnice 
s terminskim planom in predvidenim 
financiranjem. Projekt je bil izveden v 
planiranem časovnem okviru in s pla-
niranimi sredstvi. Mnenje in priporočila 
NO so bila, da je treba čim bolj pospešiti 
izgradnjo obvoznice do priključka na in-
dustrijsko cono. Po mnenju NO bi morali 
biti organi občine aktivnejši. NO je tudi 
večkrat opozoril, da je prerazporejanj 
med posameznimi proračunskimi po-
stavkami zelo veliko. Prerazporejanje je 
bilo sicer potrebno za normalno delova-
nje občine, vendar bi bilo zaradi tran-
sparentnejšega poslovanja nujno, da 
se pri večjih odstopanjih sproti obvešča 
občinski svet in pridobi njegovo soglas-

je. NO je večkrat opozoril na potrebo po 
prikazu obrazložitev proračuna na na-
čin, da bodo razvidni načrtovani znesek, 
znesek realizacije, odstopanje in razlogi 
za odstopanje. NO je opozoril na izpol-
njevanje zakonske določbe o obveznem 
polletnem poročilu o izvrševanju prora-
čuna. V letu 2020 kar nekaj pomembnih 
projektov iz različnih razlogov ni bilo iz-
vedenih oziroma so se zamaknili v leto 
2021. Zato smo predlagali, da je občinska 
uprava čim prej pripravila rebalans pro-
računa za leto 2021, v katerem naj bodo 
upoštevani tudi projekti, ki so se iz leta 
2020 zamaknili v leto 2021.

REVIZIJA POSTOPKOV V ZVEZI 
Z IZDAJANJEM LOKALNEGA GLASILA
NO je zahteval, da se v okviru notranje 
revizije preveri pravilnost postopkov v 
zvezi z izdajanjem lokalnega glasila ozi-
roma imenovanjem uredništva. Notra-
nja revizija je ugotovila, da nesporno ob-
staja neusklajenost občinskega odloka s 
trenutnim načinom izdajanja Žirovskih 
novic, zato predlaga, da se obstoječi od-
lok ukine ali spremeni in se ponovno 
definira način, kako se izdaja lokalno 
glasilo. Župan Janez Žakelj je menil, da 
pri trenutni ureditvi odlok ni potreben, 
ker se glasilo izdaja na osnovi pogodbe z 
Gorenjskim glasom. Zanj je bistvena ob-

veščenost prebivalcev brez vpliva župa-
na na vsebino glasila. NO je sprejel sklep, 
da občinski svet opravi razpravo o ustre-
zni ureditvi izdajanja lokalnega glasila v 
prihodnje, ukine odlok ali sprejme nove-
ga, tako da bo izdajanje lokalnega glasila 
v skladu z občinskimi odloki in zakon-
skimi predpisi. Žal moramo ugotoviti, 
da ta sklep do danes še ni bil izvršen in 
izdajanje Žirovskih novic še vedno ni v 
skladu z občinskimi akti.
NO je ugotovil, da je ob zadnjem pregle-
du stanje občinskih financ na dan 31. 12. 
2021 zadovoljivo in omogoča izvedbo pla-
niranih projektov. Zadolžitev občine je 
kljub velikim investicijam v tem obdo-
bju ostala zelo nizka in je bila dogovor-
jena pod zelo ugodnimi pogoji na daljše 
časovno obdobje, tako da zadolžitev ne 
more ovirati normalnega delovanja ob-
čine in nujnih investicij. Tudi za priho-
dnjo občinsko upravo priporočamo, da 
je previdna pri zadolževanju; porabimo 
lahko toliko, kot ustvarimo. NO pa mora 
skozi svojo funkcijo slediti tej usmeritvi.
Ob tej priložnosti bi se rad zahvalil za 
korektno opravljeno delo in priprave na 
seje NO in postavljanje pravih vprašanj 
ostalima članoma NO Evi Cankar in 
Bojanu Starmanu, županu in občinski 
upravi pa za izčrpne in utemeljene od-
govore na naša vprašanja.

Rebalans so po besedah podžupana Jožeta Stanonika v prvi 
vrsti pripravili zaradi uskladitev vrednosti nekaterih inve-
sticij glede na dinamiko njihove izvedbe do konca leta. Pri 
tem je omenil gradnjo pločnikov v Novi vasi, obnovo Ulice 
Maksima Sedeja, komunalno opremljanje poslovne cone in 
sofinanciranje projektov države, ki se še ne izvajajo: uredi-

tev ceste in pločnikov Žiri–Pečnik–Marof in gradnjo ploč-
nikov na Selu. Obenem so z rebalansom zagotovili dodatna 
sredstva za nakup zemljišča z objektom v sklopu ureditve 
središča Žirov.
Ob obravnavi na občinskem svetu so svetniki poudarili pred-
vsem povišanje materialnih stroškov za šolo za 50 tisoč evrov. 
Do tega naj bi prišlo, ker je šola lani pozabila izdati zahtevek 
za dodelitev sredstev iz proračuna. Zato so na občinsko upra-
vo naslovili vprašanje, ali obstajajo kakšni zakonski roki za 
izdajanje teh zahtevkov. Olga Vončina iz občinske uprave je 
pojasnila, da tega ne nalaga noben zakon, obstajajo pa na-
vodila, kako počrpati sredstva za tekoče delovanje. Razložila 
je še, da vodstvo šole ob sprejemu proračuna vsako leto ob-
vestijo, koliko sredstev je namenjenih za njihovo delovanje, 
in jih prosijo, da podajo zahtevek za izplačilo, ki mora biti 
utemeljen z ustrezno dokumentacijo.

Pred lokalnimi volitvami in izborom novih organov Občine Žiri je primerno, da so 
občani seznanjeni tudi z delom Nadzornega odbora (NO) v tem mandatu.

Na zadnji seji občinskega sveta so 
svetniki sprejeli tudi drugi rebalans 
letošnjega proračuna, s katerim so med 
drugim zagotovili dodatna sredstva za 
ureditev središča Žirov.

MATEJA RANT

Poročilo Nadzornega odbora

Z rebalansom uskladili vrednosti investicij

ALEŠ DOLENC,  
PREDSEDNIK NO OBČINE ŽIRI
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V občini ta čas obnavljajo več cest. Največji projekt je rekon-
strukcija ceste in gradnja pločnikov v Novi vasi, in sicer na 
550 metrov dolgem odseku, kjer jih doslej ni bilo. »Nova vas 
bo tako po novem v celoti povezana s pločniki,« je poudaril 
višji svetovalec za komunalno infrastrukturo  na občini Fran-
ci Kranjc. V sklopu 650 tisoč evrov vrednega projekta bodo 
postavili tudi novo javno razsvetljavo. »Obenem bomo vgra-
dili cev za optični kabel, tako da bo pripravljeno, če bi dobili 
operaterja, ki bo to pripravljen izvesti.« Dela, ki so se začela v 
avgustu, naj bi končali v enem mesecu.
Končali pa so že obnovo Dražgoške ulice, ki je bila v zelo sla-
bem stanju, je pojasnil Kranjc. »Na novo smo uredili spodnji 
ustroj ceste in ga prevlekli z asfaltom. Sočasno so tamkaj-
šnji prebivalci na lastne stroške poskrbeli za vgradnjo cevi 
za električne vode.« Občina je za naložbo odštela 60 tisoč 
evrov. Ta čas končujejo tudi asfaltiranje štirih odsekov cest 
v okolici Žirov, naložba je vredna 130 tisoč evrov. »Domačini 
iz Koprivnika, Jarčje Doline in Žirovskega Vrha so pripravili 
spodnji ustroj ceste na dosedanjih makadamskih cestah, ob-
čina pa je financirala asfaltiranje,« je pojasnil Kranjc. Pred 
kratkim so začeli obnavljati še Ulico Maksima Sedeja, in sicer 
gre za obnovo dotrajanega vozišča, ob katerem bodo zgradili 
še novo javno razsvetljavo. Obstoječo cesto bodo razširili in 
tako kot v Novi vasi položili cevi za optično omrežje, obenem 
bodo zamenjali vodovodno in kanalizacijsko omrežje. »Dela 
bodo vredna 350 tisoč evrov, njihov zaključek pa je predvi-
den prihodnje leto.« Kranjc je poudaril še gradnjo opornega 
zidu ob cesti v Novi vasi, kjer je struga Račeve spodjedla cesto; 
dela bodo vredna okrog 50 tisoč evrov. V Žirovnici pa so sani-
rali brežino ob cesti, ki je bila poškodovana v septembrskih 
poplavah, za kar so odšteli 15 tisoč evrov. »Sicer pa glede na 

količino padavin na srečo ni bilo veliko škode na javni infra-
strukturi,« je zadovoljen Kranjc.
Pomembna pridobitev je še 1,4 milijona evrov vredna nova ce-
sta skozi industrijsko cono, ki jo bodo po pričakovanjih kon-
čali v enem mesecu. »Gre za novogradnjo v dolžini šeststo 
metrov – to je glavna prometnica, ki povezuje industrijsko 
cono od potoka Rakulščica do reke Račeve. Sočasno z novo 
cesto smo zgradili tudi novo vodovodno, kanalizacijsko, ele-
ktrično in telekomunikacijsko omrežje, obenem pa poskrbeli 
za prestavitev obstoječih komunalnih vodov, kar je bil pre-
cej zahteven podvig.« Za naložbo si obetajo tudi nepovratna 
evropska in državna sredstva, in sicer naj bi jim povrnili pri-
bližno 70 odstotkov upravičenih stroškov.

V Novi vasi dobili pločnike
Na cestni infrastrukturi v občini je ta čas odprtih več gradbišč, med drugim obnavljajo 
cesto in gradijo pločnike v Novi vasi, končuje se tudi z evropskimi sredstvi podprt 
projekt obnove infrastrukture v industrijski coni.

MATEJA RANT

V Novi vasi poteka rekonstrukcija ceste in gradnja pločnikov na 550 
metrov dolgem odseku. / Foto: Tanja Mlinar

Pred kratkim se je začela obnova Ulice Maksima Sedeja. / Foto: arhiv 
občine

Obnova Dražgoške ulice je zaključena. / Foto: arhiv občine
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Predvsem sta narasli reki Račeva in 
Sora, slednja je dosegla najvišji pretok 
16. septembra ob 6.30 in je znašal 169 
m3/s. Meritve se izvajajo nad mostom 
na Starožirovski cesti. Pretok za 9 m3/s 
presega največji izmerjeni pretok 18. 
septembra 2010, zanimivo pa je, da je 
ob izmerjenem pretoku 162 m3/s vodo-
staj reke Sore znašal 366 cm, to je 24 
cm manj od izmerjene višine reke leta 
2010, ko je pri pretoku 160 m3/s višina 
znašala 390 cm. To pomeni, da so izve-
deni protipoplavni ukrepi dali pozitiv-
ne rezultate.
Izvedenih je bilo več kot 50 interven-
cij, od tega 15 za zaščito stanovanjskih 
objektov. Količina padavin je bila naj-
večja v zgornjem toku reke Sore, na 
območju občine Logatec. Posledično je 
nastal močan poplavni val od Podklan-
ca do Žirov z izrazito močnim tokom 

po sami strugi reke Sore. Po domače bi 
rekli, da je reka tekla »s kupčkom«, da 
je bil tok tako močan, da se niti razliti 
ni utegnila. Poplave so povzročile rela-
tivno majhno škodo. Največja je nastala 
na brežinah vodotokov, kjer je prišlo do 
erodiranja zunanjih brežin (kar se lepo 
vidi na levem bregu Sore na Ledinici) in 
odlaganja naplavin na notranjih bre-
govih (Brekovice, Selo). Poškodovana je 
tudi zapornica jezu na Selu.
V občini Žiri je bilo podanih deset prijav 
škode na objektih in zemljiščih. Škoda 
je bila ocenjena na dveh stanovanjskih 
objektih (Sejmiška ulica), kjer je prišlo 
do vdora podtalnice v objekta, na po-
slovnem objektu Nordijskega centra 
in na sami skakalnici. Tam ocenjena 
škoda ne presega 5.000 evrov. Škoda je 
bila ocenjena tudi na premostitvenem 
objektu čez potok Osojnica in na kme-
tijskem zemljišču na spodnjem Selu. 
Skupna škoda ne presega 3.000 evrov. 

Škodo na kmetijskih zemljiščih – breži-
nah vodotoka je popisal koncesionar in 
je občinska komisija ni dodatno ocenje-
vala. Ocenjena škoda je izračunana na 
podlagi državnih predpisov in predsta-
vlja samo strošek, ki nastane pri vrnitvi 
v prejšnje stanje.
Ugotavljamo, da so bile letošnje popla-
ve specifične, predvsem zaradi izredno 
močnih padavin v zgornjem toku reke 
Sore, kar je povzročilo močan vodi val 
po dolini Brekovic. Hkrati pa na srečo 
ni bilo močnejših padavin na območju 
Žirovskega Vrha, tako da reka Račeva z 
izjemo Nordijskega centra ni povzroči-
la večje škode, tako kot tudi ne potoki 
skozi urbani del Žirov (Plastuhlja, Je-
zernica, Rakulk). Nedvomno so k temu 
pripomogli tako protipoplavni ukrepi 
na rekah in hudournikih kot tudi pra-
znjenja zadrževalnih pregrad, ki so se 
zaradi našega pritiska izvedla v zadnjih 
letih.

V Žireh so konec oktobra znova zaznamovali dan spomina, s 
katerim ohranjajo spoštljiv spomin na dan, ko so Žiri sredi 
vojne vihre med prvimi kraji na Gorenjskem postale osvo-
bojeno ozemlje. Že dan po odhodu nemških vojakov, 24. ok-
tobra, so namreč na Ledinici kot prvi na Gorenjskem usta-
novili narodnoosvobodilni odbor za občino Žiri in vzpostavili 
zametke oblikovanja narodne oblasti.
Letošnji slavnostni govornik, predsednik ZB za vrednote NOB 
Žiri  Ivan Albreht, je izrazil dvom, ali nas je zgodovina, ki naj 
bi bila učiteljica življenja, sploh kaj naučila. »Ali je zgodovina 
slaba učiteljica ali pa smo mi slabi učenci. Vojne grozote iz 
preteklosti nas očitno niso naučile, da vojna ni rešitev.« Po 
njegovih besedah je namreč ta čas na svetu odprtih 27 kon-
fliktov, ki zajemajo 3,2 milijarde svetovnega prebivalstva, 
prizadetim na teh območjih pa namenjamo kar osemdeset 
odstotkov humanitarne pomoči. »Občutek imam, da svetu za 
to ni mar,« je dejal Albreht in razložil, da namesto da bi si 

prizadevali za mir in vse napore usmerjali v končanje kon-
fliktov, se s podpihovanjem in oboroževanjem ti konflikti za-
radi vojnega dobičkarstva celo vzdržujejo.

V noči s 15. na 16. september je območje južnega dela Žirov zajela večja količina 
padavin – več kot 240 milimetrov v 24 urah. Posledično je prišlo do naraščanja 
vodotokov, ki tečejo skozi Žiri.

ANDREJ POLJANŠEK

MATEJA RANT

Slavnostni govornik Ivan Albreht / Foto: Tanja Mlinar

V septembru so nas prizadele poplave

Zaznamovali dan spomina
V krajevni organizaciji Združenja borcev (ZB) za vrednote NOB Žiri so se s 
tradicionalno prireditvijo Dan spomina spomnili dogodkov 23. oktobra 1943, ko so iz 
Žirov izgnali nemško vojsko.
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Maja smo sprejeli dvajset občanov Ži-
rov in ožje okolice. Zaradi pomanjkanja 
ključnih kadrov, predvsem na področju 
zdravstvene nege, smo bili primorani 
sprejeme zaustaviti. Jesen nam je vsem 
prinesla dež in hladne vetrove, nam 
pa so se vremena razjasnila. Uspelo se 
nam je kadrovsko okrepiti in v oktobru 
smo zaposlili še zadnje sodelavce do 
polnega kadrovskega normativa. Tako 
bomo lahko nadaljevali tudi sprejeme 
stanovalcev. Nadejamo se, da bo prvi 
grozd tako polno zaživel konca novem-
bra.

NOVI SPREJEMI IN VRSTA AKTIVNOSTI
Kljub temu da dom v tem trenutku ni 
poln, v njem poteka vrsta aktivnosti. 
Vsakodnevno se sodelavci trudimo po-
pestriti urice z organizacijo različnih de-
javnosti: kuhamo marmelado, sušimo 
zelišča, pojemo, se družimo z mlajšimi 
generacijami, beremo, spoznavamo zgo-
dovino Žirov … V septembru smo se sku-
paj s svojci in kar nekaj prostovoljci iz 
društva upokojencev podali na sprehod 
za spomin in na ta način zaznamovali 
dan Alzheimerjeve bolezni, 21. septem-

ber. V okviru Krajevne knjižnice Žiri smo 
se povezali s knjižničarko in v septem-
bru prvič izvedli pogovorno urico, ki smo 
jo poimenovali Knjižni klub. Bila je velik 
uspeh, saj se je zbralo zelo veliko stano-
valcev. Slišali smo kar nekaj zanimivih 
lokalnih zgodb iz preteklosti, ki so se jih 
stanovalci zelo razveselili. Prvič so nas 
tudi obiskali člani društva Rdeči noski 
in nam polepšali dan, nas nasmejali do 

solz in nas razveselili s prikupnim dari-
lom – rdečim noskom, ki naj bi odgnal 
skrbi in bolečine. Na kostanjevem pikni-
ku smo se posladkali s sveže pečenim 
kostanjem in jabolčnim moštom. Za ve-
selo vzdušje je poskrbel domačin Žirov, 
harmonikar Tilen Justin. Tako zaposleni 
kot stanovalci se veselimo novembra, ko 
bomo praznovali martinovo, kaj več o 
tem pa razkrijemo prihodnjič.

Občina je pred časom prejela pobudo za izdelavo strategi-
je starosti prijazne občine. Pripravila jo je lokalna akcijska 
skupina, ki je nastala v sklopu projekta Taafe. Svetniki so 
pobudo podprli, a so občino zadolžili, da pridobi vsaj tri po-
nudbe za izdelavo strategije, ne samo s strani že omenjenega 
inštituta.
Pobuda za izdelavo strategije starosti prijazne občine je po 
besedah Nataše Kopač z občine nastala iz potrebe po siste-
matičnem nadaljevanju dela na področju, ki so ga zastavili 
v sklopu sicer formalno zaključenega projekta Taafe. Cilj je 

zagotoviti sistematični in trajnostni pristop na področju skr-
bi za starejše v občini Žiri. V sklopu strategije bi pripravili 
pregled stanja in potreb na tem področju ter zagotovili me-
hanizme za uresničevanje strategije. Po besedah Bernarde 
Lukančič iz lokalne akcijske skupine si namreč ne želijo, da 
bi bila strategija le papir, ki je sam sebi namen, ampak ko-
rak za učinkovito ukrepanje. »V letnem načrtu bi konkretizi-
rali cilje in jih tudi finančno ovrednotili,« je razložila Nataša 
Kopač. Postopke za pripravo strategije naj bi začeli prihodnje 
leto, ob tem pa je podžupan Jože Stanonik poudaril, da za 
prihodnje vodstvo občine ne želijo sprejemati zavezujočih 
odločitev, zato so vse skupaj zastavili bolj kot brv, in ne most.

Skoraj leto dni je minilo, odkar smo začeli aktivnosti za odprtje prvega od treh 
malih domov SeneCura Central SI. V maju nam je tako uspelo odpreti vrata prvim 
stanovalcem v poslovni enoti SeneCura Žiri.

Lokalna akcijska skupina je na občino naslovila pobudo za izdelavo strategije starosti 
prijazne občine, ki so jo na zadnji seji občinskega sveta podprli tudi svetniki.

KOLEKTIV SENECURA DOMA STAREJŠIH 
OBČANOV ŽIRI

MATEJA RANT

Čeprav dom starejših še ni poln, s številnimi aktivnostmi poskrbimo za pestro dogajanje.  
/ Foto: arhiv SeneCure

Dom starejših občanov skoraj poln

Žiri kot starosti prijazna občina
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Že pred osrednjo proslavo bo v soboto, 
12. novembra, ob 18. uri v Muzeju v Žireh 
odprta tudi razstava o generalu Mai-
stru. Razstava bo na ogled do 27. novem-
bra. Hkrati z odprtjem razstave bo trem 
učencem OŠ Žiri podeljena nagrada za 
najboljši prosti spis, najboljši likovni in 
najboljši literarni izdelek, vse na temo 
generala Maistra in Maistrovih borcev. 
Nagrado podeljuje Domoljubno društvo 
generala Rudolfa Maistra Žiri. Nagra-
jeni izdelki bodo predstavljeni tudi na 
osrednji proslavi.

ZAKAJ OSREDNJA PROSLAVA V ŽIREH
Ob stoti obletnici konca prve svetovne 
vojne sva z dr. Lojzetom Demšarjem 
opravila raziskavo, koliko Žirovcev je ta-
koj po koncu prve svetovne vojne sodelo-
valo v bojih za slovensko etično ozemlje 
na Štajerskem in Koroškem. Na najino 
veliko presenečenje sva že prvo leto na-
šla 33 imen, naslednje leto pa še devet, 
torej skupno 42. Trije od teh se iz borb 
niso vrnili, umrli so za novo državo. To 
so bili 19-letni Franc Mlakar, 21-letni 
Matevž Jereb in 27-letni Andrej Šifrer.
O generalu Maistru in njegovih bor-
cih se že pred drugo vojno ni kaj dosti 
govorilo, krvava morija druge svetov-
ne vojne pa jih je potisnila še globlje v 
pozabo. Šele leta 1968 so preživeli Ma-
istrovi borci dosegli, da je bil na ravni 
Republike Slovenije sprejet zakon o bor-
cih za slovensko severno mejo. Po tem 
zakonu pa so status prostovoljca borca 
za slovensko severno mejo pridobili le 
tisti, ki so se v enote takratne sloven-
ske vojske vključili do 31. januarja 1919. 
Vsi drugi so se šteli za mobilizirance in 
minimalnih bonitet niso bili deležni. 
V takratni občini Škofja Loka (sedanje 
območje upravne enote) je 64 oseb pri-
dobilo status prostovoljca, v Žireh pa 16. 
Pridobiti tak status po petdesetih letih 
pa ni bilo enostavno. Vsak prosilec je 

moral svojo udeležbo dokazati z voja-
ško knjižico, prošnjo, izjavo ter dvema 
pričama. V prošnjah so morali navesti 
tudi datum vstopa v vojaško enoto, ime 
enote, imena vojaških starešin, kraje, 
kjer je njihova vojaška enota delovala, 
in datum odhoda iz vojaške enote. V Ži-
reh sva z dr. Demšarjem zbrala fotogra-
fije Maistrovih borcev in druga dokazila 
ter pripravila o borcih razstavo z naslo-
vom Žirovci v bojih za slovensko sever-
no mejo 1918–1919. Razstava je bila nato 
prikazana v Žireh v muzeju in osnovni 
šoli, na Vrsniku, Račevi, na Vrhu Svetih 
Treh Kraljev, v Zgodovinskem arhivu in 
v Sokolskem domu v Škofji Loki.
Z namenom, da se ohrani spomin na 
generala Maistra in njegove borce, smo 
leta 2019 ustanovili društvo in ga ime-
novali Domoljubno društvo generala 
Rudolfa Maistra Žiri. Člani društva smo 
bili pobudniki, da je bila leta 2019 umr-
lemu 19-letnemu Francu Mlakarju na 
rojstni hiši odkrita spominska plošča, 
leta 2020 v Račevi Matevžu Jerebu in 
leta 2022 v Stari Oselici še Andreju Ši-
frerju.

Z veseljem smo sprejeli predlog, naj bo 
naše društvo soorganizator osrednje 
proslave ob letošnjem državnem pra-
zniku in da bo osrednja prireditev v Ži-
reh. V pripravo programa proslave sta 
se vključili profesorica in občinska na-
grajenka Maja Justin Jerman in Petra 
Novak iz Osnove šole Žiri. Lahko rečem, 
da bo proslava za Žiri velik dogodek. 
Na slovesnosti bo sodelovalo okrog 40 
praporščakov. Slavnostni govornik bo 
predsednik Republike Slovenije Borut 
Pahor. V kulturnem programu pa bodo 
nastopili: Orkester slovenske vojske, 
solisti Darja Švajger, Anja Zemljarič in 
Anton Habjan, Akademski pevski zbor 
Franceta Prešerna, recitatorji in pevci 
OŠ Žiri in idrijske gimnazije ter skupi-
na Jesen.
Na osrednjo proslavo bodo vabljeni 
najvišji državni predstavniki, potomci 
Maistrovih borcev in člani 28 društev, 
ki delujejo v Sloveniji. Vabljene ste tudi 
Žirovke in Žirovci in vsi, ki vam to ob-
dobje slovenske zgodovine kaj pomeni. 
Izkažimo čast in spoštovanje generalu 
Maistru in vsem njegovim borcem.

Osrednja proslava letos v Žireh
Občina Žiri, Domoljubno društvo generala Rudolfa Maistra Žiri in Zveza društev 
generala Maistra Slovenije smo letos organizatorji osrednje proslave ob državnem 
prazniku, dnevu Rudolfa Maistra. Proslava bo na predvečer praznika, v torek,  
22. novembra, ob 18. uri v Športni dvorani v Žireh.

JANEZ JEREB, PREDSEDNIK  
DOMOLJUBNEGA DRUŠTVA GENERALA 
RUDOLFA MAISTRA ŽIRI

Fotografija 26 leta 1980 še živečih Maistrovih borcev iz takratne občine Škofja Loka (sedanja 
upravna enota). / Foto: arhiv društva
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Jesen je čas za preventivna cepljenja. 
Trenutno je, pravijo v Ambulanti Arcus 
Medici, najbolj aktualno cepljenje proti 
sezonski gripi, ki poteka po načrtu in ga, 
z izjemo alergikom na cepivo ali jajca, 
priporočajo vsakemu, ki si želi ustrezne 
zaščite pred gripo. Še vedno je priporo-
čljivo tudi cepljenje proti covidu-19, zlasti 
za necepljene, kronične bolnike in bolni-
ke z oslabljenim imunskim sistemom, 
saj zvišuje raven protiteles, ki ščitijo 
pred koronavirusno okužbo, v prime-
ru okužbe pa je potek bolezni običajno 
milejši in brez hujših zapletov. Kronič-
nim bolnikom priporočajo tudi cepljenje 
proti pnevmokokni pljučnici, ki je sicer 
aktualno celo leto, v jesensko-zimskih 
dneh, ko so pljučnice pogostejše, pa še 
toliko bolj. Za aktivne posameznike, ki 
veliko časa preživijo v naravi, je jesen 
pravi čas za cepljenje proti klopnemu 
meningoencefalitisu (KME). Glede na 
shemo, ki predvideva tri odmerke cepiva 
v enem letu, je jesensko-zimski čas naj-
primernejši, saj na ta način posameznik 
do pojava klopov v spomladanskih me-
secih po prejetih dveh odmerkih cepiva 
že razvije določeno imunsko zaščito. Ce-
pljenje s poživitvenim odmerkom proti 
KME pa je možno celo leto. Vsa cepljenja 
potekajo v Ambulanti Arcus Medici, pri 
čemer je za cepljenje proti covidu-19 in 
pnevmokokni pljučnici potrebno pred-
hodno naročanje, cepljenje proti gripi 
in KME pa lahko opravite tudi ob obisku 
ambulante.

PORTAL IRIS UPORABLJA ŽE VEČ KOT 
PETSTO PACIENTOV
Portal IRIS, ki ga v Ambulanti Arcus Me-
dici uporablja že več kot petsto pacien-
tov, omogoča lažjo, hitrejšo in varnejšo 
komunikacijo z osebnim zdravnikom in 
drugim zdravstvenim osebjem, vsi vaši 
pogovori pa so kronološko in tematsko 
urejeni. Prek portala IRIS lahko poši-
ljate izvide, imate popoln pregled nad 
izdanimi napotnicami in njihovo ve-
ljavnostjo, povsem enostavno pa je tudi 

naročanje kontrolnih napotnic. Enako 
velja tudi za bolniški dopust, kjer lahko 
preverite odprtje, trajanje in zaključene 
dopuste, pa tudi za medicinsko tehnič-
ne pripomočke, kjer so vam na voljo vsi 
podatki o izdanih nalogih in njihovi ve-
ljavnosti. Prijava na portal je na spletu 
možna z različnimi digitalnimi potrdi-
li, od oktobra dalje tudi s SI-PASS-om, če 
teh nimate, pa vam bodo pri registraciji 
in drugih vprašanjih v zvezi z aktivacijo 
vašega profila ali pooblastilom za vaše 
otroke, starše, oskrbovance … z vese-
ljem pomagali v ambulanti.

4. ŽIRFIT USPEŠEN, UDELEŽENCI V 
POVPREČJU DOBRO ZMOGLJIVI
Z odzivom na 4. ŽIRfit, ki je letos naštel 
89 udeležencev, starih od 21 do 84 let, so 
v Ambulanti Arcus Medici zadovoljni, 
tudi zato, ker je bilo med njimi kar nekaj 
takšnih, ki so se testiranja udeležili več-
krat, pravi kineziologinja Nina Istenič, 
saj to pomeni, da so Žirovci prepozna-
li vrednost takšnih meritev ter pomen 
zdravega in dejavnega življenjskega slo-
ga. Najboljše rezultate so tudi letos iz-
merili na področju aerobne zmogljivosti, 

pri hoji na dva kilometra in teku na 600 
metrov, kjer so udeležence spodbujali k 
hitri hoji oziroma teku in večina se je, 
pohvalno, odločila za tek. Dobri so bili 
tudi rezultati merjenja absolutne moči 
stiska pesti, vzdržljivosti v moči mišic 
nog, hitrosti izvajanja izmeničnih gibov 
oziroma tapingu in koordinaciji celega 
telesa v prostoru. Pri krepitvi moči in 
gibljivosti v predelu ramenskega obroča 
pa bo potrebnega nekaj več dela in na-
črtovane vadbe, tudi zato, ker ustrezna 
moč in gibljivost tega dela telesa po-
membno pripomoreta k pravilni telesni 

drži in posledično manjši možnosti za 
pojav mišično-skeletnih težav v predelu 
vratu, ramenskega obroča in tudi hrbte-
nice. Prav tako bo v prihodnje potrebne-
ga nekaj več dela na področju ravnotež-
ja, ki začne zaradi procesov staranja po 
40. letu upadati, a ga je z ustrezno vadbo 
možno ohranjati. Dobro ravnotežje pa 
zmanjšuje možnost tveganja poškodb 
sklepov pri aktivni populaciji, pri starej-
ših pa zmanjšuje tveganje za padce. Ker 
vadba ravnotežja ne vzame veliko časa 
in energije, je pa pomemben element 
pri daljšem ohranjanju samostojnosti, 
kineziologinja Nina Istenič predlaga na-
slednjo vajo: »Nekje ob steni in stran od 
ostrih robov se postavite na eno nogo, 
če ne gre z eno nogo, se postavite na obe 
stopali, eno tik za drugim, ter v 30 se-
kundah poskušate čim manjkrat stopiti 
na tla ali se prijeti za steno. Vajo ponovi-
te še z drugo nogo in nato enako na obeh 
nogah še z zaprtimi očmi. Če vam uspe 
slednje izpeljati trikrat tedensko, boste 
naredili nekaj zelo dobrega zase.«
Končna ocena letošnjega ŽIRfita kaže, 
da so bili udeleženci zelo dobro zmoglji-
vi, tudi zato, ker je v veliko primerih šlo 

za posameznike, ki se zavedajo pomena 
aktivnega življenjskega sloga in so po 
koronskih časih prišli preverit »ško-
do« oziroma napredek, saj so nekateri 
z dobrim delom kljub nekaj letom več 
svoje rezultate očitno izboljšali. V priho-
dnje bi si, pravi Nina Istenič, želeli na 
testiranje privabiti še pestrejši nabor 
udeležencev, ki bi pokazal realnejšo sli-
ko splošne zmogljivosti, kajti: »ŽIRfit ni 
namenjen le tistim, ki so fit – temveč 
ravno toliko tudi vsem, ki (še) niso tam, 
kjer bi si želeli, pa morda niso prepriča-
ni, kje in kako začeti.«

Jesen je čas za preventivna cepljenja
Jeseni vam v Ambulanti Arcus Medici priporočajo preventivna cepljenja in registracijo 
na portalu IRIS, ki omogoča lažjo komunikacijo z zdravnikom. Na njihovi spletni 
strani pa lahko preverite tudi rezultate četrtega ŽIRfita.

JANA JENKO

Za aktivne posameznike, ki veliko časa preživijo v naravi, je jesen 
pravi čas za cepljenje proti klopnemu meningoencefalitisu (KME). 
Glede na shemo, ki predvideva tri odmerke cepiva v enem letu, je 
jesensko-zimski čas najprimernejši, saj na ta način posameznik do 
pojava klopov v spomladanskih mesecih po prejetih dveh odmerkih 
cepiva že razvije določeno imunsko zaščito.
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 Ͱ Koliko kmetij je na Žirovskem? 
Kako dobro že poznate to območje in 
kakšne so njegove posebnosti?
Od skupno 330 kmetij, za katere sem 
zadolžena, jih je v sami občini Žiri tre-
nutno 185, preostale večinoma sodijo v 
sosednjo občino Gorenja vas - Poljane. 
Ker prihajam iz Žirov, teren do neke 
mere že dobro poznam; vem, kje so 
določene kmetije in katere so glavne 
specifike kmetij na našem območju. 
Na Žirovskem gre predvsem za manjše 
hribovske kmetije, kjer so površine str-
me ter posledično razmere za košnjo in 
spravilo krme zahtevne. V primerjavi 
s Štajersko ali Pomurjem so na našem 
koncu razmere za kmetovanje težje, na-
ravne danosti ne omogočajo intenzivne 
pridelave sadja, zelenjave, njiv za pride-
lavo poljščin skoraj ni.

 Ͱ Koliko so torej v povprečju veli-
ke kmetije na Žirovskem in s čim se 
ukvarjajo?
Na Žirovskem imamo predvsem manj-
še živinorejske kmetije, ki redijo do 15 
glav velike živine. Teren je primeren za 
pašo, zato se kar nekaj kmetij odloči za 
pašno-kosni sistem. Večina se ukvarja 
z rejo krav dojilj in pitanjem njihovih 
potomcev ali rejo govejih pitancev za 
zakol. Kmetij z mlečno proizvodnjo je v 
Žireh in okolici le še za vzorec, se je pa 
cena mleka za proizvajalce v zadnjem 
letu dvignila, zato upam, da se bo števi-
lo kmetijskih gospodarstev, ki se ukvar-
jajo s prirejo in oddajo mleka, obdržalo.

 Ͱ Kakšna je vaša vloga kmetijske 
svetovalke, kaj lahko kmetje pričaku-
jejo od vas?
Naloga kmetijske svetovalne službe je, 
da svetuje kmetom v zvezi s tehnolo-
škim, gospodarskim in okoljevarstve-
nim področjem kmetijske dejavnosti. 
Pomemben del predstavljata svetova-
nje in pomoč pri uveljavljanju ukrepov 
kmetijske politike, kamor med drugim 
sodi elektronsko izpolnjevanje zbir-
nih vlog. Kmetijski svetovalci nudimo 
pomoč pri aktualnih javnih razpisih 

v sklopu programa razvoja podeželja, 
med katere spadata razpisa za zagon 
dejavnosti za mlade kmete in pomoč 
za zagon dejavnosti, namenjene razvo-
ju majhnih kmetij. Zainteresiranim 
predstavimo vstopne pogoje, zahteve in 
obveznosti, ki jih čakajo v primeru, da 
se odločijo za kandidiranje na razpisu, 
sodelujemo pri pripravi in oddaji vlog 
ter zahtevkov. Menim, da imamo po-
membno vlogo pri opozarjanju kmetij 
glede zahtev navzkrižne skladnosti, ki 

jih morajo kmetijska gospodarstva iz-
polnjevati. S kontrolo na sami kmetiji 
opozarjamo na kršitve navzkrižne skla-
dnosti (predpisane zahteve s področja 
varovanja okolja, ljudi, živali in rastlin, 
ugodnega počutja živali ter dobrih kme-
tijskih in okoljskih pogojev) in prepreči-
mo nezaželene sankcije, ki sledijo v pri-
meru neizpolnjevanja ob kontrolnem 
pregledu nadzornih služb.

 Ͱ Kako ste zasnovali svojo strategijo 
pri delu s posameznimi kmetijami?

Prevladujejo manjše živinorejske kmetije
V Žireh je pred časom začela delati nova kmetijska svetovalka iz Kmetijsko 
gozdarskega zavoda Kranj Emilija Selak. Ob ponedeljkih in petkih dopoldne se lahko 
občani nanjo obrnejo tudi v prostorih Zadružnega doma.

MATEJA RANT

Emilija Selak / Foto: osebni arhiv
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Vsak kmet pozna svoje šibke točke, kjer 
bi potreboval našo pomoč ali nasvet. 
V vsakem primeru se morajo na našo 
službo obrniti sami in predstaviti, ka-
tere informacije v določenem trenut-
ku potrebujejo. Le na tak način lahko 
ustrezno ocenimo situacijo na kmetiji 
in jih na podlagi tega usmerjamo. Ne-
katere krajše zadeve je mogoče eno-
stavno rešiti s telefonskim pogovorom 
ali po elektronski pošti, za obsežnejša 
svetovanja ter izpolnjevanje in odda-
janje raznih vlog pa je najbolje, da se 
stranka oglasi v najbližji pisarni sve-
tovalne službe. V določenih primerih 
izvajamo svetovanja na samem kmetij-
skem gospodarstvu, to velja predvsem 
pri pregledih navzkrižne skladnosti. 
Tako lahko preverimo dejansko stanje 
kmetije in na podlagi videnega svetuje-
mo in opozorimo kmeta na morebitne 
nepravilnosti.

 Ͱ Kmetijske svetovalce na terenu 
nekateri primerjajo z družinskimi 
zdravniki – oboji naj bi kmetijo oziro-
ma družino zelo dobro poznali, da ji 
lahko svetujejo. Se strinjate s tem?
Lahko bi rekli, da smo na neki način 
podobni družinskim zdravnikom. Če 
hočemo, da so naši nasveti dobri in 
kmetu dejansko v pomoč, moramo 
kmetijo najprej spoznati. Določene za-
deve, kot so razmere in pogoji v hlevu, 
obdelovalne površine in okoljske dejav-
nike je priporočljivo preveriti v živo, da 
kot svetovalec lahko ponudiš strokoven 
in uporaben nasvet. Bi pa tukaj ome-
nila še eno stvar. Samoumevno je, da 
zdravnika obiščemo, ko smo bolni ali se 
nam to zdi potrebno, medtem ko tega 
ne morem trditi za obisk pisarne kme-
tijske svetovalne službe. Marsikdo od 
kmetov se obrne na nas ali nas pokliče-
jo po telefonu oziroma na nas naslovijo 
vprašanje po elektronski pošti, nekateri 
pa so še vedno prepričani, da bi mora-
li svetovalci težavo zaznati kar sami in 
se jim sami ponuditi za svetovanje. Že 
res, da lahko svetovalec obvešča »svoje« 
kmete o aktualnih dogodkih, razpisih, 
predavanjih, usposabljanjih in drugih 
stvareh, ki bi bili zanimivi zanje, kar 
pa ne velja za specifične zadeve. Vsak 
svetovalec je na voljo več kot 330 kme-
tijam, od katerih je vsaka po svoje po-
sebna. Nemogoče je za vsako kmetijo 
posebej vedeti, kakšen nasvet bi v do-
ločenem trenutku potrebovala. Zato ob 
tej priložnosti apeliram na kmete, da 
ob morebitni težavi ali dilemi oziroma 

za povsem splošna vprašanja pokličejo 
terenskega svetovalca ter skupaj z njim 
najdejo odgovor oziroma rešitev.

 Ͱ Po drugi strani pa naj bi vam veliko 
časa vzelo zlasti izpolnjevanje vlog za 
razne razpise in subvencije … Imate 
tudi vi občutek, da to zavzame prete-
žni del časa, ki ga namenjate kmeti-
jam na območju, kjer delujete?
Svetovalcu pretežni del delovnega časa 
vzame administrativno delo, spomla-
di je naša glavna naloga subvencijska 
kampanja z izpolnjevanjem in oddaja-
njem zbirnih vlog, nato so tukaj še raz-
pisi, kjer prav tako izpolnjujemo vloge, 
kasneje oddajamo zahtevke in poro-
čamo. Vmes se pojavi še delo v zvezi s 
tržnimi ukrepi, pavšalom, trošarinami, 
prijavljanje škode po naravnih nesre-
čah ter pisanje mnenj in izpolnjevanje 
drugih obrazcev, kar nas res za večino 
delovnega časa prikuje v pisarno. Na te-
renu smo v največji meri v sklopu pre-
gledov navzkrižne skladnosti, za druga 
svetovanja na sami kmetiji pa nam 
enostavno zmanjka časa. Najbolj prak-
tično je, da se na kmetiji oglasimo in 
obenem rešimo več stvari hkrati.

 Ͱ Kako ob pomoči svetovalcev napre-
dujejo kmetije?
Terenski kmetijski svetovalec in kmet 
morata zgraditi objektiven in stabilen 
odnos, v katerem si lahko izmenjuje-
ta stališča, podajata mnenja, nasvete 
in navsezadnje znanje. Svetovalci smo 
močni na eni strani – predvsem ima-
mo splošno strokovno znanje s podro-
čja kmetijstva in naše usmeritve agro-
nom/živinorejec, obvladati moramo 
administracijo in pripravo ustrezne 
dokumentacije, slediti digitalizaciji in 
novim tehnologijam na področju kme-
tijske stroke. Kmet na drugi strani nam 
da pomembno povratno informacijo s 
terena, ima ogromno praktičnih izku-
šenj in znanj, s katerimi nam je v veliko 
pomoč v primeru, da te izkušnje deli z 
nami. Skratka, pomembno je dobro so-
delovanje med terenskim svetovalcem 
– po potrebi specialistom – in kmetom, 
da lahko tako eden kot drugi uspešno 
napredujeta.

 Ͱ Danes se tudi kmetije posodabljajo 
in digitalizirajo. Kako je s tem na Ži-
rovskem?
Če kmetije želijo ostati v koraku s časom 
in biti konkurenčne, jim ne preostane 
drugega, kot da sledijo digitalizaciji in 
novim tehnologijam v kmetijstvu. Vse 
gre v smeri digitalizacije, zato je po-

membno, da kmetije prevzamejo mladi 
gospodarji, ki so bolj vešči digitalizacije 
in novih tehnologij, ki prihajajo, imajo 
več znanja s teh področji, zato se lažje 
in hitreje prilagajajo. Korak naprej v 
tej smeri so prinesli razpisi za zagon 
dejavnosti za mlade kmete, na katerih 
nekateri uspešno kandidirajo in kmeti-
jo vodijo naprej. Problem na Žirovskem 
in verjetno še kje predstavljajo majhne 
kmetije, kjer ni ustreznega nasledni-
ka. Gospodarji se starajo, in ko enkrat 
pridejo do točke, da težkih kmečkih 
opravil ne zmorejo več, prenehajo re-
diti živali in travnike le še pokosijo ali 
dajo v najem drugemu kmetijskemu 
gospodarstvu. Interesa za prevzem teh 
majhnih hribovskih kmetij ni. Zavedati 
se moramo, da so dohodki na kmetiji 
močno odvisni od okoljskih dejavni-
kov, zato je težko zagotoviti finančno 
varnost in stabilnost. Večina mladih se 
zato za kmetovanje na domači kmetiji 
enostavno ne odloči in si raje dobi re-
dno službo s stalnim dohodkom.

 Ͱ Letošnje leto zaradi suše ni bilo 
najbolj naklonjeno kmetijstvu. Kako 
je letos suša prizadela žirovske kmeti-
je in kako se pred tem lahko ubranijo 
v prihodnje?
Živimo v času, ko so podnebne spre-
membe vedno očitnejše in so ekstremni 
vremenski pojavi že običajni. Letos je 
večji del Gorenjske, vključno z žirovsko 
občino, močno prizadela suša. Travinje 
je bilo zelo poškodovano, izpad pridelka 
osnovne krme (sena, otave, travne sila-
že …) pa posledično velik. Ocenjujemo, 
da je v povprečju odstotek izpada pri-
delka dvokosnih travnikov znašal od 40 
do 45 odstotkov, trikosnih 50 odstotkov, 
na prisojnih in strmih območjih lahko 
tudi več. Zaradi suše tako ni bilo mogo-
če pridelati zadostne količine krme, ki 
jo bo marsikje premalo za oskrbo celo-
tnega staleža živali. Kmetje si dokupa 
krme praktično ne morejo privoščiti, 
saj je suša prizadela večji del Slovenije 
in krme primanjkuje povsod. Krizo so 
izkoristili poljedelci in cene krme dvi-
gnili v nebo. Kmetije bodo primorane 
zmanjšati stalež živine, kar predstavlja 
težavo za tiste kmete, ki morajo zaradi 
razpisnih obveznosti zagotavljati zado-
stno obtežbo in skupni obseg glav velike 
živine . V takšnem primeru naj se kme-
tje obrnejo na svojega kmetijskega sve-
tovalca, ki jim bo pomagal pri pripravi 
potrebne dokumentacije za uveljavlja-
nje višje sile zaradi suše.
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Mesto Bor leži dobri dve uri vožnje iz 
glavnega mesta Beograd proti vzhodne-
mu delu Srbije in je že precej blizu meje 
z Romunijo. Bor je že vse od konca druge 
svetovne vojne naprej pomembno ru-
darsko mesto, saj so okoliške vzpetine 
bogate z bakrom in še nekaterimi dru-
gimi rudami. Danes šteje mesto okrog 
40 tisoč prebivalcev.
Leta 2018 so rudnike s pripadajočo opre-
mo kupili Kitajci in od takrat naprej se 
dnevni kopi večajo, količina pridobljene-
ga in prodanega bakra pa iz dneva v dan 
narašča. Danes je v rudniku zaposlenih 
več kot sedem tisoč kitajskih delavcev in 
okrog pet tisoč domačinov, ki so za srb-
ske razmere kar dobro plačani – njihov 
mesečni prihodek je od dva- do trikrat 
tolikšen kot plača učitelja. Vendar pa je 
to zgolj ena plat zgodbe, druga je mno-
go bolj temačna in zastrašujoča. Kitajci 
zaradi širitve rudnikov preseljujejo do-
mače prebivalstvo, zrak v Boru in njego-
vi okolici je ves čas poln drobnih delcev 
prahu, ljudje množično zbolevajo zaradi 
bolezni dihal in umirajo prezgodaj. Ko 
sem se pogovarjala s tamkajšnjimi lju-
dmi, sem v njihovih besedah in izrazih 

na obrazu spoznala, da se počutijo izi-
grane in povsem nemočne. Zavedajo se, 
da so žrtve pohlepa posameznikov po 
dobičku in da je samo vprašanje časa, 
kdaj bodo morali zapustiti domove tudi 
tisti, ki živijo v središču mesta, saj naj bi 
bilo po navedbah lastnikov rudnikov pod 
mestom tudi zlato.

Učenci so hitro opazili, da je okrog njih 
precejšnja revščina. Številne hiše so ne-
dokončane, mnoge zgradbe propadajo, 
ker bodisi ni denarja za vzdrževanje bo-
disi so prazne, ker so se ljudje izselili. Na 
ulicah vidiš berače, po cestah se vozijo 
»prastari« avtomobili, vsepovsod se kla-
tijo potepuški psi. Tudi srednja šola, ki je 

Košarka, spletno nasilje in rudnik bakra
Skupina petih učencev in dveh učiteljev iz OŠ Žiri je pred kratkim v okviru projekta 
Erasmus+ Play against bullying (Z igro proti nasilju) odšla na enotedensko mobilnost, 
ki je bila v srbskem mestu Bor. Poleg nas in domačih dijakov so se mobilnosti 
udeležili še dijaki iz Turčije in Madžarske.

MATEJA VELKAVRH

Bor je že vse od konca druge svetovne vojne naprej pomembno rudarsko mesto. / Foto: arhiv šole

Osrednja športna dejavnost na gostovanju v Srbiji je bila kajpada košarka. / Foto: arhiv šole
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gostila učence, dijake in njihove učitelje, 
je skromno opremljena – velika telova-
dnica ima le dva koša in gol, v manjši 
pa je nekaj Elanove opreme s konca 70. 
let prejšnjega stoletja, potrebna bi bila 
temeljite obnove, a ni denarja. Nikomur 
od nas, Žirovcev, tudi ni ušlo, da je okolje 
izjemno onesnaženo. Košev za odpadke 
skorajda ni, smeti ležijo vsevprek, nihče 
se niti ne trudi, da bi odvrgel odpadke ali 
cigaretni ogorek (mimogrede, tukaj sko-
rajda vsi kadijo) v smetnjak. Kljub vsemu 
pa so ljudje zelo prijazni (vsi vozniki mo-
tornih vozil na primer ustavijo pešcem 
pred prehodom za pešce), gostoljubni in 
družabni. Učenki, ki sta bili nastanjeni 
pri družinah, sta bili toplo sprejeti in ni-
česar jima ni manjkalo. Domači učitelji 
so si vsak dan tudi v večernih urah vzeli 
čas in bili z nami.
Osrednja športna dejavnost na gostova-
nju v Srbiji je bila kajpada košarka. Naj-
prej so imeli učenci in dijaki dopoldan-
ski trening, na katerem so se eni učili 
pravilno metati na koš, drugi pa so že 
študirali taktike v napadu in obrambi. 
Bistvo vsega pa je bilo druženje v prija-
teljskem duhu, v duhu strpnosti in soži-
tja. Ker je eden izmed pomembnejših ci-
ljev našega projekta tudi preprečevanje 
nasilja med mladimi, smo na tokratnih 
delavnicah spregovorili o spletnem na-
silju. Učenci in dijaki so skupaj z men-
torico ugotavljali, da je spletno nasilje 
v skladu z razvojem tehnologije v pora-
stu, poudarili so problem, da je takšna 
oblika nasilja velikokrat prikrita, da se 
pogosto ne dogaja na šoli (ker je tu upo-
raba mobilnih telefonov prepovedana), 
ampak v popoldanskem času. Poudarili 
so pomembnost odzivanja na spletno 
nasilje (pogovor, prijava) in delovanje 
v smeri preventive (razredne ure na to 
temo, delavnice za učence in dijake, 
predavanja za starše …).
Spoznavali smo tudi srbsko preteklost, 
in sicer smo si ogledali izjemno zani-
mive ostanke rimskega mesta Vimina-
cium ter izkopanine celotnega okostja 
ogromnega dinozavra. Naša ekipa se 
je v Žiri vrnila polna vtisov in ponosna, 
da živimo v državi, ki ji je mar za ohra-
njanje čistega okolja, ki skrbi za razvoj 
šolstva in ki namenja veliko pozornosti 
zdravemu načinu življenja, zlasti otrok 
in mladostnikov. Naj zaključim, da me 
je (zaradi njihove mladosti) pozitivno 
presenetil kritičen odziv naših učencev 
na razmere v srbskih šolah in celotni 
družbi.

V septembru smo z učenci sedmih razredov zelo uspešno 
izpeljali planinsko šolo v naravi na planini Razor.

Vse dni nas je spremljalo sicer hladno, 
a sončno vreme. Omogočalo je, da smo 
lahko dobro pripravljeni učitelji kar v 
učilnicah v naravi uspešno posredovali 
najpomembnejša osnovna znanja z raz-
ličnih področij, vezanih na gorski svet 
in pohodništvo. Učenci so tako na pre-
davanjih spoznali šest vsebinskih sklo-
pov: nevarnosti v gorah, vremenoslovje, 
orientacija, prva pomoč, flora in favna 
v gorskem svetu, priprava na planinsko 
turo, oprema planinca. Kot vsako leto 
jih je tudi letos najbolj pritegnil praktič-
ni del – varovano plezanje na skali pred 
planinskim domom pod vodstvom gor-
skega reševalca Matjaža Rakuščka. Pri-
dobljeno znanje so učenci zadnji večer 
zelo uspešno uporabili na kvizu znanja. 
Vse pohodne skupine so se tudi predsta-
vile z izvirnim programom.
Drugi dan nam je uspel najzahtevnejši 
del programa, ko je vsem 64 učencem 
sedmega razreda v peturnem pohodu 
uspelo osvojiti vrh Vogla in se čez prelaz 
Globoko varno vrniti nazaj do našega 
planinskega doma. Učenci so se izkaza-
li za dobre pohodnike. Za trud smo bili 
na celem pohodu nagrajeni z izjemnimi 

razgledi, hkrati so otroci z osvojitvijo ci-
lja doživeli samopotrditev svojih psiho-
fizičnih sposobnosti. Prav vse udeležen-
ce velja pohvaliti za discipliniranost, 
odgovoren odnos do okolja, kulturno 
obnašanje in za urejenost sob. Zelo do-
bro so tudi jedli. Seveda, saj so nam v 
koči pripravljali zelo dobre obroke. Po-
hvalo zaslužijo tudi starši, ki so po na-
vodilih dobro pripravili svoje otroke in s 
tem zagotovili, da smo lahko brez težav 
izpeljali celoten program. Ponovno se je 
v praksi izkazalo, kako pomemben mo-
ment v zorenju naših otrok predstavlja-
jo šole v naravi, tako v vzgojnem, uč-
nem kot tudi socializacijskem pomenu. 
V neposrednem kontaktu z naravo, v 
družbi sošolcev in učiteljev se ustvarijo 
pristni medsebojni stiki, vsa nepotreb-
na navlaka sodobne civilizacije se vsaj 
za nekaj časa umakne ob stran. Tudi 
znanje, pridobljeno na terenu, kjer so 
vključena vsa čutila, je kakovostnejše 
in trajnejše.
Priznanje za uspešno izpeljan program 
zaslužijo vsi sodelujoči učitelji in gorski 
reševalec Rakušček, ki so skupaj zago-
tovili potrebno varnost v tem projektu. 
Zahvala gre tudi Planinskemu društvu 
Žiri ter Občini Žiri za finančno pomoč.

Sedmošolci so se udeležili planinske šole v naravi. / Foto: Arhiv šole

VLASTA PEČELIN

Sedmošolci v planinski šoli 
v naravi



16  KULTURA  

Praznično leto žirovskega orkestra je po prisilnem odmoru 
zopet bolj glasbeno dejavno. Kar nestrpno smo že čakali, 
da se spet pokažemo na tradicionalnih nastopih, kot so 
pustna povorka, velikonočna procesija, budnica, gasilske 
veselice ipd. Lepo se je bilo spet vrniti na vse te zabavne 
prireditve.
A leto 75. obletnice ustanovitve si bomo zapomnili tudi po 
tem, da smo se konec aprila poslovili od častnega člana naše-
ga orkestra, dolgoletnega predsednika Vikija Žaklja. Tudi pol 
leta po tem, ko ga ni več med nami, lahko potrdimo, da nas 
njegova raznovrstna zapuščina pogosto spomni nanj. Zadnje 
tedne, ko preurejamo zalogo narodnih noš, se čudimo nje-
govi vestnosti pri skrbi za vsa oblačila, ki so še vedno dobro 
ohranjena, da jih lahko uporabljamo še danes, pa so nekate-
ra stara več kot 20 let. In kadarkoli pripravljamo koncertni 
program in prečesavamo arhiv, se z občudovanjem prebija-
mo skozi obsežno zbirko not, ki jo je Viki skrbno hranil (not je 
več kot 700!). Da niti ne govorimo o tem, kako nas na gosto-
vanjih godbeniki še vedno sprašujejo po vsepovsod znanem 
Vikiju. Naša skupna pot se je morda res končala, a vsaj za 
budnico bo zagotovo vedno zavila tudi mimo Vikijeve Nade.

Kljub temu da smo v pomlad vstopili z grenkim priokusom, je 
poletje znova poskrbelo za bolj vesele trenutke. Poleg tradici-
onalnih nastopov v Žireh smo igrali tudi na prireditvah raz-
ličnih domačih in okoliških društev, v Gorenji vas smo celo 
organizirali letni koncert. Ob poletnih gasilskih veselicah pa 
smo med drugim spoznali, da bo tako mlajšim kot starejšim 
članom dobro dela kakšna dodatna ura korakanja. Septem-
bra smo se zato urili pod vodstvom izkušenega predvodnika 
Ivana Medveda, bivšega člana Policijskega orkestra, ki nas je 
neusmiljeno vodil gor in dol po telovadnici domače osnov-

ne šole. A očitno smo ga s svojim pristopom prepričali v taki 
meri, da nas je takoj naslednji konec tedna povabil k sodelo-
vanju na srečanju godb v Hrastnik. Tako smo sredi oktobra z 
veseljem zastopali in predstavljali naše Žiri tudi Zasavcem.
In ker menimo, da najboljše stvari pridejo na koncu, najpo-
membnejše slavje ob jubileju hranimo za zaključek leta. Po-
skrbeli bomo za dva prav posebna decembrska koncerta, kjer 
bomo nastopili skupaj z znanim izolskim kantavtorjem Ru-
dijem Bučarjem. Po njegovem zelo pozitivnem odzivu na naše 
vabilo si obetamo, da bo na odru nadvse energično in razpo-
sajeno. In ker si za obletnice lahko privoščimo, da prekine-
mo datumsko tradicijo, vam že sedaj sporočamo pomembno 
spremembo. Z Rudijem bomo za vas igrali že pred prazniki in 
koncerta izvedli v petek in soboto, 16. in 17. decembra. Verja-
memo, da bo to odličen uvod v praznične dni. In ker si vsak 
želi, da rojstne dni praznuje v dobri in številni družbi, vas že 
zdaj nagovarjamo, da bodite z nami. Spremljajte nas na Fa-
cebooku, da boste izvedeli, kdaj in kje lahko kupite vstopnice 
za koncert. Ali pa kar za oba.

Deluje že tri četrt stoletja
Pihalni orkester Alpina Žiri deluje že 75 let. Jubilej bomo praznovali v dobri družbi – 
na dveh decembrskih koncertih bo z nami nastopil Rudi Bučar.

MATEJA MLINAR

Promenadni nastop Pihalnega orkestra Alpina Žiri na tržnici v 
Hrastniku / Foto: Steklarska godba Hrastnik
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Poskrbeli bomo za dva prav posebna decembrska 
koncerta, kjer bomo nastopili skupaj z znanim 
izolskim kantavtorjem Rudijem Bučarjem.
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V okviru letošnjih Dnevov evropske kulturne dediščine smo 
načrtovali tri dogodke, in sicer predstavitev arheoloških izko-
pavanj na tleh prezbiterija žirovske stare cerkve, predstavitev 
Vodnika po stari in novi cerkvi sv. Martina, ki ga je po na-
tančnih raziskavah napisal predsednik Muzejskega društva 
Žiri Lojze Demšar, tretji dogodek pa je bil povezan s primerom 
dobre prakse iz sosednje Idrije z ravnanjem z dediščino kraja 
s predstavitvijo delovanja Zavoda 2020.
Kar dva dogodka sta bila »žrtev« letošnjih jesenskih poplav, 
saj je prva poplava zalila tla in izkopane temelje nekdanje 
cerkve in tako preprečila ogled izkopanih, a z vodo zalitih te-
meljev in s tem odnesla tudi dogodek. Predstavitev mladih 
Idrijčanov pa je zaradi naraslih voda potencialne poslušalce 
zadržala doma, tako da je zanimivemu predavanju prisostvo-
vala le peščica poplavno neogroženih Žirovcev. Kljub temu 
smo dobili izčrpno predstavitev, kako mladi Idrijčani vidijo 
v dediščini priložnost, in ne oviro. Kako jo znajo vpeti v so-
dobno življenje, poskrbeti za ozaveščanje Idrijčanov o njenem 
pomenu in smiselnosti ohranjanja, saj je to edino, kar nas 
definira in nam daje svojo lastno podobo in z njo identiteto. 
Njihova mladostna moč zmore prav tako uspešno povezati 
tradicionalno močne in kakovostne institucije, kot so Mestni 
muzej, Center za vzdrževanje dediščine živega srebra in Me-
stna knjižnica, v skupnih temah, povezanih z bogato idrijsko 
dediščino. Fenomen Zavoda 2020 torej temelji na premisleku, 
kako dediščino obravnavati kot izziv, ne kot breme, kako jo 
približati mladim in kako povezati institucije. Prikaz delova-
nja Zavoda ID20 umetnostnega zgodovinarja Matevža Šlabni-
ka je zgovoren prikaz, kako z dediščino iti korak dlje.
Drugi dogodek, predstavitev Vodnika po stari in novi žirovski 
cerkvi avtorja dr. Lojzeta Demšarja, pa nam je približal zgo-
dovino nastanka nove farne cerkve sv. Martina. Vodnik, ki 

bo izšel kot priloga v Žirovskemu občasniku, je dragocen pri-
spevek k boljšemu poznavanju in vrednotenju arhitekture in 
njenih sakralnih del, zbranih v žirovski farni cerkvi. Res ide-
alen čas, da ob 110. obletnici posvetitve cerkve počasti jubilej z 
natančnim dokumentom gradnje nove cerkve in umetnin, ki 
so z njo povezane. Obsežen pregled zgodovine nastajanja ali 
ukinjanja obeh cerkva pomeni koristen doprinos k boljšemu 
poznavanju dediščine, njene vrednosti in s tem okrepljenega 
smisla za njeno ohranjanje.
Tako smo z vsemi tremi dejanji, tudi z umanjkajočimi, za-
dostili rdeči niti Dnevov evropske kulturne dediščine Traj-
nostna dediščina, saj smo vsaj malo prispevali k njenemu 
vztrajanju v prostoru, kjer živimo, in ga z ohranjanjem dedi-
ščine delamo bolj našega in posebnega.

Dnevi evropske kulturne dediščine v Žireh
Osrednja naloga Muzejskega društva Žiri je skrb za dediščino kraja. Zato so 
vseslovenska povezovanja na tem področju dobrodošla, saj se tudi v tem okviru 
trudimo sodelovati in hoditi vštric z drugimi slovenskimi kraji, ki jim je mar 
dediščina lastnega kraja.

MAJA JUSTIN JERMAN

Lojze Demšar je približal zgodovino nastanka nove farne cerkve sv. 
Martina. / Foto: Tanja Mlinar
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Razstava in katalog predstavita ra-
zvoj klekljanja na omenjenem ob-
močju skozi štiri časovna obdobja 
– avstro-ogrska monarhija, Kralje-
vina Jugoslavija, SFR Jugoslavija in 
Republika Slovenija, ki so čipko za-
znamovala vsako na svoj način.
Dolgo časa je bila čipka zgolj po-
memben tržni artikel, katerega pro-
daja je omogočala preživetje ljudem 
na Žirovskem. V času socializma so 
se ženske vse bolj zaposlovale v to-
varni Alpina, kjer so bile poleg višje 
plače za krajši delovni čas še social-
no zavarovane. Klekljale so še v pro-
stem času, da so zaslužile denar za 
»priboljške«. Danes Žirovci klekljajo 
bolj za lastno veselje kot za proda-

jo. Čipka pa z oblikovalcema Manco 
Ahlin in Urhom Sobočanom vse bolj 
stopa tudi v svet sodobne umetno-
sti.
Razstava Klekljane čipke, »špice« 
na Žirovskem je nastala na pobudo 
Občine Žiri. Strokovno jo je pripra-
vil Loški muzej Škofja Loka v sode-
lovanju s Klekljarskim društvom 
Cvetke Žiri, Muzejskim društvom 
Žiri in Čipkarsko šolo Žiri. Vse lju-
bitelje klekljanja vabimo na odprtje 
razstave, ki bo v soboto, 3. decembra 
2022, ob 17. uri v Stari šoli v Žireh. 
Veselimo se vašega obiska. Projekt 
sofinancirata Evropska unija iz 
Evropskega kmetijskega sklada za 
razvoj podeželja in Republika Slove-
nija v okviru Programa razvoja po-
deželja 2014–2020.

Klekljane čipke, »špice« na Žirovskem
Ta veseli dan kulture, s katerim vsako leto počastimo rojstvo slovenskega pesnika in 
domoljuba Franceta Prešerna, bo Občina Žiri zaznamovala z odprtjem razstave Klekljane 
čipke, »špice« na Žirovskem in z izdajo spremnega kataloga z enakim naslovom.

MOJCA ŠIFRER BULOVEC

Ta veseli dan kulture bodo v Žireh zaznamovali 
z odprtjem razstave Klekljane čipke, »špice« na 
Žirovskem. / Foto: arhiv občine

PRIDRUŽITE SE 
kolektivu uspešnih zaposlenih in že danes usmerite svojo 

poklicno pot navzgor!

ZAPOSLIMO: 
 Sodelavec v računovodstvu/višji knjigovodja (m/ž)
 Konstrukter (m/ž)
 Planer proizvodnje (m/ž)
 Koordinator poprodajnih aktivnosti (m/ž)
 Analitik v oddelku reklamacij 
 Inženir kakovosti za proizvodnjo (m/ž)
 Delavec v proizvodnji (m/ž)

Za več informacij pokličite na 04 51 59 229 ali nam pišite na 
zaposlitev@poclain.com

Poclain Hydraulics d.o.o., Industrijska ulica 2, 4226 Žiri
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št. kandidata: 1
kandidat:  ŠTEFAN BOGATAJ 
datum roj.:  28.09.1972   
občina:  Žiri
naslov:  ŽIRI, PARTIZANSKA CESTA 120
strokovni ali znanstveni naslov: MEHANIK VOZIL IN VOZNIH SREDSTEV
delo:  SAMOSTOJNI PODJETNIK-NOSILEC  OBRTNE DEJAVNOSTI 
predlagatelj:  SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA in NSI - NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI

št. kandidata: 2
kandidat:  FRANC KRANJC 
datum roj.:  20.02.1969  
občina:  Žiri
naslov:  ŽIRI, GREGORČIČEVA ULICA 12
strokovni ali znanstveni naslov: INŽENIR STROJNIŠTVA,  UNIV. DIPL. ORGANIZATOR
delo:  VIŠJI SVETOVALEC ZA  KOMUNALNO INFRASTRUKTURO
predlagatelj:  ALEŠ DOLENC  IN SKUPINA VOLIVCEV

št. kandidata: 3
kandidat:  BRANKO JESENOVEC 
datum roj.:  05.09.1966   
občina:  Žiri
naslov:  ŽIRI, RAKULK 27
strokovni ali znanstveni naslov: OBDELOVALEC KOVIN
delo:  SAMOSTOJNI PODJETNIK
predlagatelj:  LEVICA

Številka: 041-0002/2022 Predsednica občinske
Datum: 03. 11. 2022 volilne komisije Občine Žiri

 Mojca Gantar, univ. dipl. prav .

R A Z G L A S

Na podlagi 2. odstavka 74. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB 3, 45/08, 83/12, 68/17 
in 93/20), v zvezi z 61. členom Zakona o volitvah v državni zbor (Uradni listi RS, št. 109/06-UPB 1, 54/07, 23/17 in 
29/21),  Občinska volilna komisija občine Žiri za volitve župana in članov občinskega sveta v občini Žiri, dne 03. 11. 
2022, objavlja naslednji 

SEZNAM
ZA VOLITVE ŽUPANA

dne 20. 11. 2022
NAVODILO: GLASUJE SE ZA ENEGA (1) KANDIDATA

Za kandidata se glasuje, tako da se obkroži zaporedna številka
pred imenom in priimkom kandidata, za katerega glasujete.
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izžrebana št. liste: 1
ime liste:  NEODVISNA LISTA ZA NAPREDEK ŽIROV
predlagatelj:  ALEŠ DOLENC IN SKUPINA VOLIVCEV

1 MATEJ GREGUROVIČ, roj 17.08.1970
 občina: Žiri
 naslov: ŽIRI, LOŠKA CESTA 33
 strokovni ali znanstveni naslov: UNIV. DIPL.    
 ORGANIZATOR 
 delo: TEHNIČNI DIREKTOR

2 VESNA KRANJC, roj 07.12.1972
 občina: Žiri
 naslov: ŽIRI, GREGORČIČEVA ULICA 12
 strokovni ali znanstveni naslov: UNIV. DIPL. PRAVNICA
 delo: TAJNIK FAKULTETE

3 DARJAN KACIN, roj 20.09.1983
 občina: Žiri
 naslov: ŽIRI, BEDRIH 27
 strokovni ali znanstveni naslov: UNIV. DIPL. MEDIJSKI   
 KOMUNIKOLOG
 delo: MULTIMEDIJSKI USTVARJALEC

4 MAJA JUSTIN JERMAN, roj 23.11.1959
 občina: Žiri
 naslov: ŽIRI, POLJE 11
 strokovni ali znanstveni naslov: PROFESORICA    
 SLOVENSKEGA JEZIKA
 delo: UPOKOJENKA

5         DRAGO KRAMPERŠEK, roj 04.05.1967
 občina: Žiri
 naslov: ŽIRI, RUDNIŠKA ULICA 2
 strokovni ali znanstveni naslov: INŽ. USNJARSKE    
 TEHNOLOGIJE
 delo: RAZVOJNIK SMUČARSKIH ČEVLJEV
6 IDA FILIPIČ PEČELIN, roj 24.08.1949
 občina: Žiri
 naslov: ŽIRI, SLOVENSKA POT 8
 strokovni ali znanstveni naslov: UNIV. DIPL. INŽ.    
 GOZDARSTVA
 delo: UPOKOJENKA

7 MITJA KOZAMERNIK, roj 12.06.1976
 občina: Žiri
 naslov: ŽIRI, SELO 87
 strokovni ali znanstveni naslov: DIPL. INŽ. ZOOTEHNIKE
 delo: VODJA RAZVOJA TEHNOLOGIJE
8 DAMJANA KRAMPERŠEK, roj 21.11.1972
 občina: Žiri
 naslov: ŽIRI, JARČJA DOLINA 25
 strokovni ali znanstveni naslov: EKONOMSKO    
 KOMERCIALNA TEHNICA
 delo: RAČUNOVODKINJA

9 PRIMOŽ TAVČAR, roj 19.05.1982
 občina: Žiri
 naslov: ŽIRI, TRIGLAVSKA ULICA 31
 strokovni ali znanstveni naslov: STROJNI TEHNIK
 delo: PODJETNIK

10 MAJDA TREVEN, roj 26.05.1972
 občina: Žiri
 naslov: ŽIRI, RAKULK 52
 strokovni ali znanstveni naslov: DIPL. ORG. DELA IN    
 BIBLIOTEKAR
 delo: VODJA KRAJEVNE KNJIŽNICE

11 JERNEJ MODRIJAN, roj 12.08.1986
 občina: Žiri
 naslov: ŽIRI, DOBRAČEVSKA ULICA 67
 strokovni ali znanstveni naslov: STROJNI TEHNIK
 delo: PODJETNIK

12 NEŽA OBLAK, roj 27.05.1998
 občina: Žiri
 naslov: ŽIRI, NOVOVAŠKA CESTA 32
 strokovni ali znanstveni naslov: DIPL.    
 KULTUROLOGINJA
 delo: ŠTUDENTSKO DELO-ADMINISTRATOR, RECEPTOR

13 SREČKO GABER, roj 11.12.1962
 občina: Žiri
 naslov: ŽIRI, PARTIZANSKA CESTA 3
 strokovni ali znanstveni naslov: ORODJAR
 delo: PODJETNIK

14 JUDITA OBLAK, roj 28.10.1969
 občina: Žiri
 naslov: ŽIRI, NOVOVAŠKA CESTA 33a
 strokovni ali znanstveni naslov: INŽ. USNJARSKO PREDEL.   
 TEHNOLOGIJE
 delo: VODJA PRODAJNEGA PODROČJA

15 NIVES MARKELJ, roj 10.12.1981
 občina: Žiri
 naslov: ŽIRI, LOŠKA CESTA 1
 strokovni ali znanstveni naslov: UNIV. DIPL. SOCIOLOGINJA
 delo: VODJA PROJEKTOV

izžrebana št. liste: 2
ime liste:  SD - SOCIALNI DEMOKRATI
predlagatelj:  SD - SOCIALNI DEMOKRATI

1 MITJA PETERNEL, roj 04.01.1961
 občina: Žiri
 naslov: ŽIRI, NOVOVAŠKA CESTA 124
 strokovni ali znanstveni naslov: GIMNAZIJSKI MATURANT
 delo: BANČNI USLUŽBENEC

 R A Z G L A S

Na podlagi 2. odstavka 74. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB 3, 45/08, 
83/12, 68/17 in 93/20), v zvezi z 61. členom Zakona o volitvah v državni zbor (Uradni listi RS, št. 109/06-
UPB 1, 54/07, 23/17 in 29/21),  Občinska volilna komisija občine Žiri za volitve župana in članov občinske-
ga sveta v občini Žiri, dne 03. 11. 2022, objavlja naslednji 

SEZNAM
ZA VOLITVE V OBČINSKI SVET

dne 20. 11. 2022
NAVODILO: Glasuje se za eno (1) listo, in sicer tako, da se obkroži zaporedna številka tiste liste kandidatov, za katero 
glasujete. Če želite dati posameznemu kandidatu z liste, za katero ste glasovali, preferenčni glas, vpišite v za to do-
ločen prostor pri listi zaporedno številko kandidata z liste, ki mu dajete preferenčni glas.
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2 URŠKA RUPAR, roj 20.09.1965
 občina: Žiri
 naslov: ŽIRI, PIONIRSKA POT 1
 strokovni ali znanstveni naslov: PREŠIVALKA OBUTVE
 delo: DELAVKA V PROIZVODNJI

3 BOŽIDAR CANKAR, roj 16.08.1963
 občina: Žiri
 naslov: ŽIRI, SELO 39
 strokovni ali znanstveni naslov: KOMERCIALIST
 delo: DISPONENT

4 UROŠKA URŠIČ, roj 26.09.1964
 občina: Žiri
 naslov: ŽIRI, SELO 9
 strokovni ali znanstveni naslov: NEGOVALKA, BOLNIČAR
 delo: BOLNIČAR

5 JANKO KOSMAČ, roj 19.09.1954
 občina: Žiri
 naslov: ŽIRI, TAVČARJEVA ULICA 5
 strokovni ali znanstveni naslov: UNIV. DIPL. ING.    
 STROJNIŠTVA
 delo: UPOKOJENEC

izžrebana št. liste: 3
ime liste:  LEVICA
predlagatelj: LEVICA

1 BRANKO JESENOVEC, roj 05.09.1966
 občina: Žiri
 naslov: ŽIRI, RAKULK 27
 strokovni ali znanstveni naslov: OBDELOVALEC KOVIN
 delo: SAMOSTOJNI PODJETNIK

2 LILJANA MLAKAR, roj 18.06.1968
 občina: Žiri
 naslov: ŽIRI, IDRIJSKA CESTA 6
 strokovni ali znanstveni naslov: EKONOMSKI TEHNIK
 delo: RAČUNOVODJA

3 IVAN ALBREHT, roj 12.12.1958
 občina: Žiri
 naslov: ŽIRI, NA STUDENCU 1
 strokovni ali znanstveni naslov: DIPLOMANT VOJAŠKE   
 LETALSKE AKADEMIJE
 delo: UPOKOJENEC

izžrebana št. liste: 4
ime liste:  DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV 
SLOVENIJE
predlagatelj:  DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV 
SLOVENIJE

1 JOŽE PETROVČIČ, roj 31.01.1959
 občina: Žiri
 naslov: ŽIRI, ŽIROVSKI VRH 36
 strokovni ali znanstveni naslov: KOVINAR
 delo: UPOKOJENEC

2 ANGELA JEZERŠEK, roj 29.03.1948
 občina: Žiri
 naslov: ŽIRI, JARČJA DOLINA 3
 strokovni ali znanstveni naslov: ČEVLJARSKI TEHNIK
 delo: UPOKOJENKA

3 VINKO PODOBNIK, roj 09.03.1952
 občina: Žiri
 naslov: ŽIRI, KOSOVELOVA ULICA 14
 strokovni ali znanstveni naslov: STROJNI TEHNIK
 delo: UPOKOJENEC

4 STANKA PODOBNIK, roj 11.05.1959
 občina: Žiri
 naslov: ŽIRI, KOSOVELOVA ULICA 14

 strokovni ali znanstveni naslov: ADMINISTRATOR
 delo: UPOKOJENKA

5 MIROSLAV SELJAK, roj 25.08.1950
 občina: Žiri
 naslov: ŽIRI, MRZLI VRH 1a
 strokovni ali znanstveni naslov: OSNOVNOŠOLSKA IZOBRAZBA
 delo: UPOKOJENEC

6 ANICA GOVEKAR, roj 20.07.1941
 občina: Žiri
 naslov: ŽIRI, NOVOVAŠKA CESTA 60
 strokovni ali znanstveni naslov: DIPL. EKONOMISTKA
 delo: UPOKOJENKA

7 ADOLF KRIŽNAR, roj 03.06.1931
 občina: Žiri
 naslov: ŽIRI, RUDNIŠKA ULICA 1
 strokovni ali znanstveni naslov: ČEVLJARSKI TEHNIK
 delo: UPOKOJENEC

izžrebana št. liste: 5
ime liste:  SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
predlagatelj:  SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

1 NEJC BRENCE, roj 22.04.2000
 občina: Žiri
 naslov: ŽIRI, ČEVLJARSKA ULICA 21
 strokovni ali znanstveni naslov: EKONOMSKI TEHNIK
 delo: STROKOVNI SODELAVEC V POSLANSKI PISARNI

2 NIKA ŠTUCIN PADOVAC, roj 09.09.1986
 občina: Žiri
 naslov: ŽIRI, PRVOMAJSKA ULICA 15
 strokovni ali znanstveni naslov: UNIV. DIPL. NOVINAR
 delo: MARKETING

3 PETER PODOBNIK, roj 05.09.1980
 občina: Žiri
 naslov: ŽIRI, OB POTOKU 10
 strokovni ali znanstveni naslov: DIPL. ING. STROJNIŠTVA
 delo: STROKOVNI SODELAVEC

4 NIKA ŠTREMFELJ, roj 21.10.1994
 občina: Žiri
 naslov: ŽIRI, TABOR 27
 strokovni ali znanstveni naslov: HORTIKULTURNI TEHNIK
 delo: PROIZVODNI DELAVEC

5 ŠTEFAN BOGATAJ, roj 28.09.1972
 občina: Žiri
 naslov: ŽIRI, PARTIZANSKA CESTA 120
 strokovni ali znanstveni naslov: MEHANIK VOZIL IN VOZNIH   
 SREDSTEV
 delo: SAMOSTOJNI PODJETNIK-NOSILEC OBRTNE    
 DEJAVNOSTI

6  BERNARDA LUKANČIČ, roj 02.05.1952
 občina: Žiri
 naslov: ŽIRI, IGRIŠKA ULICA 1
 strokovni ali znanstveni naslov: VIŠJA MEDICINSKA SESTRA
 delo: UPOKOJENKA

7 MARKO ŠTUCIN, roj 28.03.1983
 občina: Žiri
 naslov: ŽIRI, PRVOMAJSKA ULICA 15
 strokovni ali znanstveni naslov: DIPL. EKONOMIST
 delo: NABAVNI STRATEG

8 MARIJANA MODRIJAN, roj 02.02.1948
 občina: Žiri
 naslov: ŽIRI, PARTIZANSKA CESTA 62
 strokovni ali znanstveni naslov: PREŠIVALKA
 delo: UPOKOJENKA
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9 MARKO BOGATAJ, roj 18.11.1962
 občina: Žiri
 naslov: ŽIRI, BREZNICA PRI ŽIREH 6
 strokovni ali znanstveni naslov: LESARSKI TEHNIK
 delo: UPOKOJENEC

10 STANISLAV MLAKAR, roj 29.12.1948
 občina: Žiri
 naslov: ŽIRI, RAKULK 39
 strokovni ali znanstveni naslov: STROJNI TEHNIK
 delo: UPOKOJENEC

11 MILAN OBLAK, roj 11.05.1953
 občina: Žiri
 naslov: ŽIRI, JEZERSKA ULICA 32
 strokovni ali znanstveni naslov: PEKOVSKI MOJSTER
 delo: UPOKOJENEC

12 JANEZ BOGATAJ, roj 28.01.1990
 občina: Žiri
 naslov: ŽIRI, GREGORČIČEVA ULICA 1
 strokovni ali znanstveni naslov: EKONOMSKI TEHNIK
 delo: KOMERCIALIST

13 DOMEN TRČEK, roj 11.08.1978
 občina: Žiri
 naslov: ŽIRI, SELO 17
 strokovni ali znanstveni naslov: DIPL. ING. LESARSTVA
 delo: TEHNOLOG

14 JANJA DE VESCI REŠ, roj 03.02.1957
 občina: Žiri
 naslov: ŽIRI, KAJUHOVA ULICA 8
 strokovni ali znanstveni naslov: MEDICINSKA SESTRA
 delo: UPOKOJENKA

15 TATJANA MLINAR, roj 07.01.1961
 občina: Žiri
 naslov: ŽIRI, PARTIZANSKA CESTA 99
 strokovni ali znanstveni naslov: LIKOVNI TEHNIK
 delo: UPOKOJENKA

izžrebana št. liste: 6
ime liste:  NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI
predlagatelj:  NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI

1 mag. JANEZ ŽAKELJ, roj 26.11.1964
 občina: Žiri
 naslov: ŽIRI, SLOVENSKA POT 3
 strokovni ali znanstveni naslov: MAGISTER     
 MIKROBIOLOGIJE 
 delo: POSLANEC V DRŽAVNEM ZBORU RS

2 MATEJA VELKAVRH, roj 19.10.1977
 občina: Žiri
 naslov: ŽIRI, DRAŽGOŠKA ULICA 17
 strokovni ali znanstveni naslov: PROFESORICA    
 RAZREDNEGA POUKA
 delo: UČITELJICA

3 MARTIN OBLAK, roj 04.11.1966
 občina: Žiri
 naslov: ŽIRI, SELO 13
 strokovni ali znanstveni naslov: DIPL. EKONOMIST
 delo: LOGISTIK

4 ANA PRAZNIK, roj 06.05.1975
 občina: Žiri
 naslov: ŽIRI, BEDRIH 40
 strokovni ali znanstveni naslov: UNIV. DIPL. BIOLOG
 delo: STROKOVNA SODELAVKA

5 VLADIMIR ŽAKELJ, roj 30.01.1965
 občina: Žiri
 naslov: ŽIRI, NOVOVAŠKA CESTA 121
 strokovni ali znanstveni naslov: INŽENIR STROJNIŠTVA
 delo: UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA

6 MOJCA STANOVNIK, roj 01.03.1977
 občina: Žiri
 naslov: ŽIRI, LOGAŠKA CESTA 60
 strokovni ali znanstveni naslov: EKONOMSKI TEHNIK
 delo: KNJIGOVODKINJA

7 BOŠTJAN ANDREUZI, roj 06.10.1972
 občina: Žiri
 naslov: ŽIRI, PARTIZANSKA CESTA 115
 strokovni ali znanstveni naslov: ORODJAR, OBLIKOVALEC   
 KOVIN
 delo: VODJA SKLADIŠČA

8 LUCIJA ŽAKELJ, roj 08.05.2004
 občina: Žiri
 naslov: ŽIRI, SLOVENSKA POT 3
 strokovni ali znanstveni naslov: OSNOVNOŠOLSKA    
 IZOBRAZBA
 delo: DIJAK

9 ŽAN MORE, roj 21.06.1988
 občina: Žiri
 naslov: ŽIRI, LOŠKA CESTA 88
 strokovni ali znanstveni naslov: GIMNAZIJSKI MATURANT
 delo: LABORANT

10 ANDREJA KAVČIČ, roj 01.04.1989
 občina: Žiri
 naslov: ŽIRI, POD GRIČI 63
 strokovni ali znanstveni naslov: UNIV. DIPL. SOC. DELAVKA
 delo: UČITELJICA DSP

11 ŠTEFAN PETROVČIČ, roj 25.12.1968
 občina: Žiri
 naslov: ŽIRI, POD GRIČI 76
 strokovni ali znanstveni naslov: STROJNI KLJUČAVNIČAR
 delo: KROVEC KLEPAR, DIREKTOR S.P.

12 NADA DEMŠAR, roj 02.10.1959
 občina: Žiri
 naslov: ŽIRI, LOŠKA CESTA 84
 strokovni ali znanstveni naslov: TRGOVKA
 delo: UPOKOJENKA

13 MIHA ERŽEN, roj 01.04.2002
 občina: Žiri
 naslov: ŽIRI, ULICA MAKSIMA SEDEJA 1
 strokovni ali znanstveni naslov: GIMNAZIJSKI MATURANT
 delo: ŠTUDENT

14 VID VELKAVRH, roj 17.01.2000
 občina: Žiri
 naslov: ŽIRI, DRAŽGOŠKA ULICA 17
 strokovni ali znanstveni naslov: GIMNAZIJSKI MATURANT
 delo: ŠTUDENT

15 JOŽE STANONIK, roj 10.05.1960
 občina: Žiri
 naslov: ŽIRI, NOVOVAŠKA CESTA 101
 strokovni ali znanstveni naslov: DIPL. UPRAVNI    
 ORGANIZATOR
 delo: PODŽUPAN V FUNKCIJI ŽUPANA, UPOKOJENEC

Številka: 041-0002/2022      Predsednica občinske
Datum: 03. 11. 2022 volilne komisije Občine Žiri
 Mojca Gantar, univ. dipl. prav.
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Od januarja do druge polovice septem-
bra letošnjega leta je bilo zaradi pod-
lubnikov za posek izbranih za 560.000 
kubičnih metrov dreves, večina v avgu-
stu in septembru. Na Zavodu za gozdove 
Slovenije (ZGS) lastnike gozdov pozivajo, 
naj redno pregledujejo svoje gozdove. V 
primeru odkritja napada podlubnikov 
naj obvestijo revirnega gozdarja in ne-
mudoma začnejo posek lubadark.
V drugi polovici julija se je začelo moč-
no povečevati število s podlubniki na-
padenih dreves, zlasti smrek. Glavni 
vzrok za povečanje poškodb je letošnje 
izredno sušno in vroče poletje. Smreke 
so oslabele in postale manj odporne 
proti napadu podlubnikov, hkrati pa 
se je zaradi visokih temperatur razvoj 
podlubnikov pospešil. Vsa napadena 
drevesa še niso odkrita in popisana, 
obseg škode bo znan ob koncu zime. 
Povečan obseg poškodb zaradi podlub-

nikov lahko pričakujemo tudi v priho-
dnjem letu. Jeseni in pozimi bo Zavod 
za gozdove Slovenije nadaljeval pregled 
gozdov in lastnikom gozdov z odločbo 
določal posek s podlubniki napadenih 
dreves – lubadark. Lubadarke v poznem 
poletju in jeseni prepoznamo po rjavi 
črvini okoli koreničnika in za luskami 
skorje, odpadanju iglic z obarvane ali še 
zelene krošnje ter odstopanju in odpa-
danju skorje z debla. Čez zimo smo po-

zorni na odstopanje in odpadanje skor-
je z debla.  Lubadarke je treba čim prej 
posekati in olupiti oziroma les odpeljati 
iz gozda v lupljenje ali predelavo. Zalego 
podlubnikov v vejah in vrhačih uniči-
mo s kurjenjem ali izdelavo sekancev. 
Veje in vrhače iglavcev, ki s podlubniki 
niso napadeni, razžagamo in zložimo v 
kupe, tako da so debelejši konci v no-
tranjosti kupa. V primeru strojne sečnje 
jih zložimo pod kolesa na sečne poti in 

zavozimo. Poskrbimo za ureditev seči-
šča, zlasti za odvodnjavanje prometnic 
in pretočnost vodotokov. Če bomo jese-
ni in pozimi uspešni in bomo iz gozda 
spravili večino lubadark, bomo s tem 
zmanjšali obseg škode zaradi podlubni-
kov v naslednjih letih.
Pravočasen posek je poleg preprečitve 
širjenja podlubnikov pomemben tudi 
zaradi ohranjanja vrednosti lesa. Če 
so napadena drevesa pravočasno pose-

kana in obeljena ali predelana, se tudi 
vrednost lesa bistveno ne zmanjša. Če 
pa s posekom odlašamo, se les napa-
denih dreves obarva modrikasto, kar je 
posledica okužbe z glivami. Obarvanje 
zniža prodajno vrednost lesa. Če lastnik 
gozda s posekom čaka do odpadanja lu-
bja in pokanja lesa, pa je tak les lahko 
razvrednoten do cene celuloznega lesa.
Več informacij in slikovno gradivo naj-
dete na spletni strani ZGS.

Povečana aktivnost podlubnikov
Zaradi visokih temperatur in suše se je v drugi polovici julija v slovenskih gozdovih 
začelo povečevati število s podlubniki napadenih dreves, zlasti smrek.

BORUT DEBEVC

Lubadarke prepoznamo po rjavi črvini okoli koreničnika in za luskami skorje. / Foto: arhiv ZGS

Za lubadarke je značilno tudi odstopanje in 
odpadanje skorje z debla. / Foto: arhiv ZGS

Glavni vzrok za povečanje poškodb je letošnje izredno sušno in 
vroče poletje. Smreke so oslabele in postale manj odporne proti 
napadu podlubnikov, hkrati pa se je zaradi visokih temperatur 
razvoj podlubnikov pospešil.
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Ob tem ne moremo mimo poplav, ki so 
zahtevale hitro sanacijo Nordijskega 
centra Poclain. Voda je namreč naplavi-
la pesek v iztek skakalnic, polomila za-
ščitno ograjo in delno odgrnila s plasti-
ko pokriti del izteka. Takoj po končanih 
nalivih smo se v društvu organizirali 
in izvedli sanacijsko akcijo. Na delovno 
akcijo se je kljub nedelji odzvalo več kot 
30 prostovoljcev. Starši in drugi podpor-
niki našega društva so znova pokazali 
srčnost in željo, da klub nemoteno in 
brez dneva izgube nadaljuje trenažni 
proces. Več kot 250 delovnih ur na de-
lovni akciji, kjer je bilo videti ogromno 
zanosa in želje po ureditvi centra, je bo-
trovalo temu, da po koncu skoraj ni bilo 
več sledu o poplavah. Na tem mestu se 
je treba zahvaliti prav vsakemu, ki je 
prispeval svoj par rok, da je center de-
loval nemoteno in tako ni bila ogrožena 
izvedba tekme na pokalnem nivoju te-
den dni kasneje.
Prav tako smo v klubu ponosni na novo 
pridobitev, ki nas bo razveselila v priho-
dnjih dneh – nov kombi za prevoz otrok 
na tekme in treninge tako po Sloveniji 
kot tujini. S tem želimo našim otrokom 
omogočiti kar najvišjo možno raven 

varnosti. Prejšnji kombi je imel za sabo 
častitljivo število kilometrov in nas je 
nekajkrat že pustil na cesti, poleg tega 
pa so naraščali tudi stroški vzdrževanja. 
Da je klub lahko financiral novi kombi, 
gre zahvala predvsem Smučarski zvezi 
Slovenije, Občini Žiri, našim sponzor-
jem in več kot 20 donatorjem, predstav-
nikom lokalnega gospodarstva.
V tem zapisu prav tako ne moremo 
mimo odličnih uspehov naših tekmo-
valcev. Ema Klinec in Nika Križnar sta 
osvajali stopničke na tekmah Grand 
Prix (poletna oblika svetovnega poka-

la), Ema je postala tudi državna prva-
kinja. Na tekmi državnega prvenstva 
mešanih ekip v članski reprezentanci 
je ekipa SSK Norica Žiri  v sestavi Ema 
Klinec, Jerica Jesenko, Marcel Stržinar 
in Rok Oblak osvojila srebrno meda-
ljo. Rok Oblak se je z odličnimi uvrsti-
tvami na FIS in COC pokalu uvrstil v B 
reprezentanco. Prav tako ima klub v 
članski B reprezentanci predstavnika 

Marcela Stržinarja. Zelo veseli smo bili 
tudi uspehov Jerice Jesenko v Alpskem 
pokalu, ki si je s tem priskakala mesto 
v mladinski reprezentanci. Odlično je 
nastopal tudi Erazem Stanonik, član re-
prezentance v nordijski kombinaciji, ki 
je osvojil naziv državnega podprvaka v 
članski kategoriji. Da se nam ni treba 
bati za prihodnje rodove v skakalnih vr-
stah, priča dejstvo, da so na ekipni tek-
mi na OPA igrah v kategoriji skakalcev 
in skakalk, rojenih leta 2008 in kasneje, 
osvojili prvo mesto prav člani slovenske 
reprezentance, kjer je na prvo stopničko 

pomagal skočiti tudi član našega kluba 
Blaž Jurčič. Četrto mesto pa je v dekliški 
ekipni postavi pomagala osvojiti Izado-
ra Kopač.
Glede na to, da smo v zaključku okto-
bra, prav tako z veseljem sporočamo, da 
smo letos beležili visok vpis najmlajših 
članov. Vsekakor pa bomo veseli, če se 
nam bo v prihodnje pridružil še kak 
član.

Pred nami je zaključek poletne in začetek zimske sezone. Da pa lahko zaključimo 
poletno sezono, se moramo nekoliko ozreti nazaj in pogledati, kaj vse se nam je 
dogajalo v tem času.

LEON ŠIKOVEC

Sanacija škode po poplavah / Foto: Andraž Kopač

Skakalci in skakalke ne počivamo

Starši in drugi podporniki našega društva so znova pokazali 
srčnost in željo, da klub nemoteno in brez dneva izgube nadaljuje 
trenažni proces. Več kot 250 delovnih ur na delovni akciji, kjer je 
bilo videti ogromno zanosa in želje po ureditvi centra, je botrovalo 
temu, da po koncu skoraj ni bilo več sledu o poplavah.
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Anton Žakelj s psevdonimom Domoljub 
Ledinski je živel in ustvarjal v času Pre-
šerna, a čeprav ga danes strokovnjaki 
prištevajo med najboljše pesnike tistega 
časa, so šele 154 let po njegovi smrti pe-
smi, ki jih je pisal, zbrali v knjigi. Knjigo 
sta uredili Marija Stanonik in Marija 
Velikonja. V njej so zbrali avtorske pe-
smi Antona Žaklja in njihove razlage ter 
tudi narodne pesmi, ki jih je zapisoval.
Delo Antona Žaklja so začeli raziskovati 
prav na pobudo Marije Velikonja. Kot je 
poudarila, je Anton Žakelj zelo občudo-
val svojega sodobnika pesnika France-
ta Prešerna, zlasti njegove sonete. Tudi 
sam je napisal več kot 30 sonetov, večina 
jih govori o slovenstvu. Spomnila je še, 
da je imel pesnik nad sabo dve cenzuri, 
poleg državne – živel je v času Avstro-
-Ogrske, »ječe narodov« – tudi znotraj 

cerkve. Tako je sicer že takrat objavljal 
svoje pesmi v Kmetijskih in rokodelskih 
novicah, a ne ljubezenskih. Marija Sta-

nonik je zato posebno poglavje v knjigi 
namenila prav njegovim ljubezenskim 
pesmim, ki so tokrat prvič objavljene.

Spomnili so se Rodoljuba Ledinskega
V Kulturnem središču Stare Žiri so v septembru predstavili knjigo Pesmi Prešernovega 
sodobnika in ledinskega rojaka Antona Žaklja s psevdonimom Rodoljub Ledinski.

MATEJA RANT

S predstavitve knjige Pesmi Antona Žaklja / Foto: Tanja Mlinar

Operacijo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja RS 2014 – 2020. Organ upravljanja, določen za 
izvajanje Programa razvoja podeželja RS za programsko obdobje 2014 – 2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Za vsebino je odgovorna Ljudska univerza Škofja Loka. 

Ljudska univerza Škofja Loka je v sklopu projekta Vseži-
vljenjsko varovanje narave v jesenskem času zopet zače-
la z delavnicami, na katere se je odzvalo veliko število ob-
čanov Žirov. S projektnimi partnerji, Drevesnico Zakotnik 
in Mizarstvom Drlink, smo pripravili brezplačna izobraže-
vanja in delavnice, kjer se imajo udeleženci priložnost učiti 
novih, zanimivih in uporabnih stvari, reciklirati, se družiti in 
spoznavati kako s ponovno uporabo materialov pripomoči 
k ohranjanju narave.

V Žireh smo nekatere delavnice začeli izvajati v začetku okto-
bra. Občani so prepoznavali škodljivce na sadnem drevju in se 
učili, kako svoja drevesa pred njimi zaščititi. Delavnice šivanja 
še vedno potekajo. Nekaj prostih mest pa je pri delavnici 
izdelave hotelov za žuželke, zato vabljeni k udeležbi.
Za več informacij lahko spremljate našo Facebook stran in 
stran Ljudske univerze Škofja Loka.
Dodatne informacije in prijava: 04 506 13 20 ali po elektron-
ski pošti tina.dragovan@lu-skofjaloka.si

Vseživljenjsko varovanje narave na Ljudski univerzi Škofja Loka
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Operacijo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja RS 2014 – 2020. Organ upravljanja, določen za 
izvajanje Programa razvoja podeželja RS za programsko obdobje 2014 – 2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Za vsebino je odgovorna Ljudska univerza Škofja Loka.  
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Velika večina ljudi želi do konca življenja živeti doma, kjer 
se najbolje počutijo in najbolje znajdejo. To, da ostanejo čim 
dlje v svojem okolju, je velikokrat najbolje zanje, ima pa tudi 
veliko prednosti za skupnost. Večina ljudi se sreča z bolezni-
jo in onemoglostjo v visoki starosti, včasih pa zaradi bolezni 
ali invalidnosti že mnogo prej. Ko človek obnemore ali hudo 
zboli, postane v marsičem odvisen od drugih. Ljudje smo odvi-
sni med seboj, pa naj si to priznamo ali ne. Nihče si ne more 
narediti lepega življenja sam, brez pomoči drugih. V domovih 
za stare ljudi številni uslužbenci in strokovnjaki poklicno skr-
bijo za stanovalce, doma pa je človek ob vsem drugem delu za 
mnogo stvari sam. Sreča se s stvarmi, ki jih dotlej ni delal – 
kot je na primer vsakodnevna skrb za higieno svojca. Sreča se 
z različnimi boleznimi, ki jih ne pozna. Ob pogledu na pešanje 
bližnjega se v človeka vsesava tudi strah pred lastno boleznijo, 
onemoglostjo in staranjem, zato se lahko zgodi, da začne ne-
lagodno ali nestrpno doživljati bolnega ali starostno onemo-
glega svojca, ne da bi se tega prav zavedal. Vse to je lahko zelo 
izčrpavajoče.
Šesti oktober je evropski dan neformalnih oskrbovalcev, ki 
smo ga letos praznovali tretjič. V evropskih državah, kjer sis-
tem dolgotrajne oskrbe uvajajo že četrt stoletja, ugotavljajo 
troje: brez družinskih in drugih neformalnih oskrbovalcev ne 
more delovati nobena oskrba bolnih, starostno onemoglih in 
invalidnih ljudi; družinski in drugi neformalni oskrbovalci da-
nes nujno potrebujejo javno in strokovno pomoč; da sami dru-
žinski oskrbovalci in družba prepoznamo vlogo družinskih in 
drugih neformalnih oskrbovalcev, je potrebnih več let vztraj-

nega ozaveščanja in javne pomoči. Tema letošnjega dneva ne-
formalnih oskrbovalcev je bila pravična delitev oskrbe. Tema 
nagovarja k pravičnejši porazdelitvi oskrbe med formalno in 
neformalno oskrbo, o pomembnosti delitve oskrbe med dru-
žinskimi člani in o večjem vključevanju moških v oskrbo. Velja 
pa poudariti, da pravična delitev ne pomeni, da vsak oskrbuje 
enako časa ali na enak način, ampak da vsak pripomore po 
svojih zmožnostih.
Inštitut Antona Trstenjaka, Starosti prijazne občine in Sloven-
sko združenje neformalnih oskrbovalcev so ob dnevu neformal-
nih oskrbovalcev organizirali številne akcije po vsej Sloveniji. 
Poseben poudarek je bil na širjenju glasu o Združenju nefor-

malnih oskrbovalcev, ki deluje pod okriljem Inštituta Antona 
Trstenjaka in povezuje družinske in druge neformalne oskr-
bovalce iz vse Slovenije. Združenje daje oskrbovalcem glas, da 
sami povedo, kaj potrebujejo. Zavzema se, da politika in stroka 
ob pripravi in implementaciji zakona o dolgotrajni oskrbi ne bi 
pozabili nanje, ampak bi dobili pravično in kakovostno podporo 
kot v drugih evropskih državah. V Žireh smo glas o neformalnih 
oskrbovalcih širili s pomočjo krajevne knjižnice, kjer so bila na 
voljo informativna gradiva, in s pomočjo patronažne službe. Ker 
pa vemo, da poleg informacij oskrbovalcem velikokrat pridejo 
prav tudi demonstracije nege, konkreten pogovor o tem, kako 
komunicirati z dementnim človekom, kako poskrbeti zase ter 
podobne teme, smo marca v Žireh organizirali tečaj Družinska 
oskrba starejšega svojca, ki je bil dobro obiskan. Po tečaju se je 
oblikovala skupina svojcev, ki si nudi oporo in medsebojno po-
moč, dobiva se vsako tretjo sredo v mesecu v krajevni knjižnici. 
V začetku prihodnjega leta Ljudska univerza Škofja Loka načr-
tuje izvajanje delavnice Nega in oskrba starejših, ki se bo izva-
jala v primeru zadostnih prijav. Za več informacij o delavnici 
in prijave se lahko obrnete na elektronski naslov jaka.subic@
lu-skofjaloka.si ali telefonsko številko 04/506 13 60.
Ste se našli v opisu ali pa bi radi izvedeli več? Tudi vi oskrbujete 
ali pa poznate koga, ki oskrbuje, pa bi mu opora prišla prav? 

Neformalni oskrbovalci so med nami
V Sloveniji doma nekoga oskrbuje vsak peti do deseti državljan, v Evropi nas je 44 
milijonov. Neformalni ali družinski oskrbovalci smo vsi, ki nekaj ur tedensko ali 
dnevno skrbimo za svojega bolnega, starostno onemoglega ali invalidnega svojca – 
očeta, mamo, moža, ženo, taščo, tasta, brata, sestro, otroka, soseda ali prijatelja. S 
svojim delom družinski oskrbovalci zagotavljajo kar 80 odstotkov oskrbe. Njihovo 
delo je pomembno in obenem zahtevno.

ANA RAMOVŠ IN LEJA ŽAKELJ, INŠTITUT ANTONA TRSTENJAKA 
ZA GERONTOLOGIJO IN MEDGENERACIJSKO SOŽITJE

Stojnica v Krajevni knjižnici Žiri / Foto: arhiv avtorja

Šesti oktober je evropski dan neformalnih 
oskrbovalcev, ki smo ga letos praznovali tretjič.
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Nekaj gradiva smo za vas zbrali na sple-
tni strani Inštituta Antona Trstenjaka. 
Med pogostimi vprašanji in odgovori bo-
ste morda našli odgovor na svojo dilemo, 
če vašega odgovora še ni na seznamu, pa 
vas vabimo, da nam vprašanje pošljete 
po elektronski pošti (oskrbovalci@iat.si) 
in bomo nanj odgovorili. Tisti, ki upora-
bljate Facebook, se nam lahko pridružite 
v skupini Družinski oskrbovalci, kjer te-
densko objavljamo kratke prispevke na 

temo družinske in dolgotrajne oskrbe. 
Na YouTubu na kanalu Inštitut Antona 
Trstenjaka najdete kratke filme na temo 
nege, oskrbe in skrbi zase. Ogledate si 
lahko, kako z izvajanjem vaj na postelji 
pomagati k boljši gibljivosti, kako slabo 
pokretnega pripraviti na spanje, kako 
človeka prestaviti po postelji in podobno. 
Za nasvet o oskrbi nas lahko od pone-
deljka do petka od 9. do 15. ure pokličete 
na 064/299 599.

Na začetku prispevka smo napisali, da 
so potrebna leta in leta vztrajnega oza-
veščanja in povezovanja, da sami dru-
žinski oskrbovalci in družba prepozna-
mo pomen ter razsežnosti te plemenite 
in zahtevne vloge. Čeprav nas čaka še 
veliko dela, lahko rečemo, da vas je vsa-
ko leto več takih, ki to prepoznavate za 
pomembno. Še naprej skupaj pomagaj-
mo in širimo glas neformalnih oskrbo-
valcev!

Pred nami je martinovo, dan, ko se mošt spreminja v vino. Skozi zgodovino se je vino 
uporabljalo v številne namene, od obrednih do čisto praktičnih in družabnih. Ampak 
predvsem kadar se je pilo za »poživilo«, za omamo in uteho, za »utapljanje« žalosti in 
bolečine, je bilo tako pitje vedno škodljivo.

O čezmernem, torej škodljivem in tve-
ganem pitju alkohola govorimo takrat, 
ko pitje alkohola človeku samemu ali 
drugim povzroča škodo ali težave. V 
Sloveniji smo do znakov zasvojenosti z 
alkoholom zelo prizanesljivi in jih ne-
radi opazimo, vendar podatki kažejo, da 
Slovenci popijemo precej več alkoholnih 
pijač, kot je povprečna evropska poraba. 
Vsak dan pije vsak sedmi Slovenec po 65. 
letu starosti, vsak peti pije tvegano, vsak 
deseti odrasli prebivalec Slovenije pa 
je z alkoholom zasvojen, to je bolezen-
sko odvisen od njega. V času epidemije 
covida-19 se je stanje še poslabšalo. To 
pomeni, da verjetno vsak od nas pozna 
vsaj enega ali več ljudi, za katere lahko 
rečemo, da pijejo čezmerno, pa naj bo to 
mož, žena, eden od staršev, starih star-
šev, otrok, drugih sorodnikov, sodelav-
cev, prijateljev ali znancev.

KAKŠNE ZNAKE LAHKO PREPOZNAMO 
PRI ČLOVEKU, KI ČEZMERNO PIJE
Svojci pri bližnjem lahko opazijo spre-
membo razpoloženja, nenavadno obna-
šanje, zapiranje vase, pri starejših se ne-
malokrat pojavijo ali poglobijo težave s 
spominom in koncentracijo. Človek lah-
ko postane prepirljiv ali celo nasilen. Po-
javijo se lahko težave s telesnim zdrav-
jem. Vendar vse te težave praviloma ne 
nastanejo čez noč in največji korak za 
svojce in druge bližnje ni, da jih prepo-

znajo, ampak da si jih priznajo. Pomaga, 
če razumejo, da so težave z alkoholom 
bolezen, tako kot marsikatera druga. To 
bolezen je možno zdraviti in takim lju-
dem ter njihovim svojcem se da poma-
gati – včasih bolj včasih manj – vendar 
šele, ko si težavo z alkoholom priznajo.
Če opazimo, da ima naš starejši svojec, 
sosed, znanec, prijatelj težave s čezmer-
nim pitjem alkohola, kako mu poma-
gati? Pomembno je, da naredimo, kar 
lahko, da do pretiranega pitja alkohola 
sploh ne pride. Zato smo v sklopu pro-
jekta PPA za 3: Opojnost zrelih let brez al-
kohola, ki ga sofinancira Ministrstvo za 
zdravje, na Inštitutu Antona Trstenjaka 
pripravili naslednje predloge, ki lahko 
nas in naše bližnje starejše varujejo pred 
zdrsom v čezmerno pitje:
Dobro preživimo dan. Tudi če smo sami, 
zjutraj naredimo načrt, kaj bomo počeli 
čez dan, in se tega držimo. Vzamemo si 
čas za delo, za počitek, gibanje, razve-
drilo in za svoje bližnje – vsakega nekaj. 
Nekaj dejavnosti naj bo vsak dan ob isti 
uri - z rednim ritmom in dobrim načr-
tom gre lažje!
Vzdržujmo stik z drugimi. Vsak dan 
imejmo vsaj en lep stik z nekom od svo-
jih bližnjih, prijateljev ali znancev. Če 
živimo sami, jih pokličimo po telefonu. 
Ali poznamo koga, ki je še posebej osa-
mljen? Pokličimo njega! Izmenjamo z 
njim kako lepo doživetje; povemo mu, 
kaj smo v preteklem tednu doživeli; 
vprašajmo ga po njegovih izkušnjah. 
Lepi stiki nas bogatijo!

Redno se gibajmo. Vsak dan se za pol 
ure odpravimo na sprehod, če je mo-
žno v naravo. Če ne moremo ven, ho-
dimo po stanovanju in naredimo nekaj 
telovadnih vaj. Enkrat na teden poj-
dimo na daljši pohod. Krepitev telesa 
krepi tudi duha!
Zgornji predlogi do neke mere poma-
gajo tudi, če je meja čezmernega pitja 
že presežena. So pa v takih primerih 
možni še drugi koraki. Prvi korak, če 
želimo nekomu pomagati, je da sami 
sebi priznamo, da gre za težavo, ki pre-
sega naše zmožnosti in zmožnosti ti-
stega, ki mu želimo pomagati, ter da 
potrebujemo pomoč. V drugem koraku 
moramo vedeti, da bomo takemu člo-
veku lahko pomagali le, če bo pomoč 
želel. Če ne bo tako, bomo sami morali 
razmisliti, kako živeti z njim v priho-
dnje. Ena od stvari, ki pri tem lahko 
pomaga, je, da pri ostarelem svojcu, ki 
čezmerno pije, zavestno prepoznava-
mo tisto, kar je v njem ostalo dobrega 
– kar mu kljub pitju uspeva. Vsak člo-
vek ima namreč delček sebe, neko la-
stnost ali sposobnost, ki kljub bolezni 
ostane in na kar smo lahko ponosni. 
Za zdravljenje alkoholizma pa velja, da 
je mogoč, a težak boj, ki ga mora človek 
prehoditi sam, ob tem pa za uspešno 
zdravljenje skoraj vedno potrebuje opo-
ro bližnjih.
Več o alkoholizmu in o preprečevanju 
škodljive rabe alkohola boste lahko 
našli v knjigi, ki bo na Inštitutu izšla v 
začetku naslednjega leta.

ANA RAMOVŠ,  
INŠTITUT ANTONA TRSTENJAKA 

Vino Martinu, meni pa zdravje
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»Fotografija nedvomno sodi med najbolj 
razširjene tako profesionalne kot pro-
stočasne dejavnosti na svetu. Postala je 
naša nepogrešljiva spremljevalka in da-
nes v vsakem trenutku, bodisi s pame-
tnim telefonom ali fotoaparatom, mili-
joni ljudi beležijo svoje trenutne vtise in 
opažanja,« poudarjajo organizatorji te-
čaja digitalne fotografije, ki bo 17., 18., 19., 
20. in 25. novembra potekal v knjižnici 
v Žireh. Predavanja bodo potekala od 17. 
do 22. ure, minimalno število udeležen-
cev je osem. »Tečaj je primeren tako za 
fotografe, ki že obvladajo določene foto-
grafske veščine, kot tudi za začetnike, ki 
šele spoznavajo skrivnosti fotografije.« 
Ob zaključku tečaja udeleženci prejmejo 
potrdilo o opravljenem izobraževanju.
Prvi dan bodo namenili osnovam fo-
tografije. Udeleženci bodo spoznavali, 
kako in zakaj sploh pride do svetlobne-
ga zapisa, kako je sestavljen fotoaparat, 
katere so njegove osnovne funkcije in 
kakšna je njihova uporabna moč. Pred-
stavili jim bodo tri glavne smernice za 

dobro fotografijo, kako na preprost na-
čin pritegnemo pozornost gledalcev in 
kako poudarimo izbrani motiv. »Ugota-
vljali bomo najpomembnejše elemente 
fotografske kompozicije in kreativne 
smernice, ki izboljšujejo kakovost po-
snetkov, na primer okvir in izrez, vlogo 
ozadja, izbirno ostrino, vzorce, diago-
nale, pravilo tretjin, zlati rez ... Posebno 
pozornost bomo namenili spoznavanju 

svetlobe, ki je poleg motiva najpomemb-
nejši element dobre fotografije.« Drugi 
dan bodo spoznavali privlačne motive, 
ki jih v vseh letnih časi ponuja narava. 
Med drugim se bodo dotaknili tudi fo-
tografiranja nočnega neba, posutega z 
zvezdami, ki mu pravijo astrofotografija. 
Tretji dan pa bodo udeležencem najprej 
razkrili nekaj skrivnosti kreativnega 
fotografiranja tradicionalne in sodob-
ne arhitekture ter ulične fotografije. »V 

nadaljevanju bomo spoznali enega naj-
lepših, pa tudi najzahtevnejših fotograf-
skih motivov – portret.« Za konec bodo 
spoznali še osnovno obdelavo fotografij 
s programom Photoshop. Nato bo sledi-
lo praktično delo na terenu. »Podali se 
bomo na zanimive točke, ki jih bomo 
izbrali v bližnji okolici. Tam bomo naj-
prej vadili osnove fotografije – izbirna 
ostrina, gibanje, svetloba – potem pa is-

kali motive, ki smo jih spoznavali med 
predavanji, na primer tradicionalno ar-
hitekturo, privlačne portrete, lepe pokra-
jinske motive, rastline in živali.«
Nekaj dni po zaključku tečaja bo v pre-
davalnici še analiza na terenu posnetih 
fotografij, ki jih bodo udeleženci predlo-
žili v izbor. »Komentirali bomo uspele 
pa tudi neuspele posnetke, jih primerja-
li in se na ta način še marsikaj naučili 
o fotografiji,« so pojasnili organizatorji.

RICHARD OSMAN: MOŽ, KI JE UMRL DVAKRAT
Danes predstavljamo kriminalni roman Mož, ki je umrl dva-
krat. Avtor knjige je britanski televizijski voditelj, režiser in 
komik Richard Osman. Med knjižne uspešnice se je prebil že 
s knjigo Četrtkov klub za umore, ki smo vam jo pred kratkim 
že predstavili.
Člani Četrtkovega kluba za umore so si po kar dveh umorih 
v naselju Sončni gaj oddahnili in si vzeli malo časa zase. 
Sestanki kluba se nadaljujejo, člani spet raziskujejo zasta-
rane primere in ugotavljajo, kdo bi lahko bil krivec in za-
kaj. Ob tem pa Joyce razmišlja o posvojitvi psa, Ibrahim se 
je odločil živeti v trenutku in se pravkar odloča, ali bi na 
svoj telefon naložil aplikacijo za brezstično plačevanje, Ron 
pa se veseli obiska vnuka. Ker ni dobre kriminalne zgod-
be brez umora, nam avtor tokrat postreže kar z dvojnim 
umorom. Za člane Četrtkovega kluba za umore se začne is-

kanje in razvozlavanje usode ukradenih diamantov. Bralci 
ob zgodbi uživajo v ugankah, nepričakovanih zapletih in 
dobrem humorju.
Osman poleg odlične kriminalne zgodbe opiše tudi življenje 
starostnikov, z zgodbami katerih se povežejo tako mladi kot 
tudi starejši bralci. Avtor ruši stereotipe o starejših, ponudi 
vpogled v probleme nasilja nad starejšimi, spoprijemanje z 
izgubo bližnjega, demenco in osamljenostjo.

NEJKA OMAHEN: TEMNO SONCE
Mladinski roman avtorice Nejke Omahen pripoveduje o 17-le-
tni Adelini, ki se rada zabava s prijateljicami, se oblači v črno 
in se, podobno kot drugi najstniki, s starši ne razume ravno 
najbolje. Njeno razburljivo najstniško življenje se spremeni 
v trenutku, ko po praznovanju za sestričnin rojstni dan za 
volan avtomobila sede njena najboljša prijateljica Tina. Na 
ljubljanski obvoznici se jim pripeti huda prometna nesreča, 
v kateri Adelina izgubi vid. Po okrevanju v bolnišnici se njeni 
starši odločijo, da bo najbolje, da se preseli na podeželje k teti 
in stricu. Odrasli menijo, da se bo na nove omejitve najlaž-
je privadila v mirni naravi, ne v mestnem vrvežu Ljubljane. 
Kako pa to sprejme Adelina?

V krajevni knjižnici v Žireh bo v novembru potekal začetni tečaj digitalne fotografije. 
Po treh dneh predavanj bo sledilo celodnevno fotografiranje na terenu in na koncu 
analiza fotografij po zaključku tečaja.

MATEJA RANT

MAŠA TREVEN, KNJIŽNIČARKA

Tečaj digitalne fotografije v knjižnici

Bralni namig

V knjižnici v Žireh se bo mogoče udeležiti tečaja digitalne 
fotografije, ki bo potekal 17., 18., 19., 20. in 25. novembra. 
Predavanja bodo potekala od 17. do 22. ure, minimalno število 
udeležencev je osem.
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Turistična ponudba na Škofjeloškem v veliki meri črpa iz 
ustvarjalnosti in kreativnosti, predstavljeni projekti pa so to 
nadgradili z inovativnimi pristopi in digitalizacijo ponudbe. 
Osrednjo pozornost so namenili projektu Turističnega dru-
štva Žiri in podjetja Dever, v okviru katerega so izdelali nov 
interaktivni zemljevid Žirov, poleg tega pa so predstavili še 
druge projekte, za katere so del sredstev pridobili v okviru 
projekta CCI4Tourism. Omenjeni projekt Razvojna agencija 
Sora v mednarodnem partnerstvu izvaja z namenom razvoja 
in spodbujanja kulturno-kreativnega turizma na Škofjelo-
škem.
Škofjeloška trgovina Rozamunda je v sodelovanju s Turistič-
nim društvom Škofja Loka v sklopu projekta razvila spomin-
ke Loške hiše. Motive loških hiš je mogoče najti na razgledni-
cah, priponkah, čokoladah, vrečkah in majicah. KUD Kamot 
je v sodelovanju s Turističnim društvom Gorje v sklopu pro-
jekta nadgradil njihovo tematsko pot Začaran gozd s slikani-
co Volčje potovanje od Vintgarja do Soteske. Gostilna Pr' Pepet 
in E-Art Institut sta predstavila glasbeno-gastronomski abo-
nma Loške glasbene vilice. V okviru omenjenega abonmaja 
so si zamislili večerjo s štirimi hodi, ki jo pospremijo s kon-
certom v kletnih prostorih gostilne v predahu med posame-

znimi hodi. Iz primorsko-notranjske regije pa je Janja Urbiha 
predstavila svoj turistični produkt Čajanka z grofico Greto, 
Sonja Prosen pa projekt butičnih nastanitev BelaKapa.

V čudovitih razgledih na žirovsko kotlino in okoliško hribovje 
ter Julijske in Kamniško-Savinjske Alpe je na 17 kilometrov 
dolgem pohodu letos uživalo okrog 140 pohodnikov. Pohodni-
štvo pa so tudi letos združili z zgodovino, saj je bilo po poti 
znova mogoče spoznati zanimivosti iz obdobja, ko je te kraje 
ločevala rapalska meja.
Pot je pohodnike letos vodila najprej na vrsniško planoto, od 
koder je sledila bolj lahkotna hoja po planotastem svetu čez 
Govejk do Ledin in Ledinskih Krnic. Po spustu do vasi Korita 
in Breznica so nadaljevali na cilj v Žireh. Na zaključku v Sta-
rih Žireh je udeležence pohoda pričakal lovski golaž, ogledali 
pa so si lahko tudi zbirke Muzeja Žiri. Za pestro dogajanje pa 
so poskrbeli že v dneh pred pohodom. V petek so v Kulturnem 
središču Stare Žiri odprli razstavo avtorskih etno razglednic 
Simona Šubica Svetleta, v soboto pa so prav tako v Kulturnem 
središču Stare Žiri pripravili predstavitev knjige Dušana Ško-
diča Meja na razvodnici.

Na svetovni dan turizma, 27. septembra, so v Žireh predstavili šest novih projektov,  
v katerih so prepletli sektorja turizma in kulturno-kreativnih industrij.

MATEJA RANT

MATEJA RANT

V Kulturnem središču Stare Žiri so predstavili projekte, ki so jih 
sofinancirali s pomočjo sredstev v okviru projekta CCI4Tourism.  
/ Foto: Mateja Rant

Letošnjega pohoda ob rapalski meji se je udeležilo okrog 140 
pohodnikov. / Foto: Tanja Mlinar

Predstavili projekte kreativnega turizma

Pohod obogatijo z zgodovino
Turistično društvo (TD) Žiri je tudi letos pripravilo tradicionalni pohod ob rapalski 
meji, že 19. po vrsti. Dogodek so sicer letos pospremili s pestrim dogajanjem čez 
celotni konec tedna.
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SEPTEMBER – ČAS ZA UVAJANJE, TEK IN POHODE
Začetek septembra je tudi v žirovski vrtec prinesel nekaj joka 
in solzic, ki pa so se po začetnem uvajanju v družbi vzgojite-
ljic, novih prijateljev in dogodivščin hitro posušile in spre-
menile v široke nasmehe, s katerimi zdaj obiskujejo številne 
dejavnosti, ki jih ponuja vrtčevski program. Z začetkom je-
seni so se začele tedenske vaje pevskega zbora, ki pod bu-
dnim ušesom Urške Trček in Lare Gantar že ubrano prepeva 
prve pesmi, na svoj račun so prišli mali jezikoslovci, ki se na 
angleških uricah učijo prvih besed, pa seveda vsi navduše-
ni obiskovalci krajevne knjižnice, ki z veseljem prisluhnejo 
knjižničarki Majdi in njenim pravljicam.
Odlično pa so se malčki izkazali tudi kot športniki. Pohodni-
ško razpoloženi Raziskovalčki so osvojili Žirk, vsi pa so ko-
nec septembra tudi tekli. Vrtec pri Osnovni šoli Žiri se je letos 
ponovno pridružil pobudi Množični tek otrok Začni mlad, 
tekmuj pošteno. Glavni namen akcije, ki jo pripravlja Atlet-
ska zveza Slovenije, je spodbuditi otroke k prvim atletskim 
korakom in ozavestiti sodelujoče o pomenu zdravega načina 
življenja. Pri Množičnemu teku, ki se ga vsako leto udeleži 
okrog 20 tisoč otrok iz celotne Slovenije, je sodelovalo tudi 
približno 180 žirovskih vrtčevskih otrok, ki so z maratonko 
Žano Rojnik na domačem stadionu uspešno nabirali prve te-
kaške korake.

OKTOBER – TEDEN OTROKA IN MESEC POŽARNE VARNOSTI
Oktober so začeli s Tednom otroka. Najmlajši jaslični otro-
ci so skupaj z vzgojiteljicami naredili plakat, otroci drugega 
jasličnega obdobja pa so ta teden uživali na plesni delavni-

ci, spoznavali različne inštrumente, prepevali, ustvarjali ob 
prebrani slikanici in si ogledali predstavo Pod medvedovim 
dežnikom, ki so jo zanje pripravile vzgojiteljice. Hihitalčki in 
Raziskovalčki so se družili na skupnem igralnem dnevu in 
se posladkali s sadnimi nabodali, ki so jih pripravili Razisko-
valčki, starejši Skakalčki in Pohajalčki pa so se odpravili na 
šolski vrtiček, kjer so nabirali žajbelj in sivko ter ob tem ve-
selo prepevali, v okviru filmske vzgoje pa si v domačem kinu 
ogledali še film Najboljši rojstni dan.
Veselo pa je bilo v mesecu oktobru tudi pri gasilcih v PGD Do-
bračeva in PGD Žiri, ki so vrtčevske otroke v mesecu požarne 
varnosti povabili na obisk in jim pokazali, kaj vse počnejo in 
kakšno opremo pri svojem delu uporabljajo, skupaj pa so si 
pogledali tudi prostore gasilskih domov, notranjost gasilskih 
avtomobilov ter preverili delovanje signalnih lučk in siren. 
Družili pa so se tudi s terapevtskim kužkom Nachom, ki je 
v vrtcu preživel cel dan in se z njimi odpravil na sprehod na 
Ledinico.
Tudi nekaj kulture so si septembra in oktobra privoščili v vrt-
cu, saj se je s predstavo Juha, ki iz buč se skuha začel letošnji 
gledališki abonma za najmlajše, starejše skupine pa so si v 
Ljubljani ogledale operno predstavo Picko in Packo, v Galeriji 
žirovskega Muzeja pa razstavo žirovskih razglednic Simona 
Šubica. Okušali so tudi jesenske dobrote. Starejši otroci so 
na kmetiji Lojz spoznavali zelje in zeljarstvo, 21. oktobra, ob 
dnevu jabolk, so obiskali sadovnjak, za zaključek jeseni pa so 
si privoščili še sladko in veselo druženje na Kostanjčkovem 
pikniku.

Barvita in vesela jesen v žirovskem vrtcu
Po malce jokavem in športno obarvanem septembru so se žirovski vrtčevski otroci 
oktobra veselili dogodkov ob Tednu otroka, spoznavali delo gasilcev, se sladkali s 
kostanjem in uživali v gledaliških predstavah.

JANA JENKO

Vzgojiteljice so ob Tednu otroka navdušile v predstavi Pod 
medvedovim dežnikom. / Foto: arhiv vrtca

S kostanjem so se na pikniku sladkali tudi najmlajši. / Foto: arhiv 
vrtca
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Klub žirovskih študentov, ki že skoraj 
tri desetletja povezuje žirovske genera-
cije mladih in skrbi za njihovo aktivno 
udejstvovanje na številnih področjih, z 
organizacijo tradicionalnih dogodkov 
pa tudi za pester utrip kraja, je uspe-
šno zakorakal v novo šolsko oziroma 
študijsko leto. Klub, v katerega je ta čas 
včlanjenih 30 študentov in 20 dijakov, 
svojim članom omogoča številne ugo-
dnosti, kot so subvencionirane špor-
tne dejavnosti, ki jih ponujajo TrimAs, 
SportKa in Top Fitnes, cenejše vstopnice 
za klubske in okoliške dogodke in tudi 
posebna subvencioniranja za različna 
potovanja, izobraževanja in podobno.
V duhu povezovanja in dobrega medse-
bojnega sodelovanja pa naboru doma-
čih dodajajo še ugodnosti članov sose-
dnjega Kluba škofjeloških študentov. 
Sicer pa član KŽŠ lahko postane vsak, ki 

ima status dijaka ali študenta – pristo-
pna izjava je na voljo na spletu. Vodstvo 
kluba (Lena Bogataj, Živa Slabe, Zala 
Kopač, Ana Govekar, Pia Bogataj, Juan 
Kavčič, Tine Kramperšek, Jakob Trček, 
Nace Rakušček, Dejan Perić, Maj Kri-
stan in predsednik Sašo Kranjc) pravi, 
da s svojim delom sledijo klubskemu 
poslanstvu delati v korist lokalne sku-
pnosti – s športnimi dejavnostmi, glas-
benimi in kulturnimi dogodki ter dru-
gimi aktivnostmi, ki zanimajo mlade. 
S finančno podporo trenutno pomagajo 
študentski floorball ekipi, z veseljem pa 
na različnih tekmovanjih podprejo tudi 
druge študente.

VESELA NOVICA: BRUCOVANJE 
2022 BO!
Študijsko leto bodo, po dveh letih pre-
mora, letos ponovno začeli z brucova-
njem, v program pa, pravi predsednik 

Sašo Kranjc, vključili vse nove študen-
te zadnjih treh let: »Res je, letos smo v 
brucovanje vključili tudi študente letni-
ka 2001 in 2002, saj menim, da je epi-
demija vsakega iz med nas prikrajšala 
za del zelo lepega študentskega obdobja. 
Upam, da lahko s takimi gestami vsaj 
deloma povrnemo kar je bilo izgublje-
nega.« Krst brucev, ki jih za vstop v štu-
dentske vrste čaka nekaj zabavnih na-
log, se bo začel v soboto, 12. novembra, 
ob 19. uri, dve uri kasneje pa se začne 
zabava za vse generacije – ozračje bodo 
ogreli Kokosy in Jet Black Diamonds, za 
konec pa bodo oder zavzeli še lokalni 
Asi/Dsi – AC/DC tribute band. Na uspe-
šen začetek študijskega leta ste poleg 
novih in aktualnih študentov ter dija-
kov vabljeni vsi, ki imate radi dober žur 
in odlično muziko! Ali kot pravijo KŽŠ-
-jevci: » Žirajte z nami – v soboto, 12. no-
vembra, od 21. ure dalje.«

Pod blagovno znamko Babica in Dedek je mogoče najti na-
ravne izdelke iz škofjeloških hribov. V Razvojni agenciji Sora 
so te izdelke zapakirali v darilne pakete, ki jih je mogoče po-
dariti poslovnim partnerjem in sodelavcem ali kot posebno 
pozornost tudi sorodnikom, prijateljem in znancem.
Sestavili so štiri različne kombinacije izdelkov, ki jih je mo-
goče poljubno spreminjati, obenem pa omogočajo tudi doda-
tno označevanje z logotipom posameznega podjetja. V sadno-
-zelenjavnem paketu je mogoče najti marmelado, zelenjavno 

omako, sadno-zelenjavni sok in suho sadje. Paket dobre go-
spodinje so poimenovali škatlo s kašo ali rižkom, sončnič-
nim oljem, rezanci in zelenjavo v soli. Paket domača malica 
vsebuje dimljen sir, suho klobaso, kisle kumarice ali papriko, 
zeliščno-medeni paket pa med, dražgoški kruhek, koprivov 
sirup in čaj.
Ponudbo prehrambnih izdelkov, moke in drugih mlevskih 
izdelkov, olj, zeliščnih izdelkov, izdelkov za nego telesa ter iz-
delkov domače in umetnostne obrti blagovne znamke Babica 
in Dedek, naravni izdelki iz škofjeloških hribov sicer ustvarja 
41 ponudnikov na Škofjeloškem s skupno več kot 490 izdelki.

Klub žirovskih študentov 
(KŽŠ) študijsko leto 
začenja s tradicionalnim 
brucovanjem, k vpisu pa 
vabi tudi nove študente in 
dijake.

Razvojna agencija Sora je pripravila ponudbo darilnih paketov blagovne znamke 
Babica in Dedek, naravni izdelki iz škofjeloških hribov.

JANA JENKO

MATEJA RANT

Del vodstvene ekipe KŽŠ v novem študijskem letu – Maj, Dejan, Ana, Lena, Živa, Nace in Sašo 
/ Foto: arhiv KŽŠ

Po dveh 
letih spet 
brucovanje

Poslovna darila Babice in Dedka
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POŠTENO, PREUDARNO IN VZTRAJNO
S PODPORO PRAVIM LJUDEM, ODLOČAMO O NAŠI PRIHODNOSTI

Franci Kranjc, povejte nekaj o sebi.
Že od rojstva živim in delam v Žireh. Končal 
sem prvo stopnjo Fakultete za strojništvo v 
Ljubljani ter diplomiral na Fakulteti za or-
ganizacijo dela v Kranju. Svojo poklicno pot 
sem kot štipendist začel v Alpini in kasneje 
nadaljeval na Občini Žiri, kjer sem zaposlen 
šestindvajset let. Sem mož in oče treh otrok 
študentov. V prostem času se ukvarjam s 
športom, zanimajo me drugi kraji in ljudje, 
rad pa sem tudi v prijetni družbi. 
Zakaj ste se odločili kandidirati za 
župana?
Našo občino je tri mandate vodil isti župan. 
Veliko je naredil za naš kraj, zdaj pa je čas za 
spremembe, za nekoliko drugačno usmeritev 
in vodenje občine. Prepričan sem, da lahko s 
svojimi izkušnjami, poznavanjem delovanja 
občinske uprave, kraja in ljudi veliko naredim 
za Žiri.
Ste neodvisni kandidat s podporo 
Liste za Žiri. 
Za kandidiranje so me spodbujali prijatelji in 
znanci. Moram pa omeniti tudi ženo Vesno, 
katere znanje s področja lokalne samouprave, 
predvsem pa trdna podpora, lahko pripomore 
k boljšemu županskemu delu. K odločitvi je 
veliko prispevalo tudi, da so ob meni člani 
Liste za Žiri, ki so že v preteklih mandatih 
kot najštevilčnejša skupina v občinskem 
svetu, tvorno sodelovali pri kreiranju dela 
in razvoju občine. 
Kje so vaše prednosti, zakaj ste bolj-
ši od obeh županskih kandidatov, 
ki imata prav tako vsak svojo široko 
podporo med Žirovci. 
Vsak kandidat ima svoje prednosti in slabosti. 
Poznam delovanje občinske uprave ter širše 
družbene skupnosti. Poznam sodelavce, pred-
vsem pa utrip Žirov, prav tako ljudi v državni 
upravi, ki so mi lahko v pomoč. Imam tudi 
potrebno znanje, ki sem si ga pridobil z izku-
šnjami, nekaj pa tudi pri študiju. Vem tudi, 
da se še tako dobre ideje ne morejo uresničiti, 
če ni podpore pri svetnikih. Skupaj z Listo za 
Žiri imamo program dela in poskrbeli bomo 
za njegovo uresničitev. 
Kaj bi pri tem izpostavili?
Nadaljeval bi nekatere že začete projekte, 
hkrati pa se usmeril v nove. Varnost in 
ustrezna infrastruktura sta med najpo-
membnejšimi, zato bi dal velik poudarek 
tej ureditvi. Čim prej bi zgradil pločnik ob 
cesti Pod griči, na Partizanski ulici in na 
Selu. Obnoviti je potrebno infrastrukturo in 
cesto na Prvomajski, Dražgoški, Dobračevski 
ulici in Pot na Koče. Nadaljevati je potrebno z 

rekonstrukcijo ceste v Osojnici in na Breznico, 
na podeželju pa je nujno asfaltirati še nekaj 
odsekov cest v Mrzlem Vrhu, Koprivniku ter 
v Žirovskem vrhu. Na cesti proti Račevi bi 
obnovili in razširili mostove. 
Bo zaradi gradnje cest ostalo še kaj 
denarja za druge programe?
Noben preudaren župan se ne bi usmeril 
samo v eno področje. Imamo še veliko po-
treb in prepričan sem, da bi znali pravilno 
izbirati med njimi in možnostmi. V Žireh 
imamo zelo dejavna društva in druga zdru-
ženja. Njihovi člani s prostovoljnim delom 
veliko prispevajo h kulturnemu, športnemu, 
naravovarstvenemu, samooskrbnemu in 
družabnemu življenju kraja. Žal je pomen 
njihovega dela velikokrat premalo opažen,  
zato bom tako z denarnimi sredstvi kot tudi 
drugače skušal popraviti to neskladje. Pri tem 
moram posebej izpostaviti vsa štiri gasilska 
društva, ki imajo ključno vlogo pri pomoči 
ob naravnih in drugih nesrečah, obenem pa 
veliko naredijo tudi za družabno življenje in 
osveščanje občanov na različnih področjih.  
Kaj boste storili za najranljivejše 
skupine?
Zgrajen je bil dom za starejše, kar je le ena 
izmed rešitev. Večina si želi čim dalj časa 
preživeti v domačem okolju, zato bomo bolj 
spodbujali in uvajali oblike pomoči na domu. 
Z dodatno ureditvijo prostorov v zdravstve-

nem domu bomo omogočili bolj kakovostne 
storitve ter uvedli nove zdravstvene progra-
me.  Tudi to bo vplivalo na kakovost življenja 
starejših in vseh nas. 
Kaj pa mladi?
Zaradi svojih otrok še bolje poznam njihove 
želje in pričakovanja. Najprej so to prostori 
za druženje, ki bi hkrati lahko služili tudi za 
organizacijo manjših kulturnih in izobraže-
valnih srečanj. Še pomembnejše pa je, da bi 
mladim nudili več podpore pri vključevanju 
v delo in življenje kraja. Mladim družinam 
je potrebno zagotoviti zemljišča za gradnjo, 
zato bi takoj pristopil k izdelavi novega 
prostorskega načrta. 
Kaj se vam zdi še pomembno?
Učinkovito, pregledno in prijazno delo ob-
činske uprave ter transparentno obveščanje. 
Zaposleni na občini smo tu zato, da delamo 
v dobro kraja in občanov. 
Kakšen župan boste?
Predvsem bom delal pošteno. Odprt bom za 
nove ideje in predloge. Pred pomembnejšimi 
odločitvami se bom posvetoval tako z občani 
kot strokovnjaki in skupaj bomo gotovo našli 
prave rešitve. Prijazen in spoštljiv bom do 
občanov in vseh, ki jih bom srečeval pri 
delu, hkrati pa trd in neomajen, kadar bo 
to potrebno. 
Srečno, Franci.
Se vidimo po volitvah.

FRANCI KRANJC,
neodvisni kandidat za 
župana občine Žiri s podporo 
Liste za Žiri. 2

Številka na volilnem
lističu
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y Za zeleno-rdecE ZIRI 

 

pokritje celotnih 
Žirov in okolice z 

optičnim omrežjem  

Programski poudarek 

Nosilec liste                       
Mitja PETERNEL 

Program Socialnih demokratov                                
za zeleno-rdeče Žiri 

2 

⦁ izgradnja križišča v centru Žirov                                                                           
⦁ večja dostopnost do pediatra in ginekologa                                                                                   
⦁ izgradnja pločnikov in razsvetljave na                    
relaciji Žiri-Selo in na cesti Pod griči                                                                                        
⦁ kolesarska steza do «Mlinčka« in                             
sodelovanje pri gradnji kolesarske steze                               
Žiri-Škofja Loka                                                      
⦁ ohranjanje naravnih danosti in obalne                      
krajine Poljanske Sore                                                                                            

Skupaj z županom gremo še uspešnejše naprej

1.	 Matej	GREGUROVIČ,  univ. dipl. organizator  
2.	 Vesna	KRANJC,	univ. dipl. pravnica 
3.	 Darjan	KACIN,	univ. dipl. medijski komunikolog 
4.	 Maja	JUSTIN	JERMAN,	profesorica slovenskega jezika
5.	 Drago	KRAMPERŠEK,	inž. usnjarske tehnologije 
6.	 Ida	FILIPIČ	PEČELIN, univ. dipl. inž. gozdarstva 
7.	 Mitja	KOZAMERNIK,	dipl. inž. zootehnike 
8.	 Damjana	KRAMPERŠEK, ekonomsko komercialna tehnica  
9.	 Primož	TAVČAR, strojni tehnik 
10.	Majda	TREVEN, dipl. organizator dela in bibliotekar
11.		Jernej	MODRIJAN,	strojni tehnik
12.	Neža	OBLAK, dipl. kulturologinja
13.		Srečko	GABER,	orodjar 
14.	Judita	OBLAK, inž. usnjarsko predel. tehnologije
15.	Nives	MARKELJ, univ. dipl. sociologinja

Še močnejši  že v četrti mandat.
Bolj pregledno in zakonito.  

Vizualno in tehnološko napredno.
Kulturno in dediščini zavezano.

S trdno športno vizijo.
S prenašanjem znanja in izkušenj.

Stabilno in zanesljivo.
S podporo podeželju in kmetijstvu.

Podjetno in učinkovito.
Povezovalno v turizmu in društvih.

Inovativno in drzno.
Z mislijo na mlade.

Za zdrav način življenja.
In zdravo okolje.

Z več strokovnosti  in profesionalnosti.

Neodvisna lista za napredek Žirov

LISTA ZA ŽIRI

1
www.ZAZIRI.SI
Predlagatelj LISTE:
Aleš Dolenc in skupina volivcev
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STOPIMO SKUPAJ

KANDIDAT ZA ŽUPANA OBČINE ŽIRI

Spoštovane občanke in občani! 
Občina se je v zadnjem času lepo razvijala. S svojim delom in izkušnjami na 
različnih področjih, želim dosedanje rezultate še nadgraditi. 
Imam širok program, ki je zastavljen gospodarno in čutno do vseh občanov.  Želim 
postati župan, ki bo občino povezal in bo prvi med enakimi! 
Hvala za vaš glas!

- 10.11., ob 19h - ŽIROVSKI VRH - "Pr Bukovc" 
- 12.11., od 9h do 14h - ŽIRI - pred Zadružnim domom 
- 12.11., ob 19h - BREZNICA - pivovarna Racon 
- 14.11., ob 18h - RAČEVA - gasilski dom 
- 15.11., ob 18h - SELO - nekdanja trgovina 
- 16.11., ob 18h - DOBRAČEVA - Gostilna pri Županu 
- 17.11., ob 18h - BREKOVICE - gasilski dom

LEPO VABLJENI NA SREČANJA, 
kjer se bomo pogovorili o programu in perečih vprašanjih!

ČETRTEK 
SOBOTA
SOBOTA

PONEDELJEK   
TOREK
SREDA

ČETRTEK   
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Žirovske novice ŽUPAN.pdf   1   4. 11. 2022   11:17:49
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KANDIDATI ZA OBČINSKI 
SVET OBČINE ŽIRI

5
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Žirovske novice LISTA.pdf   2   4. 11. 2022   11:18:37

VERJAMEMO
v občino Žiri

Kandidatke in kandidati za občinske 
svetnike iz vrst NSi in SLS smo pogumni, 
odločni in povezovalni. Nismo ljudje 
osebnih interesov, gre nam za skupno 
dobro. 

Naše prednostne naloge so:
• Dopolnitev zdravstvene oskrbe s 

specialističnimi ambulantami in 
zagotovitev prostorov za zdravstvo ter 
medgeneracijsko druženje;

• Center si zasluži novo podobo – izpeljali 
bomo načrtovano ureditev;

• Skrb za najranljivejše občane, mlade, 
bolne in ostarele – še naprej spodbujamo 
prostovoljstvo; 

• Zaključek izgradnje obvoznice in 
pospešena obnova cest;

• Podpiranje kmetijstva in večja 
samooskrba občanov ter razvoj podeželja; 

• Ureditev industrijske cone ter nove cone v 
Račevi;

• Spodbujanje razvoja, delovanja in 
sodelovanja med društvi v Žireh.
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Vse stranke vam pred volitvami ponujamo podobne 
programe. Mi smo svoje obljube, ki smo jih dali pred štirimi 

leti, v tem mandatu tudi izpolnili! Hvala za vaše zaupanje.

Vaš glas za NSi je napredek za Žiri.
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Letošnje leto, ki je bilo v Žireh tudi mi-
sijonsko, se počasi zaključuje, njegov 
duh pa živi naprej z zadovoljstvom 
in nasmejanih obrazov, povedo člani 
misijonske skupine, ki je ob podpori 
domačega župnika Andreja Jemca in 
misijonarjev, bratov kapucinov Jožka 
Smukavca in Luka Modica ter sestre 
frančiškanke Marijine misijonarke 
Grazyne Mech, poskrbela za bogat misi-
jonski progam z dogodki, ki so povezali 
in vključevali ljudi vseh generacij.
 Predmisijonsko dogajanje, ki se je zače-
lo z molitvijo za uspeh misijona, se je 
aprila nadaljevalo z okroglo mizo z na-
slovom Nismo sami, Bog je z nami, ju-
nija pa je v okviru misijonskih priprav 
potekalo župnijsko srečanje za starejše. 
Septembra je napočil čas za romanje na 
Brezje, tik pred začetkom misijona, ki 
je potekal od 22. do 30. oktobra, pa so 
pripravili še moški in ženski večer. »Mi- sijon ni projekt, ki se začne in konča. 

Vsak od nas, ki smo krščeni, je misijo-
nar – poslan na misijo. V okviru župnij-
skega pastoralnega sveta in ožje skupi-
ne za pripravo misijona smo se trudili 
poiskati tiste spodbude, ki bi nam po-
magale, da bi bili v življenju veseli kri-
stjani in pokončni misijonarji. Trudili 
smo se, da bi misijon dal spodbudo 

prav vsem generacijam, stanovom, zato 
je bila pripravljena množica dogodkov, 
srečanj. Z misijonarji so se srečali ve-
roučenci, mladina, romarji, vsi župnij-
ski sodelavci, ostareli in bolni, številne 
družine po domovih. Bilo je pa tudi ne-
kaj srečanj s pričevalci – Aleš Čerin za 
moške, Vilma Siter za ženske, zakonca 
Brozovič za zakonske pare. Pika na i pa 
je bil slavilni koncert s skupino Sve-
tnik. Poleg opaznih dogodkov pa so tu 

še osebna srečanja misijonarjev s člani 
naše župnije, ki so se dogajala v cerkvi 
ali na domovih,« pravijo člani ožje pri-
pravljalne skupine letošnjega misijona 
in dodajajo: »Odlična udeležba na vseh 
dogodkih je pokazala, da ljudje potre-
bujemo spodbudo, potrebujemo toplo 
besedo, potrebujemo druženje. Veliko je 
tudi osamljenih ljudi, ki jim druženje z 

bližnjimi in z Jezusom polepša dan.«
In čeprav je bil vsak od misijonskih 
dogodkov poseben in dragocen na svoj 
način, velja posebej omeniti letošnjo 
posebnost – koncert slavilne glasbe s 
skupino Svetnik, ki že s svojim imenom 
opogumlja mlade, da se trudijo pribli-
ževati vzoru pravih svetnikov. Glasbena 
skupina, ki je nastala leta 2001 v Račah 
pri Mariboru, od vsega začetka ustvarja 
in izvaja sodobno krščansko popular-

Misijonsko geslo živi naprej
Konec oktobra je bil v Žireh v znamenju številnih misijonskih dogodkov, ki so 
vključevali in povezovali vse generacije. Misijonsko geslo Nismo sami, Bog je z nami! 
pa tudi po koncu ostaja živa popotnica za naslednje desetletje.

JANA JENKO

Žirovski misijonarji – brata kapucina Jožko Smukavec in Luka Modic ter sestra frančiškanka 
Marijina misijonarka Grazyna Mech / Foto: Foto Viktor Žiri

Profit misijona je neizmerljiv. Samo Bog ve, koliko src se je 
dotaknil na prav poseben način. Če smo se v tem času naučili 
bolje sodelovati in smo spoznali, da smo Cerkev mi vsi, ne samo 
župnik, in da je naša Cerkev živa toliko, kolikor je v Bogu živ vsak 
posameznik, je bil misijon nadvse uspešen.

Slovenski projekt Lesni feniks, ki naslavlja 
ponovno uporabo odsluženega lesa, se je 
uvrstil med 24 finalistov evropskega nate-
čaja Nagrade za navdihujoče projekte po-
deželja 2022. Med letošnje finaliste so ga 
izbrali izmed 111 prijavljenih projektov iz 24 
držav članic. Natečaj je četrto leto zapored 
organizirala Evropska komisija v sodelova-
nju z Evropsko mrežo za razvoj podeželja 
in nacionalnimi mrežami za podeželja. To-
kratna tema natečaja je bila Mladi so pri-
hodnost, kar se navezuje tudi na letošnje 
evropsko leto mladih in dolgoročno vizijo 
podeželskih območij. V okviru projekta Le-
sni feniks so partnerji projekta razmišljali o 
ponovni uporabi lesnih ostankov in odslu-
ženega lesa. Na podlagi potreb iz lokalne-
ga okolja je tako nastala urbana oprema, s 
katero so opremili sprehajalne poti, razgle-
dne točke in priljubljeno naravno kopališče 
Pustotnik ob Poljanski Sori v Žireh.

Med navdihujočimi  
projekti tudi Lesni  
feniks
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no in slavilno glasbo. Njihov koncert 
ni običajen nastop za občinstvo, ampak 
skuša zbrane voditi na intimen prostor 
osebnega srečanja z Bogom, da se spo-
mnijo, kaj vse je storil zanje, kakšna je 
njegova vrednost ter kako mu dovoliti, 
da jim spregovori in jih spreminja. Tako 
je bilo tudi na zadnjo oktobrsko soboto v 
Žireh, kjer so občinstvo preprosto nav-
dušili: »Vzdušje je bilo zelo dobro. Res 
smo lahko začutili Boga in bili z Njim 
povezani. Še bi si želela podobnih do-
godkov,« je povedala Nika iz Selc, z njo 
pa se je strinjala tudi Klara iz Zmin-
ca: »Ej, res je bil dober 'vajb'. Super mi 
je bilo, da smo lahko skupaj s skupino 
Svetnik slavili Boga.«
Veselje obiskovalcev, ki so do zadnjega 
kotička napolnili prizorišča vseh dogod-
kov, pa je bila tudi nagrada za vse, ki so 
skrbeli za organizacijo in nemoten potek 
letošnjih misijonskih dogodkov. Ti so ter-
jali veliko medsebojnega poslušanja in 
slišanja, hkrati pa pokazali, da je v Žireh 
še vedno živa pripravljenost za sodelova-
nje, pomoč in preseganje raznih delitev. 
Društva, podjetniki in posamezniki so z 
veseljem pomagali s svojimi storitvami, 
odzivnostjo in popusti za njihove stori-
tve, kar v času vsesplošne tekmovalnosti 
ni samoumevno. »Profit misijona je ne-
izmerljiv. Samo Bog ve, koliko src se je 
dotaknil na prav poseben način. Če smo 
se v tem času naučili bolje sodelovati in 
smo spoznali, da smo Cerkev mi vsi, ne 
samo župnik, in da je naša Cerkev živa 
toliko, kolikor je v Bogu živ vsak posa-
meznik, je bil misijon nadvse uspešen.« 
Misijonski duh pa ostaja živ tudi naprej. 
»Nismo sami, Bog je z nami. To nam je 
bilo v dneh misijona tolikokrat izpričano 
in vsejano v naša srca. Zdaj moramo to 
seme negovati, ga zalivati, da bo obrodi-
lo stoteren sad, ki ostane za večno.«
Kljub zaključku misijona pa so v misi-
jonsko leto novembra vključili še dva 
dogodka – srečanje zakonskih jubilantov 
na pravkar minulo zahvalno nedeljo ter 
110. obletnico posvetitve župnijske cer-
kve, ki bo na Martinovo nedeljo, 13. no-
vembra.

Prijave sprejemamo na zaposlitev@alpina.si

www.alpinashop.si

Ljubezen do čevljarstva nas 
združuje že 75 let

Ljubezen do čevljarstva nas 
združuje že 75 let

Ljubezen do čevljarstva nas 
združuje že 75 let

Ljubezen do čevljarstva nas 
združuje že 75 let

Več informacij najdete na spletni strani, 
pod zavihkom “Prosta delovna mesta”

Pridružite se nam na naslednjih delovnih mestih:
•   Orodjar
•   Delavec v proizvodnji (več delavcev)
•   Poslovodja v prodajalni Žiri
•   Analitik programer
•   Informatik organizator (Sistemski administrator)
•   Razvojnik – konstruktor
•   Vodja prodaje šport
•   Strokovni sodelavec za tržno komuniciranje
•   Vodja nabave
•   Organizator vzdrževanja za maloprodajo
•   Direktor divizije outdoor

KOTEL PEČ na drva za centralno ogre-
vanje, od 14-50 kW, na zalogi različni 
modeli in moči, 1 km od SLO mejnega 
prehoda Metlika, cena od 1315 evrov 
naprej. 
KIP KOP Žakanje, t. +385 91 6039 747
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Planinskemu društvu Žiri je vendarle uspelo izpeljati Markov tek na Mrzli vrh. Zaradi slabe-
ga vremena so ga iz predvidenega septembrskega termina prestavili na oktober. Sedmič 
je potekal v smeri Mrzlega vrha, skupaj pa je bila to že 22. izvedba. Tekači so se podali na 
progo, dolgo 5200 metrov s 517 metri višinske razlike. Cilj je bil pri koči Planinskega dru-
štva Žiri na Mrzlku. Prvi tekač je bil tam domačin Luka Tavčar (Calcit Bike Team). S časom 
25 minut in 32 sekund je za petintrideset sekund prehitel Gregorja Hvalo (Orientacijski 
klub Azim), tretji pa je bil Benjamin Mlakar. Tavčar je na Markovem teku že vajen zmago-
vati. Na tej trasi je bila to že njegova tretja zmaga, je pa tudi zadnji zmagovalec izvedbe 
teka še po trasi na Javorč iz leta 2014. V ženski konkurenci je na prvo stopničko stopila 
Nea Eržen (Orientacijski klub Azim, 36:32), ki je bila tudi edina predstavnica v ženskih ka-
tegorijah. Tekli so tudi otroci, in sicer na krajših razdaljah pod kočo. Vzdušje so popestrili 
še pohodniki.

Tavčar znova najhitrejši

Luka Tavčar je bil na Markovem teku prepričljivo najhitrejši. / Foto: arhiv PD Žiri



 NOVO  IZMERI  
GARAŽNA VRATA 
SAM in PRIDOBI 
7% DODATNEGA 

POPUSTA 
www.izmera.si 

 
 

  

VSA GARAŽNA VRATA NA ENEM MESTU 
praktična rešitev za vašo garažo 
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V letošnji akciji ponujajo bela, srebrna in rjava dvižna garažna vrata do največje širine 
289 centimetrov in višine 204 centimetrov. 

 Z dostavo, montažo, prvim zagonom in 9,5-odstotnim DDV je cena vrat 839 evrov za 
navadni model in 1414 evrov za model z vgrajenim osebnim prehodom. Kip Kop ponuja 

še 12-letno garancijo proti prerjavenju in petletno garancijo za elektroniko vrat. Več 
informacij lahko dobite na brezplačni telefonski številki 080 24 40. 
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LESKO Žiri d.o.o., Pot v Skale 10, 4226 Žiri

LESKO
ALU FLAT

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

LESENA IN ALU/LES OKNA  |  VHODNA VRATA ZA HIŠE

V Dvorani Svoboda si bo mogoče v petek, 18. novembra, ob 19.30 
ogledati glasbeno komedijo oziroma satirični rock kabaret, kot ga 
označujejo, z naslovom Moj živòt je ROKentROL. » Gre za svež, ak-
tualen gledališki dogodek, ki govori o življenjski metamorfozi rock 
generacije. Zgodba je neobičajen premislek, obračun in povzetek 
slehernika pred vstopom v 'zrelo' življenjsko obdobje, ob katerem 
pa družbi, svetu in predvsem sebi s pomočjo humorja, komike in 
samoironije drži neizprosno zrcalo realnosti,« so zapisali ustvar-
jalci predstave. Avtor glasbe in besedila je Gojmir Lešnjak - Gojc, 
za aranžma je poskrbel Miran Juvan, za izvedbo pa VIS d'Dohtars.

Moj živòt je ROKentROL

Ustvarjalci predstave Moj živòt je ROKentROL / Foto: arhiv 
organizatorja
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Vnovčite svoj digitalni bon pri Gluhicomu!
Pri vsakem nakupu z digitalnim bonom vam  
PODARIMO PANDA ANTIVIRUSNI PROGRAM.

 

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

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:

ODLIČNA CENA 
649,90 EUR

Prenosnik HP (439U0EA)
Zaslon 17,3 FHD, Procesor i3-1125G4, Ram 8 GB
SSD 256 GB, Windows 10 Home
Priložena originalna torba HP  
v vrednosti 40 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.
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CENA 
104,90  EUR

SAMO 
79,90  EUR

SAMO 
38,90  EUR

SAMO 
145,90  EUR SAMO 

79,99 EUR

NAJNOVEJŠI MODELI  
VRHUNSKIH TELEVIZORJEV 

PHILIPS ŽE NA ZALOGI

Android, Ambilight, DolbyAtmos in 
končno spet 120Hz zasloni IPS za res 

najboljšo sliko do sedaj!

IDEJA ZA DARILO

Oljniradiator ELITE 
13 reber 

Multifunkcijska naprava  
HP ENVY 6020e
Vse kar potrebujete  
za družinsko tiskanje!
Dvostransko tiskanje,  
kopiranje, skeniranje, WiFi

SAMO 
899,00 EUR

SAMO  
1.099,00 EUR

SAMO  
1.499,00 EUR

55PUS8809/12 
(ekran 140 cm)

65PUS8807/12 
(ekran 165 cm)

75PUS8807/12 
(ekran 191 cm) 

DA VAS NE BO ZEBLO
Na zalogi pestra izbira  

električnih grelnikov (radiatorji, kaloriferji, 
konvekcijski in halogenski grelniki)

Kalorifer  
ESPERANZA  
(omejena zaloga)

SAMO 
14,90 EUR

Brivnik 
PHILIPS S3134 

Aparat za vaflje
Sesalnik  

ELECTROLUX 
EPF63EB-S 


