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Največ denarja bodo namenili za popla-
čilo že zaključenih projektov oziroma 
projektov, ki se že izvajajo; za naložbe 
bodo letos namenili približno tretjino 
proračunskih sredstev. Zaradi številnih 
prevzetih obveznosti in že načrtovanih 
projektov v preteklosti pa bodo morali 
najeti tudi 140 tisoč evrov prehodnega 
posojila, je opozoril župan Franci Kranjc.
Med največjimi izdatki je župan v 
ospredje postavil 370 tisoč evrov, ki jih 
bodo namenili za že zgrajeno obvozni-
co, za katero računa še niso prejeli, pri-
čakujejo ga v bližnji prihodnosti. Projekt 
se je izvajal skupaj z direkcijo za infra-
strukturo, delež občine pa je znašal 
okrog 25 odstotkov. Približno 370 tisoč 
evrov bodo namenili tudi za sofinanci-
ranje obnove ceste proti Osojnici. Tudi v 
tem primeru gre za državni projekt in 
je občina zgolj soinvestitorka, prav tako 
občina kot soinvestitorka nastopa pri 
nadaljevanju gradnje pločnikov na Selu, 
kjer občinski delež predstavlja 174 tisoč 

evrov. Še 170 tisoč evrov so predvideli za 
zaključek gradnje pločnikov v Novi vasi, 
230 tisoč evrov pa za končanje del v Ulici 
Maksima Sedeja. Za komunalno opre-
mo naselja ob Jezernici namenjajo 227 
tisoč evrov, 90 tisoč evrov pa za nakup 
zemljišč v Športno rekreacijskem cen-
tru. Župan je posebej omenil še 85 tisoč 
evrov, ki so jih predvideli za asfaltira-
nje cest v okolici Žirov. Še 80 tisoč evrov 
bodo namenili za plačilo projektne do-

kumentacije za načrtovanje ureditve 
središča, 90 tisoč evrov pa za dokonča-
nje del na Pustotniku.
V razpravi je svetnik Janez Žakelj pre-
dlagal, da v proračunu namenijo tudi 
pet tisoč evrov za dokončanje Doma 
nad Zalo, ki ga gradi Turistično dru-
štvo Žirovski Vrh. Po pomislekih gle-
de vlaganj v zasebno lastnino se mu 

je glede Doma nad Zalo pridružil tudi 
svetnik Nejc Brence, ki je poudaril, da 
društvo ni lastnik zemljišča, ampak mu 
je občina podelila zgolj stavbno pravico. 
Prepričan je, da bo ta objekt prispeval 
k razvoju turizma v občini. Zato je na-
povedal amandma, v okviru katerega 
bodo v svetniški skupini SDS poskuša-
li poiskati ustrezno rešitev, po kateri 
bi občina lahko sofinancirala gradnjo. 
Svetnica Vesna Kranjc je ob tem opozo-

rila, da stavbna pravica še ne upraviču-
je sredstev, ki bi jih lahko za ta projekt 
namenila občina. Žakelj je zato dodal, 
da po izteku stavbne pravice objekt pre-
ide v last občine. Župan je omenjeno 
razpravo sklenil z besedami, da je treba 
k vsemu skupaj pristopiti pozitivno, želi 
pa si, da bi bilo vse zakonito, da zaradi 
tega kasneje občina ne bi imela težav.

Tretjina proračuna za naložbe

MATEJA RANT

KOLOFON
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Občinski svetniki so na zadnji seji obravnavali tudi letošnji proračun, pri katerem 
prihodke načrtujejo v višini 5,7 milijona evrov, odhodki pa naj bi znašali 6,5 milijona 
evrov.

Letošnja nekoliko debelejša snežna ode-
ja je omogočila ureditev tekaških prog 
tudi v Žireh. V Račevi je za urejene proge 
poskrbel Smučarski skakalni klub Nori-
ca Žiri, v Brekovicah Miha Mlinar s svo-
jo ekipo, krajani sami pa so uredili še 
proge na Ledinici pod cerkvijo sv. Ane.

MATEJA RANT

Urejene tekaške proge v Račevi / Foto: Tanja Mlinar

Urejene  
tekaške proge

Med največjimi izdatki je župan omenil 370 tisoč evrov, ki jih bodo 

namenili za že zgrajeno obvoznico, pri kateri je delež občine znašal 

okrog 25 odstotkov. Približno 370 tisoč evrov bodo namenili tudi za 

sofinanciranje obnove ceste proti Osojnici.
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Župan je na srečanju poudaril, da je gle-
de na odziv uporabnikov storitev zelo do-
bro sprejeta. Veseli ga, da sodeluje tako 
številna ekipa, ki nudi brezplačne prevo-
ze starejšim vsak dan med tednom.
Občina Žiri je v projekt Prostofer vsto-
pila junija 2020 in starejšim od takrat 
dalje zagotavlja brezplačne prevoze na 
klic. V tem času so pridobili tudi do-
ločene izkušnje, ki so si jih izmenjali 
med seboj. Tako so vozniki prostovolj-
ci lani opravili 223 prevozov. Največ so 
jih opravili v bolnišnico in zdravstvene 
domove, nekaj pa tudi drugam, npr. 
zdravilišča, največ na zdravniške pre-
glede v Škofjo Loko, Ljubljano, Kranj in 
na Jesenice. Izjemoma so bile vožnje 
opravljene tudi v Izolo, Novo mesto in 
Valdoltro. Najdaljša izvedena vožnja je 
bila do Zdravilišča Laško.
Iz občine Žiri je v ta projekt ta čas vklju-
čenih deset prostovoljnih voznikov: Iztok 
Andreuzzi, Marijan Dolenec, Milan Fre-
lih, Branko Filipič, Vojko Gruden, Angel-
ca Jezeršek, Jože Mlinar, Peter Pivk, Mi-
lan Sovinc in Jože Tavčar. V večini so to 
mlajši upokojenci, med njimi je tudi ena 
upokojenka. Vsi so izredno aktivni tudi 

na drugih področjih družbenega življe-
nja in so prostovoljci z velikim srcem, ki 
podarjajo svoj čas in dobro voljo osebam, 
ki potrebujejo tovrstno pomoč. Z vozilom 
je bilo do vključno konec decembra lani 
prevoženih 56.250 kilometrov, samo v 
januarju letošnjega leta 2700 kilometrov.
Projekt Prostofer starejšim omogoča ve-
čjo mobilnost in večjo socialno vključe-
nost, medsebojno povezovanje ter boljšo 

kakovost življenja. Projekt so občani zelo 
lepo sprejeli, saj ga uporablja več kot 110 
uporabnikov, nekateri večkrat, drugi pa 
le izjemoma. Pomoč, ki jo s tem nudijo 
starejšim občanom, je neprecenljiva, za 
kar smo jim neizmerno hvaležni. Obe-
nem vabimo vse, ki si želijo postati pro-
stoferji, da to sporočijo na občino Nataši 
Kopač na e-naslov: natasa.kopac@ziri.si 
ali na telefonsko številko 04/ 50 50 709.

Srečanje žirovskih prostoferjev
Žirovski vozniki 
prostovoljci so se na 
povabilo župana Francija 
Kranjca zbrali v prostorih 
občine, kjer se jim je 
župan zahvalil za njihov 
prispevek k lokalni 
skupnosti, čas ter dobro 
voljo, ki jih namenjajo 
opravljanju brezplačnih 
prevozov 
za starejše.

NATAŠA KOPAČ

Žirovski vozniki prostovoljci na sprejemu pri županu / Foto: Nataša Kopač

Predsedniki in poveljniki vseh štirih gasilskih društev ter poveljnik gasilskega poveljstva Žiri 
pri županu / Foto: Gregor Mlinar

Župan Občine Žiri Franci Kranjc je na 
prednovoletnem sprejemu gostil pred-
sednike in poveljnike vseh štirih ga-
silskih društev, ki delujejo na območju 
občine Žiri, ter poveljnika gasilskega 
poveljstva Žiri. Vsem se je zahvalil za 
dobro in učinkovito delo. Poudaril je, da 

občina gasilsko aktivnost izjemno ceni 
in da se zaveda, da so gasilci tisti, ki ve-
dno priskočijo na pomoč.  Predstavniki 
društev so predstavili svoje načrte za le-
tošnje leto in poudarili, da si želijo večjo 
podporo občine. Na koncu srečanja jim 
je župan zaželel uspešno in mirno leto 
z malo intervencijami ter veliko uspe-
šnih družabnih dogodkov in srečanj.

GREGOR MLINAR

Gasilsko poveljstvo pri županu

NASLEDNJA ŠTEVILKA ŽIROVSKIH 
NOVIC BO IZŠLA 14. APRILA 2023. 

PRISPEVKE ZANJO LAHKO  
POŠLJETE DO PONEDELJKA,  

27. MARCA 2023, NA NASLOV  
MATEJA.RANT@G-GLAS.SI.



4  OBČINSKE NOVICE  

 Ͱ Izkazalo naj bi se, da finančno stanje občine ni tako 
dobro, kot je bilo rečeno pred volitvami. Kaj to pomeni za 
delovanje občine v prihodnje, zlasti pa za načrtovane na-
ložbe?
Stanje ni slabo, ni pa res, kot je bilo predstavljeno, da ima ob-

čina 1,5 milijona evrov presežka, ob čemer naj bi imela prej-
šnja oblast ob začetku svojega mandata milijonsko izgubo, ki 
naj bi jo zapustil predhodnik. Glede na sedanje stanje prora-

čuna lahko rečem, da bomo letos izvajali v glavnem investi-
cije, ki so bile v proračunu načrtovane že lani. Treba bo po-

plačati stroške za izgradnjo obvoznice v višini 370 tisoč evrov, 
obenem letos začnemo odplačevati 250 tisoč evrov posojila za 
športno dvorano, ki ga bomo odplačevali do leta 2036. Ta čas 
ima občina za 2,7 milijona evrov posojil.

 Ͱ V proračunu ste predvideli 6,5 milijona evrov prihodkov. 
Koliko od tega boste lahko namenili za investicije? Kate-
rim naložbam boste letos dali prednost?
Za investicije namenjamo več kot milijon evrov. Podpisana 
je pogodba za rekonstrukcijo ceste in gradnjo pločnikov pro-

ti Osojnici. Obstajajo pa še težave s pridobivanjem zemljišč. 
Upam, da se nam bo z lastniki zemljišč uspelo pogovoriti in 
dogovoriti v čim krajšem času, saj v nasprotnem primeru 
obstaja možnost, da direkcija za ceste od investicije odstopi. 
Poleg gradnje pločnikov investicija vključuje še ureditev jav-

ne razsvetljave ter vodovodnega in kanalizacijskega omrežja. 
Investicijo vodi država, delež občine znaša 370 tisoč evrov. Na 
Selu sta predvidena nadaljevanje gradnje pločnikov in ure-

ditev križišča proti Jarčji Dolini, kjer delež občine znaša 170 
tisoč evrov. Zaključuje se gradnja pločnikov v Novi vasi in re-

konstrukcija Ulice Maksima Sedeja. Še en pomemben projekt 

pa je gradnja komunalne infrastrukture na območju ob Je-

zernici, ki je predvideno za stanovanjsko gradnjo, za kar smo 
v prvi fazi namenili 227 tisoč evrov. Občina namreč že zaosta-

ja z ureditvijo infrastrukture, saj bi občani radi začeli graditi 
stanovanjske objekte. Za asfaltiranje cest v okolici Žirov, na 
podeželju, bomo namenili 85 tisoč evrov.

 Ͱ Koliko sredstev namenjate projektu ureditve središča in 
kdaj lahko pričakujemo začetek del?
Lani je bila podpisana pogodba za izdelavo projektne doku-

mentacije ureditve središča Žirov v znesku 160 tisoč evrov. 
Polovica tega zneska je bila plačana lani, drugo polovico bo 
treba plačati letos, za kar smo v proračunu tudi namenili 

sredstva. O začetku del je danes še težko govoriti, je pa bilo v 
zadnjih mesecih kar nekaj govora o tem, da predlagane pro-

jektne rešitve niso optimalne. S tem se moramo podrobneje 
seznaniti in se odločiti, kako nadaljevati. Središče se mi res 
zdi ključnega pomena in ni vseeno, kako ga bomo uredili.

 Ͱ Kot ste napovedali, boste veliko pozornosti namenili 
tudi pripravi projektov, ki bi jih lahko izvedli v prihodno-
sti, da boste pripravljeni, če bi se pokazale možnosti za pri-
dobitev evropskih sredstev?
Tako je, pripravljene dokumentacije za pridobitev zunanjih 
sredstev ta čas ni na zalogi, še najbližje smo s projektom 
kanalizacije na Selu. Tu se ravno dogovarjamo za pridobi-
tev zemljišča za postavitev čistilne naprave in se trudimo za 
sklenitev služnostnih pogodb, s katerimi lastniki zemljišč 
dovoljujejo vgradnjo kanalizacijskih cevi po njihovih zemlji-
ščih. Pravkar smo ugotovili, da je odprt evropski razpis, ki 
nudi možnost za sofinanciranje gradnje kanalizacije. Na 
voljo je le še nekaj malega sredstev. Naredili bomo vse, kar 
bo v naši moči, da bi lahko pred zaključkom razpisa izvedli 
vse aktivnosti in kandidirali. Če nam uspe pridobiti evropska 

Višja denarna pomoč za novorojence
Letošnji proračun zaradi že začetih investicij in poplačila nekaterih obvez iz 
preteklosti ne dopušča večjih novih naložb, zato se bodo na občini osredotočili 
predvsem na pripravo projektov, za katere bi v prihodnosti lahko pridobili tudi 
evropska sredstva, poudarja župan Franci Kranjc.

MATEJA RANT

Franci Kranjc / Foto: osebni arhiv

»Za investicije namenjamo več kot milijon evrov. 
Podpisana je pogodba za rekonstrukcijo ceste in 
gradnjo pločnikov proti Osojnici. Obstajajo pa še 
težave s pridobivanjem zemljišč.«
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sredstva, bomo investicijo izvedli pred-
nostno, z bistvenim prihrankom sred-
stev. S telekomunikacijskim podjetjem 
smo se tudi dogovarjali o možnosti nji-
hove sočasne gradnje optičnega omrež-
ja. V slabem stanju je tudi nekaj cest in 
del vodovodnega omrežja v mestu, zato 
bomo naročili projektno dokumentacijo 
za obnovo in poiskali možnosti za pri-
dobitev dodatnih sredstev.

 Ͱ V Zdravstvenem domu Žiri ste ure-
dili novo zobozdravstveno ordinacijo. 
Je že znano, kdaj bo zobozdravnik za-
čel delati?
Pred časom sem se sestal z direktorjem 
Zdravstvenega doma Škofja Loka. Po 
njegovih besedah je bilo prvotno pred-
videno, da bo zobozdravnik začel delati 
prvega januarja, a je v zadnjem hipu od-
povedal, tako da so zdaj objavili že drugi 
razpis in nas bodo takoj obvestili, če se 
bo kdo prijavil. Ambulanta pa je opre-
mljena in samo čakamo zobozdravnika.

 Ͱ V januarju ste se udeležili občnih 
zborov vseh štirih gasilskih društev v 
občini, večkrat ste se že sestali tudi s 
poveljnikom občinske gasilske zveze. 
Kaj je bil namen teh srečanj in kaj ste 
se dogovorili?
Želel sem se pobliže seznaniti z delom 
gasilskih društev, pri čemer moram 
priznati, da so me vsi zelo pozitivno 
presenetili, predvsem njihova požrtvo-
valnost in trud. Menim, da je občina 
dolžna zagotavljati sredstva za nakup 
njihove opreme. Nekajkrat sem se zato 
sestal tudi s poveljnikom gasilskega po-
veljstva občine, s katerim sva se pogo-
varjala, kako naj bi potekalo štiriletno 
investicijsko vlaganje v društva. Želim 
si namreč, da se občina ne bi pogovar-
jala z vsakim društvom posebej, ampak 
enotno z gasilskim poveljnikom. Dogo-
vorila sva se, da bo občina v prihodnjih 
štirih letih za investicije v gasilsko 
opremo namenila nekoliko več sred-
stev, skupno 220 tisoč evrov. Novega 
vozila se bodo kmalu razveselili v PGD 
Brekovice.

 Ͱ Gostili pa ste tudi prostovoljne vo-
znike, ki delujejo v sklopu projekta 
Prostofer. Ali ta pomoč v občini dobro 
deluje? Ali bi glede na potrebe uporab-
nikov potrebovali še dodatne voznike?
V naši občini je ta čas deset voznikov 
Prostoferja, lani so opravili 223 voženj 
in pri tem prevozili več kot 20 tisoč kilo-
metrov. To je v Žireh zelo dobro spreje-
to, zato bi resnično pohvalil voznike in 
se jim zahvalil, ker so pripravljeni svoj 

prosti čas nameniti za prevoze starejših 
in drugih pomoči potrebnih. Vozijo vse 
od Jesenic do Ljubljane in zdravilišč na 
slovenski obali. Občani so zelo zadovolj-
ni. Vozniki prevoze izvajajo prostovolj-
no, brezplačno. Projekt Prostofer bi bil 
brez odličnih voznikov zgolj mrtva črka 
na papirju. Prostofer so ljudje. Na sreča-
nju na občini so izrazili željo in interes, 
da se jim priključijo še novi občani, ki 
imajo voljo in čas za izvajanje prevozov. 
Dobrodošel je prav vsak.

 Ͱ Na seji ste obravnavali tudi poroči-
lo o izvedbi projekta TAAFE. Boste na-
daljevali aktivnosti, ki so bile zasta-
vljene v sklopu tega projekta, čeprav 
je formalno že zaključen?
Naš interes je, da se občina vključuje v 
projekte starosti prijazne občine, zato 
bomo tudi v prihodnje sodelovali tam, 
kjer so možnosti izboljšav življenja sta-
rejših občanov, tudi tistih v domovih za 
starejše.

 Ͱ Kako pa je poskrbljeno za najmlaj-
še v občini?
Občina daje prednost tudi najmlajšim. 
Tako smo že sprejeli sklep, da se pomoč 
staršem ob rojstvu novorojenčka pove-
ča s 150 na 250 evrov. Prav tako smo v 

postopku dogovarjanja, da se v kritičnih 
počitniških tednih, ko so starši v službi, 
organizira počitniško varstvo za otroke 
prve triade. Za pokritje razlike do eko-
nomskih cen programov vrtcev pa bo 
občina namenila predvidoma 905 tisoč 
evrov. Tu gre za razliko med plačilom 
staršev in ceno programov vrtcev.

 Ͱ Sneg je po eni strani prinesel viš-
je stroške za zimsko službo, po drugi 
strani pa tudi možnosti za zabavo in 
rekreacijo na snegu, med drugim z 
ureditvijo tekaških prog …
V občinskem proračunu je zagotovljenih 
160 tisoč evrov za izvajanje zimske služ-
be. Kot kaže, ta sredstva letos ne bodo za-
doščala, a kljub temu se občanom ni tre-
ba bati, da ne bi imeli očiščenih cest in 
pločnikov. Naši izvajalci bodo poskrbeli, 
da bodo ceste ustrezno očiščene, občina 

pa bo zagotovila sredstva za plačilo izva-
jalcev. Ob tej priložnosti bi tudi pohvalil 
vseh devet izvajalcev zimske službe v 
občini, ki se trudijo, da čim prej omogo-
čijo prevoznost cest, čeprav je težko v pr-
vem hipu ustreči prav vsem. Sneg pa ni 
prinesel zgolj nevšečnosti, ampak tudi 
obilo zabave za otroke med šolskimi po-
čitnicami, ki so lahko smučali in se san-
kali, poskrbljeno je tudi za tekaške proge 
v Račevi, Brekovicah in na Ledinici.

 Ͱ Februar je v znamenju kulture – to 
je področje, za katero ste obljubili, da 
mu boste v tem mandatu namenili 
več pozornosti. Na kakšen način boste 
to uresničevali? Boste prisluhnili tudi 
željam muzejskega društva po profe-
sionalizaciji muzeja?
Ta čas imamo velik izziv, kam preseliti 
žirovski zgodovinski arhiv, ki ga upra-
vlja Muzejsko društvo Žiri. Trenutno 
je na podstrešju zdravstvenega doma. 
Glede na to, da se pripravlja projektna 
dokumentacija za nadzidavo zdravstve-
nega doma in ureditev prostora za druge 
namene, bo treba depo seliti. Na drugih 
lokacijah zato intenzivno iščemo nado-
mestne prostore. Muzejsko društvo de-
luje izredno dobro, v Starih Žireh se zla-

sti v poletnih mesecih ogromno dogaja. 
Prizadevali si bomo, da najdemo rešitev, 
kako jim v največji meri pomagati. Na-
čelno pa bom intenzivno podpiral zlasti 
dejavnosti, ki se razvijajo na prostovoljni 
ravni.

 Ͱ Marec pa je posvečen ženskam. Ka-
kšno je vaše sporočilo vsem ženskam 
tako ob mednarodnem dnevu žena 
kot materinskem dnevu?
Ženske imajo v naši družbi in življenju 
zelo pomembno vlogo in tako je tudi v 
Žireh. Izredno jih spoštujem in cenim, 
čeprav jih je včasih težko razumeti in 
jim prisluhniti. (smeh) Mesec marec, 
ko se počasi prebuja pomlad in se dne-
vi daljšajo, je namenjen ravno njim. Ob 
njihovih praznikih jim želim vse naj-
lepše in najboljše ter da bi se počutile 
sprejete in lepo.

»Pripravljene dokumentacije za pridobitev zunanjih sredstev ta  
čas ni na zalogi, še najbližje smo s projektom kanalizacije na Selu. 
Pravkar smo ugotovili, da je odprt evropski razpis, ki nudi možnost 
za sofinanciranje gradnje kanalizacije. Na voljo je le  
še nekaj malega sredstev. Naredili bomo vse, kar bo v naši moči, 
da bi lahko pred zaključkom razpisa izvedli vse aktivnosti in 
kandidirali. Če nam uspe pridobiti evropska sredstva, bomo 
investicijo izvedli prednostno, z bistvenim prihrankom sredstev.«
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Sredi januarja je bila v Žireh prva leto-
šnja krvodajalska akcija, ki jo je orga-
niziralo Območno združenje Rdečega 
križa (OZRK) Škofja Loka ob pomoči pro-
stovoljk Krajevne organizacije Rdečega 
križa (KORK) Žiri. Bila je uspešna, saj se 
je v dveh dneh na odvzem krvi prijavi-
lo 247 darovalcev. To je za zimski čas in 
obdobje takoj po novem letu veliko. Le-
tos bosta še dve akciji, in sicer 22. in 23. 
maja ter 4. in 5. septembra. Verjamemo, 
da bo število odvzemov vsaj tolikšno kot 
lani, ko je na tri akcije prišlo 854 krvo-
dajalcev, čeprav so bile še nekaj mese-
cev posebne razmere zaradi covida-19. 
Hvala vsem za to humano dejanje, ena-
ko tudi lastniku prostorov, kjer akcije 
potekajo.
Krvodajalstvo je le eno področje, kjer 
sodelujemo prostovoljci Rdečega križa. 
Lani smo opravili več kot 1500 prosto-
voljnih ur. Realizirana je bila večina 
načrtovanih nalog oz. dejavnosti. Žal 
ponovno nismo organizirali tradicio-
nalnega oktobrskega srečanja starejših 
občanov, ki se ga navadno udeleži okrog 
180 ljudi. Zbiranje takega števila starej-
ših ljudi je bilo iz zdravstvenih razlogov 
odsvetovano. Z Občino Žiri se bomo po-
trudili, da bo letos do srečanja končno 
prišlo. Veseli nas, da so lahko spet za-
živele štiri skupine starejših za samo-
pomoč, ki se sestajajo tedensko. Veliko 
bolje je bilo tudi glede obiskov starej-
ših na domu in v domovih za starejše. 
Največ je bilo obiskanih pred božičnimi 
prazniki. Z odprtjem doma SeneCure v 
Žireh se je število občanov Žirov v do-
movih precej povečalo. Obiskali smo jih 
v Žireh, Škofji Loki, Horjulu, na Vrhniki, 
v Logatcu in Idriji, občanom, ki bivajo v 
domovih v drugih bolj oddaljenih kra-
jih, smo poslali voščilnice.
S sredstvi, ki jih zberemo s članarino in 
prispevki Občine Žiri ter dobrotnikov, 
lahko nudimo razne oblike humanitar-
ne in socialne pomoči. Od aprila lani na 
različne načine pomagamo tudi ukra-

jinskim begunskim družinam, ki živijo 
v Žireh. Občasno bomo občane povabili 
na brezplačne meritve krvnega sladkor-
ja in tlaka na različnih lokacijah. Mer-
jenja kostne gostote na petnici pa letos 
ne bo (je na dve leti).

Ker nas v tem času več ljudi sprašuje 
glede zbiranja materialne pomoči za 
prizadete v potresih v Turčiji in Siri-
ji, dodajam še to pojasnilo. RKS še ne 
zbira materialne pomoči zaradi težav 

logistične narave, torej pošiljanja in 
dostave pomoči na prizadeta območja, 
saj je infrastruktura uničena ali močno 
poškodovana in še ni ustreznih skladišč 
na terenu. Pomoč mora biti načrtovana 
od najnujnejše naprej. Pomagamo lah-

ko z denarnimi sredstvi (javno objavlje-
ni naslovi in TRR humanitarnih orga-
nizacij) in s poslanimi SMS-sporočili 
SKUPAJ5 na številko 1919, s čimer daru-
jete 5 evrov.

Novo leto začeli s krvodajalsko akcijo
Darovanje krvi ima v Sloveniji in tudi na Žirovskem dolgoletno tradicijo in se prenaša 
iz generacije v generacijo. Redni krvodajalci darujejo kri večkrat na leto, pridružujejo 
se jim tudi novi.

MARIJA KOKALJ,  

PREDSEDNICA KORK ŽIRI

Prva letošnja krvodajalska akcija v Žireh / Foto: arhiv KORK Žiri

Občine s Škofjeloškega ter Območna obrtno-podjetniška zbornica Škofja Loka so obliko-
vale poseben finančni sklad, Kreditno shemo, ki deluje v okviru Razvojne agencije Sora. 
Tudi letos so objavili javni razpis, na podlagi katerega prek izbrane banke dodeljujejo 
ugodna posojila za obratna sredstva in investicije za podjetnike, zasebnike, družbe z 
omejeno odgovornostjo, društva, kmetije ... Posojila za obratna sredstva je mogoče dobiti 
za financiranje tekočega poslovanja. Rok vračila je 36 mesecev, obrestna mera znaša 2,60 
odstotka nominalno. Za posojila za investicije je rok vračila nad 36 pa do 120 mesecev, 
obrestna mera znaša šestmesečni EURIBOR plus 2,6 odstotka. Minimalni znesek posame-
zne vloge za najem posojila je 5000 evrov.

Ugodna posojila za podjetnike

V dveh dneh se je na odvzem krvi prijavilo 247 darovalcev. To je za 
zimski čas in obdobje takoj po novem letu veliko. Letos bosta še 
dve akciji, in sicer 22. in 23. maja ter 4. in 5. septembra.
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Prva stoletnica v Domu SeneCura Žiri
V Domu SeneCura Žiri so 12. februarja prvič nazdravili stoletnici in počastili okrogli 
jubilej stanovalke Marije Ostanek - Mici.

Marijo, ki se je rodila v Čatežu pri Veliki Loki, je pot »s tre-
buhom za kruhom« najprej pripeljala v Škofjo Loko, kjer je 
spoznala svojega moža in se leta 1958 z njim preselila v Žiri. 
Tu sta se hitro vživela; mož s frizerskim salonom, sama pa je 
delo našla v Mercatorju, v pekariji in pri Bahaču. Življenje jo 
je razveselilo s tremi sinovi, šestimi vnuki in sedmimi pra
vnuki, ki jih še vedno z veseljem razvaja z njim najljubšimi 
»ta tankimi« palačinkami.
Mici, ki ji zdravje odlično služi, ni nikoli pomislila, da bo 
dočakala takšno starost, in pravi, da ji je ob tem kar mal-
ce nerodno. Zgovorna stoletnica, ki ostaja nepremagljiva pri 
kartanju in je vedno rada lepo urejena, pravi, da je recept za 
dolgo življenje povsem enostaven: »Mal' jest', nič pit' pa se 
veselit'!« In veselo je bilo tudi domsko praznovanje njene sto-
letnice, ki so ji ga z glasbo polepšali harmonikar Luka Istenič, 
lajnar Borut Novak in ljudski pevci Žabari, s čestitkami pa 
njeni domači, sostanovalci in zaposleni z direktorico Mari-
jo Tavželj. Dobrim željam sta se pridružila tudi predsednik 
druš tva upokojencev Milan Sovinc in župan Franci Kranjc, 
veliko lepih in zdravih let pa slavljenki želimo tudi mi!

Marija Ostanek je praznovala častitljivih sto let. / Foto: Tanja Mlinar

JANA JENKO

OBVESTILO O OBJAVAH  

JAVNIH RAZPISOV ZA LETO 2023

Občina Žiri obvešča, da bodo po sprejetju proračuna, 
predvidoma konec marca 2023, objavljeni naslednji 
javni razpisi:

-  JAVNI RAZPIS ZA OHRANJANJE IN SPODBUJANJE 
RAZVOJA KMETIJSTVA IN PODEŽELJA V OBČINI ŽIRI,

-  JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV IN 
PROJEKTOV NA PODROČJU KULTURE V OBČINI ŽIRI,

-   JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE MNOŽIČNIH IN 
TURISTIČNIH PRIREDITEV V OBČINI ŽIRI,

-  JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DRUŠTVENIH IN 
DRUGIH DRUŽBENIH DEJAVNOSTI V OBČINI ŽIRI,

-  JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE LETNEGA PROGRAMA 
ŠPORTA V OBČINI ŽIRI,

-  JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE STROŠKOV  
UPRAVLJANJA IN OBRATOVANJA ŠPORTNIH OBJEKTOV 
V OBČINI ŽIRI.

Besedila javnih razpisov bodo objavljena na spletni strani  
www.ziri.si (razpisi in objave).

Več informacij v zvezi z objavami lahko dobite pri Nini 
Lukan, telefon: 04 50 50 713.

Občina Žiri

Dobrim željam se je pridružil tudi župan Franci Kranjc. / Foto: Tanja 
Mlinar
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Na podlagi Odloka o istovetnostnih simbolih in priznanjih 
Občine Žiri (Ur. l. RS, št. 61/06, 47/10, 33/14, 7/19) Komisija za 
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občinskega sveta 
Občine Žiri objavlja 

 JAVNI POZIV 
za zbiranje predlogov za podelitev občinskih  

priznanj za leto 2023: naziv častni občan – častna 
občanka občine Žiri in priznanje Občine Žiri

1. Naziv častni občan, častna občanka je najvišje častno pri
znanje Občine Žiri. Je priznanje posamezniku za njegovo živ
ljenjsko delo. Podeljuje se za trajne dosežke na znanstvenem, 
ekonomskem, kulturnem, razvojnem, vzgojnoizobraževal
nem, športnem, naravovarstvenem, humanitarnem ali drugem 
področju dela posamezniku, ki je s svojim delovanjem tako 
prispeval k razvoju, ugledu in uveljavitvi občine Žiri, da ima to 
trajni pomen. Priznanje častni občan oziroma častna občanka 
se podeljuje izjemoma, vendar ne več kot eno na leto. 

2. Priznanje Občine Žiri se podeljuje posameznikom, go
spodarskim organizacijam, javnim ustanovam, društvom ali 
skupinam, ki so dosegli izjemne uspehe na svojih področjih 
v daljšem časovnem obdobju ali uspešno realizirali za razvoj 
ali ugled občine pomemben enkratni projekt. Priznanje ima 
značaj zahvale ter spodbude posameznikom in skupinam za 
opravljeno delo. Priznanja Občine Žiri se podeljujejo vsako 
leto, vendar ne več kot tri na leto. 

Utemeljene predloge za podelitev naziva častni občan, častna 
občanka in priznanj lahko podajo posamezniki, skupine obča
nov, gospodarske družbe, javni zavodi, politične stranke in ne
odvisne liste, zastopane v Občinskem svetu Občine Žiri, druš
tva, državni organi, vaške skupnosti in druge organizacije ter 
skupnosti. 

Predlog za podelitev priznanja mora biti v pisni obliki in 
mora vsebovati:
– naziv oz. ime in priimek predlagatelja,
–  naziv oz. ime in priimek predlaganega kandidata za priznanja 

in osnovne osebne/matične podatke,
– vrsto predlaganega priznanja, 
– obrazložitev predloga,
–  kratko obrazložitev predloga (do 1000 znakov brez presled

kov za predstavitev na podelitvi v primeru izbora),
– pisno soglasje predlaganega kandidata za priznanje.

Predlagatelj lahko določenega kandidata za priznanje v okviru 
enega poziva predlaga samo za eno izmed priznanj.

Predloge za občinska priznanja za leto 2023 zbira Komisija za 
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, in sicer na naslovu 
Občina Žiri, Loška cesta 1, 4226 Žiri, s pripisom »OBČINSKA PRI
ZNANJA«. Komisija bo obravnavala predloge, ki bodo prispeli 
priporočeno po pošti ali osebno na sedež Občine Žiri do vklju
čno 10. maja 2023. Nepopolnih in nepravočasnih predlogov 
komisija ne bo obravnavala. Komisija bo predloge ocenila ter 
posredovala mnenje v obravnavo in odločitev Občinskemu 
svetu Občine Žiri. 

Žiri, 31. 1. 2023
Št.: 0940001/20231 Nejc Brence, predsednik 
 Komisije za mandatna vprašanja, 
 volitve in imenovanja

Občina Žiri

Turistično društvo Žiri v sodelovanju z Občino Žiri tudi letos orga-
nizira že tradicionalno Pustno povorko, ki bo na pustno soboto, 
18. februarja, z začetkom ob 14. uri. Vse maškare, male in velike, 
se bodo zbrale na parkirišču pred Zadružnim domom. Zabavni 
program, ki so ga pripravile Pike Nogavičke iz VVE pri OŠ Žiri, se 
začne ob 14. uri. Nastopu gostujoče skupine v organizaciji Pihalne 
godbe Alpina Žiri in nastopu posebnih gostij Trebanjskih mažo-
retk sledi pustna povorka. Maškare se bodo sprehodile po glavni 
cesti od Zadružnega doma do trgovine Market Spar in nazaj do 
parkirišča pred Zadružnim domom. V pustni povorki bodo poleg 
maškar sodelovale tudi Pike Nogavičke, pihalna godba in mažo-
retke. Po vrnitvi nazaj na parkirišče seveda sledi še zabavni pro-
gram, sladkanje s krofi, bomboni in sladko peno, ne bo pa manj-
kalo niti pokovke in toplega čaja.

Pustna povorka v Žireh

Turistično društvo Žiri tudi letos aktivno sodeluje z Razvojno agen-
cijo Sora. V sklopu dogodkov ob dnevu turističnih vodnikov bo v 
Muzeju Žiri v torek, 21. februarja, od 15. do 18. ure možen brezpla-
čen voden ogled čevljarske in čipkarske zbirke. Poleg ogleda zbirk 
bosta obe tradicionalni obrti predstavljeni tudi v živo, saj bodo 
poleg turističnega vodnika prisotni tako čevljar kot klekljarice.
Vsi lepo vabljeni.

Ob dnevu turističnih vodnikov

Letošnjo pustno povorko bodo popestrile tudi Trebanjske 
mažoretke. / Foto: arhiv TD Žiri

Ob dnevu turističnih vodnikov vabijo na brezplačen voden ogled 
čevljarske in čipkarske zbirke v Muzeju Žiri. / Foto: Iztok Bončina
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Prebivalci Žirovskega Vrha so se konec 
lanskega leta razveselili novega mostu, 
ki povezuje sosednji občini Žiri in Gore-
nja vas -Poljane. Kot je pojasnil župan 

Franci Kranjc, je bil stari most dotrajan 
in močno poškodovan, zato so se na Ob-
čini Žiri odločili za gradnjo novega. Po-
stavitev novega mostu je bila vredna 27 
tisoč evrov, dela so bila zaključena konec 

lanskega decembra. »Novi most bo omo-
gočal prevoz kamionov in drugih grad-
benih in kmetijskih strojev ter omogočil 
kakovostno cestno povezavo za občane 
obeh občin,« je ob tem še poudaril Kranjc.

Novi most  
povezal  
sosednji  
občini
V Žirovskem Vrhu so stari 
dotrajani most nadomestili 
z novim.

MATEJA RANT

Novi most v Žirovskem Vrhu / Foto: arhiv občine

POZIV K JAVNEMU VPISU  
novincev v Vrtec pri Sv. Ani - Žiri  

za šolsko leto 2023/2024

Vrtec pri Sv. Ani – Žiri, Loška cesta 59, 4226 Žiri, v skladu z 2. 
odst. 3. čl. Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec (Uradni list RS, št. 
24/2019) objavlja javni vpis novincev za šolsko leto 2023/2024 
v Vrtec pri Sv. Ani - Žiri.

Vpis bo potekal od 1. 3. 2023 do 31. 3. 2023.

Vlogo s potrebnimi dokazili je treba oddati najkasneje  
do 31. 3. 2023 na sedež vrtca, v okviru odpiralnega časa med 
5.45 in 15.30 ali jo poslati priporočeno po pošti. Vloge za  
vpis otrok so na voljo na sedežu vrtca in na spletni strani 
www.vrtecprisvani.si.

Vloge oddajo:
· starši, ki otroke prvič vpisujejo v vrtec,
·  starši otrok, ki so vlogo oddali izven razpisnega roka in otrok 
ni bil sprejet v vrtec.

Dodatne informacije:
Vloge staršev, katerih otroci so rojeni v letu 2023, in vloge, ki 
bodo prispele po roku za oddajo, bodo evidentirane, obravna-
vane pa le v primeru, da bi po izvedenem javnem vpisu bilo več 
prostih mest kot prijav.

Obvestila o sprejemu oz. zavrnitvi bodo vlagatelji prejeli v 8 
dneh po seji Komisije za sprejem otrok v vrtec, ali v roku 8 dni 
od zaključka postopka, če bo prostih mest dovolj in zasedanje 
Komisije za sprejem otrok v vrtec ne bo potrebno.

Dodatne informacije v zvezi z javnim vpisom zainteresirani 
dobijo na sedežu vrtca na tel. št. 04/510 41 00 ali po e-pošti  
info@vrtecprisvani.si ali vrtecsvane@gmail.com.

Žiri, 6. 2. 2023                                                     Direktor Andrej Jemec

Občina Žiri

POZIV K JAVNEMU VPISU  
novincev v VVE pri OŠ ŽIRI za šolsko  

leto 2023/2024

Osnovna šola Žiri, VVE Žiri, Jobstova c. 22, 4226 Žiri, v skladu z 2. 
odst. 3. čl. Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec (Uradni list RS, št. 
24/2019) objavlja javni vpis novincev za šolsko leto 2023/2024 
v Vzgojno varstveno enoto Žiri.

Vpis bo potekal od 1. 3. 2023 do 31. 3. 2023.

Vlogo s potrebnimi dokazili je treba oddati na sedežu vrtca, v 
času uradnih ur, od 8.00 do 12.00, ali jo poslati priporočeno po 
pošti.

Vloge za vpis otrok so na voljo na sedežu vrtca, na spletnih  
straneh vrtca in občine.

Vloge oddajo:
·   starši, ki otroke prvič vpisujejo v vrtec,
·    starši otrok, ki so vlogo oddali pred razpisnim rokom, in starši 

otrok, ki niso bili sprejeti v vrtec.

Dodatne informacije:
Vloge staršev, katerih otroci so rojeni v letu 2023, in vloge, ki 
bodo prispele po roku za oddajo, bodo evidentirane, obravna-
vane pa le v primeru, da bi po izvedenem javnem vpisu bilo več 
prostih mest kot prijav.

Obvestila o sprejemu oz. zavrnitvi bodo vlagatelji prejeli v 8 
dneh po seji Komisije za sprejem otrok v vrtec, ali v roku 8 dni 
od zaključka postopka, če je prostih mest dovolj in zasedanje 
Komisije za sprejem otrok v vrtec ni potrebno.

Dodatne informacije v zvezi z javnim vpisom zainteresirani  
dobijo na sedežu vrtca, pri vodji vrtca ge. Andreji Oblak Kavčič, 
tel. št. 04 50 50 814 ali e-pošta vrtec@osziri.si.

Datum: 7. 2. 2023                                       Ravnatelj Marijan Žakelj

Občina Žiri
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NEJC BRENCE, EKONOMSKI TEHNIK, SDS
»Za kandidaturo sem se odločil, ker vi-
dim v Žireh kar nekaj področij, ki jih 
lahko skupaj izboljšamo. Zavedati se 
moramo, da živimo v razvitem, varnem 
in prijaznem okolju, kar dokazujejo tudi 
mnoge raziskave, in na nas je, da v tej 
smeri gradimo občino, v kateri bomo še 
naprej z veseljem živeli. Kljub temu je 
pred nami kar nekaj dela. Eden izmed 
ključnih projektov v prihodnjih letih bo 

ureditev centra Žirov, ki se vleče že (pre)
dolgo. Problematična je tudi pokritost 
s signalom in optiko. Čas je, da se med 
prioritete postavi tudi razvoj žirovskega 
podeželja in turizma. Prednostno se bom 
zavzemal za boljše življenjske pogoje 
mladih. Mladi se v naši občini srečuje-
mo predvsem z bivanjsko problematiko, 
slabimi avtobusnimi povezavami ter po-
manjkanjem aktivnosti za mlade. Ak-
tivno si bom prizadeval, da bomo mladi 
kmalu imeli svoje prostore za potrebe 
neformalnega izobraževanja in zabave.«

IDA FILIPIČ PEČELIN, UNIV. DIPL. 
INŽENIRKA GOZDARSTVA, NEODVISNA 
LISTA ZA NAPREDEK ŽIROV
 »Glede na moj EMŠO in staž v lokalni 
politiki sem resno menila, da je čas, da 
ne kandidiram več, še posebno zato, ker 
nam je uspelo v Listi za Žiri pritegniti 

k sodelovanju sposobne in perspektiv-
ne mlade ljudi. K drugačni odločitvi me 
je privedla ocena, da ima Lista skupaj 
s svojim županskim kandidatom na 
tokratnih volitvah realno možnost, da 
po nekaj mandatih v opoziciji prevzame 
dolžnost in odgovornost vodenja občine 
ter s tem dobi možnost uresničevanja 
svojega programa. Pri tem sem želela 
sodelovati. Spremeniti si želim pred-
vsem način dela – večje vključevanje 
občinskega sveta in njegovih delovnih 
teles v prepoznavanje problemov in 
prioritet, iskanje rešitev, spremljanje 
izvajanja projektov, večja odprtost za 
različna mnenja, vključevanje čim več 
domačih strokovnjakov v različne pro-
jekte; več pozornosti nameniti posegom 
v prostor, arhitekturi, dediščini; pove-
čati aktivnosti za pripravo projektov, za 
katere bomo iskali sofinanciranje.« Po-
hvaliti je po njenih besedah mogoče veli-
ko: stanje primarnega zdravstva, ureje-
nost komunale, športno infrastrukturo, 
skrb za šolski prostor, društvene dejav-
nosti ... »Seveda pa je povsod še prostor 
tudi za izboljšave.« Prednostno se bo 
zavzemala za naslednje projekte: s pro-
jektiranjem urejanja centra Žirov najti 
čim kakovostnejše, ljudem prijazne, 
racionalne in postopno izvedljive reši-
tve; pospešiti postopke za nadaljevanje 
gradnje obvoznice in prevzeti iniciativo; 
aktivnosti za izboljšanje informacijsko-

-komunikacijskih povezav; dolgoročno 
zagotavljanje prostorskih možnosti za 
razvoj gospodarskih dejavnosti.

MATEJ GREGUROVIČ, UNIVERZITETNI 
DIPLOMIRANI ORGANIZATOR, 
NEODVISNA LISTA ZA NAPREDEK ŽIROV
 »V prejšnjih letih sem z delom v občin-
skem svetu ter odboru za prostorsko 
planiranje in gospodarjenje z nepremič-
ninami po svojih močeh prispeval k delo-
vanju in razvoju naše občine, kar mi daje 
zadovoljstvo. Lista je tokrat prvič imela 
županskega kandidata in s tem nov iz-
ziv, kar me je dodatno prepričalo še za 
eno kandidaturo. Obiskovalci Žirov izra-

žajo začudenje, kako ima lahko naš kraj 
tako močno gospodarstvo. Odgovor je ve-
dno enak – zaradi delavnih in sposobnih 
prebivalcev občine in bližnje okolice. To 
se kaže tudi v prostovoljstvu, delovanju 
športnih klubov, raznih društev. Na po-
dročju šolstva in zdravstva se je naredil 
velik napredek, potrebna pa bodo nadalj-
nja vlaganja v prometno infrastrukturo v 
Žireh in na podeželju. Možnosti so na po-
dročju turizma.« Med prednostnimi pro-
jekti je navedel uspešen zaključek že za-
četih projektov obnove ulic, zavzemal pa 
se bo še za obnovo Dražgoške, Prvomajske 
in Dobračevske ulice, asfaltiranje cest na 
žirovskem podeželju, gradnjo pločnika ob 
Čevljarski ulici in cesti Pod Griči, ureditev 
primerne prometne povezave v industrij-

Novoizvoljeni člani občinskega sveta

Na decembrski ustanovni seji so potrdili mandate petnajstim novoizvoljenim 

občinskim svetnikom, ki jih predstavljamo v tokratni številki. Vsem smo zastavili 
enaka vprašanja: zakaj so se odločili za kandidaturo, kaj si želijo spremeniti oziroma 
kaj bi pohvalili v občini in za katere projekte se bodo prednostno zavzemali v tem 
mandatu.

MATEJA RANT

Nejc Brence / Foto: Tina Dokl

Ida Filipič Pečelin / Foto: Tina Dokl

Matej Gregurovič / Foto: Tina Dokl
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sko cono, nadaljnji razvoj Pustotnika ... 

»Skratka, izzivov ne bo zmanjkalo, sred-

stva pa so žal omejena.«

MAJA JUSTIN JERMAN, UNIVERZITETNA 
DIPLOMIRANA SLOVENISTKA IN 
UMETNOSTNA ZGODOVINARKA, 
NEODVISNA LISTA ZA NAPREDEK ŽIROV
»Moj motiv za ponovno kandidaturo 

je bila močna ambicija Liste za Žiri, da 
končno kot neodvisna lista predlagamo 
župana. Šele na ta način se bo lahko po-

kazala naša prava vsebina, saj bodo tako 

naši načrti veliko bližje uresničitvi. To je 
bil moj največji motiv. Kljub vsemu bi v 
naši občini marsikaj pohvalila: predvsem 
skrb za šolstvo v kraju. Občina skupaj s 
svetniki podpira vlaganje v žirovsko šolo, 
zdi se mi prav, da podpremo projekte 

ustanove, ki dobro dela. Pohvalila bi za-

dnje velike projekte, ki so se izpeljali – od 

športnega centra do obvoznice in medge-

neracijskega centra. Pri vsem naštetem 
mi je žal, da se omenjene stavbe po svo-

ji zunanjosti ne skladajo s prostorom, z 

njim niso v dialogu. Zato se v naslednjem 
mandatu zavzemam predvsem za to, da 

bi bila obnova centra Žirov izpeljana dru-

gače. Da bi poudarili ključne stavbe, ki do-

minirajo v centru, da ne bi gradili novega 

robustnega betonskega objekta. Ustvari-
ti želimo human prostor, ki bo prijazen 
vsem njegovim uporabnikom: pešcem, 
kolesarjem, invalidom, starostnikom, 

mamicam z vozički, avtomobilom in 
uporabnikom parkirnih prostorov.«

DARJAN KACIN, UNIVERZITETNI 
DIPLOMIRANI MEDIJSKI 
KOMUNIKOLOG, NEODVISNA LISTA ZA 
NAPREDEK ŽIROV
 »Ni mi vseeno, kam gremo in kako 
bomo živeli, zato želim z neobreme-

njenim pristopom in s svežimi idejami 
prispevati svoj delež k razvoju tega kra-

ja. Že dlje časa spremljam tudi lokalno 
politiko in mislim, da je čas, da tudi 
malce mlajša generacija dobi svoj glas 
in možnost soodločanja o pomembnih 
stvareh v občini. Žiri so polne lepih na-

ravnih danosti, smo gospodarsko razvi-
ti, ljudje se med sabo dobro razumemo. 

Ne maram delitev in spoštujem mnenja 

drugače mislečih. Morda pa pogrešam 
več sodelovanja in vlaganja na področju 
kulture in umetnosti. To bi še obogatilo 
naše okolje in spodbudilo tudi turistič-

no dejavnost. Menim, da mora občinski 
svetnik imeti širši pogled, odločati pa 
čim bolj objektivno. Podprl bom pro-

jekte, ki bodo zastavljeni kakovostno in 

strokovno. Želim si, da bi za Žiri poiska-

li sveže in tehnološko napredne rešitve, 
a hkrati ohranili našo dediščino in skrb 
za naravo in ljudi.«

MITJA KOZAMERNIK, DIPLOMIRANI 
INŽENIR ZOOTEHNIKE, NEODVISNA 
LISTA ZA NAPREDEK ŽIROV
 »Za ponovno kandidaturo sem se od-

ločil, da v okviru Neodvisne liste za 
napredek Žirov nadaljujemo delo pri 
uresničevanju zastavljenega programa 
za nadaljnji razvoj Žirov in okolice. Za-

vedam se, da en sam posameznik ne 

more nič spremeniti. Lahko pa moje 
sodelovanje v občinskem svetu prispe-

va k napredku in realizaciji nadaljnje-

ga razvoja občine in uresničevanju po-

treb občanov za kakovostno življenje. 
V občini Žiri gre pohvala društvom in 
posameznikom, ki s prostovoljnim de-

lom in sodelovanjem z občino skrbijo 
za dejavnosti v širšem pogledu, za do-

bro vseh krajanov in s tem nadgraju-

jejo različne možnosti, krepijo razvoj 
določenih področjih, skrbijo za šport, 
kulturo, stik z naravo, za pomoč sočlo-

veku v primeru nesreč ... V tem man-

datu se bom zavzemal za uresničitev 

predvolilnih obljub Neodvisne liste za 
napredek Žirov, da se prisluhne vsem 
dobrim novim idejam v dobrobit obča-

nov. Kot Selan pa za dokončanje trase 
pločnikov skozi naselje Selo ter izgra-

dnjo kanalizacijskega in širokopasov-

nega optičnega omrežja.«

DAMJANA KRAMPERŠEK, 
EKONOMSKO-KOMERCIALNA TEHNICA, 
NEODVISNA LISTA ZA NAPREDEK 
ŽIROV
»Predvsem videnje in neizmerna že-

lja o možnih spremembah, ki lahko 
vidno vplivajo na naše lokalno oko-

lje, v katerem živimo in je del našega 
vsakdanjika, sta mi dala v premislek 

o kandidiranju v občinski svet. Občina 
ima v teku kar nekaj projektov, ki se 

izvajajo. Treba jih je dokončati v dogle-

dnem času, s pridobivanjem finančnih 
sredstev iz EU pa vse moči usmeriti v 
nove in že zastavljene projekte, ki bodo 
dali večjo dodano vrednost življenju v 
občini Žiri. Pohvaliti velja občino, saj 
je dejavna pri razvoju mnogih družbe-

nih dejavnosti, kot so kultura, šport, 
izobraževanje, zdravstvo, socialno var-

stvo in delovanje mladih. Želim si, da 
bi bilo več narejeno na področju turiz-

ma in kolesarskih poti, saj imamo tu 
mnogo neizkoriščenega potenciala. 

Maja Justin Jerman / Foto: Tanja Mlinar

Darjan Kacin / Foto: Tina Dokl

Mitja Kozamernik / Foto: Tina Dokl

Damjana Kramperšek / Foto: Tina Dokl
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Živim na podeželju, ki ima predalpski 
karakter in je privlačno za obisk turi-
stov. Za njegov razvoj je izrednega po-
mena tako prometna kot tudi druga 
infrastruktura, zato je moja želja, da 
se makadamske ceste čim prej asfalti-
rajo, del finančnih sredstev pa usmeri 
tudi v razvoj turizma na podeželju.«

DRAGO KRAMPERŠEK, INŽENIR 
USNJARSKO-PREDELOVALNE 
INDUSTRIJE, NEODVISNA LISTA ZA 
NAPREDEK ŽIROV
»V prejšnjem mandatu sem bil član ko-
misije za šport in v štirih letih se je na-
bralo kar nekaj še nerešenih vsebin. Z 
izkušnjami, ki sem jih pridobil pri dol-
goletnem vodenju nogometnega kluba 
in sodelovanju v komisiji za šport, že-
lim še naprej aktivno prispevati k re-
ševanju težav, s katerimi se srečujemo 
klubi in društva. Res je v zadnjem času 
občina namenila kar nekaj sredstev za 
športno infrastrukturo, v mislih imam 
predvsem športno dvorano, in kar ne-
kaj športnih društev in rekreativnih 
skupin je tako pridobilo boljše pogoje za 
izvajanje programov. To je seveda po-
hvalno, so se pa na drugi strani zane-
marila nekatera druga področja športa 
in rekreacije v našem kraju. Največjo 
težavo vidim v sofinanciranju dejavno-
sti športa, saj je ta postavka v proraču-
nu praktično nespremenjena že več kot 
15 let in marsikatero društvo se je tudi 
zato znašlo v nezavidljivem finančnem 
položaju. Gre za pomembno temo, ki ji 
je treba posvetiti več pozornosti. V Žireh 

je število dobro delujočih športnih dru-
štev nadpovprečno in imamo občani na 
srečo dobro izbiro športnih vsebin. Po-
dročje, ki ga pokrivam kot član Liste za 
Žiri, je šport, in kot predsednik komisije 
za šport se bom v naslednjem štirile-
tnem mandatu zavzemal predvsem za 

ohranitev in tudi napredek pogojev za 
delovanje.«

VESNA KRANJC, UNIVERZITETNA 
DIPLOMIRANA PRAVNICA, NEODVISNA 
LISTA ZA NAPREDEK ŽIROV
»Žiri so občina z lepo naravo, uspešni-
mi podjetji, predvsem pa delavnimi in 
zavzetimi ljudmi. In taki občini želim 
podeliti svoj čas, znanje in izkušnje, ki 
sem jih večinoma pridobila zunaj do-
mačega kraja. Za kandidaturo so me 
spodbudili občani, ki so pohvalili moje 
dejavno in strokovno delo v preteklem 
mandatu. Še dodatna motivacija pa je, 
da smo se v Listi za Žiri srečali sode-
lavci, ki lahko vsak s svojega podro-
čja prispeva k napredku in boljšemu 
življenju v občini. Pohvalila bi veliko 
pripravljenost Žirovcev s prostovolj-
nim delom prispevati h kakovosti bi-
vanja. Živimo v občini, kjer prijaznost 

in poštenost še nekaj veljata. Želim, da 
te ljudi opazimo, še bolj prisluhnemo 
njihovim idejam in jim omogočimo 
dobre pogoje za delo.« V tem mandatu 
si bo prizadevala predvsem za varnost 
otrok in drugih udeležencev v prometu 
ter se zavzemala za projekte, ki prispe-
vajo k varovanju okolja, med prioritete 
uvršča še skrb za mladino in starejše. 
»Predvsem pa, da se bodo projekti vo-
dili učinkovito, pošteno in gospodar-
no.«

MITJA PETERNEL, GIMNAZIJSKI 
MATURANT, SD
»Eden prevladujočih dejavnikov, za-
kaj sem se odločil za kandidaturo, je 
odhod v pokoj, saj bom imel posledič-
no veliko več časa, ki ga želim porabiti 
tudi v dobro naše občine. Pohvalno je, 
da so v preteklih mandatih na občini 
izvedli kar nekaj vidnih projektov. Po-
grešal sem večjo vključenost občank in 

občanov v odločanje. V tem mandatu se 
bom prednostno zavzemal za pokritje 
celotnih Žirov z optičnim omrežjem, saj 
sem v času covida, ko je cela družina 
morala delati od doma, tudi sam obču-
til, da optično omrežje res nujno potre-

bujemo. Seveda so tu še drugi projekti, 
kot je ureditev centra Žirov, večja dosto-
pnost do pediatra in ginekologa, izgra-
dnja pločnikov, ureditev razsvetljave, 
kolesarskih poti …«

PETER PODOBNIK, DIPLOMIRANI 
INŽENIR STROJNIŠTVA, SDS
Pravi, da se je za kandidaturo odločil, 
ker je treba v občini še marsikaj posto-
riti. »V občinskem svetu začenjam svoj 
drugi mandat, bolj izkušen. Svetniška 
skupina SDS Žiri se bo trudila, da se bo 
glas Žirovk in Žirovcev na občini slišal 
in v čim večji meri upošteval. Potreb-
nega je več stika s prebivalci naše ob-

čine na terenu. Marsikatera težava je 
oziroma bo hitreje rešena z osebnim 
stikom. Ko prideš do ljudi, se po veči-
ni odprejo in povedo za probleme, na 
katere ima občina vpliv. Treba jim je 
samo prisluhniti in pomagati. Mar-
sikdo je pripravljen s svojim delom in 
pomočjo občine rešiti težavo.« Pohval-

Drago Kramperšek / Foto: Tina Dokl

Vesna Kranjc / Foto: Tina Dokl

Mitja Peternel / Foto: Tina Dokl

Peter Podobnik / Foto: Tina Dokl
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no se mu zdi, da se ureja infrastruk-

tura, podpira šport, kultura, društva  ... 

»Občinski svet je na zadnji seji potrdil 
dvig denarne pomoči ob rojstvu otroka, 
kar je majhen, a pozitivni signal.« Na 

zadnji seji so svetnike seznanili tudi s 

predlogom proračuna za letošnje leto 
in v času, ko je v javni obravnavi, bo 
njihova svetniška skupina pripravila 

amandmaje na ta predlog. »Občinski 
svet v začetku vsakega novega manda-

ta s proračunom potrdi, kaj bo njihova 
prioriteta, zato je treba za dosego ciljev 

doseči kompromise in razumevanje 
vseh vpletenih. So pa projekti v izvaja-

nju, ki so nujni za razvoj občine, var-

nost občanov ...«

NIKA ŠTREMFELJ, HORTIKULTURNI 
TEHNIK, CERTIFICIRANA 
HIPNOTERAPEVTKA IN PREHRANSKA 
SVETOVALKA, SDS
»Za kandidaturo sem se odločila, ker bi 
rada pobliže spoznala delovanje naše 
občine in aktivno sodelovala pri tem, 
da naredimo občino še prijetnejšo vsem 
občanom. V občini bi kot prvo pohvalila 
spodbujanje pomoči starostnikom, saj 
se je na tem področju v zadnjem času 
res lepo napredovalo, tako z domom za 

starejše kot projektom Prostofer. Pohva-

lila bi tudi zavzemanje za rekonstrukci-

je cest in seveda izgradnjo prvega dela 

obvoznice. Menim pa, da bi bilo mogoče 
veliko izboljšati na področju aktivnosti 
za starejšo mladino, saj ta čas v obči-
ni ni nekega prostora, kjer bi se lahko 

zbirala. Sama se bom v tem mandatu 

zavzemala za prav vse dobre predloge, 

ne glede na to, od kod bodo izvirali. Že-

lim si, da bi bila naša občina prijetna za 
vse generacije in na vseh področjih. Za-

vedam se, da ne gre vse hkrati, a malo 

po malo, s sodelovanjem, verjamem, da 

lahko uspemo.«

NIKA ŠTUCIN PADOVAC, 
UNIVERZITETNA DIPLOMIRANA 
NOVINARKA, SDS
»Sem ponosna Žirovka, zato si življenja 
kje drugje kot v zame najlepšem mestu 

na svetu sploh ne predstavljam. Letos 

sem prvič izvoljena v občinski svet in 
to je zame velika čast. Zdaj namreč 
neposredno sodelujem pri odločitvah, 
ki bodo mojo občino naredile še lepšo, 
boljšo, uspešnejšo. Pohvalila bi višino 

sredstev, ki jih je Občina Žiri pripra-

vljena vložiti v razvoj športnih in dru-

gih društev, a bi si želela, da bi bila ta 
veliko enakomerneje in pravičneje raz-

deljena. Čas bi že bil, da se končajo štu-

dije o ureditvi centra mesta in se dela 

dejansko začnejo. Križišča pri Ambasa-

di, ki sodi v ta projekt, je z vidika pro-

metne varnosti res kritična točka. Ker 
je zdravje in varnost soobčanov zame 
na prvem mestu, temu projektu dajem 

prednost.«

JOŽE STANONIK, DIPLOMIRANI 
UPRAVNI ORGANIZATOR, NSI
Za ponovno kandidaturo se je odločil, 
ker si želi, da bi občinski svet tudi v 
prihodnje deloval z mislijo na dobrobit 

čim več Žirovk in Žirovcev. »Spodbudil 
bi občanke in občane k ohranjanju ra-

stlinskega in vodnega bogastva s pou-

darkom na izkoriščanju alternativnih 
virov energije. Pohvalil bi delo in aktiv-

nosti prejšnjega župana mag. Janeza 
Žaklja, občinske uprave in direktorja v 
preteklem obdobju. Naredili so veliko 

delo za skupno dobro prebivalcev žiro-

vske občine. Določene aktivnosti, za-

čete v minulem mandatu, se bodo za-

ključile v prvi polovici letošnjega leta. 
Sredstva za zaključek teh projektov so 
zagotovljena. S preferenčnimi glasovi 
izvoljen svetnik na listi NSi se bom tru-

dil zastopati interese svojih volivcev in 

bom v občinski svet posredoval njiho-

va mnenja in pobude. Nadaljeval bom 

korekten, povezovalen in v korist Žirov 
usmerjen nastop.«

JANEZ ŽAKELJ, MAGISTER 
MIKROBIOLOGIJE , NSI
»Za to, da bi bile Žiri tudi v prihodnje 
kraj, kjer je lepo živeti, sem pripravljen 
prispevati svoje znanje in izkušnje. Žiri 
so med najrazvitejšimi občinami tudi 
zato, ker smo Žirovci pripravljeni sode-

lovati pri razvoju kraja in iščemo pred-

vsem stvari, ki nas povezujejo. Želim si, 
da bi bilo tako tudi v prihodnje. Za skla-

den razvoj občine je pred osebnimi inte-

resi treba predvsem prisluhniti večini, 
ki je v strategiji razvoja naše občine za-

črtala želeno smer in projekte. Želim si, 
da bi občina še naprej upoštevala voljo 
ljudi, ki je bila potrjena v omenjenem 

dokumentu. Podprl bom tiste projekte, 

ki bodo izboljšali infrastrukturo za ob-

čane in podjetja, ter projekte, ki bodo 
namenjeni predvsem našim otrokom, 

mladini in starejšim. Dobro medgene-

racijsko sodelovanje bo tudi v prihodnje 

izziv in priložnost. «

Nika Štremfelj / Foto: Tina Dokl
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Ribiška družina Žiri ima 15 kilometrov ribolovnih voda (del 
reke Sore) in kar 57 kilometrov gojitvenih voda, Sorinih pri-
tokov. »Imamo svojo lastno ribogojnico, trenutno imamo že 
nasmukanih okrog 200.000 iker. Ko se izvalijo, jih damo v 
vodotoke, vanj jih vlagamo na podlagi ribiško-gojitvenega 
načrta, ki ga potrjuje Zavod za ribištvo. Najprej odlovimo tri 
leta stare ribe, jih vložimo v ribolovni vodotok, potem pa ikre 
naselimo v gojitvene vode. Ta cikel se obnavlja na tri leta,« 
nam je povedal predsednik Ribiške družine Žiri Miro Mahnič.

PODTALNICE SE ZNIŽUJEJO
»Tako sušnega obdobja, kot je bilo lani, dejansko še ni bilo; so se 
dogajala, a ne tako občutljiva. Lani kakega večjega dežja ni bilo 
tudi po tri, štiri mesece, pred tem pa dve leti covida ... Ribolov je 
bil praktično onemogočen tako našim članom kot tudi gostom 
iz tujine,« pove Mahnič. Sicer na teh revirjih lovi kar precej 
Francozov in Italijanov. »Suša in globalno segrevanje ozračja 
pomenita na eni strani znižanje podtalnic, kar je splošna teža-

va, logična posledica pa je upad nivoja vodotokov, zaradi viso-
kih temperatur se reke segrevajo. Potočna postrv kot avtohtona 
vrsta, ki jo že ščitimo z omejitvijo ribolova, težko preživi pri 16 
stopinjah Celzija. Sora v Žireh jih je lani poleti dosegla med 18 in 
20, v Škofji Loki še nekaj več. Pri 20 stopinjah površinske tem-
perature vode mora imeti reka zares globoke tolmune, kamor 

se 'potočnica' lahko zateče, da preživi. Žal opažamo, da je je v 
naših vodah vse manj.« Sicer v Poljanski in Selški Sori bivajo 
»kralj voda« sulec, klen, mrene, ena bolj plemenitih vrst lipan, 
veliko je tudi naseljene ameriške postrvi, znane kot šarenka.

PROBLEM SIVE ČAPLJE IN VIDRE
»Nekoč smo v sodelovanju z Lovsko zvezo šteli perjad. Ugotovili 
smo, da ena čaplja poje približno od tri- do petkrat več rib, kot 
jih ribiči ujamejo na letnem nivoju. Sušno obdobje in padec 
vodostaja pa zanjo pomenita samo boljši ulov.« Druga žival, ki 
ribičem prav tako dela sive lase, pa je vidra. Mahnič pove, da je 
eno leto celo obiskovala njihovo ribogojnico in jim pojedla tono 
rib, a gre za izmuzljivo žival, tako da je niso mogli ujeti. »Vidre 
plenijo po celotni Poljanski in Selški Sori. Drugje, kjer so večji 
vodotoki, pa je še hujši plenilec kormoran. Na srečo vsaj tega 
pri nas ni.« Sicer pa Mahnič pravi, da se borijo z mlini na veter. 
»Država nam z ribiško-gojitvenimi načrti predpisuje, kaj mo-
ramo početi, koliko rib vlagati, financiranja s strani države ni, 
pravzaprav je obratno: ribiči moramo plačevati koncesnino.«

SUŠA IN POPLAVE
»Na eni strani se pojavlja suša, na drugi pa strašna neurja in 
poplave, ki uničujejo brežine vodotokov. Na njihovo sanacijo 
ribiči nimamo vpliva. So pa to veliki posegi v okolje in kata-
strofa za vodni živelj, seveda pa razumemo, da za prebivalstvo 
nujno potrebna.« Protipoplavni nasipi, pravi Mahnič, uničujejo 
še tista drstišča, ki so. »Obsekajo se brežine, ni več skrivališč za 
ribe, ni več globokih tolmunov, po drugi strani pa voda dobi še 
večjo hitrost in moč in spet na drugem koncu uničuje brežine, 
poplavlja, to je 'neverending story', nedokončana zgodba,« za-
ključi.

Ribiči zaradi suše in ujm preživljajo težke čase
Suša, poplave, čaplje in vidre so le nekatere od težav, s katerimi se srečujejo ribiči. 
Da v zadnjih letih v sicer priljubljene gorenjske lovne vode niso zahajali tujci, je bila 
kriva epidemija covida-19, lani pa jim je zagodlo še sušno leto. »Žal v prihodnost 
ne moremo zreti z optimizmom,« je povedal predsednik Ribiške družine Žiri Miro 
Mahnič.

KLARA MRAK

Predsednik Ribiške družine Žiri Miro Mahnič / Foto: Klara Mrak

»Suša in globalno segrevanje ozračja pomenita 
na eni strani znižanje podtalnic, kar je splošna 
težava, logična posledica pa je upad nivoja 
vodotokov, zaradi visokih temperatur se reke 
segrevajo. Potočna postrv kot avtohtona vrsta,  
ki jo že ščitimo z omejitvijo ribolova, težko preživi 
pri 16 stopinjah Celzija. Sora v Žireh jih je lani 
poleti dosegla med 18 in 20, v Škofji Loki še 
nekaj več.«

»Sive lase nam delajo tudi vidre. Eno leto je celo 
obiskovala našo ribogojnico in pojedla tono rib, 
a gre za izmuzljivo žival, tako da je nismo mogli 
ujeti. Vidre plenijo po celotni Poljanski in Selški 
Sori. Drugje, kjer so večji vodotoki, pa je še hujši 
plenilec kormoran. Na srečo vsaj tega pri nas ni.«
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 Ͱ Biljana Nikolova Stoilova, se nam lahko na kratko pred-

stavite?

Sem specialistka družinske medicine, specialistični izpit sem 
opravila leta 2015 in trenutno poklic zdravnice delno opra-
vljam v ambulanti v DSO SeneCura Žiri. Sicer pa prihajam 
iz Makedonije, kjer sem leta 2007 diplomirala na medicin-
ski fakulteti v Skopju, po dveh letih dela v vaški ambulanti 
pa sem se preselila v Slovenijo. Moram priznati, da sem bila 
takrat navdušena nad zdravstvom v Sloveniji, predvsem nad 
pogoji dela ter možnostmi, ki si jih kot zdravnik lahko bolni-
kom ponudil, kar v Makedoniji ni bilo mogoče. V enaki meri 
pa me je navdušilo tudi znanje kolegov zdravnikov, ki so ga 
bili pripravljeni brezpogojno širiti naprej.

 Ͱ Zakaj ste izbrali poklic zdravnice in kaj vas je pripeljalo 

v Žiri?
Prihajam iz delavske družine, ki jo je pri mojih 15 letih zazna-
movala nepričakovana smrt očeta. Zbolel je, dobil vročino in 
po enem mesecu hospitalizacije umrl pri operaciji. Zdravniki 
so nam takrat rekli, da je imel pljučnico, v resnici pa je umrl 
zaradi raka pljuč. Ko sem se štiri mesece po njegovi smrti mo-
rala vpisati na srednjo šolo, sem se vpisala na Srednjo zdra-
vstveno šolo, smer medicinska sestra, ker sem imela tisoč 
neodgovorjenih vprašanj glede njegove smrti. Takrat nisem 
sanjala o tem, da bi postala zdravnica. V naši družbi in tudi 
moje prepričanje je bilo, da je to lahko samo nekdo, ki priha-
ja iz zdravniških krogov. A končana srednja šola ni zadoščala 
mojim željam, ambicijam in potrebam. Vpisala sem se na me-
dicinsko fakulteto in jo uspešno končala. Kaj je rak, kako se 
zdravi in kakšno prognozo ima, sem se med študijem dobro 
naučila, odgovore na preostala vprašanja pa sem dobila šele 
na dodatnih izobraževanjih paliativne medicine v času speci-
alizacije in kasneje.
Ko se je gradil Dom starejših občanov SeneCura Žiri, sem vo-
dila ambulanto v DSO Bežigrad. Takrat so mi kolegi ponudili 
priložnost za vodenje ambulante v Žireh. Priznam, da nisem 
vedela, kje so Žiri, a mi je bila ponujena priložnost v čast in 
veselje, saj je šlo za novo ambulanto, počaščena pa sem bila 
tudi zaradi zaupanja kolegov zdravnikov.

 Ͱ Kako to, da ste se odločili za delo s starejšo populacijo?
Še kot specializantka sem večino dela opravila v ambulan-
ti DSO. Vmes sem seveda delala tudi na drugih področjih in 
tako spoznala delo ne samo v družinski, ampak tudi v pedia-
trični in dežurni ambulanti ter delo na terenu. Vendar pa mi 
je delo v domu najbolj »sedlo«, tukaj sem se počutila najbolj 
varno, umirjeno. Čutila sem, da so ljudje tukaj najbolj hva-
ležni. Tukaj sem lahko uporabila veliko svojega znanja, tudi 
tistega s področja paliativne medicine.

 Ͱ Kako poteka delo zdravnice v domu starejših občanov?
Ob sprejemu stanovalca opravimo razširjeni pregled, oceni-
mo trenutno zdravstveno stanje oskrbovanca in njegove po-
trebe, pregledamo vso njegovo dokumentacijo, zdravila, ki jih 
prejema, in nato naredimo načrt nadaljnje obravnave glede 
na njegovo zdravstveno stanje ter načrt že predvidenih pre-
iskav in kontrolnih pregledov. Če stanovalec prejema zdra-
vila proti strjevanju krvi, ga naprej vodimo mi in mu tako 
prihranimo dodatne poti zaradi kontrolnih pregledov. Sama 
ambulanta je opremljena v celoti, enako kot druge ambulan-
te v Zavodu Fitlab. V ambulanti imamo dostop do hitrih labo-
ratorijskih preiskav, v dom pa enkrat mesečno prihaja tudi 
psihiatrinja, ki redno spremlja stanovalce.

 Ͱ Kaj pa preventiva, na kakšen način poteka v domski 
ambulanti?
Preventive, ki se izvaja v referenčnih ambulantah družinske 
medicine, tukaj ni možno izvajati, ker ni nobenega stanovalca, 
ki bi bil brez kroničnih bolezni, zato primarna preventiva ne 
pride v poštev. Pri starejši populaciji je zaradi staranja centra za 
ravnotežje, bolezni, ki nanj vplivajo, ter zaradi nestabilne hoje 
velika nevarnost za pogostejše padce, zato izvajamo preventivo 
na tem področju. Ob sprejemu ocenimo, kakšna je ogroženost 
za padce, in stanovalcu ponudimo ustrezen medicinsko-teh-
nični pripomoček, v domu pa izvajajo tudi skupinske vaje za 
ravnotežje in redno skupinsko telovadbo. Druga preventiva pa 
se izvaja na področju preprečevanja širjenja nalezljivih bolezni. 
Letos je bilo potrjenih več primerov gripe s hujšim potekom bo-
lezni, ko je bilo potrebno tudi bolnišnično zdravljenje, ker smo 
zadnja tri leta na gripo pozabili. Cepivo je bilo na voljo, vendar za 
cepljenje ni bilo velikega interesa. Za naslednje leto zato močno 
priporočam tudi cepljenje proti gripi.

Zdravnica v domu starejših
Za zdravljenje in preventivo na področju zdravja v Občini Žiri skrbi ekipa štirih 
zdravnikov – Jaka Strel, Ivan Pecev in Metka Križič v Ambulanti družinske medicine 
Arcus Medici ter Biljana Nikolova Stoilova, zdravnica v ambulanti Doma starejših 
občanov (DSO) SeneCura Žiri, ki je za tokratno številko Žirovskih novic kratko 
predstavila delo domske zdravnice.

JANA JENKO

Biljana Nikolova Stoilova / Foto: osebni arhiv
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Ne more se vsak pohvaliti s tem, da je 

na svojo 75-letnico privabil 800 ljudi, 

kolikor vas je bilo v občinstvu na obeh 
decembrskih koncertih skupaj. Hvale-

žni smo prav vsakemu izmed vas, ki ste 
kupili vstopnico in si vzeli čas, da ste 
nas prišli poslušat. In glede na odzive 
verjamemo, da vas s svojim nastopom 

nismo razočarali.
Najbrž se boste strinjali z nami, da se v 
življenju včasih naše poti z nekaterimi 
ljudmi hitro razidejo, z določenimi pa 
pride do takojšnjega privlaka. Nekaj ta-

kega se je zgodilo tudi z nami, ko smo 
povabili Rudija Bučarja, da bi konec leta 
zaigral z nami. Hitro se je odzval naše-

mu vabilu in bil navdušen nad tem, da 

bo lahko znova igral s »pleh bando«, kot 
nas je oklical. Napoved tega sodelovanja 

je imela pozitiven vpliv na več ravneh. 
Mi smo bili visoko motivirani za delo v 
času (glasbenih in organizacijskih) pri-
prav na decembrska koncerta, med po-

slušalci pa je bilo zanimanje za vstopnice 
tako veliko, da jih je že nekaj dni pred 
koncertoma zmanjkalo. Program, ki smo 
si ga zastavili in ga pod vodstvom diri-
genta Miha Nagodeta dobro zvadili, je bil 
precej raznolik – mešanica klasičnih no-

voletnih skladb, kot je Na lepi modri Do-

navi, filmske glasbe z Moment for Mor-

ricone, domače popevke Pegasto dekle v 
spomin na preminulega Jureta Robežni-
ka in avtorskih skladb Rudija Bučarja, ki 
jih je v godbene aranžmaje predelal Anže 
Vrabec. S skladbami, ki smo jih odigrali 

sami, smo občinstvo lepo ogreli, kom-

binacija Rudija Bučarja in »pleh bande« 
pa je poslušalce dokončno sprostila in 
omogočila, da smo v obeh večerih peli, 
igrali in se smejali. Tako smo poskrbeli 

za odličen zaključek leta, v katerem smo 
praznovali 75-letnico delovanja.
Ker pa smo sedaj že konkretno zakorakali 
v novo leto, želimo z vami deliti tudi naše 
letošnje načrte. Ti so precej tradicionalni, 
čeprav po tiho načrtujemo, da nam v bli-
žnji prihodnosti uspe uresničiti željo, da 
ponovno odidemo na kakšno gostovanje 

v tujino. Na prvo pot smo šli že 11. febru-

arja, vendar zgolj čez občinsko mejo, saj 
so nas z Občine Gorenja vas - Poljane po-

vabili, da še enkrat nastopimo z Rudijem. 
Doma nas boste lahko letos prvič slišali 
na pustno soboto, ko bomo zopet kora-

kali v prvih vrstah sprevoda (da boste 
vedeli, kje nas iskati, če nas kdo zaradi 
mask mogoče ne bi prepoznal). Dan ka-

sneje bomo nastopili tudi na priznanem 
pustnem karnevalu v Cerknici, kamor se 

lahko tudi sami odpeljete na nedeljski 

izlet in nas pridete poslušat. Sredi mar-

ca se bomo odzvali povabilu na srečanje 
upokojencev, aprila pa bomo znova igra-

li na velikonočni procesiji. Seveda bomo 
za praznik dela ponovno poskrbeli, da ne 
boste prav dolgo spali – ker se bomo spet 
premikali malo z avtobusom in malo peš, 
vas že sedaj nagovarjamo, da tisti dan 
spremljate našo stran na Facebooku, saj 

se sicer utegne zgoditi, da nas boste kje 
predolgo čakali oziroma nas celo zamu-

dili. Ob vseh teh nastopih bomo spomladi 
vestno vadili, saj v začetku junija načr-

tujemo letni koncert, ki bo tokrat precej 

domače obarvan. Poleti bomo zagotovo 
prisotni na kateri izmed gasilskih parad 
– začnemo v Ledinah, za sv. Ano bomo na 
Ledinici, jesen pa bo spet bolj umirjena, 
saj bomo za prvi november nastopili na 
pokopališču, vmes pa se bomo lahko po-

svetili pripravam na decembrski koncert. 

Lahko pa nas čez leto kadarkoli pocukate 
za rokav, če želite, da z manjšo godbeno 
zasedbo presenetimo kakšnega slavljen-

ca na zasebni zabavi.
Kot vidite, bo čez leto veliko dogodkov, na 
katerih se bomo lahko srečali. Mi sicer 
nadvse uživamo na naših vajah in dru-

ženju, ampak priložnosti, ki nam omogo-

čijo, da svoje glasbene veščine predstavi-
mo tudi vam, poslušalcem, pa so tiste, ki 

poskrbijo, da smo pri delu še bolj motivi-

rani. To velja tudi za učence naše godbe-

ne šole, tako da vas bomo čez leto prav 
gotovo povabili tudi na njihove nastope. 

Upamo, da se srečamo čim večkrat.

Udarni zaključek praznovanja
O udarnem zaključku praznovanja 75-letnice Pihalnega orkestra Alpina Žiri in 
načrtih za letošnje leto

MATEJA MLINAR

Pihalni orkester Alpina Žiri / Foto: Darjan Kacin
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Življenjski obračun Zdravka Mlinarja 
ob njegovi 90-letnici pokaže, »da jih je 
od vseh teh let na Žirovskem preživel le 
okrog 15 in od tega kar deset v Račevi, 
le prva tri leta po rojstvu in zadnji dve 
leti, preden sem leta 1948 odšel na šo-
lanje v Ljubljano, sem preživel v Stari 
vasi. V Ljubljani sem preživel več kot 70 
let, sicer pa še drugod: na službovanju 
v gradbeništvu po končani srednji šoli, 
kot študent krajši čas v Nemčiji in Fran-
ciji, dve leti na podiplomskem študiju v 
Beogradu, nadalje še na strokovnem iz-
popolnjevanju v Londonu, ter kot profe-
sor in raziskovalec večkrat še v ZDA, na 
Poljskem, v Italiji, pa tudi v Indiji, Izra-
elu, Cejlonu oziroma Šrilanki in krajši 
čas še v številnih drugih krajih. Čeprav 
so moje zgodnje življenjske izkušnje iz 
domačega okolja navezane le na krajše 
obdobje, pa so vendarle na več načinov 
vplivale tudi na moje nadaljnje, celo po-
klicno strokovno delovanje. /…/ Socio-
logija, do katere sem se pozneje dokopal 
po nekoliko ovinkasti poti, je namreč 
predstavljala nekakšno naravno nad-
graditev poznavanja tradicionalnega 
načina življenja na podeželju. V Žireh 
sem v kratkem času nekako osebno po-
doživljal skoraj celotno zgodovino druž-
benega razvoja. Kot otrok sem še v zelo 
čisti obliki ujel življenje v tradicional-
nem kmečkem okolju ter njegovo preo-
brazbo, ko so mu sledile značilnosti in-
dustrijske dobe in tudi že prvi znanilci 
današnje informacijske družbe. Pri tem 
pa vidim, tako pri sebi kot v krajevnem, 
nacionalnem in svetovnem merilu, na-
slednje: čim bolj se nam preteklost od-
mika, tem bolj jo vrednotimo, vsaj kot 
vzorec in spomin na preteklost.« (Vir: 
ŽO 33, 2003, str. 65–130.)
Gornji odlomek je iz intervjuja z Zdrav-
kom Mlinarjem, ki sva ga naredila ob 
njegovi 70-letnici in je zagotovo najdalj-
ši, kar jih je bilo objavljenih v Žirovskem 
občasniku (ŽO), obsega kar 64 strani 
formata A4. V nadaljevanju sva se spre-

hodila skozi njegovo življenje in delo, 
osredotočeno na njegovo ukvarjanje s 
sociologijo. Tudi njegova prva sociološka 
raziskava se je zgodila v Žireh, pod men-
torstvom profesorja Jožeta Goričarja na 
pravni fakulteti. »V tem okviru smo se 
lotili tudi raziskave z naslovom Kako 
industrijski delavec preživlja svoj pro-
sti čas? To je bila verjetno prva anketna 
sociološka raziskava v Sloveniji, ki smo 
jo izvedli – pač glede na to, da sva bila 
dva glavna udeleženca proseminarja iz 
teh krajev – v Alpini v Žireh in v Metal-
ni v Mariboru. Tu je torej vsaj eden od 
fragmentov, ki kažejo, da se tudi Žiri in 
Žirovci pojavljajo v porajanju sociologije 
po 2. svetovni vojni na Slovenskem.«
V nadaljevanju je ostal z domačim kra-
jem povezan tudi s sodelovanjem v ŽO. 
Leta 1993 nas je vse presenetil s član-
kom, ki je imel nenavadni in izzivalni 
naslov: Žiri po vsem svetu in ves svet v 
Žireh. Kaj pa je zdaj to, kako to misli, so 
me spraševali. Pa sem jim, oprt na pro-
fesorjevo izvajanje, razložil, da je Alpina 

prvi primer, ki potrjuje, da je res tako. 
Prav ta čevljarska družba je bila tista, 
ki je največ žirovskega dela ponesla po 
vsem svetu. Najprej v obliki izvoza na 
svetovne trge, potem z ustanavljanjem 
podjetij v tujini, najprej prodajnih, nato 
še proizvodnih … Ves svet pa je prihajal 
v Žiri tako kot povsod, najprej z razni-
mi potrošnimi artikli, pop kulturo, ne 
nazadnje kot tuji kapital, ko je leta 2007 
francoska globalna skupina Poclain 
Hydraulics kupila žirovsko družbo Kla-
divar … Mlinarjev stavek, ki je za Žiri 
epohalen, je torej danes več kot očiten, 
on pa ga zapisal že pred 30 leti, ko to še 
ni bilo vsem na očeh.
Vrhunec Mlinarjeve ustvarjalne pove-
zave z domačim krajem pa je seveda 
ureditev veleknjige Izzivi občanskega 
raziskovanja. Izšla je decembra 2022 in 
o njej smo že pisali. Ostane nam le še 
prijetna naloga: da rojaku Zdravku Mli-
narju čestitamo ob visoki obletnici in 
mu zaželimo tistega, kar je zajeto tudi v 
njegovem imenu: da bi bil zdrav!

Sociolog in rojstni kraj
Sociolog, akademik in žirovski rojak Zdravko Mlinar je 30. januarja dopolnil 90 let.  
Ob tej visoki obletnici lahko ugotovimo, da je na svoji svetovljanski znanstveni poti 
ostal ves čas povezan z domačim krajem. To vez je ustvarjalno potrdil lani, ko je 
uredil monumentalni zbornik Izzivi občanskega raziskovanja …

MIHA NAGLIČ

Devetdesetletni Zdravko Mlinar na srečanju s sodelavci pri knjigi Izzivi občanskega 

raziskovanja. Udeležil se ga je tudi žirovski župan Franci Kranjc. / Foto: Tanja Mlinar
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Zasnovala jo je Maja Kržišnik v duhu 
praznovanja Tomaževe 80-letnice. Izha-
jala je iz različnih trenutkov druženja, 
v katerih so Portreti Tomaža Kržišnika 
nastajali. Razstava ne sledi toliko likov-
nim izzivom, saj se Tomaž s portretom 
nikoli ni resno ukvarjal, ampak lovi 
predvsem duh nekega prostora in časa, 
ki ga je umetnik ujel v hipne, a zato nič 
manj dragocene likovne zapise. Naslov 
razstave je večpomenski, saj so zajeti 
tako umetnikovi portreti, ki jih je risal, 
slikal mimogrede, ko ga je portretira-
nec dovolj zanimal, da ga je v tistem 
hipu spontano ustvaril; na drugi strani 
pa so portreti njegovih prijateljev – fo-
tografov ali slikarjev, ki jih je Tomaževa 
zgovorna podoba vedno znova nagovar-
jala. Ti so brezštevilni, pri nekaterih se 
je izgubil avtorjev »podpis«, a kažejo, 
kako je imela kamera Tomaža rada in 
tudi on njo.
Razstava temelji na dialogih neka-
kšnih dvosmernih pogledov – pogled 
umetnika na svoje prijatelje in oziranje 
njegovih prijateljev na umetnika. Oboji 
pričajo o kvalitetnem druženju, ki smo 
mu bili priča v Žireh ali na potovanjih, 
morju, ljubljanskih delovnih prosto-
rih – neimenljiva množica različnih 
prostorov, kjer je nastajala zgodba sre-
čevanj in prijateljstva, ki je ob Tomaže-
vem jubileju zbrana pred nami. Miha 
Naglič je na temo vsebinske podlage 
portretov sprva povezal Tomaža Krži-
šnika s praznikom kulture in potegnil 
vzporednice s Prešernom in jubilan-
tom. Najprej že omenjeno Prešernovo 
nagrado, nato pa tudi zajeten opus, ki 
ga je Tomaž posvetil z likovno opremo 
Sonetja nesreče: bibliofilska izdaja, ki 
ji je dodal Memento mori, ob tej izda-
ji so nastale tudi znamenite grafike, 
sledila je zgibanka in še miniaturka v 
sedmih jezikih. Miha Naglič je uvodo-
ma tudi poudaril, kako pomembno je 
bilo Tomaževo delovanje v Žireh, kako 

resno ga je vzel, je napisal v eni izmed 
svojih kolumn Evangelij po Tomažu, v 
kateri piše o njegovi zanesenosti v šir-
jenju blagovesti, da se podeželje zmore 
ozreti čez epigonsko ljudsko umetnost. 
V tem poslanstvu spominja na Cankar-
ja, ki se je tudi prepiral s konservativci 
v kulturni politiki in zahteval najboljše 
za ljudi, nazadnjake pa je ozmerjal z go-
vekarji. Tudi Tomaž je bil v tem stališču 
neizprosen in nepopustljiv. Nato se je 
govorec pomudil pri tistih dogodkih, ob 
katerih so nastajali razstavljeni likovni 
zapisi. Bili so sočni in doživeto predani 
občinstvu, ki jih je željno poslušalo, saj 
so mnogi v teh zgodbah prepoznali sebe 
ali svoje bližnje. Še posebno je v nabito 
polnem preddverju odmevala zgodba o 
Patru Fenomenalisu, ki je dobil ta žlah-
tni vzdevek, ko je v mladeničih prepo-
znal dečke in fenomene, kakor jih je 
dosledno nazival. Študentje pa so mu 
vrnili z vzdevkom Pater Fenomenalis. 
Tomaž pa je to druščino v odsotnosti Pa-
tra dokumentiral. O teži te zgodbe priča 
tudi osrednja pozicija teh portretov, ki 
so si jo na razstavi izborili. Vse te žlah-
tne zgodbe iz Nagličevih ust in Kržišni-
kovih rok govorijo o nekem drugačnem 

času, temelječem na dejavni skupnosti 
in prijateljstvu.
Celoten dogodek je imel značaj povezova-
nja, obujanja spominov in priklanjanja 
posamezniku, ki je v svojem bogatem 
ustvarjalnem opusu velik del posvetil Ži-
rem. Lahko bi tudi rekli, da je Žiri ob mno-
gih likovnikih v prepoznavnem likovnem 
izrazu narisal tudi Tomaž Kržišnik. Po-
sebna zahvala, da se je umetnik lahko 
udeležil svojega praznovanja v Muzeju 
Žiri, gre žirovskim gasilcem in Branku 
Pečelinu, ki so s Tomažem že dolga leta 
povezani. Bogato obiskan dogodek, ki si 
ga v postkovidnem času lahko samo že-
limo, je s svojo avtorsko glasbo požlahtnil 
kitarist Mark Žakelj, za brezhiben potek 
slavja sta poskrbela Sonja in Tadej, teko-
či program pa sta si v duhu prijateljstva 
razdelila M Sora in Jerman-i. Cilj razsta-
ve je bil dosežen: mnogo človeške topline 
in obujanja spominov ob nekoč tako po-
vezovalnem jubilantu, ki je žarel od sreče, 
da je svojih 80 let slavil obkrožen s svoji-
mi deli, domačimi in številnimi prijatelji 
v njemu tako ljubih Žireh.
Razstava je na ogled do konca aprila 
vsako nedeljo od 15. do 17. ure v Muzeju 
Žiri. Vljudno vabljeni!

Prešerno po Prešernu ob odprtju razstave Portreti
Po 8. februarju, dnevu kulture, smo v Mali galeriji Muzeja Žiri odprli razstavo Portreti 
Tomaža Kržišnika. Z njo smo želeli počastiti osemdeset let inovativnega ustvarjanja 
žirovskega likovnega umetnika, prav tako častnega občana občine Žiri in hkrati 
Prešernovega nagrajenca. Razstava je nastala v sodelovanju z Muzejskim društvom 
Žiri, Vrtom in Galerijo Kržišnik ter Občino Žiri.

MAJA JUSTIN JERMAN 

Slavljenec Tomaž Kržišnik z ženo Majo in sinom Tadejem / Foto: Tanja Mlinar
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Ob predstavitvi zbornika so poudarili dve 

posebnosti. »Prva je ta, da za razliko od 

večine krajevnih zbornikov, urejenih po 
formuli 'od paleolita do Tita', ne povzema 

le zemljepisnih, zgodovinskih in drugih 
domoznanskih posebnosti, da ni zazrt 
le v preteklost, ampak se osredotoča na 
aktualna vprašanja in skuša na ta način 
prispevati tudi k reševanju problemov.« 

Druga posebnost pa je ta, da poskuša 
udejanjiti ta čas v svetu zelo aktualno pa-

radigmo občanskega raziskovanja (citi-
zen science). »Akademik Zdravko Mlinar 
je kot prvi v Sloveniji opozoril na medna-

rodno gibanje za občansko raziskovanje 
in znanost in večjo odprtost znanstvenih 
raziskav. V pripravah na izid te knjige je 
v Žireh spodbudil širok krog ljudi, da so 
opisali svoje nepoklicno raziskovanje, iz-

kustveno znanje in možnosti, ki jih tovr-

stno udejstvovanje odpira. Hkrati pa je k 

sodelovanju pritegnil celo vrsto uglednih 
poklicnih raziskovalcev iz cele Sloveni-
je.« Pri knjigi, ki je nastajala skoraj dve 
leti, s svojimi avtorskimi članki sodelu-

je okrog devetdeset avtorjev, če dodamo 
še skupinske soavtorje, pa je vseh okrog 
150, so pojasnili v predstavitvi zbornika.

Zbornik v dveh delih so zato označi-
li za žirovski opus magnum – največje 

knjižno delo doslej o Žireh in Žirovcih v 
njihovem lokalnem, državnem in glo-

balnem kontekstu. Profesor Miran Hla-

dnik pa je knjigo označil kar za žirovsko 
biblijo. »Naloga in funkcija raziskovanja 
oziroma znanosti je v tem, da služi sku-

pnosti, predmetu, ki ga raziskuje. Priča-

kovanja, da mora znanost služiti ljudem, 
so se mi zdela zelo demokratična; danes 
s tem ni nobenih težav več, znanost se 
ne zapira več v slonokoščeni stolp.« Na 
predstavitvi zbornika je spregovoril tudi 
akademik Slavko Splichal, ki  je priznal, 

da si ne drzne povzemati obširne vsebi-

ne te skrbno zasnovane, poglobljene in 
obsežne publikacije, je pa delo postavil v 
širši družbeni kontekst, predvsem v luči 
razvoja tako imenovane občanske zna-

nosti. »Gre za idejo, ki bo v bližnji priho-

dnosti, ob hitrem razvoju digitalizacije, 
vse pomembnejša za družbeni razvoj. 
Družbe, ki se bodo v prihodnosti žele-

le uspešno razvijati, bodo morale večji 
poudarek dajati vključenosti občanov v 
raziskovalno dejavnost. To delo dokazu-

je, da je to možno narediti na družbeno 
aktiven način.«
Prav pripravljenost velikega števila lju-

di, da sodelujejo pri pripravi zbornika, 

je presenetila celo urednika Zdravka 
Mlinarja. »Doslej je imela monopol le 
akreditirana znanost, izkustveno zna-

nje ljudi pa je bilo podcenjeno. A danes 
bo znanost obogatila tudi sama sebe, 
če bo odprta – včasih je navaden občan 
boljši poznavalec sebe in okolja kot kdo 
drug.« Kot je še poudaril, je njihov zbor-

nik treba razumeti kot rastočo knjigo – 
da je torej šele začetek. Presenetila pa 
ga je tudi velika podpora občine temu 
projektu. Župan Franci Kranjc je pouda-

ril, da so z omenjeno knjigo Žiri dobile 
posebno mesto v žirovskem in sloven-

skem prostoru ter predstavlja zanimivo 

iztočnico za nadaljnje raziskovanje.

Zbornik, ki ga označujejo za »žirovsko biblijo«
V kinodvorani Svobode v Žireh so konec lanskega leta predstavili zbornik v dveh delih 
Izzivi občanskega raziskovanja, ki sta ga izdala Muzejsko društvo Žiri in Občina Žiri, 
uredil ga je Zdravko Mlinar, sourednik pa je Alojz Demšar.

MATEJA RANT

Na predstavitvi zbornika je o občanski znanosti spregovoril tudi akademik Slavko Splichal. 

/ Foto: Tanja Mlinar

Urednik Zdravko Mlinar / Foto: Tanja Mlinar
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Pot do cilja je bila dolga in precej naporna, saj smo bile na 

obisku na srednji šoli v mestu Bolvadin, ki je od Istanbula, 

kamor smo prispele z letalom, oddaljen še približno 500 kilo-

metrov. Turčija je posebna država in se v marsičem razlikuje 
od naše Slovenije. Ker sem bila v Turčiji že trikrat, sem bila 
prepričana, da me nič več ne more presenetiti, pa se je izka-

zalo ravno nasprotno.

Prvi šok smo doživele, ko nas je na letališču pričakal kombi 
za 15 oseb, potnikov, ki smo bili namenjeni v Bolvadin, pa 
nas je bilo 20 – in še vsa prtljaga zraven. Pa se voznik sploh ni 
vznemiril, zelo umirjeno je zlagal kovčke po sredini kombija 
(kombi ni imel prtljažnika), za pet erasmusovcev pa je priskr-

bel natanko pet trinožnih stolčkov, ki jih je tudi »potaknil« 
po različnih kotičkih kombija. Pripravljeni smo bili na vsaj 
šest ur trajajočo vožnjo do našega cilja. Nenavadno umirjeno 
poteka tudi promet po vseh pomembnejših in prometnejših 
cestah v Turčiji, čeprav na cestah prometnih znakov skoraj-
da ni, tudi tistih ne, ki označujejo največjo dovoljeno hitrost. 
Pa kljub temu vozniki vozijo strpno, počasneje kot na naših 
cestah, v celem tednu nismo videli niti najmanjše prometne 
nezgode. Nihče pa tudi ne vozi pod vplivom alkohola, saj je 
njegovo uživanje v muslimanskem svetu najstrožje prepove-

dano in dejansko se tega vsi tudi držijo. Bolj umirjeno kot pri 
nas pa ne poteka le promet, pač pa tudi življenje nasploh. 
Petkrat na dan vabi muslimane glas iz minareta k molitvi 

in presenečena sem bila, koliko vernikov se vsakokrat zbere 
v mošeji. Seveda so to le odrasli moški, žene molijo doma. 
Bolvadin ima nekaj manj kot 40 tisoč prebivalcev in – verjeli 
ali ne – mošej ima kar 58 in v vseh potekajo molitve vsak dan.
Turki so izjemno gostoljubni. Ker v tej državi velika večina 
ljudi (tudi izobražencev) še nikoli ni bila v tujini, so zato tujci, 
ki preidejo k njim, še toliko bolj občudovani in postreženi. V 
srednji šoli, kjer smo bili gostje, sem obiskala en razred s 30 
dijaki in nihče, razen ene deklice, pa še ta je bila na roma-

nju, ni bil v drugi državi. Nisem se mogla načuditi njihovi 
močni želji po tem, da bi jih opazila, se jim nasmehnila, jih 
pozdravila v angleškem jeziku ... In potem silnem ponosu, ko 

so imeli priložnost odzdraviti »hi« ali »hello«. Kljub temu je 
turška mladina izjemno ponosna na svojo državo, kulturo in 
tradicijo. Na šoli, kjer je potekala mobilnost, imajo posebno 
kulturno sobo, v kateri hranijo ogromno starih predmetov in 
umetnin, na katere so zelo ponosni. Ta soba je namenjena 

počitku, druženju in manjšim kulturnim dogodkom. Številni 
dijaki sodelujejo v nekakšnih folklornih skupinah, kjer ple-

šejo tradicionalne turške ljudske plese. V vsakem šolskem, 
javnem in tudi v številnih zasebnih prostorih je izobešena 
slika njihovega nekdanjega predsednika Atatürka.
Šport in vsakršno športno udejstvovanje je pri nas zelo po-

membno, če že ne obvezno. Veliko denarja namenjamo špor-

tnim objektom, rekvizitom in opremi. V Turčiji ni tako. Na 
šoli gostiteljici telovadnice sploh nimajo (pa je to ena bolj-
ših srednih šol), imajo pa prostor za namizni tenis, šah in 
pikado. Tudi šolskih stadionov ni, igrišče za nogomet je kar 
neasfaltirani del parkirišča (žoga je fantom pogosto zletela 
na ravnateljev avto), odbojko pa igrajo pred glavnim šolskim 
vhodom, kjer je položenih nekaj tlakovcev. Pa se nihče ne pri-
tožuje nad razmerami, še več, njihova igra je sproščena in 
polna smeha. Seveda o kakšnih športnih oblačilih nihče ne 
razmišlja. Dekleta so tudi tu pokrita s hidžabi (rutami).
Za konec še to: Ste že slišali za hemsball? Veste, da je to špor-

tna disciplina, ki se je razvila v Turčiji? Mi smo imeli prilo-

žnost, da smo jo pobliže spoznali in se v njej tudi preizkusili. 
Prav zabavno je bilo. Za nami je torej še eno čudovito dožive-

tje sveta, ki je precej drugačen od našega, evropskega. V mar-

sičem bi se lahko mi, moderni zahodnjaki, zgledovali po njih.

Turčija nas je znova presenetila
Zadnji mesec v minulem koledarskem letu se nas je pet devetošolk in učiteljica  
z Osnovne šole Žiri v okviru projekta Erasmus+ Play against bullying (Z igro proti 
nasilju) odpravilo še na zadnjo mobilnost v Turčijo.

MATEJA VELKAVRH

Obisk ene izmed 58 mošej v Bolvadinu / Foto: arhiv šole

Utrinek iz t. i. kulturne sobe / Foto: arhiv šole
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Veselemu zaključku leta je v žirovskem vrtcu sledil še bolj 
vesel začetek novega, ki je prinesel obilico snega in čas za 
prave zimske radosti. Otroci so se z vzgojiteljicami pogosto 
odpravili na sneg, kjer so uživali v kepanju, sankanju, dela-
nju snežakov in različnih tekmovalnih preizkušnjah »zim-
ske olimpijade«, ki je poskrbela za občutek pravega športnega 
duha in veliko veselja.
Za še več zimskega veselja in iskrenega športnega navdu-
šenja pa je v vrtcu letos poskrbel tek na smučeh. Tekaške 
priprave so otroci začeli v igralnicah, kjer so najprej vadili 
obuvanje tekaških čevljev in zapenjanje smučk. Sledil je prvi 
trening na vrtčevskih hodnikih, kjer so s krpicami na nogah 
vadili drsalni korak, nato pa so se preizkusili še na progi, ki 
so jo posebej zanje pripravile vzgojiteljice na nogometnem 
igrišču. Veselje najmlajših, ki so že prvi dan brez težav na-
birali tekaške metre na smučkah, po treh dneh pa tekli kot 
pravi profesionalci, je bilo neizmerno, zahvala zanj pa velja 
tudi Alpini Žiri, ki je vrtcu podarila tekaško opremo.
V duhu medgeneracijskega sodelovanja, ki ga v Vrtcu Žiri 
skrbno negujejo in vključujejo v svoj program, so najmlajši 
leto začeli s posebnim obiskom v SeneCura Domu starejših 
občanov  Žiri. Na obisk doma so se z vzgojiteljicama Živo in 

Tejo tokrat odpravili otroci iz skupine Hihitalčki, ki so sku-
paj s stanovalci doma poskrbeli, da je bil tokratni domski in 
vrtčevski dan malo drugačen, prepleten z energijo otroške is-
krivosti in življenjske modrosti, predvsem pa takšen, da bi ga 
želeli še ponoviti. Obiska najmlajših so bili veseli tudi v Sene-
Curi Žiri, kjer so ob obisku zapisali: »To je bil dan razigrano-
sti, smeha, veselja, prepevanja pesmi, skratka – čudovito je 
bilo! Hvala in pridite še kdaj.«
Januar so žirovski vrtčevski otroci izkoristili tudi za ogled ja-
slic – v žirovski cerkvi svetega Martina so občudovali velike 
jaslice, delo domače jaslične skupine in mladine, ki so bile 
letos še posebno zanimive, v Galeriji DPD Svoboda pa so se 
navduševali nad različnimi jaslicami, ki so jih na Vsesloven-
ski razstavi jaslic predstavili člani Društva ljubiteljev jaslic 
Slovenije. Konec januarja pa so otroci iz vrtca spoznali še delo 
lovcev. Na obisku v Lovskem domu v Starih Žireh sta jih poz-
dravila Aljaž Kavčič in Risto Verbič ter jim zaupala marsika-
tero zanimivost o živalih, ki živijo v gozdu in jih na sprehodu 
lahko tudi sami srečajo, ter jim na kratko predstavila delo in 
poslanstvo lovcev ter lovske družine, pa tudi njihovo skrb za 
naravo in živali.

Februar, mesec kulture, so v Žireh praznovali tudi najmlajši. 
V okviru sredinih pravljičnih uric, ki jih pripravlja Krajevna 
knjižnica Žiri, so otroci v večnamenskem prostoru osnovne 
šole tokrat uživali ob gledališki predstavi Kdo je napravil Vid-
ku srajčico, ki so jo po zgodbi Frana Levstika poustvarile vzgo-
jiteljice Vrtca Žiri.
Zgodbo o dobrosrčnem in prijaznem štiriletniku iz revne dru-
žine, ki se mu je s pomočjo živali uresničila največja želja – 
dobiti svojo čisto novo srajčico, so žirovske vzgojiteljice prvič 
odigrale decembra kot novoletno predstavo, s katero vsako 
leto poskrbijo za prijetnejši zaključek leta ob obisku dedka 
Mraza. Predstavo je soustvarjalo 15 strokovnih sodelavk vrt-
ca, ki so vaje od dva- do trikrat tedensko začele že v začetku 
novembra in same poskrbele za celotno kostumsko, scensko 

in glasbeno podobo – koordinacija je bila v rokah Žive Kram-
peršek, izdelavo scene je prevzela Vesna Oblak, glasbeno po-
dobo pa je oblikovala Urška Trček.

Žirovski vrtčevski otroci so leto začeli 
na snegu, kjer so usvojili prve tekaške 
korake in se pomerili na »zimski 
olimpijadi«. Uživali pa so tudi ob ogledu 
jaslic, obisku stanovalcev v domu 
starejših občanov in druženju z lovci.

JANA JENKO

JANA JENKO

Zimsko veselje – tek na smučeh / Foto: arhiv vrtca

Ustvarjalne vzgojiteljice iz predstave Kdo je napravil Vidku srajčico  

/ Foto: arhiv vrtca

V znamenju zime in 
športa

Praznovali s predstavo
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Človek mora za svoje zdravje skrbeti in 
ga zavestno krepiti. Ljudje se radi zani-
majo za svoje bolezni – od tega so lahko 
kar bolni. Mi bomo spoznavali zdrav-
je, da bi ga znali krepiti v celoti: to je 
telesno, duševno, duhovno in sožitno 
zdravje.
V prejšnji številki glasila smo govorili 
o nasilju nad starejšimi, med drugim 
tudi o tem, da je veliko nasilja nad sta-
rejšimi storjenega nehote. Dejstvo je, 
da je domača oskrba velikokrat zahtev-
na tako za človeka, ki nudi pomoč svoj-
cu, kot za tistega, ki jo prejema. Glavni 
vprašanji pri tem sta, ali lahko ta težka 
situacija postane tudi vir osebnega zo-
renja za enega ali drugega ter kako jo 
narediti vsaj malo znosnejšo. Ob tem 
ne smemo pozabiti na skrb zase in za 
svoje telesno in duševno zdravje. Že 
star pregovor pravi: Ne moreš črpati 
vode iz praznega vodnjaka. Če želimo 
nuditi kakovostno in učinkovito oskr-
bo, najprej »napolnimo svoj vodnjak«.
Pametna skrb za svoje zdravje se zač-
ne s tem, da ga poznamo. Krepitev 
zdravja je glavni cilj Svetovne zdra-
vstvene organizacije (SZO ali WHO). 
V njeni ustanovni listini leta 1946 so 
zastopniki vsega človeštva opredelili, 
kaj je zdravje – da je čim bolj popolno 
telesno, duševno in sožitno (socialno) 
blagostanje vsakega človeka. Od tedaj 
se zdravje ljudi po vsem svetu zboljšuje 
in življenje podaljšuje. Kaj so razlogi za 
ta uspeh?
Glavni je celostno gledanje na človeko-
vo zdravje; torej spoznanje, da je zdravje 
kakovostno delovanje vseh človekovih 
razsežnosti v neločljivi medsebojni po-
vezanosti. Ko so v opredelitvi zdravja 
izrecno omenili duševno in socialno 
blagostanje, se je pozornost razširila 
s telesne razsežnosti tudi na duševno, 
duhovno, socialno, razvojno in bivanj-
sko. Drugi razlog tiči v tem, da je ce-
lostna opredelitev zdravja pozornost 
zdravstva, politike in ljudi usmerila z 

zdravljenja bolezni ali poškodb tudi v 
preventivno skrb za varovanje in kre-
pitev zdravja. Marsikatero bolezen ali 
obolenje lahko preprečimo, za dolga 
leta odložimo in omilimo njihovo ostri-
no, ko pridejo.
Ko pomislimo na svoje telesno, dušev-
no, sožitno in duhovno zdravje, da bi 
zanj pametno skrbeli, je pomemben 
osebni odgovor na naslednji dve vpraša-
nji: Kaj moram narediti za svoje zdravje 
jaz sam/-a, četudi država, zdravstvena 
in druge stroke naredijo za moje zdrav-
je vse, kar je možno? Kaj lahko nare-
dim za svoje zdravje sam/-a, če država, 
zdravstvo in druge stroke ne bi naredile 
ničesar za moje zdravje?

TELESNO ZDRAVJE
Ko slišimo besedo zdravje, imamo v 
mislih po navadi telesno zdravje; to, 
da nismo bolni ali poškodovani. O te-
lesnem zdravju je danes veliko napisa-
nega, zato se pri njem ne bomo posebej 
ustavljali. Sem sodijo skrb za zdravo in 
uravnoteženo prehrano, za ustrezen ži-

vljenjski ritem, kvalitetno spanje, redno 
gibanje. Skrb za telesno zdravje pomeni 
tudi, da se izogibamo preveliki količini 
kofeina, nikotinu, alkoholu in drugim 
omamnim sredstvom.

DUŠEVNO IN DUHOVNO ZDRAVJE
V duševno zdravje sodijo dobro zazna-
vanje, spomin, jasno mišljenje, svetla 
čustva, široka razgledanost in infor-
miranost ter dobre navade. Ogrožajo ga 
motnje teh sposobnosti: torej razuma, 
pameti, spomina, čustev in celotnega 
človekovega doživljanja. Izhajajo iz obo-
lenja možganov, kažejo pa se v čudnem 
obnašanju. Pogostejše so: depresija, ko 
je človek globoko malodušen, črnogled 
in obupan, čustvena otopelost, razum-
ska zmedenost, v starosti pa zlasti de-
menca.
Duševne moči krepimo s smiselnim 
študijem, branjem, razumskim pogla-
bljanjem, s tem, da negujemo blaga, 
lepa čustva, se spominjamo lepih do-
godkov, poslušamo dobre oddaje. Svoje 
duševno zdravje krepimo tudi posredno 

Štiri vrste zdravja
Zdravje je zagotovo ena največjih vrednot v življenju – kolikokrat si za novo leto in 
osebne praznike zaželimo prav zdravje. Zgolj želje pa ne zadoščajo nikjer, tudi pri 
zdravju ne.

DR. JOŽE RAMOVŠ IN MARTA GRČAR, 
INŠTITUT ANTONA TRSTENJAKA

S pametno skrbjo za svoje zdravje pomagamo tudi bližnjim k boljšemu zdravju. / Foto: arhiv 
Inštituta Antona Trstenjaka
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s telesnim delom in gibanjem, zlasti pa z vsem, kar naredi-

mo za lepše sožitje.
Ko govorimo o duševnem zdravju, je na mestu premislek 

o sami besedi duševno pri strokovni opredelitvi zdravja. V 
Svetovni zdravstveni organizaciji so že večkrat potekale raz-

prave, da bi bilo treba posebej poudariti duhovno razsežnost 
zdravja. Med psihologi se je antropološki analizi tega podro-

čja posvetil zlasti Viktor E. Frankl (1905–1997), posebej je opre-

delil duševne in posebej duhovne procese. Po Franklu duhov-

no zdravje obsega notranjo človekovo svobodo za trezno in 
smiselno odločanje, prevzemanje zrele odgovornosti za svoje 
odločitve, razvijanje zrele vesti, doživljanje smisla dobrega 
in hudega – v preteklosti, sedanjosti in prihodnosti, duševni 
mir, radostno in hvaležno doživljanje vsega lepega, dobrega 
in vsega, kar je človek naredil, doživel in preživel, pa ostal 
živ in pokončen, vero v življenje in pri vernih ljudeh v boga, 
kakor ga kdo dojema.
Duhovno zdravje ogrožajo duhovne bolezni na navedenih po-

dročjih, zlasti omamljena zavest in otopela vest. Gojimo ga 
z iskanjem in prepoznavanjem smisla sedanjega trenutka, 

s prevzemanjem odgovornosti za svoje odločitve, v skrbi za 
skupno dobro, s kontemplacijo lepote, stvarnosti in presežne-

ga, pri vernih ljudeh z vero in molitvijo itd.

SOCIALNO ALI SOŽITNO ZDRAVJE

Od vseh razsežnosti zdravja je najmanj raziskano socialno 
ali sožitno zdravje. O njem se najmanj ve, najmanj govori in 
nanj se najmanj pazi. Motnje sožitja ali socialne bolezni pa 
so zelo moteče. To so npr. osamljenost, čudaštvo, zapiranje 
vase, zasvojenosti, napadalnost, revščina, izkoriščanje, kri-
minal, nestrpnost, nesodelovanje, skopost, sovraštvo, slabo 

komuniciranje, brezbrižnost do drugih, gospodovalnost nad 
drugimi, odpovedovanje v pomembnih socialnih vlogah v 

družini in družbi. Sami pri sebi se socialnega zdravja nava-

dno ne zavedamo, prav tako ne svojih motenj v sožitju. Druge 
pa velikokrat bolj motijo naše socialne slabosti kakor telesne 

in duševne bolezni – in prav tako nas socialne motnje drugih. 
Od drugih pričakujemo popolno socialno zdravje.
Socialno zdravje je tem boljše, čim bolj je človek vešč pošte-

nega opravljanja svojih življenjskih vlog in komuniciranja. 
Človek na primer krepi svoje socialno zdravje, ko redno upo-

rablja tri zlate besede – prvič, da pristno prosi, ko kaj potre-

buje od drugega; drugič, da se pristno zahvali, ko mu je drugi 
storil kaj dobrega; tretjič, da pristno prosi za odpuščanje, ko 
je drugemu hote ali nehote naredil kaj slabega. S tremi zlati-
mi besedami se zelo lepo ujema še četrta: da pristno pohvali 
drugega za konkretno dobro dejanje ali lastnost.

ZDRAVJE JE ENA SAMA CELOTA

Vsi vidiki zdravja so med seboj povezani. Telesno, duševno in 
duhovno zdravje ter zdravo sožitje ali socialno zdravje so štir-

je vidiki enega samega človekovega zdravja. Čeprav so zelo 
različni, so med seboj tako povezani, da se jih ne da ločiti. 
En vidik vpliva na drugega pri nastajanju raznih bolezni; po-

mislimo na primer na psihosomatske bolezni, torej telesne 

bolezni, ki nastanejo zaradi duševne stiske, ali pa na dušev-

na obolenja in telesno pešanje, ki so posledica osamljenosti, 

torej motnje v socialnem zdravju. Vendar pa so med seboj po-

vezana tudi pri njihovem zdravljenju in pri krepitvi zdravja. 
Znano je, da telesnim boleznim lažje in bolje kljubujejo ljudje, 

ki imajo sočutno oporo v lepih odnosih z bližnjimi, z zdra-

vstvenim ali negovalnim osebjem, ki znajo na zdrav način 
sproti predelati duševne stiske, ki imajo jasno duhovno sta-

lišče volje do življenja. Prav tako je dokazano, da skrb za tele-

sno zdravje dobro vpliva tako na duševno kot socialno zdrav-

je. Rimski pregovor se glasi: zdrav duh v zdravem telesu.
Vsakdanje izkušnje pa nam kažejo tudi dovolj živih prime-

rov ljudi, ki imajo zdrav duh v bolnem telesu. Vsem je znan 
pokojni predsednik Slovenije dr. Janez Drnovšek; njegova za-

dnja leta življenja v neozdravljivi bolezni in njegova duhovna 
rast v tem času skozi osebni zgled in knjige. Pobrskajte po 
spominu in verjetno boste našli tudi med svojimi sorodniki, 

znanci ali pa iz medijev koga, ki je bil v telesni bolezni ali 

materialni revščini človeško pokončen, veder, prijeten za so-

žitje, moder v besedi, navdušujoč s svojim zgledom. Od takih 
ljudi se učimo, kako se da živeti, če odpove telesno zdravje, če 
bomo v onemoglosti osamljeni ali slabo oskrbovani. Človeško 
zorimo tako, da uravnoteženo skrbimo svoje telesno, dušev-

no, sožitno in duhovno zdravje. Življenjski cilj je dozoreti v 
človeka, ki bo pustil za seboj svet nekoliko lepši in boljši, ka-

kor bi bil, če ne bi živel.
S pametno skrbjo za svoje zdravje pomagamo tudi bližnjim k 
boljšemu zdravju. S svojim zgledom dvigamo v okolju zavest 
in dobre izkušnje o pametni skrbi za vse razsežnosti zdravja. 
Poudarili smo »ko pametno skrbimo za svoje zdravje«, kajti 
tudi skrb za zdravje ima svojo zdravo mero. Nespametno je, 
če postane človek bolan od pretirane skrbi za svoje zdravje. 
Mrzlična in pretirana skrb za zdravje kliče nase bolezni, bli-
žnjim pa je neprijetna.

Gorenjski glas je najbolj bran regionalni časopis v Sloveniji.

GORENJSKI GLAS V VSAK DOM NA GORENJSKEM 

14 dni brezplačnega  
časopisa 

Akcija 14 dni brezplačnega časopisa je namenjena  

vsem, ki Gorenjskega glasa še ne poznate ali 

ga kupujete v prosti prodaji. Podatke za dostavo  

pošljite na narocnine@g-glas.si ali pokličite 

051/682 217. Po preteku 14-dnevnega obdobja  

vam časopisa ne bomo več pošiljali, vas bomo  

pa poklicali, povprašali za mnenje in predstavili 

pogoje za naročnino. 

Pridružite se naši veliki družini naročnikov,  

ne bo vam žal! 

V akciji ne morejo sodelovati obstoječi naročniki in tisti, ki živijo na istem 

naslovu kot naročnik. Prav tako ne morejo sodelovati tisti, ki so obdobje 

brezplačne naročnine v zadnjem letu že izkoristili. 
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Kot vemo, smo Žirovci znani, da imamo 
skakalnice pozimi hitro pripravljene. 
Žal nam vreme to sezono ni bilo naklo-
njeno. Prvo zasneževanje v decembru je 
bilo uspešno, vendar je nakopičeni sneg 
stopilo toplo vreme. Ko so temperature 
dopuščale in ko nas je narava obdarila 
še z naravnim snegom, pa smo napeli 
sile in v izredno kratkem času pripravi-
li vse skakalnice. Da lahko nadaljujemo 
zimski trenažni proces, je poskrbelo več 
kot petdeset delavnih rok, poleg tega 
pa smo v Nordijskem centru Poclain 
pripravili tudi tekaško progo. Najve-
čjo pohvalo za ureditev tekaške proge 
vidimo predvsem v obisku poligona. 
Dnevno nas obišče veliko smučarskih 
tekačev, pripravljamo pa tudi tečaj teka 

na smučeh. Naš nordijski center je med 
najboljšimi v državi, za kar se moramo 
zahvaliti našim prostovoljcem, ki pri-
hajajo iz vrst staršev in drugih podpor-
nikov kluba.
Da smo delo na skakalnicah opravili do-
bro, priča dejstvo, da nam je bila v sobo-
to, 28. januarja, zaupana izvedba držav-
nega prvenstva v skokih za tekmovalce 
v kategorijah do 14 in 15 let. Ob tem se 
lahko pohvalimo, da sta državna pod-
prvaka postala Nik Rekar v kategoriji do 
14 let in Izadora Kopač v kategoriji do 15 
let. Hkrati je ekipa v sestavi Nik Rekar, 
Izadora Kopač, Aljaž Oblak in Blaž Jurčič 
osvojila bronasto medaljo na državnem 
ekipnem tekmovanju v kategoriji do 15 
let. Takoj naslednji dan pa smo bili or-
ganizatorji tekme v Pokalu Argeta, kjer 
je Nik Rekar osvojil najvišjo stopničko 

v kategoriji do 14 let, pri dekletih do 15 
let pa je na drugo mesto skočila Izadora 
Kopač. Ta dan smo bili tudi organiza-
torji državnega prvenstva kategorij do 
14 in 15 let v nordijski kombinaciji. Tru-
dili se bomo, da nam bo v organizacijo 
zaupana še kakšna tekma.
Seveda ne moremo mimo uspehov 
Eme Klinec in Nike Križnar. V začetku 
letošnjega leta smo člani navijali na 
Ljubnem na premierni izvedbi ženske 
novoletne turneje. Ema je v zadnjem 
januarskem koncu tedna napisala pra-
vo pravljico in že dvajsetič stopila na 
zmagovalne stopničke. Nika Križnar je 
imela nekaj smole s pogoji, poleg tega 
pa tudi njeno zdravje ni bilo optimalno. 
Kljub temu sta Ema in Nika trenutno 
na četrtem in petem mestu v skupni 
razvrstitvi svetovnega pokala. Ob tem 
se že veselimo prihodnjih tekem, kjer 
bo vsekakor izstopalo svetovno prven-
stvo v Planici in prvič v zgodovini žen-
ski poleti v Vikersundu. Pri tem je treba 
omeniti, da bo tam v vlogi sodnika tudi 
dolgoletni član našega kluba – sodnik 
FIS  Evgen Jesenko.
Tudi v moškem delu imamo dva repre-
zentanta, to sta Marcel Stržinar in Rok 
Oblak. Oba sta člana B reprezentance in 
dihata za ovratnik A reprezentanci. Rok 
Oblak je dosegel nekaj odličnih rezulta-
tov v celinskem pokalu, pred kratkim pa 
je nastopal tudi na preizkusu letalnice 
na Kulmu. Če pri doskoku ne bi podrsal 
z rokami, bi z 233,5 metra dosegel nov 
klubski rekord. Z odličnim poletom si je 
zagotovil, da smo ga lahko gledali tudi 
na tekmi – kot predskakalca. Erazem 
Stanonik predstavlja klub in Slovenijo v 
svetovnem pokalu v nordijskih kombi-
naciji. To je disciplina, ki bi si v sloven-
skih medijih zaslužila več pozornosti. 
Gre za resnične garače, ki morajo za re-
zultat odlično skočiti in še bolje teči.
Čeprav smo sredi zime, to ne pomeni, 
da medse ne sprejemamo novih špor-
tnikov oziroma športnic. Veseli bomo 
vsake elektronske pošte ali klica (ssk-
ziri@gmail.com, 031 302 407 – Jernej 
Kumer).

Sledimo zastavljenim ciljem
Primarna dejavnost SSK Norica Žiri je zagotovo vzgoja mladine z učenjem 
spoštovanja, reda in odgovornosti ter da naše športnike vsaj za nekaj časa zvabimo 
stran od elektronskih naprav. To seveda delamo na smučarskih skakalnicah.

LEON ŠIKOVEC

Ema Klinec na zmagovalnem odru v Hinterzartnu / Foto: SloSki
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Klub Žirovskih študentov je preteklo 
leto zaključil športno, s tradicionalnim 
prednovoletnim turnirjem v odbojki, ki 
ga pripravljajo v sodelovanju z Zavodom 
za šport Škofja Loka. Na turnirju, ki šte-
je tudi za točke v okviru tekmovanj na 
41. Športno-rekreacijskih igrah, je letos 
sodelovalo 11 ekip iz celotne Slovenije, 
in sicer v mešani sestavi, saj pravila do-
ločajo, da morata biti v vsaki šestčlan-
ski ekipi vsaj dve ženski.
Enajst tekmovalnih ekip, željnih zmage 
in dobre igre, je – pravijo organizatorji 
– poskrbelo, da je bila predzadnja de-
cembrska nedelja v Športni dvorani Žiri 
izjemno napeta, vse ekipe pa so v bor-
benem in športnem duhu pokazale, kaj 
znajo in zmorejo. Na najvišjo stopničko 
je ob koncu dneva kot zmagovalka Pred-

novoletnega turnirja v odbojki z letnico 
2022 stopila ekipa Tadej Leban, s. p., na 
drugo mesto so se uvrstili odbojkarji 

ekipe Fletno in leseno, Matej Fajfar, s. 
p., tretja pa je bila ekipa Računovodsko 
in finančno svetovanje, Luka Rebič, s. p.

Slavila ekipa Tadej Leban, s. p.
Klub Žirovskih študentov je preteklo leto zaključil s tradicionalnim prednovoletnim 
turnirjem v odbojki. Tekmovalo je enajst ekip, zmagovalni pokal je osvojila ekipa 
Tadej Leban, s. p.

JANA JENKO

Najboljše tri ekipe na Prednovoletnem turnirju v odbojki Žiri 2022 / Foto: arhiv KŽŠ

LESKO Žiri d.o.o., Pot v Skale 10, 4226 Žiri
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Po predhodni udeležbi pri sv. maši, ki so jo duhovniki Andrej 
Jemec, Marko Mrlak in Franci Mihelčič darovali v kapeli žu-
pnišča v Žireh tudi za pokojne člane društva ŠmaR, se je lepo 
število članov odpravilo do lovske koče na Javorču, kjer je po-
tekal zbor. Na njem je bilo med drugim treba izvoliti novo 
vodstvo in organe društva, ker se je starim iztekel mandat.
Pred podajanjem poročil o dejavnostih in poslovanju v prete-
klem letu je organizator romanj Sebastijan Pagon z beseda-
mi in fotografijami predstavil daljše, večdnevno romanje od 
Žirov do Kranjske Gore. Udeleženci so obudili doživetja, drugi 
pa predvsem občudovali podobe pokrajine in krajev Cerkljan-
skega, doline Idrijce, Tolminskega, Zgornjega Posočja s Tren-
to in lepote gora ob vzponu na Vršič ter sestopu do zaključka 
v Kranjski Gori. Vsako tako romanje dokazuje namen in cilje 
društva, ki združuje dobromisleče ljudi, ne glede na njihovo 
prepričanje in politično pripadnost, ki ohranjajo versko in 
kulturno izročilo prednikov, duševno in telesno zdravje ter si 
prizadevajo za strpnost in solidarnost. Izkazujejo hvaležnost 
ob navezovanju stikov z rojaki in drugimi ljudmi, ki jih spre-
jemajo na poti in ob prenočevanjih kot dobrotniki. Zahvala za 
pomoč in dobro sodelovanje gre tudi župniku Andreju Jemcu.
Po predstavitvi je sledilo branje poročil, ki so izkazovala uspe-
šno delo društva v letu 2022 in izpolnitev večine načrtovanih 
dejavnosti, skrbno porabo finančnih sredstev in dober odziv 
članov za opravljanje prostovoljnih ur. Tudi tri razstave v Ga-
leriji v zvoniku so bile dobro obiskane. Z razstavami društvo 
nekaj prispeva h kulturni ponudbi dogodkov v občini Žiri, ki 
ji gre zahvala, ker finančno pomaga pri tem. Tudi letos so 
načrtovane štiri razstave v zvoniku, ena od njih bo povezana 
s praznovanjem 25-letnice Vrtca pri Sv. Ani. Z volitvami so 
člani zbora razrešili staro vodstvo in druge organe ter potrdili 
zaupanje, saj so odločili, da bodo v enaki sestavi nadaljevali 
delo tudi v novem mandatu. Tako bo Romarsko društvo ŠmaR 
Žiri še naprej vodil t. i. vrh s predsednikom ali božjepotnikom 

Matjažem Oblakom. Društvo ima trenutno 80 članov. A vsak 
član nima tudi naziva šmarnični romar. Za to je po statu-
tu treba izpolnjevati določene pogoje, povezane s številom in 
dolžino romanj. V letu 2022 jih je izpolnila aktivna članica 
Metka Bogataj iz Rovt in tako postala šmarnična romarica.
Ob koncu je zbor potrdil predlog dejavnosti in naloge v letu 
2023 ter pozdravil nove člane, vse to tudi z željo, da bi se član-
stvo v prihodnosti še povečalo in pomladilo.

Zbor članov Romarskega društva ŠmaR
Ugodnejše razmere za druženje so omogočile, da so se člani Romarskega društva 
ŠmaR po dveh dopisnih letnih zborih spet zbrali na »pravem« zboru, ki ga 
tradicionalno pripravijo 27. decembra, na dan sv. Janeza apostola in evangelista.

MARIJA KOKALJ 

Člani Romarskega društva ŠmaR so se po dveh dopisnih letnih 
zborih spet zbrali na »pravem« zboru. / Foto: Valja Kokalj
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OBČINA ŽIRI
RAZPORED ODVOZA KOMUNALNIH ODPADKOV, LOČENO ZBRANE EMBALAŽE,  
BIO ODPADKOV IN LOČENO ZBRANEGA PAPIRJA IN STEKLA  OD 1.1.2023 DO 31.12.2023

P 26 2 9 16 23 30 P 6 13 20 27 P 6 13 20 27
T 27 3 10 17 24 31 T 7 14 21 28 T 7 14 21 28

S 28 4 11 18 25 S 1 8 15 22 S 1 8 15 22 29

Č 29 5 12 19 26 Č 2 9 16 23 Č 2 9 16 23 30

P 30 6 13 20 27 P 3 10 17 245 P 3 10 17 24 31

S 31 7 14 21 28 S 4 11 18 25 S 4 11 18 25

N 1 8 15 22 29 N 5 12 19 26 N 5 12 19 26

P 3 10 17 24 P 1 8 15 22 29 P 5 12 19 26
T 4 11 18 25 T 2 9 16 23 30 T 6 13 20 27

S 5 12 19 26 S 3 10 17 24 31 S 7 14 21 28

Č 6 13 20 27 Č 4 11 18 25 Č 1 8 15 22 29

P 7 14 21 28 P 5 12 19 26 P 2 9 16 23 30

S 1 8 15 22 29 S 6 13 20 27 S 3 10 17 24

N 2 9 16 23 30 N 7 14 21 28 N 4 11 18 25

P 3 10 17 24 31 P 7 14 21 28 P 4 11 18 25
T 4 11 18 25 T 1 8 15 22 29 T 5 12 19 26

S 5 12 19 26 S 2 9 16 23 30 S 6 13 20 27

Č 6 13 20 27 Č 3 10 17 24 31 Č 7 14 21 28

P 7 14 21 28 P 4 11 18 25 P 1 8 15 22 29

S 1 8 15 22 29 S 5 12 19 26 S 2 9 16 23 30

N 2 9 16 23 30 N 6 13 20 27 N 3 10 17 24

P 2 9 16 23 30 P 6 13 20 27 P 4 11 18 25
T 3 10 17 24 31 T 7 14 21 28 T 5 12 19 26

S 4 11 18 25 S 1 8 15 22 29 S 6 13 20 27

Č 5 12 19 26 Č 2 9 16 23 30 Č 7 14 21 28

P 6 13 20 27 P 3 10 17 24 P 1 8 15 22 29

S 7 14 21 28 S 4 11 18 25 S 2 9 16 23 30

N 1 8 15 22 29 N 5 12 19 26 N 3 10 17 24 31

 OBMOČJE 1  - JUŽNI  DEL  OBČINE ŽIRI  OBMOČJE 2 - SEVERNI DEL OBČINE ŽIRI

TRG SVOBODE POLJE RAVNE ČEVLJARSKA ULICA RUDNIŠKA ULICA RAČEVA

STAROVAŠKA ULICA JOBSTOVA CESTA PODKLANEC TAVČARJEV ULICA GASILSKA ULICA SNOPKOVA GRAPA

PARTIZANSKA CESTA STAROŽIROVSKA CESTA IZGORJE IGRIŠKA ULICA RAKOVNIK OŠ ŽIRI
PLASTUHOVA GRAPA POT NA ROVT BREZNICA KOSOVELOVA ULICA PIONIRSKA POT BLOKI: PARTIZANSKA,

JEZERSKA ULICA TABOR GOROPEKE DELAVSKA ULICA STROJARSKA ULICA JEZERSKA, TRIGLAVSKA,

LEVSTIKOVA ULICA LOGAŠKA CESTA OPALE PRVOMAJSKA ULICA INDUSTRIJSKA ULICA ZADRUŽNI DOM
GREGORČIČEVA ULICA SEJMIŠKA ULICA LEDINICA ULICA MAKSIMA SEDEJA CESTA NA LEDINICO           KOPRIVNIK

ŽUPANČIČEVA ULICA IDRIJSKA CESTA INDUSTRIJSKA ULICA DOBRAČEVSKA ULICA DOBRAČEVSKA ULICA 

DRAŽGOŠKA ULICA OSOJNICA (NESTANOVANJSKI OBJEKTI) POT NA KOČE POT V SKALE

OB POTOKU POT V GOROPEKE STROJARSKA ULICA OPEKARSKA ULICA LOŠKA CESTA 

MLADINSKA ULICA POD ŽIRKOM (NESTANOVANJSKI OBJEKTI) BEDRIH SELO

KAJUHOVA ULICA NA STUDENCU RAKULK JARČJA DOLINA

TRIGLAVSKA ULICA BREKOVICE LOŠKA CESTA ZABREŽNIK
POD GRIČI SOVRA SLOVENSKA POT NOVOVAŠKA CESTA

ODVOZ KOMUNALNIH ODPADKOV Z OBMOČJA 1

ODVOZ LOČENO ZBRANE  EMBALAŽE Z  OBMOČJA 1

ODVOZ KOMUNALNIH  ODPADKOV Z  OBMOČJA 2

ODVOZ LOČENO ZBRANE  EMBALAŽE Z OBMOČJA 2

BIO  - RAZPORED ODVOZA BIOLOŠKIH ODPADKOV Z OBMOČJA CELOTNE OBČINE (na isti dan tudi odvoz papirja in stekla)

JULIJ AVGUST SEPTEMBER

OKTOBER DECEMBERNOVEMBER

JANUAR FEBRUAR MAREC

APRIL MAJ JUNIJ
1

2
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V Sloveniji kar nekaj knjižnic izvaja tako imenovano izposojo 
na dom in med njimi je tudi naša, žirovska knjižnica. Že od 
leta 2005 namreč svoje starejše bralke in bralce, ki jim bole-
zen ali starost onemogoča obisk naše knjižnice, knjižničarka 
enkrat mesečno obišče in jim pripelje knjige na dom. Že v pr-
vem letu smo s to možnostjo izposoje knjig pridobili 14 novih 
bralcev, nekaj zainteresiranih za tak način izposoje pa je bilo 
že med rednimi bralci, ki jim je bolezen onemogočala obisk 
knjižnice. Ob prvem obisku na domu smo najprej predstavili 
knjižnico in naše delovanje ter opravili informativni pogovor 
glede želja in gradiva, ki bi ga želeli prebirati. Enkrat meseč-
no smo potem pripravili gradivo za vsakogar izmed njih, v 
pomoč pri izbiri gradiva pa so nam bili podatki iz prvega in-
formativnega pogovora. Število bralcev v programu izposoje 
na dom se s časom spreminja, nekateri prenehajo, hkrati pa 
se ves čas prijavljajo novi. Lani smo enkrat mesečno ali po 
dogovoru obiskovali devet naših članov in skupno opravili 69 
obiskov z izposojo knjig na dom.
Na povabilo Občine Žiri za sodelovanje v zdaj že zaključenem 
projektu TAFFE smo se v naši knjižnici takoj odzvali. Po prvem 
usposabljanju za neformalne oskrbovalce in nego na domu se 
je formirala skupina, v kateri sodeluje tudi Krajevna knjižnica 
Žiri. Srečujemo se enkrat mesečno, naš namen pa je predvsem 
z vzpostavitvijo delujoče informativne mreže ali neke infor-
mativne točke nuditi zainteresiranim informacije o možno-
stih za pridobitev pomoči prostovoljcev na domu ter skrb in 
nego starejših na domu. Že pred uradnim odprtjem SeneCura 
Doma starejših občanov Žiri smo se dogovorili, da bomo v okvi-

ru Krajevne knjižnice Žiri postavili in z gradivom dopolnjevali 
knjižno-bralni kotiček v njihovih prostorih ter za njihove sta-
novalce pripravljali bralne ure. Bralne ure so namenjene bra-
nju zgodb in poezije, pogovoru o knjigah in prebranih zgodbah, 
včasih pa bomo na obisk in bralno uro povabili tudi kakšnega 
pisatelja ali pesnika iz domačega kraja. Tako smo takoj po od-
prtju prostorov skupaj z osebjem Doma starejših občanov Žiri 
v skupni jedilnici postavili bralni kotiček, ga zapolnili s knji-
gami in hkrati začeli izvajati bralne ure. S stanovalci doma 
se srečamo enkrat do dvakrat mesečno in prebiramo zgodbe 
domačih pisateljev. Bralne ure pripravimo tudi vsebinsko ve-
zane na različne praznike ali pa preprosto beremo zgodbe, ki 
so si jih stanovalci doma želeli slišati. Ob kulturnem dnevu, 8. 
februarju, smo za stanovalce pripravili bralno uro, posvečeno 
našemu največjemu pesniku Francetu Prešernu. Bralno uro 
smo začeli s petjem Zdravljice, Prešernove pesmi, ki je danes 
naša himna. Za tem smo prebirali zgodbe iz njegovega življe-
nja, se med drugim spomnili tudi, zakaj so našega pesnika 
klicali doktor Fig. Poslušali smo njegove pesmi, ki sta nam jih 
recitirali učenki Osnovne šole Žiri Neja Peternel in Ula Novak, 
ob koncu pa spet skupaj zapeli še venček domačih pesmi.
V želji, da bi bila naša Krajevna knjižnica Žiri prijazna in do-
stopna vsem, vas vabim, da nas obvestite, če bi želeli prebirati 
knjige, pa ne morete sami do knjižnice, ali če je v vaši bližnji 
okolici oseba, ki ji zdravje ali starost onemogočata obisk knji-
žnice. Pokličete nas lahko po telefonu na številko 031 305 687 
ali nam pišete na elektronsko pošto ziri@knjiznica-skofjalo-
ka.si. Z veseljem vas bomo obiskali in vam ponudili članstvo 
v naši knjižnici in seveda možnost, da vam knjige pripeljemo 
na dom. 

Kar nekaj razstav ročno narejenih unikatnih izdelkov naših 
članic in članov smo že predstavili v naši razstavni vitrini. 
Sredi decembra smo postavili še razstavo kvačkanih izdelkov 
naše dolgoletne in zveste bralke Brigite Žakelj.
Svoj prosti čas rada nameni vnukom, rada sede na kolo, pre-
bira knjige in peče piškote. Zelo rada pa tudi kvačka. Tako 
pod njenimi prsti nastajajo čudoviti unikatni izdelki, razne 
figurice, živalce, odejice, copatki, kapice, rokavičke za malč-
ke, za večje pa kape trakovi, šali, rokavice. Z veseljem se loti 
tudi kvačkanja puloverja, ponča, bufa ali ogrinjala. Vsaka od 
njenih kreacij je edinstvena, zato lepo vabljeni, da si do konca 
februarja ogledate razstavo kvačkanih ročnih izdelkov v raz-
stavni vitrini v Krajevni knjižnici Žiri.

Med nami je veliko starejših in ljudi, ki jim bolezen onemogoča normalno gibanje,  
in marsikdo sam ne more do zdravnika, trgovine ali knjižnice.

MAJDA TREVEN

MAJDA TREVEN

V Krajevni knjižnici Žiri poskrbimo tudi za starejše

Tokrat na ogled  
kvačkani izdelki

V razstavni vitrini v knjižnici si je mogoče v februarju ogledati izdelke 
dolgoletne in zveste bralke Brigite Žakelj. / Foto: arhiv knjižnice
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Pisanje z roko spodbujamo celo leto, v predprazničnem času 
pa smo ta čas v Krajevni knjižnici Žiri še bolj izkoristili. Bliža-

joči se prazniki nam običajno prinesejo nekaj miru, kar nam 
omogoča, da nekaj več časa namenimo svojim bližnjim, če 
ne drugače, pa z lepim sporočilom, ki ga napišemo sami. 
Naše obiskovalce smo tako že v mesecu decembru seznanili z 
akcijo Teden pisanja z roko 2023 in jih nagovorili, da nam ob 

naslednjem obisku prinesejo svoj prispevek, napisan z roko.
Tematsko je bilo letos vodilo pisanja z roko Prekmurje. Sodelujo-

či so lahko pisali o geografskih značilnostih, znamenitostih, ku-

linariki, posebnostih, kulturi in literaturi. Prispevki so bili lah-

ko v obliki proznega teksta, lahko pa tudi v obliki pesmi. Nekaj 
prispevkov na temo Prekmurje smo prejeli tudi v naši knjižnici. 
Tako kot lani se je večina prispevkov držala bolj splošne teme, 
ki se nanaša na že prej omenjeni predpraznični in praznični 

čas. Tako smo tudi vsem zainteresiranim predali navodila, naj 
nam napišejo kakšno pesem, misel, voščilo, dobre želje ali pa 
prepišejo kakšen njim posebno ljub odstavek iz knjige, ki jim 
je najljubša ali jo ravnokar berejo. V Krajevni knjižnici Žiri smo 
letos prejeli 47 z roko napisanih sporočil oziroma prispevkov, 
medtem ko smo jih lani, ko smo sodelovali prvič, zbrali 12. K 
sodelovanju smo spodbujali cel mesec december. Poleg osebnih 
povabil obiskovalcem smo pripravili dopis z navodili in prazen 

list ter oboje vstavili v praznične knjižne pakete – vrečke prese-

nečenja. V vrečkah smo pripravili naključno izbrano literaturo, 
tako za mladino kot za odrasle, in v decembru izposodili kar 65 

pripravljenih paketov. Zbiranje prispevkov smo zaključili 20. ja-

nuarja, kot zaključek akcije Pisanje z roko 2023 pa smo v Krajev-

ni knjižnici Žiri v tednu od 23. do 27. januarja na ogled postavili 
vse prejete prispevke. Razstavljene prispevke si v obliki plakatov 
lahko ogledate do konca februarja. Ne glede na to, da je nasle-

dnja akcija šele v prihodnjem letu, pa vaše prispevke, napisane 
z roko, z veseljem sprejmemo kadarkoli skozi celo leto.

Mislim tiho, pišem počasi
Krajevna knjižnica Žiri letos že drugo leto 
sodeluje z Društvom Radi pišemo z roko, 
ki je letos že osmo leto zapored 
organiziralo akcijo Teden pisanja z roko. 
Akcija je potekala od 23. do 27. januarja, 
letošnja nosilna tema pa je bila Mislim 
tiho, pišem počasi.

MAJDA TREVEN

V Krajevni knjižnici Žiri so se letos že drugo leto zapored pridružili 
akciji Teden pisanja z roko. / Foto: arhiv knjižnice

Namiga za branje

TOSHIKAZU KAWAGUCHI: PREDEN SE 
KAVA OHLADI, v slovenščino prevedla 
Sonja Benčina
Toshikazu Kawaguchi je japonski gle-

dališki ustvarjalec, rojen v Osaki. Svojo 
kariero je začel s pisanjem, režiranjem 
in produciranjem dram za lokalno gle-

dališče. Roman Preden se kava ohladi je 
nastal po priredbi že prej za gledališče 
napisane drame. Osrednji prostor do-

gajanja je kavarna Funiculi Funicula. 
Njeni obiskovalci so navadni, povpreč-

ni ljudje z različnimi usodami in teža-

vami. Samo dogajanje v kavarni pa je 
povsem neobičajno. Splet naključij in 
določenih pogojev obiskovalcem male 
kavarne omogoči vrnitev v njihovo pre-

teklost. Takratni naključni obiskoval-
ci, pa vendar mojstrsko izbrani zaradi 

svojih neobičajnih življenjskih usod, so 
tako postali nekaj posebnega. Ljubim-

ca, mati z otrokom, sestri in mama s 

svojim sinom so postali junaki vsak v 

svoji zgodbi. In tako pisatelj svoje juna-

ke v štirih zgodbah popelje na magično 
popotovanje v njihovo preteklost. Po nji-
hovi odločitvi, da se želijo vrniti nekam 
nazaj v svoj že preživeti čas, razkrijejo 
junaki svoja hrepenenja in želje, kako 
in kdaj bi radi spremenili svojo prete-

klost. Vendar je za spreminjanje prete-

klosti, kot se je zgodila prvič, včasih le 
malo možnosti. Toda njihovo upanje na 
moč (ali nemoč) druge priložnosti jih 
tako popelje na vznemirljivo popotova-

nje.
MARC LEVY: ONA IN ON, v slovenščino 
prevedla Janina Kos
Francoski pisatelj Marc Levy je danes 
eden najbolj branih avtorjev na svetu. 
Njegove knjige so prevedene v več kot 50 
jezikov, število prodanih knjig pa prese-

ga 40 milijonov. Glavna junakinja roma-

na Ona in on je Mia, mlada in uspešna 
vzhajajoča zvezda, ki ima na prvi pogled 
vse, v svojem zakonu pa je v resnici hudo 

nesrečna. Odločiti se mora namreč, ali 

bo svojemu možu, ki jo je prevaral, dala 
še eno priložnost ali ga bo zapustila. Od-

ločitev je težka. Temeljito mora vse pre-

tehtati in razmisliti, zato pobegne v Pariz 

k svoji najboljši prijateljici, ki jo zaposli 
kot natakarico v svoji restavraciji. V Pa-

rizu, mestu luči, pa je tudi Paul, nekda-

nji arhitekt. Tja je sledil svojim sanjam, 
da bi postal pisatelj. Pred leti je že izdal 
prvi roman, ki je bil uspešnica, sedaj pa 
mu kljub hudemu trudu tega uspeha ne 

uspe ponoviti. Njegovi romani so prilju-

bljeni le v Aziji, posebno v Koreji, česar 
pa ne razume niti sam. Medtem se za-

ljubi v korejsko prevajalko Kjong. Ko želi 
narediti korak naprej v njunem odnosu, 

mu to preprečita prijatelja Arthur in La-

uren, ki imata zanj drugačne načrte. Pod 
pretvezo, da gre za poslovni sestanek, ga 

pošljeta na zmenek. Paul se tako ob ča-

kanju na poslovnega partnerja nepriča-

kovano znajde v pogovoru z Mio. In tako 
se zgodba začne … Zabavna zgodba, ki v 
sebi skriva »nekaj posebnega«, tako Pau-

lu kot bralcu samemu na koncu razkrije 

tudi skrivnost, zakaj so njegovi romani 

tako priljubljeni ravno v Koreji.

MAJDA TREVEN
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Likovni samorastnik iz Dolenje Žetine pod Blegošem, ki se 
ukvarja z risbo in skulpturo v lesu, je prepoznaven umetnik, 
ki se je s svojimi deli samostojno predstavil več kot stokrat, 
njegove značilne skulpture pa najdemo tudi na različnih 
koncih sveta.
Na tokratni razstavi, ki jo je pripravil na povabilo likovne 
sekcije DPD Svoboda Žiri, je na ogled kar nekaj risb, ki jih je 
navdihnila poezija, saj imamo, kot pravi Jovanovič, Slovenci 
veliko dobrih pesmi, za tokratno priložnost pa je izbral ris-
be Pavčkovih Angelov in upodobitve nekaterih Gregorčičevih 
pesmi. Poleg prepoznavnih skulptur pa je na razstavi v Žireh 
prvič pokazal tudi zbirko lesenih reliefov/skulptur v kombi-
naciji z barvnim papirjem, ki so sicer nastali že pred dobrim 
desetletjem, a je, pravi, šele zdaj zdaj začutil, da je nastopil 
pravi čas, da jih tudi razstavi. Ljubiteljem likovne umetnosti 
je tako na ogled zanimiv preplet Jovanovičevih skulptur in 

risb, ki so zagotovo vredne pozornosti vseh generacij. Ali kot 
je zapisal kustos Loškega muzeja Boštjan Soklič: »Jovanovič 
s svojo originalno likovno pripovedjo navdušuje tako odrasle 
kot otroke; njegove zgodbe so univerzalne, dojemanje sveta 
pa neposredno, prvobitno, iskreno in povsem naravno.«
Razstavo si je mogoče ogledati vsako soboto in nedeljo med 9. 
in 12. uro oziroma po predhodnem dogovoru na 041 436 820. 
Na obisk in ogled umetnosti, ki jo narekuje srce, vabita likov-
na sekcija DPD Svoboda in Peter Jovanovič, ki pravi: »Pridejo 
naj, pogledajo naj, pa če jim bo po volji, bom tudi jaz zadovo-
ljen.«

Umetnost, ki jo narekuje 
srce
Do konca februarja bo v Galeriji DPD 

Svoboda na ogled samostojna razstava 

risb in skulptur Petra Jovanoviča.

JANA JENKO

V Galeriji DPD Svoboda bo do konca februarja na ogled samostojna 

razstava risb in skulptur Petra Jovanoviča. / Foto: Tanja Mlinar

Podprite lokalne zgodbe in se naročite na Gorenjski glas. 
Pokličite 04/201 42 41 ali pišite na narocnine@g-glas.si.



Podjetje Marmor Hotavlje, eno najstarejših družinskih podjetij 
v Sloveniji, se ponaša z več kot tristoletno tradicijo obdelave 
kamna ter vrhunsko kakovostjo izdelkov in storitev. Danes so 
se razvili v vodilno podjetje za rešitve v kamnu na svetu in 
eno najbolj razvijajočih se podjetij, ki zaposluje skoraj dvesto 
ljudi. Pod eno streho vključujejo širok nabor poklicev, kot so 
strojniki, gradbeniki, kamnoseki, arhitekti, mizarji, tehnolo-
gi, tehnični risarji, strojni (CNC) operaterji, nabavniki, logisti, 
prodajniki, razvojniki, kalkulanti, orodjarji, koordinatorji, vod-
je projektov ali objektov. Njihova uspešnost se kaže predvsem 
v sodelovanju pri najbolj luksuznih projektih po celem svetu, 
kjer sodelujejo z uveljavljenimi in znanimi osebnostmi, ar-
hitekti in oblikovalci. Med njihovimi kupci so med drugim tudi 
papež Frančišek, Victoria Swarovski, Max Verstappen, Steven 
Spielberg, Jeff Bezos in druge znane osebnosti.
V podjetju nudijo kadrovske štipendije, pa tudi možnost 
opravljanja prakse in vajeništva ter delo prek študentskega 
servisa. Vse, ki bi radi v živo spoznali podjetje oziroma v živo 
videli, kako delujejo, vabijo, da se dogovorijo za individualni 
ogled, kjer si lahko tudi otroci in dijaki skupaj s starši ogledajo 
njihovo proizvodnjo ter pisarne. 

Ukvarjajo se z ljudmi, kamen je le medij …

Zaposlitev tako ponujajo vsem, ki so pripravljeni sprejeti vred-
note njihovega podjetja pri delu za naročnike, med katerimi so 
najbogatejši in najvplivnejši ljudje na svetu. Vodja projektov 
na področju jaht v podjetju Gregor Flajnik poudarja: »Nekateri 
pravijo, da se ukvarjamo s kamnom – jaz pravim, da se ukvar-
jamo z ljudmi, kamen pa je samo medij. Na strani naročnikov 
medij za uresničevanje želja strank, oblikovalcev, arhitektov 
…, na strani podjetja pa medij za dokazovanje naših sposob-
nosti, fleksibilnosti, naprednosti in volje.« Vodja tehničnih ris-
arjev v oddelku Tehnologije Luka Romih se je za zaposlitev v 
Marmorju Hotavlje odločil, ker je pri njih že kot študent oprav-
ljal počitniško delo in je hitro ugotovil, da ga veseli delo, polno 
tehničnih izzivov. »Najbolj mi je všeč, da delo ni monotono, da 
je vsak dan drugačno in mi nikoli ni dolgčas.« Delovno mesto 
tehnologa zato priporoča vsem, ki jih veselijo tehnika, delo z 
računalnikom, reševanje logičnih problemov, risanje in delo v 

pisarni, najprimernejša izobrazba za to delovno mesto pa je 
po njegovem mnenju strojni, gradbeni ali lesarski tehnik. 
Tudi celotna poklicna pot Boštjana Reberška je vezana na 
podjetje Marmor Hotavlje. Poklicna pot ga je vodila skozi sko-
raj vse procese v podjetju. Delo je po njegovih besedah zelo 
zanimivo in predvsem ni enolično. »Zanimiva so tudi službena 
potovanja, saj posamezne projekte izvajamo po celem svetu 
in materiale za izdelke izbiramo na raznih lokacijah, kjer so 
posamezna svetovna središča za predelavo in prodajo kam-
na.« Zanimiva je tudi zgodba Gašperja Trilerja, ki se je po os-
novni šoli odločil za vpis na gimnazijo, saj ni vedel, kaj si želi 
početi v življenju. Potem pa se je odločil za študij strojništva, 
saj meni, da ponuja najširši spekter tehničnega znanja in izna-
jdljivosti. »To znanje je izredno pomembno pri projektih, ki 
jih izvaja Marmor Hotavlje.« V podjetju, kjer je najprej delal 
kot študent, so ga lepo sprejeli, izkušenejši člani ekipe pa po 
njegovih besedah radi pomagajo in prenašajo svoje znanje na 
mlajše generacije. Trenutno dela kot vodja projekta, kjer lahko 
tehnično iznajdljivost uporabi v praksi. »Moja naloga je, da s 
projektno ekipo ustvarimo kakovosten izdelek, ki ustreza žel-
jam stranke. Za uspeh projekta je ključna komunikacija: tako 
s stranko kot tudi med člani ekipe. Zaradi dobrih odnosov na 
Hotavljah vsako leto izpeljemo ogromno uspešnih projektov, 
katerih rezultat so neverjetni izdelki.« Gašper s pomočjo men-
torja iz podjetja pripravlja tudi diplomsko nalogo. 

Ključna odnos do dela in želja po učenju

V podjetju stremijo h kadru, ki je odgovoren in z njimi deli 
osnovne vrednote družinskega podjetja. »Poskušamo sprem-
ljati vsakega zaposlenega na njegovi poklicni in družinski 
poti. Prednost pri zaposlitvi dajemo tistemu, ki si želi dela, 
najpomembnejša pogoja za to pa sta odnos do dela in želja 
po učenju,« poudarja Tomaž Selak. Damijan Selak pa dodaja: 
»Vsakemu, ki se zaposli pri nas, dodelimo mentorja. S tem ola-
jšamo prenos znanja in izkušenj, vklop v delovno okolje ter 
usmerjanje pri delu ne glede na zasedeno delovno mesto. 
Omenjeno je zelo pomembno za neprekinjen delovni proces, 
prenos znanja in rast podjetja. Omogočamo tudi možnos-
ti za napredovanje, nadgradnjo znanja ter prehajanje med 
delovnimi mesti.«

Povezanost, spoštovanje in timsko delo

»V našem podjetju velik poudarek namenjamo povezanosti, 
medsebojnemu spoštovanju in timskemu delu. Stremimo k 
temu, da spoštujemo naše temelje, material, ljudi, okolje in 
lokalno skupnost, ki so nam pomagali na dolgi poti do uspe-
ha,« pravita izvršna direktorja Damijan Selak in Tomaž Selak ter 
dodajata: »Sledimo tudi vrednotam zanesljivosti, poštenosti, 
odgovornosti in pripadnosti. Pri svojem delu, ki ga opravlja-
mo s srcem in ljubeznijo do kamna, pa upoštevamo tudi nače-
la kakovosti, unikatnosti in inovativnosti. Čutimo, da smo vsi 
del te zgodbe, kjer vsak izmed nas opravlja zelo pomembno 
delo. Pomembno se nam zdi, da se vsak posameznik ujame z 
vrednotami in načinom življenja v podjetju.«

Sodelujejo pri najbolj luksuznih projektih
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Internet: gluhicom.si

Telefon: 04 510 60 90

E-pošta: info@gluhicom.si

Odprto: 8–12 in 13–16, sobota zaprto

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

Obiščite spletno stran GLUHICOM.SI
Cene, objavljene na spletni strani, so običajno priporočene cene proizvajalcev. Pokličite 04 510 60 90 ali pošljite elektronsko pošto na 

info@gluhicom.si, da vam pripravimo ponudbo z najnižjimi cenami na trgu. ZA VSE IZDELKE IZ NAŠE PONUDBE JAMČIMO ENAKO ALI  

NIŽJO CENO OD KONKURENČNIH PONUDNIKOV, kot so Big-Bang, Mimovrste, M-tehnika, Merkur ali Emundia.

Posredniško  
mesto 
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CENA 
99,99 EUR

Prenosnik LENOVO 

82KB00NFSC

i3-1115G4, 8GB,  

SSD256GB,  

15,6‘ FHD,  

WIN11 home

Obnovljeni prenosnik  

DELL Latitude 5490

i5-8350U, 8GB, 256GB, 14‘ FHD, WIN10PRO

Računalniki so odlično ohranjeni!

Sesalnik BOSCH 2v1 BBH32551

Li-ion baterija velike moči 25,2V

Kuhinjski robot BOSCH MUM48R1

Indukcijska kuhalna plošča 

AEG IKB64431XB

Preprosto upravljanje,  

premium model, SUPER CENA!

Redna cena: 499,90 EUR

ODLIČNA CENA!  
SAMO 469,90 EUR

SUPER CENA!  
SAMO 199,90 EUR

CENA  
389,90 EUR

AKCIJSKA CENA: 
429,90 EUR

AKCIJSKA CENA: 
699,90 EUR

Sušilni stroj AEG T8DEE48S

8kg, toplotna črpalka, premium  

model, SUPER CENA!

Redna cena: 759,90 EURRadio-zvočnik  

JBL TUNER2,  

bel, DAB+ in FM radio,  

Bluetooth zvočnik,  

vgrajena baterija,  

ODLIČEN      ZVOK!

ODLIČNA CENA!  
SAMO 119,90 EUR

Kredit do 5000 EUR vam uredimo  

v 5 minutah na prodajnem mestu!

NA ZALOGI VELIKA IZBIRA  
televizorjev, prenosnih računalnikov, tiskalnikov, 

tonerjev in kartuš ter baterij vseh vrst!


