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Najpomembnejši ukrep: socialna osamitev
Tako kot po drugih slovenskih občinah so v preteklih dneh tudi v Občini Žiri
sprejeli vrsto ukrepov, s katerimi poskušajo prispevati k zajezitvi širjenja
novega koronavirusa.
MATEJA RANT, FOTO: GORAZD KAVČIČ
Zaradi širjenja novega koronavirusa
se je v Občini Žiri že v petek, 13. marca,
prvič sestal štab Civilne zaščite Občine
Žiri v razširjeni sestavi. Sprejeli so vrsto
ukrepov, s katerimi poskušajo zajeziti
hitro širjenje novega koronavirusa.
Župan Janez Žakelj in poveljnik Civilne
zaščite Občine Žiri Janez Tratnik sta občane že takoj po prvi seji štaba Civilne
zaščite pozvala k prenehanju obratovanja vseh lokalov in neživilskih trgovin
v občini. Kot ugotavljajo na občini, so
tako večino lokalov v Žireh zaprli še pred
uveljavitvijo uredbe slovenske vlade, na
podlagi katere je na območju Republike
Slovenije začasno prepovedana ponudba
ter prodaja blaga in storitev potrošnikom neposredno. V to sodijo nastanitvene, gostinske, velneške, športno-re-

Za nujne informacije v zvezi
z epidemijo, pa tudi za pomoč
pri dostavi hrane in zdravil
se občani lahko obrnejo na
elektronski naslov civilna.
zascita.ziri@gmail.com
ali pokličejo na telefonsko
številko 04 50 50 700 oziroma
041 589 860.
kreacijske, kinematografske, kulturne,
frizerske, kozmetične in pedikerske storitve kot tudi storitve iger na srečo ter
druge podobne dejavnosti. Prav tako so v
občini zaprli nenujne javne površine, kot
so otroška igrišča in športni parki, ustavil se je tudi javni potniški promet. Iz
začasne prepovedi je izvzeta ponudba in

Javno življenje je tudi v žirovski občini povsem zamrlo. Zaprta so tudi vsa otroška igrišča.
prodaja blaga in storitev potrošnikom na
daljavo ter prodajalne z živili, vključno s
prodajo kmetijskih pridelkov na kmetiji,
lekarne, prodajalne z medicinskimi in
ortopedskimi pripomočki, program vrt
in kmetijstvo v prodajalnah, kmetijske
prodajalne, bencinski servisi, banke, pošte, dostavne službe, trafike in kioski za
prodajo časopisov in revij ter druge nujne storitve za zagotavljanje javne varnosti in zdravja.
Ob tem so občane tudi pozvali, naj se v
trgovine odpravljajo le takrat, ko gre za
nakupe najnujnejših stvari. "V trgovine in po nujnih opravkih lahko hodijo
le povsem zdrave osebe, posamično in
brez spremstva otrok. Pri tem upoštevajte navodila, ki jih dobite na vhodih v
trgovine." Občanom svetujejo, naj bodo

previdni tudi pri ravnanju s kupljeno
hrano, ki jo prinesejo iz trgovine, da se
izognejo okužbi in širitvi virusa. Še vedno najpomembnejši ukrep samozaščite pa predstavlja socialna osamitev, so
ob tem poudarili na občini.
Vse gasilske enote v občini so prejela
navodila, kako posredovati v primeru
nesreč, aktivirali so dve ekipi prve pomoči Civilne zaščite. Občina je s pomočjo prostovoljcev žirovskega Rdečega
križa ter skavtov in tabornikov za vse,
ki so že ali še bodo v karanteni, zagotovila nabavo nujnih prehranskih in
zdravstvenih proizvodov. "Pomoč občine
velja le za primere, ko si teh potrebščin
prizadeti ne morejo organizirati s pomočjo svojih bližnjih ali prijateljev," so
opozorili na občini.

Zaradi preprečevanja širjenja okužb s koronavirusom je Občina Žiri od petka, 13. marca, do nadaljnjega
spremenila način poslovanja občinske uprave, ki po novem zaradi zagotavljanja zdravstvene varnosti
občanov in zaposlenih v občinski upravi poteka le po telefonu ter elektronski oziroma navadni pošti.
Za urejanje zadev zato občane prosijo, da se pri poslovanju z občinsko upravo poslužujejo:
• elektronske komunikacije po elektronskem naslovu obcina.ziri@ziri.si,
• telefonske komunikacije po telefonu številka 04 50 50 700,
• komunikacije po navadni pošti na naslov: Občina Žiri, Loška cesta 1, 4226 Žiri,
• elektronske oddaje vlog, ki so na voljo na povezavi: www.ziri.si/evloge.
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Uvedli enoten vhod
Zaradi preprečevanja širjenja okužbe
s koronavirusom v zdravstveni postaji
Žiri velja spremenjen način dela.
MATEJA RANT, FOTO: JANEZ TRATNIK
V zdravstveni postaji v Žireh so tako že minuli ponedeljek uvedli enoten vhod v zdravstveno postajo, in sicer pri lekarni na
vrhu klančine. Glavni vhod je zaprt, vstop v zdravstveno postajo pa omogočajo le obiskovalcem lekarne in že naročenim
pacientom v primeru nujnih pregledov. Ob tem občane še pozivajo, naj ne obiskujejo zdravnika brez predhodne najave po
telefonu ali elektronski pošti.
Na vhodu v zdravstveno postajo so s pomočjo ekip prve pomoči
Civilne zaščite Občine Žiri uvedli triažo, ki izvaja nadzor zdravstvenega stanja občanov in preverja nujnost obiska zdravnika. "Prosimo, da dosledno upoštevate navodila osebja na vstopni točki," prosijo zaposleni v zdravstveni postaji. Na podlagi
navodil države je do preklica zaprta zobozdravstvena ambulanta, prav tako ni možen obisk pri fizioterapevtu. Pediatrinja
Ida Rus je dosegljiva v zdravstveni postaji v Gorenji vasi. "Vse
občane pozivamo, da v zahtevnih razmerah epidemije spoštujejo navodila. Le tako bodo zdravstveni delavci lahko zagotovili
najvišjo stopnjo varnosti zdravstvene obravnave pacientov," so
še dodali v zdravstveni postaji Žiri, ki deluje tudi po spremenjenem urniku, in sicer vse dni v tednu od 7. do 19. ure.

Občina Žiri

JAVNI POZIV
za predlaganje kandidatov
za predstavnika občinske javnosti
v Svetu glasila Žirovske novice
Občinsko glasilo »Časopis za občino Žiri – Žirovske novice«
bo v prihodnje imelo Svet glasila, ki ga imenuje župan. Naloge njegovih članov so vsebinska, posvetovalna in druga podpora odgovornemu uredniku pri izhajanju občinskega glasila.
Sestavljajo ga odgovorni urednik in dva predstavnika Občine
Žiri: predstavnik občinske uprave in predstavnik občinske
javnosti. Predstavnika občinske javnosti izmed kandidatov
izbere in županu predlaga Komisija za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja Občinskega sveta Občine Žiri.
Kandidat mora imeti v občini Žiri stalno bivališče ter mora
dobro poznati in spremljati dogajanje v občini Žiri. Sodelovanje v svetu glasila opravlja kot prostovoljsko delo. Za
predstavnika javnosti ne more biti imenovana oseba, ki:
je zaposlena v Občinski upravi Občine Žiri; je funkcionar
politične stranke ali liste, ki nastopa na volitvah; je član
Občinskega sveta ali Nadzornega odbora Občine Žiri; je
družinski član (zakonec, zunajzakonski partner, otrok, posvojenec, oče, mati, posvojitelj, brat ali sestra) župana ali
občinskega svetnika.
Rok za oddajo predlogov je 15. 4. 2020, za posameznega
kandidata navedite: ime in priimek, naslov stalnega bivališča, elektronski naslov, telefonsko številko, izkušnje
z družbenim življenjem v Žireh. Predloge kandidatov nam
posredujete: osebno v zaprti kuverti na vložišču Občine
Žiri, s priporočeno pošto na naslov Občine Žiri, po elektronski pošti na naslov obcina.ziri@ziri.si.

OBVESTILO
o objavi mnenj občinskih svetnikov
v glasilu Žirovske novice

V zdravstveni postaji Žiri velja spremenjen način dela.

NASLEDNJA ŠTEVILKA ŽIROVSKIH NOVIC BO
IZŠLA 16. JUNIJA 2020. PRISPEVKE ZANJO
LAHKO POŠLJETE DO 2. JUNIJA 2020 NA NASLOV
MATEJA.RANT@G-GLAS.SI.

Časopis Žirovske novice bo v prihodnje omogočal redno
objavljanje mnenj občinskih svetnic in svetnikov. V vsaki
številki časopisa bosta objavljeni po dve mnenji. Mnenja
se bodo po načelu enakopravne obravnave objavljala po
vrstnem redu, ki ga bo določil žreb. O datumu žreba bodo
politične stranke in liste, ki so zastopane v Občinskem
svetu Občine Žiri, obveščene po imenovanju Sveta glasila
Žirovskih novic, ki bo tudi izvedel žreb.
Mag. Janez Žakelj, župan

KOLOFON
ŽIROVSKE NOVICE (ISSN 1408-2810) izhajajo kot priloga časopisa Gorenjski glas za občino Žiri. Izdajatelj: Gorenjski glas, d. o. o., Kranj, Nazorjeva ulica 1, Kranj, info@g-glas.
si, 04/201-42-10. Občina Žiri, Loška cesta 1, 4226 Žiri. Odgovorna urednica: Mateja Rant, mateja.rant@g-glas.si. Oglasno trženje: Robert Aleksić, robert.aleksic@g-glas.si,
telefon: 040/508-891. Delovni čas: od ponedeljka do petka od 8. do 15. ure, sobote, nedelje in prazniki zaprto. Priprava za tisk: Gorenjski glas, d. o. o., Kranj. Tisk: Nonparel,
d. o. o. Naklada: 1.800 izvodov. Distribucija: Pošta Slovenije. Žirovske novice vsa gospodinjstva v občini Žiri prejemajo brezplačno.
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Življenje kroji novi koronavirus
Delovanje občine je v tem času v prvi vrsti usmerjeno v preprečevanje širjenja
epidemije novega koronavirusa in oskrbo najranljivejših skupin prebivalcev,
poudarja župan Janez Žakelj.
MATEJA RANT, FOTO: GORAZD KAVČIČ

• Kako poteka poslovanje občine v

času epidemije novega koronavirusa?
Občino smo fizično zaprli za stranke,
poslovanje pa poteka prek elektronske
pošte in telefona. Naši uslužbenci so
sicer na delovnih mestih ter opravljajo
tekoče posle in vse, kar je povezano z zaščito prebivalcev pred to epidemijo.
• Kako je torej organizirano delo občinske uprave v teh dneh?
Občinska uprava je ob svojem rednem
delu ves čas v povezavi s pristojnimi v
državi, s civilno zaščito, Rdečim križem
in zdravniki, tako da sproti tudi na svoji
spletni strani objavljamo ukrepe in navodila, ki so pomembna za naše prebivalce. V zdravstvenem domu predstavniki Rdečega križa nadzorujejo vstop v
zdravstveni dom in lekarno. Zaprli smo
igrišča in druge javne prostore ter preverjamo, ali se občani držijo pravil, občani pa nas tudi sami obveščajo, če jih
kdo krši.
• Kako boste poskrbeli za oskrbo najranljivejših skupin prebivalcev, ki ne
morejo računati na pomoč sorodnikov, znancev ali sosedov?
Imamo več kot petdeset prostovoljcev,
ki so pripravljeni na to, da bo treba

Janez Žakelj

poskrbeti recimo za prevoz hrane za
starejše. Zavedamo se namreč, da bo
epidemija prešla v drugo fazo, ko bo še
veliko več dela, zato se že pripravljamo
tudi na to. Kot zanimivost naj povem,
da me je iz Kitajske poklical naš rojak in
nam obljubil nekaj tisoč zaščitnih mask
in druge zaščitne opreme, ki jih naši civilni zaščiti in zdravstvenemu domu
primanjkuje.

»Kot opažam, občani večinoma
zelo spoštujejo navodila, na
igriščih in v javnih prostorih
ni zbiranja. Podjetja sicer
poslujejo, a so sprejela vrsto
ukrepov, da ne bi prišlo do
širjenja virusa.«
• Že imate seznam ljudi, ki bodo mo-

rebiti potrebovali pomoč ob širjenju
epidemije?
Civilna zaščita ima seznam ljudi, pri čemer so se nekateri javili tudi sami. Zanje bodo poskrbeli prostovoljci, ob tem
pa smo zagotovili, da so to predvsem
mlajši ljudje, ki so manj ranljiva skupina v primeru okužbe s koronavirusom.
V Rdečem križu so namreč v glavnem
starejši, ki bodo skrbeli za obveščanje,

sicer pa bomo v delo na terenu v čim
večji meri vključevali mlajše sile. Tudi
nekateri prevozniki so nam že ponudili brezplačno pomoč. Objavili smo telefonsko številko, na katero se občani
lahko obrnejo v primeru potreb. Gorenjski župani smo skupaj s Civilno zaščito
poskušali tudi doreči, kako zagotoviti
varno preskrbo s hrano, čeprav ta problem ta čas še ni tako očiten. A želimo
biti pripravljeni, ko bo to potrebno.
• Najpomembneje pri preprečevanju
širjenja virusa je, da občani ostanejo
doma. Imate zanje še kakšen pomemben nasvet?
Ko narediš vse, kar veš, da je treba storiti
za zaščito pred novim koronavirusom, je
najboljša psihična obramba dobra volja
in mogoče kakšen telefonski pogovor s
sorodniki ali prijatelji, s katerimi se lahko skupaj tudi nasmejimo, da bomo to
preživeli z optimizmom. Sam imam stike s kolegi iz Kitajske in eden mi je prav
v teh dneh poslal, kako zagotoviti, da ne
pride do okužbe. Sicer na malce humoren način – ker ni bilo dovolj zaščitnih
mask, so si na obraz nadeli kar plenico
za enkratno uporabo ali dno plastenke.
Domislice, ob katerih se nasmeješ, a so
lahko tudi zares uporabne.
• V Žireh občani upoštevajo navodila
občine in države, se držijo priporočil
pristojnih?
Kot opažam, občani večinoma zelo spoštujejo navodila, na igriščih in v javnih
prostorih ni zbiranja. Podjetja sicer poslujejo, a so sprejela vrsto ukrepov, da
ne bi prišlo do širjenja virusa. Direktorji
žirovskih podjetij so bili v kontaktu tudi
s svojimi tujimi partnerji, da bi videli,
kako so se tam spopadli s preprečevanjem širjenja virusa. Tako da ljudje večinoma spoštujejo ukrepe, ki so jih sprejeli
na državni ravni, kljub temu pa se tudi
pri nas nekateri še ne zavedajo, da je
zadeva resna. Če se namreč ne držimo
pravil, ne škodujemo samo sebi, ampak
mogoče celo predvsem drugim, sploh
starejšim, ki sodijo v rizično skupino glede okužbe z novim koronavirusom.
• Pred časom ste imenovali novo sestavo štaba civilne zaščite Občine Žiri.
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Tako je, zato bi zaželel dobrodošlico novemu poveljniku Janezu Tratniku in
njegovi ekipi. Ob tej priložnosti pa bi se
zahvalil tudi prejšnji ekipi civilne zaščite s poveljnikom Damijanom Govekarjem, ki je že pred nekaj meseci izrazil
željo, da bi to funkcijo predal drugemu,
zdaj pa so nastopile razmere, da to malo
hitreje izpeljemo, čeprav smo imeli predlog na mizi že kar nekaj časa. Vesel
sem, da imamo tudi dobro usposobljene ekipe prve pomoči. Iz lastnih izkušenj pa bi pohvalil še učitelje, saj ugotavljam, da poučevanje na daljavo dobro
poteka. Za varstvo otrok na domu doslej
nihče ni izrazil potrebe, smo pa pripravljeni tudi na ta izziv, če bo treba.
• Čeprav se večina stvari v tem času
vrti okoli epidemije, pa se na občini
verjetno kljub temu ukvarjate tudi še
s katerimi drugimi stvarmi, ki so prav
tako pomembne za življenje občanov?
Ravno pretekli teden smo občinskim
svetnikom poslali gradivo za naslednjo
redno sejo, ki smo jo načrtovali konec
tega tedna, a nas je virus "prehitel",
tako da bomo poskušali izpeljati samo
dve nujni zadevi, to je sprejem zaključnega računa in cene komunalnih storitev, vse ostalo pa bo počakalo na čas
po epidemiji. Seja bo seveda dopisna.
Čaka nas še rebalans letošnjega proračuna, kar pa bomo izvedli takoj, ko bo
mogoče sklicati običajno sejo, saj je pri
tem potrebna širša debata in bi to težko rešili na dopisni seji. Prav tako bosta morala počakati odlok in pravilnik
o športu. Obenem se nadaljujejo aktivnosti v zvezi z načrtovanimi projekti,
kot je cesta v industrijsko cono. Končno
smo podpisali še zadnjo pogodbo, tako
da smo lahko oddali dokumentacijo na
upravno enoto za pridobitev gradbenega dovoljenja. S projektom bomo torej pripravljeni, ko bo objavljen razpis.
Želel bi še poudariti, da smo podaljšali
roke za prijavo na razpise za prireditve.
Na področju uporabe nove športne dvorane pa so zadeve ta čas malce zastale,
ne mudi se tudi z odprtjem dvorane, saj
so učenci zdaj doma.
• Kako pa ta čas kaže gradnji novega
doma za starejše?
Projektna dokumentacija je bila vložena na upravno enoto, moramo pa
še podpisati služnostno pogodbo z investitorjem, kar se je ta čas tudi malce ustavilo. Tudi projekt Prostofer bo
moral počakati na čas po epidemiji, saj
moramo v prvi vrsti poskrbeti za varnost ljudi.

Preprečiti hitro širjenje okužb
Vodenje poveljstva Civilne zaščite Občine Žiri je sredi
marca prevzel Janez Tratnik, ki je predstavil prve
ukrepe, ki so jih sprejeli v zvezi s širjenjem novega
koronavirusa.
MATEJA RANT, FOTO: GORAZD KAVČIČ

• V kaj so usmerjene vaše trenutne

aktivnosti, katere so vaše glavne na
loge ta čas?
Predvsem moramo poskrbeti, da se bo
virus med populacijo širil čim počasneje. Dejstvo je namreč, da je virus tu, s
tem, ko mu bomo onemogočali širjenje,
pa želimo zdravstvenemu osebju olajšati delo, kolikor je v taki situaciji mogoče. Zelo hitro smo aktivirali ekipe prve
pomoči in Rdečega križa, tako da smo
takoj začeli spremljati stanje Žirovcev,
pri čemer nam pomagajo tudi skavti in
taborniki ter drugi prostovoljci.
• Katere ukrepe ste sprejeli kot prve
za preprečevanje širjenja virusa?
Že v začetku marca smo objavili prva
navodila, kako ravnati ob obisku zdravnika in kako poskrbeti za samozaščito,
sprejeli smo tudi ukrepe v zvezi s prireditvami in zbiranjem na javnih površinah, vse z namenom, da se okužba ne
prenaša med ljudmi. Občane smo obveščali predvsem prek spletnega portala
Občine Žiri. Izdali smo prepoved zbiranja na igriščih v občini, hitro so se odzvali tudi gostinci in zapirali svoja vrata,
pri čemer smo v marsikaterem primeru
prehiteli celo ukrepe, ki so se sprejemali
na ravni države. Trgovine se prilagajajo
dani situaciji tudi z dostavami na dom.
• Kako bo potekalo vaše delo v prihod
nje, čeprav je v teh razmerah najbrž to
zelo težko napovedovati?
Vsi, ki sodelujemo v štabu Civilne zaščite, se pripravljamo na to, da bo prišlo do
okužb tudi v naši občini, težko pa je reči, v
kakšnem obsegu se bo to zgodilo. Imamo
tudi stike z našimi rojaki na Kitajskem, ki
niso najbolj optimistični, zato vse delo poteka v smeri, da bomo poskušali čim bolj
zajeziti širjenje okužb oziroma da se ljudje
vedejo čim bolj samozaščitniško.
• Imate na voljo dovolj zaščitnih sre
dstev?
Zaščitna sredstva so problem. Imeli smo
srečo, da je Občina Žiri nekaj zaščitnih
sredstev dobila že takoj na začetku, ki jih
delimo res glede na nujne potrebe, pri

Janez Tratnik
čemer imajo prednost zdravstvena postaja in naše skupine na terenu. Upamo,
da bomo nekaj zaščitnih sredstev dobili
tudi s strani republiške uprave za zaščito
in reševanje. Kličejo nas namreč tudi iz
podjetij, ker bi radi zaščitili svoje delavce, tako da zaščitnih sredstev še zdaleč
ni dovolj. Kirurške maske se bomo morali v prihodnje kar navaditi nositi.
• Občani upoštevajo vaša navodila, se
vedejo samozaščitno?
Menim, da Žirovce lahko pohvalim, saj so
dovolj samozaščitni, na žalost pa še vedno
obstajajo posamezniki, ki mislijo, da se
vse skupaj dogaja v vzporednem svetu in
da virusa ni. Ampak virus je tu in bo zobe
v največji meri še pokazal v prihodnjih
dneh oziroma tednih, zato pozivam vse,
naj vse skupaj vzamejo skrajno resno.
• Imate v Žireh na voljo dovolj ljudi
za pomoč občanom, če se bo epidemija
stopnjevala?
V Žireh je dobro razvita samopomoč, v
kontaktu smo tudi s skavti, taborniki in
študenti, javili so se nam nekateri prostovoljci. Gasilci pa so v pripravljenosti
in bodo priskočili na pomoč v skrajni sili.
Pomembno je namreč, da te strukture
ostanejo zdrave, tako kot osebje v zdravstveni postaji. Zato smo vzpostavili triažna mesta, ki jih izvaja ekipa Rdečega
križa, da potencialno nevarne osebe ne
hodijo po zdravstvenem domu in lekarni.
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Na poti k starosti prijazni občini
Občina Žiri je leta 2015 vstopila v Slovensko mrežo starosti prijaznih občin in mest
(SPO), ki deluje pod okriljem Svetovne zdravstvene organizacije, v Sloveniji pa jo
strokovno in organizacijsko vodi Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in
medgeneracijsko sožitje.
MARTA RAMOVŠ IN DR. JOŽE RAMOVŠ,
INŠTITUT ANTONA TRSTENJAKA
S tem je občina sprejela odločitev, da se
bo sistematično pripravljala na izzive
staranja prebivalstva. Delo na tem področju v občini Žiri lepo ponazarja Groharjeva slika sejalca. Ko sejalec seje, se
rezultati njegovega dela ne vidijo iz danes na jutri, potreben je čas. Potem nekatera semena vzklijejo, začno rasti in
zopet je potrebnega nekaj časa in skrbi,
da polje ozeleni. Tako je v občini Žiri na
področju urejanja razmer za kakovostno staranje – iz semen pridno rastejo
zeleni poganjki, ki bodo, če bomo zanje
v naslednjih letih skupaj skrbeli, zrasli
v lep pridelek, ki bo vsem v ponos in korist.

GROZD MAJHNIH DOMOV
Eden od takšnih poganjkov je skupni
slovenski projekt Grozd majhnih domov
– središč za kakovostno sožitje. Občina
Žiri se Grozdu ni samo pridružila, ampak je bila tudi ena njegovih pobudnic.
S tem projektom bodo manjše občine
v Sloveniji dobile dom, ki bo krajevno
središče za celovito dolgotrajno oskrbo

vseh starostno onemoglih, invalidnih
in kronično bolnih ljudi. Takšnih ljudi
je v Sloveniji približno štiri odstotke, kar
za Žiri pomeni okoli štiristo občanov.
Žirovski dom bo nudil dom 62 starostnikom. Ker je povezan v Grozd domov,
bo finančno vzdržen, nastanitev bo po
sorazmerno nizkih cenah, primerljivih
z velikimi državnimi domovi. V skladu
s sodobnimi trendi pa pozornost ne bo
namenjena zgolj prebivalcem doma,
ampak tudi ljudem, ki se starajo in pešajo doma. Raziskave namreč kažejo,
da si večina ljudi želi do konca življenja
ostati na svojem domu. V tujini jim to
omogoča mreža programov. Tudi v Žireh sedaj namenjamo več pozornosti tej
mreži – že obstoječim programom, ki
dobro delujejo (npr. organizirano prostovoljstvo, obstoječa oskrba na domu
ipd.), se je že in se še bo pridružil še
kakšen, da bo mreža še večja in še bolj
trdna.
Motor sprememb na tem področju je
Častni odbor starosti prijazne občine
Žiri, ki je v letu 2019 dobil nekaj novih
obrazov in se preimenoval v Lokalno
akcijsko skupino starosti prijazne občine Žiri. Ta skupina skrbi, da bo inten-

zivni razvoj v teh letih potekal v skladu
s tem, kar žirovski občani potrebujete,
zmorete in hočete. Lokalna akcijska
skupina je sestavljena iz vodstva občine
(župan, svet in uprava), civilnih organizacij, strokovnih služb, občanov in zunanjih strokovnjakov iz Inštituta Antona Trstenjaka. Že junija lani je v skupini
kar pokalo od dobrih pobud, zlasti sta
odmevali dve, in sicer da bi bilo treba
urediti prevoz za starejše ter ukreniti
nekaj na področju prilagajanja stanovanj za starost.

PROSTOFER ZA VEČJO MOBILNOST
STAREJŠIH
Lani jeseni se je začela realizacija obeh
pobud. Zaradi predloga, da bi obe pobudi
temeljili na prostovoljstvu, se je občina
z Inštitutom Antona Trstenjaka dogovorila za usposabljanje prostovoljcev. Obenem je začela iskati različne možnosti
za nakup vozila in druge tehnično-organizacijske vidike prevoza starejših.
Občina se je odločila za sodelovanje v
humanitarnem projektu PROSTOFER,
ki na temelju prostovoljstva povečuje
mobilnost starejših. Dodana vrednost
projekta je njegova večstranskost: obenem povezuje starejše osebe, ki prevoz
potrebujejo, pa jim javni prevoz praviloma ni na voljo, in starejše voznike, ki
bi pri prevozu v takšnih primerih radi
pomagali. Začetek izvajanja tega novega projekta je omogočila Zavarovalnica
Triglav, ki je prisluhnila potrebam občank in občanov in je s svojo donacijo
zagotovila osnovna sredstva za zagon
projekta.

USPOSABLJANJE PROSTOVOLJCEV

Minka Kokalj, Blaž Karlin in Marta Ramovš pri pripravi na mednarodno delavnico v okviru
projekta TAAFE

Novembra 2019 smo začeli usposabljati
prostovoljce za zdravo staranje in lepo
medgeneracijsko sožitje. Usposabljanje
še vedno poteka v prostorih osnovne
šole. Na uvodnem srečanju se je zbralo kar petdeset ljudi. Usposabljanj se
redno udeležuje od 35 do 40 prostovoljcev, še vedno se nam kdo pridruži na
novo. Tako veliko skupino v tovrstnem
usposabljanju, ki ga Inštitut Antona Tr-
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stenjaka izvaja že več desetletij po celi
Sloveniji, smo imeli samo nekajkrat.
Vendar pa številka sama po sebi ni tako
pomembna, pomembnejše je spoznanje, da je v Žireh solidarnost in skrb za
drugega še vedno velika vrednota, kar je
zelo spodbudno.
Usposabljanja se udeležujejo različni
prostovoljci: tisti, ki s starostniki prostovoljsko že delajo (znotraj različnih
društev) in novi prostovoljci; prostovoljci, ki se individualno družijo s starim
človekom, prostovoljci vozniki, prostovoljci, ki vodijo skupine in bodo širili
znanje o preprečevanju padcev, prostovoljci, ki bodo tehnično pomagali in
svetovali pri prilagajanju stanovanj za
starost.
Usposabljanje smo začeli s splošnimi
temami, kot so kakovostno staranje
in zdravo prostovoljstvo, učili smo se
komunikacije s starejšimi ljudmi. Vsi
prostovoljci so dobili tudi znanje in veščine s področja preprečevanja padcev
v starosti, ti so namreč pri starejših
lahko zelo nevarni. Dobra novica je, da
obstaja veliko načinov, da padce preprečujemo – od vaj za krepitev ravnotežja
do pogovora v skupini ter skupnega iskanja rešitev za prilagajanje stanovanj
in spreminjanje navad. Prostovoljci so v
teh veščinah sedaj podkovani in jih že
širijo v skupinah starejših, ki se praviloma dobivajo tedensko.

MEDNARODNO POVEZOVANJE
Občina Žiri je z namenom večanja kakovosti staranja v Žireh poleg povezovanja znotraj Slovenije stopila tudi na
pot mednarodnega povezovanja. Na pobudo Inštituta Antona Trstenjaka se je
kot partner prijavila na evropski razpis
in bila skupaj z Inštitutom pri tem tudi
uspešna. Tako se je s 1. septembrom
2019 začel projekt Na poti k starosti prijaznim skupnostim na območju Alp (TA-

Ivan Grohar: Sejalec, 1970, olje na platnu, hrani Narodna galerija Ljubljana, vir fotografije:
https://sl.wikipedia.org/wiki/Sejalec
AFE – Towards Alpine age friendly environment) in bo trajal do 30. junija 2022.
V projektu je šest držav (Slovenija, Italija, Francija, Avstrija, Nemčija, Švica), iz
vsake od teh držav sodeluje tudi po ena
lokalna skupnost, v Sloveniji je to Občina Žiri. V sklopu tega projekta je Starosti
prijazna občina Žiri dobila novega koordinatorja – Blaža Karlina, prav tako se v
sklopu projekta izvaja usposabljanje za
prostovoljce. Blaž Karlin, Minka Kokalj,
ki je v projektu predstavnica starejših in
glas lokalne akcijske skupine, ter Marta
Ramovš in Alen Sajtl iz Inštituta Antona Trstenjaka se bomo v času trajanja
projekta udeleževali mednarodnih delavnic. Na njih se bomo učili uporabe

sodobnih metod na področju starosti
prijaznih skupnosti ter izmenjevali izkušnje z drugimi evropskimi lokalnimi
skupnostmi. Ta znanja bomo skupaj z
obstoječo lokalno akcijsko skupino skušali uporabiti tako, da bomo v Žireh še
naprej uspešno delali sistematično in
konkretno za lepše staranje in medgeneracijsko sožitje.
Če se vrnemo na prispodobo o sejalcu,
lahko zaključimo, da več kot nas bo
pri vsem tem pomagalo sejati nova semena ter obdelovati že posejana polja
– vsak po svojih zmožnostih, s svojimi
izkušnjami in z dobro voljo –, lepši bo
pogled na narejeno ter večji in bolj okusen bo pridelek.

Previdno tudi z odpadki

Omejitve v trgovinah

Ministrstvo za okolje in prostor je minuli teden izdalo tudi navodila, kako ravnati z odpadki v gospodinjstvih, v katerih so osebe, ki imajo potrjeno okužbo oziroma so zaradi suma
na okužbo s koronavirusom v domači oskrbi. Na ministrstvu svetujejo, da v teh gospodinjstvih osebne odpadke, kot so uporabljeni robčki za enkratno uporabo in rokavice iz
lateksa, ter odpadke od čiščenja prostorov odvržejo v plastično vrečo za odpadke. Ko je
vreča polna, jo je treba tesno zapreti, da ni možno raztresanje vsebine odpadkov. To vrečo
je potem treba namestiti v drugo plastično vrečo za odpadke in jo prav tako tesno zavezati. Vrečo je treba shraniti na varno mesto ločeno od ostalih odpadkov, preden se odloži v
zunanji zabojnik za mešane komunalne odpadke, pa je treba počakati vsaj 72 ur. Ob tem
so še opozorili, da ti odpadki nikakor ne sodijo v zabojnike, ki so namenjeni ločenemu
zbiranju odpadkov.

Na podlagi navodil Nacionalnega inštituta
za javno zdravje morajo v sedanjih razmerah epidemije trgovine zagotoviti vsaj dvajset kvadratnih metrov na posamezno stranko, ki opravlja nakup. Razdalja med kupci
na blagajni mora biti vsaj dva metra, enako
velja za kupce zunaj trgovine, ki čakajo na
vstop v trgovino. Po novem so lahko prodajalne z živili odprte vsaj od 8. ure in najmanj
do 20. ure, med 8. in 10. uro imajo prednost
pri nakupu ranljive skupine občanov.
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Imamo en sam planet
Razvojna agencija Sora je v sodelovanju z Društvom Ekologi brez meja in partnerji
projekta Lesni feniks v začetku marca v Kulturnem središču Stare Žiri pripravila
predavanje z naslovom "Ali se teme okolja tičejo vseh nas?".
MATEJA RANT, FOTO: TANJA MLINAR
"Imamo en planet. Danes pa na svetu v
povprečju vsi skupaj trošimo toliko, kot
da imamo planet in pol. Slovenija vse
vire porabi že na začetku maja," je na
predavanju v uvodu poudarila predsednica Ekologov brez meja Urša Zgojznik.
Zato se bomo po njenih besedah morali
odločiti, ali bomo še naprej nadaljevali
v smeri, kot da imamo dva planeta, ali
se bomo vrnili k realnosti enega planeta. S predavanji, ki jih pripravljajo v
okviru projekta Lesni feniks, zato želijo
ozaveščati javnost o pomenu zmanjševanja količine odpadkov in ponovne
uporabe materialov. Spodbujajo vprašanja, kaj lahko kot posamezniki naredimo za okolje, kako prilagoditi naše
aktivnosti ter kje se skrivajo rešitve za
planet in ljudi.

POLOVICO HRANE ZAVRŽEMO
V GOSPODINJSTVIH
Društvo Ekologi brez meja so ustanovili
pred desetimi leti in so bili na začetku
najbolj poznani po akcijah Očistimo
Slovenijo. "Odtlej se je marsikaj izboljšalo, odpadki ne ležijo povsod; začeli pa
smo se tudi spraševati, ali je smiselno
pripravljati čistilne akcije, ko vedno isti
smetijo in isti čistijo," je razložila Urša
Zgojznik in poudarila, da so svoje aktivnosti v zadnjem času usmerili v to, da
se odpadki ne bi kopičili oziroma sploh
ne bi nastajali. Posebej so se posvetili
tudi zavrženi hrani, ob čemer so ugotovili, da polovico hrane zavržemo v gospodinjstvih in da torej glavni problem
niso šole, bolnice ali hoteli, kot bi najprej pomislili.
Posebna težava so tudi tekstilni izdelki,
saj je tekstilna industrija tretja največja
onesnaževalka na svetu. "Količina tekstila narašča, vedno več je tekstila slabe
kakovosti," je opozorila Urša Zgojznik
in dodala, da so postopki za njegovo reciklažo izredno dragi, zato večji del tekstila nekje obleži oziroma ga sežgejo.
Zato v društvu spodbujajo predvsem izmenjavo oblačil. Po vzoru drugih držav
so se zavzeli tudi za prepoved plastičnih

Urša Zgojznik je na predavanju spregovorila o okoljskih izzivih, ki so pred nami.
vrečk, a so potrebovali kar desetletje, da
so jim državni organi prisluhnili in s 1.
septembrom lani prepovedali brezplačno deljenje plastičnih vrečk.

PROBLEM JE PREVELIKA POTROŠNJA
V zadnjem času se veliko govori tudi
o podnebnih spremembah. "Dodatna
energija, ki zaradi okrepljenega toplogrednega učinka ostaja v podnebnem
sistemu, povzroča spremembe glo-

padavine in poplave, na drugi strani pa
suša in pomanjkanje pitne vode. Soočamo se z izgubo biotske raznovrstnosti, priča smo izumiranju živalskih in
rastlinskih vrst. Vse to vodi v zmanjšanje možnosti za pridelavo hrane in
posledično migracije. "In vse bo samo
še slabše," opozarja Urša Zgojznik in
dodaja, da podnebne spremembe niso
odvisne samo od ljudi, a 97 odstotkov
znanstvenikov z vsega sveta se strinja,

Do leta 2050 se bo po projekcijah število ljudi povečalo na devet
milijard, zato bomo porabili trikrat več virov, potrebovali bomo za
štirideset odstotkov več vode in sedemdeset odstotkov več hrane.
»A ni težava v prevelikem številu ljudi, saj je dovolj prostora za vse,
problem je potrošnja,« je opozorila Urša Zgojznik in dodala, da je
danes degradiranih že trideset odstotkov tal, po drugi strani pa
tretjino hrane zavržemo.
balnega podnebja. Posledica so razni
vremenski pojavi," je poudarila Urša
Zgojznik. Priča smo dvigu morske gladine, taljenju morskega ledu, kopenskih ledenih pokrovov, ledenikov in
permafrosta, zakisljevanju oceanov ter
pogostejšim in močnejšim orkanskim
vetrovom. Vse pogostejše so močnejše

da k podnebnim spremembam prispevamo tudi ljudje oziroma jih intenzivno
pospešujemo. Na podnebne spremembe
najbolj vplivajo oskrba z energijo, promet, industrijski procesi ter raba goriv
v industriji in gradbeništvu.
Do leta 2050 se bo po ocenah število
ljudi povečalo na devet milijard, zato
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TRAJNOSTNI NAČIN ŽIVLJENJA
Zato se je po vsem povedanem Urša
Zgojznik vprašala, kako naprej. "Danes
živimo v obliki piramide, na vrhu katere je človek, gospodar sveta. Ker nas
vodi ego. A v resnici je potreben krog, saj
je treba razumeti, da smo vsi povezani."
Trajnostni razvoj po njenih besedah
najbolj povzame, kakšen naj bi bil naš
način življenja v prihodnje. Izhaja iz
treh stebrov, to je okolja, gospodarstva
in družbe. "V preseku vseh treh krogov je
trajnostni način." Danes še vedno živimo tako, da nekaj vzamemo iz narave,
iz tega nekaj naredimo in nato odlagamo. Rešitev pa je krožno gospodarstvo,
je poudarila Urša Zgojznik. "Izdelke je
treba zasnovati na način, da jih lahko
razstavimo in ponovno uporabimo ali
recikliramo. A tega je danes zelo malo."
Ko odpadke odvržemo v zabojnik, jih še
nismo reciklirali, ampak šele ločeno
zbrali, opozarja na marsikdaj napačne
predstave o recikliranju. Veliko možnosti je po njenih besedah pri ponovni
uporabi ali popravilu izdelkov, čeprav
se zaveda, da to ni vedno možno. "Danes je namreč v stroje vgrajena 'načrtna
zastarelost' – da proizvajalci povečujejo
prodajo in višajo dobičke."
Ekologi brez meja rešitev vidijo tudi v
konceptu Zero Waste oziroma družbi
brez odpadkov. "Gre za svetovni koncept,
ki prinaša tudi spremembo kulture oziroma razmišljanja. Narediti je treba vse,
da se sploh ne bomo ukvarjali z odlaganjem in sežiganjem odpadkov." Najbolj
pomembno je zato preprečevati nastajanje odpadkov in ponovna uporaba
stvari, vsak korak, ki ga pri tem naredi
posameznik, pa je po njenih besedah pomemben, važno je namreč začeti. Zato
veliko truda vložijo v ozaveščanje ljudi,
da bodo razumeli, da vsi lahko prispevamo k temu, da se razmere izboljšajo. Vse
se začne že v gospodinjstvih, kjer vsak
dan "pridelamo" 1,3 kilograma odpadkov,
kar pomeni 476 kilogramov odpadkov na
leto. "Tudi veliko majhnih korakov nas
nekam pripelje," je optimistično končala
Urša Zgojznik.

Občina Žiri

OBVESTILO
Občanke in občane obveščamo, da so na spletni strani Občine Žiri www.ziri.si pod
zavihkom »PREDPISI, OBRAZCI, RAZPISI/Razpisi in objave« objavljeni naslednji
aktualni javni razpisi in pozivi:

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje množičnih in turističnih prireditev v občini Žiri za leto 2020
Predmet sofinanciranja so turistične in zabavne prireditve, množične športno-rekreativne prireditve ter množične kulturno-zabavne prireditve. Rok za oddajo prijav je
podaljšan do 30. 4. 2020.

JAVNI RAZPIS
za dodelitev nepovratnih sredstev za nakup in vgradnjo malih čistilnih naprav
v občini Žiri za leto 2020
Predmet razpisa je sofinanciranje nakupa in vgradnje malih (individualnih ali skupinskih) čistilnih naprav za čiščenje komunalne odpadne vode z zmogljivostjo čiščenja
do 50 populacijskih ekvivalentov na poselitvenih območjih razpršene gradnje. Višina
sredstev za leto 2020 znaša 3.000 evr. Rok za oddajo vlog je do 30. 9. 2020.

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje investicij v vaške vodovode v občini Žiri v letu 2020
Predmet razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev v skupni višini 5.500 evrov za sofinanciranje investicij v individualno vodooskrbo in sofinanciranje investicij vaških
vodovodov. Pomoči se dodeljujejo kot dotacije, neposredno financiranje storitev do
višine odobrenih sredstev, neposredno financiranje storitve ali investicije do višine
odobrenih sredstev. Rok za prijavo na razpis je 28. 5. 2020 do 12. ure.

JAVNI POZIV
za zbiranje predlogov za občinska priznanja za leto 2020
Predloge za podelitev naziva častni občan oziroma častna občanka (najvišje priznanje Občine Žiri posamezniku za njegovo oz. njeno življenjsko delo) ter priznanj Občine Žiri (posameznikom, skupinam, organizacijam, ustanovam in društvom za izjemne
uspehe) lahko podajo posamezniki, skupine občanov, gospodarske družbe, javni
zavodi, politične stranke in liste, zastopane v občinskem svetu, društva, državni organi, vaške skupnosti in druge organizacije ter skupnosti. Rok za oddajo utemeljenih
predlogov je 10. 5. 2020.

JAVNI POZIV
za zbiranje interesa za nakup nezazidanega stavbnega zemljišča
v Plastuhovi grapi
Občina Žiri zbira interes za nakup nezazidanega stavbnega zemljišča v Plastuhovi grapi (parc. št. 860/27 in *149 k.o. 2022 Žirovski Vrh). Nepremičnini se nahajata v območju stanovanjskih površin. Za izrabo zemljišča je pripravljen načrt idejne ureditve
stanovanjske hiše v dveh variantah, prav tako so pridobljeni projektni pogoji.
Mag. Janez Žakelj, župan

www.ziri.si

bomo porabili trikrat več virov, potrebovali bomo za štirideset odstotkov več
vode in sedemdeset odstotkov več hrane. "A ni težava v prevelikem številu ljudi, saj je dovolj prostora za vse, problem
je potrošnja," je opozorila Urša Zgojznik
in dodala, da je danes degradiranih že
trideset odstotkov tal, po drugi strani pa
tretjino hrane zavržemo.
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Hrana ne sme biti samo »biznis«
Na okrogli mizi v Škofji Loki so ob zaključku projekta Odprta vrata kmetij
predstavili izkušnje v projektu ter ugotavljali, da lahko z voljo, sodelovanjem,
povezovanjem ter ozaveščanjem na lokalni ravni naredimo premike pri
kakovostnejši prehrani prebivalcev.
Na tretji od štirih okroglih miz ob zaključku projekta Odprta vrata kmetij,
ki ga sofinancirata Evropska unija iz
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija
v okviru Programa razvoja podeželja
2014–2020 in potekajo pod častnim pokroviteljstvom ministrice za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano dr. Aleksandre
Pivec, so prisotni predstavili izkušnje v
projektu ter ugotavljali, da lahko z voljo, sodelovanjem, povezovanjem ter
ozaveščanjem na lokalni ravni naredimo premike pri kakovostnejši prehrani
prebivalcev.
V uvodu so zbrane nagovorili škofjeloški
župan Tine Radinja, direktor Razvojne
agencije Sora Gašper Kleč in predsednica LAS-a loškega pogorja Ivica Rant, ki
je poudarila, da so bili pred dvema de-

setletjema med tistimi, ki so orali ledino na področju prehranskih produktov
in samooskrbe. Prepoznali so možnost
v dopolnilnih dejavnostih na kmetijah
in sodelovali pri vzpostavljanju zakonodaje. Danes je tako na območju Škofjeloškega na kmetijah registriranih 112
različnih dopolnilnih dejavnosti.

POVEZOVANJE MED KMETIJAMI
Kot je poudaril predsednik upravnega
odbora KGZ Škofja Loka Dušan Pintar, je
velika vrednost za kmetovalce na Ško-

Treba bi bilo ozavestiti ljudi in
spremeniti odnos družbe do
(kakovostne) hrane. Na potezi
so tako proizvajalci hrane kot
potrošniki.

fjeloškem tudi ta, da lahko svoje izdelke
prodajajo v domačih kotičkih zadružnih
trgovin, zadruga pa omogoča komercialno povezovanje tudi z drugimi zadrugami na Gorenjskem in širše.
Dr. Janez Benedičič z Ekološke kmetije
Pr' Demšari iz Martinj Vrha in Maja Zakotnik iz Drevesnice Zakotnik iz Dorfarjev, ki sta v projektu Odprta vrata kmetij
sodelovala v t. i. seneni in sadni verigi,
sta poudarila povezovanje med vsemi
kmetijami v verigi – izmenjali so različna znanja in izkušnje – ter poleg izobraževanja različnih ciljnih skupin tudi
pomen mentorskih programov. Oba sta
namreč pridobila mentorska znanja, kar
pomeni, da lahko svetujeta kmetovalcem, ki bi se želeli (pre)usmeriti v pridelavo mleka senene prireje ali vzpostaviti
nasad jagod oz. sadovnjak jablan.

Hrana ne sme biti samo "biznis", so poudarili na okrogli mizi v Škofji Loki ob zaključku projekta Odprta vrata kmetij.
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Kljub temu, je opozoril dr. Aleš Kuhar z
Biotehniške fakultete, odstotek samooskrbe upada, kmetijstvo pa je panoga,
ki zahteva znanje, nenehno izobraževanje in nove tehnologije proizvodnje. Kot
resna ekonomska panoga v Sloveniji
»izgublja intonacijo«. Zmagovalna formula je reševanje problemov s sodobnimi pristopi inovativnosti. Za primer je
postavil nekatere sosednje države, kjer
se neprimerno bolj zavedajo pomena
ohranjanja lastne (kmetijske) proizvodnje in lokalne pridelave.
Dodal je še, da je Slovenija okupirana
z modelom oskrbe s trgovskimi velesistemi s hrano iz Združenih držav, ki
jo je kopirala Nemčija, in si je v Evropi ne želimo. Omenil je brutalnost
komuniciranja trgovskih sistemov in
se vprašal, do kod sega zmožnost absorpcije med slovenskimi potrošniki.
Trgovec bi namreč moral biti v službi
proizvajalca in potrošnika, kar pa ne
drži. Nekakovostna hrana, ob čemer
»smo izgubili cenovno sidro«, bo čez
leta vplivala tudi na zdravstveno blagajno. Zato je izjemnega pomena, da
spodbudimo prizadevanja za pridelavo
in potrošnjo več lokalne in kakovostno
pridelane hrane v nekem okolju. Kot je

Kot je poudaril predsednik
upravnega odbora KGZ Škofja
Loka Dušan Pintar, je velika
vrednost za kmetovalce na
Škofjeloškem tudi ta, da
lahko svoje izdelke prodajajo
v domačih kotičkih zadružnih
trgovin, zadruga pa omogoča
komercialno povezovanje
tudi z drugimi zadrugami na
Gorenjskem in širše.
dodal, je naše edino orožje ozaveščenost, obenem pa morajo lokalni pridelovalci hrane med sabo sodelovati, četudi si konkurirajo (angl. 'coopetition',
sl. 'soderiranje').
Dober primer sodelovanja med ekološkimi kmetovalci so vzpostavili v Eko
Prlekiji. Kot je povedal Boštjan Kosec,
pobudnik in ustanovitelj, podjetje, v
katerem so se združili kmetje z različnimi pridelki in izdelki, večina je ekološkega mesa govedine senene prireje,
deluje leto in pol, temelji pa na tesnem
odnosu med ponudniki in potrošniki.
Model bi bilo po njegovem mogoče prenesti tudi na Škofjeloško. V Prlekiji sicer

razmišljajo tudi o tem, da bi ponudbo
nadgradili v doživetja skozi različne turistične programe, na nacionalni ravni
pa skozi povezovanje pridelovalcev in
predelovalcev senenega mesa in mleka. Kot je priznal tudi Benedičič, želijo
z različnimi deležniki vzpostaviti zavod,
ki bi povezoval tovrstne proizvajalce.

KAKOVOSTNA ŽIVILA ZA GOSTINCE
Bine Volčič je omenil, da so gostinci
prvi receptorji kakovostnih živil in da
si v Monstera bistroju v Ljubljani, ki ga
vodi, prizadevajo za ponudbo sezonske
odlične hrane, pripravljene s sestavi-

eno dobavlja mleko škofjeloškim vrtcem, kjer v ospredje postavljajo odgovoren pristop načrtovalcev prehrane.
V razpravi je župan Občine Gorenja vas
- Poljane Milan Čadež opozoril na to, da
bi se morali bolj zavedati pomena kakovostne prehrane v šolah, zato bi morali
obrniti trend in razmišljati o tem, da bi
bil slovenski zajtrk v šoli vsak dan, ne
zgolj en dan v novembru. Prepričan je,
da so LAS-i in razvojne agencije opravili
odlično vlogo, od odločevalcev na državni ravni pa pričakuje spremembo politike in vpliv na zakon o javnih naročilih.
Majda Luznar, kmetijska svetovalka, je

Dober primer sodelovanja med ekološkimi kmetovalci so
vzpostavili v Eko Prlekiji. Kot je povedal Boštjan Kosec, pobudnik
in ustanovitelj, podjetje, v katerem so se združili kmetje
z različnimi pridelki in izdelki, večina je ekološkega mesa
govedine senene prireje, deluje leto in pol, temelji pa na
tesnem odnosu med ponudniki in potrošniki. Model bi bilo po
njegovem mogoče prenesti tudi na Škofjeloško.
nami najboljše kakovosti iz zaupanja
vrednih virov, obenem si prizadevajo za
koncept zero waste (čim manj odpada).
Težava, ki jo vidi, je časovna stiska, saj
kot kuharski mojster težko na terenu
išče prave dobavitelje, čas za to si vzame z družino med dela prostimi dnevi.
Od Maje Zakotnik iz Dorfarjev odkupuje predvsem jagode. Njen nasad obsega
približno trideset arov, sadovnjak jabolk
se razteza na približno hektaru, v njem
vzgajajo jabolka starejših, avtohtonih
in novejših sort, ki jih večinoma prodajo na lokalnem območju, ob dobrih letinah jih nekaj stisnejo še v jabolčni sok.
Prisotni so se strinjali, da je kulinarika
najzahtevnejši odjemalec, saj postavlja
visoke standarde, vrhunski kuharski
šefi pa so ambasadorji kakovostnih lokalnih sestavin in jedi, s čimer vplivajo
na okus in percepcijo gostov.

SPREMENITI ODNOS DRUŽBE
DO HRANE
Treba bi bilo ozavestiti ljudi in spremeniti odnos družbe do (kakovostne) hrane. Na potezi so tako proizvajalci hrane
kot potrošniki. Posebej so omenili tudi
izziv javnih razpisov, s pomočjo katerih
naročajo hrano v javnih zavodih. Janez
Benedičič je omenil, da mora pridelovalec že pri pripravi javnega razpisa vzpostaviti dobre odnose z javnim zavodom,
predvsem pa se mora, če nima zadostnih količin, povezati še s kom. Tako
na primer njihova kmetija skupaj s še

povedala, da na samooskrbi v zadnjem
času ne delamo skoraj nič, opazen je
trend propadanja kmetij. Četudi imamo
vse možnosti, načrtno na tem ne delamo, »bolj smo papeški od papeža«, najslabšo hrano pa jedo v javnih zavodih
najranljivejše skupine: otroci, starostniki in bolniki. Ravnatelj ene od škofjeloških osnovnih šol je poudaril, da je
želja čim več hrane kupiti pri lokalnih
pridelovalcih, da pa nekateri ne zmorejo zagotavljati zadostnih količin skozi
vse leto, običajno so ti pridelki in izdelki tudi dražji od drugih na trgu in si jih
znotraj javnih naročil težko privoščijo.
Za več zdravja na naših krožnikih so
sogovorniki priporočili več in smiselnejše upoštevanje tradicije v povezavi
s sodobnostjo, načrtno vzgojo in ozaveščanje potrošnikov ter podporo kmetijam, ki morajo tudi same postati dejavnejše. »Na Škofjeloškem si ob omejenih
pogojih za obdelavo zemlje ne moremo
privoščiti klasike. Nihče ne bo namesto
nas storil ničesar. Vendar pa hrana ne
sme biti samo biznis,« je bilo slišati v
sklepu.
Zaključimo lahko, da je okrogla miza
več kot uspela. V razpravi so se oglasili
vsi pomembnejši deležniki, ki tako ali
drugače sodelujejo v kratkih prehranskih verigah na Škofjeloškem; nakazali
so, da so pripravljeni še dejavneje pristopiti k reševanju problema in postati
ambasadorji kakovostne lokalne pridelave hrane in njene potrošnje.
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Obudili spomin na nekdanjo mejo
V Kulturnem središču Stare Žiri so sredi februarja odprli razstavo Idrija in Žiri
kot obmejno območje 1941–1945, na kateri so takratno okupacijsko mejo predstavili
skozi usode navadnih ljudi.
MATEJA RANT, FOTO: TINA DOKL
Na razstavi, ki sta jo pod mentorstvom
Boža Repeta skupaj s še nekaterimi drugimi sodelavci pripravila Maja Vehar in
Matevž Šlabnik, s pomočjo fotografij,
arhivskih dokumentov, kartografskega gradiva in pričevanj posameznikov
predstavljajo vojna leta na mejnem
območju med Idrijo in Žirmi. Razstava
je nastala v okviru raziskovalnega projekta Napravite mi to deželo nemško
... italijansko ... madžarsko ... hrvaško!
Vloga okupacijskih meja v raznarodovalni politiki in življenju slovenskega
prebivalstva.
Travma v zvezi z drugo svetovno vojno
je še vedno živa in v zvezi z mejami tudi
precej neraziskana, je ob odprtju razstave poudaril Božo Repe. "Kakšna norost
je gnala ljudi, da so tudi na dvatisočake vlekli več deset kilogramov težke
kamne," se je ob tem vprašal Repe in
dodal, da so materialni ostanki mejnih
kamnov danes le vidni znaki takega početja, še po desetletjih nezaceljene rane
narave. "V raziskavi pa smo se ukvarjali
predvsem s človeškimi ranami, ljudmi
in njihovimi usodami. V teh hribih ljudje še zelo dobro pomnijo, kako so jim
zaradi meje ločili hiše in gospodarska

poslopja, jih pognali v begunstvo ali v
koncentracijska taborišča." Oblikovanje meja so namreč pospremili vojno
nasilje in deportacije, obenem pa so zaradi življenjskih potreb in partizanskega odpora, ki razkosanja naše države
ni priznaval, nastajali utečeni ilegalni
prehodi. Ob prečkanju meje, ki so jo
okupatorji zavarovali tudi z minami,
je mnogo ljudi umrlo, kar je pri ljudeh
pustilo številne travme. Zato spodbujajo
tudi lokalne skupnosti, da bi meje označili in zaščitili. "Pri vas to že počnete in
sodite med pionirje na tem področju,"
je prizadevanja občin na tem območju
pohvalil Repe.
Značaj obmejnega območja je prostor
med Idrijo in Žirmi dobil že po prvi svetovni vojni, s podpisom Rapalske pogodbe pa sta naselji tudi uradno pripadli
dvema različnima državama – Idrija
Kraljevini Italiji, Žiri pa Kraljevini SHS,
pozneje Jugoslaviji, so poudarili ob razstavi. Slovensko ozemlje je bilo nato v
kratkem ponovno razdeljeno, tokrat
med nemško, italijansko, madžarsko in
hrvaško okupacijsko oblast, ko je nacistična Nemčija s svojimi zaveznicami
aprila 1941 po kratkotrajni vojni razkosala Jugoslavijo. "Ločnice med posameznimi okupiranimi območji so postale

V Kulturnem središču Stare Žiri je na ogled razstava Idrija in Žiri kot obmejno območje
1941–1945.

Nekdanjo mejo predstavljajo skozi usode
posameznikov.
težko prehodne, zamejene z bodečo žico,
minskimi polji in stražnimi stolpi."
Vest, da je bila Kraljevina Jugoslavija napadena, je 6. aprila 1941 močno pretresla
prebivalce Žirov, je poudarila Maja Vehar. "Na cvetno nedeljo so še lahko šli
k maši, vrnitev domov pa je bila že težja. Na mostovih so se pojavile barikade,
ceste pa so bile prepredene z žičnatimi
ovirami." Po nemškem prevzemu oblasti so v Žireh odstranili vse slovenske
napise in jih zamenjali z nemškimi,
ponemčili so imena, v šolah in uradih
pa je občevalni jezik v hipu postal nemščina, saj so načrtovali uničenje slovenskega naroda. Popisi prebivalstva in deportacije so po besedah Maje Vehar na
Žirovskem izzvali močan odpor, zaradi
česar je 23. oktobra 1943 prišlo do umika
Nemcev iz Žirov, Žiri pa so postale del
osvobojenega ozemlja. A to še ni pomenilo konca vojne, saj se pritisk na prebivalstvo ni zmanjšal in so bili še naprej
izpostavljeni različnim oblikam nasilja
vseh akterjev vojne, je ob tem spomnila
Maja Vehar. Kraj je doletelo tudi rušenje
pomembnejših javnih zgradb in zavezniški letalski napad. "Razstava naj zato
ne bo le prikaz nečesa, kar je minilo,
ampak naj služi tudi kot ogledalo sedanjosti in opomin prihodnosti. Naj ne
bo naš cilj postavljanje meja, tako fizičnih kot tistih v glavah, ampak odprtost,
medsebojno razumevanje in povezovanje," je poudarila Maja Vehar.
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Majhne, manjše in še
manjše čipke
V Klekljarskem društvu Cvetke Žiri
se kljub epidemiji koronavirusa, ki
je zaustavila javno življenje v državi,
pripravljajo na 14. Slovenske klekljarske
dneve v Žireh.
MATEJA RANT, FOTO: TANJA MLINAR
Članice klekljarskega društva Cvetke so namreč vso zimo
pridno klekljale za osrednjo razstavo, ki bo letos v znamenju
majhnih, manjših in še manjših čipk, je razložila predsednica
društva Tanja Mlinar. Zato kljub sedanji epidemiji še niso povsem obupale in verjamejo, da bo dogodek, ki ga bodo letos pripravile 14. leto po vrsti, konec aprila vendarle mogoče izpeljati.
Vrata razstav, ki jih pripravljajo v sklopu klekljarskih dni, naj
bi tako odprli v soboto, 25. aprila, razstave pa si bo potem mogoče ogledati vse do nedelje, 3. maja, vsak dan od 9. do 19. ure.
Osrednjo razstavo so letos posvetili majhnim čipkam, katerih
velikost ne sme presegati desetih centimetrov, je pojasnila
Tanja Mlinar. "Nekatere čipke bomo razstavile posamično,
druge pa bomo združevale v skupine, v katerih bo recimo več
različnih velikosti iste čipke ali pa čipke enake velikosti, a
različnih barv." Na vzorce majhnih čipk so članice društva
naletele, ko so brskale med vzorci iz zapuščine Janeza Oblaka
za razstavo pred dvema letoma. Med njimi je bilo tudi kup
vzorcev majhnih čipk, ki so jim že takrat padli v oči. "Takih
vzorcev ne vidiš skoraj nikjer. Nastali so v letih od 1920 do
1930, ko se je iz Idrije, ki je prišla pod italijansko okupacijo, v Žiri preselil znani trgovec s čipkami Dragotin Lapajne."
Klekljale pa so tudi po vzorcih Jožeta Žaklja, Vide Kejžar in

Čipke bodo razstavili posamično ali jih združevali v skupine.

Žirovske klekljarice že vso zimo pripravljajo čipke za osrednjo
razstavo ob Slovenskih kekljarskih dnevih v Žireh.

Tokratna razstava bo v znamenju majhnih čipk.
drugih. Ob punklih, na katerih so klekljale čipke za razstavo,
so se žirovske kljekljarice redno vsak teden srečevale vse do
začetka marca, ta čas pa čipke nastajajo samo še po domovih.
Natečaj, ki ga vsako leto pripravijo v sklopu klekljarskih dnevov, so letos naslovile Pomladno veselje. "Doslej se nam je javilo okrog petdeset klekljarjev, ki izdelujejo čipke po vzorcu
Andre Jereb. Čeprav vsi klekljajo po isti predlogi, pa verjamemo, da bo vsaka čipka unikatna, saj vsak lahko sam izbere
barve in v čipko vplete svojo domišljijo," je pojasnila Tanja
Mlinar. Andra Jereb se bo s svojimi izdelki predstavila tudi
na samostojni razstavi v sejni sobi občine. Tu bodo na ogled
še drugi izdelki, ki so nastali po njenih vzorcih. V kapeli Male
Cvetke pa bo na ogled razstava Baragovo življenje, vpeto v čipko. "Razstava prihaja iz Trebnjega, kjer je lani klekljala vsa
Slovenija, sodelovalo je tudi veliko klekljaric iz Žirov."
Dogajanje na klekljarskih dnevih bodo tako kot vsako leto popestrili še s tekmovanjem v klekljanju za otroke in odrasle.
Turistično društvo Žiri naj bi ob odprtju klekljarskih dnevov
pripravilo cvetlični sejem, ki ga bodo spremljale stojnice z izdelki domače obrti. Tako kot so lani ocenjevali okrogle sladice, pa bo letos lahko vsak glasoval za miniaturni šopek rož,
k izdelavi katerih bodo povabili tako posameznike kot cvetličarje, še obljublja Tanja Mlinar.

14 | KULTURA

Navihana Rozi in njeni fantje
Letošnja predstava igralske skupine DPD Svoboda, erotična veseloigra Navihana Rozi
v režiji Gojmira Lešnjaka - Gojca, je navdušila domače občinstvo.
IGOR KAVČIČ
V današnjem času imajo različna pravila redko tako zelo trdno podlago, da
jih zaradi takih in drugačnih okoliščin
ni mogoče vsaj nekoliko spremeniti ali
bolj blago rečeno, prilagoditi. Ampak eno
pravilo zagotovo drži kot pribito: kadar
žirovska publika iz domače dvorane po
ogledu igre, ki jo je v aktualni sezoni pripravil domači ljubiteljski gledališki ansambel, prihaja zadovoljna, to pomeni,
da je ta dobra in jo bodo v prihodnje še
dosti igrali. Za Navihano Rozi gre.
V dneh socialne izolacije je sicer težko
predvideti, kdaj bo po nekaj uprizoritvah, premiera je bila 21. februarja, igra
spet na sporedu (predvidena je v aprilu), ampak vsi, ki se Rozi in njeni odrski
ekipi še niste nasmejali, boste za to zagotovo še imeli priložnost.
Na žirovske gledališke deske so tokrat
povabili uveljavljenega slovenskega
igralca, režiserja in vselej 'nabritega'
duhoviteža Gojmira Lešnjaka - Gojca, ki
se je pod Navihano Rozi podpisal dvakrat, najprej kot avtor odrske priredbe
in drugič kot njen režiser. V naš prostor
in čas je namreč adaptiral komedijo

Prebrisana vdova Carla Goldonija in jo
preimenoval v Navihano Rozi. Beneški
komediograf iz 18. stoletja je zaslužen
za osnovno zgodbo in zaplet, Gojc pa
je glavne like v igri poiskal v prostorih nekdanje skupne države in v zgodbo dodal naše, lahko bi rekli lokalne
značilnosti. V zgodbi spoznamo tako
podobnosti med nami, fantje naredijo
marsikaj, da bi osvojili žensko srce, kot
različnosti, ki jih narekujejo kulturne
razlike med kraji, od koder v našem primeru prihajajo snubci.
Ovdovela Rozi, pa jo označimo za 'fejst'
Žirovko, v svoje življenje želi privabiti
novega moškega. Kandidatov ne manjka, med njimi so najbolj zavzeti domačin, Bosanec, Hrvat in Črnogorec, v komedijo zmešnjav pa dodatne začimbe
dodajajo še Leja - prav tako še neporočena Rozina sestra – in ostali liki od hišne
pomočnice in točaja do očeta obeh žena
in Rozinega svaka. V uro in pol dolgi
predstavi se zgodi marsikaj, da smeha
v dvorani ne bo manjkalo, pa nam da
vedeti že uvodna scena, v kateri modrujejo štirje snubci: ponosni Črnogorec
Petar Petrović s Cetinja (igra ga Branko
Pečelin), mladostni Meho iz Sarajeva

Tudi snubcu Franju iz Zagreba (Matic Dolenc) pri Rozi (Milena Padovac) na koncu ni
uspelo. / Foto: Tanja Mlinar

(Klemen Poljanšek), uglajeni Franjo iz
Zagreba (Matic Dolenc) in malo neroden, a močno srčen domačin Frenc (Rok
Klemenčič). Ti nas nagovorijo – in tako
skozi celo predstavo – vsak v svojem dialektu, bratje iz bivše države v bolj ali
manj polomljeni mešanici svojega jezika s slovenščino, kar dogajanju na odru
daje še dodaten humorni učinek.
Dinamika predstave je vseskozi na visokem nivoju. Režiser Gojmir Lešnjak
ob pomoči Metke Debeljak napetost dogajanja na odru počasi, a vztrajno nadgrajuje. Ob tem pa ne manjka žlahtnega
humorja – ves čas se nekaj zapleta in
odpleta, ob dobro izpisanem besedilu
in humornih dialogih pa svoje dodaja
homogena igralska skupina, znotraj
katere s posameznimi navdihujočimi
interpretacijami likov navdušujejo tako
rekoč vsi, ki se pojavijo na odru.
Kot vedno je prepričljiva vdova Rozi
(igra jo izkušena Milena Padovac), ob
njej se dobro znajde njena simpatična
mlajša sestra Leja (Jana Jenko), presežek pa lahko pripišemo hišni pomočnici
Melihi (Barbara Burnik), ki je zagotovo
najbolj natančno ujela jezik 'naših od
dol' tako v besedi kot sami melodiji govora. Vedno na pravem mestu se je izkazal točaj (Denis Jurca), svoji vlogi sta
suvereno odigrala tudi oče obeh deklet
(Boris Pečelin) in Rozin svak (Janez Kogovšek). Štirje snubci so resnični prvaki,
saj nas vsak na svoj način razveseljujejo
s stereotipi, ki veljajo za posamezne narode bivše države – Črnogorec se ima za
nekaj več in je precej vzkipljiv, takoj na
orožju, Hrvat kavalirski, a hkrati 'prefrigan', Bosanec ljubimec, da ga ni, in Slovenec nekoliko neroden, ljubosumen, a
vendarle pošten in zaupanja vreden.
Celotno sliko predstave dopolnjujejo
kostumi Andreje Stržinar, ki je snubce oblekla kar v njihove tradicionalne
oprave, in sicer preprosta, a dovolj jasna
scena. Znova se je za uspešno izkazala
sicer preizkušena formula v predstavo
vključiti različne značaje in kulturne
raznolikosti, ki so zapisani v stereotipe
narodov bivše države. Ljudje imajo to
radi, tako kot člane domačega igralskega ansambla.
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Razstava požela ogromno zanimanja
V Galeriji DPD Svoboda se je na samostojni razstavi predstavil slikar Iztok Kavčič.
Na ogled je postavil svoje slike z motivi narave in okolja, v katerem biva.

Iztok Kavčič

Odprtja razstave se je udeležila množica ljudi.

MATEJA RANT, FOTO: TANJA MLINAR

ujemanja, kontrastov in harmonij, je razložila Erika Mlinar
in dodala: "Uporablja živahne barve, ki so po navadi natančno
nanesene z vsemi detajli, včasih pa tudi bolj grobo, da motiv dobi svoj izraz šele, ko ga pogledamo od daleč." Veselje do
kolorističnega raziskovanja pa se kaže tudi v tem, da črne
barve ne uporablja, je še dodala in pojasnila, da so sence in
temni kotički sestavljeni iz nanašanja zelene, modre, rjave
in drugih barv.

Razstavo so odprli na predvečer kulturnega praznika, v dobrem mesecu pa si jo je ogledala množica obiskovalcev. Po
razstavi je obiskovalce vsak konec tedna skupaj z ženo popeljal kar Iztok Kavčič sam. Kot je priznal, je bil tudi sam prijetno presenečen nad številom obiskovalcev, ki so si želeli ogledati njegove slike, na katerih je upodobil predvsem tihožitja
ter motive iz narave in okolja, v katerem biva. "Tako vidim,
da sem na pravi poti, in lahko nadaljujem svoje delo, to je
prikazati ljudem, kako jaz s svojimi barvami vidim svet." Veseli ga, da je sonce v njegovih slikah marsikoga navdušilo in
navdalo s pozitivnimi mislimi.
Od odprtju razstave je njegova dela predstavila Erika Mlinar,
skozi utrinke iz njegovega življenja pa se je slikovito sprehodila Vesna Kranjc. Iztok Kavčič slika že od malih nog, pri
čemer mu je bil vzor njegov oče Ernest. "V svojih delih se nagiba k realizmu, zato njegova dela temeljijo na opazovanju
okolja in prenašanju tega na platno." Pri tem so po besedah
Erike Mlinar ključnega pomena fotografije, saj mu služijo kot
osnova za motiv. "Na sprehodih v objektiv ujame pokrajino
ali pa v domačem okolju namensko postavi rastlinje in predmete." Zgodbe o stvarnosti in vtise podaja s pomočjo barvnega

LESKO
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LESENA IN ALU/LES OKNA | VHODNA VRATA ZA HIŠE
LESKO Žiri d.o.o., Pot v Skale 10, 4226 Žiri

Na ogled je postavil svoje slike z motivi iz narave in okolja, v katerem biva.
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Učenci spoznavali Portugalsko
V okviru mednarodnega projekta Erasmus+ z naslovom Smart waste managers
(Pametni upravljavci odpadkov) se je pet učencev in trije učitelji iz Osnovne šole
(OŠ) Žiri udeležilo izmenjave na Portugalskem.
MATEJA RANT, FOTO: ARHIV ŠOLE
Projektu z naslovom Smart waste managers so se v OŠ Žiri pridružili v začetku letošnjega šolskega leta. Projekt koordinira šola iz Španije, pri njem pa so
se poleg s špansko šolo povezali še s štirimi šolami iz Romunije, Turčije, Poljske in Portugalske. V novembru je potekala prva izmenjava v okviru projekta v
Istanbulu v Turčiji, v začetku marca pa
so se odpravili še v Montemor-o-Novo
na Portugalskem.
Za učence so gostitelji najprej pripravili
spoznavne delavnice, na katerih so se
predstavili drug drugemu. V nadaljevanju obiska so udeleženci izmenjave iz
posameznih držav predstavili rezultate
ankete, ki so jo v šoli izvedli na temo,
kako koristno upravljati s časom. Drugi
dan obiska so prisluhnili predavanju o
tem, kako čim bolj smotrno izkoristiti
čas, izdelali so tudi plakat z novo pridobljenimi vsebinami, je razložila ena od
učiteljic, ki je spremljala učence na izmenjavi. Na podlagi pridobljenih znanj
so posneli še krajši video o porabi in
pojmovanju časa, čas so koristno izrabili še tako, da so pomagali pri čiščenju

Tudi učiteljice so opazile kar
nekaj kulturnih razlik med
Slovenijo in Portugalsko. Tako
so med drugim povedale, da
učenci ne v šoli ne doma ne
nosijo copat, ker varčujejo
z gretjem, pa so učitelji in
učenci med poukom oblečeni
kar v jakne oziroma bunde.
Na Portugalskem je šolanje
obvezno do 18. leta.
brežine pod tamkajšnjim gradom. "Učitelji pa smo predstavili šolske sisteme
v svojih državah, spoznali smo nekaj
o čuječnosti in kako lahko le-to vpeljemo v pouk ter sodelovali na delavnici
Microsoft Outlook za Office 365," je še
razložila učiteljica, ki se je udeležila izmenjave na Portugalskem.

Učenci so pomagali pri čiščenju brežine pod tamkajšnjim gradom.
Učenci so na izmenjavi pridobili veliko
novih izkušenj in spletli prijateljske vezi
s tamkajšnjimi vrstniki. Eni od učenk
se je še posebno vtisnilo v spomin, ko so
pomagali pri prostovoljskem projektu, v
okviru katerega čistijo okolico gradu na
naraven način, brez strojev. "Iz zemlje
smo morali vleči drevesa in grmovje, ki
tja ne sodi. Vsi smo se zabavali, čeprav
je bilo delo naporno." Tovrstne izmenjave priporoča tudi drugim učencem,
saj tako dobiš priložnost spoznati druge kulture in skleniti nova prijateljstva. "Naši vrstniki na Portugalskem
imajo drugačen šolski sistem. Meni
se zdi manj strog, saj so jim pri pouku
dovoljeni telefoni in druge elektronske
naprave," je še ugotavljala. Pouk na Portugalskem traja dlje kot pri nas, učenci
pa se veliko družijo tudi v prostem času.
Eden od učencev nam je zaupal, da so
zanj najpomembnejša pridobitev izmenjave novi prijatelji. Kot opaža, so ljudje
na Portugalskem precej manj zadržani
kot pri nas. "Najbolj me je šokiral objem
in poljub na lica, ko sem se spoznal z
Joãovimi prijateljicami," je priznal. João
je bil njegov gostitelj, bivanje pri njem

pa mu je prav tako ostalo v nepozabnem
spominu. "Posebej se me je dotaknilo,
kako skrbna je bila do mene Joãotova
mati Mafalda. Menim, da je Mafalda
najbolj 'kul' mati na svetu."
Tudi učiteljice so opazile kar nekaj kulturnih razlik med Slovenijo in Portugalsko. Tako so med drugim povedale,
da učenci ne v šoli ne doma ne nosijo
copat, ker varčujejo z gretjem, pa so
učitelji in učenci med poukom oblečeni
kar v jakne oziroma bunde. "Tudi hrana
v naši šolski kuhinji je boljša in privlačnejša na pogled." Na Portugalskem je
šolanje obvezno do 18. leta. Pouk poteka
do 17. ure, starši, ki pridejo po učence,
pa v šolo ne vstopajo, ampak jih počakajo zunaj.
Učenci in učitelji so imeli na izmenjavi možnost spoznati tudi utrip mesta
Montemor-o-Novo. Pri tem so opazili,
da imajo v primerjavi z Žirmi zelo malo
športnih igrišč, malo je tudi možnosti
za pohodništvo ali kolesarjenje. Vsi pa
so se strinjali, da so ljudje zelo topli in
prijazni, zato jih je marsikdo presenetil
s prisrčnim objemom in poljubom ob
prvem stiku.

Lokalna novica je kraljica
Gorenjski glas je najbolj bran časopis na Gorenjskem, ki izhaja že 73 let. Raziskava
branosti kaže, da branost narašča, in v letu 2019 je imel Gorenjski glas kar 65.600
bralcev. Tudi letos bo časopis v vaše domove vsak torek in petek prinašal gorenjske
novice, ki jih ne morete najti nikjer drugje.

Vabimo vas, da tudi vi postanete del naše velike družine naročnikov!
Naročniki Gorenjskega glasa so pri plačilu letne naročnine deležni 25 odstotkov
popusta, pri polletnem 20 odstotkov, pri rednem mesečnem plačilu pa 10 odstotkov
popusta. Vse informacije o naročnini so vam na voljo po telefonu št. 04/201 42 41 ali
po elektronski pošti: narocnine@g-glas.si.
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Še eno nadvse delavno leto
Na zboru članov Združenja šoferjev in avtomehanikov (ZŠAM) Žiri prvo soboto
v marcu v Gorenji vasi so predstavili aktivnosti, ki so jih izvedli v preteklem letu,
člane so seznanili tudi s programom dela za letos.
MATEJA RANT, FOTO: ARHIV ZDRUŽENJA
"Za nami je še eno plodno leto," je zbrane nagovoril predsednik ZŠAM Žiri Marijan Dolenec in poudaril, da jim tudi v
preteklem letu ni bilo dolgčas, saj so bili
aktivni na vseh področjih svojega delovanja. Zato se je ob tej priložnosti za
njihovo opravljeno delo v javno dobro
zahvalil vsem članom, ki so sodelovali
pri aktivnostih društva.
V nadaljevanju je Dolenec pripravil
pregled aktivnosti društva v preteklem
letu. Njihovi člani so že po tradiciji skrbeli za prometno varnost ob številnih
prireditvah v občini in tudi na širšem
Gorenjskem, ena od njihovih glavnih
nalog pa je usmerjena tudi v varovanje
otrok v prvih dneh pouka po šolskih počitnicah in ozaveščanje o varnem ravnanju v prometu predvsem najšibkejših
udeležencev, to je pešcev in kolesarjev.
Varovanje otrok na poti v šolo v prvih
šolskih dneh so člani ZŠAM Žiri v preteklem letu opravljali v petih občinah.
Varno so šolarje pospremili v šolo v Žireh, Železnikih, Gorenji vasi, Poljanah,
na Sovodnju, v Lučinah, Javorjah in prvič tudi na Jesenicah. V občinah Žiri in
Gorenja vas - Poljane so na pobudo občinskega sveta za preventivo in vzgojo
v cestnem prometu izpeljali tudi akcijo

Naziv častnega člana ZŠAM Žiri sta prejela
Janko Oblak in Vinko Oblak.

Zbor članov ZŠAM Žiri v Gorenji vasi
Pešbus, v Žireh je štirinajst dni potekala še Prometna kača. Veliko pozornosti
namenjajo tudi preventivi, zato so v novembru v Osnovni šoli Žiri za četrtošolce pripravili predavanje o pravilnem vedenju otrok na avtobusih in v kombijih,
skupaj pa so tudi vadili pisanje pisma
starim staršem, s katerimi bi jih opozorili na večjo varnost na cesti v prometu.
Podobno predavanje so izvedli še v šoli
na Sovodnju. V novembru in decembru
pa so se vključili v akcijo Bodi viden,
bodi previden z geslom Stopimo iz teme.
"V Žireh smo akcijo ponovili še v februarju, saj se je izkazalo, da so tovrstne
akcije še kako potrebne za spodbujanje
večje varnosti pešcev v večernih urah."
Na god svetega Krištofa se je okrog štirideset njihovih članov v svečanih uniformah udeležilo že tradicionalne svete
maše in blagoslova avtomobilov v Žireh. "S prapori so sodelovali tudi člani
pobratenega združenja iz Slovenskih
Konjic in še devet prijateljskih združenj ter narodne noše iz Turističnega
društva Sovodenj," je razložil Dolenec.
Povorko je vodil poveljnik ZŠAM Žiri Vojko Jezeršek. Jeseni so pripravili izlet v
Novo mesto in Trebnje.
Na zboru so podelili tudi priznanja nekaterim najbolj zaslužnim članom. Na-

Bronasti znak Agencije za varnost prometa
so podelili podpredsedniku ZŠAM Žiri
Antonu Kržišniku.
ziv častnega člana za poseben prispevek
v dolgoletnem članstvu v ZŠAM Žiri sta
prejela Janko Oblak in Vinko Oblak, bronasti znak Agencije za varnost prometa
je prejel Anton Kržišnik, plaketo ZŠAM
Žiri pa Marjan Zemljarič in Jože Trpin.
Plaketo humanosti so podelili Janezu
Selaku, plaketo tovarištva pa Juretu
Svetlinu.
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Lani je minilo šestedest let, odkar je
gasilska enota Prostovoljnega gasilskega
društva Brekovice začela stopati po
lastni poti.
MATIC JEREB, POVELJNIK PGD BREKOVICE
Vsi začetki so težki in vsi prvi koraki vodijo v neznano, zato smo
se gasilci iz Brekovic odločili, da pomagamo našim Žirovskim
novicam s temi prvimi koraki. Lani je minilo šestdeset let od
takrat, ko je tudi naša gasilska enota začela stopati po svoji poti.
Letos svojo obletnico začetka delovanja obeležuje prostovoljno
gasilsko društvo in prav je, da se na kratko predstavimo.
Gasilsko pot smo začeli leta 1959, ko je nekaterim takratnim
prebivalcem uspelo z gasilci iz gasilnega društva Žiri sprejeti
dogovor, da se ustanovi samostojni gasilski vod v Brekovicah.
Žirovski gasilci so tako z velikim zanosom na pot pospremili
takrat nekaj gasilskih vizionarjev iz malih zaselkov ob in v
dolini proti Rovtam. Njihova pomoč takrat in trdo delo članov
novonastalega voda je pripeljalo do tega, da so leta 1980 ustanovili lastno društvo, ki danes šteje 144 članov in ima dokaj
obsežno operativno enoto. Petino vsega članstva predstavlja

mladina, kar je spodbudno in nas žene naprej, v prihodnost.
Društvo je eno izmed štirih gasilskih društev v občini Žiri,
kjer skupaj z ostalimi službami naša operativna enota tvori
tako imenovano javno gasilsko službo.

Leta 1980 so ustanovili lastno društvo, ki danes
šteje 144 članov in ima dokaj obsežno operativno
enoto. Petino vsega članstva predstavlja mladina,
kar je spodbudno in nas žene naprej,
v prihodnost.
Letos tako sledi proslava ob obletnici delovanja gasilskega
voda in PGD Brekovice, skupaj bomo ta dogodek zaznamovali 6. junija ob petih popoldan v zavetju gasilskega doma
v Brekovicah. Prisrčno vabljeni vsi, da skupaj obeležimo ta
dan in nadaljujemo to lepo zgodbo še naprej. Z gasilskim
pozdravom NA POMOČ!

Začasno ne sprejemajo rabljenih
oblačil
Zaradi spremenjenega načina dela v Zdravstveni postaji Žiri krajevna organizacija Rdečega križa Žiri do nadaljnjega ne sprejema
več rabljenih oblačil in obutve, ki jih skladiščijo v prostorih zdravstvene postaje. V primeru, da se bo pojavila potreba po rabljenih
oblačilih, bodo občane pravočasno obvestili, so še pojasnili na
krajevni organizaciji Rdečega križa.

MPI D.O.O., VOJKOVA ULICA 14, IDRIJA

Jubilej gasilcev iz
Brekovic
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Najboljše športnike letos razglasili v Žireh
Zaključna prireditev Športno-rekreacijskih iger je bila v Žireh. Na igrah
v devetintrideseti izvedbi je sodelovalo 864 rekreativk in rekreativcev.
MAJA BERTONCELJ
Nekoč sindikalne, delavske, medobčinske in danes športno-rekreacijske igre
letos praznujejo štirideset let. V letu 2019
so potekale v devetintrideseti izvedbi,
njihov uradni zaključek pa je bil konec
februarja z razglasitvijo najboljših, ki je
tokrat potekala v Žireh.

TEKMOVANJA V DEVETNAJSTIH
ŠPORTNIH PANOGAH, NAJBOLJŠI SO ...
Igre potekajo pod okriljem Športne zveze Škofja Loka v sodelovanju z občinami
Gorenja vas - Poljane, Škofja Loka, Železniki in Žiri. V prvi vrsti so namenjene
občanom in občankam upravne enote
Škofja Loka, na njih pa sodelujejo tudi
rekreativke in rekreativci od drugje.
Več o igrah v 39. izvedbi je povedal Aleš
Murn iz Športne zveze Škofja Loka:
"Sodelovalo je 264 ekip iz 113 različnih
društev, podjetij in organizacij. Tekmovanja so se začela 10. februarja lani z
veleslalomom na smučišču Rudno in
končala 26. decembra v novi dvorani v
Gorenji vasi s tekmovanjem v dvoranskem nogometu. Izvedenih je bilo 19
športnih panog in 29 tekmovanj. Udeleženih je bilo 87 žensk in 777 moških,
skupaj 864 rekreativcev in rekreativk. Za
naj športnika je tekmovalo sto moških,
pri športnicah pa 37 žensk." V kategoriji
naj rekreativec so darila prejeli Anže Žakelj (Poclain Hydraulics), Janez Marguč
(Domel), Lado Žakelj (Zavod šole) in Janez Rihtaršič (DU Selške doline), pri naj
rekreativkah pa Jožica Demšar (Domel)
in Tina Ušeničnik (DU Škofja Loka). Podelili so tudi priznanja ekipam, ki so jih
prejeli Društvo upokojencev Škofja Loka,
Domel, Poclain Hydraulics, ŠD Rudno,
LTH Castings, Visati in KNT Škofja Loka.

ZA ŠTIRIDESETE IGRE NEKAJ
SPREMEMB V PRAVILIH
Zbrane so nagovorili še Janez Žakelj,
župan Občine Žiri, Blaž Pipp, predsednik
Športne zveze Škofja Loka, in Srečko Gaber, predsednik Odbora iger, ki ga sestavljajo predstavniki vseh štirih občin. Poleg predsednika odbora, ki zastopa Žiri,
so to še Gregor Habjan iz Železnikov,

Razglasili so tudi najboljše ekipe. Predstavnikom je čestital župan Žirov Janez Žakelj (levo).
/ Foto: arhiv Občine Žiri
Jaka Trček iz Gorenje vasi, iz Škofje Loke
pa Marjan Kalamar (igre spremlja in soustvarja že vsa leta), Domen Kosmač in
že omenjeni Aleš Murn. Pri delu jim je
lani pomagalo sedemnajst organizacij
s številnimi posamezniki. Igre so tudi
finančni zalogaj, zato so organizatorji
hvaležni tudi občinam, sponzorjem in
Fundaciji za šport za podporo.
Jubilejne, štiridesete igre so se začele
z dvoransko odbojko na Trati v Škofji
Loki, na kateri je sodelovalo pet ekip,
pred izbruhom koronavirusa je bil

Sodelovalo je 264 ekip iz 113
različnih društev, podjetij
in organizacij. Izvedenih je
bilo 19 športnih panog in 29
tekmovanj. Udeleženih je bilo
87 žensk in 777 moških, skupaj
864 rekreativcev in rekreativk.
Za naj športnika je tekmovalo
sto moških, pri športnicah pa 37
žensk.
uspešno izveden tudi veleslalom na Rudnu. Organizatorji so sicer za letos pripravili nekaj sprememb, tudi v pravilih.
"Odbor iger je nekoliko popravil pravila.
Za končno uvrstitev ekip oziroma inte-

resnih skupin se z jubilejnimi igrami
točkovanje ukinja. Upošteva se zgolj
množičnost udeležbe, kar pomeni število prijavljenih ekip in udeležencev, kjer
so enotno upoštevane moške (mešane)
in ženske ekipe. To določilo igram ukinja tekmovalni značaj in jim daje pečat
rekreacije ter poudarja pomen množičnosti udeležbe," je povedal Srečko Gaber
in nadaljeval, da so novost tudi nagrade pri individualnih panogah, kjer se
nagrajujejo tudi posamezniki, ki niso
dosegli enega od prvih treh mest. Po zaključku tekmovanj naj rekreativci prejmejo priznanje in praktične nagrade
za večkratno udeležbo na tekmovanjih,
kjer ni več pomemben rezultat. "Poleg
športnih srečanj skozi celo leto smo si
v odboru zastavili nalogo, da jubilejne
igre obeležimo z rekreacijskim dnevom
in piknikom, ki je načrtovan za 19. septembra v Žireh. Želimo si, da bi jubilejne
igre potekale nemoteno brez poškodb in
z veliko mero gibanja in zabave," je še
dejal Gaber. Igre niso namenjene zgolj
tekmovalnosti, ampak imajo ob telesni
aktivnosti večji poudarek na druženju
in zabavi.
Zbrani na zaključku 39. iger so si za
konec ogledali še novo večnamensko
Športno dvorano Žiri.
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Novo športno dvorano že težko čakajo
Konec februarja je bil opravljen tehnični pregled nove športne dvorane, trenutno
čakajo na uporabno dovoljenje, predvideno uradno odprtje pa bo konec junija.
Začetka vadbe in tekmovanj v novi dvorani se veselijo tudi uspešni domači judoisti.
VILMA STANOVNIK
FOTO: DARJAN KACIN
Zaključena je gradnja novega prepoznavnega objekta, ki bo popestril tako
športno kot družabno dogajanje v občini
Žiri. "Zanimanje, kako poteka gradnja
športne dvorane, je zelo veliko. To so
nam povedali tudi izvajalci, ki pravijo,
da toliko vprašanj in ogledov niso doživeli še pri nobenem drugem objektu.
Seveda smo tega veseli, saj pomeni, da
je bila gradnja tega objekta prava odločitev in nekaj, kar Žirovci resnično potrebujemo," je povedal Gregor Mlinar z
žirovske občine in dodal, da je gradnja
športne dvorane tako rekoč zaključena,
manjka le še nekaj malenkosti in dokumentov.
"Konec februarja smo imeli tehnični
pregled objekta. Pregledniki so ugotovili
zgolj nekaj manjših napak, ki pa so že
odpravljene. Trenutno je objekt v fazi

pridobivanja uporabnega dovoljenja in
kakovostnih pregledov vseh del, ki so
bila izvedena med gradnjo," je pojasnil
Mlinar in dodal: "Na žalost je predvideni
najemnik odstopil od pogodbe za najem
lokala in fitnesa. Poudariti je treba, da
je bila občina v pogodbi zelo razumen
partner in je želela ustreči pogodbeniku pri vseh stvareh, ki jih je bilo možno izpeljati za še boljši končni učinek.
Odločitev, da najemnik pogodbo prekine, je bila tako pogojena z njegovimi
osebnimi razlogi, kljub temu da smo se
trudili, da mu pomagamo pri vzpostavitvi lokala in fitnesa. Tako bo v mesecu
aprilu objavljen nov razpis za najem fitnes prostora in lokala, kamor že sedaj
vabimo vse interesente, ki vidijo svojo
poslovno priložnost v novem športnem
ambientu, ki bo dopolnil veliko športno
ponudbo v Žireh."
Čeprav je te dni družabno življenje zaradi koronavirusa tako rekoč ustavljeno,

»Konec februarja smo imeli tehnični pregled objekta. Pregledniki
so ugotovili zgolj nekaj manjših napak, ki pa so že odpravljene.
Trenutno je objekt v fazi pridobivanja uporabnega dovoljenja in
kakovostnih pregledov vseh del, ki so bila izvedena med gradnjo.«

Četrti Pokal Žirov je bila zadnja tekma v telovadnici domače osnovne šole, saj bodo naslednja
tekmovanja pripravljali v novi športni dvorani.

pa je bilo do nedavna veliko ugibanj in
vprašanj, kdaj se bo telovadnica odprla
in kdaj se bodo v njej začeli treningi.
"Sprva smo načrtovali, da bodo osnovnošolski otroci začeli športno vadbo z
začetkom aprila, vendar pa se bo zaradi
trenutno nastale epidemije to zavleklo.
Nekaj stvari tudi še ni do konca urejenih, saj tudi še ni dela opreme. Če bo
vse po načrtih, bodo rekreativci in klubi
vadbo v novih prostorih dvorane začeli
z novim šolskim letom oziroma septembra," je tudi povedal Gregor Mlinar
in dodal, da je trenutno odprtje dvorane
predvideno za 23. junij, več informacij o
tem pa bo moč izvedeti po spletu.

POKAL ŽIROV ZA JUDOISTE
Novo športno dvorano težko čakajo tudi
žirovski judoisti, ki so prvo marčevsko
soboto pripravili četrto tekmo za Pokal
Žirov za mlade judoistke in judoiste.
Tokrat je potekala še v športni dvorani
Osnovne šole Žiri. Na treh tatamijih so
se med več kot tristo tekmovalkami in
tekmovalci v skupni uvrstitvi najbolje
odrezali judoisti in judoistke Športnega
društva Tatami iz Ljubljane. "Domači
judoisti iz Judo kluba Žiri so osvojili devetnajst medalj in s tem skupno drugo
mesto. Rezultatska krivulja domačinov
je letos tako zanihala navzdol, saj so
bili prej tri leta vedno najuspešnejši," je
v imenu organizatorjev povedal Andraž
Tušek in pojasnil, da je bilo s to tekmo
zaključeno obdobje tekmovanj v stari
telovadnice Osnovne šole Žiri.
"Konec marca smo pripravljali izvedbo
državnega prvenstva v judu za člane in
kadete, ki bi bilo premierno v novi sodobni športni dvorani. Z državnim prvenstvom bi tako odprli ta pomemben
športni objekt za judo in druge športe v
občini ter za izvajanje šolskega pouka
športa Osnovne šole Žiri. V kontekstu
trenutnih razmer je bilo tekmovanje
odpovedano. Bo pa še veliko priložnosti za organizacijo športnih dogodkov v
novi dvorani takoj, ko se življenje spet
normalizira in bo šport spet med vsakodnevnimi temami pogovorov," je še
dodal Andraž Tušek.
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Glasba povezuje
Pihalni orkester Alpina Žiri
je najbrž kar dobro poznan
vsem krajanom Žirov.
Kako tudi ne bi bil, ko se
trudimo, da nas lahko
slišite in vidite praktično
vsak mesec v letu.
MATEJA MLINAR, FOTO: VINKO KOPAČ
Verjamemo, da bi si bilo marsikateri
dogodek v domačem kraju težko predstavljati brez naše prisotnosti – na primer pustno povorko, na kateri februarja tradicionalno dajemo ritem pustnim
maskam, ali velikonočno procesijo, na
kateri se z glasbeno spremljavo izmenjujemo s cerkvenim mešanim pevskim
zborom. Ali pa prvomajsko budnico, na
kateri vsako leto znova spoznavamo,
kako veliko Žirovcem pomeni, da jih
zjutraj oziroma zgodaj dopoldan zbudimo s koračnicami (da ne pozabimo
omeniti, kako smo tudi mi vedno veseli
vseh tradicionalnih in novih postojank,
kjer nas v zahvalo gostite).
Tu je še Žirokenrol, s katerim želimo
našo glasbo približati tudi mlajšim generacijam, pa poletne gasilske parade,
kjer smo vsakič znova navdušeni, koliko
ljudi z vseh koncev Žirov se prostovoljno
ukvarja s tem, da pomaga sokrajanom v
stiski. Pa še poletni praznik sv. Ane, kjer
na Ledinici z veseljem izkoristimo priložnost, da se pokažemo tudi v narodnih
nošah. Brez nas ni novembrskih kome-

Žirovski žiri

Pihalni orkester Alpina v Cerknici
moracij na žirovskem pokopališču, kjer
se poklonimo vsem padlim v bitkah,
polepšamo tudi praznično decembrsko
vzdušje z božično-novoletnimi koncerti,
ki jih organiziramo ob koncu vsakega
leta. In to so samo dogodki, na katerih
redno nastopamo vsako leto. Ob njih se
vsakič znova z veseljem odzovemo tudi
na vabila žirovskih športnih, kulturnih
in ostalih društev – upokojencev, šoferjev in drugih, kot tudi podjetij, ki si ob
posebnih obletnicah želijo glasbenega
programa.
Všeč nam je in ponosni smo na to, da
glasba povezuje. Da v našem primeru
povezuje skupino več kot trideset fantov
in deklet. Med njimi so osnovnošolci,
srednješolci in študenti. Smo mladi in
že izkušeni zaposleni ter upokojenci.
Imamo mame, očete, sinove, hčerke,
dedke in vnuke. Med nami so bivši,

sedanji ali bodoči inženirji, čevljarji,
trgovci, profesionalni umetniki in športniki, zdravstveni delavci, vzgojitelji in
učitelji, kmeti, gradbeniki, geodeti, gasilci, ekonomisti …
Ta pestrost interesov, izkušenj in znanj
ter širok krog poznanstev in odprtost
članov so razlog, da orkester ne povezuje samo posameznikov, ampak tudi
domače okolje in tudi širše. Nadvse se
veselimo, da poleti po dolgih letih odhajamo v tujino, saj nas je v goste povabil
orkester iz Stona pri Dubrovniku. Ponosno bomo predstavljali Občino Žiri in
Alpino, naša največja sponzorja, ki nam
omogočata, da lahko obstajamo že več
kot sedemdeset let. Z velikim veseljem
pa bomo sprejeli podporo vsakega, ki
prav tako vidi naš doprinos v kulturno
življenje v Žireh, ki ga želimo širiti tudi
zunaj naših meja.
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Povorko vodile pikapolonice
MATEJA RANT, FOTO: ARHIV TD ŽIRI
Na pustno soboto so v Turističnem društvu (TD) Žiri pripravili tradicionalno
pustno povorko. Male in velike maškare so se zbrale pred Zadružnim domom
in se nato ob zvokih Pihalnega orkestra
Alpina Žiri skupaj sprehodile po Loški
cesti, ki je bila ob tej priložnosti zaprta
za ves promet, je pojasnila predsednica TD Žiri Majda Treven. Za varnost so
poskrbeli prostovoljci iz Združenja šoferjev in avtomehanikov Žiri. V povor-

ki se je po oceni Majde Treven zbralo
okrog petsto maškar, glavno besedo pa
so imele tokrat pikapolonice, v katere
so se oblekli člani TD Žiri in vzgojiteljice iz vrtca. Ob vrnitvi pred Zadružni
dom so jih pričakali prostovoljci TD Žiri
s slastnimi pustnimi krofi, taborniki
pa so poskrbeli za topel napitek. Pred
Zadružnim domom so se nato vse maškare še skupaj poveselile, namerno pa
tudi letos niso izbirali najlepše maske,
saj so bile po besedah Majde Treven vse
najlepše.
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Lesu bodo vdahnili novo življenje
Cilj projekta Lesni feniks je ozaveščanje prebivalstva o krožnem gospodarstvu
in pilotna uporaba lesnih ostankov in odsluženega lesa za izdelavo urbane opreme.
LUKA KRAMARIČ
Leta 2017 je dan prekoračitve porabe
virov planeta nastopil že v začetku avgusta. To je dan, ko povpraševanje po
letnih naravnih virih preseže količino,

ki jo Zemlja lahko proizvede v enem
letu. Izziva pretirane rabe naravnih virov se lotevamo preko prehoda v krožno
gospodarstvo, kjer odpadki nekoga za
drugega postanejo surovina oz. vhodni
material.

Primer krožnega gospodarstva je ponovna uporaba odsluženega lesa. Po
podatkih Evropskega inštituta za gradbeništvo se letno poruši 0,2 odstotka
evropskega stavbnega fonda, večina
stavb, zgrajenih v Evropi v drugi polovici 20. stoletja, pa v povprečju vsebuje
osem kubičnih metrov lesa. Iz združitve
omenjenih podatkov razberemo, da je
samo v Sloveniji možno pričakovati 65
tisoč kubičnih metrov odpadnega gradbenega lesa letno.
Tudi v industriji nastajajo precejšnje
količine lesnih ostankov, ki so največkrat visoke kakovosti. V podjetju M Sora
tako letno zberemo kar petdeset kubič-

Cilja projekta Lesni feniks,
ki ga sofinancirata Evropski
kmetijski sklad za razvoj
podeželja in Republika
Slovenija v okviru Programa
razvoja podeželja 2014–2020,
sta ozaveščanje prebivalstva
o krožnem gospodarstvu ter
pilotna uporaba lesnih ostankov
in odsluženega lesa za izdelavo
urbane opreme.
nih metrov odpadnih lepljencev in trideset kubičnih metrov lesa starih oken.
Leseni ostanki in odslužen les predstavljajo kakovostno in dostopno surovino,
ki velikokrat konča na kurišču domačih
ali industrijskih peči.

URBANA OPREMA
IZ ODSLUŽENEGA LESA

Lokacije klopi v Žireh

Omenjene probleme nagovarja projekt
Lesni Feniks, ki ga sofinancirata Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja
in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja 2014–2020.
Cilja projekta sta ozaveščanje prebivalstva o krožnem gospodarstvu ter pilotna uporaba lesnih ostankov in odsluženega lesa za izdelavo urbane opreme.
Partnerji v projektu so zadruga Lokatur,
podjetje M Sora, Šolski center Škofja
Loka, Razvojna agencija Sora in Občina
Žiri. Pomembna dodana vrednost projekta je vzpostavljeno sodelovanje med
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Vzporedno s snovanjem in
izdelavo klopi poteka tudi
projekt opremljanja kopališča
Pustotnik, prav tako
z odsluženim lesom.
Za zdaj je tudi ta projekt v fazi
načrtovanja, izvedba pa je
planirana v poletnih mesecih
2020.
gospodarstvom, izobraževalnimi ustanovami in lokalno skupnostjo.
Projekt traja od 1. septembra 2019 do
30. novembra 2020 in je razdeljen v dve
fazi. V sklopu prve faze je bila organizirana serija predavanj za širšo javnost
na temo zelenega gospodarstva ter novinarska konferenca na temo projekta in
njegovega pomena za lokalno skupnost.
Konferenca se je 20. novembra 2019 v sodelovanju z društvom Ekologi brez meja
odvijala v Žireh, udeležili pa so se je predstavniki partnerjev projekta. Dogodek se
je zaključil z ogledom nagrajenega dokumentarnega filma Trashed (Smeti). Film,
ki prikazuje vpliv in razsežnosti globalne
problematike odpadkov, si je bilo mogoče ogledati tudi v okviru serije predavanj
društva Ekologi brez meja z naslovom 'Ali
se teme okolja tičejo vseh nas?'. Predavanji sta že potekali – 27. februarja v Škofji
Loki in 5. marca v Žireh, sledili bosta še
predavanji v Gorenji vasi in v Železnikih.

OPREMA TUDI ZA KOPALIŠČE
PUSTOTNIK
Glavni del prve faze projekta je bila izvedba natečaja z naslovom Izdelava urbane opreme iz odsluženega lesa, ki ga

Osnutki klopi

Odslužen les starih oken, ostrešij in kozolca

Tudi v industriji nastajajo precejšnje količine lesnih ostankov,
ki so največkrat visoke kakovosti. V podjetju M Sora tako letno
zberemo kar petdeset kubičnih metrov odpadnih lepljencev in
trideset kubičnih metrov lesa starih oken. Leseni ostanki in
odslužen les predstavljajo kakovostno in dostopno surovino,
ki velikokrat konča na kurišču domačih ali industrijskih peči.
je podjetje M Sora pripravilo s ŠC Škofja
Loka. V okviru natečaja so dijaki obiskali Žiri in proizvodnjo M Sore ter se
seznanili s tematiko odsluženega lesa.
Sledilo je oblikovanje konceptov klopi,
ki so jih nato dijaki z izdelavo prototipov pretvorili tudi v prakso.
Izmed oblikovanih klopi so projektni
partnerji izbrali najprimernejšo idejo,
ki je sedaj v fazi dodelave. Klopi bodo
izdelane in postavljene v Žireh v sklopu
druge faze projekta.
Vzporedno s snovanjem in izdelavo
klopi poteka tudi projekt opremljanja
kopališča Pustotnik, prav tako z odslu-

ženim lesom. Za zdaj je tudi ta projekt
v fazi načrtovanja, izvedba pa je planirana v poletnih mesecih 2020. Izdelavi
in postavitvi urbane opreme na kopališču bo sledilo tudi njegovo uradno
odprtje.
V sklopu druge faze projekta je predvidenih še nekaj drugih aktivnosti. Izvedel
se bo sklop predavanj na temo ponovne
uporabe surovin in zmanjševanja odpadkov ter delavnice obdelave lesenega
stavbnega pohištva. Termini dogodkov
in druge uporabne informacije v zvezi
s projektom bodo objavljene na spletni
strani www.lesnifeniks.si.

26 | ZANIMIVOSTI

Mila in
skromna zima
Letošnja meteorološka
zima, ki zajema mesece
december, januar in
februar, je bila zelo mila.
Na zimo so spominjala
samo nekoliko hladnejša
jutra v decembru in
januarju.
MATEVŽ SELJAK, FOTO: OSEBNI ARHIV
Temperatura se nikoli ni spustila pod
–10 °C. Tudi nobenega ledenega dneva
nismo zabeležili (T maks. < 0 °C). Snega je bilo samo za vzorec, saj je bila
najvišja višina snežne odeje le sedem
centimetrov. Imeli smo samo pet dni
s snežno odejo. Trend zadnjih zim
nakazuje na zmanjševanje padavin,
manjšanje števila dni s snežno odejo
in zmanjševanje višine snežne odeje.
Pogosto so zaznani cikli hladnega vremena in potem v kratkem času otoplitve, tako da se sneg težko obdrži daljše
časovno obdobje.

ZANIMIVOSTI:
Vsako leto za božič pričakujemo sneg.
Nazadnje smo imeli bel božič leta 2010,
ko je višina snežne odeje znašala 17 cm.
Najvišja snežna odeja za božič je bila v
Žireh leta 1981 (67 cm). Od leta 1971 do
leta 2019 smo imeli 16 belih božičev in 33
božičev brez snega.
Najvišja snežna odeja v Žireh je bila izmerjena 15. februarja leta 1952 (176 cm).
V spodnji tabeli so prikazane vrednosti
za zime, ko je bila snežna odeja višja
od enega metra; nazadnje je bilo to leta
1987.

Višina snežne odeje več kot 100 cm
Leto/mesec

Višina v centimetrih

1987 (januar)

101

1976 (februar)

110

1969 (februar)

111

1952 (februar)

176

1940 (januar)

101

Najvišja snežna odeja v Žireh je bila izmerjena 15. februarja leta 1952 (176 cm).

V SPODNJI PREGLEDNICI SMO PRIPRAVILI KRATEK TABELARIČNI PREGLED
VREMENSKIH SPREMENLJIVK ZA METEOROLOŠKO ZIMO V ŽIREH ZA ZADNJIH
SEDEM LET.
Vremenska spremenljivka

Zima
13/14

Zima
14/15

Zima
15/16

Zima
16/17

Zima
17/18

Zima
18/19

Zima
19/20

Maksimalna temperatura (°C)

14,3

12,3

12,8

13,7

14,3

19,3

14,6

Minimalna temperatura (°C)

-9,4

-18,2

-11,2

-15,7

-18,6

-11,2

-8,9

Povprečna temperatura (°C)

2,7

1,2

1,9

-1,0

0,7

0,8

2,3

796,4

258,7

434,4

211,4

571,2

256,6

318,4

26. dec.
77,0

1. dec.
48,5

11. jan.
54,2

2. feb.
60,8

2. dec.
48,0

Št. padavinskih dni

48

35

37

16

40

23

30

Št. suhih dni

42

55

54

74

50

67

61

Evapotranspiracija Izhlapevanje (mm)

x

x

43,9

48,4

39,4

59,2

59,0

Vodna bilanca (mm)

x

x

390,5

163,0

531,8

197,4

259,4

Št. hladnih dni (T min. < 0 °C)

42

54

59

76

66

75

61

Št. ledenih dni (T maks. < 0 °C)

2

5

4

13

6

3

0

Št. dni s snežno odejo

28

41

21

23

45

22

5

Količina padavin (mm)
Najbolj namočen dan (mm)

13. jan. 15. dec.
46,6
58,0

Maks. višina snežne odeje
(cm)

41
49
29
10
31. jan. 28. dec. 13. feb. 14. feb.

45
7. feb.

10
7
24. jan. 14. dec.

Maks. višina novozapadlega
snega (cm)

37
49
31. jan. 28. dec.

5
5
14. dec. 13. dec.
19. jan.

Trajanje sončnega obsevanja
(h)

18
2. feb.

10
14. feb.

32
3. feb.

x

x

323,0

389,7

283,2

343,0

373,9

Maksimalen sunek vetra
(km/h)

24,5

52,6

38,6

43,5

40,2

45,1

48,3

Maksimalen zračni tlak (mb)

1028

1037

1039

1041

1036

1039

1045

Minimalen zračni tlak (mb)

1002

980

987

995

985

993

983

x: meritev ni bila opravljena
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Previdno
v hribe
Sedanje razmere epidemije
terjajo prilagoditve tudi pri
obiskovalcih priljubljenih
planinskih točk v občini.
MATEJA RANT, FOTO: GORAZD KAVČIČ
Na Planinski zvezi Slovenije (PZS) so
tako v svojem sporočilu za javnost poudarili, da bomo za preprečitev širjenja
novega koronavirusa naredili največ, če
ostanemo doma. "Gore nas bodo počakale," sporočajo planincem.
Planinske koče so tako do nadaljnjega
zaprle svoja vrata, v PZS pa ob tem še
pozivajo planince, naj se po nepotrebnem ne izpostavljajo v gorah, da ne bo
to botrovalo nesrečam in še dodatni

Pogled na žirovsko kotlino s Svetih treh kraljev, 14. december 2019

obremenjenosti tako reševalnega kot
medicinskega osebja. Ker obstaja velika
možnost prenosa okužbe z dotikanjem
površin, na katere se je z okuženega prenesel virus na predmet, pa tudi s predmeta na predmet, so člani Planinskega
društva Žiri in drugi posamezniki, ki
skrbijo za vpisne knjige na pohodniških
točkah v občini, te knjige iz preventivnih razlogov začasno odstranili. Začasno so ustavili tudi izvajanje vseh dejavnosti društva, saj vsako druženje dveh
ali več planincev, plezalcev, smučarjev,
kolesarjev ... na planinski poti ali turi, v
plezališču ali avtomobilu pomeni nepotrebno izpostavljanje prenosu virusa. A
ker je gibanje na svežem zraku za krepitev naše odpornosti proti virusom zelo
pomembno, poskrbimo tudi za to, vendar na varen način, še svetujejo na PZS.
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Praznovala je najstarejša Žirovka
Albina Klemenčič je 19. februarja 2020 dopolnila sto eno leto. Tako je Albina
najstarejša Žirovka, ki pa od oktobra 2018 živi v Domu starejših občanov na Novih
Fužinah v Ljubljani.
ALENKA BRUN
Zaradi starosti in oslabelosti so se otroci skupaj z Albino Klemenčič odločili,
da bo zanjo najboljša oskrba v domu.
Ker hčerki Danica in Brigita živita v
Ljubljani, so izbrali omenjeni dom.
»Po letu in pol bivanja v domu se je
gospa Albina že kar privadila in je zadovoljna,« pravi Anica Kumer, ki Albino pozna skozi projekt Starejši za starejše pri Društvu upokojencev Žiri, saj
je že nekaj let njegova koordinatorica.
Za stoprvi rojstni dan so Albino obiskali
vsi štirje otroci in predstavniki iz Žirov.
Albina se je na to še prav posebej pripravila in poskrbela, da je obiskovalce
pričakala tudi z urejeno pričesko. Zelo
se je razveselila obiska župana Janeza
Žaklja, saj ga kot svojega žirovskega soseda dobro pozna. Za praznik ji je izročil
šopek, čestital v svojem imenu in v imenu občine ter ji zaželel veliko zdravja in
dobrega počutja. Med gosti iz Žirov so
bile tudi njena soseda Malči Vegelj ter
predstavnici domačega društva upokojencev in Rdečega križa Snežana Seljak
in Staša Levec.
Domači so pripravili pogostitev za vse
obiskovalce, popoldne pa še za oskrbovance doma. Albina je s svojo dobro voljo in pozitivno energijo razveseljevala
obiskovalce in sostanovalce.
Slavljenka se je rodila 19. februarja 1919
v Žirovskem Vrhu Sv. Urbana v Karlovškem mlinu. Rodila se je v družini z
dvanajstimi otroki, od tega je bilo sedem hčerk in pet sinov. Albina je bila
peta po vrsti. Danes je poleg nje živa le
še sestra Malka, ki je stara 95 let.
»Življenje na majhni in zelo hriboviti kmetiji je bilo težko. Poleg osnovnih
kmečkih del so se ukvarjali tudi z mlinarstvom, kot pove že hišno ime. Albina
je že zelo mlada šla za varuško (pestrno)
k večjim kmetom. Nekaj let po vojni se
je poročila z Jakom Klemenčičem, Anžkovim iz Kladja, in se preselila na njegov dom. Majhna kmetija ni imela dovolj zemlje za preživetje, zato se je mož
s kolesom vozil v službo v Žiri, Albina
pa je skrbela za dom in tri otroke, ki so

Slavljenka Albina Klemenčič sedi, za njo stojijo Staša Levec, župan Janez Žakelj in Malči
Vegelj. / Foto: osebni arhiv
se rodili eden za drugim: Franci, Danica in Jože. Potem sta z možem kupila
staro hišo v Žireh pri Paradižarju, kjer
je bila še črna kuhinja, in se preselila
v Žiri. Družina se je leta 1957 povečala
še za enega člana, rodila se je še hčerka
Brigita. Albina je doma gospodinjila, varovala in vzgajala otroke, ko pa so nekoliko odrasli, se je zaposlila v Alpini. Hišo
so postopoma obnavljali, zato je bilo
vedno veliko dela in skrbi,« pripoveduje
Kumrova.
Otroci so odrasli, se poročili in šli od
doma, razen Jožeta; Franci v Kamnik,
hčerki pa v Ljubljano. Jože se je po končanem šolanju in vojaščini vrnil v Žiri,
si ustvaril družino in zgradil hišo.
Albini je mož umrl ravno na kulturni
praznik, 8. februarja 2000. Od takrat je
sama živela v hiši in skrbela zase. Tri
leta po njegovi smrti jo je zadela kap,

pa se je kmalu opomogla. Kosilo so ji
nosile gospe iz šole, sin Jože z družino
pa jo je redno obiskoval. Pred približno
dvema letoma je padla in so jo odpeljali v bolnico. Bila je tako slabotna, da ni
mogla sama več skrbeti zase, zato je šla
v dom. Na začetku ji je bilo zelo dolgčas
po Žireh, počasi pa se je vživela in dobro
okrevala. Velika sreča je, da jo otroci pogosto obiskujejo. Danica, ki živi najbližje
domu, prihaja vsak dan v času kosila,
da ji pomaga pri hranjenju, ostali pa
tudi pogosto.
»Če se družina lepo razume, je to veliko
bogastvo in je tudi starost lahko lepa. Gospa Albina se razveseli vsakega obiska,
se rada pogovarja, čeprav slabše sliši. Na
županovo vprašanje, kakšen je recept za
tako visoko starost, je samo skomignila
z rameni. Mogoče ni dobro slišala vprašanja,« zaključi Anica Kumer.

www.gorenjskiglas.si
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1. nagrada: darilni bon trgovine Baldrijan Kranj v vrednosti 20 evrov, 2. in 3. nagrada: knjiga
Rešitve križanke (geslo, sestavljeno iz črk z oštevilčenih polj in vpisano v kupon iz križanke) pošljite do petka, 24. aprila 2020, na Gorenjski glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj. Rešitve lahko oddate tudi v nabiralnik Gorenjskega glasa pred poslovno stavbo na Nazorjevi ulici 1.
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April 2019 • glasilo Občine Žiri

Koledar dogodkov april, maj, junij 2020
DVAKRAT ZLATI NA
FESTIVALU
Glede
na razmere sTURIZMU
koronavirusom so navedene le večje prireditve.
POMAGA
LASTNA
GLAVA
April

Četrtek, 14. 5. 2020 • Kulturno središče Stare Žiri, ob 17. uri

Letni koncert Glasbene šole Škofja Loka, Oddelek Žiri
Glasbena šola Škofja Loka in Krajevna knjižnica Žiri, T: 031 633 076,
E: pomocnik@gsskofjaloka.si

Vlasta Pečelin,
Andreja
Bogataj,
Krvina,
Sobota,
4. 4. 2020
• Pred
RibiškoVesna
družino
Žiri (Pot na Rovt 9), ob 8. uri
mentorice krožka

Očistimo Žiri – čistilna akcija

Nedelja, 31. 5. 2020 • Pustotnik (Žiri)

Ribiška
Žiri in Občina
T: 051
772, E: zirird@gmail.com
Z učencidružina
turističnega
krožkaŽiri,smo
tudi336letos

Konjeniška prireditev

sodelovali na festivalu Turizmu pomaga
Četrtek, 23. 4. 2020 • Kržišnikov vrt, od 16. do 18. ure
lastna glava, ki ga organizira Turistična
Izmenjava
sadik
in letošnjega
semen tekmovanja
zveza Slovenije.
Tema
VVE pri OŠ Žiri in TD Žiri, T: 031 627 023, E: kit.treven@gmail.com
je bila Turistični spominek mojega kraja.

Konjeniški klub Žiri, T: 041 999 231, E: info@kk-ziri.com

Junij

Sobota, 25. 4. 2020 • Parkirišče pred Zadružnim domom,
Sodelovanje na festivalu vključuje izdelavo
od 8. do 18. ure

Sobota, 6. 6. 2020 • Center Žirov

Turistični dan Žirov
turistične naloge, osredotočeno na oblikovanje
Cvetlični
sejem
in
semanji
dan
turističnega izdelka in njegovo predstavitev
Turistično društvo Žiri, T: 041 439 139, E: kit.treven@gmail.com
Turistično
društvo
Žiri,V
T: naš
041 turistični
439 139, E:izdelek/
kit.treven@gmail.com
na turistični
tržnici.
Od petka, 12. 6., do nedelje, 14. 6. 2020 • Pustotnik (Žiri)
spominek smo povezali tradicijo klekljanja,
Od sobote, 25. 4., do nedelje, 3. 5. 2020 • Žiri
čevljarstva in krajevno legendo. Poimenovali
22. Moto zbor Sairach
Slovenski
klekljarski
dnevi
smo ga Žirovske
sanje. Med
izdelavo novega
Moto
klub Sairach,
051priznanje
876 720,
E: info@sairach-club.si
Učenci turističnega krožka na tržnici
v Domžalah,
kjer so T:
prejeli
za najboljšo
turistično nalogo.
Vlasta Pečelin
Klekljarsko
društvo
Cvetke,smo
T: 040
120, E: na
tanja.mlin@gmail.com
turističnega
spominka
bili425
pozorni
uporabo ekoloških in lokalnih materialov,
6., in sobota,
2020
Centerter
Žirov
Oba sta s svojim delom Petek,
na trdi19.
žirovski
zemlji 20. 6.
vitev
na•tržnici
nalogo skupaj je komisija
privlačen dizajn, povezavo z lokalnim okoljem
omogočila skromno preživetje
družine.
našo ekipo ocenila kot eno najboljših med
Živimo
Žiri
Maj
ter zgodbo, ki jo bo spominek sporočal. Vsak
Nalogo in spominek smo predstavili na tuvsemi sodelujočimi in nam prav tako podelila
Občina Žiri, T: 041 845 699, E: primoz_erznoznik@t-2.net
Sreda,
6. 5.spominek
2020 • Krajevna
knjižnica
ob 18.30 ristični tržnici v Domžalah. Bili smo več kot
turistični
mora imeti
nekoŽiri,
sporočizlato priznanje. Konec aprila se bomo skupaj
lo, zgodbo.
V našo,
ki je naše avtorsko delo, je
odlični. Prejeli smo zlatoSobota,
priznanje
z Žirov,
vsemiobzmagovalnimi
ekipami še enkrat
Letni
koncert
kitaristov
20.za
6. najboljšo
2020 • Center
7. uri
ujeta zgodba zmaja Lintverna, prizadevnega
turistično
nalogo,
med najbolje ocenjepredstavili na turistični tržnici v Mariboru.
Glasbena šola Škofja Loka in Krajevna knjižnica Žiri, T:
040 427 553,
E: bila je19.
Žirovski kolesarski krog
čevljarja ter spretnost klekljarice, ki je iz tanke
nimi izmed več kot petdesetimi tekmovalnimi
Nalogo Žirovske sanje lahko v celoti preberete
majda.treven@knjiznica-skofjaloka.si
Turistično
društvo
Žiri, T: 041na
439
139, strani Osnovne šole Žiri. •
niti izdelala pravo mojstrovino – nežno čipko.
nalogami iz cele Slovenije.
Za celostno
predstaspletni
E: majda.treven@knjiznica-skofjaloka.si

Žirovska noč
PGD Žiri, T: 051 305 987, E: lili.mlinar@gmail.com
Torek, 23. 6. 2020 • Športna dvorana Žiri

Odprtje Športne dvorane Žiri
Občina Žiri, T: 040 518 963, E: gregor.mlinar@ziri.si
Torek, 23. 6. 2020 • Cerkev sv. Ane na Ledinici

Kresni večer
Občina Žiri, T: 041 482 544, E: maja.justinj@gmail.com

Ob izgubi Vaših najdražjih
Vam priskočimo na pomoč
in Vam v celoti opravimo
kompletno pogrebno storitev.

Julij
Petek, 3. 7., in sobota, 4. 7. 2020 • Igrišče pred OŠ Žiri

Vikend športa in zabave
Klub Žirovskih študentov, T: 040 190 144, E: kzs.ziri@gmail.com

POGREBNE STORITVE HIPNOS d.o.o., Žlebe 98,
1215 Medvode, P.E. Barletova cesta Preska – Medvode,
telefon: 01 361 35 89, www.hipnos.si

Gorenjskega glasa
www.gorenjskiglas.si

www. hipnos. si
Dežurni telefon 24h: 051 620 699
hipnos@hipnos.si

Splača se biti naročnik

Pokličite 04/201 42 41 ali pišite: narocnine@g-glas.si

OGLASNO SPOROČILO

OGLASNO SPOROČILO

Sobota, 20. 6. 2020 • Parkirišče podjetja Alpina

Nakup na obroke
brez kompliciranja!
Do 24 obrokov, do 3.000 EUR,
samo z osebnim dokumentom,
brez plačilnih list in bančnih izpiskov!
Tudi za kmete in s.p.-je!
Odobritev v trgovini v 5 minutah.

Primer izračuna:

primer 1

primer 2

VIŠINA NAKUPA

800,00 EUR 1.500,00 EUR

VIŠINA OBROKA

91,48 EUR

129,76 EUR

ŠTEVILO OBROKOV

9

12

STROŠKI OCENE RIZIKA

32,00 EUR

60,00 EUR

EOM

18,14%

15,58%

SKUPNI ZNESEK PLAČIL 855,34 EUR 1617,07 EUR

Gluhicom, Žiri, d. o. o. – že od leta 1992 vodilni v prodaji zabavne
elektronike, računalništva in gospodinjskih aparatov v Žireh.
Potrošni material za tiskalnike in vse vrste baterij vedno na zalogi!
NOVO: S ponosom sporočamo, da smo postali pooblaščeni
prodajalec vrhunske znamke hladilnikov
!

Oglasite se v trgovini za najboljšo ceno,
ne glede na internetne ponudbe!
www.gluhicom.si
Telefon: 04/510-6090
E-pošta: info@gluhicom.si
Odprto: 8-12 in 14-18, sobota: 9-12

PRIPRAVLJEN NA VSE.
BMW X1.

ŽE ZA

27.990

EUR

V ponudbi je BMW X1 sDrive16d z že vključeno bogato dodatno opremo. Dodatno je na voljo tudi podaljšano jamstvo
BMW Repair Inclusive za obdobje treh let ali 200.000 prevoženih kilometrov, karkoli se zgodi prej, že za 294 EUR.

Avto Aktiv Kranj
Mirka Vadnova 2a
SI-4000 Kranj
Tel. +386 4 28 11 405
www.bmw-avto-aktiv.si

Kombinirana poraba goriva za BMW X1 sDrive16d: 4.9 / 5.5 l/100 km. Emisije CO2: 128 / 145 g/km. Emisijska stopnja: Euro6d. Emisije NOx:
0,0176 g/km. Trdi delci: 0.26 g/km. Število delcev: 9.54 x 108/km. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča
globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka.
Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Slika je simbolna.
Več na www.bmw-avto-aktiv.si.

