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Škofjeloška upravna enota je v začetku 
avgusta izdala gradbeno dovoljenje za 
gradnjo doma starejših občanov v Žireh, 
investitor pa je že izbral tudi izvajalca 
del, ki bo v teh dneh začel gradnjo, je 
pojasnil župan Janez Žakelj. V dobrem 
letu naj bi tako v Žireh dobili dom z 62 
posteljami, v sklopu doma pa načrtujejo 
še medgeneracijski center ter možnost 
dnevnega varstva in oskrbe starejših na 
domu.
Prizadevanja za gradnjo doma so se vle-
kla deset let, v veliko pomoč investitor-
ju pri pridobivanju potrebne dokumen-
tacije pa je bila tudi občina, je poudaril 
župan, ki ga veseli, da bodo po končani 
gradnji starejši občani, ki so si dom v Ži-

reh najbolj želeli, lahko tudi ob pomoči 
zagotovljene institucionalne oskrbe na 
starejša leta ostali v domačem kraju. "To 
je prvi projekt v okviru sistema manj-
ših domov in gerontoloških centrov v 
lokalni skupnosti Grozd, ki smo ga pri-
peljali tako daleč," je zadovoljen župan, 
saj so Grozd ustanovili prav na pobudo 
žirovske občine. Na Gorenjskem naj bi 
sicer v sklopu Grozda gradili domova za 
starejše še v Komendi in v Železnikih. 
Po zagotovilih investitorja bodo ime-
li prednost pri sprejemu v dom občani 
Žirov. "Vpisovanje za sprejem se bo za-
čelo približno pol leta pred končanjem 

gradnje in takrat bomo o tem posebej 
obsvetili vse občane, da bodo dejansko 
lahko deležni prednostne obravnave," je 
obljubil župan.
Od jutri dalje, ko se bodo začela gradbe-
na dela, na prostoru Zdravstvene posta-
je parkiranje ne bo več možno. "Za zapo-
slene in obiskovalce bo poleg obstoječih 
parkirišč okrog Zadružnega doma vzpo-
stavljeno novo začasno parkirišče za 
čas gradnje pri blokih za novo Freliho-
vo hišo ob cesti proti Račevi," je razložil 
župan. Občina je sočasno začela urejati 
središče kraja, kjer bodo v prihodnje 
zagotovili še dodatna parkirišča.

Investitor  
bo začel graditi
V začetku avgusta so se v 
Občini Žiri po večletnih 
prizadevanjih vendarle 
razveselili gradbenega 
dovoljenja za gradnjo 
doma starejših občanov.

Župan Janez Žakelj minuli teden na lokaciji prihodnjega gradbišča za dom starejših občanov 
/ Foto: arhiv občine

MATEJA RANT

Od začetka nudenja storitve Prostofer sredi junija so z elek-
tričnim vozilom, ki ga imajo v občini na voljo za prevoze sta-
rejših, do sredine septembra opravili že 59 voženj, so pojasnili 
na občini. Od tega so vozilo 51-krat uporabili za prevoz starej-
ših in gibalno oviranih oseb na zdravniške preglede v Žireh, 
Škofji Loki, Ljubljani, Kranju in na Jesenicah. "Preostale vo-
žnje, ko je bilo vozilo prosto, so opravili zaposleni v občinski 
upravi," so še pojasnili na občini.
Projekt je z donacijo v preteklosti že podprla Zavarovalnica 
Triglav, pred časom pa so pridobili še enega sponzorja, to je 

banko Nova KBM iz Maribora, so razložili na občini. V Žireh 
prevoze opravlja kar 15 prostovoljcev. Prevoz je mogoče rezer-
virati po telefonu, in sicer na številki 080 10 10, vsak delavnik 
od 8. do 18. ure. Humanitarni projekt Prostofer sicer izvaja 
zavod Zlata Mreža, z njim pa si prizadevajo povečati mobil-
nost starejših in gibalno oviranih oseb. Prostofer jim omogo-
ča lažjo dostopnost do zdravniške oskrbe in tudi brezplačne 
prevoze do javnih ustanov, trgovskih centrov in podobno.

V treh mesecih  
šestdeset voženj
Ljudje so dobro sprejeli projekt Prostofer, 
v okviru katerega so sredi junija začeli 
izvajati prevoze starejših in gibalno 
oviranih oseb.

S podpisa donacijske pogodbe z NKBM / Foto: arhiv občine
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FRANCI KRAJNC

Občina Žiri ima v prostorskih načrtih opredeljeno poslovno 
cono P1, kjer so zgoščeni poslovni objekti večjih gospodarskih 
družb. Cona se v zadnjih letih vztrajno širi, saj prihajajo novi 
investitorji, obstoječe družbe pa širijo svoje dejavnosti in gra-
dijo nove objekte. Občina Žiri je v letu 2009 dokončala projekt 
komunalnega opremljanja cone, sofinanciran iz evropskih 
sredstev, vendar le v tedanjem obsegu uporabljenega ob-
močja. Zaradi novih objektov sta nujni dograditev cestnega 
omrežja v coni in ureditev druge komunalne infrastrukture.
Projekt gradnje povezovalne ceste v industrijski coni na tra-
si Ika–Etiketa–Norica zajema gradnjo dveh odsekov ceste in 
pripadajoče komunalne infrastrukture, in sicer od križišča 
pri Poclainu do Etikete v dolžini 350 metrov in od Etikete do 

Alpine z navezavo na obstoječo cesto pri Norici v dolžini okrog 
300 metrov. Gre za ureditev ceste in hodnikov za pešce, iz-
vedbo odvodnjavanja, prestavitev in/ali gradnjo fekalnih in 
meteornih kanalov, izvedbo cestne razsvetljave, izvedbo ele-
ktričnih in telekomunikacijskih vodov ter gradnjo vodovoda. 
Vrednost naložbe je okrog dva milijona evrov, pri čemer naj bi 
investicijo Evropska unija sofinancirala v deležu sedemdeset 
odstotkov. Za oba odseka je že izdelana projektna dokumen-
tacija, septembra pa pričakujemo tudi gradbeno dovoljenje. 
Gradnja predmetne infrastrukture je predvidena v obdobju 
2021 do 2022.

Kmalu nova  
povezovalna cesta
Gradnja ceste v industrijsko cono in 
komunalna opremljenost zemljišč 
predstavljata osnovo za delovanje in 
širitev poslovne dejavnosti podjetij v Žireh.

Gradnja pločnikov v industrijski coni / Foto: Gorazd Kavčič
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Osnovna šola je v začetku septembra dvorano začela upo-
rabljati za izvajanje športnih dejavnosti, prav tako v njej že 
potekajo tudi popoldanske aktivnosti, je pojasnil Gregor Mli-
nar z Občine Žiri. Skupaj s šolo je tako v dvorani ta čas 22 
uporabnikov.
"Dvorana je ta čas zasedena več kot 80-odstotno. Zanimanje 
za najem je res veliko, večina zunanjih uporabnikov naj bi de-
javnosti začela izvajati v oktobru," je razložil Mlinar. Dogovori 
potekajo tudi s potencialnim najemnikom prostorov za fitnes. 
"Želi si čim prej začeti, če bodo razmere dopuščale, naj bi fitnes 

zaživel že novembra. To bo le še pika na i, ko dobimo najemni-
ka za gostinski lokal in fitnes." Gradbena dela so namreč že v 
celoti zaključili, ta čas odpravljajo le še manjše napake, ki so 
se pokazale skozi uporabo. Novo dvorano je mogoče razdeliti 
na tri polja, ob tem pa imajo uporabniki na voljo še tri spre-
mljajoče dvorane za ples, plezanje in borilne športe. Posebnost 
v dvorani je še jama s penami za akrobacije, je razložil Mlinar.

Dvorana že skoraj  
v polnosti zaživela
Predvidoma 25. septembra bodo tudi 
uradno odprli novo večnamensko 
dvorano, v kateri sicer športne dejavnosti 
potekajo že od začetka septembra.

Posebnost v dvorani je jama s penami za izvajanje akrobacij.  
/ Foto: Gorazd Kavčič
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• Za nami je poletje, ki ga je zaznamovala epidemija covi-
da-19. Kako ste vi preživeli letošnji dopust?
Poletje je bilo lepo, dopust pa kot vedno prekratek. Z družino 
smo ga prvič preživeli samo v Sloveniji; tujini smo se odpove-
dali, čeprav smo že imeli rezervirane počitnice v Italiji in so 
se otroci veselili, da bodo spoznali še severno Italijo, potem ko 
smo lani raziskovali jug. Ampak je bilo tudi v Sloveniji lepo, 
veseli smo bili, da smo lahko izkoristili turistične bone za 
lep dopust v Strunjanu in krajše izlete po Sloveniji, ob čemer 
smo znova ugotavljali, kako čudovita je naša dežela. Otroci so 
prvič doživeli nočni Portorož in so bili povsem očarani.
• Mnogi so se letos odpovedali dopustu v tujini. So tudi 
Žirovci bolj ostajali doma?
V pogovorih z ljudmi sem dobil občutek, da jih je resnično 
letos več preživelo dopust doma oziroma v domačih krajih. 
Opazil sem veliko kolesarjev in pohodnikov, tako da smo na 
sprehodih srečevali veliko ljudi tudi na točkah, kjer prej ni 
bilo nikogar, kar kaže, da so ljudje ostajali doma. 
• Letos so imeli občani in obiskovalci veliko možnosti za 
preživljanje prijetnih dopustniških dni tudi na Pustotniku, 
kjer je poleti zaživela še gostinska ponudba. Kako so Žirovci 
sprejeli omenjene novosti?
Z otroki smo se nekajkrat kopali v Pustotniku in takrat je do 
mene pristopilo precej Žirovcev, ki so pohvalili dodatno po-
nudbo, zaradi česar smo se vsi še z večjim veseljem hladili 
v Sori.
• Je bilo torej kopališče poleti dobro obiskano?
Zelo dobro. Sem pa opazil, da se je na parkirišču za avtodome 
ustavilo več vozil z domačimi registrskimi tablicami. Sicer je 
bilo tudi nekaj tujcev, a epidemija covida-19 je vplivala tudi 
na to, da so k nam prihajali predvsem slovenski gostje. 
• Žiri kljub temu v zadnjem času postajajo zanimive tudi 
za turiste od drugod ... 
Zaradi epidemije covida-19 jih je bilo sicer manj kot lani, a ti-
sti, ki prihajajo, so se pri nas ustavili tudi večkrat, kar pome-
ni, da so zadovoljni. Zato se bomo skupaj z Razvojno agencijo 
Sora prijavili na razpise, da bi s pomočjo evropskih sredstev 
uredili tudi komunalno infrastrukturo za avtodome, izboljša-
li informacije za turiste in še kaj. Zdaj je to namreč še v povo-
jih, a je prav, da zadeve postopno razvijamo glede na potrebe.
• V vaši občini doslej ni bilo unovčenih veliko turističnih 
bonov. Čemu to pripisujete?
Unovčenih je bilo minimalno bonov, kar je razumljivo, saj 
smo še vedno "turistični palček" v primerjavi s turistično bolj 
razvitimi občinami. V Žireh je malo nočitvenih kapacitet in 
druge turistične ponudbe. V tem pa ta čas vidim tudi pred-
nost, saj smo bili tudi zato manj izpostavljeni okužbam z no-
vim koronavirusom. Seveda pa predvsem v zelenem turizmu 
vidimo priložnost, zato ga bomo postopno razvijali naprej. 

Obiskovalcev pa je bilo poleti v naši občini kljub temu veliko, 
saj so ljudje v bistveno večji meri kot v preteklih letih iskali 
še neodkrite kotičke.
• Epidemija covida-19 je preprečila tudi izvedbo številnih 
prireditev. So občani pogrešali več dogajanja v kraju?
Zagotovo; če sem še jaz včasih pogrešal več prireditev, čeprav 
jih sicer ne obiskujem pogosto, potem so jih nekateri drugi 
verjetno še bolj. A morali smo se prilagoditi. Vsaj kakor na-
povedujejo, pa naj bi bilo že prihodnje poletje bistveno bolje.
• Vstopili smo v novo šolsko leto. Kaj ste letos zaželeli pr-
vošolcem?
Predvsem sem jim zaželel, da bi uživali v tem novem obdobju, 
ki bo zaznamovano s pridobivanjem novih znanj, ter da bi z 
veseljem hodili v šolo in pridobili veliko prijateljev. Vesel sem, 
da smo naložbe v nove šolske prostore speljali še pred korona-
krizo, saj večji prostori omogočajo tudi varnejše izvajanje šol-
skih aktivnosti. Zanimivo se mi zdi, da si otroci želijo hoditi v 
šolo in da si prav nihče, ne otroci ne njihovi starši, ne želi, da bi 
morali spet ostati doma. Veseli me, da smo z novimi prostori 
omogočili tudi sprejem vseh otrok v vrtec. Vrtec tako obiskuje 
217 otrok, kar je več kot v prejšnjih letih, s čimer smo zagotovili 
varstvo vsem, ki ga potrebujejo. Z novo naložbo smo namreč 
pridobili tudi dodatne igralnice in zagotovili višji standard.
• Tudi v vaši občini se je pojavila prva odkrita okužba. Ste 
zaradi tega znova kaj bolj zaostrili ukrepe za preprečeva-
nje širjenja novega koronavirusa? Kako ste pripravljeni na 
jesenski čas, ko se bo povečalo tudi število drugih respira-
tornih obolenj?
V Žireh smo dobro pripravljeni. Glede morebitnih novih ukre-
pov v jesenskem času smo se že sestali v razširjeni sestavi s 
predstavniki Civilne zaščite, zdravnikov in šole. Že na spreje-
mu prvošolcev sem se vodstvu šole in vsem učiteljev zahva-

Odkrivali lepote domačih krajev
Zaradi pandemije covida-19 so se tudi mnogi Žirovci odločili dopust v večji meri 
preživeti v Sloveniji oziroma v domačem kraju, zato je bilo na kopališču v Pustotniku, 
kjer je zaživela tudi gostinska ponudba, letos poleti še posebno živahno, ugotavlja 
župan Janez Žakelj.

Janez Žakelj / Foto: Gorazd Kavčič
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lil, da so se res potrudili, da bi se poti 
različnih učencev čim manj križale. 
Tudi občanom bi se zahvalil, da se ve-
dejo zelo samozaščitno, ne morem pa 
mimo različnih pogledov v družbi na 
spopadanje s to krizo. Moram priznati, 
da sem alergičen na egoizem. Tudi sam 
težje diham z zaščitno masko na obra-
zu, ampak s tem v 95 odstotkih zašči-
tiš drugega in jasno pokažeš, da si so-
lidaren in odgovoren. Tudi sam sem si 
kupil električno kolo in užival v vožnji 
po hribih, s kolesarjenjem banalizirati 
ukrepe, ki jih sprejemajo strokovnjaki, 
pa se mi zdi neodgovorno. Zagotovo za 
nikogar ni lahko sprejemati ukrepov, 
ki prinašajo omejitve. Zrelost družbe se 
kaže tudi v odgovornosti pri spopadanju 
s krizo. 
• Kako pa je epidemija posegla v ob-
činski proračun?
Več bo znano ob zaključnem računu, 
smo pa zagotovo izvedli kakšno stvar 
manj. Poznal se bo tudi zamik pri izved-
bi projektov, ker je od marca do junija 

vladalo mrtvilo in so se določeni po-
stopki upočasnili. Nekaj sredstev smo v 
zadnjem času namenili tudi za nakup 
opreme za Civilno zaščito. Za morebi-
tne potrebe zdravstva pa smo se odlo-
čili ohraniti staro telovadnico, čeprav 
se pripravljajo načrti za njeno rušenje. 
Če bi se izkazalo za potrebno, bomo tam 
namesto šotora imeli trdno stavbo, v 
kateri bo mogoče opravljati preglede ali 
druge intervencije. 
• Ali ste že izbrali najemnika poslov-
nih prostorov v novi večnamenski 
dvorani? 
Tu pa se poznajo posledice krize, ki je 
zaradi epidemije prizadela to dejavnost; 
obstajajo interesenti, ki želijo najeti 
prostore za fitnes. Trenutno potekajo 
resni pogovori. Zagotovo ni gospodarno 
izpeljati investicije, če prostorov potem 
ne bodo mogli uporabljati, zato bomo 
ponudbo ustrezno prilagodili.
• Kdaj bodo dvorano lahko začela 
uporabljati tudi športna društva in 
klubi?

Dvorano že uporabljajo od začetka sep-
tembra po novih pravilnikih in novem 
odloku. Zadeve lepo potekajo. Zaradi 
novega sistema, ki je nekoliko dru-
gačen kot prej, je potrebnih še nekaj 
usklajevanj, zato prosim uporabnike za 
strpnost. Zasedenost je že sedaj dobra, 
okrog 85-odstotna, prostora pa je zdaj 
bistveno več.
• V začetku avgusta ste se razveseli-
li gradbenega dovoljenja za gradnjo 
doma starejših. Kdaj bi se lahko začela 
gradnja?
Investitor, ki ima zdaj zadeve v rokah, 
je obljubil, da bo oktobra pridobil doku-
mentacijo in začel izvajati dela, saj je 
tudi izvajalec že izbran. Sredi septembra 
je izvajalec že začel pripravljalna dela. 
Vzporedno pa mi pripravljamo ureditev 
središča, kjer bomo uredili dodatna par-
kirišča, ki jih vedno primanjkuje. Veseli 
me, da smo prvi v okviru grozda, ki smo 
začeli izvajati naložbo. Vsi si namreč že-
limo starejšim zagotoviti dobre storitve 
in dobro počutje v domačem kraju.

MATEJA RANT

• Koliko učencev v tem šolskem letu 
obiskuje OŠ Žiri, koliko od tega jih je pr-
vič prestopilo šolski prag?
Letos imamo v šoli 540 učencev, ki so raz-
porejeni v 25 oddelkov. Od tega sta dva od-
delka prvošolcev, v katerih je 52 otrok. Za-
nimivo je, da je letos med prvošolci veliko 
več fantov, kar 32. V vrtec pa je vpisanih 
217 otrok, pri čemer nam je uspelo spre-
jeti vse otroke, ki so potrebovali mesto v 
vrtcu. 
• Kako je letos v spremenjenih razme-
rah zaradi preprečevanja okužb z no-
vim koronavirusom potekal sprejem 
prvošolcev?
Letos smo za sprejem prvošolcev upora-
bili staro telovadnico, v katero smo po-
vabili prvošolce in njihove starše ter jim 
pripravili kratek program dobrodošlice. 
Tako smo poskrbeli za slovesen sprejem 
prvošolcev, ki jih je nagovoril tudi župan 
Janez Žakelj. Ker ima dvorana dva vhoda, 
so otroci iz vsakega oddelka prišli skozi 

svoj vhod, da ni prihajalo do križanja poti, 
tudi dvorana je dovolj velika, da smo lah-
ko vzdrževali potrebno razdaljo.
• Kako ste se v šoli prilagodili priporo-
čilom Nacionalnega inštituta za javno 
zdravje za preprečevanje širjenja okužb 
z novim koronavirusom? Katere ukrepe 
ste sprejeli v zvezi s tem?
Največjo skrb je predstavljala organiza-
cija šolskih kosil. V naši jedilnici je na-
enkrat lahko sto otrok, to število pa smo 
zdaj morali razpoloviti, zato smo v jedil-
nico spremenili tudi malo telovadnico 
zraven jedilnice, kjer organiziramo kosila 
za učence prvega triletja.  
• Ta čas torej nimate nobenih težav s 
spoštovanjem ukrepov, tudi glede no-
šenja zaščitnih mask, ki so priporočene 
tudi za mlajše otroke?
Za zdaj vse poteka brez težav, pri maskah 
pa je večji problem kakšen starš, saj otro-
ci zaradi tega ne komplicirajo. V šolo vsto-
pajo v maskah skozi tri različne vhode, za 
vsako triletje imamo svoj vhod, prav tako 
skozi poseben vhod vstopajo zaposleni. 

Pri hoji po hodnikih učenci sledijo talnim 
oznakam, sicer pa ostajajo v matičnih 
učilnicah, tako da ni praktično nobene-
ga mešanja otrok iz različnih oddelkov. 
Malce težje je zdaj pouk organizirati le pri 
naravoslovnih predmetih.
• Kakšna so sicer vaša pričakovanja v 
zvezi z novim šolskim letom, ste pripra-
vljeni tudi na morebitno ponovno delo 
na daljavo, če bo to potrebno?
Na šolanje na daljavo smo dobro pripra-
vljeni, v šoli smo izvedli tudi seminar na 
temo e-učilnic, da bodo enotne, tako da 
smo veliko bolj pripravljeni kot marca. 
Upam pa, da nam bo pouk uspelo speljati 
v učilnicah, pa četudi v maskah, zato tudi 
staršem polagam na srce, naj bodo odgo-
vorni ter se držijo predpisov in priporočil 
strokovnjakov.

V šolo skozi tri vhode
Osnovno šolo Žiri v letošnjem šolskem letu obiskuje 540 
učencev, od tega jih je 52 prvič sedlo v šolske klopi, je 
pojasnil ravnatelj Marijan Žakelj.

Ravnatelj Marijan Žakelj  
/ Foto: Gorazd Kavčič
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Marica Albreht je priznanje prejela za 
ohranitev slovenske kulturne dediščine 
ter predstavitev Žirov in klekljane čipke 
slovenskemu in evropskemu prostoru.
Dolgoletna učiteljica klekljanja v Žireh 
Marica Albreht se je rodila v Novi vasi 
kot sedmi otrok in prva deklica v druži-
ni, ki je štela deset otrok. V družini so se 
vsi ukvarjali s klekljanjem in tudi Ma-
rica Albreht se je z izdelovanjem čipk 
srečala pri rosnih petih letih. Dodatno 
znanje o umetnosti izdelovanja čipk je 
prejela od učiteljice Angelce Jesenko, 
ki jo je navdušila tudi za nadaljevanje 
izobraževanja s ciljem postati učitelji-
ca klekljanja. Čipkarsko smer na šoli 
za oblikovanje v Ljubljani je zaključila 
leta 1962. Njena prva zaposlitev je bila v 
idrijskem podjetju Čipka. Tri leta je po-
učevala tudi v čipkarski šoli na Otlici in 
Predmeji. Kot učiteljica izdelovanja čipk 
se je v letu 1971 zaposlila v Osnovni šoli 
padlih prvoborcev v Žireh, kjer je ostala 
vse do upokojitve leta 1997.
Po besedah predlagateljev je Marica Al-
breht v poučevanje izdelovanja čipk v 
Žireh vnesla veliko mero elana in svoje 
učence usmerjala po poti, kako svoje 
natančno delo s ponosom predstaviti 
drugim. Tako je izdelovanje čipk sku-
paj s svojimi učenci večkrat letno pred-
stavljala v sprevodu Kmečke ohceti v 
Ljubljani, ob stojnici na izseljeniškem 
pikniku, na viteških igrah, sejmu do-
mače obrti Alpe Adria, na Celjskem sej-
mu in še marsikje, gostovali so tudi pri 
zamejskih Slovencih na Koroškem in v 
Benečiji. 
Tudi po upokojitvi se ni poslovila od njej 
tako ljubega klekljanja. Njen prehod v 
tretje življenjsko obdobje je bil deloven, 
so poudarili predlagatelji priznanja in 
dodali, da ga je zaznamovalo sodelo-
vanje z učenko Mirno Logar, ki je bila 
tudi pobudnica ustanovitve Klekljar-
skega društva Cvetke Žiri, kar je bila 
velika želja Marice Albreht. Društvo so 
ustanovili leta 2004, Marica Albreht pa 
je postala njegova predsednica. Odmev-
na razstava ob stoletnici Čipkarske šole 

Žiri je člane društva spodbudila, da tudi 
v naslednjem letu v Žiri privabijo obi-
skovalce in z njimi delijo lepote kultur-
ne dediščine Žirovske kotline. Leta 2007 
so tako žirovske klekljarice organizirale 
prve Slovenske klekljarske dneve v Ži-
reh, ki so skozi leta postali ena vidnej-
ših in bolj obiskanih prireditev v Žireh. 
Zelo odmevna je bila razstava v letu 
2010, ko so za temo četrtih Slovenskih 
klekljarskih dni v Žireh izbrali Evropa v 
čipki. Z omenjeno razstavo so žirovske 
klekljarice ime Žirov ponesle do Stras-
bourga, saj so z njo gostovale v Svetu 
Evrope. Marica Albreht je Klekljarske-
mu društvu Cvetke predsedovala vse 
do leta 2015, v letu 2018 pa so svoji usta-
novni članici in dolgoletni predsednici 
za posebne zasluge za razvoj, ugled in 
dolgoletno vodenje društva podelili na-
ziv častne članice. Marica Albreht je bila 
tudi ena izmed pobudnic, da se sloven-
ska čipka umesti na seznam slovenske 
kulturne dediščine.
O Marici Albreht je Antonija Habjan Kri-
žaj v knjižici Klekljanje na Žirovskem 
(1991) zapisala: "Z vsem strokovnim 
znanjem, vso osebno prizadevnostjo, z 
izrazito nadarjenostjo za medsebojne 
odnose in globokim domovinskim ču-
tom je dolga leta vzbujala, negovala in 

razvijala ljubezen do klekljanja in s tem 
do kulturne dediščine, do domačega 
kraja, do slovenskega naroda. Učenkam 
in učencem mnogih generacij je s svo-
jim zgledom in poučevanjem vcepljala 
dragocene človeške lastnosti, kot so: 
potrpežljivost, vztrajnost, natančnost, 
delavnost, občutek za lepoto ..."
Klekljarska mojstrica in učiteljica Mari-
ca Albreht je s svojo skromnostjo, željo 
po predaji znanja in pomoči pridnim 
in natančnim rokam za obrt izdelova-
nja čipk navdušila številne. Njeno delo-
vanje je tkalo niti povezanosti, ponosa 
in pripadnosti domačemu kraju, so še 
poudarili predlagatelji priznanja in do-
dali, da je pustila pečat z razširjanjem 
znanja klekljanja tako zunaj meja ži-
rovske občine kot tudi Slovenije. "Njeno 
delovanje jo bo trajno zaznamovalo, saj 
pri njej veljajo čipkarske umetnine, in 
ne besede." Maric Albreht pa je ob tem 
poudarila, da je to tudi priznanje in za-
hvala vsem dosedanjim in prihodnjim 
žirovskim klekljaricam. Čipkarska šola 
v Žireh deluje že od leta 1906, obstala je 
tudi v težkih časih po vojni, ko sociali-
stična oblast ni bila naklonjena kultur-
ni dediščini. "Ponosna sem, ker se šele 
zdaj govori, da so Žiri ne samo čevljar-
ski, ampak tudi klekljarski kraj."

Žirovsko čipko predstavila tudi v svetu
Naziv častna občanka so na predlog občinskega odbora NSi podelili Marici Albreht, 
dolgoletni učiteljici klekljanja, mentorici žirovskega turističnega podmladka ter 
ustanoviteljici in večletni predsednici Klekljarskega društva Cvetke.

Marica Albreht / Foto: Tanja Mlinar
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"Jožica Kacin je z dolgoletnim delom 
na različnih področjih, predvsem pa z 
urednikovanjem in/ali novinarstvom 
pri Delu življenje, Radiu Žiri, Žirovskih 
stopinjah, Žirovskem občasniku in 
drugih publikacijah veliko prispevala 
za kraj, predvsem pa k obveščanju ob-
čanov in promociji občine tudi zunaj 
njenih meja," so priznanje utemeljili 
predlagatelji.
V družabno življenje kraja se je vključila 
takoj po zaposlitvi v Alpini, kjer je začela 
delati pri mladinski organizaciji. Člani 
so pripravili nekaj odmevnih dogodkov, 
kot so Pokaži, kaj znaš, dramsko igro z 
domačimi igralci in režiserjem, teča-
je ročnih del, plese ... Kot predstavnica 
mladine je bila en mandat tudi člani-
ca Sveta Krajevne skupnosti Žiri. Bila 

je tajnica DPD Svoboda Žiri, članica Žu-
pnijskega pastoralnega sveta, že vrsto 
let dejavno sodeluje tudi v Združenju 
malega gospodarstva. Med drugim je 
bila sodelavka Radia Žiri, dolga leta je 
bila članica uredniškega odbora časopi-
sa Alpine Delo življenje, v letih 1999 do 
2006 pa tudi njegova glavna in odgovor-
na urednica. S prispevki in nasveti je 
sodelovala pri nastanku krajevnih pu-
blikacij in zbornikov, kot so: Naprej ru-
meni Nogometnega kluba Alpina, Odsev 
generacije in zbornik Letimo ... Skakal-
nega kluba Žiri. Uredila je zbornika PGD 
Žiri V zavetju Lintverna l. in V zavetju 
Lintverna II. Bila je tehnična urednica 
pri izdajah petih knjig iz zbirke Jubileji, 
ki jih je uredila ddr. Marija Stanonik.
"Pri delu je bila profesionalna, objektiv-
na, skrbna in nepristranska," so še po-
udarili v obrazložitvi in dodali, da že od 

mladih let kljub družinskim in službe-
nim obveznostim vedno najde čas tudi 
za delo v dobro kraja.

Vedno profesionalna in nepristranska
Na predlog Kluba žirovskih študentov so priznanje Občine Žiri podelili Jožici Kacin za 
uredniško in novinarsko delo pri občinskem glasilu Žirovske stopinje ter za dolgoletni 
prispevek k obveščenosti občanov, družabnemu življenju in promociji kraja.

Jožica Kacin / Foto: Tanja Mlinar
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"Po zaslugi dela članov Muzejskega dru-
štva so Žiri mesto z dobro znano prete-
klostjo. Poznavanje preteklosti je lahko 
vir samozavesti ob prihodnjih preizku-
šnjah in varovalka pred ponavljanjem 
starih napak," so poudarili predlagatelji 
v utemeljitvi priznanja.
Muzejsko društvo Žiri že pet desetletij 
skrbi za ohranjanje snovne in nesnov-
ne, kulturne in naravne dediščine Žirov, 
izobražuje in ozavešča člane društva in 
druge Žirovce o pomenu varovanja de-
diščine, raziskuje žirovsko preteklost 
ter jo preko stalnih in občasnih raz-
stav ponuja na ogled tudi obiskovalcem 
od drugod. Snovno dediščino zbira in 
jo predstavlja na razstavah v Muzeju 
Žiri, nesnovno dediščino pa raziskuje 
in jo predstavlja na predavanjih, dra-

matizacijah zgodovinskih dogodkov in 
v publikacijah. Izdaja zbornik Žirovski 
občasnik in knjige iz Zbirke Žirovskega 

občasnika. Od leta 2013 sodeluje v sku-
pni akciji evropskih držav pod okriljem 
Sveta Evrope in Evropske komisije Dne-
vi evropske kulturne dediščine.
Muzejsko društvo Žiri upravlja muzej, 
ki ima že od začetka sedež v Stari šoli. 
Pred dobrim desetletjem je prenovlje-
na stavba Muzeja Žiri delu muzejskega 
društva dala nov zagon. Skupaj z Obči-
no Žiri so postavili štiri stalne razstave: 
Pozdravljeni, ljubitelji utrdb!, Žirovski 
slikarji, Žirovsko čevljarstvo ter Žiri in 
Žirovci skozi čas. "Muzejsko društvo 
Žiri je v petdesetih letih svojega delo-
vanja pomembno prispevalo k ohranja-
nju naše samobitnosti ter utrjevanju 
identitete kraja in ljudi. Preko svojega 
delovanja v muzeju pa tudi k boljši in 
pestrejši turistični ponudbi in prepo-
znavnosti Žirov in Žirovcev," so že zapi-
sali predlagatelji.

Raziskujejo in ohranjajo žirovsko preteklost
Na predlog Turističnega društva Žiri so priznanje Občine Žiri podelili Muzejskemu 
društvu Žiri za ohranjanje, varovanje in predstavljanje snovne in nesnovne kulturne 
in naravne dediščine na Žirovskem.

Predsednik Muzejskega društva Žiri Alojz 
Demšar / Foto: Tanja Mlinar
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Damijana Govekarja so za poveljnika 
Štaba Civilne zaščite Občine Žiri imeno-
vali februarja 2001 in je to delo opravljal 
do marca 2020. "S svojimi bogatimi iz-
kušnjami na področju zaščite in reše-
vanja ter z visoko stopnjo profesional-
nosti, usposobljenosti in izurjenosti je 
ogromno pripomogel k učinkovitemu 
soočanju s posledicami naravnih in 
drugih nesreč v naši občini," so zapisali 
v utemeljitvi priznanja.
Kot je poudaril župan Janez Žakelj, pre-
dlagatelj priznanja, se nam pogosto zdi 
samoumevno, da so pripadniki Civilne 
zaščite na voljo vselej, ko stvari uidejo 
iz tirnic vsakdana. "Tudi zato je prav, da 
izrečemo zahvalo in priznanje Damija-

nu Govekarju," je poudaril in spomnil, 
da so v času njegovega poveljevanja Ci-
vilni zaščiti Žiri večkrat prizadele hude 
poplave, leta 2014 pa tudi žled. "Prav 
strokovno vodenje in ukrepanje ob ne-
srečah ter strokovna pomoč pri odpravi 
posledic so bistveno pripomogli, da se 
je življenje naših občanov in delovanje 
občine hitro vrnilo v normalne tire." 
Univerzitetnega diplomiranega inženir-
ja gradbeništva sta v času poveljevanja 
odlikovali visoka strokovnost in učin-
kovitost pri reševanju in odpravljanju 
posledic različnih naravnih nesreč. Kot 
poveljnik Civilne zaščite je skupaj z žu-
panom in občinsko upravo uspešno in 
učinkovito koordiniral ter združeval 
predstavnike vseh štirih žirovskih ga-
silskih društev, predstavnike Rdečega 

križa, gradbene delavce in druge lokal-
ne organizacije ter vključeval v reševa-
nje predstavnike državnih institucij, je 
župan še zapisal v obrazložitvi.

Odlikujeta ga strokovnost in učinkovitost
Priznanje župana Občine Žiri so podelili Damijanu Govekarju za dve desetletji 
požrtvovalnega in uspešnega dela ter vodenja Civilne zaščite Žiri.

Damijan Govekar / Foto: Tanja Mlinar
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"Zakonca Fanči in Ciril Vidmar že desetletja delujeta v več 
društvih, oba skupaj pa še posebno v Romarskem društvu 
ŠmaR, ki letos praznuje 20-letnico svojega obstoja," so pouda-
rili predlagatelji priznanja in dodali, da s predanim delom ter 
odgovornim prevzemanjem in izpolnjevanjem nalog, vsak na 
svojem področju in skupaj, uživata zaupanje članov ter sta ve-
liko pripomogla k pomenu in prepoznavnosti društva ŠmaR v 
Občini Žiri in drugih krajih po Sloveniji ter v zamejstvu.
Ciril Vidmar je bil od leta 2005 do 2014 kot izkušen pohodnik 
in romar organizator in voditelj peš romanj, od katerih je 
bilo vsako leto eno večdnevno, organiziral je tudi pohode na 
srečanja Selo-Sela. "Vidmarjeva živita na Selu in izkazujeta 
aktivno pripadnost temu kraju povsod tam in ob vseh prilo-
žnostih, kjer je potrebno," so zapisali v obrazložitvi in dodali, 
da Cirila Vidmarja poznajo številna Sela – od Ronk v ltaliji do 
Prekmurja, saj že dolgo vrsto let skupina Selanov in prijate-
ljev Sela pod njegovim vodstvom kar peš pride na tradicional-
na srečanja prebivalcev Sel in Selc. 
Ciril Vidmar je bil v letih od 2014 do 2018 predsednik društva 
ŠmaR, Frančiška Vidmar pa še leto dlje kronistka društva. Ci-
ril Vidmar je skrbel še za številne versko-družabne in kultur-
ne dogodke v občini, oba z ženo pa tudi za pripravo razstav 

v zvoniku farne cerkve, na katerih sta tudi veliko dežurala. 
Ciril Vidmar je aktiven še v Društvu upokojencev Žiri, prav 
tako je v drugih društvih v občini, zlasti pa v PGD Dobračeva, 
aktivna tudi Frančiška Vidmar.

Uživata zaupanje članov romarskega društva
Na predlog romarskega društva ŠmaR Žiri sta priznanje Občine Žiri za dolgoletno 
uspešno delo v društvu, pripravo razstav v zvoniku farne cerkve ter organizacijo in 
vodenje pohodov pri društvu upokojencev prejela Frančiška in Ciril Vidmar.

Frančiška in Ciril Vidmar / Foto: Tanja Mlinar
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Župan Janez Žakelj je BŠD Žiri podelil priznanje za 56 let uspe-
šnega delovanja ob dvajseti obletnici odprtja modernega šti-
risteznega balinišča.
BŠD so ustanovili leta 1974 pri Gasilskem društvu Dobračeva 
na pobudo nekaj posameznikov. Društvo je začelo z rekreativ-
nim balinanjem, prirejalo pa je tudi mnoga tekmovanja med 
delovnimi organizacijami in društvi, je pojasnil župan in do-
dal, da je bilo BŠD Žiri leta 1976, ko je bila ustanovljena Bali-
narska zveza Gorenjske, vpisano v register športnih društev. 
Vse od takrat društvo tekmuje v balinarskih ligah različnega 
ranga, vse večja množičnost članstva in uspehi pa so porodili 
željo po večjem objektu. "Želje so se uresničile leta 1998, ko je 
društvo v dogovoru z Občino Žiri v upravljanje prevzelo DD 
Partizan s pripadajočo okolico. Leta 2000 je društvo pridobilo 
uporabno dovoljenje za moderno štiristezno balinišče, ki so 
ga čez nekaj let tudi pokrili."
Ekipe BŠD Žiri, navaja župan, vsa leta dosegajo odlične re-
zultate v različnih disciplinah. Prirejajo vrsto klubskih tek-
movanj, v zadnjih letih pa sodelujejo tudi z Osnovno šolo 
Žiri pri organizaciji interesnih dejavnosti. "Dobra organi-
zacija društva je eden od razlogov, da jim je bila skupaj z 
Balinarskim klubom Kolektor Idrija zaupana organizacija 
državnega in evropskega prvenstva ženskih ekip." Županovo 

priznanje so si tako prislužili za zasluge in prispevek pri ra-
zvoju in krepitvi športa v občini Žiri, za zgledno upravljanje 
DD Partizan in balinišča ter za organizacijo številnih špor-
tnih prireditev v kraju.

Vsa leta dosegajo odlične rezultate
Priznanje župana Občine Žiri so podelili tudi Balinarskemu športnemu društvu (BŠD) 
Žiri ob dvajsetletnici delovanja na novem štiristeznem balinišču.

Ob podelitvi županovega priznanja BŠD Žiri / Foto: arhiv društva

ANDREJ POLJANŠEK, OBČINA ŽIRI

Vodno dovoljenje se na vlogo imetnika 
lahko podaljša, če so izpolnjeni vsi pogo-
ji, ki so ob izteku dovoljenja predpisani za 
njegovo pridobitev. O podaljšanju vodne-
ga dovoljenja se odloča na podlagi prejete 
vloge za podaljšanje vodnega dovoljenja, 
ki se vloži na predpisanem obrazcu. Po-
daljšanje je finančno zelo ugodno, saj se 
plača samo upravna taksa. V primeru 
pridobivanja novega vodnega dovoljenja 
gre za zahtevnejši in dražji postopek, saj 
je treba predložiti strokovne elaborate, 
zato vsem imetnikom vodnega dovo-
ljenja priporočamo, da ga podaljšajo. 
Vloga za podaljšanje vodnega dovolje-
nja se na predpisanem obrazcu, ki ga 
lahko prevzamete na naslednji povezavi: 

https://www.gov.si/zbirke/storitve/vlo-
ga-za-podaljsanje-vodnega-dovoljenja-
-za-lastno-oskrbo-s-pitno-vodo/, vloži 
pri Direkciji RS za vode. Izpolnjeni vlogi 
je treba priložiti naslednje dokumente: 
dokazilo o mestu izvajanja vodne pra-
vice (dejansko mesto odvzema vode, ki 
ga lahko pridobite iz Atlasa voda ali z 
geodetsko izmero); pisno pooblastilo (če 
prosilca zastopa pooblaščenec in ni iz-
polnjeno že v I/4. točki te vloge); izjavo 
pristojne občine, da se oskrbovani objekt 
ne nahaja na območju javnega vodovo-
da, kjer se izvaja javna služba, oziroma 
da izvajanje javne službe ni predvideno. 
Stroški postopka znašajo 22,60 evra.
Pravna podlaga: 125. in 127. člen Zakona 
o vodah in Pravilnik o vsebini vloge za 
pridobitev vodnega dovoljenja in o vsebi-

ni vloge za pridobitev dovoljenja za razi-
skavo podzemnih voda. Vlogo pošljete na 
naslov: Direkcija Republike Slovenije za 
vode, Hajdrihova ulica 28c,1000 Ljubljana.

Vodna dovoljenja za individualno oskrbo z vodo
Konec leta poteče večina vodnih dovoljenj za individualno vodooskrbo, ki so jih 
občani pridobili leta 2004.

Občina Žiri je 20. julija zaprosila ministr-
stvo za okolje in prostor za ponovno prvo 
mnenje s področja voda. Uskladiti želimo 
traso obvoznice od industrijske cone do 
priključka na regionalno cesto na Selu. 
Po končanem usklajevanju (gre zgolj za ta 
poseg) bo osnutek OPN javno razgrnjen. O 
času razgrnitve boste obveščeni v lokalnih 
medijih in na spletni strani Občine Žiri.

Občinski prostorski 
načrt
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JAKA STREL, DR. MED., SPEC. DRUŽ. MED.

V ambulanti Arcus Medici smo od začet-
ka epidemije covid-19 sprejeli številne 
ukrepe za boljšo dostopnost. V času epi-
demije (od 13. marca do 1. junija) smo kot 
edina ambulanta družinske medicine v 
dolini izvajali ambulanto in s tem omo-

gočili dostop občanom v tem težkem ob-
dobju. Treba je poudariti, da brez pomoči 
Civilne zaščite Žiri to ne bi bilo mogoče. V 
času po epidemiji je stikov z ambulanto 
več, kar pomeni, da je več obiskov, več 
klicev in elektronskih sporočil, zdravni-
ki in medicinske sestre se vključujemo 
v delo v Nujni medicinski pomoči Škofja 
Loka, covid ambulanti v Kranju itd. Po-
sledično je občasno dostopnost ambu-
lante prek telefona omejena.
Zato smo v želji po dobrem sodelovanju 
in dobri dostopnosti vseh generacij ob-
čanov do njihovega osebnega zdravnika 
pripravili nekaj usmeritev kot pomoč 
pri izbiri načina komunikacije. Z upo-
števanjem naslednjih pravil bomo lažje 
omogočili stik vsem generacijam v ob-
čini Žiri.

KLICI V AMBULANTO

Klicanje svetujemo v primerih, ko po-
trebujete takojšen nasvet/posvet: laž-

je poškodbe, novonastalo poslabšanje 
zdravstvenega stanja: znaki prehla-
da (izcedek iz nosu, povišana telesna 
temperatura, kašelj), težko dihanje … 
ter pomoč pri administrativnih zaple-
tih: ste na pregledu pri specialistu in 
vas opozorijo, da nimate veljavne na-
potnice.

V ambulanto NE kličemo za: 
naročanje redne terapije (recepti)
- naročanje kontrolnih napotnic
-  sporočanje začetka/zaključka bolni-

škega staleža
-  preverjanje stanja elektronske pošte, 

ki ste jo poslali manj kot šest ur nazaj 
– če ste dobili povratno sporočilo, smo 
pošto prejeli.

Če je mogoče, pustimo telefonske linije 
proste za občane, ki so manj vešči upo-
rabe elektronske pošte. 

KLICI V DEŽURNO AMBULANTO NMP 
ŠKOFJA LOKA 

Zunaj urnika ambulante zaradi aku-
tnih zdravstvenih težav, ki ne morejo 
počakati na zdravnika v Žireh.

KLICI NA 112

Življenjsko ogrožajoča stanja: hujše po-
škodbe, izguba zavesti, prometne nesre-
če … S tovrstnimi klici ne obremenju-

jemo telefonske linije v ambulanti in 
posledično ne izgubljamo časa za akti-
vacijo ekipe nujne medicinske pomoči, 
prvih posredovalcev, gasilcev in policije. 
Klicni center nas o dogodku obvesti in 
se glede na razmere v ambulanti v in-
tervencijo vključujemo.

ELEKTRONSKA POŠTA

Zaželen stik z ambulanto za nenujna 
zdravstvena stanja in administrativna 
vprašanja, saj vam odgovorimo isti de-
lovni dan. Napišite, kaj je težava, kako 
dolgo traja, kakšne ukrepe ste že spreje-
li. V primeru kožnih izpuščajev je zaže-
lena njihova slika. 
Po elektronski pošti nam pišite glede 
urejanja bolniškega staleža (predhodno 
dogovorjeno z zdravnikom), dlje časa 
trajajočih zdravstvenih težav (več kot 
sedem dni) in naročanje na redne/kon-
trolne preglede.
Če niste vešči uporabe elektronske po-
šte, nas pokličite. Za naročanje redne 
terapije (recepti) in kontrolne napotni-
ce se poslužujte seznama, ki ga pustite 
v nabiralniku ali pri medicinski sestri. 
Če z navodili niste seznanjeni, jih boste 
prejeli po telefonu.

Halo, ambulanta?
Zagotavljanje stika z zdravstvenim osebjem v današnjih razmerah, za katere so 
značilni prepoved nenaročenih obiskov ambulante in predpisani zaščitni ukrepi ter 
posledično večji delež obravnav pacientov na daljavo, predstavlja poseben izziv in 
novo realnost, za katero ne vemo, kako dolgo bo trajala.

Zaradi vključevanja družinskih zdravnikov in medicinskih sester 
iz ambulante Arcus Medici v dežurno službo Nujne medicinske 
pomoči Škofja Loka ter COVID center v Zdravstvenem domu Kranj 
občasno prihaja do sprememb v urnikih delovanja ambulante. 
Spremembe objavljamo na spletni strani Arcus Medici in Občina 
Žiri, Facebook profilu Arcus Medici in pisno ob vhodu v Zdravstveno 
postajo Žiri. Prosimo za razumevanje!

NASLEDNJA ŠTEVILKA ŽIROVSKIH NOVIC BO IZŠLA  
13. NOVEMBRA 2020. PRISPEVKE ZANJO LAHKO POŠLJETE  

DO 27. OKTOBRA 2020 NA NASLOV  
MATEJA.RANT@G-GLAS.SI.

V času po epidemiji je stikov 
z ambulanto več, kar pomeni, 
da je več obiskov, več klicev 
in elektronskih sporočil, 
zdravniki in medicinske sestre 
se vključujemo v delo v Nujni 
medicinski pomoči Škofja 
Loka, covid ambulanti v Kranju 
itd. Posledično je občasno 
dostopnost ambulante prek 
telefona omejena. Zato smo v 
želji po dobrem sodelovanju 
in dobri dostopnosti vseh 
generacij občanov do njihovega 
osebnega zdravnika pripravili 
nekaj usmeritev kot pomoč pri 
izbiri načina komunikacije.
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Ko sem bila pred dvema letoma povabljena v družbo novih 
občinskih svetnikov, moja odločitev ni bila lahka. Ker pa je 
bilo na vidiku več projektov, ki bodo pripomogli k izboljšanju 
kakovosti bivanja starejših v kraju, sem vseeno privolila v 
želji, da s svojim znanjem in izkušnjami pri delu s starejšo 
generacijo pripomorem k izpeljavi zastavljenih projektov.
Žirovci in Žirovke smo zelo aktivni na področju medsebojne 
pomoči in prostovoljnega dela. Ker pa se tudi v našem kraju 
veča število starejših, ki bodo v bližnji ali daljni prihodno-
sti potrebovali občasno in tudi stalno pomoč v vsakdanjih 
aktivnostih, je izobraževanje o pomoči in oskrbi starejših 
pritegnilo precej zanimanja, trenutno je v zaključni fazi. 
Predvsem je poudarek na spremljanju življenja starejših in 
pomoč, ko jo potrebujejo. Prostofer je več kot dobrodošel. Sre-
di poletja nas je razveselila novica o pridobitvi gradbenega 
dovoljenja za izgradnjo doma starejših, ki je dolgoletna želja 
krajanov, saj bo v okviru dejavnosti doma tudi več ponudb 
na enem kraju, ki bodo starejšim olajšala življenje, ko bodo 
potrebovali pomoč.
Korona obdobje je spremenilo življenje ne samo mladim, 
šolarjem in zaposlenim, temveč tudi starejšim. Mnoge vsa-
kodnevne dejavnosti so se zožile le na najnujnejše opravke 
in poti, vse v želji, da se izognemo okužbi in obolenju. Res 
smo resno pristopili k upoštevanju priporočil zdravstvenih 
strokovnjakov, nošenju zaščitnih mask, razkuževanju, izo-
gibanju druženjem in skrbi za dobro telesno počutje. Prav ob 
tem se je pokazalo, kako zelo pametna je bila ureditev spre-
hajalnih poti v bližnji in daljni okolici Žirov; športni center 
Pustotnik je bil letos zelo obiskan kraj za preživetje v naravi 
z malo možnosti prenosa okužbe. Urejena okolica, možnost 
vsevrstnih dejavnosti, ne da bi motili druge prisotne, preko 
celega dne. Skrb za dobro telesno zdravje krepi imunski sis-
tem, ki se aktivira ob vsakovrstnih okužbah, da ne zbolimo 
oziroma da bolezen prebolevamo v lažji obliki. 
V prihodnje pa se kažejo potrebe po ureditvi nekaterih ulic v 
kraju, saj nimajo razsvetljave in varnih pločnikov za varno 
gibanje mlajših in starejših. 
Mnogi smo preživljali dneve na pohodih ali ob kolesarjenju. 
Pa vendar moram tudi tokrat opozoriti na čudne navade ne-
katerih, saj je ob poteh še vedno veliko manjših ali večjih 
odpadkov, kljub tako številnim urejenim prostorom za odla-
ganje. Vsak sam je odgovoren za urejeno okolico kraja.
Upam, da se bomo v okviru občine znali dogovoriti o izpeljavi 
številnih projektov, ki bodo prispevali h kakovostnejšemu in 
varnemu življenju. Dobro počutje pa vpliva na pozitivno kli-
mo v vseh okoljih – v družini, na ulici, v šoli, na delovnem 
mestu in povsod, kjer preživljamo prosti čas.

Bernarda Lukančič
SDS

Spoštovane občanke in občani, bralke in bralci!
Najprej se vam moram zahvaliti za podporo na volitvah, za 
vaš glas.
Če me ne bi podprli pri kandidaturi, danes ne bi imel prilo-
žnosti pisati, se predstavljati kot občinski svetnik. Moram 
kar priznati, da veliko lažje kaj napišem, kot povem oz. govo-
rim. Tudi pisati bi mi bilo lažje, če bi mi zastavili vprašanja.
Eno najpogostejših, ki mi je bilo zastavljeno po volitvah, je, 
zakaj sem šel v politiko. Moram reči, da malo po naključju. 
Z znanko sva se pogovarjala o mojem odhodu v "penzijo", pa 
sem ji rekel, da ko se upokojim, se včlanim v stranko DeSUS. 
In beseda je prešla v dejanje. Seveda, malo zanimanja za po-
litiko pa je bilo v meni že prej.
Pogosto vprašanje je bilo tudi, zakaj prav v DeSUS.   
Moj odgovor je bil: Kam pa človek spada, ko je v pokoju, dru-
gam kot v DeSUS. In pri teh besedah tudi ostajam.
Da politika in kapital vrtita svet, mi je bilo že dolgo jasno, 
da je pa toliko politike na lokalnem nivoju, sem bil pa pre-
senečen. Menim, da se nekatere odločitve sprejemajo tudi 
zgolj zaradi izkazovanja moči strank, in ne le za blaginjo dr-
žavljanov, tako na državnem kot tudi lokalnem nivoju. Med 
merjenjem moči, pozicij vse prevečkrat pozabimo na vsak-
danjost, na preprostega človeka. Na to nas je žal opozoril tudi 
nov koronavirus. Čez noč nas je postavil na realna tla. Naen-
krat smo postali vsi enaki, enako vredni.
Začeli smo hlastati ne po imetju, ampak po "frišnem" zra-
ku, ki smo ga našli – kje drugje kot na podeželju. Vse preveč 
pozabljamo, od kje izviramo. Ljudem, ki živijo na podeželju, 
smo lahko hvaležni, da ohranjajo naravo, skrbijo za gozdove. 
Ne le hvaležni, dolžni smo jim pri tem pomagati, kajti ži-
vljenje ni samo beton – tako mi tudi žena reče. V teh kriznih 
časih moramo dati tudi čim boljše pogoje našim zagnanim 
podjetnikom, ki so steber našega kraja. Skrbijo, da smo ena 
vodilnih občin po zaposlenosti v Sloveniji. To moramo pod-
preti tudi svetniki, ne glede, ali smo levi ali desni.
Želel bi tudi, da bi bilo več razumevanja upokojencev do nas, 
stranke DeSUS, s strani društva upokojencev, katerega član 
sem tudi jaz. Pravijo, da se ne gredo politike, a prav to, da nas 
ne podpirajo, je že neke vrste politika. Treba je stopiti skupaj 
in le tako lahko dosežemo več za blaginjo vseh.
Skoraj bi pozabil na svojo, tretjo generacijo. Dolgo, predolgo 
že gradimo dom za ostarele, zato upam, da se bo po vseh za-
pletih le začela gradnja in bo končno poskrbljeno za starejše, 
ki smo si to zaslužili!
Želim vam čim boljše počutje v našem kraju!

Jože Petrovčič
DeSUS
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Bled – Kar nekaj časa je trajalo, preden sva z Darjo uskladili 
urnike, saj večino svojega časa dekle preživi v kuhinji, na-
tančneje za slaščičarskim pultom. Njen delovnik se lahko kaj 
hitro zavleče, s kreativnostjo, ki ji velikokrat ne da miru, pa 
se lahko podaljša tudi pozno v noč.

VZGOJITELJICA, CVETLIČARKA ALI KUHARICA?

Ko se je odločala za srednjo šolo, je tehtala med vpisom na 
srednjo vzgojiteljsko v Ljubljani, biotehniškim centrom v Na-
klem in pa srednjo gostinsko šolo v Radovljici. Ker je vedno 
rada kuhala, se je na koncu odločila za gostinsko. Doma se 
takrat sicer z njeno odločitvijo niso najbolj strinjali, a danes, 
se zasmeje, z veseljem pojedo kakšen kos njene torte. Nikoli 
ji ni bilo žal, da se je odločila za kuhanje oziroma poklic v go-
stinstvu. "Mogoče ko začneš s prakso in cele dneve pomivaš 
posodo, lupiš krompir in čebulo, se malce vprašaš, kaj ti je 
tega treba," se spominja svojih začetkov.
Z vpisom na srednjo gostinsko šolo v Radovljici je tako Darja 
prvič odšla od doma za dalj časa. Nastanjena je bil v interna-
tu, v Žiri se je vračala za čas počitnic, ob koncih tedna, takrat, 

ko je lahko. "Na začetku se mi je res zdelo vse zelo oddaljeno," 
razmišlja na glas. Danes Darja že petnajst let živi na Bledu.
Po končanem šolanju je pomislila tudi na to, da bi se vrnila v 
Žiri. Vlekla jo je ideja o turistični kmetiji, ker sama prihaja s 
kmetije, a je s strani znanega kuharja, letos tudi prejemnika  
Michelinove zvezdice, Uroša Štefelina, takrat je kuhal v Ho-
telu Triglav Bled, prišlo povabilo, če bi začela delati v njegovi 
kuhinji. Odzvala se je, kasneje sprejela tudi ponudbo za redno 
zaposlitev in dolga leta ostala del njegove ekipe.
Najprej je bila kuharica. Zadnje leto dela v Hotelu Triglav 
Bled pa je začela delati na sladicah, kot pravijo v gostinskem 
žargonu, in potem to nadaljevala tudi v Vili Podvin. Ji je pa 
vmes delo s sladicami priraslo k srcu.
Pred časom pa se je odločila, da sprejme novi izziv, in Darjo 
sedaj najdemo v kuhinji Kraljeve hiše golfskega igrišča Royal 
Bled Golf.

SLAŠČIČARSKO SE JE OBLIKOVALA Z LETI

Ni ena tistih, ki zato, ker dneve preživlja v kuhinji, doma ne 
bi kuhala. Razume druge, ki tega ne počnejo, ker po desetih 
urah kuhanja res težko razmišljaš še o tem, kaj boš doma 
postavil na mizo. Sama se največkrat loti jedi, ki ne zahteva-
jo dolge priprave. "Kakšne solate, dobre pašte ..." razloži.
Nadaljuje, da se je slaščičarsko oblikovala z leti. "Z vajo," 
doda. Redko se namreč zgodi, da kuhar ''prešalta'' na sladi-
ce in pri tem ostane. "Pri sladicah potrebuješ veliko samoi-
niciativnosti, biti moraš kreativen, potrpežljiv in natančen," 
poudari.
Počasi tudi ugotavlja, pri ustvarjanju katerih sladkih dobrot 
resnično uživa. Najraje peče torte, se posveča porcijskim sla-
dicam, malim grižljajem na palčki – kot so cake popsi ali 
tortice na palčki, tortne lizike; indijančki so ji tudi blizu, pa 
mafini, na primer. V vsem tem času je tudi ugotovila, da je 
včasih dovolj, da je le lepa in okusna tortica, pa osrečiš stran-
ko ali gosta; da tudi tu lahko velja: manj je več.

Žirovka na Bledu
Letos julija je Darja Mlinar dopolnila 
trideset let. Je pristna Žirovka, ki že 
dobrih petnajst let živi na Bledu. Pravi, 
da ne ve točno, ali jo imajo domačini za 
Blejko ali Blejčanko, in se nasmehne. Po 
tolikem času bi jo lahko celo že imeli za 
svojo, čeprav velja, da če si priseljen na 
Bled, potem si pač Blejčan.

Darja Mlinar

Vabljivo, barvito in okusno: čokoladni mafini z jagodnim polnilom, 
lizike iz beljakove kreme, tortne lizike
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Posameznikom, ki so bili pripravljeni 
klasični način dela spremeniti, so se 
pridružili udeleženci, ki so že čakali na 
e-izobraževanje in uspešno smo izvedli 
tri e-jezikovne tečaje, v katere je bilo v 
povprečju vključenih po deset udele-
žencev. Nove metode so čez noč postale 
nova stvarnost, "nova normalnost".
V istem času – v maju – se je v senci 
covida-19 zaključeval leto in pol traja-
joči projekt Center medgeneracijskega 
učenja, ki je potekal tudi v Žireh. V ob-
čini Žiri je bilo v okviru projekta poleg 
izobraževanj, ki jih financira občina, 
izvedenih deset izobraževalnih oblik, 

tečajev oz. delavnic, ki se jih je udeleži-
lo blizu 140 udeležencev vseh generacij. 
Eden izmed partnerjev projekta je bil 
tudi Vrtec Žiri, ki je za svoje zaposle-
ne organiziral tri strokovne dogodke. 
Sicer je bilo v okviru projekta največ 
interesa za jezikovne in računalniške 
tečaje ter tečaje ročnih del. Zadnje ak-
tivnosti smo v aprilu in maju izvedli 
prek spleta. To so bili e-španščina, e-
-francoščina in e-ruščina za začetni-
ke, udeleženci pa iz vseh treh v projekt 
vključenih občin.
Z novim šolskim letom se vračamo s 
"klasičnimi" in e-tečaji. Izobraževanja 
bodo potekala v Osnovni šoli v Žireh. Za 
udeležence so brezplačna, financira jih 
Občina Žiri. V septembru smo že začeli 

angleščino in nemščino – tečaji, ki smo 
jih prekinili spomladi. Od oktobra dalje 
pa vas vabimo, da se vključite v enega 
od spodaj naštetih: 

– Pametno o pametnih telefonih
– Začetni računalniški tečaj

E-izobraževanja: 
– E-nemščina na potovanju
– E-španščina – nadaljevanje
– E-ruščina – nadaljevanje
– E-osnove podjetništva

Od zgoraj naštetih bomo najprej izvedli 
tečaje, za katere bo več interesa. Prijave 
in informacije: osebno na Ljudski uni-
verzi Škofja Loka, po e-pošti na naslov: 
jaka.subic@lu-skofjaloka.si ali po tele-
fonu na št. 04/506 13 60.

Izobraževali  
na daljavo
Pred pol leta so se za 
trenutek ustavile tudi 
dejavnosti izobraževalcev 
in udeležencev Ljudske 
univerze Škofja Loka – 
Lokalnega učnega središča 
Žiri. Nevidna »stvarca« nas 
je prisilila v iskanje novih 
rešitev za nadaljevanje 
dela.

V času pandemije so na Ljudski univerzi Škofja Loka potekala e- izobraževanja.

V PROSTEM ČASU PEČE TORTE?
Kaj pa imajo ljudje radi, kakšne okuse, 
me zanima njena izkušnja. Največ je 
želja po sadnih, kjer prevladujeta oku-
sa manga in pasijonke, pa tudi gozdni 
sadeži so kar priljubljeni; zelo malo pa 
je ljudi, ki se odločajo za čokoladni ali 
klasični vaniljev okus, našteje. "Res pa 
zadnje čase prevladujejo bolj tropski 
okusi," še enkrat ponovi.
Ko ljudje pri njej naročajo torte, pri-
dejo največkrat z osnovnimi željami, 
do končnega sladkega izdelka pa jim 
pomaga Darja. Takrat včasih predlaga 
tudi kakšno kombinacijo z okusoma, 
kot sta na primer pehtran in sivka. 
Mene omenjena okusa spomnita na 
Karimove makrone in jo povprašam, 
če se jih tudi loti. Pravi, da le, če je na-
ročilo res veliko. Podobno je s piškoti. 
Pripravi tudi kakšno vegansko tortico, 
če že ravno kdo izrazi željo, a osebno to 

Porcijske sladice so ena izmed Darjinih bolj 
priljubljenih slaščic. 

ni njen izbor. Zanimiv je tudi podatek, 
da se kljub vsakodnevnemu rokova-
nju s slaščicami Darja teh še vedno ni 
preobjedla. Zasmeje se: "Za sladico ali 
košček torte se vedno najde prostor v 
želodcu."
Prizna, da kadar gre pa na potovanje 
ali vidi v izložbi torto, ki jo res pritegne, 
se takoj vpraša, kakšnega okusa je, in 
velikokrat jo tudi pokusi. Je pa to tudi 
neke vrste spoznavanje slaščičarskega 
sveta okoli nje.
Kaj pa prosti čas? Ga je kaj ali tudi v 
prostem času enostavno počne to, kar 
jo tudi drugače veseli – peče torte, sem 
radovedna. Dopoldneve dela, pravi Dar-
ja, sončne popoldneve izkoristi za spre-
hode, trenutno pa se posveča tudi tečaju 
potapljanja. Je pa res, da je po službi čas 
odvisen od urnika naročenih tort, pri-
kima. Te pa najraje peče zvečer. "Lahko 
tudi ponoči, ko je res mir," zaključi.
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• Poletna muzejska noč je bila ena 
redkih prireditev, ki vam jo je v Žireh 
uspelo izpeljati v letošnjih razmerah 
epidemije covida-19. Kako ste bili za-
dovoljni z obiskom?
Priznam, da sem bila resnično zelo 
skeptična glede obiska; to je bila na-
mreč ena prvih prireditev pri nas po 
koncu karantene. Vsi smo bili negotovi, 
a smo imeli olajševalno okoliščino, da 
smo dogodek v celoti izpeljali na pro-
stem. Kljub temu sem bila v dvomih, 
ali bo sploh kdo prišel. Na koncu je bila 
udeležba odlična in smo bili resnično 
lahko zadovoljni.
• Kako zahtevna je bila organizacija 
omenjene prireditve v času, ko je treba 
upoštevati stroge ukrepe za prepreče-
vanja širjenja okužb?
Predvsem je bilo veliko neznank, saj 
smo bili eni prvih, ki so se odločili za 
organizacijo takšne prireditve v Žireh. 
Takrat navodila še niso bila tako na-
tančna, kot so zdaj. Bili smo zunaj in 
smo skrbeli predvsem za medsebojno 
razdaljo, na vseh prizoriščih so bila na 
voljo razkužila; zunanji prostor je bil 
naš zaveznik.
• Tudi osrednji dogodek Poletne mu-
zejske noči je bil v znamenju razmer, 
v katerih smo se znašli – predsednik 
društva Lojze Demšar je spregovoril o 

kužnih boleznih na Žirovskem. Vse-
kakor za ta čas zelo aktualna tema in 
verjetno zato za ljudi še toliko bolj za-
nimiva?
Naš predsednik je res zelo aktiven in 
verjetno ga je prav obilica časa med 
karanteno nagovorila k tej raziskavi, 
ki bo izšla tudi v letošnjem Občasniku. 
Šlo je res za zelo zanimivo prekrivanje 
tem. Postregel je z zelo natančnimi šte-
vilkami in tako smo lahko ugotovili, 
da so pretekle epidemije na Žirovskem 
zahtevale veliko več žrtev v primerjavi 
s posledicami sedanje epidemije covi-
da-19. Zato je bilo na koncu med obisko-

valci občutiti kar malo olajšanja, včasih 
so bile razmere veliko težje, medtem 
ko imamo ta čas na Žirovskem še zelo 
malo uradno potrjenih primerov okužb 
z novim koronavirusom. 
• Kako ste sicer letos oblikovali celo-
ten program Poletne muzejske noči, 
čemu ste še dali poudarek?
Vedno izhajamo iz treh točk, značil-
nih za starožirovsko okolico: Studenec, 
Prezbiterij in Vrt Kržišnik. Opažamo 
namreč, da so te točke ljudem še vedno 
precej neznane in jih želimo tudi na ta 
način popularizirati oziroma oživiti. 
Ker smo želeli privabiti še mlade, smo 
s cirkuško delavnico domačina Andreja 
Pivka poskrbeli tudi za malce bolj igriv 
uvod pred muzejem. Želimo, da si mu-
zej zapomnijo tudi po tej prijetni izku-
šnji. Potem smo se odpravili k Studen-
cu. Na čelu naše Lintvernove "procesije" 
je bil tudi letos, zdaj že tretje leto, Maks 
Kosmač s harmoniko. 
• Kaj ste letos pripravili ob Studencu?
Ob Studencu se je včasih pralo in odvija-
lo družabno življenje ob vodi. Tam smo 
zato pripravili recital na temo vode. 
Predstavili smo haikuje Matjaža Krai-
nerja, ki jih je Žirovka Janja Likar, ki 
študira japonščino, interpretirala tudi v 
tem jeziku. Lepo je bilo slišati japonšči-
no, ki je prav tako žuborela kot voda. Za 

Preteklost nudi neizčrpen vir bogastev
Muzejsko društvo Žiri je v sodelovanju z Občino Žiri v juniju pripravilo Poletno 
muzejsko noč, v okviru katere je bilo mogoče prisluhniti predavanju o nalezljivih 
boleznih na Žirovskem ter uživati ob cirkuških vragolijah, glasbi in plesu. O Poletni 
muzejski noči smo se pogovarjali s predstavnico organizatorja Majo Justin Jerman.

Maja Justin Jerman na Poletni muzejski noči

Mladi žirovski glasbeniki so poskrbeli za prijeten zaključek večera. / Foto: Tanja Mlinar
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glasbeno spremljavo je s svojo avtorsko 
glasbo poskrbel Mark Žakelj. 
• Ena od postaj je bil tudi Vrt Kržišnik, 
kjer je bil v ospredju ples ...
Osrednjo točko je pripravila mlada ple-
salka Mila Fatur Škof v sodelovanju s 
koreografinjo in pedagoginjo Tino Va-
lentan. Ob tem so nastopili še otroci 
iz Žirov: Lisa Nikoletti, Janja Jezeršek, 
Naja Vehar, Zarja Gaber, Tamaris Vido-
vič in Nejc Mrovlje. 
• Pot ste nato nadaljevali še v Prezbi-
terij. Lahko na kratko opišete še tam-
kajšnje dogajanje?
Janez Jocif je pripravil glasbeno mini-
aturo, ki jo je pospremil s poučno in 
informativno razlago o stari ljudski 
glasbi. S tremi različnimi inštrumenti 
– dudami, strunsko lajno in enoročno 
flavto – je poskušal ustvariti glasbeni 

sprehod, ki bi se dotikal časa nastanka 
Prezbiterija, zato ga je naslovil Od tru-
badurjev do renesanse, od Provanse do 
Žirov. 
• Dogodek ste zaokrožili na dvorišču 
Stare šole. Kdo je poskrbel za zaklju-
ček?
Po krogu, ki smo ga naredili po Starih 
Žireh, smo se vrnili pred muzej, kjer so 
se na akustičnem koncertu predstavi-
li mladi nadarjeni žirovski glasbeniki 
Luka Capuder, Klemen Mlinar, Gašper 
Štucin in Mark Žakelj. Poskrbeli so za 
zaključek na vrhunski glasbeni ravni. 
Odlični mladi glasbeniki, ki s svojim 
znanjem in zavezanostjo glasbi veliko 
obetajo.
• Poletna muzejska noč je torej vsako 
leto tudi priložnost za promocijo mla-
dih žirovskih ustvarjalcev?

Seveda, predvsem to je naš namen, že-
limo namreč izhajati iz mladih, od vr-
tčevskih otrok dalje. Obenem pa je to 
promocija naše dediščine, ki jo posku-
šamo tvorno umestiti v sodoben čas s 
sodobnimi umetnostnimi zvrstmi in 
interpretacijami. Črpamo iz naše pre-
teklosti, ki nam še vedno nudi neizčr-
pen vir različnih bogastev, a se jih še 
vedno premalo zavedamo. Zato jih je 
pomembno predstavljati in biti pono-
sen nanje. 
• Kako to, da ste se letos odpovedali 
Kinu pod zvezdami, ki je v preteklih 
letih prav tako pritegnil precej gledal-
cev?
Za to nam je pa letos zmanjkalo energi-
je, volje in tudi časa ter je to žal izpadlo. 
Prihodnje leto pa imamo Kino pod zvez-
dami znova v načrtu. 

MATEJA RANT

V Žirovskem občasniku, ki letos praznuje štiridesetletnico iz-
hajanja, so vsa leta veliko pozornosti posvečali tudi njegovi 
zunanji podobi, je pojasnil urednik Miha Naglič. Zato so se 
odločili, da bodo ob zborniku, ki ga bodo izdali ob obletnici, 
Žirovski občasnik predstavili tudi skozi razstavo risb in fo-
tografij iz arhiva Žirovskega občasnika, ki so jo pripravili v 
sodelovanju z društvom ŠmaR v njihovi galeriji v zvoniku cer-
kve sv. Martina. Po besedah Matjaža Oblaka iz društva ŠmaR 
je to letos prva razstava, ki so jo odprli v zvoniku, saj jim je 
pri razstavi, ki so jo načrtovali v aprilu, načrte prekrižala epi-
demija covida-19. Omenjeno razstavo so zato prestavili na 
oktober, v novembru pa bodo pripravili še razstavo ob dvajse-
tletnici društva ŠmaR.
"Ob pregledovanju svojih arhivov sem ugotovil, da se je v vseh 
teh letih nabralo ogromno gradiva, zato smo se odločili, da 
na razstavi predstavimo zgolj en segment, to je likovne pri-
spevke," je ob razstavi, ki so jo postavili ob štiridesetletnici 
Žirovskega občasnika, pojasnil Miha Naglič, ki je pri pripravi 
razstave sodeloval s Heleno Zorjan in Katjo Bogataj. V Žiro-
vskem občasniku so namreč vseh štirideset let veliko pozor-
nosti namenjali žirovski likovni kulturi. "Žirovske ustvarjal-
ce in z Žirmi povezane umetnike smo vabili, da posebej za 
objavo v našem zborniku ustvarijo eno ali več del." Objavi-
li so tudi veliko likovnih prilog in skušali v njih predstaviti 
aktualno ali starejše delo nekega umetnika. "Ko sem izbiral 
risbe in fotografije za razstavo, sem se počutil kot arheolog, 
ko sem kopal po lastnih kupih papirja. Nekatere od teh stvari 
so res pravi biseri," je poudaril Naglič. V izboru za razstavo so 
se omejili samo na risbe in fotografije, ki so jih objavili v pr-
vih dveh desetletjih. "To pa preprosto zato, ker so nam takrat 

avtorji svoja dela posredovali na papirju in smo jih po objavi 
shranili v svojem arhivu. Po letu 2000 pa so nam skoraj vsa 
dela posredovali v digitalni obliki."
Na razstavi si je tako mogoče ogledati dela 19 avtorjev, in si-
cer slikarjev Milana Dolenca, Jakuba Erola, Metoda Frlica, 
Ivana Gluhodedova, Mareka Goebla, Staneta Kosmača, To-
maža Kržišnika, Jožeta Peternelja, Konrada Peternelja, Vinka 
Podobnika, Jožeta Primožiča, Maje Šubic in Rafaela Terpina 
ter fotografov Janeza Bogataja, Janeza Pelka, Marjana Poljan-
ška, Janeza Pukšiča, Vlastje Simončiča in Franca Temelja. 
Na ogled pa so tudi vse številke Žirovskega občasnika, saj je 
vsaka naslovnica tudi svojevrstno likovno delo, je še poudaril 
Naglič.

Obletnico najprej zaznamovali z razstavo
Na pobudo Muzejskega društva Žiri so v galeriji v zvoniku cerkve sv. Martina v Žireh 
pripravili razstavo ob štiridesetletnici Žirovskega občasnika.

Odprtje razstave ob štiridesetletnici Žirovskega občasnika  
/ Foto: Foto Viktor Žiri
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MARIJA TREVEN

Danes ugotavljamo, da se otroci in mla-
di silno dobro znajdejo na računalniku, 
pametnem telefonu ali še čem podob-
nem. Če pa jih prosimo, naj gredo na 
vrt po peteršilj ali zeleno za nedeljsko 
juhico, pa ne vedo, katera rastlina je to. 
Neposrednega stika z naravo in tudi s 
pridelavo hrane imajo vse manj. Kako 
to? Jih rastline in narava ne zanimajo 
več? Starši modrujejo, da bi jim nara-
vo morala bolj približati šola, učitelji pa 
godrnjamo, da se je program tako spre-
menil, da za "tako pomembne vsebine" 
v učnih načrtih ni prostora. Pa vendar 
se čedalje bolj zavedamo vsi skupaj, da 
moramo v otrocih razvijati občutke za 
pomembnost narave, varstva okolja, 
zdrave prehrane …
V šolskem letu 2019/20 smo postali v 
Žireh bogatejši še za eno pridobitev, za 
šolski vrt ali drugače rečeno, za učil-
nico v naravi, ki obsega različne učne 
vrtove, kot sta sadni in zelenjavni vrt 
ter nasad jagodičevja. S projektom se 

je uspešno kandidiralo na javnem po-
zivu LAS loškega pogorja in pridobilo 
sofinanciranje s strani Evropske unije 
iz Evropskega kmetijskega sklada za 
razvoj podeželja in Republike Sloveni-
je v okviru Programa razvoja podeželja 
2014–2020. Za pridobitev učilnice v na-
ravi se je zavzela naša občina, ki je v ta 
namen odstopila svoji parceli in finanč-
no podprla projekt. Pobudo za postavi-
tev vrta pa je dala Razvojna agencija 
Sora, ki si prizadeva za razvoj programa 
izkustvenega učenja učilnic v naravi. 
Šolski vrt leži pod cesto, ki pelje v Go-
ropeke, na območju Mršaka. Zaradi 
lege in oddaljenosti od šole je bilo treba 
postoriti več zemeljskih del, od izsuše-
vanja terena in ureditve dostopne poti 
do napeljave vode na sam vrt. V letošnji 
pomladi je vrt zasijal v pravi podobi. 
Razprostira se na dveh parcelah. Spo-
dnja leži na rahlo nagnjenem svetu. 
Ograjena je z zaščitno ograjo, saj vrt leži 
ob gozdu in je na tak način zavarovan 
pred gozdnimi živalmi. V tem delu vrta 
so posajene nizkorastoče jablane. Poleg 
nasada imamo postavljene še štiri viso-
ke grede, v katere so učenci vrtnarske-
ga krožka posadili različne povrtnine: 
zelenjavo, zelišča, vrtno cvetje, rdeče 
jagode … Poleg tega raste ob robu par-
cele več grmičkov ameriških borovnic, 
rdečega ribeza in drugega jagodičevja. 
Postavljene so tudi hišice za žuželke. 
V vrtu stoji uta, v kateri so nameščene 
klopi za šolsko delo, prav tako se klopi 
lahko namestijo pred uto. V uti je po-
spravljeno vrtno orodje. Ob uti imamo 
svojo pitno vodo, ki priteče izpod hriba. 
Po potrebi z njo zalivamo vrt. Za uto je 
postavljen kompostnik. Od vhodnih vr-
tnih vrat do visokih gred vodijo lesene 
stopnice. Zgornja parcela šolskega vrta 
je v zelo strmem bregu. Na njej raste že 
nekaj starejših sadnih dreves – hruška, 
jablane, češnja, oreh –, ki so potrebna 

temeljitejšega obrezovanja. Na to str-
mino je posajenih več jablan, hrušk, če-
šenj, sliv, dva oreha ter več grmov lesk, 
aronije, malin in drugega jagodičevja. 
Tudi v ta breg sta nameščeni dve hišici 
za žuželke. V breg je bilo treba izkopa-
ti ožjo pot. Na obeh parcelah je torej na 
novo posajenih približno petdeset sadik 
sadnega drevja. Posadili pa smo tudi 
veliko grmičkov leske, malin, rdečega 
in črnega ribeza, aronije in ameriških 
borovnic.
Tako šola zdaj poseduje, čeprav v str-
mem bregu, tudi zelo velik sadni vrt. 
Sadje nam bo prišlo zelo prav pri šol-
skih malicah, saj so učenci veliki ljubi-
telji domačega sadja. 
S postavljanjem šolskega vrta je na šoli 
začel delovati vrtnarski krožek, ki bo 
skrbel za urejenost gredic. Vrt bodo obi-
skovali učenci vseh razredov, kjer bodo 
učitelji izvajali izbrane cilje in vsebine 
iz učnih načrtov. Tako učencem želimo 
omogočiti neposredno izkušnjo pridela-
ve hrane v sodelovanju z naravo. Spo-
znavali bodo ekološko pridelavo hrane 
ter okušali kakovost ekoloških živil. Šol-
ski vrt je čudovita popestritev krajevne 
in šolske okolice in zanimiv učni pro-
stor za učence, kjer spoznavajo rastli-
ne, pridelke, vrtne prebivalce, procese v 
naravi, kot tudi rokovanje z orodjem in 
zemljo.
Če vas bo zamikalo, da bi si tudi vi, ce-
njeni krajani, ogledali našo pridobitev, 
se odpravite na popoldanski sprehod v 
Mršak. Že kmalu za zadnjimi hišami, ko 
se začne cesta dvigati proti Goropekam, 
se od nje odcepi kolovozna pot navzdol 
proti šolskemu vrtu. Ta se vije naprej 
med obema parcelama pod vznožjem 
Goropeške vzpetine. Ne bo vam žal. Mo-
goče boste dobili prav tu tudi vi navdih 
za kakšno spremembo na svojem do-
mačem vrtu. Pa veliko užitkov pri delu 
na katerem koli vrtu želim.

Kdor zasadi vrt, 
zasadi ljubezen
V preteklem šolskem 
letu smo v Žireh postali 
bogatejši za šolski vrt 
oziroma učilnico v naravi, 
ki obsega različne učne 
vrtove, kot sta sadni in 
zelenjavni vrt ter nasad 
jagodičevja.

Šolski vrt, maj 2020 / Foto: Marija Treven

Zarja pri delu na šolskem vrtu  
/ Foto: Marija Treven
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• Koliko otrok v letošnjem šolskem letu obiskuje Glasbeno 
šolo Škofja Loka v oddelku v Žireh? 
V okviru oddelka v Žireh bo pouk Glasbene šole Škofja Loka 
letos obiskovalo 52 otrok.
• Med katerimi inštrumenti so lahko letos izbirali na novo 
vpisani učenci?
Letos so novo vpisani učenci lahko izbirali med zelo pestro 
paleto inštrumentov: lahko se bodo učili igranja na klavir, 
kitaro, klarinet, pozavno, rog, trobento, flavto, saksofon, čelo, 
violo, violino in tolkala.
• V okviru Glasbene šole Škofja Loka poučujete tolkala – na 
matični šoli in na oddelku v Žireh. Kaj vas pri delu z učenci 
v Žireh posebno navdušuje?
Predvsem sem opazil, da so otroci v Žireh zelo lepo vzgojeni, 
preprosti in samostojni. Kljub svoji starosti se lahko veliko 
stvari dogovorimo sami, brez vključevanja staršev, kar mi 
je bilo v veliko pomoč predvsem med karanteno, ko je pouk 
potekal na daljavo. Pozna se tudi, da ima pri mnogih učen-
cih glasbena šola prednost pred ostalimi obšolskimi dejav-
nostmi.
• V okviru vaše glasbene šole deluje tudi skupina The Bič-
nats – verjetno je to za učence še dodatna motivacija za 
učenje inštrumenta?
Namen te zasedbe je predvsem, da se seznanijo tudi z glasbo 
za džezovski orkester. Skladbe so sicer bolj sproščene narave, 
kar pa ne pomeni, da je te skladbe lažje izvajati. To učencem 
zagotovo predstavlja izziv in motivacijo za vadbo. 
• Kako poteka pouk v letošnjem šolskem letu? Bodo izve-
dljivi tudi nastopi pred občinstvom?
Pouk poteka normalno ob upoštevanju priporočil s strani 
Nacionalnega inštituta za javno zdravje ter ministrstva za 
izobraževanje, znanost in šport. Glede nastopov je slika še 
nejasna, saj je večina le-teh potekala v večnamenskem pro-
storu na osnovni šoli, v katero starši zaradi nastale situacije 
za zdaj nimajo vstopa. Zagotovo bomo našli ustrezno rešitev, 
saj je za učence in učitelje ključno, da svoje delo predstavijo 
širši publiki. Javni nastopi so poleg pouka ključen del našega 
poslanstva.
• Kakšni so vaši spomini na čas šolanja v glasbeni šoli? 
Moja glasbena pot se je začela na Glasbeni šoli Frana Gerbiča 
v Cerknici. Spomini na tiste čase so lepi, saj sem zaradi vadbe 
in sodelovanja v vseh orkestrih tam preživel večino tedna – 
nabralo se je kar nekaj smešnih anekdot. Tam sem pridobil 
svoje prve izkušnje na odru, prvič sem se spoznal s tremo ...
• Izpopolnjevali ste se tudi kot dirigent?
Tako je! Ker se kot glasbenik in pedagog vse več srečujem tudi 
z dirigiranjem, sem se odločil, da svoje znanje razširim tudi 
na tem področju. V okviru Javnega sklada za kulturne dejav-
nosti sem pod mentorstvom Mira Sajeta obiskoval dirigent-
sko šolo. 

• Izkušnje, ki jih prenašate na učence, črpate iz številnih 
sodelovanj. Katere projekte bi želeli poudariti?
Kot mentor delujem na poletni šoli Musica Creativa. Osebno 
se mi zdi zelo pomembno, da je pedagog koncertno aktiven, 
zato sem član kvarteta Tetrakis, redno pa sodelujem s sim-
foničnim orkestrom RTV Slovenija, SNG Ljubljana, orkestrom 
slovenske vojske in slovenskim komornim glasbenim gleda-
liščem. Sodeloval sem tudi z različnimi izvajalci slovenske 
zabavne glasbe in v več muzikalih.
• Že vrsto let ste poleg drugih glasbenih projektov tudi član 
pihalnega orkestra v domačem kraju. Gotovo k vključeva-
nju v lokalne glasbene sestave pomagate tudi svojim učen-
cem?
V času šolanja na nižji glasbeni šoli me je takratna učiteljica 
vključila v godbo. Od tistega dne letos mineva 17 let. V godbi 
pridobljene izkušnje so mi močno pomagale na moji glasbeni 
poti, tako da tudi sam svoje učence vedno znova spodbujam k 
vključevanju v pihalni orkester Alpina Žiri.
• Ali vam po vašem mnenju z oddelkom v Žireh uspe pri-
dobiti več mladih glasbenih talentov, kot če bi se morali vsi 
voziti v Škofjo Loko? 
Gotovo bi bilo za mnoge starše logistično neizvedljivo, če bi 
morali svoje otroke voziti k pouku na matično šolo v Puštal-
skem gradu. Glasbena šola Škofja Loka ima tri ustanovitelje – 
poleg občin Škofja Loka in Železniki je to tudi Občina Žiri, zato 
pouk naše šole že od leta 1976 poteka tudi v oddelku v Žireh. 
Za vsakega glasbenika je ključnega pomena, da najde zase 
najustreznejši inštrument, ki mu omogoča, da njegov talent 
ob predani vadbi polno zasije.
• Katere vrste glasbo sami najraje izvajate in poslušate? 
Poslušam in izvajam vse zvrsti glasbe, saj sem mnenja, da 
ne obstaja dobra in slaba zvrst glasbe, ampak samo dobro in 
slabo izvajana glasba.

Vsak mora najti zase najustreznejši inštrument
Septembra se je začel pouk tudi v glasbenih šolah. O pričakovanjih v novem šolskem 
letu smo se pogovarjali z Vitom Opeko, ki tudi v žirovskem oddelku Glasbene šole 
Škofja Loka poučuje tolkala.

Vito Opeka pri poučevanju v oddelku v Žireh / Foto: Tanja Mlinar
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OBČINA ŽIRI

Občina Žiri na podlagi 87. člena Stanovanjskega zakona (Ur. 
l. RS, št. 69/03, 18/04 - ZVKSES, 47/06 - ZEN, 45/08 - ZVEtl, 
57/08, 62/10 – ZUPJS, 56/11, 87/11 in 40/12 – ZUJF, 14/17 odl. US, 
27/17, 59/19), določil Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih 
stanovanj v najem (Ur. l. RS, št. 14/04, 34/04, 62/06, 11/09, 
81/11 in 47/14) in Zakona o splošnem upravnem postopku 
(Ur. l. RS, št. 24/06 ZUP-UPB2, 105/06 ZUS-1, 126/07, 65/08, 
8/10, 82/13) objavlja 

JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV 
NEPROFITNEGA STANOVANJA V NAJEM

1. Predmet razpisa

Občina Žiri razpisuje v najem eno (1) neprofitno stanovanje. 

Predmet najema je enosobno stanovanje, ki se nahaja v pritli-
čju večstanovanjskega objekta na naslovu Partizanska cesta 11, 
Žiri, v skupini izmeri 34,92 m2. Obsega sobo v površini 16,77 m2,  
kuhinjo 9,00 m2, kopalnico 3,40 m2, predsobo 3,52 m2, klet  
2,23 m2. 

Stanovanje bo upravičencu dodeljeno po prednostni listi, ki bo 
izdelana na podlagi tega razpisa.

Oblikovana bo ena prednostna lista prosilcev, ki glede na soci-
alne razmere po 9. členu Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih 
stanovanj (Ur. l. RS, št. 14/04 in spremembah; v nadaljevanju: 
pravilnik) niso zavezanci za plačilo varščine.

2. Neprofitna najemnina

Najemnina za v najem oddano neprofitno stanovanje bo dolo-
čena na podlagi Uredbe o metodologiji za oblikovanje najemnin 
v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavlja-
nje subvencioniranih najemnin (Ur. list RS, št. 131/03, 142/04, 
99/08, 62/10, 40/11, 79/15, 91/15) oziroma na podlagi predpi-
sa, ki bo veljal v času oddaje stanovanja v najem.

Najemnik, ki izpolnjuje pogoje, lahko uveljavlja pravico do zni-
žane neprofitne najemnine v skladu z uredbo, navedeno v zgor-
njem odstavku, oziroma drugim predpisom, ki bo v veljavi v teku 
najema stanovanja.

Za stanovanje v razpisani površini znaša mesečna neprofitna 
najemnina izračunana na podlagi sedaj veljavnih predpisov 
106,40 EUR.

V skladu z 90. členom Stanovanjskega zakona bo najemna po-
godba sklenjena za nedoločen čas.

Najemodajalec neprofitnega stanovanja je dolžan vsakih pet let 
preveriti, ali najemnik in uporabniki neprofitnega stanovanja še 
izpolnjujejo splošne pogoje za uporabo neprofitnega stanova-
nja po veljavnem pravilniku na dan preverjanja. 

Če najemnik ni več upravičen do neprofitnega stanovanja, se 
najemna pogodba lahko spremeni v najemno pogodbo za tržno 
stanovanje skladno z 90. členom Stanovanjskega zakona.

Če se socialne razmere najemnika, ki plačuje za stanovanje pro-
sto oblikovano najemnino, spremenijo tako, da dohodek pade 
pod mejo, določeno v 5. členu Pravilnika, lahko najemnik od 
najemodajalca zahteva preveritev svojega socialnega stanja in 
ponovno spremembo prosto oblikovane najemnine v neprofitno 
najemnino.

3. Površinski normativi

Pri dodelitvi neprofitnih stanovanj bodo upoštevani naslednji 
površinski normativi:

Število članov
gospodinjstva

Površina stanovanja brez 
plačila varščine 

1-člansko od 20 m2 do 30 m2

2-člansko nad 30 m2 do 45 m2

3-člansko nad 45 m2 do 55 m2

4-člansko nad 55 m2 do 65 m2

Najemodajalec lahko odda v najem manjše stanovanje, če se 
upravičenec s tem strinja ali če to želi.

Najemodajalec lahko odda v najem večje stanovanje, če se 
upravičenec s tem strinja ali če to želi, pri čemer se razlika v m2 
lahko obračuna kot prosto oblikovana najemnina.

4. Razpisni pogoji

Upravičenci do dodelitve neprofitnega stanovanja v najem mo-
rajo izpolnjevati naslednje pogoje:

-  da so državljani Republike Slovenije ali državljani držav čla-
nic Evropske unije ob izpolnjevanju pogoja vzajemnosti, če 
imajo dovoljenje za stalno bivanje v Republiki Sloveniji;

-    da imajo stalno prebivališče na območju Občine Žiri;

-  da prosilec ali kdo izmed članov gospodinjstva, ki skupaj z 
njim uporabljajo stanovanje, ni najemnik neprofitnega stano-
vanja, oddanega za nedoločen čas in z neprofitno najemnino, 
ali lastnik oziroma solastnik drugega stanovanja ali stanovanj-
ske stavbe, ki ne presega vrednosti 40 odstotkov primernega 
stanovanja, razen če je stanovanje ali stanovanjska stavba po 
zakonu oddana v najem za nedoločen čas, z neprofitno naje-
mnino (primer: denacionalizirana stanovanja);

-  da prosilec ali kdo izmed članov gospodinjstva ni lastnik dru-
gega premoženja, ki presega 40 odstotkov vrednosti za števi-
lo družinskih članov primernega stanovanja; 

Glede na število članov gospodinjstva prosilca vrednost druge-
ga premoženja ne sme presegati naslednjih zneskov:

Število članov 
gospodinjstva

m2 Največja vrednost drugega premoženja
(40 % vrednosti primernega stanovanja)

1-člansko 45 15.148,80 EUR

2-člansko 55 18.515,20 EUR

3-člansko 70 23.564,80 EUR

4-člansko 82 27.604,48 EUR

Opomba: Kot osnova za določitev vrednosti primernega stano-
vanja se upošteva stanovanje, točkovano s 320 točkami, vre-
dnost točke 2,63 EUR, površina je odvisna od števila uporabni-
kov stanovanja, ki se nameravajo vseliti v oddano stanovanje.



-  da je prosilec, ki ponovno prosi za dodelitev neprofitnega 
stanovanja v najem, poravnal vse obveznosti iz prejšnjega 
neprofitnega najemnega razmerja ter morebitne stroške so-
dnega postopka;

-  da dohodki prosilčevega gospodinjstva v letu 2019 (od 1. 1. 
2019 do 31. 12. 2019) ne presegajo v spodnji tabeli določenih 
odstotkov od povprečne neto plače v državi, ki je v letu 2019 
znašala mesečno 1.133,50 EUR.

Velikost gospod. % Meja dohodka
1-člansko 90 % do 1.020,15 EUR
2-člansko 135 % do 1.530,23 EUR
3-člansko 165 % do 1.870,28 EUR
4-člansko 195 % do 2.210,33 EUR

Žrtve nasilja v družini z začasnim bivališčem v materinskih do-
movih in zatočiščih – varnih hišah, zavetiščih, centrih za pomoč 
žrtvam kaznivih dejanj – lahko sodelujejo na razpisu za oddajo 
neprofitnih stanovanj tudi v kraju začasnega bivališča.

Invalidi, ki so trajno vezani na uporabo invalidskega vozička ali 
trajno pomoč druge osebe, lahko ne glede na kraj stalnega pre-
bivališča zaprosijo za pridobitev neprofitnega stanovanja tudi v 
drugi občini, kjer so večje možnosti za zaposlitev ali kjer jim je 
zagotovljena pomoč druge osebe in zdravstvene storitve.

Do dodelitve neprofitnega stanovanja so upravičeni tudi naje-
mniki v stanovanjih, odvzetih po predpisih o podržavljanju – 
prejšnji imetniki stanovanjske pravice, če izpolnjujejo splošne 
pogoje za upravičenost do dodelitve neprofitnega stanovanja po 
pravilniku. 

Ne glede na določbo splošnega pogoja državljanstva Republike 
Slovenije so do dodelitve upravičene tudi osebe, ki so po izbrisu 
iz registra stalnega prebivalstva pridobile dovoljenje za stalno 
prebivanje po Zakonu o tujcih (Uradni list RS, št. 1/91-I, 44/97, 
50/98-odl. US in 14/99-odl. US), Zakonu o tujcih (Uradni list RS, 
št. 64/09-uradno prečiščeno besedilo), Zakonu o tujcih (Uradni 
list RS št. 50/11 in 57/11-popr.), Zakonu o urejanju statusa držav-
ljanov drugih držav naslednic nekdanje SFRJ v Republiki Slove-
niji (Uradni list RS št. 76/10 – uradno prečiščeno besedilo) ali 
Zakonu o začasnem zatočišču (Uradni list RS, št. 20/97, 94/00 – 
odl. US, 67/02, 2/04 – ZPNNVSM in 65/05- ZZZRO), če izpolnju-
jejo splošne pogoje za upravičenost do dodelitve neprofitnega 
stanovanja po pravilniku.

5.    Kriteriji in merila za ocenjevanje stanovanjskih in socialnih 
razmer prosilcev 

Kriteriji in točkovno vrednotenje kriterijev za ocenjevanje stano-
vanjskih in socialnih razmer, ki vplivajo na dodelitev neprofitne-
ga stanovanja, so določeni v Prilogi Pravilnika o dodeljevanju 
neprofitnih najemnin. 

Poleg kriterijev iz prejšnjega odstavka se upoštevajo še nasled-
nje prednostne kategorije prosilcev:

Invalidi in družine z invalidnim članom 70 točk

Državljani z daljšo delovno dobo brez stanovanja 
ali podnajemniki (prosilec s 13 leti, prosilka z 12 
leti delovne dobe)

50 točk

 Žrtve nasilja v družini 70 točk

Skladno z določili 4. člena Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih 
stanovanj v najem je določen še dodatni pogoj:

Stalnost bivanja v občini Žiri:

nad 2 do 5 let 10 točk

nad 5 do 10 let 20 točk

nad 10 do 15 let 40 točk

nad 15 do 20 let 60 točk

nad 20 let 80 točk

Upošteva se število let, dopolnjenih v letu objave razpisa. V 
primeru prekinitve stalnega bivanja na območju občine Žiri se 
doba stalnega bivanja sešteva. 

V primeru, da več prosilcev doseže enako število točk, ima pred-
nost pri dodelitvi stanovanja prosilec, ki je žrtev nasilja, nato 
prosilec, ki ima daljšo stalnost bivanja v občini, nato prosilec, ki 
ima slabše bivalne pogoje.   

6. Razpisni postopek in vlaganje vlog

Prosilci, ki se želijo prijaviti na razpis za dodelitev neprofitnega 
stanovanja v najem, lahko dvignejo obrazec vloge v sprejemni 
pisarni Občine Žiri na Loški cesti 1 v Žireh ali jih dobijo na spletni 
strani www.ziri.si. 

Rok za oddajo vlog je 29. 9. 2020. Vlogo s prilogami vlagate-
lji oddajo v sprejemni pisarni Občine Žiri v času uradnih ur ali 
poš ljejo po pošti na naslov Občina Žiri, Loška cesta 1, 4226 Žiri, 
s pripisom: Javni razpis za dodelitev neprofitnega stanovanja v 
najem. 

Ob vložitvi vloge so prosilci dolžni plačati upravno takso po 
tarifni številki 1 in 3 taksne tarife Zakona o upravnih taksah, ki 
znaša 22,66 EUR. Upravna taksa se nakaže na račun Občine Žiri 
številka SI56 01100-5470309116, sklic na št. SI11 76465-7111002 
(priložiti  potrdilo o plačilu).

Taksni zavezanci v slabih premoženjskih razmerah lahko zahte-
vajo oprostitev plačila takse, če izpolnjujejo zahtevane kriterije 
po 25. členu Zakona o upravnih taksah, in sicer: da so prejemni-
ki denarne pomoči kot edinega vira preživljanja, da so prejemni-
ki varstvenega dodatka po predpisih socialnega varstva ali da 
so prejemniki nadomestila za invalidnost po predpisih, ki ure-
jajo varstvo odraslih telesno in duševno prizadetih oseb. Status 
upravičenca dokažejo s pravnomočno odločbo.

Komisija, ki jo imenuje župan, bo preverjala pravočasnost pri-
spelih vlog, njihovo popolnost ter stanovanjske in druge razme-
re prosilcev. Komisija si lahko stanovanjske razmere udeležen-
cev razpisa tudi ogleda, in sicer na naslovu stalnega bivališča 
oziroma začasnega, če bo iz vloge razvidno, da prosilec živi na 
naslovu začasnega bivališča. 

Če se v postopku ugotovi, da je prosilec podal neresnične podat-
ke, ni upravičen do dodelitve neprofitnega stanovanja v najem 
in se ne uvrsti na prednostno listo.

Pri obravnavi vloge se upoštevajo razmere, ki so obstajale v 
času oddaje vloge in so navedene v vlogi. Kasnejše spremembe 
se NE upoštevajo. V dvomu se šteje, da se upoštevajo razmere 
na zadnji dan roka za oddajo vloge.
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V primeru, da prosilec odda nepopolno vlogo, bo pozvan na do
polnitev vloge. Vloge prosilcev, ki v roku ne bodo dopolnjene, 
in vloge, oddane po zaključku razpisnega roka, bodo s sklepom 
zavržene.

Po izteku roka za dopolnitev vlog bo komisija ugotovila upravi
čenost in v primeru izpolnjevanja pogojev opravila točkovanje in 
izdelala prednostno listo glede na število zbranih točk. Prednos
tna lista bo javno objavljena na enak način kot razpis.

Vlagatelji vlog bodo o uvrstitvi oz. neuvrstitvi na prednostno li
sto obveščeni z odločbo v roku dveh mesecev po preteku roka 
za oddajo vlog. Zoper odločbo je dovoljena pritožba. Rok za vlo
žitev pritožbe je 15 dni po prejemu odločbe. O pritožbi odloči 
župan v roku 60 dni. Odločitev župana o pritožbi je dokončna.

Po razrešitvi pritožb bo objavljen upravičenec, s katerim bo skle
njeno najemno razmerje za nedoločen čas za neprofitno naje
mnino.

V primeru, da upravičenec zavrne primerno stanovanje ali se na 
ponovni poziv k sklenitvi najemne pogodbe ne odzove, se črta iz 
seznama upravičencev. 

Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko dobite pri  
Nini Lukan na telefonski številki 04 50 50 713 in enaslovu nina.
lukan@ziri.si.

7. Predložitev dokazil

K vlogi za pridobitev neprofitnega stanovanja v najem mora pro
silec priložiti listine oz. dokazila. V primeru, da prosilec uveljav
lja dodatne točke po posameznih kriterijih, ustrezne priloge pa 
ni priložil, bo pozvan k dopolnitvi. V kolikor se na dopolnitev od
zove, da dodatnih točk ne bo uveljavljal, bo vloga obravnavana, 
kot da ni uveljavljal dodatnih točk.

Prosilec mora k vlogi priložiti naslednja dokazila:

1.  odločbo o odmeri dohodnine prosilca in drugih članov go
spodinjstva za leto 2019, ki so zavezanci za odmero;

2.  dokazila o vseh izplačanih neto plačah v letu 2020, če v letu 
2019 prosilec ali drug član gospodinjstva ni imel dohodkov 
iz delovnega razmerja, zaposlil pa se je v letu 2020 (Priloga 
št. 1); 

3.  izjavo o morebitnih neobdavčljivih dohodkih in prejemkih 
ter nazivih njihovih izplačevalcev za koledarsko leto 2019 
(Priloga št. 2); 

4.  v primeru, da v letu 2019 gospodinjstvo ni prejelo nobenih 
dohodkov, se priloži podpisana izjava (Priloga št. 3); 

5.  izjava o premoženjskem stanju prosilca in ožjih družinskih 
članov (Priloga št. 4);

6.  v primeru nezaposlenosti: potrdilo o nezaposlenosti pro
silca, njegovega zakonskega ali zunajzakonskega partnerja 
oziroma drugega družinskega člana (izda Zavod za zaposlo
vanje RS);

7.  veljavno dokazilo o stanovanjskem statusu: opis bivalnih 
razmer, če je prosilec brez stanovanja; najemna ali podnaje
mna pogodba, pogodba o bivanju v delavskem domu; doka
zilo o bivanju pri starših ali sorodnikih: potrdilo o stalnem 
prebivališču in gospodinjski skupnosti za starše oziroma 
sorodnike; prosilec, ki je lastnik stanovanja, dokazilo o las
tništvu: izpisek iz zemljiške knjige ali prodajna pogodba;

8.  dokumentacijo o trajni vezanosti na uporabo invalidskega 
vozička ali o vezanosti na trajno pomoč druge osebe, v koli
kor gre za invalida po 3. čl. pravilnika; 

9.  izjavo o vseh plačanih obveznostih, če je prosilec že imel v 
najemu neprofitno stanovanje;

10.  v primeru nosečnosti – zdravniško potrdilo o izkazani no
sečnosti;

11. potrdilo o rednem šolanju otrok, ki so starejši od 15 let;
12.  v primeru bivanja v neprimernem stanovanju dokazilo o 

kvaliteti bivanja (točkovalni zapisnik ali opis kvalitete sta
novanja: leto izgradnje, vlažno, kletno, dotrajane inštalacije 
ipd.);

13.  v primeru utesnjenosti – navedba stanovanjske površine z 
opisom posameznih prostorov in navedbo površin ter na
vedbo števila oseb, ki imajo v tem stanovanju prijavljeno 
stalno prebivališče in posamezne prostore uporabljajo;

14.  odločbo socialne službe o ločenem življenju roditeljev in 
mladoletnih otrok zaradi neprimernih stanovanjskih razmer 
(rejništvo, oskrba v tuji družini, zavodu, če so razlog oddaje 
neprimerne stanovanjske razmere);

15.  dokazilo o statusu roditelja, ki sam preživlja otroka (samo
hranilec) – odločba o prejemanju preživnine iz preživnin
skega sklada,  sklep o izvršbi zoper zavezanca ali izvršilni 
predlog; podpisana izjava, v kolikor očetovstvo ni urejeno 
ali da je drugi od staršev pokojni,  ali potrdilo, da je od vlo
žitve predloga za izvršbo preteklo že več kot 3 mesece. 

16.  dokazilo o invalidnosti (odločba Centra za socialno delo, Za
voda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Zavoda za 
zaposlovanje, Zavoda za zdravstveno zavarovanje RS);

17.  odločbo o razvrstitvi otroka, mladostnika ali mlajše polnole
tne osebe glede na zmerno, težjo ali težko duševno ali težko 
telesno motnjo ali izvid in mnenje specialistične pediatrične 
službe ali odločba o podaljšanju roditeljske pravice;

18.  dokazilo o številu let delovne dobe (v primeru, da je prosilec 
brez stanovanja ali podnajemnik – izpis podatkov ZPIZa o 
pokojninski dobi zavarovanca oz. prosilca; z najmanj 13 let 
(moški) oz. z najmanj 12 let (ženske) let delovne dobe), 

19.  dokazilo o družinskem nasilju – strokovno mnenje centra za 
socialno delo ter vladnih in nevladnih organizacij (materin
ski domovi, zatočišča – varne hiše, zavetišča, centri za po
moč žrtvam kaznivih dejanj), ki nudijo žrtvam psihosocialno 
pomoč ob nasilju;

20. odločba o dolžnosti preživljanja člana družine, ki ni otrok;
21.  potrdilo upravne enote, da je bil upravičenec izbrisan iz re

gistra stalnega prebivalstva in da je po izbrisu pridobil do
voljenje za stalno prebivanje, potrdilo iz evidence o odloči
tvah in izplačilih denarne odškodnine;

22. potrdilo o plačilu takse. 

Glede na okoliščine posameznega primera lahko Občina Žiri 
zahteva od prosilcev tudi druga dodatna dokazila, listine in po
jasnila na podlagi poziva.

Potrdila, ki ne izkazujejo trajnega statusa, ne smejo biti starejša 
od 30 dni od objave razpisa.

Razpisnik k vlogi priložene listine zadrži in jih po izteku razpi
snega roka udeležencem razpisa ne vrača.

Številka: 35230002/20201
Datum:  28. 8. 2020
 Mag. Janez Žakelj 
	 ŽUPAN
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Občina Žiri obvešča o objavi Javnega razpisa za sofinancira-
nje izobraževanja nadarjenih mladih glasbenikov in plesal-
cev Jobstov sklad za leto 2020. S sredstvi v višini 1.500 evrov 
bo sofinancirala izobraževanja nadarjenih mladih glasbeni-
kov in plesalcev v naslednjih vsebinah:

–  sofinanciranje šolnin glasbenih in plesnih šol doma in v 
tujini,

– sofinanciranje izposoje inštrumenta,
–  enkratne dotacije z namenom sofinanciranja udeležbe na 

seminarjih, mojstrskih tečajih, poletnih glasbenih šolah 
ali tekmovanjih,

– enkratne dotacije za nakup inštrumenta.

Kandidati prijavo oddajo osebno v sprejemni pisarni občine 
ali pošljejo na naslov: Občina Žiri, Loška cesta 1, 4226 Žiri, do  
12. 10. 2020.

Celotno besedilo javnega razpisa je objavljeno na spletni stra-
ni www.ziri.si.

MATEJA RANT

V ZŠAM Žiri so tudi letos v cerkvi sv. Martina v Žireh prazno-
vali god sv. Krištofa, svojega zavetnika. Z vsakoletno mašo se 
po besedah predsednika ZŠAM Žiri Marijana Dolenca zahvali-
jo za vse varno prevožene kilometre, obenem pa se v molitvi 
spomnijo vseh žrtev prometnih nesreč in njihovih svojcev. To 
pa je tudi priložnost, je še dejal Dolenec, da se v mislih in mo-
litvi spomnijo pokojnih članov njihovega združenja. Mašo je 
daroval žirovski župnik Andrej Jemec. Na praznovanju so se 
jim letos drugo leto pridružila tudi žirovska gasilska društva, 
ki so s svojimi vozili spremljala povorko članov ZŠAM, v kate-
ri je bilo sedemdeset članov iz 13 združenj, vseh udeležencev 
povorke pa je bilo osemdeset. Župnik je po maši tudi blagoslo-
vil vsa gasilska vozila. 
Člani ZŠAM pa so kot vsako leto ob začetku šolskega leta v pr-
vih dneh pouka skrbeli za varnost šolarjev na šolskih poteh. 
Letos je to nalogo opravljalo 24 njihovih članov v Žireh, Go-
renji vasi, Železnikih in na Jesenicah. "Skupaj so opravili 384 
prostovoljnih ur," je razložil Dolenec. V Žireh so nad varnostjo 
šolarjev v prometu bdeli na krožišču pri Petrolu, pred vsemi 
tremi vhodi v poslopje šole in v središču Žirov, pri čemer so 
jim v prvih dveh dneh priskočili na pomoč tudi policisti in 
občinski redarji. "Te točke smo namreč skupaj s Svetom za 
preventivo in vzgojo v cestnem prometu ocenili kot najbolj 
problematične," je razložil Dolenec in dodal, da so imeli ve-
liko dela predvsem z opozarjanjem staršev, naj svoja vozila 
parkirajo na označenih parkiriščih in otroke peš pospremijo 
do šole, namesto da jih zapeljejo čisto do vhoda v šolo. V pri-
hodnje načrtujejo še predavanja za četrtošolce, kako napisati 
pismo starim staršem, v katerem jim bodo svetovali, kako 

Varni na cesti vse leto
Člani Združenja šoferjev in avtomehanikov (ZŠAM) Žiri so se sredi julija že 19. leto 
zapored zbrali na praznovanju Krištofove nedelje. Ob začetku šolskega leta pa so kot 
vsako leto prve dni pouka skrbeli za varnost na šolskih poteh.

Člani ZŠAM Žiri so sredi julija v cerkvi sv. Martina v Žireh praznovali 
god svojega zavetnika sv. Krištofa. / Foto: arhiv ZŠAM

Ob začetku šolskega leta so v prvih dneh pouka skrbeli za varnost 
šolarjev na šolskih poteh. / Foto: arhiv ZŠAM

lahko poskrbijo za svojo varnost v prometu. "Učence prvih 
razredov pa bomo peljali tudi na cesto in jih opozorili na ne-
varne točke v prometu." Od 5. do 16. oktobra bodo sedmo leto 
zapored izvedli še t. i. pešbus, v okviru katerega šolarje spre-
mljajo na poti v šolo in jih opozarjajo na nevarnosti, ki jim 
pretijo na cesti, in na kaj morajo biti pozorni v prometu. Pri 
tej akciji jim priskočijo na pomoč tudi člani društva upoko-
jencev in avto-moto društva. 
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PROF. DR. JOŽE RAMOVŠ,  
INŠTITUT ANTONA TRSTENJAKA 

Ko so evropske države po letu 1990 vzpostavljale ta nujno po-
trebni finančni in organizacijski sistem socialne varnosti, so 
zakon o dolgotrajni oskrbi obljubljale tudi slovenske vlade. 
Nekatere so ga poskušale pripraviti do parlamentarne obrav-
nave, ni pa jim to uspelo. Upamo, da tokrat bo, saj je zakon o 
dolgotrajni oskrbi pogoj, da omogočimo dostojanstveno sta-
ranje naši in naslednjim generacijam.
Kot prejšnji bo treba tudi sedanji predlog zakona dodelati v 
nekaterih njegovih šibkih točkah. Prinaša pa tudi temeljne 
rešitve, ki gradijo na dobrih izkušnjah drugih evropskih dr-
žav in odgovarjajo slovenskim potrebam.
Ta predlog je prvi, kjer se bo delež javnih sredstev (BDP) za dol-
gotrajno oskrbo približal drugim evropskim državam. Zato bo 
vsak oskrbovanec imel vse storitve dolgotrajne oskrbe v celoti 
plačane iz zavarovanja. K novemu solidarnostnemu prispev-
ku za dolgotrajno oskrbo bodo prispevali zaposleni, gospodar-
stvo in upokojenci. To breme je treba ob staranju prebivalstva 
prevzeti zavestno, kakor so to storili v drugih državah, pa naj 
so sistem dolgotrajne oskrbe zgradili na novem zavarovanju 
(npr. Nemčija) ali davku (npr. Avstrija). Tega stroška nas ne 
bo nihče nikoli rešil, odlašanje pa nas je privedlo v stanje, da 
se dušimo v pomanjkanju sodobnih oskrbovalnih možnosti, 
da imamo toliko starih ljudi in njihovih svojcev prepuščenih 
sami sebi in da so naši domovi ob še taki prizadevnosti v sko-
raj nemogočem položaju.
Lokalna skupnost je edini politični in upravni subjekt, ki 
lahko organizira človeka dostojno dolgotrajno oskrbo svo-
jih ljudi, povsem enako, kakor je to z organizacijo in vode-
njem vrtcev, komunale in prometne infrastrukture. Država 
pa mora zagotoviti materialni in strokovni okvir, da lokalna 
skupnost te osnovne naloge lahko opravlja. Predlog zakona je 
odprl vrata za pristojnost lokalne skupnosti. V javni razpravi 
jo je treba razširiti, zlasti pa zagotoviti stvarne možnosti za 
njeno uresničevanje v praksi. Če bi ohranili skoraj vse dose-
danje domove centralizirane v državni upravi, bomo nada-
ljevali tragiko, ko morata dve tretjini slovenskih občin svoje 
najšibkejše ljudi kot begunce izvažati v velike domove po vsej 
Sloveniji in celo na Hrvaško.
Predlog zakona daje poudarek razvoju oskrbe in pomoči na 
domu; v tem je skladen s sodobnimi zakoni evropskih držav. 
Če bo zakon uveljavljen, bomo hitro dosegli trenutno odda-
ljeni cilj, da bo deležnih javne oskrbe na domu enako število 
ljudi, kakor jih je v domovih.
Predlog zakona daje vsakemu na izbiro, kakšno možnost bo 
izbral iz zavarovanja za dolgotrajno oskrbo – to je za sodob-
nega človeka zelo dobra novica. Pri izbiri je predvidena delna 
postopnost. Pri 1. kategoriji, to je pri najmanjši odvisnosti od 
pomoči, lahko izbere vse možnosti razen nastanitve v domu; 
ta je namenjena upravičencem, ki so ocenjeni od 2. do 5. ka-
tegorije odvisnosti od oskrbe. Nova možnost izbire bo pravi-

ca do denarnega prejemka iz zavarovanja za plačilo domače 
oskrbe v lastni režiji. Za 4. in 5. kategorijo najvišje odvisnosti 
od pomoči bo možna tudi zaposlitev oskrbovalca družinskega 
člana, ki bo iz sredstev tega zavarovanja zaposlen doma kot 
oskrbovalec z minimalno plačo – ob istih stroških za sistem, 
kakor če bi bil v ustanovi. To je med drugim tudi dobra poteza 
pri reševanju kadrovske krize.
Dobre rešitve predloga zakona o dolgotrajni oskrbi v Slove-
niji lahko v javni razpravi utrdimo, slabosti nadomestimo z 
ustreznimi rešitvami. Ob tem pa je treba osvežiti zavest, da 
tudi najboljši sistem in zakon o dolgotrajni oskrbi še ni kako-
vostna oskrba, ampak le nujen okvir zanjo. Humana oskrba 
svojih onemoglih ljudi je osnovna pravica in dolžnost vsa-
kega človeka, vsake družine in vsake krajevne skupnosti. Ta 
pravica in dolžnost je šola človeške solidarnosti za sožitje in 
uspešno sodelovanje, ki je ni mogoče nadomestiti z nobeno 
drugo.

Na poti k starosti prijazni občini Žiri
V letošnjem septembru je v javni razpravi predlog zakona o dolgotrajni oskrbi  
v Sloveniji.
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Družba POCLAIN HYDRAULICS, d. o. o., Žiri je del franco-
ske skupine POCLAIN HYDRAULICS GROUP. Naši visoko-
usposobljeni strokovnjaki razvijajo in tržijo tehnološko 
najnaprednejše sisteme hidravličnega prenosa moči na 
globalnem trgu. Proizvajamo hidravlične komponente in 
sisteme za najzahtevnejše kupce.

Ali želite postati del mednarodne skupine in razviti svoje 
sposobnosti v hitro razvijajočem se podjetju, katerega te-
meljne vrednote so: zaposleni, inovativnost, neodvisnost 
in globalnost?

 

K sodelovanju vabimo:
OPERATERJE V PROIZVODNJI 

(m/ž)

Naloge in odgovornosti: 
•  Nastavljanje, upravljanje in kontroliranje določenih tipov 

obdelovalnih strojev, npr. stružnic, strojev za vrtanje, 
brušenje, honanje ipd., vključno z večnamenskimi 
numerično krmiljenimi obdelovalnimi stroji (nastavitve 
se ponavljajo, procesi so stabilni)

Od vas pričakujemo: 
•  veselje do tehnike, ročne spretnosti, samostojnost pri 

delu, pripravljenost na večizmensko delo 
•  V., IV.  oz. III. stopnjo izobrazbe, zaželeno strojne ali 

kovinarske smeri
•  Izkušnje v proizvodnji so prednost

Nudimo zaposlitev za polni delovni čas, večizmensko delo 
v dinamičnem in prijetnem kolektivu, možnost strokovne-
ga usposabljanja in napredovanja znotraj podjetja, stimu-
lativno nagrajevanje in udeležbo pri dobičku.

Vse zainteresirane, ki iščete zaposlitev ali si želite no-
vih priložnosti, vabimo, da nam prijavo z življenjepisom  
čim prej oziroma najkasneje do 30. 9. 2020 pošljete na 
naslov: 

zaposlitev@poclain.com ali Poclain Hydraulics, d. o. o.,  
Industrijska ulica 2, 4226 Žiri.

LIJANA MLINAR, PREDSEDNICA PGD ŽIRI

Stara prikolica, ki smo jo uporabljali od sredine devetdese-
tih let in nam jo je že rabljeno podarila slovenska vojska, 
je bila dotrajana, nevarna in skoraj neuporabna, zato je bil 
skrajni čas, da jo zamenjamo. Prikolico smo naročili pri po-
nudniku gasilske opreme Euro Gv, d. o. o., in ustreza vsem 
standardom Gasilske zveze Slovenije. V začetku letošnjega 
leta se nam je ponudila še priložnost za nakup novejše in 
zmogljivejše rabljene motorne brizgalne. Tako smo poleg 
prikolice kupili še motorno brizgalno ter pripadajočo opre-
mo in orodje za gašenje požarov in prečrpavanje vode.  
Investicija je znašala 17 tisoč evrov. V veliko pomoč pri na-
kupu nam je bila donacija Zavarovalnice Triglav, ki smo jo 
prejeli konec lanskega leta. Novo opremo naj bi namenu 
slovesno predali v soboto, 29. avgusta. Člani PGD Žiri vsa-
ko leto zadnji konec tedna v avgustu pri gasilskem domu v 
Žireh organiziramo veselico s srečelovom. Letos zaradi ko-
ronavirusa druženja v večjem številu niso dovoljena, zato 
so veselica in drugi dogodki, s katerimi si pomagamo pri 
pridobitvi sredstev za nakup opreme, tokrat odpadli. Člani 
PGD Žiri smo prikolico z brizgalno prevzeli in predali name-
nu v ožjem krogu. 
Z novo pridobitvijo bomo hitreje in varneje prispeli na inter-
vencijo, kjer bomo zaradi boljše in zanesljivejše opreme še 
učinkovitejši.

Nova prikolica za  
prevoz brizgalne
V PGD Žiri smo konec avgusta namenu 
predali novo prikolico za prevoz motorne 
brizgalne z novejšo in zmogljivejšo 
brizgalno s pripadajočo opremo 
in orodjem za gašenje požarov in 
prečrpavanje vode.

Nova prikolica za prevoz motorne brizgalne z novejšo in bolj 
zmogljivo brizgalno s pripadajočo opremo in orodjem za gašenje 
požarov in prečrpavanje vode / Foto: Miha Jereb
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MATEJA RANT

V podjetju ŽustAl se ukvarjajo se z mehansko obdelavo kovin in 
varjenjem. "S korektnim in kakovostnim delom smo si ustva-
rili ugled in pridobili stalne poslovne partnerje," so na svojo de-
javnost ponosni v podjetju, ki je zraslo iz domače delavnice ob 
stanovanjski hiši v središču Žirov. A postopoma so posodabljali 
in razširjali svoje delo ter ga preoblikovali iz obrtne dejavnosti 
v podjetje za proizvodnjo komponent za znanstveno, vesoljsko, 
avtomobilsko in druge industrije, sedež podjetja pa preselili v 
nove prostore v Račevi. Pred časom sta vodenje podjetja od oče-
ta Romana Žusta prevzela Grega Žust in njegova sestra Tara 
Brus. Lani jim je uspel še posebno izjemen preboj, saj so postali 
eno prvih slovenskih podjetij, ki sodeluje z velikim evropskim 
raziskovalnim laboratorijem v Cernu.
Njihovo podjetje se je namreč lani junija udeležilo Dnevov slo-
venske industrije, ki so jih v Ženevi organizirali ministrstvo 
za izobraževanje, znanost in šport, Spirit Slovenija in Gospo-
darska zbornica Slovenije. "Za naše podjetje je v Ženevi vladalo 
ogromno zanimanje," je razložila Tara Brus. Od okoli tridesetih 
slovenskih podjetij, ki so se takrat predstavljala v Ženevi, so 
se dogovorili za največ sestankov, skupaj so jih opravili okrog 
trideset. Tako so navezali stike tudi s Cernom. "Na skupne 
sestanke smo se zelo dobro pripravili in sogovorniki so bili z 
nami zelo zadovoljni." Povabili so jih tudi na ogled njihove de-
lavnice s CNC-stroji, varilnice in merilnice, konec novembra 
pa so jih obiskali tudi v Žireh. "Ta čas so naša tretja največja 
stranka," se je pohvalila Tara Brus. Zanje opravljajo večinoma 
CNC-rezkanje in žično erozijo, to je rezanje prevodnih mate-
rialov, od aluminija in bakra do grafita, z električno iskro. V 
sodelovanju s Cernom na mesec ustvarijo za približno 15 tisoč 
evrov prometa, celoten promet, ki ga njihovo podjetje ustvari 
na leto, pa znaša okrog osemsto tisoč evrov. "To sodelovanje 
se je izkazalo za odlično priložnost. Vse skupaj se je namreč 

časovno ujelo s krizo v avtomobilski industriji, tako da smo 
lahko nadomestili izpad, ki je nastal na tem področju." 
Za zdaj v podjetju ponujajo zgolj storitve, v prihodnje pa raz-
mišljajo tudi o razvoju lastnih izdelkov in nadaljnji širitvi 
podjetja, je razkrila Tara Brus. Ta čas zaposlujejo deset ljudi, a 
počasi postajajo premajhni tudi proizvodni prostori v Račevi, 
ki se razprostirajo na štiristo kvadratnih metrih. Zato so že 
kupili parcelo v gospodarski coni v Račevi, kjer imajo v priho-
dnjih petih letih v načrtu zgraditi novo večjo proizvodno halo.

Ponosni na sodelovanje s Cernom
Žirovsko podjetje ŽustAl je sodobno družinsko podjetje z bogato tradicijo, ki že od leta 
1996 uspešno posluje na domačem in tujem trgu, poseben preboj pa so dosegli lani,  
ko so začeli sodelovati z Evropsko organizacijo za jedrske raziskave Cern.

Ekipa podjetja ŽustAl / Foto: arhiv podjetja

Tara Brus in Grega Žust v Cernu / Foto: arhiv podjetja
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VELIKA PONUDBA RABLJENIH VOZIL 
Z ZNANO ZGODOVINO IN GARANCIJO 

 

JAMČIMO KVALITETO 
 

FINANCIRANJE UREDIMO TAKOJ 

1.530€  
zdaj že od 1.280€  

možnost odplačevanja 
na obroke   

od 29,61€/mesec 

01/23-55-665 www.cresnik.si 
 

SAŠO ENIKO, KOMANDIR POLICIJSKE 
POSTAJE ŠKOFJA LOKA

Po besedah škofjeloških policistov so 
varnostne razmere dobre, ljudi pa kljub 
temu pozivajo, naj tudi sami več storijo 
za varnost.
Na cestah je znova več otrok, kar se ta 
čas pozna v bolj umirjeni in defenzivni 
vožnji voznikov, vendar ugotavljajo, da 
ni tako vse leto. Zato že zdaj napovedu-
jejo poostrene nadzore. Policisti bodo v 
okolici šol in vrtcev prisotni celo šolsko 
leto. Pozorni bodo na hojo otrok, njiho-
vo spremstvo do šole in domov s stra-
ni odraslih, na prečkanje cest, uporabo 
rutk in kresničk, pripetost z varnostni-
mi pasovi v vozilih, na prevoze otrok, na 
hitrost vožnje, pri kolesarjih na kolesar-
ske čelade in brezhibnost kolesa ter še 

marsikaj. Pravijo, da moramo otrokom 
vsi skupaj zagotoviti varno šolsko leto in 
zato pozivajo tako voznike kot starše, da 
ravnajo odgovorno.
Policiste zaposlujejo tudi vlomi. Na ob-
močju Žirov jih je bilo letos sedem. Sto-
rilci vlamljajo skozi okna in vrata, tarča 
pa sta običajno zlatnina in denar. Zato 
policisti pozivajo, da stvari večje vrednosti 
ne hranite doma in da poskrbite za svoje 
premoženje. Kot pravijo, izkušnje kažejo, 
da hišo najbolje varuje kombinacija iz-
vajanja samozaščitnih ukrepov, mehan-
skega in tehničnega varovanja ter dobri 
medsosedski odnosi. Prav tako lahko zelo 
pomagajo informacije o pojavu sumljivih 
oseb in vozil, kar sporočite bodisi na in-
terventno številko 113 ali pa na številko 
policijske postaje 04 502 37 00. Prosijo, da 
sume prijavite takoj, ko jih zaznate.

Policisti opozarjajo še, da je v zadnjem 
obdobju nekakšen trend, da oškodo-
vanci še pred obveščanjem policije o 
domnevnem kaznivem dejanju to s fo-
tografijami in video posnetki že sami 
"razglašajo" po družbenih omrežjih. Že-
lijo si, da bi bila kazniva dejanja najprej 
prijavljena policistom, ki jim bodo tudi 
svetovali, kako jim lahko pomagajo. 
Policijska postaja Škofja Loka je z orga-
nizirano stalno dežurno službo odprta 
24 ur, tako da lahko občani pokličejo 
kadarkoli.

Za varno šolsko leto
Škofjeloški policisti imajo te dni veliko dela. Začelo se je 
namreč novo šolsko leto, skrb policistov pa je usmerjena 
tudi v zagotavljanje varnosti premoženja ljudi in 
preiskovanje vlomnih tatvin.

Sašo Eniko
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#OstaniZdrav
Aplikacija za varovanje zdravja in življenja ljudi

Pomagajte zajeziti širjenje 
novega koronavirusa.

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE
REPUBLIKA SLOVENIJA Imam izbiro. Ravnam odgovorno. 

App Store Google Play

080 17 87

Naložite si 
#OstaniZdrav 

še danes.
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MATEJA RANT

Razvojna agencija Sora bo v petek, 25. 
septembra, na Biotehniški fakulteti in 
v ponedeljek, 28. septembra, v Bioteh-
niškem centru Naklo organizirala sen-
zorična ocenjevanja. Izdelke za ocenje-
vanje je mogoče dostaviti na Razvojno 
agencijo Sora do četrtka, 24. septembra.
"Verjamemo, da si proizvajalci oziro-
ma ponudniki domačih izdelkov poleg 
ustreznega izbora surovin in tehnolo-
gije pridelave oziroma predelave priza-
devajo doseči čim boljšo kakovost svojih 
izdelkov," poudarjajo v Razvojni agenciji 
Sora. Ob tem pa so prepričani, da sen-
zorična ocenjevanja lahko še bistveno 
pomagajo ponudnikom pri njihovem 
nadaljnjem delu in razvoju izdelkov 
znotraj predelovalne dejavnosti. Oce-
njevalna komisija namreč poda mne-
nje o senzoričnih lastnostih izdelkov, 

ki vključujejo videz, okus, vonj, barvo, 
strukturo, bistrost …, obenem pa tudi 
priporočila, kaj bi bilo še mogoče po-
praviti pri samih tehnoloških postop-
kih oziroma opozori na napake, ki se 
odražajo tudi pri senzoričnih lastnostih 
izdelkov. 
Ponudniki so svoje izdelke že imeli mo-
žnost posredovati na ocenjevanje Do-
brote slovenskih kmetij na Ptuju, zdaj 
pa imajo možnost senzoričnih ocenje-
vanj še na biotehniški fakulteti v Lju-
bljani in Biotehniškem centru Naklo. 
Na biotehniški fakulteti se senzorično 
ocenjujejo alkoholne pijače ter drugi 
sadni in zelenjavni izdelki, v Biotehni-
škem centru Naklo pa pekovski, mlečni 
in mesni izdelki. "Po izvedenih ocenje-
vanjih in prejetih rezultatih ocenjeva-
nja bo Razvojna agencija Sora objavila 
tudi javno povabilo za vključitev novih 
ponudnikov in novih izdelkov v blagov-

no znamko Babica in Dedek, naravni 
izdelki iz škofjeloških hribov. Prizna-
nje na senzoričnem ocenjevanju je na-
mreč eden izmed pogojev za vključitev v 
znamko," so pojasnili na Razvojni agen-
ciji Sora.
Na senzorična ocenjevanja tako vabijo 
vse, ki bi želeli preveriti kakovost svojih 
izdelkov, prav tako pa vabijo tudi vse, ki 
bi želeli svoje izdelke promovirati in tr-
žiti znotraj blagovne znamke Babica in 
Dedek, ki prispeva k dodatni razpoznav-
nosti kakovostnih lokalnih izdelkov, da 
se odzovejo javnemu povabilu. Vlogo na 
javno povabilo je mogoče oddati predvi-
doma do konca oktobra.

Senzorična ocenjevanja živilskih izdelkov
Na Razvojni agenciji Sora bodo organizirali senzorična ocenjevanja pekovskih, 
mlečnih in mesnih izdelkov ter izdelkov iz sadja in zelenjave.

Izdelke za ocenjevanje je 
mogoče dostaviti na Razvojno 
agencijo Sora do četrtka, 24. 
septembra.
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MATEJA RANT

Tudi v Žireh so s pomočjo evropskih 
sredstev v sodelovanju z Razvojno agen-
cijo Sora izpeljali projekt E-nostavno na 
kolo, v sklopu katerega so pridobili šest 
električnih koles za občane in turiste. 
Kolesa so na voljo v kolesarnici pri gasil-
skem domu na Dobračevi, z razpisom pa 
so na občini našli tudi ponudnika, ki bo 
kolesa oddajal v najem. Na ta način že-
lijo v Žireh popestriti turistično ponud-
bo in spodbujati trajnostno mobilnost, 
je poudaril Gregor Mlinar z Občine Žiri.

SERVISNI STEBRIČEK S POLNILNICO

Pri turistično-informacijski točki v Ži-
reh so postavili tudi servisni stebriček 
s polnilnico in stojali za kolesa, ki je 
namenjen splošni uporabi. "Obiskoval-
ci z električnimi kolesi bodo tu lahko 
napolnili baterijo ali zračnice oziroma 
opravili manjša popravila na kolesu," je 
razložil Mlinar. V sklopu omenjenega 
projekta pa so minuli konec tedna izpe-
ljali tudi dogodek, v okviru katerega so 
pripravili pestro kolesarsko dogajanje.

KOLESARSKI ZAJTRK

Začelo se je s Kolesarskim zajtrkom in 
popravilom koles za občane. Občanom 
je bil namreč na voljo serviser, ki je 
poskrbel za manjša popravila koles in 
obenem svetoval, kako jih čim bolje 
vzdrževati tudi v prihodnje. Prvih tri-
deset obiskovalcev je prejelo brezplač-
ni zavojček prve pomoči in kolesarski 
zvonček. Sočasno se je odvijalo še ko-
lesarjenje za otroke s šolo varne vožnje 
in kolesarjenje za odrasle. Za otroke 
so pripravili spretnostni poligon, ki je 
sestavni del kolesarskega izpita. Pred-
stavili so jim teoretične osnove pravil 
vedenja na cesti, cestnoprometne pred-
pise in prometne znake. Odrasli pa so 
lahko prisluhnili predavanju na temo 
varne vožnje s kolesom, vzdrževanja 
tehnične brezhibnosti kolesa ter pripra-
ve kolesa na zimo in novo kolesarsko 
sezono. Po teoretičnem delu so se lahko 
preizkusili še v vožnji na poligonu z la-
stnimi ali električnimi kolesi izbranega 
ponudnika.

Spodbujajo trajnostno mobilnost
V okviru projekta E-nostavno na kolo je po novem v Žireh občanom in obiskovalcem 
na voljo šest električnih koles.

Pri turistično-informacijski točki v Žireh so postavili servisni stebriček s polnilnico in stojali za 
kolesa. / Foto: Gorazd Kavčič

Pri turistično-informacijski točki v Žireh so postavili tudi servisni 
stebriček s polnilnico in stojali za kolesa, ki je namenjen splošni 
uporabi. Obiskovalci z električnimi kolesi bodo tu lahko napolnili 
baterijo ali zračnice oziroma opravili manjša popravila na kolesu.
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MATEJA RANT, FOTO: TANJA MLINAR

Zlasti ob koncu tedna je bilo letos poleti na kopališču Pusto-
tnik zelo živahno, saj so zaradi epidemije covida-19 mnogi 
dopust preživljali kar doma oziroma v bližnji okolici. Po no-
vem so imeli kopalci na voljo tudi sanitarije, poskrbeli so še 
za gostinsko ponudbo. V manjšem gostinskem objektu tik ob 
kopališču se je bilo namreč mogoče osvežiti s hladno pijačo 
ali sladoledom, ponujali so tudi manjše prigrizke. 
Ponudnika gostinskih storitev je občina izbrala na razpisu, je 
pojasnil Gregor Mlinar z Občine Žiri in dodal, da so se za go-
stinsko ponudbo odločili na pobudo občanov. Sanitarno enoto 
pa so po njegovih besedah postavili v okviru projekta Lesni 
feniks, v sklopu katerega bodo v prihodnje kopališče opremili 
še s kabino za preoblačenje, lesenimi klopmi in ležalniki. Kot 
opaža Mlinar, se je na območju Pustotniku letos ustavilo tudi 
precej obiskovalcev z avtodomi, večinoma iz Slovenije, kar 
dva meseca pa sta tam preživela tudi gosta iz Nizozemske, 
ki se zaradi karantene nista mogla vrniti domov. "Po koncu 

Nove pridobitve na  
območju Pustotnika
Na kopališču Pustotnik so v okviru 
projekta Lesni feniks pred poletjem 
postavili sanitarije, zaživela je tudi 
gostinska ponudba.

Na kopališču Pustotnik je bilo poleti zelo živahno. 

                        + poštnina

18
EUR

V knjigi vam razkrivamo 
koristne nasvete in 
postopke za domačo 
pripravo mlečnih 
izdelkov. Od najbolj 
preprostih, kot so 
kislo mleko, jogurt, 
kefir do zahtevnejših 
mehkih sirov v slanici, 
mocarele, sira za žar 
in drugih izdelkov iz 
smetane.
V knjigi je poleg cele 
palete navodil za 
izdelavo tudi več kot 
40 slastnih receptov 
za jedi, za katere so 
poleg drugih sestavin 
uporabljeni tudi 
mlečni izdelki.
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168 strani,17 x 23,5 cm, brošura

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.  
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si. 

Če želite, da vam jo pošljemo po pošti,  
se poštnina zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.

Letos so poskrbeli tudi za gostinsko ponudbo. 

Novost so lesene sanitarije.

karantene sta se odpravila še na raziskovanje drugih delov 
Slovenije, a sta se na koncu še za tri dni spet vrnila v Žiri, ker 
jima je bilo tu tako všeč," je razložil Mlinar. 
Pustotnik poleg ohladitve v Sori ponuja še številne druge 
možnosti za sprostitev in rekreacijo. Med drugim je mogoče 
brezplačno najeti igrišče za odbojko, ki je tudi osvetljeno.
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PONUDBA:
l  REZANO CVETJE, LONČNICE, SADIKE ZELENJAVE, OKRASNI 

LONČKI, SVEČE, ZEMLJA, PESEK …
l	 PESTRA IZBIRA MAČEH, RES, TRAJNIC, NASADKOV …
l	 DARILA ZA RAZLIČNE PRILOŽNOSTI, ARANŽIRANJE DARIL
l   IZDELUJEMO ŽALNE ARANŽMAJE, BREZPLAČNO PRIPELJEMO 

NA POKOPALIŠČE IN UREDIMO POSLOVILNO VEŽICO

l		 	ŽELITE PRESENETITI VAŠE NAJDRAŽJE …  
POKLIČITE IN DOSTAVILI BOMO NA ŽELENI NASLOV

 

Cvetličarna Marinka
Sabina Čuk, s. p.

Jezerska ulica 3a
4226 Žiri

T: 04 51 91 204, M: 031 33 90 20, E: cvet.marinka@telemach.net
     Cvetličarna Marinka

LESKO Žiri d.o.o., Pot v Skale 10, 4226 Žiri

LESKO
ALU FLAT

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

LESENA IN ALU/LES OKNA  |  VHODNA VRATA ZA HIŠE

KRISTINA MIKLAVČIČ, RAZVOJNA AGENCIJA SORA

Želite svojo kulinarično ponudbo nadgraditi z novimi jedmi? 
Želite v izbor živil v večji meri vključiti lokalne surovine? 
Imate kot ponudniki lokalnih živil primerno ponudbo za pri-
pravo kulinaričnih dobrot lokalnih gostincev? Želite s svojo 
gostilno oz. turistično kmetijo in s svojimi hišnimi speciali-
tetami prispevati k turistični prepoznavnosti območja? Bi bili 
del kulinaričnega festivala? 
Če so bili vaši odgovori pritrdilni, vas Razvojna agencija Sora, 
OOZ Škofja Loka, KGZS – Kmetijsko gozdarski zavod Kranj in 
Društvo za razvoj podeželja Resje vabimo k sodelovanju pri 
projektu Okusi Škofjeloškega. S tem projektom želimo par-
tnerji postaviti kulinarični temelj dodatne turistične ponud-
be na škofjeloškem območju. S povezovanjem ponudnikov 
lokalnih živil in gostinskih ponudnikov, vključno s turistič-
nimi kmetijami, želimo prenoviti obstoječo kulinarično po-
nudbo in jo nadgraditi z vključitvijo novih jedi ter hišnih spe-
cialitet, ki temeljijo na uporabi lokalnih surovin, tradiciji in 
sodobni kulinariki. Rezultat poglobljenega dela s turistično-
-gostinskimi ponudniki in lokalnimi pri/predelovalci bo nov 

turistično-kulinarični produkt – kulinarični festival Okusi 
Škofjeloškega, ki se bo odvijal konec januarja 2021. 
V juniju smo izvedli že uvodno motivacijsko srečanje gostin-
skih ponudnikov in ponudnikov lokalnih živil s priznanim 
kuharskim mojstrom Urošem Štefelinom, ki nam je pri iz-
vedbi projekta v veliko motivacijsko in strokovno podporo, z 
namenom vzpostavitve kulinarično zanimive destinacije in 
turistične obogatitve pa vas v okviru projekta Okusi Škofjelo-
škega vabimo še na naslednja dogodka: delavnico za gostin-
ske ponudnike in turistične kmetije – komunikacija z gosti 
(5. in 6. oktober 2020) in kulinarično delavnico za širšo jav-
nost – uporaba zelišč in začimb v prehrani (8. oktober 2020).
V oktobru in novembru pa se boste lahko udeležili še: kuli-
narične delavnice za gostinske ponudnike in širše – priprava 
kruhov in pekovskega peciva; kulinarične delavnice za širšo 
javnost – obujanje starih loških jedi; delavnice inovativni na-
čini serviranja in postrežbe ter ureditev ambienta; izobraže-
vanj za ponudnike lokalnih živil – veterinarski in sanitarni 
predpisi, delo tržnih inšpektorjev in izdaja računov.
Predhodne prijave na posamezne dogodke so obvezne, da 
lahko z omejitvijo udeležbe ob upoštevanju drugih zaščitnih 
ukrepov zadostimo priporočilom NIJZ za preprečevanje širje-
nja okužbe s koronavirusom. O točnih lokacijah posameznih 
dogodkov bomo vse zainteresirane obvestili naknadno. Va-
bljeni, da se nam na aktivnostih pridružite in s tem soobliku-
jete Okuse Škofjeloškega!
Projekt Okusi Škofjeloškega sofinancirata Evropska unija iz 
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Repu-
blika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja 2014–
2020.

Okusi Škofjeloškega
Povabilo k sodelovanju pri oblikovanju 
nove kulinarične ponudbe in novega 
turističnega produkta
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NUŠA SVOLJŠAK 

Tri Fare ležijo v naselju Rosalnice pri 
Metliki. Romarski kompleks se odliku-
je po treh gotskih cerkvah, stisnjenih 
znotraj pokopališkega obzidja. Naša ro-
marska skupina se je tja odpravila peš v 
soboto, 1. avgusta. Romali smo šest dni.
V Smrečju sta nas prvi dan počakala 
Fanči in Ciril, nam pripravila prigrizek, 
ogledali pa smo si tudi cerkvico Mariji-

nega vnebovzetja. Od Podlipe do Smre-
čja in nazaj vodi romarska pot, del poti 
smo tudi mi prehodili. Ta dan smo si 
ogledali še cerkev v Podlipi in cerkev Sv. 
Trojice v Vnanjih Goricah. Noč smo pre-
spali v Ašičevem domu, gospod Drago se 
je zelo potrudil, da smo se prijetno poču-
tili. Dan je bil vroč in soparen, naslednji 
štirje dnevi so bili ali oblačni ali megle-
ni in deževni. Pot čez Ljubljansko barje 
sprva ne vzbudi posebnega zanimanja. 

Močvirske ravnice, travniki, njive, jarki 
in pesem ptic pa so se vsaj mene dota-
knile. Le nadležni komarji nam niso bili 
najbolj všeč. Drugo noč smo prespali na 
Kureščku. Na njegovem vrhu se nahaja 
romarska cerkev sv. Marije. To je edina 
cerkev na Slovenskem, ki je posvečena 
kraljici miru. Škoda, ker je ob priho-
du močno deževalo in maša ni bila na 
prostem. Cerkev v Velikih Laščah stoji 
na vzpetini med hišami, posvečena je 
Marijinem rojstvu. Gospod župnik nam 
je pustil odprta vrata, tako da smo si 
cerkev lahko ogledali. Zelo zanimiva je 
bila tudi starodavna cerkvica sv. Urha v 
Maršičih. V njej je zanimivo prikazana 
Marija, ki ne sedi na prestolu, ampak 
na gričku, ki je poln rož. V majhni idilič-
ni vasici Rigelj pri Ortneku smo prespali 
tretjo noč. Vas sestavljata le dve doma-
čiji. Na kmetiji imajo mini živalski vrt, 
gojijo damjake, jelene, lame. Po obilnem 
zajtrku smo pot nadaljevali skozi Ribni-
co do Kočevja. Ob 19. uri smo se udeležili 
svete maše, tamkajšnji župnik pa nam 
je povedal veliko zanimivega o cerkvi in 
fari. Skozi kočevske gozdove vodi veliko 
poti, vendar se lahko hitro tudi izgubi-
mo. Če pravemu Kočevarju povemo, da 
smo šli skozi Rajhenav, da smo videli 
petsto let staro kraljico Roga, Čermo-
šnjiško jelko, ter prelepo jaso Resa in 
ribnike, vam bo zagotovo potrdil, da ste 
ali smo videli stvari, na katere so izre-
dno ponosni.
Vsak dan smo molili, zahvalili smo se 
dobrotnikom na poti, molili smo za 
zdravo pamet in primerno vreme. Za-
dnji dan smo romanje nadaljevali do 
Semiča. Gospa Mateja nam je spekla po-
gačo za prijazno dobrodošlico v Beli kra-
jini. Ogledali smo si še cerkev na Vinjem 
Vrhu in izvir reke Krupe. Pred nami so 
bili še zadnji kilometri. Prehodili smo 
dolgo pot, okrog 160 kilometrov, večkrat 
je bila pot mokra in blatna. Stiski rok, 
objemi, ganjenost, tudi solze so prite-
kle ob prihodu na cilj. Sledila je še sve-
ta maša in ogled cerkva. Mašo je vodil 
župnik Andrej Jemec s pomočjo kaplana 
Anžeta Cunka. Na večerji pri Mojci v Ro-
salnicah smo veselo zaključili romanje 
Romarskega društva ŠmaR Žiri 2020.

Romanje do Treh far
V romarskem društvu ŠmaR Žiri so se tudi letos odpravili na večdnevno romanje, 
tokrat do romarskega središča Tri fare pri Metliki v Beli krajini.

Blagoslov župnika Andreja Jemca v cerkvi sv. Martina v Žireh pred odhodom na pot  
Foto: Helena Oblak

Božjepotniki na cilju v romarskem središču Tri fare / Foto: Janez Urh
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LUKA ČADEŽ, POVELJNIK PGD DOBRAČEVA

Usposabljanje je potekalo v okolici gasilskega doma Dobrače-
va. Udeležilo se ga je 33 tečajnikov – poleg domačih operativ-
cev še kolegi iz PGD Vižmarje Brod in PGD Žiri. Zaradi učinko-
vitejšega dela na deloviščih smo tečajnike že pred začetkom 
usposabljanja razdelili v pet skupin velikosti gasilskega od-
delka. V sestavu so bili: vodja, bolničar, dva tehnična reševal-
ca in trije gasilci. Pred vsako delovno točko so si člani skupine 
vloge med seboj zamenjali – tako so se lahko preizkusili tudi 
v vlogah, ki jim nekoliko manj ustrezajo.
Ekipo inštruktorjev so sestavljali izkušeni operativni člani iz 
PGD Dobračeva, PGD Vižmarje Brod, PGD Postojna in GB Lju-
bljana. Podrobnosti scenarijev tečajnikom vnaprej niso bile 

poznane. Prisotni inštruktorji so s svojimi izkušnjami in ne-
katerimi "nepredvidenimi" spremembami scenarijev poskr-
beli, da je bil končni uspeh opravljene naloge odvisen od pri-
spevka vsakega izmed tečajnikov znotraj skupine. 
Pripravljenih je bilo pet delovišč oz. scenarijev:
Delovišče 1 – Prva pomoč (trčenje mopeda in osebnega vozila, 
več poškodovanih); 
Delovišče 2 – Prometna nesreča (trčenje dveh vozil, eno osta-
ne na boku); 
Delovišče 3 – Pnevmatske dvižne blazine (delovna nesreča v 
gozdu pri natovarjanju hlodov na prikolico, oseba ukleščena 
pod hlodom);
Delovišče 4 – Vrvna tehnika (vozilo zapeljalo s ceste po brežini 
navzdol in se obrnilo na streho, voznik je pod vozilom);
Delovišče 5 – Žični poteg (pri popravilu zavor se je krajanu trak-
tor nekontrolirano premaknil in zdrsnil po brežini navzdol).
Usposabljanje se je začelo ob 8. uri z zborom in predstavitvijo 
usposabljanja. Na vsakem delovišču je imela skupina na voljo 

60 minut: uvod v scenarij in pregled opreme, ki je bila na voljo 
za izvedbo (5–10 minut), izvedba vaje (30 minut), komentar 
in kratka analiza izvedbe (10 minut), pospravljanje opreme in 
premik na naslednje delovišče (10 minut). Po zaključku dela 
na zadnji točki je sledilo čiščenje in pospravljanje uporabljene 
opreme in vozil. Cilji usposabljanja so bili obnoviti oz. dopolni-
ti znanje tehničnega reševanja in prve pomoči ter medsebojno 
spoznavanje in izmenjava izkušenj med udeleženci. Vsi sce-
nariji so bili načrtovani na podlagi realnih situacij, s katerimi 
se srečujemo. Verjamem, da bo vsaj kakšna tako pridobljena 
informacija ali izkušnja pripomogla k našemu hitremu in še 
učinkovitejšemu posredovanju na terenu. 
Hvala vsem sodelujočim ter podjetjem in posameznikom, ki 
ste s svojim prispevkom pripomogli k organizaciji dogodka.

Uspešno izveden tehnično-reševalni dan
Dobračevski gasilci vsako leto tretji konec tedna v avgustu organiziramo tradicionalno 
prireditev Adijo počitnice. Žal smo jo bili letos zaradi epidemije covida-19 primorani 
odpovedati. Kljub vsemu smo omenjeno soboto "po gasilsko" izkoristili. Organizirali 
smo enodnevno usposabljanje Tehnično-reševalni dan Dobračeva 2020. 

Reševanje ukleščene osebe izpod hlodovine s pomočjo pnevmatskih 
dvižnih blazin / Foto: Borut Šorli

VLEČNE KLJUKE

Kvalitetna in

hitra
 montaža

VLEČNE KLJUKE

Kvalitetna in

hitra
 montaža

Hernec, d. o. o.
Spodnje Pirniče 52c

1211 Ljubljana Šmartno

www.hernec.si
info@hernec.si

Tel: 01 362 10 11
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Od nedelje, 13. 9., do srede, 30. 9. 2020 • Galerija Zvonik (cerkev sv. 
Martina)
Razstava ob 40-letnici Žirovskega občasnika: risbe in fotografije iz 
arhiva 

Romarsko društvo ŠmaR Žiri, Žirovski občasnik in Muzejsko društvo Žiri, 
E: miha.naglic@siol.net, bogataj.katja@gmail.com 

Sobota, 26. 9. 2020 • Muzej Žiri, ob 18. uri 
Odprtje razstave akademskega slikarja Staneta Kosmača

Muzejsko društvo Žiri, E: stane.kosmac@siol.net  

Petek, 2. 10. 2020 • Kino Žiri, ob 19.30
Brezniška barufa: film o predstavi iz 2019

Muzejsko društvo Žiri, E: maja.justinj@gmail.com,  
alojz.demsar@guest.arnes.si 

Petek, 9. 10. 2020 • Muzej Žiri, ob 19. uri 
Predavanje Pavla Carja: Slovenci junaki avstrijskih armad – njihova ter 
odlikovanja borcev za severno mejo

Domoljubno društvo General Maister Žiri in Muzejsko društvo Žiri,  
E: janezj113@gmail.com 

Sobota, 10. 10. 2020 • Gasilski dom PGD Žiri
Dan odprtih vrat PGD Žiri

PGD Žiri, T: 051 712 079

Koledar dogodkov september–oktober–november 2020
Zaradi razmer s koronavirusom si organizatorji pridržujejo pravico do 
sprememb. Ažurne informacije so objavljene na občinski  
spletni strani www.ziri.si.  

NINA ISTENIČ, MAG. KIN.

Kdaj ste si nazadnje izmerili krvni tlak? 
Pa se tudi spomnite, kdaj ste nazadnje 
preizkusili svoje ravnotežje ali vzdr-
žljivost? Primerna telesna zmogljivost 
je velikega pomena za naše zdravje in 
dobro počutje. Omogoča nam učinkovi-
to izvajanje vsakodnevnih dejavnosti in 
predstavlja podlago za uživanje v pro-
stočasnih gibalnih dejavnostih ali pre-
magovanje priložnostnih izzivov. Pri-
pomore k boljšemu počutju, predstavlja 
protiutež sedečemu življenjskemu slo-
gu ali ponavljajočim se obremenitvam 
delovnega mesta in je podlaga za varno 
športno vadbo.
Pri tem pa je pomembno, da so različ-
na področja telesne zmogljivosti (vzdr-
žljivost, moč, ravnotežje, gibljivost, 
koordinacija ...) in različni deli telesa 
primerno razviti, saj nam le to lahko 
zagotavlja preventivo pred različnimi 
mišično-skeletnimi obolenji. V ambu-
lanti Arcus Medici s pomočjo meritev 
ŽIRfit prebivalcem nudimo možnost 
vpogleda v njihovo telesno zmogljivost 
ter strokovni posvet z zdravnikom in 
kineziologom, kjer skupaj ugotovimo, 

katera področja bi bilo priporočljivo iz-
boljšati, in svetujemo, kako. 
Glede na trenutno situacijo smo se od-
ločili, da ŽIRfita letos v običajni obliki ne 
bo, zato vabimo vse, ki bi si želeli preve-
riti svojo telesno zmogljivost, da se na-
ročite na meritve v ambulanti. Meritve 
se izvajajo individualno, po koncu pa 
naredimo tudi analizo doseženih rezul-
tatov in se pogovorimo o tem, kaj bi bilo 
priporočljivo izboljšati in kako lahko to 
storite.
Zakaj?
... ker vidite, kako "fit" ste v primerjavi 
z vrstniki,
... ker vam lahko svetujemo, kako 
zmanjšati možnosti za bolečine v skle-
pih, poškodbe, slabo telesno držo,
... ker vam svetujemo, kako zmanjšati 
vplive sedečega življenjskega sloga ali 
ponavljajočih se obremenitev,
... ker z rednim spremljanjem lahko 
ukrepate, preden pride do negativnih 
vplivov na vaše zdravje,
... ker vam nudimo strokovne nasvete 
in podporo na poti k še boljšemu zdrav-
ju in dobremu počutju,
… ker boljša telesna zmogljivost pome-
ni tudi bolj odporen imunski sistem.

Vabljeni na letošnji ŽIRfit  
v ambulanto
Glede na trenutno situacijo smo se odločili, da ŽIRfita 
letos v običajni obliki ne bo, zato vabimo vse, ki bi si 
želeli preveriti svojo telesno zmogljivost, da se naročite 
na meritve v ambulanti Arcus Medici.

V središču Žirov, natančneje zraven mleko-
mata kmetije Pr' Bukovcu, spet stoji jajce-
mat. Tokrat jajca prihajajo s hribovske kme-
tije Pr' Tonet iz Rovtarskih Žibrš. Kmetija se 
ukvarja s pridelavo jajc iz proste reje, za kar 
imajo vso potrebno dokumentacijo in nad-
zor (monitoring na prisotnost salmonele). 
Kokoši se pasejo na velikem travniku na 
svežem zraku in naravni dnevni svetlobi. V 
avtomatu boste našli sveža jajca njihovih 
pridnih in zadovoljnih kokoši, saj verja-
mejo, da srečne kokoši znesejo najboljša 
jajca.

Jajcemat v Žireh

FOTO: TONI PIVK
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PREDPRODAJA
SMUČIŠČE CERKNO

Sezonske vozovnice v predprodaji od 15. 9. 2020 dalje  I  www.ski-cerkno.com  I  05 37 43 400  I  info@hotel-cerkno.si

DNEVNE 
smučarske vozovnice 2020/21

REDNA
CENA

predprodaja
01.10. - 15.11.2020

predprodaja
16.11. - 01.12.2020

DNEVNA

JUTRANJA
(od 9.00 do 13.00)

odrasli
mladina, seniorji
otroci

odrasli
mladina, seniorji
otroci

33,00 €
28,00 €
19,00 €

29,50 €
26,00 €
17,00 €

28,00 €
24,00 €
16,00 €

25,00 €
22,00 €
14,50 €

30,50 €
26,00 €
17,50 €

27,00 €
24,00 €
15,50 €

PAKETNE (poljubne dni v sezoni)
smučarske vozovnice 2020/21

REDNA
CENA

predprodaja
01.10. - 31.10.2020

predprodaja
01.11. - 01.12.2020

PAKET
3-DNEVNA

PAKET
5-DNEVNA

PAKET
7-DNEVNA

odrasli
mladina, seniorji
otroci

odrasli
mladina, seniorji
otroci

odrasli
mladina, seniorji
otroci

96,00 €
80,00 €
56,00 €

153,00 €
130,50 €
90,50 €

211,00 €
177,00 €
122,50 €

81,50 €
68,00 €
47,50 €

130,00 €
111,00 €
77,00 €

179,00 €
150,50 €
103,50 €

89,00 €
74,00 €
52,00 €

141,50 €
120,50 €
83,50 €

195,00 €
163,50 €
113,50 €

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K
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TANJA MLINAR

Tako kot že vrsto let zapored je bilo tudi letos mogoče okušati 
čare kresne noči na Ledinici. Občina Žiri je tudi letos pripra-
vila Kresni večer, ki se je v preteklih letih odvijal v cerkvi sv. 
Ane, letos, v času koronavirusa, pa zunaj pred mežnarijo v 
prijetnem objemu narave.
Zbrala se je precejšnja množica, ki je prisluhnila dekliški vo-
kalni skupini AddBeat in njihovim gostom. Prisotne je nago-
voril župan Janez Žakelj. Prireditev je vodila Tamara Humar, 

ki je v uvodu predstavila šege in navade naših prednikov na 
šentjanževo. Številne legende nam govorijo o moči ognja in 
moči praprotnega semena na kresno noč. Tako so poskrbeli 
za še eno prijetno druženje ob pesmi in besedi ter nato ob 
kresu, ki so ga pripravili taborniki.

Čari kresne noči  
na Ledinici

Dekliška vokalna skupina AddBeat 

Lukavi Luka in Šmentane Muhe Številne legende govorijo o moči ognja na kresno noč. 
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Renault CLIO
Neskončno zapeljiv

OMEJENA
SERIJA

*Velja ob nakupu preko Renault Financiranja in vključuje 5 let podaljšanega jamstva, 5 let brezplačnega rednega servisa ter obvezno in osnovno kasko zavarovanje za prvo leto. 5 let jamstva obsega 2 leti tovarniške garancije in podaljšano jamstvo za 3., 4., in 5. 
leto ali 100.000 km, karkoli se zgodi prej. Brezplačni redni servis velja 5 let ali 100.000 km, karkoli se zgodi prej. **Renault Financiranje ni pogoj za pridobitev paketa zimskih pnevmatik. Več informacij o ponudbi, nakupu in pogojih nakupa je na voljo na renault.si.

Poraba pri mešanem ciklu 3,3 – 5,6  l/100 km. Emisije  CO2 85 - 127 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6b. Emisija NOx: 0,0158 – 0,08 g/km. Emisija trdnih delcev: 0,00002 – 0,00105 g/km. Število delcev (x1011): 
0,01 – 23,22. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunan-
jega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.  Slika je simbolna. Renault Nissan Slovenija, d.o.o., Dunajska 22, 1511 Ljubljana.

Vaš trgovec v Kranju
AVTOHIŠA REAL, d. o. o., PE Remont Kranj
Ljubljanska cesta 22, Kranj, 04 2015 223

Renault priporoča renault.si

Vaš trgovec v KRANJU AH REAL, d.o.o. PE REMONT Kranj, Ljubljanska c. 22, 
Andrej 041 308 956, Boštjan 041 740 878, Damir 041 789 758.  
Delovni čas: pon–pet: 8.00–18.00, sobota: 9.00–12.00. 

5 let jamstva po polovični ceni* 
1 leto brezplačnega osnovnega kasko zavarovanja* 
3 leta vzdrževanja* 

+ paket zimskih pnevmatik

Podana maloprodajna cena (MPC) je neobvezujoča priporočena cena in vključuje 22-odstotoni DDV in DMV. Cena velja za model Dacia Sandero Essential 1.0 Sce 75.  *Ob nakupu vozila z Dacia Financiranjem 
prejmete brezplačno osnovno kasko zavarovanje za prvo leto, redno vzdrževanje vozila za 3 leta oziroma 60.000 km, karkoli se zgodi prej in 5 let jamstva po polovični ceni. 5 let jamstva obsega 2 leti tovarniške 
garancije in podaljšano jamstvo za 3., 4., in 5. leto ali 100.000 km, karkoli se zgodi prej. Pogoj za pridobitev omenjenih ugodnosti je obnova avtomobilskega zavarovanja v naslednjem letu preko Dacia 
Financiranja. Več informacij o ponudbi, nakupu in pogojih nakupa je na voljo na dacia.si. Poraba pri mešanem ciklu: 4,338−7,668 l/100 km. Emisije CO2: 114−150 g/km. Emisijska stopnja: EURO6Dt. Emisija 
NOx: 0,0175−0,0364 g/km. Emisija trdnih delcev: 0,00067−0,00089 g/km. Število delcev (x1011): 0,01−0,04. 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. Renault Nissan Slovenija, d. o. o., Dunajska 22, 1511 Ljubljana.

Dacia. Zanesljiv partner GRZS.

 že za 
8.590 €

Dacia priporoča   dacia.si

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

Dacia Sandero

Spletna trgovina www.laprina-medley.si

www.laprina.si

Obiščite nas v našem razstavnem salonu

Loška c.1, ŽIRI

SALON ZA NEGO TELESA

040 799 066

Masaže   Nohti   Ličenja

Grafično oblikovanje

Sistemi za kreativno oglaševanje

Digitalni tisk

Lasersko graviranje

Velikoformatni tisk

Dodelave

Sublimacijski tisk

Promocijski tekstil

UV tisk

Poslovno promocijska darila

031 767 788 info@laprina.si
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ELEKTRIČNI MOTORBENCINSKI/DIZELSKI MOTOR 

  Poraba v kombiniranem načinu vožnje: od 0 do 5,2 l/100 km. Izpuh CO2: od 0 do 118 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6. Vrednost specifične emisije dušikovih oksidov 
NOx: od 0 do 0,0600 g/km. Emisije trdnih delcev: od 0 do 0,00162 g/km. Število delcev: od 0 do 4,84. 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. *Serijsko odvisno od nivoja opreme. **Inteligentne funkcije za pomoč pri vožnji in večjo varnost. Na voljo kot opcijska oprema.

NOVI SUV PEUGEOT 2008
ODDOLGOČASI PRIHODNOST
S PEUGEOT 3D i-Cockpit®-om

AVTO LEV d.o.o. PE VRHNIKA, Ljubljanska c. 16a, 1360 Vrhnika, tel. 01 755 8010

PEUGEOT_novi_2008_oglas_POLETJE_A5_SAJ_v2.indd   1 29/06/2020   11:48

POGREBNE STORITVE, HIPNOS d.o.o., Žlebe 98,  
1215 Medvode, P.E. Barletova cesta Preska - Medvode

telefon: 01/ 361 35 89, www.hipnos.si

www. hipnos. si
24-urna dežurna št.: 051 620 699

hipnos@hipnos.si

Ob izgubi Vaših najdražjih  
Vam priskočimo na pomoč  
in Vam v celoti opravimo  

kompletno pogrebno 
storitev.

26
let tradicije

26
let tradicije

POGREBNE STORITVE, HIPNOS d.o.o., Žlebe 98,  
1215 Medvode, P.E. Barletova cesta Preska - Medvode

telefon: 01/ 361 35 89, www.hipnos.si

www. hipnos. si
24-urna dežurna št.: 051 620 699

hipnos@hipnos.si

Ob izgubi Vaših najdražjih  
Vam priskočimo na pomoč  
in Vam v celoti opravimo  

kompletno pogrebno 
storitev.

26
let tradicije

26
let tradicije

JEZIKOVNI TEČAJI

RAČUNALNIŠKI TEČAJI

TEČAJI ZA PROSTI ČAS

Windows   Word   Excel   Power Point

MEKON LOKA D.O.O.
Podlubnik 253, 4220 Škofja Loka

tel.: 04 51 50 590
info@mekon-loka.si
www.mekon-loka.si

ZA:
učence
dijake

študente
odrasle

upokojence

KDAJ?
Pričetki od   

28.septembra 
dalje.

Na voljo je 
več kot 150 

različnih 
terminov.

PONUDBA
Na voljo so začetni 

in nadaljevalni 
tečaji ( od 1. do 7. 

stopnje ), utrjevanje 
šolske snovi, 

priprava na maturo, 
individualni pouk, 

tečaji za zaključene 
skupine.

Angleščina   Nemščina   Italijanščina
Španščina   Francoščina   Portugalščina

Ruščina   Japonščina   Kitajščina
Poljščina   Hrvaščina   Slovenščina

Mozaik   Klekljanje   Retorika    Keramika   
Slikanje  Fotografija  Poslikava stekla, svile,...



cena 
529,00 EUR

BON ZA 30 EUR 
popusta

Prenosni računalnik LENOVO 81W80048SC
15,6' FHD/i3-1005G1/8GB/SSD256GB NVMe/WIN10
Obroki: že od 22,33 EUR/mesec

 

 

NOVO! 
Nakup na obroke samo z osebnim dokumentom – 
do 24 mesecev do 3000 EUR v petih minutah!
Za manj kot 140 EUR na mesec si lahko opremite celo stanovanje z belo 
tehniko, malimi aparati in ostalo vam bo še za soliden televizor!
 

 

Internet: gluhicom.si
Telefon: 04 510 60 90
E-pošta: info@gluhicom.si
Odprto: 8–12 in 14–18, sobota: 9–12

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

Garantiramo najnižje cene gospodinjskih aparatov naslednjih proizvajalcev – preverite v trgovini:
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Sušilni stroj GORENJE DE72/G
Toplotna črpalka, 7Kg, A++, 5 let garancije
Obroki: že od 20,14 EUR/mesec

priporočena cena
569,90 EUR

akcijska cena
449,99 EUR

Depilator PANASONIC ES-EL9A-S503
Vrhunski depilator, mokro-suhi, 10 nastavkov, vse v enem

priporočena cena
699,00 EUR

akcijska cena
599,99 EUR

cena 
128,99 EUR

BON ZA 20 EUR 
popusta

Televizor PHILIPS 50PUS8505/12
127 cm, ANDROID, P-5 procesor, 4K UHD, trojni AmbiLight
Obroki: že od 26,85 EUR/mesec

Kuhinjski robot MUM5XW20
1000W, veliko nastavkov, vgrajena tehtnica
Obroki: že od 14,68 EUR/mesec

preverjeno najnižja 
cena v Sloveniji

328,00 EUR

Trislojna zaščitna maska
10 kosov:  5,00 EUR

Dezinfekcijsko 
sredstvo
0,5l: 7,90 eur

ZA LJUBITELJE 
CORONE


