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Na predvečer dneva državnosti so v Kul-
turnem središču Stare Žiri pripravili 
slavnostno sejo ob občinskem prazniku 
s podelitvijo občinskih priznanj. "Pra-
znovanje je priložnost, da se veselimo 
doseženega in se zavežemo, da bomo 
vsak po svojih močeh še naprej prispe-
vali k uspešnemu razvoju našega kra-
ja in naše države," je zbrane nagovoril 
župan Janez Žakelj. Ob tem je spomnil, 
da imajo v Žireh veliko razlogov za pra-
znovanje: "Po vladnih merilih je samo 
sedem od 212 slovenskih občin bolj raz-
vitih od nas. Po študiji časopisa Finance 
smo v zadnjih nekaj letih uvrščeni med 
prve tri slovenske občine, v katerih je 
najlepše živeti. Po strokovnih merilih 
Nacionalnega inštituta za javno zdrav-
je smo v zadnjih letih razvrščeni v sam 
vrh po zdravstvenem stanju naših ob-
čanov. Letos pa smo bili razglašeni za 
najbolj zdravo občino."
Ob občinskem prazniku se je na kratko 
ozrl tudi na prehojeno pot v preteklem 
letu in se dotaknil obetov za prihodnost. 
Kot največji projekt v zadnjem letu je 
izpostavil gradnjo doma za starejše, ki 
bo prve stanovalce predvidoma sprejel 
konec leta. "Na to se pripravljamo tudi 
na občini, prav tako pri tem sodelujeta 
akcijski skupini v okviru projekta sta-
rosti prijazne občine in projekta Taafe." 
S pomočjo Inštituta Antona Trstenjaka 
so veliko naredili tudi na področju tako 
ozaveščanja kot šolanja prostovoljcev, 
dobro deluje tudi projekt brezplačnih 
prevozov za starejše Prostofer. "Obliko-
vali smo več skupin, ki bodo skrbele za 
boljše počutje in medgeneracijsko sode-
lovanje v Žireh. Zelo se namreč trudimo, 
da dom ne bi bil le objekt, v katerem so 

nastanjeni starejši, ampak prostor, kjer 
se bodo starejši dobro počutili in kjer 
bodo tudi svojci in mlajši našli smisel 
oziroma spoznali, da je del življenja 
tudi staranje." Napreduje tudi urejanje 
središča Žirov, kar so v strategiji razvoja 
občine prav tako opredelili kot eno od 
prednostnih nalog. V preteklem letu so 
tako že kupili tudi zemljišče proti Ra-
čevi, kjer poleg parkirišč načrtujejo še 
park za obiskovalce in prebivalce doma. 
Na področju cestne infrastrukture je žu-
pan poudaril skorajšnji začetek gradnje 
dela obvoznice proti Logatcu in ceste v 
industrijski coni, nadaljevala se bodo 
še dela na cesti na Selu ter v Račevi in 
proti Breznici. "V zadnjem letu je bilo 
končanih tudi več manjših projektov, 
ki prav tako lepšajo naš vsakdan," je še 
dodal župan in izrazil zadovoljstvo, da 

so v pogovoru s svetniki na temo zdra-
vstvenega varstva občanov na zadnji 
seji občinskega sveta ponovno pokazali, 
da znajo soočati različne poglede, poslu-
šati argumente drug drugega in iskati 
boljše rešitve. 
Osrednjo pozornost so ob občinskem 
prazniku namenili prejemnikom treh 
občinskih priznanj – Stanetu Kosmaču, 
Marijanu Dolencu in Zoranu Zupančiču 
– in tako izkazali priznanje tistim, ki so 
se izkazali na področju kulture, prome-
ta in športa. "Nagrade so ne le prizna-
nje dobitnikom, ampak tudi spodbuda 
vsem, ki se trudijo na različnih podro-
čjih," je še poudaril župan in dodal, da 
je prav občinski praznik lepa priložnost, 
da se na zaslužne in izjemne opozarja. 
"Tudi zato, ker nas zavedanje, kaj ima-
mo, navdaja z optimizmom."

Veliko razlogov za praznovanje
Sedemindvajset let samostojnega obstoja Občine Žiri nam ponuja veliko razlogov 
za praznovanje, je na slavnostni seji ob občinskem prazniku poudaril župan Janez 
Žakelj in nanizal še nekaj dejstev, na katere so v Žireh upravičeno lahko ponosni.

Na predvečer dneva državnosti so v Kulturnem središču Stare Žiri pripravili slavnostno sejo 
ob občinskem prazniku, kjer je zbrane nagovoril župan Janez Žakelj. 
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Župan Občine Žiri je podelil štiri spominske znake covid-19, ki jih podeljujejo za požrtvoval-
nost pri izvajanju ukrepov za preprečevanje širjenja epidemije nalezljive bolezni covid-19. 
Spominske znake so za svoje požrtvovalno delo prejeli: poveljnik štaba Civilne zaščite 
Občine Žiri Janez Tratnik, član štaba Civilne zaščite, odgovoren za prvo pomoč in pomoč 
ogroženim in prizadetim prebivalcem, Urban Čibej, vodja ekipe prve pomoči Civilne zašči-
te Matija Oblak in Matija Kavčič, ki je v času največjega pomanjkanja zaščitne opreme na 
začetku epidemije v Sloveniji na Kitajskem nakupil in Občini Žiri podaril osnovno zaščitno 
opremo, ki so jo nato uporabljale enote Civilne zaščite Občine Žiri, so sporočili z občine.

Štirje prejemniki spominskih znakov



OBČINSKE NOVICE | 3 

KOLOFON
ŽIROVSKE NOVICE (ISSN 1408-2810) izhajajo kot  priloga časopisa Gorenjski glas za občino Žiri. Izdajatelj: Gorenjski glas, d. o. o., Kranj, Nazorjeva ulica 1, Kranj, info@g-glas.
si, 04/201-42-10. Občina Žiri, Loška cesta 1, 4226 Žiri. Odgovorna urednica: Mateja Rant, mateja.rant@g-glas.si. Oglasno trženje: Robert Aleksić, robert.aleksic@g-glas.si, 
telefon: 040/508-891. Delovni čas: ponedeljek, torek, četrtek in petek od 8. do 15. ure, sreda od 8. do 16. ure, sobote, nedelje in prazniki zaprto. Priprava za tisk: Gorenjski glas, 
d. o. o., Kranj. Tisk: Nonparel, d. o. o. Naklada: 1.800 izvodov. Distribucija: Pošta Slovenije. Žirovske novice vsa gospodinjstva v občini Žiri prejemajo brezplačno. Na naslovnici:  
Prvi šolski dan z Anjo in Markom / Foto Tanja Mlinar

MATEJA RANT, FOTO: TANJA MLINAR

"Izjemna enotnost naroda, modrost po-
litike in zgodovinska priložnost, ki smo 
jo znali izkoristiti, so nam omogočile, 
da smo lahko uresničili večstoletni sen 
naših prednikov," je na slovesnosti ob 
dnevu državnosti in tridesetletnici sa-
mostojnosti Slovenije poudaril župan 
Janez Žakelj in ob tem spomnil, da nam 
država ni bila podarjena. "Izbojevana je 
bila v vojaškem spopadu z mnogo moč-
nejšim nasprotnikom." Tako nam je 
po njegovih besedah uspelo, kar redko 
uspe celo velikim narodom. "In na to 
moramo biti ponosni."
Odločitev za lastno državo je bila pra-
vilna, je prepričan župan, ki je ob tem 
spomnil, da smo v tridesetih letih na 
vseh področjih naredili ogromen napre-
dek in povečali blaginjo vseh prebival-
cev. "Smo člani Evropske unije in zveze 
NATO, kar nam zagotavlja mir, varnost, 
stabilnost in neslutene možnosti razvo-
ja v družbi najbolj razvitih svetovnih 
držav." Po tridesetih letih, kar gradimo 
lastno državo, se mu zato zdi prav, da 
smo na prehojeno pot tudi iskreno po-
nosni. "Prepričan sem, da potrebujemo 
kanček več optimizma in veselja nad 
vsem, kar lahko v miru uživamo. Vese-
liti se moramo svojih uspehov in zna-
ti stopiti skupaj, ko je treba. Povezani 
lahko storimo neverjetne stvari." In kot 
je dodal, prihaja novih trideset let pri-
ložnosti. "Verjamem, da Slovenijo lahko 
uvrstimo na zemljevid najbolj razvitih 
držav sveta, Žiri pa zmoremo zadrža-
ti med najrazvitejšimi občinami naše 
lepe domovine."
Tako epidemija kot tudi drugi svetovni 
dogodki pa nam po županovih besedah 
ponovno potrjujejo, da imeti lastno dr-
žavo ni samo po sebi umevno. "V kri-
zah se še bolje vidi, kako pomembne so 

prave odločitve ob pravem času. V mi-
slih imam nekatere države, ki so zaradi 
napačnih odločitev ogrozile premno-
ga življenja. Pri soočanju s pandemijo 
smo bili Slovenci uspešni. Od pravega 
in pravočasnega odziva je v veliki meri 
odvisna blaginja vseh nas." Zato se mu 
zdi prav, da se zavedamo, da nam gre 
dobro, pa tudi da dejanska neodvisnost 
države ni plod enega samega zgodovin-
skega trenutka, marveč rezultat nepre-
stanih prizadevanj, da bi z usodo svoje 
države ravnali vestno, odgovorno in ra-
zumno. "Državo rad primerjam z dru-
žino, in če se v družini krešejo različna 
mnenja, je veliko bolje, kot če vlada ti-
šina. Prav tako je v demokratični državi 
normalno, da ne mislimo vsi enako." 
Pri tem pa je nujno ohranjati kultur-
ni dialog in spoštovanje različnosti, je 
še dodal. "Če je volja, se vedno najdejo 
najboljše rešitve, pri tem pa ne sme biti 
bistveno, čigava je obveljala."
Ob praznovanju okroglega jubileja, tri-
desetletnice države, je zato vsem zaže-
lel, da bi znali stopiti skupaj tako, kot 
smo to storili leta 1991, ko jugoslovan-

ska oblast ni priznala slovenske samo-
stojnosti in smo bili priča spopadu med 
Jugoslovansko ljudsko armado ter Teri-
torialno obrambo in slovensko polici-
jo. "Enotni bomo bistveno lažje dosegli 
to, kar bomo potem vsi uživali. Pa naj 
bo to skrb za starejše, še boljše šolanje 
mladih, dobra sociala in zdravstvo, čim 
uspešnejši gospodarski razvoj …" Žirov-
ci, je še dodal, so ponosni na svojo drža-
vo. "V preteklem letu sem izvedel, da je 
slovenska zastava na Žirku, ki še četrto 
leto ponosno plapola nad našo kotlino, 
tretja v Sloveniji po velikosti. Vedno smo 
veseli dobrih uvrstitev, veseli pa me 
predvsem, da s tem na simbolni ravni 
tudi Žirovci izražamo ponos, da imamo 
svojo državo in da spoštujemo državo in 
državne simbole."
Na koncu se je še zahvalil vsem, ki s 
svojimi idejami, talenti in zanosom 
ustvarjajo lepši vsakdan in lepšo priho-
dnost za vse, posebno pa še Petri Novak, 
Primožu Erznožniku, Andreju Žaklju in 
vsem nastopajočim, ki so pomagali so-
oblikovati praznovanje pomembnega 
jubileja.

Ponosni na prehojeno pot
Veseliti se moramo svojih uspehov in znati stopiti skupaj, ko je treba. Povezani lahko 
storimo neverjetne stvari, je na prireditvi ob dnevu državnosti, ki je potekala v novi 
športni dvorani, poudaril župan Janez Žakelj.

Dan državnosti in tridesetletnico samostojnosti Slovenije so v občini Žiri letos zaznamovali 
s prireditvijo v novi športni dvorani.



4 | OBČINSKE NOVICE

MATEJA RANT, FOTO: TANJA MLINAR

• Izteka se še eno poletje, zaznamovano z epidemijo covi-
da-19. Kaj je novega prineslo v Žireh?
Novo je, da smo po poletju malce bolj spočiti, saj smo si na-
brali svežih moči za nove podvige, ki nas čakajo jeseni. Začelo 
se je novo šolsko leto, ki smo ga v Žireh pričakali z novimi 
pridobitvami. Sicer pa je tudi poleti delo na občini potekalo 
relativno nemoteno. Smo pa na žalost že soočeni tudi s četr-
tim valom epidemije covida-19, čeprav smo upali, da se mu 
bomo izognili.
• Katerih novih pridobitev so se razveselili v šoli?
Po številnih investicijah v šolo je velika pridobitev tudi do-
končna ureditev kuhinje, v katero je bilo za pridobitev upo-
rabnega dovoljenja vloženih dobrih štiristo tisoč evrov; v šoli 
in vrtcu so s tem pridobili novo sodobno kuhinjo in tudi večjo 
jedilnico, kar bo olajšalo tudi razdeljevanje kosil in drugih 
šolskih obrokov ob upoštevanju ukrepov za preprečevanje 
epidemije covida-19.
• V vročih poletnih dneh je vse prijetneje ohladitev poi-
skati na kopališču Pustotnik. Kako so občani sprejeli nove 
pridobitve, ki so nastale v okviru projekta Lesni feniks?
Na kopališču je bilo vse poletje veliko obiskovalcev, ki so do-
bro sprejeli tudi gostinsko ponudbo v tamkajšnjem lokalu, ki 
je tudi letos pridobil koncesijo, na zelo pozitiven odziv pa je 
naletela še oprema na drugih lokacijah po kraju, tako z obli-
kovnega kot funkcionalnega vidika. Ljudje so zelo pozdravili 
nove klopi ob sprehajalnih poteh. Zato me veseli, da nam je 
uspelo združiti tako šolo kot industrijo in lokalno skupnost 
ter skupaj narediti nekaj koristnega za kraj. 
• V Žireh težko pričakujete končanje novega doma za sta-
rejše. Ali dela potekajo po načrtih, bodo prve stanovalce 
lahko sprejeli konec leta, kot je bilo predvideno?
Tako je, to še vedno velja. Investitor je sicer podjetje Sene-
cura, a smo ves čas v stiku z njimi in nas sproti obveščajo, 
da dela potekajo po načrtih, česar smo zelo veseli. Svoj delež 
k novemu domu bo prispevala tudi občina: v okviru Ljudske 
univerze Škofja Loka poteka šolanje bolničarjev negovalcev, 
tudi skupina v okviru projekta Taafe se pripravlja na začetek 
delovanja doma. Dobra novica je tudi, da je občina odkupila 
vsa zemljišča od lastnikov nasproti doma proti potoku Ra-
čeva, kjer bomo poleg gradnje novih parkirišč poskrbeli tudi 
za parkovno ureditev. Idejno zasnovo bomo sredi septembra 
predstavili širši javnosti, in če bo pozitivno sprejeta, bomo v 
prihodnjem letu že lahko začeli načrtovanje in morebiti celo 
gradnjo.
• S kakšnimi načrti pa vstopate v jesensko obdobje? 
Prav omenjena ureditev središča Žirov predstavlja še enega 
od večjih projektov, ki so ga občani pred časom v strategiji 
razvoja Žirov določili kot enega najpomembnejših za Žiri. Če 
bo predstavljena ideja sprejeta, bi potem počasi lahko začeli 
urejati središče. Imamo pa tudi veliko infrastrukturnih pro-

jektov, v tem mesecu se bo začela asfaltacija več odsekov ob-
činskih cest: na cesti proti Breznici in proti Račevi ter nekate-
ri krajši odseki lokalnih cest. Ta čas se že ureja odvodnjavanje 
ob cesti proti Račevi. V teh dneh bomo izvedli tudi odpiranje 
ponudb za cesto v industrijski coni; gre za precej velik projekt, 
zato upamo, da bo izvajalec čim prej izbran in bomo še letos 
lahko zakopali lopato, saj imamo rezervirana sredstva in tudi 
vse drugo je že pripravljeno za začetek del. V tem mesecu bo 
objavljen še razpis za obnovo odseka ceste na Selu in ceste 
od stare šole proti Idriji mimo odcepa za Breznico. Končan 
pa je tudi že projekt za ureditev pločnikov v Novi vasi, tako 
da upam, da ga bomo lahko uvrstili v proračun za prihodnje 
leto.
• V občini Žiri ste imeli konec avgusta največji prirast no-
vih okužb s covidom-19 v primerjavi s sosednjimi občina-
mi. Kaj je po vašem razlog za to?
Številke so kljub vsemu še nizke, si pa želim, da bi bilo teh 
okužb čim manj. Verjetno je bil razlog za porast okužb v bolj 
sproščenih dopustniških dnevih. Seveda za to ne moremo 
kriviti samo sosednjih držav, saj smo tudi sami že v rdeči 
fazi. Skupaj s Civilno zaščito in zdravniki smo pozvali in še 
pozivamo občane, da se držijo ukrepov, da ne bi prihajalo do 
širjenja okužb. Zato sem hvaležen vodstvom gasilskih dru-
štev, ki so tudi letos ravnali odgovorno in se odpovedali ga-
silskim veselicam. Prav tako me veseli, da večina Žirovcev 
spoštuje ukrepe in se vede odgovorno.
• Kako ste glede precepljenosti v Žireh pripravljeni na če-
trti val epidemije?
Po informacijah s strani zdravnikov smo glede na povprečje v 
regiji v naši občini na zgornji meji glede precepljenosti, seve-
da pa bi si želeli, da bi bila ta še višja in bi bila primerljiva tudi 
s povprečjem Evropske unije, ki je 70 odstotkov. Vsi si namreč 

Središče kraja dobiva novo podobo
V kratkem bodo na občini predstavili idejno ureditev središča Žirov, ki predstavlja 
še enega od večjih projektov, ki so ga občani pred časom v strategiji razvoja Žirov 
označili za enega najpomembnejših za Žiri, je poudaril župan Janez Žakelj.

Janez Žakelj 



želimo, da starejši ne bi umirali zaradi 
covida-19 in da bile bolnišnice dostopne 
tudi drugim bolnikom, ne samo tistim 
s covidom-19. Za to smo odgovorni vsi, 
zato vse znova pozivam k cepljenju.
• Pred časom je v javnosti odmevala 
novica o prodaji Alpine. Kakšnega la-
stnika si želite na občini?
Stopil sem že v stik z direktorjem Alpine 
in tudi na druge odločevalce bom ape-
liral, kolikor je v moji moči, da Alpina 
dobi strateškega lastnika, ki bo zainte-
resiran za nadaljnji razvoj Alpine, kar 
obsega tudi vlaganje v znanje in izdel-
ke z visoko dodano vrednostjo. Ne na-
zadnje se uspešnost podjetja ne meri 
samo z dobičkom. Kot se je izkazalo v 
sedanji epidemiji, je pomembno, da ne 
računamo zgolj na dobavitelje nekje da-
leč stran. Vsekakor se bom zavzemal, da 

proizvodnja oziroma vse ključne funk-
cije ostanejo v Žireh in da Alpina nada-
ljuje ne samo s tradicijo in uveljavljeno 
blagovno znamko, ki jo ima, ampak 
tudi z znanjem. Vse pa bo odvisno od 
novega lastnika – če bo podjetje samo 
odkupil in nato odprodal po delih, bo 
država delovala kot slab, kratkoviden 
lastnik. 
• Kaj bi v primeru zaprtja obrata v Ži-
reh izguba tako velikega števila delov-
nih mest pomenila za kraj?
Za družine, ki ta čas živijo od tega za-
služka, bi bil to zagotovo velik udarec in 
tega si nihče ne želi, zato bomo storili 
vse, da do tega ne pride. Je pa res, da je 
industrija v Žireh močna, številna pod-
jetja poslujejo dobro in imajo zdravo po-
slovanje in rast, zato bi tudi v primeru 
zaprtja Alpine v dogovoru z drugimi pod-

jetji poskušali najti rešitve za te delavce. 
Ampak s tem ne želim reči, da smo že 
vrgli puško v koruzo, o tem bomo raz-
pravljali, ko (če sploh) bo čas za to.
• Začelo se je novo šolsko leto. Kaj bi 
ob tej priložnosti zaželeli šolarjem in 
tudi njihovim staršem?
Prvošolčki so začeli novo poglavje in 
igra postaja tudi učenje, drugi šolarji pa 
bodo nadaljevali učenje. Želim jim ve-
doželjnosti, da bi se naučili čim več no-
vega in zanimivega, da bi bili odgovorni 
ter da bi se imeli tudi lepo in bili v do-
brih odnosih, kar je prav tako pomemb-
no. Seveda pa tako učiteljem in staršem 
kot otrokom želim tudi, da bi se pouk 
odvijal v učilnicah, ne na daljavo. Poka-
zalo se je namreč, da šola ni samo uče-
nje in pridobivanja znanja, ampak tudi 
odnosi in socializacija. 

MATEJA RANT, FOTO: TANJA MLINAR

• S kakšnimi pričakovanji vstopate v 
novo šolsko leto, ki je še vedno zazna-
movano z epidemijo covida-19? 
Vstopamo z optimizmom in upanjem, 
da bo šola ostala odprta in se bodo 
učenci šolali v za to namenjenih prosto-
rih, ne doma. Pričakujem, da bo ostalo 
tako, kot obljubljajo, torej da šol ne bodo 
zapirali. Bomo pa videli, glede na to, da 
je po drugih šolah že zdaj v karanteni 
kar precej razredov.
• Kako ste se letos pripravili na novo 
šolsko leto, ki je prineslo še nove ome-
jitve v zvezi s preprečevanjem širjenja 
covida-19? 
Že v lanskem šolskem letu smo to do-
bro uredili, od protokolov vstopanja in 
izstopanja v šolo in iz nje do namešča-
nja razkuževalnikov rok po šoli, star-
šem in drugim zunanjim obiskovalcem 
pa vstop v šolo ni dovoljen. Pokazalo se 
je namreč, da so otroci veliko bolj sa-
mostojni, kot si pogosto mislimo, in že 
v lanskem šolskem letu niti prvošolci s 
tem niso imeli težav. Na vhodih so de-
žurni učitelji, v razred pa jih pospremijo 
učiteljice. Imamo pa tudi novo kuhinjo 
in jedilnico, kar nam omogoča varnejšo 

organizacijo prehrane. V jedilnici je zdaj 
na voljo 180 stolov, dvakrat več kot prej.
• Kako so učitelji sprejeli pogoj PCT – 
preboleli, cepljeni, testirani? 
Večina brez težav, vedno pa se najde 
kakšen, ki temu nasprotuje, a pri nas 
je zelo jasno – če nisi prebolel bolezni 
oziroma nisi cepljen, se moraš testirati. 
V naši šoli je sicer več kot 70 odstotkov 
učiteljev že cepljenih in se še vedno od-
ločajo za to, saj vidijo, da je to enostav-
neje kot testiranje vsak teden. Tokrat 
nam je namreč tudi pristojno ministr-
stvo posredovalo čisto jasna navodila in 
zakonske osnove, kako ukrepati, če kdo 
nasprotuje izvajanju pogoja PCT.
• Kako pa so se odzvali starši, ki mo-
rajo pri vstopu v šolo prav tako izpol-
njevati ta pogoj? 
Prav tako večina brez težav. Nekaj star-
šev sicer ne dovoljuje uporabe mask pri 
otrocih, zato smo jih seznanili z okro-
žnico ministrstva, ki je za nas obvezu-
joča. Obenem smo jim še dodatno pisno 
pojasnili, da se moramo v šoli pač drža-
ti predpisanih pravil. Nasilja nad otroki 
v smislu prisiljevanja k nošenju maske 
pa ne bomo izvajali. Starši imajo sicer 
vso pravico misliti drugače, mi pa si že-
limo imeti odprto šolo.

• Koliko učencev v letošnjem šolskem 
letu obiskuje vašo šolo, koliko od tega 
je prvošolcev? 
Letos imamo 542 učencev, od tega je 60 
prvošolcev, torej trije oddelki. Letos je 
zelo zanimiva generacija, saj imamo 
kar 39 dečkov in 21 deklic, tako da je po 
posameznih razredih po trinajst dečkov 
in le sedem deklic, kar bo po moje tudi 
za učiteljice kar konkreten 'zalogaj'.
• Na kakšen način ste prvošolcem po-
lepšali prvi šolski dan? 
Sprejem smo jim pripravili v stari telo-
vadnici, ker je na srečo še niso porušili, 
tako da smo lahko zagotovili zadostno 
medsebojno razdaljo in s tem omogočili 
prisotnost tudi staršem. Potem ko sva 
jih pozdravila midva z županom, so si 
ogledali še predstavo Tinka gre v šolo, ki 
jo je izvedlo gledališče Kolenc. Tako smo 
poskrbeli, da je bil prvi šolski dan malce 
drugačen in res nekaj posebnega.

Prvošolce razveselili s predstavo
V Osnovni šoli Žiri je po počitnicah v šolske klopi sedlo 
542 učencev, od tega je šolski prag prvič prestopilo 
šestdeset otrok, je pojasnil ravnatelj Marijan Žakelj.

Marijan Žakelj 
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MATEJA RANT, FOTO: TANJA MLINAR

Marijan Dolenec, po poklicu voznik 
avtobusa, je član združenja že več kot 
štirideset let, četrti mandat opravlja 
funkcijo predsednika, pred tema pa je 
bil tajnik ZŠAM Žiri. Je tudi član občin-
skega Sveta za preventivo in vzgojo v 
cestnem prometu v občini Žiri. "Pod nje-
govim vodstvom ZŠAM Žiri vestno skrbi 
za varnost otrok in starejših občanov v 
prometu v občinah Žiri, Gorenja vas - 
Poljane, Železniki in delno Jesenice," so 
poudarili predlagatelji.
V sklopu svojih nalog v združenju vedno 
poskrbi, da so vsi, od najmlajših do naj-
starejših, v prometu dobri vidni. Poskr-
bi, da so vzgojiteljice v vrtcih pravilno 
opremljene s svetlečimi telovniki, orga-
nizira in vodi tudi predavanja v osnovni 
šoli za prve in četrte razrede. Za starejše 
občane, ki so v večernih urah slabo vidni 
na cesti, organizira akcije razdeljevanja 

svetlečih teles – kresničk in odsevnih 
trakov. Prav tako je ZŠAM Žiri prisoten 
ob varovanju otrok na cesti ob začetku 

šole septembra in po daljših počitnicah. 
"S svojim delom prispeva k ozaveščanju 
in vzgoji občanov o pravilnem ravnanju 
kot udeležencev v prometu," so še po-
udarili predlagatelji in dodali, da je ob 
vseh naštetih nalogah, ki jih opravlja v 
združenju, zdaj tudi dejaven voznik pro-
stofer. "Brez takega predsednika, ki ga 
nam zavidajo druga društva, s katerimi 
se povezujemo, bi bilo naše združenje 
na precej nižji stopnji." 
Kot je na podelitvi poudaril Dolenec, bo 
priznanje delil z vsemi člani združenja, 
ker ga podpirajo pri odločitvah v združe-
nju in ga želijo imeti na tem vodilnem 
mestu še naprej, čeprav delo predse-
dnika opravlja že 17. leto. Občinsko pri-
znanje, je dodal, sprejema s ponosom, 
saj ga razume kot priznanje za sodelo-
vanje, tovarištvo in medsebojno pomoč 
med člani ZŠAM Žiri. "Želim, da bomo 
še naprej vzorno delovali v akcijah pri 
zagotovitvi varnosti v prometu."

Že štirideset let skrbi za varne poti
Na predlog Združenja šoferjev in avtomehanikov (ZŠAM) Žiri so priznanje Občine 
Žiri za dolgoletno vodenje in uspešno delo omenjenega združenja podelili Marijanu 
Dolencu.

Marijan Dolenec

MATEJA RANT, FOTO: TANJA MLINAR

Akademski slikar Stane Kosmač na ži-
rovski kulturni in še zlasti likovni sce-
ni deluje že od sredine sedemdesetih 
let prejšnjega stoletja. Ves ta čas je bil 
zaposlen kot likovni pedagog v Osnov-
ni šoli Žiri. Kot so poudarili predla-
gatelji priznanja, je ob tem slikal 'za 
svojo dušo', poznani so zlasti njegovi 
akvareli.
Obenem je bil ves čas dejaven v dru-
štvih, vodil je Galerijo Svobode in bil 
likovni kustos Muzeja Žiri. Zasnoval 
in postavil je več scen za gledališke 
predstave, tako v šoli kot na odru DPD 
Svoboda Žiri, oblikoval je celo vrsto pu-
blikacij, med katerimi izstopajo zlasti 

številne edicije Žirovskega občasnika, 
so našteli predlagatelji priznanja. Ok-
tobra lani ga je bilo mogoče spoznati 
tudi na pregledni razstavi v Muzeju 
Žiri, na kateri je predstavil svoje boga-
to likovno ustvarjanje. "Skratka: Stane 
Kosmač je s svojim delom obogatil li-
kovno podobo Žirov."
Ob prevzemu priznanja je Kosmač pou-
daril, da je estetski vidik pri njem zelo 
pomemben, začne pa se že pri urbani-
stični zasnovi kraja. Kot opaža, se Žiri v 
zadnjem času zelo razvijajo. Pri tem je v 
ospredje postavil lepo obnovljeno stav-
bo Muzeja Žiri in novozgrajeno športno 
dvorano ter lepo urejeno industrijsko 
cono, zdaj pa prihaja na vrsto še sredi-
šče Žirov. "Veseli me, da smo na tem po-

dročju naredili pomembne premike in 
smo lahko Žirovci ponosni na svoj kraj." 
Kljub temu v Žireh ostaja še nekaj 'grdih 
račkov', kot se je izrazil, ki kazijo podobo 
kraja. "Upam, da bo tudi te občini uspelo 
čim prej odstraniti."

Obogatil likovno podobo Žirov
Na predlog Muzejskega društva Žiri so priznanje Občine 
Žiri za prepoznaven prispevek k likovni podobi Žirov in 
likovni izobrazbi Žirovcev podelili Stanetu Kosmaču.

Stane Kosmač
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BRANKO FILIPIČ, FOTO: TANJA MLINAR

Preventivna akcija AMZS-ja poteka že šesto leto. AMZS po raz-
ličnih slovenskih krajih, v sodelovanju z avto-moto društvi 
in klubi ter policijo opozarja, da se otroci vračajo na šolske 
poti. Maskoti Anja in Marko mimoidoče in voznike opozarja-
ta z napisom "Še 365 dni!". Vse udeležence v prometu in tudi 
pristojne institucije opominjata, da je treba za varnost otrok 
v prometu skrbeti vse dni v letu, ne le na prvi dan ali pr-
vih nekaj šolskih dni. Akcija je bila v preteklosti lepo sprejeta 
med vozniki in krajani, posebno pa se maskot Anje in Marka 
razveselijo otroci.
V okviru Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Ob-
čine Žiri prostovoljci ZŠAM in AMD Žiri že dobrih 15 let prve 
šolske dni poskrbijo za varnost otrok v okolici šole in vrtca. 
Letos pa so bili na prvi šolski dan prijetno presenečeni, saj so 
dobili dodatno pomoč. Pol ure pred začetkom prve šolske ure 
sta se v centru Žirov pojavili še maskoti AMZS Anja in Marko, 

se skupaj s prostovoljci odpravila na dva prehoda za pešce in 
opozarjala voznike na otroke na cesti. S sabo sta imela napis 
Še 365 dni! in z njim opozarjala, da je treba biti v prometu na 
otroke bolj pazljiv celo leto. Najmlajši so se Anje in Marka 
razveselili in marsikdo si je z njima izmenjal 'petko'. Začetek 
šolskega leta je bil tako letos še malo prijetnejši kot običajno.

Maskoti AMZS Anja in 
Marko v Žireh
Preventivna akcija Še 365 dni! v 
organizaciji AMZS in v sodelovanju z AMD 
Žiri in Občino Žiri se je v Žireh dogajala 
prav na prvi šolski dan.

Prvošolce sta na cesti pozdravila maskoti AMZS Anja in Marko.

MATEJA RANT, FOTO: TANJA MLINAR

Zoran Zupančič je najuspešnejši sloven-
ski trener ženske skakalne reprezen-
tance v smučarskih skokih, so poudarili 
predlagatelji priznanja in dodali, da se v 
zadnjem letu lahko pohvali z odličji, ki 
ga uvrščajo ob bok svetovno priznanim 
trenerjem smučarskih skokov.
Predlagatelji so poudarili zlasti dosež-
ke na nordijskem prvenstvu v Ober-
stdorfu. Pri tem so spomnili na prvo 
zlato medaljo v ženskih smučarskih 
skokih v zgodovini samostojne Slove-
nije na srednji skakalnici z Emo Kli-
nec, srebrno medaljo na ekipni tekmi 
ženskih smučarskih skokov in bro-
nasto medaljo v ženskih smučarskih 
skokih na veliki skakalnici z Niko 
Križnar. "Poleg omenjenega je Zoran 

Zupančič z Niko Križnar osvojil veliki 
kristalni globus."
Zoran Zupančič je ob sprejemu prizna-
nja pojasnil, da je v skakalnem športu 
neprekinjeno že od svojega šestega leta, 
zadnja leta pa ga je pot zanesla med de-
kleta. Poudaril je, da je imel v svoji špor-
tni karieri priložnost opazovati mnoge 
športne kapacitete, zato z veseljem opa-
ža, da so v Žireh v zadnjih letih ogro-
mno vlagali v šport. "Primerov takih 
športnih dvoran, kot jo imamo v Žireh, 
je v svetu malo, saj je res lepa in kako-
vostno zgrajena." Letvico za športne do-
sežke so tako po njegovih besedah zdaj 
postavili še malo višje, saj so se pogoji 
za športno vadbo otrok močno izboljša-
li. Zato si želi, da bi se v prihodnje lah-
ko vsi skupaj veselili še novih športnih 
uspehov. 

Ob boku svetovno priznanih trenerjev
Na predlog Smučarskega skakalnega kluba Norica Žiri so priznanje Občine Žiri za 
izjemen prispevek k razvoju smučarskih skokov v Žireh in za enkratne dosežke v 
ženskih smučarskih skokih na svetovni ravni podelili Zoranu Zupančiču.

Zoran Zupančič
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OBČINA ŽIRI
Loška cesta 1, 4226 ŽIRI
Tel.: 04 50 50 700, fax: 04 51 05 444
E-pošta: obcina.ziri@ziri.si, http://www.ziri.si

Številka: 478-0016/2020-002
Datum: 25. 8. 2021 

Občina Žiri, Loška cesta 1, 4226 Žiri, na podlagi 78. člena Za-
kona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih 
skupnosti (ZSPDSLS-1, Ur. l. RS 11/18, 79/18) in 19. člena Ured-
be o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih 
skupnosti (Ur. l. RS, št. 31/18)  objavlja 

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNIH  
POGODB ZA PRODAJO PREMIČNEGA  

STVARNEGA PREMOŽENJA – rabljene športne 
opreme v stari telovadnici OŠ Žiri

1.  Naziv in sedež organizatorja namere o sklenitvi neposredne 
pogodbe za prodajo:

 OBČINA ŽIRI 
 Loška cesta 1
 4226 ŽIRI

2. Opis predmeta prodaje:
  Predmet prodaje je rabljena športna oprema v stari telova-

dnici OŠ Žiri, ki je v lasti Občine Žiri in je razvidna iz nasled-
njega seznama:  

Zap. 
št.

ŠIFRA
PREDMET PRODAJE –  
NAZIV OPREME

NAJNIŽJA 
CENA  
z DDV  

(v EUR)

1. 0230167 ODRIVNA DESKA 40

2. 0030045 ŠPORTNI SEMAFOR 400

3. 0230027 PLEZALNA GARNITURA 200

4. 0230031 LETVENIK oz. RIBSTOL 70

5. 0230032 LETVENIK oz. RIBSTOL 70

6. 0230033 LETVENIK oz. RIBSTOL 70

7. 0230034 LETVENIK oz. RIBSTOL 70

8. 0230035 LETVENIK oz. RIBSTOL 70

9. 0230036 LETVENIK oz. RIBSTOL 70

10. 0230037 LETVENIK oz. RIBSTOL 70

11. 0230038 LETVENIK oz. RIBSTOL 70

12. 0230039 LETVENIK oz. RIBSTOL 70

13. 0230040 LETVENIK oz. RIBSTOL 70

14. 0230041 LETVENIK oz. RIBSTOL 70

15. 0230042 LETVENIK oz. RIBSTOL 70

16. 0230043 LETVENIK oz. RIBSTOL 70

17. 0230044 LETVENIK oz. RIBSTOL 70

18. 0230045 LETVENIK oz. RIBSTOL 70

19. 0230046 LETVENIK oz. RIBSTOL 70

20. 0230047 LETVENIK oz. RIBSTOL 70

21. 0230048 LETVENIK oz. RIBSTOL 70

22. 0230049 LETVENIK oz. RIBSTOL 70

23. 0230050 LETVENIK oz. RIBSTOL 70

24. 0230051 LETVENIK oz. RIBSTOL 70

25. 0230082-1 TABLA ZA KOŠARKO (ovalna) 35

26. 0230082-2 TABLA ZA KOŠARKO (ovalna) 35

27. 0230082-3 TABLA ZA KOŠARKO (ovalna) 35

28. 0230082-4 TABLA ZA KOŠARKO (ovalna) 35

29. 0230082-5 TABLA ZA KOŠARKO (ovalna) 35

30. 0230082-6 TABLA ZA KOŠARKO (ovalna) 35

31. 0230083-1 TABLA ZA KOŠARKO (kvadratna) 40

32. 0230083-2 TABLA ZA KOŠARKO (kvadratna) 45

33. 0230083-3 TABLA ZA KOŠARKO (kvadratna) 40

34. 0230085-1 TABLA ZA KOŠARKO, dvižna 700

35. 0230085-2 TABLA ZA KOŠARKO, dvižna 700

36. 0230115 BRADLJA, DVOVIŠINSKA 400

37. 0230060 VOZ ZA BRADLJO 40

38. 0230076 GARDEROBNA klop 80

39. 0230077 GARDEROBNA klop 80

40. 0230078 GARDEROBNA klop 90

41. 0230079 GARDEROBNA klop 90

42. 0230149 GARDEROBNA klop 90

43. 0230150 GARDEROBNA klop 90

44. 0230125-1 ŠVEDSKA klop 80

45. 0230125-2 ŠVEDSKA klop 80

46. 0230125-3 ŠVEDSKA klop 100

47. 0230125-4 ŠVEDSKA klop 80

48. 0230125-5 ŠVEDSKA klop 80

49. 0230125-6 ŠVEDSKA klop 80

50. 0230126 NIZKA GRED 120

3. Dodatni pogoji prodaje: 

Prodajajo se posamezni kosi opreme.

Najnižja cena je enaka izklicni ceni in vključuje tudi davek na 
dodano vrednost (DDV).

Kupec kupi opremo po načelu videno – kupljeno.

Vsi ponudniki (pravne in fizične osebe) morajo imeti poravnane 
vse zapadle obveznosti do Občine Žiri, sicer bodo izločeni iz 
nadaljnjega postopka.

Zoper ponudnika ni bil in ne sme biti uveden ali začet katerikoli 
od postopkov zaradi insolventnosti ali kateri izmed postopkov 
prisilnega prenehanja, sicer bo izločen iz nadaljnjega postopka.

Ponudniki naj pošljejo svoje vloge na priloženem obrazcu naj-
kasneje do vključno dne 30. 9. 2021 v zaprti ovojnici na naslov: 
Občina Žiri, Loška cesta 1, 4226 Žiri ali osebno oddajo v spre-
jemno pisarno občine Žiri. V spodnjem levem kotu mora biti 
oznaka: »NE ODPIRAJ – PONUDBA – RABLJENA OPREMA«. Na 
hrbtni strani ovojnice morata biti naziv in polni naslov pošilja-
telja oz. ponudnika.
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Upoštevane bodo vse lastnoročno podpisane vloge oz. po-
nudbe, ki bodo prispele na naslov občine ali bodo oddane 
po pošti (morajo biti oddane kot priporočena pošta) naj-
pozneje dne 30. 9. 2021 (datum poštnega žiga). 

Če bo za nakup posameznega kosa opreme več interesen-
tov, ki bodo ponudili enako najugodnejšo ceno, bodo z 
njimi opravljena dodatna pogajanja o ceni in bo oprema 
prodana najugodnejšemu ponudniku. 

Z najugodnejšim ponudnikom posameznega kosa opreme 
bo v roku 15 dni po končani izbiri sklenjena kupoprodajna 
pogodba. V primeru, da izbrani ponudnik v danem roku ne 
sklene pogodbe, se pogodba lahko sklene z naslednjim 
najugodnejšim ponudnikom.

Premičnine so na prodaj po načelu videno – kupljeno, zato 
kakršnekoli morebitne reklamacije po sklenitvi kupopro-
dajne pogodbe ne bodo upoštevane. 

Plačilo celotne kupnine za opremo je 8 (osem) dni po pod-
pisu pogodbe o kupoprodaji opreme in izstavitvi računa s 
strani Občine Žiri. 

Kupec poravna kupnino na račun Občine Žiri, TRR št.: SI56 
0110 0010 0014 793, odprt pri Banki Slovenije. Plačilo ce-
lotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina po-
godbe. Če kupec ne poravna kupnine na določen način in 
v določenem roku po podpisu pogodbe, se šteje pogodba 
za razdrto. Po plačilu kupnine v celoti se kupcu izroči opre-
ma v posest.

Prevzem opreme je možen po plačilu celotne vrednosti po-
sameznega kosa opreme, in sicer na lokaciji stare telova-
dnice OŠ Žiri, Jobstova cesta 22, Žiri. Kupec sam poskrbi za 
demontažo in odvoz kupljene opreme.

Dodatne informacije zainteresirani dobijo pri Jani Peternel, 
tel. št.: 04 50 50 707 ali 031 612 677. Ogled bo možen po 
predhodnem dogovoru v sredo, dne 15. 9. 2021, med 16. in 
17. uro ter v četrtek, dne 16. 9. 2021, med 9. in 10. uro na 
lokaciji Jobstova cesta 22, v stari telovadnici Osnovne šole 
Žiri (stranski vhod v staro telovadnico). 

Udeleženci ogleda morajo spoštovati in se držati predpi-
sanih aktualnih ukrepov za zmanjšanje tveganja okužbe 
in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2.

Župan ali Komisija za izvedbo postopka prodaje premične-
ga stvarnega premoženja občine s soglasjem župana lah-
ko postopek kadarkoli do sklenitve pravnega posla brez 
obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavita.

Vabimo vas k ogledu in nakupu.

 OBČINA ŽIRI
 Mag. Janez Žakelj
 Župan

Celotno gradivo za prodajo premičnega stvarnega premo-
ženja – rabljene športne opreme v stari telovadnici OŠ Žiri  
je objavljeno na spletni strani https://www.ziri.si/, pod 
rubriko »Predpisi, obrazci, razpisi«, v podrubriki »Razpisi 
in objave«.

Občina Žiri vabi na javno predstavitev idejne arhitekturne zasnove 
projekta Ureditev centra Žirov. Idejna arhitekturna zasnova obsega 
ureditev: Trga svobode in območja okrog Zadružnega doma, parterja 
pred stavbo pr`Matic, obvodnega prostora ob potoku Račeva do Doma 
starejših občanov in Novovaške ceste na zadevnem območju. Pred-
stavitev bo v četrtek, 16. septembra, ob 19. uri v dvorani DPD Svoboda 
Žiri. Projekt bodo predstavili in na vprašanja odgovarjali predstavniki 
arhitekturnega podjetja Studio Perspektiva, d. o. o., in Občine Žiri.

Javna predstavitev ureditve  
centra Žirov

Od 2. do 9. oktobra bo na Škofjeloškem pod okriljem Razvojne agen-
cije Sora 19. leto zapored potekal Teden podeželja na Loškem. Pripra-
vljajo ga z namenom povezovanja institucij in društev, ki delujejo na 
področju razvoja podeželja. V sodelovanju s partnerji bodo pripravili 
tržnice, delavnico peke kruha in drobnega pekovskega peciva, sve-
tovanje o vzgoji semen, kulinarično delavnico za ozaveščanje širše 
javnosti na temo starih loških jedi s predavanjem o pomenu lokalne 
hrane, predstavitev rezultatov analize kmetijstva na Škofjeloškem in 
uresničevanja strategije LAS loškega pogorja. Dogajanje bodo obo-
gatili še čebelarski oziroma medeni dogodki ter strokovna turistična 
vodenja po Dvorcu Visoko in utrdbah na Golem vrhu.

Teden podeželja na Loškem

Tržnici v Žireh, ki poteka vsako prvo in tretjo soboto v mesecu, se 
stalno priključujejo novi ponudniki. Sicer pa je mogoče izbirati med 
izdelki blagovne znamke Babica in Dedek ter drugimi visokokakovo-
stnimi izdelki. Vsi, ki bi še želeli na tržnicah predstaviti svojo dejav-
nost ali prodajati svoje izdelke, lahko informacije dobijo na Razvojni 
agenciji Sora.

Tržnice dvakrat mesečno

Vse, ki jih zanima, kakšne senzorične lastnosti imajo njihovi izdelki 
oziroma kako bi certificirani ocenjevalci ocenili njihov okus, videz, 
vonj, teksturo, zapečenost, strukturo in podobno, lahko svoje izdel-
ke predajo v ocenjevanje na ljubljanski Biotehniški fakulteti in Bio-
tehniškem centru Naklo. Ocenjevanje pekovskih in sadnih izdelkov 
bo v začetku oktobra, vsi zainteresirani pa se lahko najavijo na Ra-
zvojni agenciji Sora: kristina.miklavcic@ra-sora.si ali 04/50 60 225.

Senzorično ocenjevanje izdelkov
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Korona statistika s številom novooku-
ženih s covidom-19 po državi v zadnjih 
dneh ni prav optimistična, saj se števil-
ke približujejo tistim, ki smo jih beleži-
li konec maja, v tretjem epidemičnem 
valu. Tudi v Žireh, pravijo zdravniki v 
Ambulanti družinske medicine Arcus 
Medici, beležijo porast okužb, predvsem 
med mladimi v starostni skupini od 18 
do 50 let, ki je tudi najmanj precepljena. 
Sicer pa je precepljenost v Žireh precej 
visoka – polno cepljenih je trenutno 47 
odstotkov prebivalcev, z vsaj enim od-
merkom pa 51,7 odstotka prebivalcev. 
Zaradi ponovnega povečanega zani-
manja za cepljenje pa so se v žirovski 
ambulanti odločili, da zainteresiranim 
zagotovijo še nekaj dodatnih terminov, 
tudi v popoldanskem času. Prijave spre-
jemajo po telefonu, elektronski pošti ali 
na portalu Zvem, predvideno čakanje 
na cepljenje pa je od dva do tri dni.

CEPLJENJE ŠE VEDNO PRIPOROČAJO

Kljub temu da je poleg dilem o varno-
sti cepiv vse pogosteje slišati tudi vpra-
šanja o smiselnosti cepljenja, če kljub 
temu lahko zbolimo, pa ga zdravniki še 
vedno priporočajo: "Kot vemo, nobeno 
cepivo ni stoodstotno zanesljivo in pri 
cepljenju proti covidu-19 je enako. Po-

membno dejstvo pa je, da ima človek, ki 
je cepljen in zboli, bistveno nižjo verje-
tnost za hujši potek bolezni. Pred dnevi 
sem v medijih zasledil podatek, da je 
bilo čez poletje hospitaliziranih več kot 
tri tisoč oseb s covidom-19, od tega je 
bilo okoli deset oseb cepljenih. Menim, 
da to pove vse,'' pravi zdravnik Jaka 
Strel in dodaja, da v žirovski ambulanti, 
kjer je bilo doslej cepljenih več kot 2500 
oseb, resnejših stranskih učinkov po ce-
pljenju niso obravnavali, so pa pacienti 
poročali o različnih reakcijah na ceplje-
nje, ki pa so normalen/fiziološki pojav.  

ŽELELI BI, DA SE CEPI VEČ MLADIH

Pediater in družinski zdravniki v Žireh 
so si enotni, da je cepljenje za starejše 
od 12 let smiselno: ''Potrebno se je zave-
dati, da blažji potek bolezni ne pomeni, 
da bo okrevanje po preboleli bolezni 
prav tako brez zapletov (utrujenost, 
glavoboli ...), prav tako s cepljenjem va-
rujemo ostale vrstnike in odrasle ose-
be. Hujšega poteka bolezni ni mogoče 
napovedati in verjetno si nihče ne želi 
otroka na intenzivnem oddelku pedia-
trične klinike. S cepljenjem bodo mladi 
pripomogli tudi k odprtosti šol. Cepimo 
se ne le zase, ampak tudi za ostale.''
Cepljenje, kot že rečeno, je v Žireh mo-
žno večino dni v tednu, prijave so od-
prte, občani pa še vedno lahko sami 

izbirajo cepivo. Trenutno velja, da je 
za posebno ranljive kronične bolnike 
že na voljo tudi cepljenje s tretjim od-
merkom, za več informacij pa naj se 
pacienti obrnejo na svojega osebnega 
zdravnika.

TESTIRANJE S HITRIMI ANTIGENSKIMI 
TESTI ŠE VEDNO NA VOLJO 

V Žireh je občanom še vedno na voljo 
tudi testiranje s hitrimi antigenskimi 
testi. Zanj je potrebna predhodna prija-
va, število razpoložljivih terminov pa v 
ambulanti prilagajajo glede na potrebe. 
Zaželeno je, da se na testiranje naročite 
na spletni strani, če so termini zasede-
ni, pa obvestite ambulanto po elektron-
ski pošti, da bodo lahko poskrbeli za 
dodatne. Ob tem pa opozarjajo, da je te-
stiranje za nekatere še vedno brezplač-
no, drugi pa morajo teste plačati – obo-
je je predpisano in določeno z vladnim 
odlokom, tudi cena samega testa. Kljub 
temu da na slednje ne morejo vplivati, 
pa v ambulanti pogosto naletijo na raz-
lična negodovanja in neodobravanja, 
zato žirovski zdravstveni delavci ob tej 
priložnosti občane prosijo za strpnost 
in spoštljiv odnos, saj se vsi po svojih 
najboljših močeh trudijo zagotoviti do-
stopne in kakovostne storitve za vse, ki 
jih potrebujejo, ob tem pa seveda mora-
jo upoštevati tudi navodila ministrstva 
za zdravje ter Nacionalnega inštituta za 
javno zdravje in v skladu z njimi tudi 
delovati.

PREVENTIVA JE ŠE VEDNO NAJBOLJŠA

Poleg cepljenja pa je pri skrbi za naše 
zdravje še vedno najpomembnejša 
preventiva, pravi zdravnik Jaka Strel: 
''Najpomembnejše je poskrbeti za urav-
notežen življenjski slog, kjer bi posebej 
poudaril skrb za nadzor stresa, ustrezen 
spanec in dovolj telesne dejavnosti. Skr-
bimo za preventivne ukrepe: razkuževa-
nje rok, zaščitne maske v zaprtih pro-
storih in ustrezno medsebojno razdaljo. 
Zapomnimo si, da tega ne počnemo 
samo zase, ampak tudi za ostale sokra-
jane. Bodimo strpni in prijazni drug do 
drugega.''

Polno cepljena skoraj polovica občanov
Povečano število okužb z novim koronavirusom beležijo tudi zdravniki v Žireh, kjer 
je trenutno polno cepljenih sedeminštirideset odstotkov prebivalcev, zanimanje za 
cepljenje pa ponovno narašča.

Obvestilo
Občina Žiri obvešča o objavi Javnega razpisa za sofinanciranje izobraževanja na-
darjenih mladih glasbenikov in plesalcev Jobstov sklad za leto 2021. S sredstvi v 
višini 1.500 evrov bo sofinancirala izobraževanja nadarjenih mladih glasbenikov 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, najkasneje do  4. 10. 2021.

Celotno besedilo javnega razpisa je objavljeno na spletni strani www.ziri.si.



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

Ljudska univerza Škofja Loka je vodilni partner projekta Vseživ
ljenjsko varovanje narave (VVN), katerega namen je spodbuditi 
prebivalce Loškega pogorja k življenjskemu slogu, ki pripomore k 
ohranjanju narave. Partnerji v projektu so še Drevesnica Zakotnik, 
Mizarstvo Drlink in Turistično društvo Žirovski vrh. 
V sklopu projekta se je v pol leta izvedlo 200 ur različnih delav-
nic, od reuporabe materialov, izobraževanj o pomembnosti 
ohranjanja avtohtonih drevesnih vrst do njihove zasaditve, 

izdelave hotelov za žuželke in zasajevanja medovitih rastlin. 
V tem času člani Turističnega društva Žirovski vrh obnavljajo no-
silne objekte na Poti skozi Zalo, ki bodo opozarjali na ohranja
nje narave ter biotske raznovrstnosti. 
Pred vrati so čudoviti jesenski dnevi, ki vabijo k obisku omenjene 
poti. Vabljeni tudi k udeležbi na delavnicah, ki se bodo začele v 
oktobru. Vsebino si lahko ogledate na spletni strani Ljudske uni
verze Škofja Loka ali pa pokličete na telefon 04/506 13 20.

Vseživljenjsko varovanje narave
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MATEJA RANT, FOTO: TANJA MLINAR

V okviru projekta Lesni feniks, za kate-
rega so partnerji pridobili tudi evropska 
sredstva, so iz odsluženega lesa izdelali 
klopi in druge leseno urbano opremo, 
s katero so popestrili javne prostore v 
središču Žirov in na kopališču Pusto-
tnik. Urbano opremo za Občino Žiri so 
izdelali v podjetju M Sora po idejnih za-

snovah dijakov Šolskega centra Škofja 
Loka. Tako so po besedah župana Jane-
za Žaklja, ki je projekt označil za enega 
uspešnejših v Žireh, povezali lokalno 
skupnost, gospodarstvo in izobraževal-
no ustanovo. 
Projekt je v sedemnajstih mesecih zdru-
žil pet partnerjev: Občino Žiri, Šolski cen-
ter Škofja Loka, podjetje M Sora, Ekologe 
brez meja in Razvojno agencijo Sora. Na-
men projekta je bilo ozaveščanje prebi-
valcev, da so naravni viri omejeni in da 
je treba z njimi ravnati odgovorno ter da 
jih moramo ohraniti tudi za prihodnje 
rodove, je poudaril župan. Iz odslužene-

ga lesa pa je v sklopu projekta nastalo 
tudi dvajset klopi, devet ležalnikov in 
garderoba. Osnova za izdelavo klopi je bil 
prototip klopi z izrezljanim klekljem, ki 
ga je izdelala dijakinja Eva Kokelj, garde-
robo iz krivljenih elementov pa je razvil 
študent lesarstva Klemen Mezeg. Luka 
Kramarič iz podjetja M Sora je priznal, 
da je bil proces nastajanja izdelkov tudi 
zanje izziv, saj so uporabljali surovino, ki 
je še ne poznajo dovolj dobro. A poudaril 
je, da so se vsi deležniki, ki so sodelovali 
v procesu nastajanja izdelkov, resnično 
potrudili in tako tudi sami dodali svoj 
prispevek lokalnemu okolju.

Slovesno  
zaključili  
projekt  
Lesni feniks
Na kopališču Pustotnik 
so konec junija slovesno 
predali v uporabo urbano 
opremo, ki je nastala v 
okviru projekta Lesni 
feniks.

Na kopališču Pustotnik so konec junija pripravili slovesen zaključek projekta Lesni feniks. 
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Kako se ta vidi in sliši, lahko preverite na YouTubu, nekaj bar-
vitosti projekta, ki je bil obenem tudi Juretova zaključna na-
loga na Srednji šoli za oblikovanje in fotografijo Ljubljana, pa 
sta Juno in Jan za bralce Žirovskih novic ujela tudi v besede. 
• Jure, če se nam kratko predstaviš – kdo je ustvarjalec, ki 
se skriva pod umetniškim imenom Juno?
Juno je vzdevek, s katerim lahko označim vse vrste del, ki jih 
ustvarim na področjih, ki me zanimajo.
• Kako je nastala ideja za projekt Sheets of Sound and Co-
lor? 
Končna ideja za projekt se je razvila med pogovorom z mo-
jim mentorjem Nebojšo DeGlerijem. Pri risanju smo snemali 
kratek promocijski videoposnetek in profesor DeGleria je so-
šolki podal primerjavo lestvic sivin pri senčenju z glasbeni-
mi lestvicami. Ker ona ni poznavalka glasbene teorije, sem 
se oglasil in s tem sprožil kratek pogovor o moderni klasič-
ni glasbi in uporabi glasbenih lestvic v njej. Profesor me je 
povabil na kavo pred Križanke in predstavil sem mu svojo 
idejo za zaključno nalogo. Moja takratna ideja je bila, da bi 
iz slikarskega dela razvil majice s kratkimi rokavi, ki bi bile 
popolnoma potiskane z vzorci iz ustvarjenih slik. Ko sem 
mu predstavljal svojo metodo ustvarjanja slik, sva prešla na 
temo glasbe in razložil sem mu svoje dojemanje razvijanja 
glasbenih motivov v skladbi Acknowledgement saksofonista 
Johna Coltranea iz njegovega albuma A Love Supreme. Razvi-
la sva idejo za projekt, kjer bi iz abstraktnega slikarskega dela 
pridobil sekvenco glasbenih motivov, ki bi jih potem v prosti 
improvizaciji razvijal in povezoval. Šele pozneje so se iz tega 
razvili video posnetki, ki obenem prikazujejo slikarska dela 
in razvijanje glasbenih tem, ki izvirajo iz slik.
• Kako in koliko časa pa je potem teklo ustvarjanje do 
končnega izdelka – štirih barvitih in glasbeno raznolikih 
videov?
Celoten projekt sem delal od septembra lani, ko je nastala 
prva slika, do aprila letos, ko sem končal mapo, ki predstavlja 
projekt. Najprej sem končal vse štiri slike, potem sem se lo-
til njihove glasbene interpretacije in na koncu sestavil videe. 
Hkrati sem začel urejati mapo, ki je dobila končno obliko šele 
aprila.
• Pri izdelavi zaključne naloge ti je na pomoč priskočil 
bobnar Jan Istenič – kako je prišlo do sodelovanja? Kako 
sta usklajevala delo po spletu?
Za dokončanje projekta sem potreboval spremljavo bobnarja. 
Poklical sem Jako Strajnarja, on pa me je povezal s svojim 
učencem Janom. Ker so bile zaradi korone občine zaprte, sva 
sodelovala le na daljavo. Po najboljših močeh sem mu razlo-
žil idejno zasnovo projekta in mu predstavil, kakšna naj bi 
bila njegova vloga pri tem. Za vsako sliko sem posnel impro-
vizacijo. Ko sem bil z njo zadovoljen, sem mu jo poslal in mu 
opisal, kakšno bobnarsko spremljavo sem imel v mislih za 

skladbo. Jan je lepo speljal moje misli v njegove bobne. Moj 
in njegov posnetek sem potem združil v programu za monta-
žo glasbe, da sta se popolnoma ujela. Videoposnetkov sem se 
lotil šele potem, ko so bile vse štiri skladbe končane, saj so ti 
nadaljevanje glasbene zgodbe. 
• Ko je bilo vse dokončano, je sledil ogled izdelkov – kako 
zadovoljen si bil s končno podobo? Kakšen je bil odziv pro-
fesorjev, prijateljev in poznavalcev umetnosti?
S projektom sem zadovoljen. A ko pogledam nazaj, vidim ne-
katere pomanjkljivosti, ki sem jih spregledal, ko sem razvi-
jal idejo. Danes bi marsikaj naredil drugače, a na neki toč-
ki moraš projekt zaključiti in iti naprej. Moji sošolci so bili 
navdušeni nad končnim izdelkom. Ker so profesorji ves čas 
spremljali moje delo, zagovor naloge ni bil dolg. Hitro so mi 
povedali, da sem nalogo uspešno opravil. 
• Tudi v prihodnje ostajaš v umetniških vodah – na kate-
rih področjih si želiš nadaljevati svojo ustvarjalno pot?
Težko bi rekel, v katero področje umetnosti bi se rad usmeril, 
saj me zanimajo prav vse zvrsti umetnosti in izražanja. Rad 
bi poskusil prav vse!

Preplet slikarstva in glasbe
Škofjeločan Jure Hartman, ki ustvarja pod umetniškim imenom Juno, in Žirovec Jan 
Istenič sta čas epidemije izkoristila za ustvarjanje in nastal je zanimiv glasbeno-
vizualni projekt s skupnim naslovom Sheets of sound and colour.

Jure Hartman
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• Jan, ti pa za razliko od Jureta osta-
jaš v glasbenih vodah. Kaj pa bi bilo 
zapisano v predstavitvi na tvoji glas-
beni osebni izkaznici?
Prvo srečanje z bobni je bilo na moj 
peti rojstni dan, ko sta mi starša za 
darilo kupila plastični boben. Že kma-
lu sem pokazal veliko zanimanje za 
ritem, zato sem se začel igranja pra-
vih bobnov učiti pri zasebnem uči-
telju, nato pa se v 4. razredu vpisal v 
glasbeno šolo, kjer mi je mentor Jaka 
Strajnar predal veliko znanja in me 
vseskozi spodbujal na moji poti. Po za-
ključeni glasbeni šoli sem se povezal z 
različnimi učitelji in svoje znanje vse-
skozi nadgrajeval. V srednji šoli sem 
se bobnanja nekako naveličal (smeh), 
saj sem usvojil že vse tehnike igranja 
pop in rok glasbe. Ker pa me je želja 
po zahtevnejšem igranju gnala na-
prej, sem veliko raziskoval in se tako 
tudi prvič srečal z džez glasbo. Od ta-
krat naprej se pri različnih domačih 
in tujih glasbenikih izpopolnjujem v 
igranju džeza in ob tem zelo uživam. 
Če me vprašate, kaj bi pisalo na moji 
glasbeni izkaznici, bi rekel, da na ve-
liko piše ENTUZIASTIČNI JAZZ BOBNAR.

• Kaj ti pomeni glasba?
Glasba mi predstavlja svet, v katerem 
lahko raziskujem, improviziram, ču-
stvujem in se hkrati sproščam. Posta-
la je del mojega vsakdana, saj ne mine 
dan, da ne bi ali prijel palčk v roke in 
bobnal ali pa odprl kakšne knjige in 
raziskoval teorije glasbe in kompozicije.
• Letos smo te lahko v sodelovanju z 
Junom spoznali kot bobnarja, ki sta 
mu blizu džez in improvizacija – kako 
zanimiva je po ustvarjalni plati zate ta 
glasbena zvrst?
Džez je zame edina zvrst, v kateri ni tr-
dnih in natančnih pravil. V tej zvrsti ob-
stajajo samo grobi okvirji za izvajanje, 

vse ostalo pa je odvisno od posamezne 
skupine in njihovega dogovora. Glavna 
sestavina džeza je improvizacija in prav 
to ponuja ustvarjalcem ter izvajalcem 
možnost, da je vsaka melodija unika-
tna in odraža trenutno razpoloženje. 
Sam vedno pravim, da džez ni pesmica, 
ki se jo lahko naučiš na pamet, ampak 
je samo naslov za pisanje domišljijske-
ga eseja. 

• Kaj ti je pomenilo, ko te je Juno po-
vabil k sodelovanju? 
Na Junovo vabilo sem se odzval z veli-
kim veseljem, saj je ta projekt tudi meni 
predstavljal nov izziv in seveda nove iz-
kušnje na področju free-džeza. Največji 
izziv zame je bil, da sem se moral vžive-
ti v slike in te občutke prenesti v končne 
ritme. Poleg tega pa je ta projekt nasta-
jal v času zaprtja, zato sem imel veliko 
prostega časa in sem se lahko poglobil v 
ustvarjanje.
• Kako si se lotil ustvarjanja glasbe , 
kje si našel navdih?
Najprej mi je Juno poslal avdio posnet-
ke, na katerih je bil posnet soprano sa-
ksofon, in motive, na katere se je sam 
opiral ob snemanju improvizacije. Jaz 
sem nato ves material preučil, ga sku-
šal usvojiti in se z njim zbližati, da mi 
je vse skupaj postalo domače, nato pa 
sem si glasbo predvajal preko slušalk 
in se ob tem lotil ustvarjanja ritmov. 

Vsaka skladba je predstavljala drugač-
no okolje, zato sem tudi ritme izbiral 
glede na to. Moj cilj je bil, da vsako 
skladbo podkrepim in da skladba ne 
izgubi prvotnega – Junovega – name-
na. Z iskanjem navdiha se sam nisem 
preveč obremenjeval. Dovolil sem, da 
vsako skladbo podrobno spoznam in se 
z njo poistovetim. Kasneje sem vsako 
večkrat preigral in poskušal najti pravi 

ritem. Lahko bi rekel, da sem pri celo-
tnem ustvarjanju sledil trenutnemu 
navdihu in se mu prepustil.
• Kakšen izziv ti je to predstavljalo? 
Iskreno je bil to zame kar velik projekt, 
saj sam nisem ravno ljubitelj free-jaz-
za. A vseeno sem ta izziv sprejel kot 
možnost, da se bolj profesionalno pre-
izkusim tudi v tej podzvrsti in si dovo-
lim stopiti iz svojih okvirjev. Prav zato 
sem še toliko bolj ponosen na končni 
izdelek.
• Tudi v prihodnje, praviš, ostajaš za-
pisan glasbi – kakšni so tvoji načrti?
Ja, moja življenjska pot ostaja v glasbi. 
Za zdaj imam v načrtu študij na zasebni 
univerzi za glasbo v Celovcu, smer jazz 
bobni. Kasneje pa se želim preizkusiti 
tudi v kompoziciji in klavirju. Upam, da 
bom na svoji poti sodeloval z različnimi 
glasbeniki in glasbenimi pedagogi, ki 
mi bodo pomagali pri odkrivanju glasbe 
in njenih razsežnosti.

Ustvarjalnost bo tudi v 
prihodnje njuna spremljevalka, 
saj tako kot Jan, ki odhaja 
na študij bobnov v Celovec, 
tudi Jure nadaljuje svoje delo 
in ustvarjanje po začrtani 
poti s študijem na Akademiji 
za likovno umetnost in 
oblikovanje. In morda se njune 
poti nekoč ponovno srečajo v 
svetu barv in zvoka …

Jan Istenič
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Cikel Dvogovori, ki sta ga v maju v ga-
leriji Kržišnik s skupno razstavo odpr-
la Tomaž Kržišnik in njegov nekdanji 
študent Vid Sark, zdaj nadaljujejo z raz-
stavo, na kateri se je Tomažu Kržišniku 
pridružil Milan Erič, njegov profesorski 
kolega z Akademije za likovno umetnost 
v Ljubljani. Erič je prvo nagrado za svoje 
delo leta 1982 prejel za risani film Po-
skušaj migati 2x skupaj z akademskim 
slikarjem Zvonkom Čohom, s katerim 

sta leta 1988 ustvarila še animirani film 
Socializacija bika, za katerega sta prav 
tako prejela več nagrad, med njimi tudi 
Prešernovo, so ga predstavili ob razstavi 
in dodali, da je med drugimi priznanji 
prejel še Župančičevo nagrado, plaketo 
in nagrado Hinka Smrekarja in leta 2019 
nagrado Riharda Jakopiča za življenjsko 
delo na področju slikarstva.
Kot je ob razstavi spomnil Erič, sta se s 
Kržišnikom spoznala še kot dijaka v se-
demdesetih letih prejšnjega stoletja na 
neki razstavi v Mariboru. "V spomin se 
mi je zapisala njegova sproščena risana 
in pisana pripoved, polna prepoznavnih 
oblik, figur, slutenj, prepletov, sanjskih 
namigov, subtilnih pajčolanov, razvo-
zlanih vzorcev, ezoteričnih palimpsestov 

in pesniške vznesenosti. Ves svet ujet v 
majhnih risbah in sličicah." Kržišnikove 
risbe je označil za pesmi z neizčrpnimi 
pripovedmi, ki se neprestano spreminja-
jo in obnavljajo. "Vedno jih lahko beremo 
na več načinov in nikoli dokončno." V 
devetdesetih letih prejšnjega stoletja sta 
postala sodelavca, in kot je priznal Erič, 
ga je Kržišnik očaral že ob prvem sreča-
nju. Po njegovih besedah je bil Kržišnik 
za svoje študente neizčrpen vir znanja 
in prijaznih 'očetovskih' napotkov za 
življenje. Kot ustvarjalec je po njegovih 
besedah izjemen in izviren umetnik, en-
kraten in neponovljiv, kot človek pa "eno 
veliko srce, ki žari na vse strani in preže-
ma vse, ki smo okrog njega; ena velika 
ljubezen, ki prežarči vse", je še dodal Erič.   

Razstavljata 
profesorska  
kolega
V galeriji Kržišnik so 
avgusta v okviru cikla 
Dvogovori odprli razstavo, 
na kateri se je Tomažu 
Kržišniku s svojimi deli 
pridružil profesorski 
kolega z akademije Milan 
Erič.

Z odprtja razstave: skrajno levo Tomaž Kržišnik, skrajno desno Milan Erič 
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Za uvod v Poletno muzejsko noč so pripravili predavanje dr. 
Tomaža Simetingerja z naslovom Ples živih – ples mrtvih, 
dan kasneje pa so se obiskovalci s pevci Akademskega pev-
skega zbora Tone Tomšič in dirigentko Jerico Bukovec podali 
po Lintvernovih poteh od Muzeja Žiri do Studenca, Prezbite-
rija in Vrta Kržišnik. Za instrumentalno spremljavo je poskr-
bela skupina Janeza Jocifa, spremljale pa so jih tudi plesalke 
Barbara Kanc, Jasna Knez in Jerca Jerman ter otroci iz vrtca 
in šole Žiri. Za zaključek je bilo mogoče prisluhniti koncertu 
skupine Polyline.
Po besedah Janeza Jocifa so z dogodkom, v okviru katerega so 
se podali po Lintvernovih poteh, poskusili povezati tri kraje, 
ki pomenijo identifikacijske točke Žirov v času in prostoru. 
"Studenec je izvir življenja in prebivališče Lintverna, ki pro-

stor oplaja že od pradavnine. Prezbiterij stare cerkve je bil du-
hovno središče srednjeveških Žirov, vezni člen med nebom in 
zemljo, povezava živih z mrtvimi, prostor, kjer se človeku čas 
tudi danes razkriva v skrivnostnih razsežnostih. Kržišnikov 
vrt pa je izraz odziva sodobnega človeka na brezmejno poten-
co narave, ki ga brezpogojno determinira v materialnem in 
duhovnem smislu."

Prepletli glasbo in ples
Konec junija so tudi v Muzejskem društvu 
Žiri ob podpori občine že sedmo leto 
zapored izpeljali prireditve v okviru 
vseslovenske Poletne muzejske noči.

V sklopu Poletne muzejske noči so se obiskovalci s pevci Akademskega 
pevskega zbora Tone Tomšič in dirigentko Jerico Bukovec podali po 
Lintvernovih poteh od Muzeja Žiri do Vrta Kržišnik.
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• Kaj oziroma kdo vas je navdušil za 
sodelovanje na omenjenem izboru?
Za sodelovanje so me navdušili udele-
ženci tekmovanj iz preteklih let in pri-
vlačne preizkušnje, ki jih v Centru var-
ne vožnje Vransko vedno pripravijo za 
voznike. Za sodelovanje sem se odločila 
sama, ker imam rada zanimive dogo-
divščine in se rada preizkušam v novih 
izzivih.
• Kakšno znanje je bilo treba pokaza-
ti in kako ste se pripravljali na to?
Potrebno je bilo tako teoretično kot 
praktično znanje o avtomobilizmu. 
Spletni test, ki je najboljšim 50 dekle-
tom in fantom pomenil vstopnico v 
polfinale, je bil sestavljen iz dvajsetih 
vprašanj, na katere je bilo treba odgo-
voriti v največ 250 sekundah. Vprašanja 
so bila s področja cestno-prometnih 
predpisov, avtomobilizma, prometne 
varnosti, delovanja AMZS in prve pomo-
či. V polfinalu in finalu pa je bilo treba 
pokazati praktično znanje obvladovanja 
avtomobila na različnih poligonih, ki so 
zahtevali natančnost, spretnost, obču-
tek za hitrost in velikost avtomobila ter 
iznajdljivost. Na preizkušnje se nisem 
posebej pripravljala, na tekmovanje 
sem odšla sproščena in z željo po zabavi 
ter pridobivanju novih izkušenj.
• Letos se je izbora udeležilo rekordno 
število mladih – ste bili zaradi tako 
hude konkurence kaj bolj nervozni, 
ste imeli še več treme?
Ne, nisem bila nervozna. Na tekmo-
vanje sem se prijavila izključno zara-
di zabave, nisem se obremenjevala s 
številom udeležencev niti s super na-
gradami, pač pa sem res poskušala 
maksimalno uživati in izkoristiti vsak 
trenutek. Pridobila sem ogromno dra-
gocenih izkušenj, nagrada pa je samo 
pika na i vrhunski izkušnji.
• Ali tudi sicer radi sedete za volan? 
Po navadi vi vozite domov, kot rečemo 
temu?
Ja, rada in veliko vozim. Tudi izpit sem 
opravila takoj po 18. letu, ker sem vedno 

želela biti samostojna in neodvisna. V 
vožnji uživam in mi nikakor ne pred-
stavlja bremena. Tudi z zabav veliko-
krat peljem jaz, ker mi to res ni problem 
in najbolj zaupam sebi.
• Postali ste tudi ambasadorka varne 
vožnje. Kaj si vi osebno predstavljate 
pod besedno zvezo varna vožnja?
Naziv ambasadorka varne vožnje je res 
izjemen dosežek, ki pa ga je vsekakor 
treba vsak dan sproti negovati in upra-
vičevati. Zavedam se pomembnosti te 
vloge in upam, da bom kot ambasador-
ka varne vožnje zgled ostalim voznikom 
v prometu. Varna vožnja meni pred-
stavlja upoštevanje cestno-prometnih 
predpisov, uporabljanje varnostnega 
pasu, vožnjo brez vpliva prepovedanih 
substanc ter da smo na cesti odgovorni 
in upoštevamo tudi druge soudeležence 
v prometu.
• Kakšni se vam zdijo slovenski vo-
zniki na splošno – jih je sploh možno 
spraviti v neki 'predalček'?
Slovenske voznike je težko spraviti vse 
v en koš. Verjamem, da nas je mnogo 
odgovornih voznikov, žal pa vse preveč 
tudi tistih, ki se ne zavedajo posledic 
neodgovorne vožnje v prometu. Želim 
si, da bi bilo na naših cestah več strpno-
sti in kolegialnosti.
• Veljata dva stereotipa – da so mladi 
in ženske nevarni vozniki. Kako vi od-
govarjate na to, saj ste porušili kar oba 
stereotipa hkrati?

Glede na to, da dosti časa preživim na 
cesti, se težko strinjam s tema stere-
otipoma. Mladi brez izkušenj so bolj 
dovzetni za upoštevanje cestno-prome-
tnih predpisov kot morda vozniki, ki so 
dvajset let vsak dan v prometu. Kar se 
pa tiče delitve po spolu, pa menim, da 
nam je ženskam do 21. stoletja že uspelo 
dokazati, da smo v marsičem primerlji-
ve z moškimi. Tudi inštruktorji v Centru 
varne vožnje Vransko so na tekmovanju 
opazili, da smo bile pri nekaterih pre-
izkušnjah dekleta boljša, ker smo bile 
bolj natančne in spretne, medtem ko 
so fantje vse naloge želeli opraviti čim 
hitreje in so si tako pridobili več kazen-
skih toč.
• Kaj bi vi svetovali mladim vozni-
kom, ki šele začenjajo nabirati prve 
kilometre na cesti?
Svetovala bi jim, naj se čim večkrat 
usedejo za volan, ker izkušnje šteje-
jo največ. Naj jih ne bo strah ceste in 
vključevanja v promet, predvsem pa, da 
zavestno upoštevajo cestno-prometne 
predpise, ker so napisani z razlogom. 
Raje dve minuti počasneje in varno!
• Kako boste izkoristili glavno nagra-
do – eno leto boste imeli na voljo avto 
sponzorja izbora?
Z svojim novim avtom si predvsem že-
lim uživati in nabrati čim več varnih 
kilometrov, raziskati najnovejše var-
nostne sisteme, ki so vanj vgrajeni, in 
uživati v udobju, ki ga ponuja.

Raje dve minuti počasneje in varno
Avto-moto zveza Slovenije (AMZS) je že peto leto zapored organizirala izbor za 
najboljšega mladega voznika oziroma voznico Slovenije Najboljši za volanom. Med 
dekleti je bila pri letošnjih finalnih izzivih najuspešnejša 25-letna delovna terapevtka 
Neca Galičič, po rodu iz Žirov.

Neca Galičič z glavno nagrado – sponzorskim avtom, ki ga bo imela na voljo eno leto
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S tem v M Sori sledijo filozofiji, da pri 
lastništvu družbe sodelujejo bodisi ak-
tivno zaposleni v podjetju bodisi kmetje, 
ki sodelujejo z zadrugo ali družbo, je od-
ločitev o dokapitalizaciji pojasnil direk-
tor družbe M Sora Aleš Dolenc. V zadnjih 
letih so namreč mnogi zaposleni, ki so 
se vključili v lastništvo pred petnajstimi 
leti ob ustanovitvi delniške družbe M 
Sora, danes že zapustili podjetje, veči-
noma zaradi upokojitve. Delež zunanjih 
delničarjev tako počasi postaja prevla-
dujoč, zato želijo v lastništvo vključiti 
tudi zaposlene, ki so se jim pridružili 
kasneje.
V družbi namreč verjamejo, da ima-
jo zunanji lastniki drugačne interese 

kot zaposleni, ki jim je poleg dividend 
pomemben tudi dolgoročni razvoj pod-
jetja. Zato so na skupščini sprejeli od-
ločitev o dokapitalizaciji, s katero se 
bo obstoječi kapital povečal za enajst 
odstotkov. "Razpisali smo 600 delnic, 
osnovna vrednost vsake je sto evrov, 
a samo nominalno, dejansko je njiho-
va vrednost devetkrat večja, okrog 928 
evrov," je razložil Dolenc. Emisijska vre-
dnost vseh novoizdanih delnic bo tako 
znašala okrog petsto tisoč evrov. "Tega 
kapitala ta čas sicer v podjetju ne potre-
bujemo – za dokapitalizacijo se nismo 
odločili, ker bi nam manjkalo finanč-
nih sredstev, ampak izključno zaradi 
želje, da razširimo krog delničarjev in 
pripravimo podjetje na menjavo gene-
racij." Dolenc je priznal, da si je to za-
stavil tudi za svoj osebni cilj, ker se tudi 
sam kot eden večjih delničarjev bliža 
upokojitvi. Na skupščini so zato z dvo-
tretjinsko večino sprejeli tudi sklep, ki 

izključuje prednostno pravico obstoje-
čih delničarjev. Interes za nakup delnic 
je po anketi znotraj podjetja izkazalo 
okrog štirideset zaposlenih.
Družba M Sora je sicer lani kljub teža-
vam, ki jih je povzročila epidemija co-
vida-19, dosegla rekordni rezultat, je po-
jasnil Dolenc. Skupaj so ustvarili dobrih 
33 milijonov prihodkov, ob tem pa še 
tri milijone evrov prihodkov v zadrugi. 
Čisti dobiček je lani znašal dober mi-
lijon in pol evrov. Letošnjo situacijo je 
ocenil za znova zelo nepredvidljivo. "Po 
eni strani smo veseli, ker imamo veliko 
naročil, obenem pa smo zaskrbljeni, ker 
cene materiala letijo v nebo." Zato kljub 
rekordni realizaciji, ki jo pričakujejo, re-
zultat ne bo tako dober, je še dodal. Ta 
čas je v družbi M Sora okrog dvesto za-
poslenih, še petdeset zaposlenih pa je v 
hčerinskih podjetjih na Hrvaškem, Ko-
sovu, v Severni Makedoniji in Albaniji, 
je še dejal Dolenc.

Pridobiti želijo 
nove delničarje
Na avgustovski skupščini 
delničarjev so v družbi 
M Sora sprejeli tudi 
odločitev o dokapitalizaciji, 
katere glavni namen je 
razširiti krog delničarjev 
in pripraviti podjetje na 
menjavo generacij. 

V družbi M Sora bodo z dokapitalizacijo razširili krog delničarjev.

MATEJA RANT

Za prodajo stoodstotnega lastniškega deleža in vseh terjatev, 
ki jih je za 28 milijonov evrov, so se v DUTB odločili, ker so 
ocenili, da je zdaj za to primeren čas tako z vidika poslovanja 
družbe kot tržnih razmer. "DUTB je kot finančni lastnik nare-
dil vse, kar je v njegovi pristojnosti, da se je družba sanirala 
in stabilizirala. Verjamemo, da bo Alpina razvoj lahko nada-
ljevala s strateškim lastnikom," so poudarili.
Ob stalnem interesu finančnih investitorjev v zadnjem letu 
namreč zaznavajo tudi povečan interes investitorjev iz pa-
noge, so pojasnili v DUTB in dodali, da bodo prednostno is-

kali strateškega kupca, ki bo prepoznal vrednost blagovnih 
znamk in razvojni potencial družbe Alpina, s ciljem ma-
ksimiranja kupnine za DUTB. V Alpini postopka prodaje ne 
komentirajo, direktor Alpine Harij Bogataj pa je za STA po-
jasnil, da bodo letos poslovali dobro in bodo likvidnostno 
sposobni ter bodo vsa naročila, ki naj bi bila po njegovih 
besedah na področju teka na smučeh rekordna, dobavili 
v roku. V celotnem letu naj bi tako ustvarili 43 milijonov 
evrov prihodkov.
V Alpini sicer že od leta 2016 poteka finančno prestrukturira-
nje, a je vpliv pandemije in posledično ukrepi držav za njeno 
zajezitev pomembno upočasnil uspešnost tega postopka, so 
sporočili v začetku marca, ko so objavili tudi informacijo, 
da so odpustili osemnajst zaposlenih, še dvajsetim pa de-
lovno razmerje odpovedali s tako imenovanimi mehkimi 
metodami. Izguba v preteklem letu je bila namreč večja, kot 
so predvidevali, predvsem zaradi izpada prihodkov kot po-
sledice ukrepov za preprečevanje pandemije, zelene zime v 
sezoni 2019/2020 in dolgotrajnega zaprtja smučišč. Ob 38,7 
milijona evrov čistih prihodkov so imeli 4,6 milijona evrov 
izgube, so razložili v Alpini. Za optimizacijo poslovanja so se 
odločili tudi z zapiranjem nedobičkonosnih trgovin.

Alpina je naprodaj
Družba za upravljanje terjatev bank 
(DUTB) je avgusta začela postopek prodaje 
stoodstotnega lastniškega deleža in vseh 
svojih terjatev do družbe Alpina iz Žirov.
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Letos je bilo romanje omejeno zgolj na 
tri dni, a zato nič manj prijetno in do-
godivščin polno. Snovalci romanja so se 
odločili, da letos, ker je Jakobovo leto, 
poromamo k cerkvici Svetega Jakoba 
nad Preddvorom. Da pa ne bi bila pot 
prekratka, je bila trasa zamišljena čez 
malo višje hribe in skozi malce nižje 
doline.
Popotovanje se je začelo 31. julija v cer-
kvi svetega Martina v Žireh, kjer je 22 
romarjev pohodnikov dobilo blagoslov 
in spodbudne besede žirovskega kapla-
na Anžeta Cunka. Otovorjeni s prtljago 
smo kar takoj zagrizli v klanec proti 
Mrzlemu vrhu. Po klancih, gozdnih in 
poljskih poteh, strmih vzponih in spu-
stih smo prispeli na Bevkov vrh. Veter 
je prinašal meglo iz doline, zato smo 
kar pohiteli do kmetije Na Ravan, kjer 
smo si privezali dušo v obliki kave, pi-
jače in seveda njihovih hišnih dobrot. 
Okrepljeni in v vremensko bolj prijazno 
nadaljevanje dneva smo krenili mimo 
Škofja do Robidnice in naprej proti Ble-
gošu. Med potjo smo se v molitvi spo-
mnili tudi župnika Andreja, ki okreva 
po bolezni, in prosili za milost na naši 
tokratni poti. Kar nekaj je bilo višin in 
dolin, preden se je pred nami prikazal 
škofjeloški junak Blegoš. Spanje v koči 
in napolnjeni želodčki so nam dali moč 
za nov pohodni dan. Krenili smo proti 
Javorjam, kjer smo v daljavi že lahko 
poslušali grmenje, ki je oznanilo, da bo 

morda še kaj močnejšega poslal tisti od 
zgoraj. Dobrotnika pri Jelovčanovih sta 
nam postregla s sladkim prigrizkom 
in šilcem močnega. Prav nam je prišlo, 
saj nas je dež že pošteno začel zalivati. 
Soočiti smo se morali celo s strelo, ki 
je udarila čisto v naši bližini, in samo 
sreči se moramo zahvaliti, da smo jo 
varno odnesli. Premočeni smo prispe-
li do Breznice pod Lubnikom, kjer smo 
se v prijetnem okolju in ob dobri hrani 
nekoliko ogreli in pot nadaljevali proti 
Škofji Loki. Na nebu nas je pozdravi-
la celo mavrica, ki je naznanila, da bo 
vreme končno nam v prid. V kapucin-
skem samostanu nas je prijazno sprejel 
kapucin, žirovski rojak br. Pavel Košir. S 
hudomušnimi domislicami nas je spra-
vil v dobro voljo, čeprav slabe tudi prej 
nismo bili. 
Naslednji dan smo že v ranih jutranjih 
urah spakirali svoje bolj ali manj mokre 
prtljage, si privezali dušo s kapucinski-
mi dobrotami in krenili proti našemu 
cilju. Pot sicer ni vodila po strminah, a 
je bila vseeno zaradi močnega sonca kar 
utrujajoča. Včasih ravnina bolj utrudi 
kot klanec. Dobro, da so ob poti tudi do-
brotniki – že pri Svetem Duhu, kjer služ-
buje duhovnik žirovski rojak Franci Alič. 
Vodstveno palico je od Francija Temelja, 
ki nas je vodil do Škofje Loke, prevzel Ja-
nez Urh, saj je ta del poti njemu dobro 
poznan. Še nekaj je bilo kratkih postan-
kov v Kranju in med potjo in že smo v 

daljavi lahko opazili svoj letošnji cilj, 
cerkvico svetega Jakoba visoko na hribu. 
V Preddvoru so se nam pridružili tudi av-
tobusni romarji in skupaj smo zagrizli v 
še zadnji klanec, ki nam je pospešil srčni 
utrip, a vseeno postregel z neizmerno le-
poto narave, ptičjega petja in miru okoli 
nas. Z nami je zadnji del poti prehodil 
tudi kaplan Anže, ki je v cerkvi daroval 
sveto mašo in romarjem namenil kup 
lepih in spodbude polnih besed.
Blagoslov je končal naše letošnje roma-
nje, sledilo pa je še druženje v bližnji 
koči, spust do avtobusa in t. i. kočerja 
(nekaj med kosilom in večerjo) v go-
stilni v Preddvoru. Tam smo še zadnjič 
obujali lepe spomine na svoje druže-
nje, ki je bilo po eni strani romanje, po 
drugi pa pot druženja in spoznavanja 
drug drugega, izmenjavanje misli, do-
živetij, življenjskih preizkušenj in de-
litev spodbudnih misli drug drugemu. 
Taka popotovanja dajo mnogo več kot 
le spoznavanje neke poti, daje nam nov 
bogatejši smisel, kovanje novih načrtov 
in spoznavanje predvsem samega sebe. 
Bili smo kot ena velika družina, ki nas 
druži, kar je lepo, skromno in navdihu-
joče. Franci, Matjaž, Janez in ostali, ki 
so pot organizirali, pa si zaslužijo samo 
pohvale za res izvrstno pripravljeno ro-
manje in vsi se že veselimo novega, v 
letu 2022 izvedenega romanja. Bog ve, 
kam nas bo tedaj pot peljala. Radi ima-
mo izzive.

Čez strme hribe do Svetega Jakoba
Romarsko društvo ŠmaR iz Žirov tradicionalno vsako leto pripravi daljše večdnevno 
romanje. Cilji so vedno premišljeno izbrani, vedno z nekim posebnim namenom.

Romarje je z blagoslovom in spodbudnimi besedami na pot pospremil žirovski kaplan 
Anže Cunk.

V cerkvi svetega Jakoba na cilju
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JANEZ STANONIK

Malo pred kosilom, zadnjo sredo v juni-
ju, zazvoni telefon. Kliče me Irma Dole-
nec iz DU Žiri. Vpraša, kako da se z ženo 
nisem prijavil na izlet v neznano, ker 
ve, da sva stalna obiskovalca izletov na-
šega društva, sploh pa izletov v nezna-
no, ki so najlepši in najbolj obiskani. Po 
krajšem pogovoru naju zapiše in tako 
smo se osmega julija po sedmi uri s pol-
nim avtobusom spustili po dolini, proti 
Škofji Loki. Ko zavijemo proti Ljubljani, 
pa se že začne ugibanje, kam nas letos 
vodi pot.
Vodiča Marijan in Irma Dolenec nas za 
dobro jutro prav lepo pozdravita, Mari-
jan pove, da letos prvič z nami potuje 
tudi predsednik DU Žiri Milan Sovinc, 
ki ga s ploskanjem vsi toplo pozdra-
vimo. Razpoloženje na avtobusu je 
odlično, veselo in sproščeno. Pri vožnji 
skozi šentviški predor nas Marijan, ki 
je veselo razpoložen, vpraša, ali vemo, 

kaj imata skupnega Hitler in nekdanji 
gradbeni baron Zidar. Po molku na av-
tobusu nam pove: "Obema je rajh dol 
padel." Pot nas vodi preko Ljubljanske-
ga barja in tu nam Irma že razlaga za-
nimivosti: od koliščarjev in poplav do 
najstarejšega kolesa na svetu in izsu-
ševanja travnikov, njiv itd. Po stalnem 
ugibanju, kam nas bo peljala pot, se že 
približamo križišču in Pavle Pečelin, ki 
nas vozi, zavije proti Dolenjski, Irma 
pa že hiti z opisovanjem Višnje Gore in 
njenim simbolom, polžem, ki ga imajo 
tudi v grbu. Je pa tu v bližini tudi vas 
Muljava, kjer je bil rojen pisatelj Josip 
Jurčič, ki je poleg drugih napisal tudi 
povest Kozlovska sodba v Višnji Gori. 
Ta je prevedena v več tujih jezikov. Po 
vožnji mimo Trebnjega se prav kmalu 
približamo Mirni Peči, kjer napovejo 
daljši postanek. Potem pa se odpelje-
mo mimo nove šole, ki je poimenova-
na po pesniku Tonetu Pavčku, v muzej 
Lojzeta Slaka in Toneta Pavčka, ki sta 

bila rojaka, oba rojena v bližini Mirne 
Peči. Obstajata dve legendi o imenu 
kraja. Menda sta bila nekoč hlapec in 
dekla precej glasna na neki peči, pa ju 
gospodar opozori: "Mir na peč!" Druga 
razlaga pa pripoveduje o medeni peči-
ni, ki je tudi v bližini kraja. Muzej se 
nahaja v stari šoli, kjer je občina od-
stopila prostore. Prijazna gospa nas je 
toplo sprejela in podatki so vreli in vre-
li iz nje. Ogledali smo si kratek film in 
izvedeli, da si ga je od leta 2018, odkar 
je muzej odprt, ogledalo že več kot 22 
tisoč obiskovalcev. Lojze Slak je moral 
že kot mlad fant od doma, ker mu je 
mama po porodu zbolela, doma pa je 
bilo več otrok, pa so ga dali k starim 
staršem. Tam pa je stric Ludvik imel 
harmoniko in kljub poznejšim posku-
som, da bi se vrnil domov, ni hotel od 
tam. Ker mu je bila glasba tako všeč, je, 
kadar so bili stričevi na polju, splezal 
na stol in vzel harmoniko s police in 
se učil igrati. Tako se je brez vednosti 

Deželica sonca in grozdja
V Društvu upokojencev (DU) Žiri so se tudi letos odpravili na izlet v neznano – tokrat je 
bilo to na Dolenjsko.

Postanek v športni dvorani Velodrom



domačih naučil in pozneje zaigral bolje 
od strica. Igral je na več kot 500 svat-
bah, tudi v Ameriki, Avstraliji in po celi 
Evropi. Lojze je aktivno igral od svoje-
ga 15. leta pa do leta 2011, ko je umrl, 
star 79 let. Svoj ansambel bratov Slak je 
ustanovil 1958. leta. Potem ko so bratje 
morali k vojakom, je ta razpadel. Loj-
ze pa ni odnehal. Leta 1964 je na Radiu 
Ljubljana spoznal skupino pevcev pri 
oddaji Pokaži, kaj znaš – Fante s Pra-
protna, in so ustanovili nov ansambel, 
Ansambel Lojzeta Slaka s pevci Fantje 
s Praprotna. V muzeju se nahaja kar 
osem Slakovih harmonik, vse njegove 
zlate plošče in druge, ki jih je ansam-
bel izdal. Tu so tudi fotografije, naro-
dne noše, razni dokumenti in še in še. 
Družina, harmonika, konji, vinograd, 
cviček, publika – to so bile njegove lju-
bezni. Za zaključek in popestritev vsega 
videnega in slišanega pa je Marijan po-
vabil na oder še Cirila Demšarja, ude-
leženca našega izleta, da nam zaigra 
nekaj Slakovih s svojo harmoniko, ki 
jo je imel s sabo. Upam si trditi, da je 
bil prvi Žirovec, ki je tam igral. Bravo, 
Ciril. Čestitam! V nadstropju smo si 

ogledali še čebelarski muzej s čebelnja-
kom, z znamenitimi možmi Antonom 
Janšo, Petrom Pavlom Glavarjem in še 
drugimi, ter pravim panjem z našo av-
tohtono kranjsko sivko. Težko smo se 
poslovili od prijazne gospe, ki ji žal ne 
vem imena, pa sem ji vseeno hvaležen 
za izčrpne informacije. Lojzetu Slaku 
pa ostajamo neizmerno hvaležni za vso 
njegovo glasbo, ki jo je ustvaril za slo-
venski narod, za vso njegovo veličino iz 
deželice sonca in grozdja. Omenil sem 
že tudi pesnika domoljuba Toneta Pavč-
ka, ki se ga tudi spominjajo v muzeju in 
njemu v spomin nekaj njegovih verzov: 
"Nekje na Dolenjskem so kraji, hiša, 
vinograd, košček polja, tam so meseci 
moji, tam sem za zmeraj doma."  
Pot smo nadaljevali skozi vas Hudo in 
res je hudo, ko vidimo zanemarjene ci-
ganske hiše, zabojnike in koče, okrog 
polno smeti in druge navlake. Ustavi-
mo se pri športni dvorani Velodrom, tu 
trenirajo kolesarji in drugi športniki iz 
vse Evrope in celo iz Azije. Sandi Papež, 
nekdanji poznani kolesar, nam razloži, 
da je to edini objekt v Sloveniji, pokrit 
z balonom. Krožna steza za kolesarje 

meri 250 metrov. Objekt je bil postavljen 
1996. leta, obnovljen pa pred tremi leti. 
Vračamo se nazaj proti Novemu mestu, 
kjer na krožnem križišču opazimo ve-
liko pletenko, pleteno iz pločevinastih 
trakov. Na vprašanje, koliko drži, ugoto-
vimo, da nič, ker iz nje vse steče. Ob po-
gledu na pletenko se spomnim čudovite 
skulpture treh žirov, ki si jo je zamislil 
Stane Mlakar iz Žirov in tudi realiziral s 
pomočjo nekaterih domačih obrtnikov. 
Občini oziroma Žirovcem jo podarja, 
ti pa ne najdejo skupnega jezika in ne 
najdejo prostora zanjo v našem mestu. 
Žalostno. Primeren kraj bi bilo krožišče 
pri cerkvi. Pozno popoldne se ustavimo 
v Žinji vasi, pri gostilni Dolenjc, kjer nas 
čaka kosilo. Po kosilu nam Ciril zaigra 
na harmoniko, nekateri si ogledamo 
še zunaj razstavljeno letalo. Predsednik 
društva članom DU Žiri podeli še spo-
minke za okrogle obletnice za dopolnje-
nih 60, 70 in 80 let. Marijan, ki je tudi 
predsednik ZŠAM Žiri, pa nam vsem po-
deli še odsevne trakove, za vsak primer, 
če se bo kdo pozno ponoči vračal domov, 
da bo na cesti viden. Hvala vsem, ki ste 
pripomogli k lepemu dnevu.

MATEJA RANT, FOTO: ARHIV ZŠAM

V ZŠAM Žiri so tudi letos v cerkvi sv. Martina v Žireh pripravili 
praznovanje godu sv. Krištofa, njihovega zavetnika. Z vsako-
letno mašo se po besedah predsednika ZŠAM Žiri Marijana 
Dolenca zahvalijo za zdravje in vse varno prevožene kilome-
tre. "V molitvi se spomnimo vseh žrtev prometnih nesreč in 
njihovih svojcev, obenem pa je to priložnost, da se v mislih in 
molitvi spomnimo pokojnih članov našega in drugih zdru-
ženj, ki so danes z nami."
Njihovemu praznovanju so se pridružili tudi člani združenj 
šoferjev in avtomehanikov iz pobratenega združenja Sloven-
ske Konjice, iz Rogaške Slatine, Cerkna, Velenja, Savinjske do-
line, Trbovelj, Hrastnika, Slovenj Gradca, Laškega, Trebnjega, 
z Jesenic, iz Bele krajine in Postojne, prav tako pa tudi člani 
Turističnega društva Sovodenj v narodnih nošah. V molitvi so 
se povezali z vsemi, ki so življenje izgubili v prometnih nesre-
čah ali ostali invalidi. "Zahvalili smo se tudi za to, da v času 
epidemije nismo izgubili veliko članov in da so tudi oboleli 
člani danes spet lahko z nami," je dejal Dolenec. Ob koncu 
se je v imenu vseh šoferjev in drugih članov združenja ter 
povabljenih gostov zahvalil kaplanu Anžetu Cunku, da je pri-
sluhnil njihovim željam in daroval sveto mašo za vse pokoj-

ne člane združenja in za dobro delo združenja v prihodnje. Do 
prihodnjega leta je Dolenec vsem voznikom še zaželel srečno 
vožnjo. "Da bi vas na vseh poteh sveta spremljal sv. Krištof in 
njegov blagoslov."

Zahvala za vse varno prevožene kilometre
Člani Združenja šoferjev in avtomehanikov (ZŠAM) Žiri so se sredi julija dvajseto leto 
zapored zbrali na praznovanju Krištofove nedelje.

Člani ZŠAM Žiri so se sredi julija v cerkvi sv. Martina v Žireh dvajseto 
leto zapored zbrali na praznovanju Krištofove nedelje, kjer jih je 
nagovoril predsednik združenja Marijan Dolenec.
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BRANKO FILIPIČ

V tem času se je nabralo veliko število 
opravljenih voženj in različnih potni-
kov, občanov žirovske občine, ki so to 
možnost izkoristili. Z vozilom Renault 
ZOE na električni pogon je bilo v enem 
letu opravljenih 217 voženj, 194 so jih 
opravili t. i. prostoferji, devet voženj je 
bilo opravljenih za potrebe vzdrževa-
nja in servisiranja avtomobila, 14 vo-
ženj pa so opravili zaposleni v občin-
ski upravi, ki vozilo lahko uporabijo, 
če je prosto.
Brezplačni prevozi Prostofer, ki jih omo-
goča Občina Žiri, so se izvajali tudi v 
času korone, tudi v času zaprtja občin in 
regij. Zlata mreža je pridobila soglasje 
NIJZ, da se ta dejavnost lahko izvaja, saj 
prevoze izvajamo v skladu z njihovimi 
zdravstvenimi priporočili, ki jih pred-
pisujejo javnemu potniškemu prome-
tu. Prvi prostoferski prevoz je 24. junija 
lani opravil Iztok Andreuzzi, na obletni-
co prevozov pa je 24. junija letos prevoz 
opravil prostofer Marijan Dolenec. Pre-
voze smo opravili v več slovenskih kra-
jev: v Ljubljano 123 voženj, Škofjo Loko 
21, Jesenice 20, Kranj 11, Gorenjo vas pet, 
Selo tri, Bled dve, po eno vožnjo pa v 
Kromberk, Valdoltro, Naklo, na Golnik, 
v Postojno, Domžale, Šempeter, Podkla-
nec in na Vrhniko. 
V nadaljevanju sledijo mnenja oziroma 
izjave voznikov o tem, kje so izvedeli 
za prostovoljno prostofersko dejavnost, 
kako so zadovoljni z vozilom, in še ne-
kaj besed o občanih, ki so jih prepeljali v 
prvem letu delovanja prostoferja.
Iztok Andreuzzi – 17 voženj, 1731 prevo-
ženih kilometrov:
Da se bodo v občini Žiri začeli izvajati 
prostovoljni prevozi občanov, mi je po-
vedala soseda Anica Kumer, ki je aktiv-
na članica občinskega odbora Rdečega 
križa. Ideja se mi je zdela zelo zanimi-
va in hitro sem se prijavil za prosto-
ferja. Glede čakanja ni problema, za ta 
opravek si vzamem čas in lahko traja 
pol dneva ali več. Pri opravljanju pro-
stoferske dejavnosti se počutim zelo 
dobro.

Ljubomir Cankar – 20 voženj, 2025 
prevoženih kilometrov:
Za to novost v Občini Žiri mi je povedala 
žena, ki je obiskovala tečaj usposablja-
nja za prostovoljce medgeneracijskega 
sodelovanja. Takoj sem bil za, saj rad 
pomagam ljudem. Sama vožnja poteka 
odlično, s potniki na splošno nimam 
slabih izkušenj. Le enkrat sem prevažal 
občana, ki je slabo prenašal vožnjo, ves 
čas se je slabo počutil in po prispetju 
na cilj so mi morali pomagati ljudje iz 
sprejemnice, da smo ga skupaj na inva-
lidskem vozičku prepeljali do ambulan-
te. Tudi potem sem bil ves čas ob njem. 
V takih primerih bi morali za sprem-
stvo poskrbeti svojci.
Marijan Dolenec – 20 + 1 vožnja, 2021 
prevoženih kilometrov:
Žena je na občinski spletni strani zasle-
dila razpis za šoferje prostovoljce in mi 
rekla, da bi bilo to nekaj po moji meri. 
Časa je dovolj, vozim rad in hitro sem se 
prijavil. Avto je zelo primeren za namen, 
ki mu služi. Mogoče bi morali malo po-
sodobiti polnilno postajo. Na splošno 
sem zelo zadovoljen, da sem se odločil 
za prostoferja. (Marijan je opravil eno 
prostofersko vožnjo z drugim občinskim 
vozilom, ker je bil ZOE že zaseden.)

Branko Filipič – 13 voženj, 1637 prevo-
ženih kilometrov:
Prijatelj Milan mi je v avgustu 2019 po-
vedal, da se v Žireh pripravlja nekaj no-
vega, kar je resnično po moji meri, saj 
sem s prometom povezan že več kot 40 
let. Na hitro mi je predstavil, kako bodo 
potekala predavanja za medgeneracij-
sko sodelovanje in kako naj bi deloval 
prostofer. Nisem postavljal veliko vpra-
šanj, ampak sem hitro izpolnil prijav-
nico in se pridružil novemu projektu v 
občini. Po zelo kratkem usposabljanju 
za upravljanje električnega vozila sem 
bil nad njim popolnoma navdušen. Le 
cena vozila mi je preprečila, da nisem 
kar zamenjal svojega vozila. Pred prvo 
prostofersko vožnjo pa sem imel kar 
malo treme. 
Milan Frelih – 15 voženj, 1425 prevože-
nih kilometrov:
Razpis za prostoferja sem prebral na 
občinski spletni strani in v občinskem 
glasilu. Stvar se mi je zdela zanimiva, 
hitro sem se prijavil in bil potem priso-
ten tudi na kratkem usposabljanju za 
vožnjo električnega vozila. Do sedaj ni 
bilo težav, razen enkrat s polnilno po-
stajo. Dopoldan, ko bi moral že na pot, 
sem opazil, da vozilo ni dovolj napol-

Žirovski Prostofer »vozi« že eno leto
Junija je preteklo že leto dni, odkar je v Občini Žiri začel delovati Prostofer – 
prostovoljna medgeneracijska dejavnost, prevoz starejših občanov do zdravnika v 
Žireh ali v druge kraje, kamor jih je napotil izbrani zdravnik. 

Žirovski 'prostoferji'



njeno, s toliko elektrike bi prišel le v eno smer. Težavo sva 
rešila z Evgenom na hitri polnilnici na Dobračevi. Le enkrat 
se mi je pripetilo, da sem šel po potnico na dom, te pa od 
nikoder. Kasneje me je poklicala in sporočila, da jo je na 
pregled odpeljala nečakinja, sama pa je naročeni prevoz po-
zabila odpovedati.
Vojko Gruden – 19 voženj, 1972 prevoženih kilometrov:
Na novo dejavnost v občini in razpis za prostoferja me je opo-
zorila hčerka. Svetovala mi je, naj se tega lotim, saj imam na 
pretek prostega časa. Prijavil sem se in ni mi žal. Zanimiv 
dogodek je bil, ko sem vprašal potnika, ali ima mojo telefon-
sko številko, da me po opravljenem pregledu pokliče, pa je ta 
precej mirno odgovoril, da nima telefona. Za nameček pa je 
tisti dan prav lepo deževalo. Parkiral sem sorazmerno blizu 
in potem peš preverjal, ali je moj potnik pregled že opravil. 
Po uri in pol mi je uspelo avto preparkirati bliže bolnišnici, 
potem pa sem ga počakal kar pred vhodom. Seveda sva se 
srečno vrnila domov.
Anica Jesenko – dve vožnji, 203 prevoženi kilometri:
Anica je bila med Žirovci poznana kot oseba, ki je rada prisko-
čila na pomoč. Že dolgo časa pred prostoferjem je prevažala 
starejše občane, ki niso imeli vozniškega izpita ali sorodnika, 
ki bi jih odpeljal na zdravniški pregled v Škofjo Loko, Kranj, 
Ljubljano ali še kam drugam. Ko je izvedela, da se bodo v ob-
čini izvajali prostovoljni prevozi za starejše, se je takoj pridru-
žila skupini voznikov. Žal ji je huda bolezen preprečila, da bi 
to humano prostovoljno dejavnost nadaljevala.
Angelca Jezeršek – 15 voženj, 1435 prevoženih kilometrov:
Za prostofersko dejavnost sem izvedela na sestanku odbora 
za medgeneracijsko sodelovanje in izgradnjo doma starejših 
občanov. Že dlje časa sem aktivna pri občinski organizaciji 
Rdečega križa Žiri in tudi to mi je bil takoj velik izziv. Rada po-
magam ljudem in tudi vozim rada. Pogrešam pa več parkirišč 
pri zdravstvenih ustanovah. Varnostniki nas le redko spustijo 
do stavbe, potem pa moramo vozilo hitro prestaviti drugam. 
Eno vožnjo sem izjemoma opravila tudi na soboto. Ker klicni 
center Zlate mreže v soboto ni dosegljiv, sem poklicala naše-
ga župana. Hitro sva se dogovorila, da sem lahko dobila ključ 
avtomobila in opravila prostofersko vožnjo na veliko zadovolj-
stvo občana in njegovih domačih.
Jože Mlinar – 20 voženj, 1923 prevoženih kilometrov:
Razpis za šoferje prostovoljce sem zasledil v časopisu in 
takoj sem poklical na občino ter se prijavil. Relacije, ki jih 
dobivam, so mi dobro poznane, lahko rečem, da mi je to 
prostovoljno delo všeč. Iz klicnega centra Zlata mreža me ne 
kličejo prav pogosto, približno dvakrat na mesec, izjemoma 
trikrat. Tisti dan, ko sem prostofer, si vzamem toliko časa, 
kot ga potrebuje občan, ki ga peljem na zdravniški pregled. 
Enkrat se mi je zgodilo, da je imel občan na isti dan kar 
dva pregleda. Na srečo sem to vedel vnaprej. Predolgo bi bilo 
posedanje v avtomobilu, ogledovanje trgovin ali še kaj dru-
gega. S sabo sem vzel pohodniške čevlje in se namesto čaka-
nja povzpel na Šmarno goro. Lahko bi rekel, da sem združil 
prijetno s koristnim.
Peter Pivk – 17 voženj, 1779 prevoženih kilometrov:
Da se bo v občini Žiri vzpostavilo prostovoljno prevažanje 
starejših občanov, mi je povedala žena, ki je obiskovala tečaj 
usposabljanja prostovoljcev za medgeneracijsko sodelovanje. 
Takoj sem se pridružil novim prostoferjem in ni mi žal. V za-
četku nisem bil povsem prepričan, ali bo dovolj elektrike za 
daljšo vožnjo ali za primer, ko sem imel isti dan dve vožnji. 

Na občini so rešili tudi to težavo in zdaj imamo s sabo dve 
kartici različnih ponudnikov, tako da polnilno postajo lahko 
najdemo v vseh krajih, kamor vozimo. 
Milan Sovinc – 17 voženj, 2009 prevoženih kilometrov:
Za prostoferja sem izvedel na sestanku skupine za medge-
neracijsko sodelovanje in izgradnjo doma starejših občanov, 
katere član sem od samega začetka. To mi je bil pravi izziv 
in prijavil sem se med prvimi. Z avtomobilom sem zelo za-
dovoljen, le pri kakšni daljši vožnji (Valdoltra) me je malo 
skrbelo, ali bo dovolj 'bencina' za obe smeri. Zgodilo pa se je 
tudi tole. Imel sem popoldansko vožnjo, in ker je občina po-
poldne zaprta, sem že dopoldan odšel po avtomobilski ključ. 
Avto je bil na poti, drugega ključa pa nismo našli. Po uspešni 
iskalni akciji smo ugotovili, da je prostofer, ki je prejšnji dan 
opravljal prevoz, pozabil vrniti ključ na dogovorjeno mesto. 
Dodaten zaplet pa je bil, da voznika ni bilo doma, ampak se je 
že skupaj s ključem odpravil na morje. Pa se je kljub zapletu 
dobro izteklo. 
Jože Tavčar – 18 voženj, 1667 prevoženih kilometrov:
Za novo dejavnost, ki jo v okviru medgeneracijskega sodelo-
vanja organizira žirovska občina, mi je povedala Anica Ku-
mer, ki je članica žirovskega RK. Po krajšem premisleku sem 
se odločil, da bi na tak način lahko tudi sam pomagal starej-
šim, ki nimajo lastnega prevoza. S čakanjem nimam težav, 
saj si za dan, ko imam prostofersko vožnjo, vzamem toliko 
časa, kot ga potrebuje potnik. Že prva vožnja pa je bila poseb-
nost. Potnik je imel veliko 'opravkov' in sva morala kar v tri 
različne ambulante, tako da sva porabila res veliko časa in 
opravila tudi veliko kilometrov. 
Evgen Podobnik, skrbnik vozila:
Takoj ko je bil na občini sklenjen dogovor o prostovoljnih 
prevozih občanov, je bilo treba določiti osebo, ki bo skrbela 
za Renault ZOE, da bo vozilo vedno brezhibno in pripravlje-
no na vožnjo. Za Občino Žiri sem prevzel vozilo v Ljubljani 
in ga pripeljal v Žiri. Prostoferji morajo pred vožnjo dobiti 
napolnjeno vozilo, tako da ne skrbijo še glede tega. S sode-
lavci poskrbimo, da je vozilo redno očiščeno, da je v vozilu 
razkužilo, dovolj zaščitnih mask, zaščitnih rokavic, tekoči-
ne za pranje vetrobranskega stekla, dnevnik voženj, ki ga 
morajo prostoferji izpolniti za vsako vožnjo posebej in še 
kakšna malenkost. V preteklem letu je bilo treba dvakrat 
zamenjati gume, opraviti redni servis in podaljšati registra-
cijo vozila. Omeniti moram, da na splošno ni problemov, 
le na polnilni postaji so bile manjše težave. Zelo dobro je, 
da je pri gasilskem domu na Dobračevi hitra polnilnica in 
jo lahko uporabimo, če je kakšna težava z našo polnilnico 
ali v primeru, ko sta na isti dan dve daljši vožnji. Glede na 
toliko različnih voznikov prostoferjev in toliko opravljenih 
kilometrov je vozilo v zelo dobrem stanju. Ima le dve manj-
ši praski. Obveščanje preko klicnega centra poteka odlično, 
prostoferji so do časa seznanjeni z relacijo ter datumom in 
uro nove vožnje. Že v prvem tednu delovanja pa sem opravil 
tudi eno prostofersko vožnjo. 
Vsi prostoferji pa menijo, da je avto super, enostaven za 
upravljanje, ima dobre pospeške, je zelo okreten in lahko ga 
je parkirati. Skratka, avto je res dober, preprost za upravlja-
nje in pravo veselje ga je voziti. Tudi s potniki ni težav. Vo-
žnja običajno mine v sproščenem pogovoru. Potniki so zelo 
hvaležni za naš čas, radi pohvalijo šoferje in tudi občino, 
da jim omogoča tak način prevoza do zdravstvenih ustanov 
zunaj Žirov.
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BERNARDA LUKANČIČ,  
KATJA BHATNAGAR, ALEN SAJTL

V tradicionalni družbi so bile mlada, 
srednja in tretja generacija med seboj 
tesno povezane v družini in soseski. 
V današnjih življenjskih razmerah so 
mlajši in starejši med seboj oddaljeni, 
da se skoraj ne poznajo, veča se tako 
prepad med generacijami kot znotraj 
generacij. Osamljenost je žal kruta real-
nost mnogih posameznikov.
Prostovoljstvo ima v današnjih razme-
rah prednostno mesto pri učenju lepega 
medčloveškega sožitja. Lepo medčlove-
ško sožitje je velika dobrina – ljudje si 
najbolj želijo zdravja in lepih odnosov z 
bližnjimi. Za lepe odnose pa se je treba 
truditi in se jih naučiti. Zato je na pro-
stovoljskih usposabljanjih velik pouda-
rek na učenju lepe pogovorne kulture 
in prijetne komunikacije. Učenje lepega 
komuniciranja z zakoncem, starši, otro-
ki in drugimi bližnjimi zahteva več časa, 
energije in organiziranosti, ker so vzorci 
sožitja z najbližjimi tako utečeni, da jih 
je težko popravljati, medtem ko pri oseb-
nem prostovoljskem druženju človek 
začenja odnos znova na boljših tirnicah 
komuniciranja, ki se jih na novo uči pri 
prostovoljskem usposabljanju.
Inštitut Antona Trstenjaka že vrsto let 
po vsej Sloveniji usposablja prostovolj-
ce za družabništvo s starim človekom 
ali za to, da ustanovijo majhno skupino 
starejših krajanov, s katerimi se dobi-
vajo enkrat tedensko. Takšnih prosto-
voljcev vseh starosti je po Sloveniji več 
sto. Zakaj se prostovoljci odločajo in 
vztrajajo pri tem delu?
Bernarda je o svoji izkušnji prostovolj-
stva povedala naslednje: "Prostovoljstvo 
razumem kot preživljanje časa z nekom 
ali v skupini, da s svojo prisotnostjo 
predstavljam lažje življenje v starosti, 
osamljenosti, bolezni ... Lahko je to po-
govor, sprehod, poslušanje glasbe, bra-
nje časopisa in knjige, povabilo na kavo. 
Ko se srečujemo, se poskušam vživeti in 
razumeti stanje posameznika, njegove-
ga spomina, realnosti in čustev, ki jih 
pri tem doživlja. S predmeti iz preteklo-

sti poskušam vzbuditi dobre in prijetne 
spomine ter dobra počutja. Težave so mi 
kot izziv, da poskušam iz oči, obraza, gi-
bov, mimike, stiska roke razbrati njiho-
ve občutke. Sprejemanje in druženje z 
ljudmi v družini ter ožjem in širšem bi-
valnem okolju pomeni lažje preživljanje 
tega obdobja življenja. Delo v skupini 
za samopomoč mi je pomenilo najprej 
željo, potem je postalo realnost, zdaj pa 
je to način mojega dela s starimi. V ve-
selje mi je, ko jih po srečanju vidim od-
hajati bolj veselih obrazov in ko mi ob 
odhodu rečejo: V torek se spet srečamo. 
Zadovoljna sem, ker vem, da smo drug 
drugemu polepšali dan. Da srečanje 
poteka brez zapletov, pa tudi od mene 
pričakujejo, da se ustrezno pripravim, 
da so pogovori zanimivi in da so lahko 
vsi aktivni v pogovoru." Prostovoljstvo 
ima učinek na vse vpletene, kar Ber-

narda lepo povzame: "Prostovoljstvo že 
samo po sebi pomeni tudi dober učinek 
za dva, zato tudi mene tak odnos nav-
dihuje in izpopolnjuje. Druženje pogosto 
spodbujajo tudi svojci, ki zaradi obve-
znosti ne morejo dovolj pogosto preži-
vljati časa s starostnikom. Spodbujati 
je treba vsesplošno zavedanje, da bo ve-
dno več ljudi nekoč potrebovalo pomoč 
in sočloveka – da razbijemo občutek sa-
mote in osamljenosti."
Če želimo, da bo nam in našim otro-
kom v občini na starost lepo in dobro, 
se moramo za to potruditi vsi – občina, 
strokovnjaki, pa tudi vsak od občanov. 
Organizirano usposabljanje omogoča 
kakovostno izvajanje prostovoljstva in 
da pomoč pride do tistih, ki jo najbolj 
potrebujejo. V ta namen je občina sku-
paj s strokovnjaki iz Inštituta Antona 
Trstenjaka že organizirala usposablja-
nje z naslovom Postani prostovoljec; 
usposabljanje za kakovostno staranje 
in medgeneracijsko sožitje, ki je v Ži-
reh naletelo na izjemen odziv. Žal so 
neljube okoliščine usposabljanje zača-
sno prekinile, a je zaključek vendarle 
predviden v jesenskem času. Odzivi na 
usposabljanje v Žireh so bili zelo po-
zitivni. Prostovoljci in prostovoljke, ki 
smo se udeležili teh usposabljanj, smo 
poleg novih poznanstev in druženja 
pridobili tudi znanje, kako vzpostaviti 
in vzdrževati prijetne odnose s starej-

Prostovoljstvo za kakovostno staranje 
Nihče si ne more narediti lepega življenja čisto sam, brez pomoči drugih. Še v najboljših 
srednjih letih ne, kaj šele v otroštvu ali na starost! Najboljša naložba v življenju je 
medsebojna pomoč ter urejeni medčloveški odnosi in zanje se nam splača potruditi.

Inštitut Antona Trstenjaka 
že vrsto let po vsej Sloveniji 
usposablja prostovoljce za 
družabništvo s starim človekom 
ali za to, da ustanovijo majhno 
skupino starejših krajanov, 
s katerimi se dobivajo enkrat 
tedensko. Takšnih prostovoljcev 
vseh starosti je po Sloveniji  
več sto.



❖  Igra za zbranost! Poiščite tri znake, ki so skupaj v vrsti, stolpcu 
ali diagonali. Vseh je 18.

❖  Napiši 5 stvari, ki so rdeče, rumene, zelene barve

– rdeče: _______________________________________________

– rumene: ________________ _ __________ _________________

– zelene: _______________ ______________________________

❖  Dešifrirajte besedilo! Nekatere črke so že napisane, druge  
pretvorite glede na sliko pod besedilom.

ŠALA MESECA

"Koliko sklonov pozna slovenščina?" je učence vprašala učiteljica. 
Janezek se oglasi: "Sedem!" Učiteljica: "Janezek, si prepričan?" Ja-
nezek: "Seveda, sedmi je novi. Imenuje se podkupovalnik, vpraša-
mo pa se, komu in koliko."

Možganska aerobika
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šimi in tudi ostalimi v naši okolici. Naučili smo se, kako 
'prižigati lučke' pri vseh, ki jih vsakodnevno srečujemo, ka-
kšna so pravila za lep osebni pogovor in načel uspešnega 
sodelovanja v skupini. Veliko smo se pogovarjali o kako-
vostnem staranju in svojih vzornikih za staranje. Vse to 
znanje smo pridobivali ob prijetnem pogovoru, pri katerem 
smo vsi sodelovali. V drugem delu našega usposabljanja pa 
smo veliko časa namenili pogovorom o padcih v starosti 
in kako jih preprečiti. Skupaj smo telovadili in se naučili 
nekaj vaj za krepitev ravnotežja. 
Svoje izkušnje so prostovoljci opisali takole: 
"Prostovoljstvo mi veliko pomeni, s tem, da nekaj dajem, po-
magam nekomu, pa tudi sama veliko dobim nazaj. Pridru-
žila sem se skupini, ker se mi zdi, da bi lahko kakšno uro 
na teden pomagala ostareli osebi na kakršenkoli način, kot 
pomoč pri gospodinjstvu, nakupih, z druženjem. Kot skupi-
na delujemo dobro. Prebiramo literaturo, se pogovarjamo in 
izmenjujemo izkušnje. Držimo se pravil pogovorne kulture 
v skupini." 

"Na srečanja naše skupine sem rada prihajala. Vzdušje je bilo 
vedno pozitivno. Malo smo poklepetale, si izmenjale kakšne 
nasvete, prebrale smo literaturo in se včasih tudi nasmeja-
le kakšni naši prigodi. Iz vsebine naših srečanj sem se tudi 
sama marsikaj naučila ali pa se vsaj zamislila, kaj bi pri sebi 
lahko spremenila, da bi zmanjšala možnosti za padec. Tako 
sem med srečanji dobila idejo za nočne luči na senzor, da 
ponoči ne tavam brez luči po stopnišču. To usposabljanje pa 
tudi naša srečanja skupine sta bili zame pozitivna izkušnja. 
Izvedela sem nekaj zanimivih stvari, spoznala sem nove 
ljudi in z njimi preživela nekaj prijetnih srečanj. Upam, da 
bomo tako tudi nadaljevali in naše novo pridobljeno znanje 
in željo pomagati ljudem širili tudi naprej."
"Za ta tečaj sem se odločila predvsem zato, da bi izvedela 
kaj novega in malo tudi zaradi druženja. Slišala sem nekaj 
novih stvari, tudi telovadba mi je bila zelo všeč. Najbolj mi je 
bilo všeč, da smo bili skupaj starejši in mlajši, ker menim, 
da smo potrebni drug drugemu."
"Od nekdaj sem imela dober čut do sočloveka, zato sem se 
odločila, da bom namenila nekaj svojega časa drugim in 
postala prostovoljka. Na usposabljanjih smo se imeli lepo, 
veliko smo se pogovarjali in delali v skupinah. Izvedela sem 
veliko novih stvari o kakovostnem staranju in o prepreče-
vanju padcev v starosti. To znanje bom najprej uporabila pri 
sebi in ga seveda delila tudi z drugimi. Upam, da bom lah-

Če želimo, da bo nam in našim otrokom v 
občini na starost lepo in dobro, se moramo za 
to potruditi vsi – občina, strokovnjaki, pa tudi 
vsak od občanov. Organizirano usposabljanje 
omogoča kakovostno izvajanje prostovoljstva 
in da pomoč pride do tistih, ki jo najbolj 
potrebujejo. V ta namen je občina skupaj s 
strokovnjaki iz Inštituta Antona Trstenjaka že 
organizirala usposabljanje z naslovom Postani 
prostovoljec; usposabljanje za kakovostno 
staranje in medgeneracijsko sožitje, ki je v Žireh 
naletelo na izjemen odziv.

ko še dolgo delala kot prostovoljka, sicer pa nisem več ravno 
mlada in bom mogoče kmalu tudi sama potrebovala in cenila 
pomoč drugih."
Kmalu pa bo ob odprtju novega doma za stare ljudi v Žireh 
aktualno tudi prostovoljstvo v domu. Gre za prostovoljstvo, 
ki je drugačno kot usposabljanje za kakovostno starost in je 
primerno tako za tiste, ki ste že prostovoljci, kot tiste, ki bi si 
to še želeli postati.
Morda je pripoved v vas vzbudila željo, da bi tudi sami posku-
sili kaj takega? Ali pa imate kakšen drug razlog? Razmislite. 
Prostovoljec je nekdo, ki se vpraša: "Kdo bo to naredil, če ne 
bom jaz?!, Kdaj bom, če ne zdaj?! in Če tega ne naredim, kaj 
bo z nami?!"
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EKOLOGI BREZ MEJA

Že kar nekaj časa je minilo od takrat, ko 
so bile naše 'kante' vse enake: sive, ko-
vinske, namenjene vsemu, kar ni šlo na 
kompost, v ponovno uporabo ali pa na 
popravilo. Dolgo pa je tudi tega, ko je ena 
taka 'kanta' zadostovala za vse ustvar-
jene odpadke v gospodinjstvu. Danes 
postavljamo vse večje 'kante', zabojnike 
in kontejnerje, saj povečujemo količine 
odpadkov.
To se ne dogaja izključno po krivdi nas, 
državljanov, čeprav žal tudi. Že vrabčki 
čivkajo, da se moramo z odpadki ukvar-
jati vsi. Vsak mora opraviti svojo nalogo 
in dobro je to, da se vsaj nekatere stvari 
obračajo na bolje. Če smo leta 2000 v Slo-
veniji ustvarili okoli 6,2 milijona ton od-
padkov in jih od tega okoli 70 odstotkov 
odložili na odlagališča, je danes delež na 

odlagališča odloženih odpadkov komaj 
dvoodstoten. Problem pa je, ker smo npr. 
v letu 2019 ustvarili več odpadkov (8,4 mi-
lijona ton), in to veliko bolj kompleksnih 
kot pred dvajsetimi leti.

LOČENO ZBIRANJE NI RECIKLIRANJE

Dolžnost proizvajalcev in trgovcev je, da 
dajejo na trg izdelke s čim manj emba-
laže in take, ki se lahko dobro reciklirajo 
ali ponovno uporabijo. Dolžnost držav
ljanov je, da poskusimo preprečiti nasta-
nek odpadkov in jih kakovostno ločeno 
zberemo, dolžnost lokalnih skupnosti in 
države pa skrb, da tak sistem dobro delu-
je. Ločeno zbiranje izdelkov pomeni sorti-
ranje izdelkov na različne frakcije – em-
balaža, papir, steklo, biološki odpadki itd. 
– in je predpogoj, da se nato izdelki lahko 
reciklirajo in spremenijo v novo surovi-
no. Če smo se o ločenem zbiranju že dosti 

naučili, pa imamo kot družba še ogro-
mno priložnosti na področju recikliranja, 
ponovne uporabe in kroženja snovi.

NAJVEČ NAREDIMO, ČE PREPREČIMO 
NASTANEK ODPADKOV 

Pri razmišljanju, kaj lahko naredimo, 
nam pomaga piramida ravnanja z od-
padki. Največ naredimo, če preprečimo 
nastanek novih odpadkov ali jih ponov-
no uporabimo!
Pri tem nam lahko pomagajo tile pre-
prosti nasveti:
1. Kupimo tisto, kar zares potrebujemo! 
Ne nasedajmo akcijam!
2. Kupujmo kakovostne predmete ali iz-
delke lokalne izdelave!
3. Predmete za enkratno uporabo (npr. 
vrečke, pribor, lonček za kavo 'na poti') 
zamenjajmo za trajne!
4. Kupujmo iz druge roke ali predmet 
popravimo!
5. Kupujmo izdelke z manj embalaže!

Kako pa kaj vaše smeti ...
Količina odpadkov se povečuje, skrb zanje moramo prevzeti vsi.

Razvojna agencija Sora v oktobru pripravlja osemdnevno brezplačno de-
lavnico z naslovom Inovativno na pot podjetništva, ki je namenjena pod-
jetjem in tistim, ki o podjetništvu šele razmišljajo. Na delavnici bodo ude-
ležence popeljali skozi različna področja delovanja podjetja – področja, 
ki jih mora poznati prav vsak, preden vstopi na samostojno podjetniško 
pot, z njimi pa morajo biti seznanjena tudi vsa že delujoča podjetja. De-
lavnica bo od 5. oktobra dalje potekala dvakrat na teden od 17. do 20. ure 
v predavalnici v Škofji Loki ali na daljavo, odvisno od razmer, povezanih z 
epidemijo covida-19. Podrobnejše informacije o delavnici in povezava do 
prijavnih obrazcev so na voljo na spletni strani Razvojne agencije Sora. 
Izvedbo delavnice so finančno podprle občine Škofja Loka, Gorenja vas - 
Poljane, Železniki in Žiri.

Inovativno na pot podjetništva
Razvojna agencija Sora v okviru projekta SPOT svetova-
nje Gorenjska pripravlja na online delavnico z naslovom 
Dobri odnosi, dobri rezultati (Kakovost odnosov močno 
vpliva na ugled in uspeh podjetja). Delavnica bo poteka-
la v sredo, 20. oktobra, od 17. ure do 19.15 na videokon-
ferenčni platformi Zoom. Vodil jo bo Aleksander A. Gre-
gorič iz podjetja Mars Venus. Delavnica je za udeležence 
brezplačna, število mest je omejeno. Prijava je obvezna, 
dodatne informacije pa je mogoče dobiti na spletnih 
straneh Razvojne agencije Sora. Dogodek sofinancirata 
Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega skla-
da za regionalni razvoj.

Dobri odnosi, dobri rezultati

Dolžnost proizvajalcev in 
trgovcev je, da dajejo na trg 
izdelke s čim manj embalaže 
in take, ki se lahko dobro 
reciklirajo ali ponovno 
uporabijo. Dolžnost državljanov 
je, da nastanek odpadkov 
poskusimo preprečiti in jih 
kakovostno ločeno zberemo, 
dolžnost lokalnih skupnosti in 
države pa skrb, da tak sistem 
dobro deluje.
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Hura, prosti čas je športni program, namenjen mladim od 
predšolskega obdobja do študija, ki želijo svoj prosti čas pre-
življati v družbi vrstnikov na športnih površinah s pestro po-
nudbo športnih vsebin. V Žireh ga je letos že šestnajstič orga-
niziral Trim As, ki je tokrat združil moči s Top Fitnes, in tako 
so skupno ponudili še bolj zabavne, poučne in zanimive ak-
tivne počitnice. Aktivnosti so večinoma potekale na prostem, 
a tudi v primeru dežja jim ni bilo dolgčas, saj jim je bil letos 
prvič na voljo Športni center Žiri. V preteklih letih so progra-
me izvajali v Športno-rekreacijskem klubu Pristan Selo. 
V treh enotedenskih terminih v juliju in avgustu so imeli 
otroci na izbiro pestro ponudbo aktivnosti. Za najmlajše je 
bil pripravljen celodnevni program, najstniki od petega do 
devetega razreda so imeli na voljo štiriurni dnevni program. 
Preizkusili so se v lokostrelstvu, spoznavali in jahali so konje 
ter igrali namizni tenis. Otrokom je bil zelo zanimiv in atrak-
tiven ameriški brezkontaktni nogomet. Organizirano je bilo 
tudi plezanje, seznanili so se z veščinami juda, igrali odbojko 
na mivki, tenis in košarko. Obenem so ustvarjali različne iz-
delke, plesali hip hop in zumbo, plavali v reki Sori ter se zaba-
vali ob vodnih in drugih igrah. V fitnesu so lahko preizkusili 
in spoznali naprave ter se naučili pravilne izvedbe vaj za celo 
telo. Učili so se tudi angleščino ter se podali po gozdni učni 
poti. V sklopu aktivnih počitnic so za vse udeležence organi-
zirali še izlet na Stari vrh, kjer so obiskali adrenalinski park 
in si ogledali turistično kmetijo. 
Kot je pojasnil Srečo Gaber, organizator športnih dejavnosti 
v Žireh, se je aktivnih počitnic letos skupno udeležilo več kot 
sto otrok in mladostnikov. "Tokrat so se nam pridružili tudi 
najstniki, kar je velik uspeh, saj gre za generacijo, ki večino 
časa preživi pred računalniki, zato smo bili organizatorji še 
posebej veseli, da nam jih je s programom uspelo animirati 

in jih navdušiti za šport in aktivnosti v naravi. Njihov odziv 
nas je prijetno presenetil, na aktivnostih so namreč poka-
zali veliko volje in pozitivne energije," je pojasnil Gaber in 
dodal: "V poletnih mesecih smo bili zelo aktivni, tudi zato so 
nam letošnje počitnice še hitreje minile. Bilo je polno različ-
nih aktivnosti, otroci in animatorji smo uživali v druženju 
ter preživljanju skupnih dni v treh enotedenskih sklopih v 
juliju in avgustu. Poizkušali smo nadoknaditi nekaj zamu-
jenega časa, ko smo bili zaradi epidemije prikrajšani za dru-
ženje in zabavo. Tokrat smo se veliko družili ter se ob tem še 
razmigali in zabavali. Vsi skupaj smo odnesli lepe vtise, to 
pa tudi največ šteje." 

Otroci in najstniki aktivno preživeli počitnice  
V času poletnih počitnic sta Trim As in Top Fitnes organizirala Aktivne počitnice za 
otroke – Hura, prosti čas.

Aktivnih počitnic v Žireh se je letos skupno udeležilo več kot sto 
otrok in najstnikov. / Foto: Srečo Gaber

V treh enotedenskih terminih v juliju in avgustu so imeli otroci na 
izbiro pestro ponudbo aktivnosti. / Foto: Srečo Gaber

Za najmlajše je bil pripravljen celodnevni program, najstniki so imeli 
na voljo štiriurni dnevni program. / Foto: Srečo Gaber
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Pred koncem poletja nam je uspelo v 
manjšem obsegu in v skladu z navodili 
Nacionalnega inštituta za javno zdravje 
izpeljati 50. srečanje gorenjskih turi-
stičnih delavcev, ki je bilo načrtovano 
že za lansko jesen, pa razmere v zvezi 
z epidemijo niso dovoljevale druženja. 
Konec avgusta smo tako v Žireh gostili 
turistične delavce iz turističnih društev 
iz vse Gorenjske. Pripravili smo jim za-
nimivo popoldne z organiziranim vode-
nim izletom po Žireh ter družabno pri-
reditvijo in podelitvijo priznanj.
Prvi udeleženci so se nam pridružili že 
malo po 15. uri in si v okviru vodenega 
ogleda z lokalno turistično vodičko Ivan-
ko Žakelj ogledali naše Žiri. Po mojem 
uvodnem pozdravu so si najprej ogle-
dali klekljarsko razstavo Klekljarskega 
društva Cvetke, po kateri so jih popeljale 
njihove članice. Pot so nadaljevali skozi 
center, mimo Osnovne šole Žiri in aleje 
znanih Žirovcev. Sledila je predstavitev 
in ogled cerkve sv. Martina, kjer jih je 
s krajšim koncertom igranja na orgle 
prisrčno sprejel organist Tone Čadež. 
V Galeriji in vrtu Tomaža Kržišnika jih 
je prijazno sprejela Maja Kržišnik in 
jim na kratko predstavila njihovo de-
lovanje, potem pa jih je Na studencu v 
Perišču (Kulturno središče Stare Žiri – 
KSSŽ), v zavetju Lintverna, čakala kraj-
ša predstavitev življenja v preteklosti. 
Po ogledu Žirov, ko so se nam pridruži-

li še ostali gorenjski turistični delavci, 
se je v KSSŽ odvil še uradni del našega 
srečanja. Vse prisotne smo pozdravili 
predsednica Gorenjske turistične zveze 
Lucija Kavčič, župan Občine Žiri Janez 
Žakelj in jaz kot predsednica TD Žiri. 
Rok Klemenčič, član TD Žiri, in Jana 
Jenko, moderatorka dogodka, sta pove-
dala še nekaj zanimivosti o Žireh, seve-
da po žirovsko. Učenke Klekljarske šole 
so pokazale, kako spretno se znajo su-
kati s klekeljni in skupaj s svojo učite-
ljico Branko Grošelj predstavile Klekljar-
sko šolo in njeno delovanje. Na koncu 
je sledila še podelitev priznanj v okviru 
GTZ tako društvom kot posameznikom. 
Podelili so tudi priznanja za najlepši go-

renjski nagelj. Na predlog TD Žiri pa so 
podelili priznanja še vsem dosedanjim 
predsednikom Turističnega društva Žiri 
in se jim zahvalili za ves vložen trud in 
njihovo delo. Srečanje se je zaključilo ob 
pogostitvi in glasbeni spremljavi naše-
ga člana Simona Šubica.
Zdaj pa smo že v polni pripravi na or-
ganizacijo našega osrednjega septem-
brskega dogodka, Pohoda ob rapalski 
meji, ki bo v nedeljo, 19. septembra. 
Seveda vsi lepo vabljeni, da se nam na 
pohodu pridružite. Tudi letos bo pohod 
zanimiv, saj so naši člani in planinski 
vodniki za vas pripravili čisto novo, do-
slej še neizpeljano varianto Pohoda ob 
rapalski meji.

Jubilejno srečanje gorenjskih turističnih delavcev
Vsako leto se v enem izmed turističnih krajev na Gorenjskem srečajo gorenjski 
turistični delavci. Za organizacijo jubilejnega, že petdesetega dogodka po vrsti smo bili 
izbrani ravno v Turističnem društvu (TD) Žiri.

Letošnji nagrajenci iz Turističnega društva Žiri

Slovo poletju in pozdrav jeseni z Uršulo Ramoveš in Fanti 
z Jazbecove grape smo po enotedenski preložitvi vendar-
le izvedli na znosno topel večer s presežnim umetniškim 
doživetjem. Kot britev ostra poezija Janeza Ramoveša se 
odlično poda Uršulinemu glasu, ki se globoko dotika po-
slušalca. Redkokatera pokrajina se lahko ponaša s tako 
simptomatično poetiko, kot jo prinaša poezija in glasba 
zakoncev Ramoveš. Ni samo skupina prepevala o popol-
nem dnevu, tudi mi smo ob odhodu mrmrali sami vase, 
da je bil ta večer res popoln. In si zaželeli, da še kdaj. 

Slovo poletju  
in pozdrav jeseni
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Že v začetku maja smo v skladu z na-
vodili Nacionalnega inštituta za javno 
zdravje organizirali Cvetlični sejem, 
ko smo vse svoje člane, ki so nas ta-
krat obiskali, obdarili z balkonskim 
cvetjem. Takrat smo tudi odprli svo-
jo turistično-informativno točko, kjer 
smo vam na voljo vsako prvo in tretjo 
soboto v mesecu, ko je organizirana 
tudi sobotna tržnica, seveda pa po do-
govoru delujemo tudi izven uradnega 
delovnega časa.
V juniju smo uspešno izpeljali tridnev-
no dogajanje ob praznovanju jubilejne-
ga 20. Žirovskega kolesarskega kroga. 
Društvo po navadi v marcu pripravi 
občni zbor za vse člane društva, kjer 
jih seznani s preteklim delovanjem ter 
z načrti za naprej. Letos smo bili za-
radi epidemije primorani občni zbor 
odpovedati oziroma ga prestaviti na 
ugodnejši čas za organizacijo našega 
druženja. Julija, ko nas je sonce toplo 
grelo, smo zato vse člane povabili, da 
skupaj, ob druženju v obliki piknika, 
preživimo lepo popoldne v ŠRC Pusto-
tnik. Po kratkem uvodnem pozdravu 
in predstavitvi prihodnjih načrtovanih 
dogodkov ter glasbeni spremljavi na-

šega člana Simona Šubica smo pode-
lili tudi priznanja za najlepše urejene 
domove in vrtove. Letošnji nagrajen-
ci so: Mojca in Pavle Pečelin, Peter in 

Francka Lukan, Ines in Miha Kavčič ter 
Nadja in Herman Vegelj. Ob diaprojek-
ciji smo si lahko ogledali tudi najlepše 
posnetke njihovih vrtov in okolice.

Piknik namesto občnega zbora
Letošnje leto glede epidemiološke situacije ni nič bolj optimistično, kot je bilo 
lansko. V Turističnem društvu (TD) Žiri pa smo tako letos kot lani s pomočjo članov 
upravnega in nadzornega odbora kljub temu izpeljali kar nekaj odmevnih dogodkov.

Letošnji prejemniki priznanj za najlepše urejene domove in vrtove

Že drugo leto smo uspešno 
kresovali na prostem pred 
župniščem ob Cerkvi sv. 
Ane na Ledinici. Letošnje 
prizorišče je zaradi toplega 
večera in polne lune še bolj 
pristajalo svetniku, ki smo 
mu posvetili prireditev. Se-
veda je bila pika na i tega 
večera gostja Ljoba Jenče, 
ki je s svojim neubranlji-
vim glasom ob spremljavi 
Marina Kranjaca ustvarila 
čarobni večer prave ljudske 
glasbe in pripovedovanja. 

Kresni večer  
na Ledinici
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"Branje je za duha to, kar je telovadba 
za telo." (Richard Steele) Za sprostitev in 
odklop od vsakdanjega stresa je po mo-
jem mnenju knjiga prva in prava izbira. 
Ob knjigi zaživi naša domišljija in nas 
popelje na zanimivo popotovanje. Z nje-
no pomočjo se lahko prelevimo v prave 
avanturiste, grajske gospe ali zvite de-
tektive. S knjigo v roki ni nič nemogoče, 
in kot pravi George R. R. Martin: "Kdor 
bere knjige, živi tisoč življenj." To vseka-
kor drži.
Knjige so povsod okrog nas, če jih le ho-
čemo opaziti. Najlažje do njih pristopa-
mo v knjižnici. Knjižnica je čisto svoj, 
poseben svet, kjer se čas dobesedno 
ustavi. Vonj po novih in starih knjigah 
tre nešteto polic, napolnjenih z razno-
vrstnimi knjigami nas objame vsakič, 
ko obiščemo knjižnico. Med množico 
knjig, ki vas privabljajo z vabljivimi pla-
tnicami in mamljivimi naslovi, si izbe-
rete nekaj knjig, ki jih odnesete domov 
in prebirate v prostem času. Pa vendar, 
knjige morate – kljub temu da so vam 
zelo pri srcu – odnesti nazaj v knjižnico. 
Marsikdo od vas si je ob prebiranju dolo-
čene knjige zaželel, da bi to knjigo imel 
v svoji, domači knjižnici, ki bi zapolni-
la manjkajoči prostor v zasebni knjižni 
zbirki. Toda police se lahko hitro zapol-
nijo tudi doma in tako mnogi pridejo do 
trenutka, ko ne vedo več, kam z novimi 
knjigami. Moramo se sprijazniti z dej-
stvom, da je treba prostor za nove knjige 

narediti tako, da se od starejših ločimo. 
Seveda imamo na izbiro več možnosti, 
kam z njimi naprej. Lahko jih prodamo, 
lahko jih podarimo knjižnici, bolnišni-
ci ali kakšni drugi ustanovi, ena izmed 
možnosti pa je tudi, da jih pustimo v 
knjigobežnici.

KAJ PA JE KNJIGOBEŽNICA?

Knjogobežnica oziroma knjigobežnice: 
v tujini poimenovane book-crossing so 
hiške najrazličnejših oblik. Postavljene 
so na najrazličnejših lokacijah, v kate-
rih lahko pustite knjigo, nekdo drug pa 
lahko potem to knjigo brezplačno vza-
me, jo odnese domov in uživa v njeni 
družbi. V zameno lahko prinese drugo 
knjigo ali pa čez čas vrne vzeto. Knjigo 
lahko odda ali vzame vsakdo. Pri knji-
gobežnicah naj bi veljalo načelo "prinesi 
eno, odnesi eno", a nekih strogo dolo-
čenih pravil ni. Knjigo lahko kdo vza-
me, tudi če nima nobene, ki bi jo oddal. 
Knjigobežnice namreč uporabljajo dobri 
ljudje, ki jim je skupna ljubezen do knjig 
in si prizadevajo, da knjige ne bi romale 
na smetišča ali v peči. Seveda pa tukaj 
ne najdejo mesta samo stare, odpisane 
in odvečne knjige, ampak tudi novej-
še, največkrat enkrat prebrane žepne, 
mehko vezane knjige. Vsekakor je zaže-
leno, da se v njih znajdejo tudi takšne 
knjige, ki so nam všeč in bi si želeli, da 
jih preberejo tudi drugi. 
Knjigobežnice se pri nas pojavljajo že od 
leta 2011, zdaj pa smo jih postavili tudi 
v Žireh, in sicer eno v centru Žirov in 

drugo v športno-rekreacijskem centru 
Pustotnik. Ob sprehodu se torej ozrite 
okrog sebe in poiščite naše knjigobežni-
ce. Mogoče prav tam lahko najdete knji-
go, ki vam bo polepšala dan.

Knjigobežnice so našle mesto tudi v Žireh
Knjigobežnice se pri nas pojavljajo že od leta 2011, zdaj pa smo jih postavili tudi v 
Žireh, in sicer eno v središču Žirov in drugo v športno-rekreacijskem centru Pustotnik.

Knjigobežnice so našle mesto tudi v Žireh.
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Vsaka knjiga posebej nas odpelje v svoj svet. Odpira nam nova 
znanja in buri domišljijo. Odvisno od zanimanja in razpolo-
ženja si izberemo zvrst knjige. Lahko je to lahkotno branje 
za prosti čas in dopuste. Lahko posežemo po kakovostnem 
romanu ali uporabni strokovni literaturi. Lahko pa si izbe-
remo za branje strokovno literaturo in nadgrajujemo svoje 
strokovno znanje ali pridobivamo novega. Poletje in čas do-
pustov se počasi končuje, večeri se daljšajo. Življenjski tempo 
je vse hitrejši in bolj stresen, zato je knjiga lahko dober prija-
telj, ki nas pomiri in nam krajša čas.
Finski pisatelj Arto Paasilinna je bil doga leta novinar, po 
svojem prvem napisanem romanu Zajčje leto pa je svoj po-
klic opustil in se začel ukvarjati samo s pisanjem. Kot pisatelj 
ni priljubljen samo v svoji domovini, prebirajo ga povsod po 
svetu. Njegovi romani so prevedeni v več kot dvajset jezikov, 
med njimi tudi v slovenščino. Opus njegovih del obsega več 
kot petintrideset naslovov. V svojih romanih opisuje življenje 
sorojakov, predvsem posebnežev. 
Gozd obešenih lisic je zgodba, ki se dogaja v gozdni koči sredi 
laponske divjine. Z obilico črnega humorja pripoveduje o ne-
navadnem prijateljstvu med bančnim tatom na begu, upo-
kojenim zapitim majorjem in devetdesetletno starko, ki noče 
v dom, in malim lisjačkom. Roman je zabaven, poln satire 
in črnega humorja in hkrati prežet s človeško toplino, ki jo 
izžarevajo njegovi junaki.
Deset prisrčnih trmoglavk, Srečni človek, Župnikov zverinski 
služabnik, Dedu za petami, Gromska strela!, Rešitelj Suru-
nen, Najboljša vas na svetu, Prikupna struparka so zgodbe, ki 
so polne skandinavskega humorja, nenavadnih situacij in so 
vsekakor vredne branja.
S podobnim načinom pisanja v svojih romanih je zelo prilju-
bljen tudi švedski pisatelj Fredrik Backman. V njegovih ro-
manih so zgodbe, ki se lahko dogajajo v resničnem življenju. 
Težke, največkrat žalostne življenjske preizkušnje predstavi 
na svojstven, humoren način, da je zgodba do zadnje stra-
ni napeta in nepredvidljiva. Mož z imenom Ove, Babica vas 
pozdravlja in se opravičuje, Mi smo medvedi, Tu je bila Britt-

Vsaka knjiga posebej nas odpelje v svoj svet
"Noben prijatelj ni tako zvest, kot je knjiga," je rekel že Ernest Hemingway.

-Marie je samo nekaj naslovov romanov omenjenega avtorja, 
ki so prevedeni tudi v slovenščino.
Dario Cortese je malo prej, preden je podlegel težki bolezni, 
skupaj z Darjo Vrano izdal knjigo z naslovom Novice iz div-
jine. Kot soavtorica priročnika je Darja Vrana, zato je knjiga 
dobila svoje mesto tudi v naši domoznanski zbirki. Dario Cor-
tese je veljal za najboljšega poznavalca divjih zeli in rastlin 
pri nas in je o nabiralništvu napisal tudi vrsto knjig. Bil je 
pohodnik, večni raziskovalec, avtor mnogih vodnikov in knjig 
o divji hrani in pohodništvu, ki so prevedene tudi v tuje jezike. 
Prav tako je bil raziskovalec staroverstva in ljudskega izročila. 
Prvo knjigo o alternativnem prehranjevanju, Divja hrana, je 
izdal leta 1995. 
Zadnja leta se je zelo intenzivno posvečal predavanjem, vode-
njem delavnic, urednikovanju in izdajanju novih knjig. Knji-
ga oziroma priročnik Novice iz divjine vsebuje 52 prispevkov 
o spoznavanju, nabiranju in pripravi užitnih divjih rastlin. V 
knjigi ne manjka dodatnih informacij o pripravi, o prehran-
ski moči in zdravilnosti predstavljenih rastlin. Knjiga je poleg 
tega opremljena z malo manj kot 500 čudovitimi fotografija-
mi rastlin in jedi. V sklepnem delu knjigo zaokrožuje poglavje 
Osnove nabiralništva s temeljnimi informacijami o spozna-
vanju, nabiranju in pripravi rastlin.

Žirovska cesta 4, Spodnja Idrija, T: 05 377 63 16, www.gostilnamlinar.si
Novi obratovalni čas: ponedeljek–sreda: zaprto, četrtek–sobota: 12.00–22.00 

nedelja: 12.00–18.00
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Žiri ležijo na koncu – ali na začetku Po-
ljanske doline, na gorenjskem jugu, na 
meji s Primorsko in Notranjsko. To je 
bil že od že od nekdaj obmejni kraj. Po 
hribih zahodno od Žirov poteka narav-
na meja – razvodnica med Jadranskim 
in Črnim morjem, meja med porečjema 
Sore in Idrijce. Razvodnica je hkrati na-
ravna ločnica med osrednjo in zahodno 
Slovenijo ter Gorenjsko in Goriško. Že 
v rimskih časih je tod tekla meja med 
provincama Italijo in Panonijo. V sre-
dnjem veku je tu potekala meja med 
loškim gospostvom freisinških škofov 
ter med tolminskim in idrijskim gospo-
stvom na drugi strani. Najbolj mejno je 
bilo to področje v času med obema voj-
nama, ko je pretežno po razvodnici po-
tekala državna meja med kraljevinama 
Italijo in Jugoslavijo, t. i. rapalska meja. 
Z vzpostavitvijo rapalske meje je 12 na-
selij, ki so dotlej spadala v žirovsko obči-
no, pripadlo Italiji. Domače prebivalstvo 
se ni predalo in je kljubovalo tujemu 
vsiljivcu. Ena izmed glavnih dejavnosti 
za preživetje in dodaten zaslužek je po-
stalo tihotapstvo ali kontrabant. 

Obiskovalci planinskih poti ali kolesar-
ji, ki se podajo na žirovski kolesarski 
krog po hribih zahodno od Žirov, na poti 
naletijo tudi na delček zanimive zgodo-
vine, ki je močno zaznamovala življenje 
tamkajšnjega prebivalstva v obdobju 
med obema svetovnima vojnama. Pozo-
ren opazovalec bo ob stezi ali poti našel 
nekakšne betonske kamne, na katerih 
je vtisnjena velika črka I in na drugi 
strani črka J. Na kamnu je še letnica 
1920 in zaporedna rimska številka. To 
so mejniki tako imenovane rapalske 
meje. Ta je po koncu prve svetovne voj-
ne ločevala Kraljevino Italijo in Kralje-
vino SHS (Jugoslavijo). Ime je dobila po 
italijanskem letoviškem kraju Rapallo, 
kjer so leta 1920, od tod tudi letnica na 
mejniku, podpisali pogodbo o vzpostavi-
tvi nove državne meje. Na nekdanjo ra-
palsko mejo danes spominjajo številni 
materialni ostanki: mejniki, kaverne, 
vojašnice, utrdbe Alpskega zidu, drugi 
objekti, ki so jih zgradili Italijani (npr. 
ceste). Turistično društvo Žiri že od leta 
2004 organizira rekreativni pohod po 
poteh ob nekdanji rapalski meji. Rapal-
ska meja je v žirovski zgodovini pustila 
velik pečat. Še bolj v vaseh in zaselkih, 

ki so pripadli italijanski državi. Nasilno 
potujčevanje, prepoved rabe slovenšči-
ne, uvedba italijanskih šol ... je otežilo 
življenje domačega prebivalstva in dol-
goročno ogrožalo obstoj slovenstva.
Pohod ob rapalski meji je primeren za 
srednje izurjene pohodnike vseh sta-
rosti. Edini strmejši vzpon bo na poti 
iz Žirov na vrsniško planoto. Sledila bo 
lahka hoja po planotastem svetu z Vr-
snika, preko Govejka do ledin ter Ledin-
skih Krnic. Nato bo sledil spust do vasi 
Korita in Breznica ter od tam na cilj v 
Žiri. Tempo hoje bo prilagojen, vmes 
bodo krajši postanki. Pohodnike bodo 
ves čas spremljali razgledi na žirovsko 
kotlino, okoliško hribovje, Julijce, Ka-
mniške Alpe. Med potjo bomo pohodni-
kom predstavili zgodovinske utrinke ter 
življenje obmejnega prebivalstva. Daljši 
postanek bomo naredili v Ledinah. Na 
cilju pohoda, v Kulturnem središču Sta-
re Žiri, pred Staro šolo, bo sledilo druže-
nje ob jedači in pijači. Pogoj za udeležbo 
na pohodu je seveda izpolnjen pogoj PCT 
(preboleli, cepljeni, testirani) in dosle-
dno upoštevanje navodil za izvedbo in 
udeležbo na prireditvi, ki bodo veljala v 
času dogodka.

Tradicionalni pohod ob rapalski meji
Pohod ob rapalski meji bo v nedeljo, 19. septembra. Iz središča Žirov bodo pohodniki 
krenili ob 8.30, srečanje pohodnikov pri Stari šoli v Žireh pa bo od 14. ure dalje.

Končale so se poletne počitnice in s 
tem tudi oratoriji po vsej Sloveniji. V Ži-
reh je tako kot vsako leto potekal prvi 
teden počitnic. Spoznali smo življenje 
mladega Carla Acutisa, se naučili veli-
ko novega na super delavnicah, odmore 
izkoristili za petje in ples, teden pa smo 
si popestrili tudi z izletom na Celjsko 
kočo in vodnimi igrami. Najpomemb-
neje pa je, da smo se skupaj zabavali in 
preživeli čudovit teden. Pohvalila bi tudi 
zagrete animatorje, da smo skupaj brez 
zapletov izpeljali letošnji oratorij. Za ko-
nec bi se rada zahvalila staršem za za-
upanje in vsem, ki ste na kakršen koli 
način pripomogli pri izvedbi oratorija. 
Voditelja Katarina Pivk in Miha Tratnik 
upava, da se vidimo tudi prihodnje po-
letje v čim večjem številu.

Spoznali življenje mladega Carla Acutisa
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KATJA RAKUSCEKKATJA RAKUSCEK

M: 041 352 506
rakuscek@siol.net | katja@sportka.si
M: 041 352 506
rakuscek@siol.net | katja@sportka.si

CENE RAKUSCEKCENE RAKUSCEK

M: 040 379 998
cene.rakuscek@gmail.com
M: 040 379 998
cene.rakuscek@gmail.com

SPORTNO VADBENI STUDIO

Loška cesta 7 | 4226 Žiri

www.sportka.si

NOVO
FUNKCIONALNA VADBA
ZA MLADOSTNICE/KE 
NAD 13 LET

ŠPORTNA ABECEDA

sportka_zirisportka

FUNKCIONALNE VADBE ZA ŽENSKE IN MOŠKE,
INTENZIVNE IN LAHKOTNEJŠE SKUPINE

FITNES

TEKAŠKE VADBE

FUNKCIONALNE VADBE ZA STAROSTNIKE 
IN »MLADE UPOKOJENCE«

INDIVIDUALNE VADBE

KONDICIJSKE PRIPRAVE
Termini vadb so objavljene na spletni strani. 
SportKa vadbeni studio sprejema BON21, 
za vse fitnes/vadbene e.

AKCIJA

*samo v septembru in oktobru

4 = 6

vstopnic

FITNES VSTOPNIC

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

Vas zanima, kako 
je naše telo 
videti od znotraj? 
Odgovore boste 
našli v knjigi, ki na 
poljuden način 
razkriva sestavo 
in delovanje 
našega telesa. 
Izvedeli boste 
kako lahko naše 
telo neumorno 
deluje vse naše 
življenje. Knjiga 
vsebuje zavihke, 
prosojnice in 
“kolo” za lažjo 
predstavo. 
Zanimivo in 
poučno hkrati! 
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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.

Redna cena knjige je 18,50 EUR. Če knjigo kupite 
ali naročite na Gorenjskem glasu, je cena le 

                        + poštnina

1480
EUR
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Krvodajalcem se zahvaljujemo za odziv, razumevanje ter upoštevanje vseh  
preventivnih zaščitnih ukrepov.

V akciji ne morejo sodelovati obstoječi naročniki in tisti, ki živijo na istem naslovu kot naročnik.

Gorenjski glas je izredno priljubljen časopis, ki izhaja vsak torek in 
petek. Naročniki komaj čakajo, da ga dobijo v nabiralnik in izvedo, 
kaj je novega v njihovem domačem kraju in v naši regiji. Teh novic ni 
mogoče najti nikjer drugje!

Akcija 14 dni brezplačnega časopisa je namenjena vsem, ki Gorenjskega 
glasa še ne poznate ali ga kupujete v prosti prodaji. Želimo si, da bi se 
bralci na lastne oči prepričali, da je Gorenjski glas odličen časopis, in 
postali njegovi naročniki. Poleg brezplačne dostave naročnina prinaša 
tudi številne popuste in darilo. Če želite Gorenjski glas bolje spoznati, 
se lahko odločite za dvotedensko brezplačno prejemanje časopisa  
brez vseh obveznosti. Pišite na narocnine@g-glas.si ali pokličite na tel.  
št. 051 682 217 in pustite podatke za dostavo. Po preteku 14-dnevnega  
obdobja vam ča so pisa ne bomo več pošiljali, vas bomo pa poklicali, 
povprašali za mnenje in vam predstavili prednosti za naročnike.

Pridružite se naši veliki družini naročnikov, ne bo vam žal! 

G o r e n j s k i  g l a s  j e  n a j b o l j  b r a n  r e g i o n a l n i  č a s o p i s  v  S l o v e n i j i .

              

 Jesenska akcija Osvežite dom z Gorenjskim glasom

14 dni brezplačnega časopisa
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Nagrade: 1. nagrada – darilna kartica želja v vrednosti 15 EUR, 2. in 3. nagrada: knjiga Zdravje in Jaz – Prijatelja

Re šit ve kri žan ke (ges lo, se stav lje no iz črk z ošte vil če nih polj in vpi sa no v ku pon iz kri žan ke) po šlji te do ponedeljka, 27. septembra 2021, na  
Go renj ski glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj. Rešitve lah ko od da te tudi v na bi ral nik Go renj ske ga gla sa pred po slov no stav bo na Nazorjevi ulici 1. 
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Zakaj se odločiti za Športni center Žiri? Ker lahko z eno vstopnico obiskujete zumbo in trenirate v fitnesu ali pa hodite 
na pilates in obiskujete eno izmed skupinskih vadb v Top fitnesu. 
Športni center Žiri ponuja širok nabor programov in vadb za posameznike različnih generacij in telesne pripravljeno-
sti. V Top fitnesu imate, ob stalno prisotnem strokovnem osebju, možnost do boljše telesne pripravljenosti tudi posa-
mezniki z različnimi gibalnimi težavami. TrimAs s svojo dolgoletno tradicijo ponuja kakovosten in raznolik program 
vadb, plesne tečaje za vse generacije ter svoji ponudbi letos dodaja novosti.
Več o vadbah in programu Športnega centra Žiri (Top fitnes in TrimAs) si lahko preberete spodaj in na spletni strani 
www.sc-ziri.si, kjer najdete tudi razpored vadb.

ŠPORTNI CENTER ŽIRI – 
PESTER IZBOR VADB  
IN REKREACIJE NA ENEM 
MESTU

KINEZIOLOŠKA VADBA
KORAK BLIŽJE K ŽIVLJENJU BREZ BOLEČINE.

OSEBNO IN SEMIOSEBNO TRENERSTVO
INDIVIDUALNI PRISTOP,  KI OMOGOČA NAJHITREJŠI NAPREDEK.

TOP HRBTENICA

TOP VADBA

TOP CAMP

TOP SENIOR

SKUPINSKE VADBE

SAMOSTOJNI TRENING V FITNESU

www.sc-ziri.si



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.
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www.renault.si

RENAULT CAPTUR LIMITED

ugodnosti do 

2.800 €
z Renault  financiranjem in
vključenim bonusom staro za novo*

*Cena 16.240 € velja za model Renault CAPTUR Limited TCe 90 in že vsebuje redni popust v višini 300 € ter 500 € dodatnega popusta v primeru zamenjave »Staro 
za novo«. Ob nakupu avtomobila preko Renault Financiranja prejmete ugodnosti v vrednosti 1.400 € ter dodatni popust v višini 600 €.
Poraba pri mešanem ciklu: 5,7 - 6,3 l/100 km. Emisije CO2: 129 - 143 g/ km. Emisijska stopnja: EURO6DFULL. Emisija NOx: 0,0201 - 0,0336 g/km. Emisija trdnih delcev: 
0,00022 - 0,00226 g/km. Število delcev (x1011): 0,4 - 0,55. Vrednosti meritev porabe in emisij ustrezajo standardu meritev WLTP. 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. Več informacij o ponudbi, nakupu 
in pogojih nakupa je na voljo na renault.si. Slika je simbolna. Renault Nissan Slovenija d.o.o., Dunajska 22, 1000 Ljubljana.

www.renault.si

avtohiša in njeno uradno ime
naslov trgovca

Renault priporoča
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www.renault.si

RENAULT
MEGANE CONQUEST
hibriden po naravi

NOVI

Poraba pri mešanem ciklu: 4,9–6,1 l/100 km. Emisije CO2: 111–138 g/km. Emisijska stopnja: EURO6DFULL.  Emisija NOx: 0,0003–0,0222 g/km. Emisija trdnih delcev: 0,00–0,00016 g/km. Število delcev 
(x1011): 0,00–1,04. Vrednosti meritev porabe in emisij ustrezajo standardu meritev WLTP. 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. Več informacij o ponudbi, nakupu in pogojih nakupa je na voljo na renault.si. Slika je simbolna. Renault Nissan Slovenija d.o.o., Dunajska 22, 1000 Ljubljana.

Renault priporoča www.renault.si

AVTOHIŠA IN NJENO URADNO IME
naslov trgovca

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, tel.: 04 20 15 223
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NOVO! 
Nakup na obroke samo z osebnim dokumentom – 
do 48 mesecev do 5000 EUR v petih minutah!
Za manj kot 80 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 13–16, sobota zaprto

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

AKCIJSKA CENA: 
559,90 €

AKCIJSKA CENA 
269,90 EUR

AKCIJSKA CENA: 
749,90 €

Prenosnik LENOVO IdeaPad 3 15ILL 
(81WE0164SC)
Procesor i3-1005G1, 8GB RAM, 256GB SSD, WIN10 Home
Redna cena: 599,90 €

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

NORA CENA, ODLIČNO DARILO!
Kuhinjski robot BOSCH MUM58M59
Moč 1000W, ogromno pribora 
Redna cena: 375,90 €

NA ZALOGI VELIKA IZBIRA:

• Televizorjev
• Prenosnih računalnikov
• Tiskalnikov
• Tonerjev in kartuš
• Baterij vseh vrst

SUPER AKCIJA - 
Televizor HISENSE 75A7100F
190 cm zaslon, SMART,  
odlična slika, omejena količina!
Redna cena: 889,99 €

Sušilni stroj s toplotno črpalko  
TESLA WT8H90M
Odličen dizajn, osvetljen boben, 8 kg, toplotna črpalka
Redna cena: 449,90 €

AKCIJSKA CENA 
399,90 EUR


