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V Zdravstveni postaji v Žireh so v minulih dneh končali ob-
novo prostorov v prvem nadstropju, ki se je začela v začet-
ku maja. Tako so zagotovili ustrezne pogoje za delo še tretje 
zdravnice v prostorih, kjer je bila včasih ordinacija Dušana 
Sedeja. S preureditvijo prostorov so omogočili tudi izvajanje 
dodatnih zdravstvenih storitev, so pojasnili na občini, ki je 
zagotovila sredstva za dobrih 22 tisoč evrov vredno naložbo. 
»Vso potrebno opremo prostorov pa bodo zagotovili zdravniki 
sami,« so še pojasnili na občini.
V sklopu obnove so izvedli nekatera rušitvena dela, poskrbeli 
za izdelavo novih predelnih sten in spuščenega stropa ter po-
ložili nove talne obloge. Zamenjali so notranja vrata in izve-
dli predelavo elektro in strojnih instalacij ter slikopleskarska 
dela. Po besedah zdravnika družinske medicine Jake Strela so 
s temi prostori pridobili dodatne ambulante, kjer bodo lahko 
kakovostneje izvajali preventivne dejavnosti, to je preventiv-
ne preglede za zdrave ljudi in kronične bolnike. »Več prostora 
bo po novem tudi za kineziološko dejavnost, to je testiranja 
in svetovanje glede telesne zmogljivosti, več prostora smo 
zagotovili še družinski medicini, na področju katere sta prej 
delovali dve ambulanti, po novem pa tri.« Strela tudi veseli, 
da bodo zdaj lahko omogočili samostojnejše delo tudi speci-
alizantom družinske medicine. Širili bi lahko tudi dejavnost 
psihoterapije, razmišljajo še, kako bi vključili tudi medicino 
dela, ki so jo doslej izvajali le v omejenem obsegu, pravi Strel. 
»Odpira pa se tudi možnost drugih specialističnih obravnav 

oziroma nadgradnja obstoječih specialističnih dejavnosti.«
Jaka Strel se je ob tem občanom zahvalil za strpnost in po-
trpežljivost v času izvajanja del. Pojasnil pa je tudi, zakaj je v 
obdobju od januarja do maja prihajalo do težav pri naročanju 
po telefonu, na kar so jih opozorili občani. Poleg tega, da je s 
1. januarjem po odhodu Dušana Sedeja v pokoj njegovo ambu-
lanto prevzela Metka Križič, se je zgodila epidemija covida-19, 
ki je bistveno spremenila obravnavo pacientov. »S 1. junijem 
se počasi vračamo v običajne tirnice in menimo, da večjih te-
žav pri naročanju ni več,« je zagotovil Strel in dodal, da se za-
vedajo, da je ta čas dostopnost do zdravnikov sicer na splošno 
slabša, ker zaradi epidemioloških ukrepov na ravni celotnega 
zdravstvenega sistema niso mogoči pregledi nenaročenih pa-
cientov. »Zato v določenem deležu triaža in diagnostika pote-
kata po elektronskih medijih in telefonu.«

Posodobili prostore  
ambulant
V Zdravstveni postaji Žiri so za potrebe 
treh novih zdravnikov splošne medicine 
obnovili prostore v prvem nadstropju.

Ambulanta za kineziološko diagnostiko in razvoj telesne zmogljivosti

Občinski svetniki so na zadnji seji potrdili tudi odlok o sofinanci-
ranju letnega programa športa v občini, ob tem pa še pravilnik o 
vrednotenju in sofinanciranju društvenih in drugih dejavnosti ter 
merila za oblikovanje cen za uporabo športnih objektov in povr-
šin za šport v naravi. S tem so obstoječe odloke uskladili z novo 
zakonodajo na področju športa na ravni države, s pravilnikom o 
uporabi športnih objektov in površin za šport v naravi ter merilih 
za oblikovanje cen v občini Žiri pa so med drugim določili pogoje 
in način oddajanja javnih športnih objektov in površin za šport v 
naravi. Pokazala se je namreč potreba po normativni ureditvi tega 
področja, so opozorili na občini. »Predvsem se je to izkazalo pri 
oblikovanju cenika uporabe večnamenske dvorane, saj je manj-
kala ustrezna pravna podlaga za izvajanje zastavljenega sistema 
obračunavanja uporabe,« so pojasnili. Športnim društvom, ki 
bodo izvajala programe športa za osnovnošolce, bo omogočena 
brezplačna uporaba dvorane, občina bo subvencionirala polovico 
najemnine tudi drugim izvajalcem letnega programa športa.

Uredili oddajanje javnih športnih 
objektov

Občinski svetniki so na zadnji seji sprejeli rebalans letošnjega pro-
računa. Skupna višina proračunskih prihodkov se je z rebalansom 
povišala za slabih 29 tisoč evrov, odhodki pa bodo nižji za 15 tisoč 
evrov. Med glavnimi razlogi za pripravo rebalansa je župan Janez 
Žakelj navedel zamik začetka projekta Industrijske ceste, ki se bo 
zaradi epidemije začel kasneje, pa zaključek investicije v gradnjo 
večnamenske dvorane in povezovalnega dela šole ter umestitev 
obratovanja večnamenske dvorane v občinski proračun. Z rebalan-
som so v proračun umestili tudi spremembe sistema financiranja 
na področju športa na osnovi novega odloka o sofinanciranju le-
tnega programa športa in pravilnika o uporabi športnih objektov, 
za dobrih 180 tisoč evrov so se povečala tudi sredstva iz naslova 
višje povprečnine za občine, ki jo je sprejela vlada. Namenili jih 
bodo za obnovo Prvomajske ulice. Z rebalansom so predvideli še 
sredstva za ureditev središča Žirov.

Tudi sredstva za ureditev  
središča Žirov
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V občini Žiri so se pred časom pridružili 
humanitarnemu projektu Prostofer, ki 
ga izvaja zavod Zlata mreža in s kate-
rim si prizadevajo povečati mobilnost 
starejših in gibalno oviranih oseb. V za-
četku junija je župan Janez Žakelj v Lju-
bljani prevzel električno vozilo Renault 
ZOE, s katerim bodo opravljali prevoze, 
sledilo je usposabljanje prostovoljcev, ki 
bodo prevoze izvajali. Usposabljanja se 
je udeležilo kar 15 prostovoljcev. Vožnje 
je v klicnem centru zavoda Zlata mre-
ža mogoče rezervirati od 8. junija dalje, 
prevoze pa bodo začeli izvajati v pone-
deljek, 22. junija. Projekt je z donacijo 
omogočila Zavarovalnica Triglav.
Prostofer je trajnostni vseslovenski pro-
stovoljski projekt za mobilnost starej-
ših, ki povezuje starejše osebe, ki potre-
bujejo prevoz ter ne zmorejo uporabljati 
javnih in plačljivih prevozov, s starejši-
mi aktivnimi vozniki, ki radi priskočijo 
na pomoč, pojasnjujejo v zavodu Zlata 
mreža. Prostofer je skovanka iz besed 
»prostovoljni« in »šofer«. Namenjen 

je vsem starejšim, ki ne vozijo sami, 
nimajo sorodnikov in imajo nizke me-
sečne dohodke pa tudi slabše povezave 
z javnimi prevoznimi sredstvi. »Pro-
stofer jim omogoča lažjo dostopnost do 
zdravniške oskrbe, brezplačne prevoze 
do javnih ustanov, trgovskih centrov 
in podobno.« Prostovoljni šofer pa je 
lahko vsak, ki ima veljavno vozniško 
dovoljenje in je v svojem prostem času 
pripravljen pomagati tistim, ki prevoze 
potrebujejo. »Vendar pa so prostoferji v 
resnici veliko več kot zgolj prostovoljni 
vozniki – svojim sopotnikom nesebično 

pomagajo tudi, ko ti izstopijo iz avta: pri 
zdravniku jih pospremijo do čakalnice 
in počakajo nanje med pregledom, po-
magajo jim nesti vrečke iz trgovine in 
podobno,« je razložil vodja projekta v 
zavodu Zlata mreža Miha Bogataj. Izre-
dno je bil presenečen nad velikim števi-
lom prostovoljcev, ki so pri projektu pri-
pravljeni pomagati v Žireh. »To pomeni 
manjšo obremenitev za posameznega 
voznika, saj bodo tako prišli na vrsto 
največ dvakrat na mesec.« Pohvalil pa 
je tudi pripravljenost občine, da bodo 
prevoze omogočili ne le do zdravstvene-
ga doma v kraju, ampak tudi do bližnjih 
bolnišnic. Prevoze je mogoče rezervirati 
na telefonski številki 080 10 10 vsak de-
lavnik od 8. do 18. ure.
»O formalni ureditvi prostovoljnih pre-
vozov starejših smo razmišljali že od 
mojega prvega mandata pred deseti-
mi leti dalje,« je pojasnil župan, ki ga 
veseli, da bodo zdaj v okviru projekta 
Prostofer vendarle lahko povezali tiste, 
ki nimajo dostopa do prevoza, s prosto-
voljnimi vozniki v organizirani obliki. 
Vesel je izjemnega odziva prostovoljcev, 
saj to po njegovih besedah dokazuje, da 

so ljudje v Žireh pripravljeni pomaga-
ti. »Starejših je namreč vedno več, zato 
bodo tudi potrebe vedno večje.« 
Svoje razloge, zakaj so se kot vozniki 
odločili priključiti projektu, pa nam je 
zaupalo tudi nekaj prostovoljcev. Ana Je-
senko je razložila, da zelo rada vozi in je 
že doslej pomagala pri prevozu bolnikov, 
če so jo zaprosili za pomoč. Najmlajša 
prostovoljka v okviru projekta Prostofer 
je Maja Vehar, ki je prepričana, da je tre-
ba več medgeneracijskega sodelovanja. 
»Tako lahko mlajše generacije malce 
'poplačamo' starejšim za tisto, kar so 
nam doslej nudili.« Projekt pozdravlja 
tudi Angelca Jezeršek, ki je poudarila, da 
je v Žireh tudi na drugih področjih pro-
stovoljstvo močno razvito. »Včasih sta-
rejši potrebujejo samo voznika, včasih 
pa tudi spremljevalca, zato bo ta projekt 
v Žireh rešil mnogo težav.« Tudi Marijan 
Dolenec je projekt označil za dobrodošel. 
»Tako bomo tudi starejšim omogočili 
večjo mobilnost, saj je bilo to doslej kar 
malce zapostavljeno. Mladi zaradi služb 
namreč starejšim težko zagotavljajo pre-
voz do zdravnika ali po drugih opravkih, 
mi pa jim bomo zdaj to omogočili.« 

Pomoč pri prevozih starejših
Prevoze starejših in gibalno oviranih oseb bodo v okviru projekta Prostofer prihodnji 
ponedeljek začeli izvajati tudi v občini Žiri. V začetku junija so že pripravili 
usposabljanje za voznike, ki se ga je udeležilo petnajst prostovoljcev.

Usposabljanja za prostovoljne voznike se je udeležilo kar petnajst posameznikov. 

Starejši, ki potrebujejo prevoz, 
lahko pokličejo na brezplačno 
številko 080 10 10.
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• Čemu v prvi vrsti pripisujete, da ste 
se v vaši občini uspeli povsem izogniti 
okužbam z novim koronavirusom?
Brez dvoma je bilo pomembno, da so 
bili naši občani zelo disciplinirani in 
so se držali ukrepov, za kar sem jim že 
večkrat izrekel zahvalo, zagotovo pa je 
pozitivno tudi to, da živimo na podeže-
lju. Po drugi strani pa se zavedam, da 
bi težko vse zasluge pripisal zgolj naši 
dobri organiziranosti; tudi v naše kraje 
bi lahko kdo zanesel okužbo iz tujine. A 
tudi če bi se to zgodilo, sem prepričan, 
da se s tako disciplino okužba ne bi širi-
la, kar nam daje dobro upanje za naprej 
oziroma morebitni drugi val epidemije.
• Kako so torej ljudje po vaši oceni 
sprejeli omejitvene ukrepe v zvezi s 
preprečevanjem širjenja novega koro-
navirusa?
Predvsem je pomembno, da se ljudem 
natančno razloži, zakaj smo sprejemali 
določene ukrepe. S poveljnikom Civilne 
zaščite in sodelavci smo se veliko pogo-
varjali o tem, kakšni ukrepi so smiselni 
in kdaj jih uvesti, da ne bodo pretirani 

oziroma da ne bo izpadlo, da ne reagira-
mo pravočasno. Najpomembneje je na-
mreč vzpostaviti zaupanje, zato se bomo 
tudi v prihodnje trudili, da kakšnih pra-
vic ne bomo omejevali brez potrebe. Za-
vedamo se, da oblast ni samo slast, am-
pak tudi odgovornost. Pozitivno pa je, da 
smo spoznali, da z nošenjem mask šči-
timo drugega, in to je tisto spoštovanje, 
ki ga niti sam v času, ko sem živel v Azi-
ji, nisem razumel, zdaj pa ga razumem. 
• Kako je potekalo delo na občini v iz-
rednih razmerah?
Na občini smo se trudili, da so redne 
stvari nemoteno potekale, obenem pa 
smo lahko naredili tudi kakšno stvar, 
za katero prej ni bilo časa, saj je bila ob-
čina zaprta za obiskovalce. Vsi pa smo 
tudi ugotovili, da je delo od doma zago-
tovo do neke mere naporno; izkazalo 
se je namreč, da je v taki instituciji, kot 
je občina, vsaj kakšen dan ali dva sku-
pnih sestankov nujen, vsaj za tiste, ki 
vodimo projekte. Komunikacija po ele-
ktronskih medijih tega ne more v celoti 
nadomestiti.
• Se je delo ta čas že povsem vrnilo v 
ustaljene tirnice?

Ta čas delo poteka normalno. V priho-
dnjih dneh se bomo sestali tudi s pred-
stavniki štaba Civilne zaščite, zdrav-
nikov, vodstvom šole in župnikom, da 
bomo pregledali, kaj je bilo narejenega, 
obenem pa naredili načrt, kako se pri-
praviti na morebitni drugi val.
• Kateri so glavni projekti, ki se jim 
posvečate ta čas?
Kar nekaj dela nas še čaka pri novo-
zgrajeni športni dvorani, predvsem 
kako vzpostaviti delovanje, ki se je ne-
koliko zamaknilo. Začenjajo se dela pri 
gradnji doma za starejše, precej dela je 
bilo tudi pri projektu Industrijske ceste 
– gre za projekt, za katerega bomo pri-
dobili tudi dober milijon evrov evrop-
skih kohezijskih sredstev. Na področju 
obnove cest bomo preplastili del cesti-
šča pri Rakulščici, v načrtu je še uredi-
tev središča Žirov, saj je to projekt, ki 
ga je v strategiji razvoja občine posebej 
omenilo največ občanov, zato se čutim 
dolžnega, da na tem področju nare-
dimo več kot doslej. Z rebalansom pa 
smo dobili tudi sredstva za odstranitev 
stare športne dvorane in sanacijo spro-
ščene fasade na stari šoli. Z direkcijo 
poteka projektiranje na Selu in odku-
pi na obvoznici, načrtuje se obvoznica 
proti industrijski coni. Ob tem pa je še 
vrsta manjših projektov.
• Ta čas z razpisom iščete najemnika 
poslovnih prostorov v novi večnamen-
ski dvorani. Je veliko zanimanja?
Za nami sta že dva razpisa in na obeh je 
bilo zanimanja kar precej. A prvega smo 
morali ponoviti zaradi prenizke ponud-
be, na drugem pa smo pogodbo že pod-
pisali, a je izbrani ponudnik odstopil. 
Zdaj ponovno vabimo tiste, ki so zainte-
resirani za najem prostorov fitnesa in/
ali lokala, da se javijo in bomo poskuša-
li skleniti dogovor.
• Dvorana zdaj že normalno obratu-
je?
Dvorana je pripravljena za uporabo, a 
so bili učenci dolgo odsotni. Tako da jo 
bodo začeli uporabljati septembra, prav 
tako tudi športna društva in klubi. Ta 
čas smo objavili tudi razpis za izbiro 
izvajalca, ki bo opravljal čiščenje dvo-
rane.

Želim si še več sodelovanja
Med štirimi gorenjskimi občinami, v katerih v času epidemije ni bilo niti enega 
uradno potrjenega primera okužbe z novim koronavirusom, je tudi občina Žiri. 

Župan Janez Žakelj v novi športni dvorani



• Kopališče na Pustotniku naj bi po 
novem obogatili tudi z gostinsko po-
nudbo?
Na Pustotniku bi bila dobrodošla tudi 
gostinska ponudba in nekateri so že iz-
razili željo, da bi to opravljali, zato smo 
se odločili, da objavimo razpis. K temu 
nas je spodbudilo tudi to, da bomo le-
tos verjetno poleti bolj doma. Prepričan 
sem, da se imamo tudi v Žireh lahko 
lepo, z dodatno ponudbo na kopališču 
bo zagotovo samo še lepše. Če nam bo 
uspelo na tem razpisu najti ponudnika 
gostinskih storitev, bi omenjena po-
nudba lahko zaživela že julija.
• Je kopališče že dobilo tudi novo ur-
bano opremo, ki je nastala v okviru 
projekta Lesni feniks?
Postavili smo že sanitarije, v prihodnje 
bomo kopališče opremili še s klopmi, 
ležalniki in drugo opremo, kar bo prav 
tako prispevalo k popestritvi ponud-
be. Še vedno pa razmišljamo o tem, da 
bomo na Pustotniku dokončno uredili 
tudi počivališče za avtodome, ko se bo 
pokazala prva priložnost za sofinanci-
ranje. Že zdaj sta na voljo elektrika in 
voda, tako da se je na počivališču lani 
ustavilo okrog dvesto avtodomov. 
• Zaživela je nova storitev Prostofer. 
Je med ljudmi veliko zanimanja za 
brezplačne prevoze?
Že doslej so mnogi kot prostovoljci s 
svojim avtom vozili starejše, zato smo 
želeli to še nadgraditi. Občina je pri-
sluhnila potrebam in že velik odziv pro-
stovoljcev, ki je tudi po besedah vodje 
Zlate mreže rekorden glede na število 
prebivalcev, kaže, da so ljudje v Žireh 
pripravljeni pomagati. 
• Kljub sproščanju nekaterih ukrepov 
pa je še vedno občutiti posledice epi-
demije – večina prireditev je še vedno 
odpovedana. Kako pa bo s praznova-
njem občinskega praznika?
Računamo, da bosta 19. junija slavnostna 
seja in koncert na kresni večer na Ledini-
ci pri sv. Ani, ne bo pa drugih praznovanj, 
recimo Žirovske noči, Žirovskega kroga ali 
prireditve Živimo Žiri. Z organizatorji smo 
se pogovarjali, da bi to izvedli konec avgu-
sta, če bodo seveda razmere dopuščale. 
• Kaj bi ob prazniku zaželeli obča-
nom?
Želel bi, da bi se vsi občani v Žireh dobro 
počutili in da bi si čez poletje vsi nabra-
li novih moči. Obdaja nas res čudovita 
narava, ki ponuja veliko možnosti za 
oddih. Želim si še več sodelovanja in da 
bi si znali povedati tudi, kaj nas moti in 
kaj nam je všeč. 
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• Z rezultati ste v Žireh tudi letos 
lahko zadovoljni, saj sodite med zelo 
»zdrave« občine. Vas je kljub temu kaj 
posebej presenetilo?
Portal Zdravje v občini je pomemben vir 
informacij o kazalnikih zdravja v obči-
ni, saj so upoštevani tudi kazalniki, ki 
niso neposredno vezani na zdravstveni 
sistem. Upoštevajo se tudi kazalniki s 
področja šolstva in infrastrukture ter 
demografski kazalniki. Tako dobimo 
oceno o skupnostnem pristopu k zdrav-
ju občini. Rezultati nas niso presenetili, 
saj je to rezultat dobrega dela vseh vple-
tenih sektorjev – občine, šolstva, go-
spodarstva, lokalne skupnosti ..., in ne 
samo zdravstva. 
• Kaj po vašem vpliva na tako dobre 
rezultate?
Težko omenim posamezni dejavnik, 
saj gre v osnovi za uspešno delo že 
omenjenih posameznih sektorjev, ki 
morajo dobro sodelovati pod okriljem 
občine. To je pravi skupnostni pristop 
k zdravju, ki dolgoročno daje rezultate. 
Na drugi strani bi posebej omenil razu-
mevanje žirovskega prebivalstva, da je 
zdravje pomemben dejavnik, ki vpliva 
na kakovost življenja posameznika in 
skupnosti. Vse to se kaže v naslednjih 
kazalnikih zdravja v občini: imamo zelo 
dobro odzivnost na nacionalne preven-
tivne programe, cepljenja in preventiv-
ne programe pri osebnih zdravnikih; 
lani smo pomembno zmanjšali bolni-
šnično zdravljenje zaradi srčnožilnih 
dogodkov; nižja je splošna umrljivost; 
osnovnošolski otroci so že vrsto let med 
najbolj telesno zmogljivimi v Sloveniji 
in imamo enega najnižjih deležev pre-
komerno hranjenih otrok v Sloveniji.
• Koliko pozornosti zdravniki v Zdra-
vstveni postaji Žiri namenite preven-
tivi?
Zdravstvena preventiva je pomemben 
del poslanstva osebnega zdravnika. V 
Žireh temu posvečamo veliko pozorno-
sti, pristop je izrazito timski. Vključu-
jemo bistveno širši nabor zdravstvenih 

in drugih parametrov, kot se upora-
bljajo sicer. Zato so pri nas preventivne 
obravnave daljše, mogoče za pacienta 
napornejše, saj vključujejo tudi testi-
ranje telesne zmogljivosti. Predstavitev 
končnih rezultatov pri osebnem zdrav-
niku je posledično celostno, s konkre-
tnimi informacijami in napotki, in 
omogoča longitudinalno spremljanje 
že majhnih napredkov v zdravju. To je 
zelo pomembno za motivacijo pacienta 
in povratno informacijo za zdravnika in 
njegove sodelavce.
• Kje pa so ta čas največje pomanj-
kljivosti glede primarne zdravstvene 
dejavnosti v občini?
Oddaljenost od večjih centrov je pro-
blem, ki ga rešujemo z dostopnejšo 
diagnostiko v Žireh ter racionalnim 
napotovanjem na diagnostične in tera-
pevtske obravnave v večje centre. Priza-
devamo si, za zdaj neuspešno, za psihia-
trično ambulanto, ki bi bila nadgradnja 
psihiatrične obravnave na domu, ki jo 
izvaja psihiatrinja iz Psihiatrične bol-
nišnice Idrija. Treba je povečati obseg 
programov zobozdravstvene dejavnosti 
za odrasle in razmisliti o ginekološki 
ambulanti v Žireh.

Veliko pozornosti preventivi
Nacionalni inštitut za javno zdravje je konec maja 
predstavil posodobljene podatke o zdravju prebivalcev 
v slovenskih občinah. O tem smo govorili z zdravnikom 
splošne medicine Jako Strelom.

Jaka Strel
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MATEJA RANT, FOTO: OSEBNI ARHIV

Sodelavnico Mizarnica so pred štirimi 
leti s pomočjo občine ustanovili na po-
budo arhitekta Mateja Kalana, skupaj 
z njim pa je prostore začel uporabljati 
tudi Valentin Jesenko, ki se je ukvar-
jal z računalniško animacijo in efekti. 
Še vedno sta edina stalna uporabnika 
prostorov in sta v tem času ustanovila 
lastni podjetji, obenem pa se je v vseh 
štirih letih v Mizarnici zvrstilo še ne-
kaj občasnih uporabnikov, ki prostore 
najamejo za mesec ali dva oziroma za 
kakšna predavanja in podobno.
Za sodelavni center so imeli na voljo 
okrog dvesto kvadratnih metrov površin, 
v zadnjem obdobju pa so prostor pregra-
dili, saj imata Matej Kalan in Valentin 
Jesenko v teh prostorih po novem tudi 
sedeža svojih podjetij. Zato so se odloči-
li, da je čas za preoblikovanje Mizarni-
ce. »Približno četrtino sedanjih površin 
bomo še vedno ohranili kot sodelavni-
co, ki bo ponujala stimulativno okolje 
mladim, ki potrebujejo prostor za svojo 
dejavnost, midva z Valentinom Jesen-
kom pa bova sklenila posebno pogodbo z 
lastnikom za najem prostorov za najini 
podjetji,« je razložil Kalan. Mladim z ide-
jami v Mizarnici ponujajo ne le prostor 

za njihovo dejavnost ter zmogljiv raču-
nalnik z najnovejšo programsko opremo 
in 3D-tiskalnik, ampak tudi mentorsko 
pomoč in usposabljanje. »Najini podjetji 
se namreč širita, zato tudi na tak način 
lahko prideva do kadrov, ki jih potrebu-
jeva,« razmišlja Matej Kalan. Mizarnica 
se tako vse bolj razvija v resno podjetni-
ško okolje.
Prav stiki, ki jih je navezal z delom v Mi-
zarnici, so Valentinu Jesenku omogočili 
rast njegovega podjetja. »Na različnih 
dogodkih, ki smo jih v preteklosti prire-
jali v Mizarnici, je potencial 3D-animacij, 
s katerimi sem se takrat kot samostojni 
podjetnik ukvarjal, opazil tudi direktor 
M Sore in že leta 2016 sem zanje izdelal 
prvo večjo animacijo za potrebe oglaše-
vanja. S tem sem si pridobil kredibilnost 
in dostop tudi do drugih večjih podjetij v 
Žireh in širši okolici,« je razložil Jesenko. 
Še večji preboj se je zgodil leto kasneje, 
ko je svoje storitve predstavil še v Škofji 
Loki na podjetniškem dogodku Razvojne 
agencije Sora. »Takrat sem sklenil posel 
s številnimi večjimi podjetji na Škofjelo-
škem, prvič pa sem navezal stik tudi z ži-
rovsko Etiketo, s katero smo nato skupaj 

ustanovili hčerinsko podjetje za digital-
no nadgradnjo tiskovin.« V podjetju ima 
tako zdaj še tri zaposlene, saj je zasnoval 
lastno ekipo računalniških in marketin-
ških strokovnjakov, pri njem delata tudi 
dva študenta. »Brez stikov, ki sem jih 
navezal prek Mizarnice, bi imel verjetno 
bistveno manj možnosti za tak razvoj,« 
je prepričan Valentin Jesenko, ki danes 
prek tiskarne Etiketa dela tudi za global-
na podjetja. »Naš cilj je, da čim več mla-
dih najde zaposlitev v domačem kraju.«
Idej o nadaljnjem razvoju kreativnega 
centra imata Kalan in Jesenko namreč 
še veliko. Med drugim se že dogovarjata 
tudi za evropski projekt na temo virtu-
alne resničnosti, ki bi se odvijal v Mi-
zarnici. 

Idej za nadaljnji razvoj ne manjka
Kreativni center Mizarnica so pred štirimi leti zasnovali kot sodelavni prostor, v njem 
pa sta v tem času začeli delovati tudi dve samostojni podjetji.

Valentin Jesenko (levo spodaj) s svojo ekipo

Matej Kalan

Idej o nadaljnjem razvoju 
kreativnega centra imata Kalan 
in Jesenko še veliko. Med 
drugim se že dogovarjata tudi 
za evropski projekt na temo 
virtualne resničnosti, ki bi se 
odvijal v Mizarnici.
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OBČINA ŽIRI

Na podlagi 21. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17 in 
21/18 - ZNOrg), 11. člena Odloka sofinanciranju Letnega programa 
športa v občini Žiri (UGSO, št. 27/2020) in 5. člena Letnega pro-
grama športa v občini Žiri za leto 2020 sprejet na 9. redni seji ob-
činskega sveta Občine Žiri dne 14. 5. 2020 ter v skladu z Odlokom 
o spremembi Odloka o proračunu Občine Žiri za leto 2020 (UGSO, 
št. 27/2020) Občina Žiri objavlja

JAVNI RAZPIS
ZA SOFINANCIRANJE LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA 

V OBČINI ŽIRI ZA LETO 2020

Naročnik javnega razpisa za sofinanciranje LPŠ (v nadaljevanju 
JR): Občina Žiri, Loška cesta 1, 4226 ŽIRI.

Predmet JR: Za uresničevanje javnega interesa v športu se v obči-
ni v letu 2020 z JR sofinancirajo:
ŠPORTNI PROGRAMI:
• Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine (ŠV-VIZ):
 -  promocijski program: Naučimo se plavati,
 -  šolska športna tekmovanja: udeležba šolskih ekip na tekmova-

njih.
• Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine:
 -  celoletni prostočasni programi za otroke in mladino: do 5, do 

15 in do 19 let (ŠV-PRO).
 -  celoletni pripravljalni programi za otroke: U-6, U-7, U-8, U-9, 

U-10, U-11 (ŠV-PRI).
•  Športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vr-

hunski šport (ŠV-USM):
 -  celoletni tekmovalni programi otrok in mladine: 12/13, 14/15, 

16/17 in 18/19,
 -  dodatni programi kategoriziranih športnikov mladinskega 

(MLR), perspektivnega (PR) razreda.
• Kakovostni (KŠ) in vrhunski (VŠ) šport:
 -  celoletni tekmovalni programi odraslih,
 -  dodatni programi kategoriziranih športnikov državnega (DR), 

mednarodnega (MR) in svetovnega (SR) razreda.
• Športna rekreacija (RE):
 - celoletni športnorekreativni programi za odrasle.
• Šport starejših (ŠSTA):
 - celoletni športnorekreativni programi za starejše.
RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU (RAZVOJ):
• izpopolnjevanje in usposabljanje strokovnih kadrov.
ORGANIZIRANOST V ŠPORTU (DEDR):
• Delovanje športnih društev.
ŠPORTNE PRIREDITVE (PRIR.): 
• občinske športne prireditve in promocija športa. 

Upravičeni izvajalci LPŠ: Na JR lahko kandidirajo izvajalci po 4. 
členu Odloka o sofinanciranju LPŠ v občini Žiri, upravičeni izvajal-
ci pa so, če izpolnjujejo pogoje:
• imajo sedež v občini Žiri,
• so na dan objave JR za sofinanciranje LPŠ najmanj eno (1) leto  
•  registrirani v skladu z veljavnimi predpisi, ena od dejavnosti pa 

je delovanje športnih klubov (SKD: 93.120) in/ali druge športne 
dejavnosti (SKD: 93.190), 

•  izvajajo programe/področja športa skladno z odlokom in LPŠ, se 
pravočasno prijavijo na JR ter izpolnjujejo vse pogoje JR,

•  imajo zagotovljene materialne in prostorske pogoje ter ustrezno 
izobražen in/ali usposobljen strokovni kader za delo v športu,

•  imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni viri 
prihodkov in stroškov izvedbe programov,

•  imajo urejeno evidenco članstva (športna društva, zveze) ter evi-
denco o udeležencih programov.

Merila za vrednotenje področij športa: Na JR prispele vloge bodo 
ovrednotene v skladu z Odlokom o sofinanciranju LPŠ v občini Žiri 
(Pogoji in merila). Izvleček iz pogojev in meril je sestavni del raz-
pisne dokumentacije. 

Višina razpisanih sredstev na JR znaša 55.000,00 €. Proračun-
ska sredstva so razporejena skladno s sprejetim Odlokom o spre-
membi Odloka o proračunu Občine Žiri za leto 2020 in LPŠ v ob-
čini za leto 2020. 

Rok za porabo sredstev: Dodeljena sredstva morajo biti porablje-
na najkasneje do 31. 12. 2020.

Razpisni rok: Rok za prijavo je do vključno: 22. 6. 2020.

Odpiranje in obravnava prispelih vlog ter obveščanje o izidu JR: 
Vloge, ki ne bodo oddane pravočasno, ne bodo obravnavane in 
bodo na zahtevo vrnjene pošiljatelju. Odpiranje prispelih vlog bo 
opravila Komisija za izvedbo JR v roku osem (8) dni od zaključka JR 
in ne bo javno. V primeru nepopolnih vlog in/ali vlog s pomanjklji-
vo dokumentacijo bo Komisija v roku osem (8) dni od odpiranja 
vlog vlagatelje pozvala, da vlogo v roku osem (8) dni dopolnijo. 
V kolikor vloga v roku ne bo dopolnjena, bo s sklepom zavržena. 
Zavrnjene bodo vse vloge, ki ne bodo izpolnjevale osnovnih po-
gojev, določenih v besedilu razpisa in razpisne dokumentacije 
za posamezno področje športa. Predlagatelji bodo z odločbo ob-
činske uprave o izidu razpisa obveščeni v roku osem (8) dni po 
sprejeti odločitvi o izboru. Z izbranimi izvajalci bo župan občine 
podpisal pogodbe o sofinanciranju LPŠ za leto 2020.

Način dostave vlog: Vlogo za sofinanciranje področij športa za 
leto 2020 mora predlagatelj izpolniti na prijavnih obrazcih in 
zraven predložiti vsa pripadajoča in zahtevana dokazila. Vlogo je 
potrebno v zaprti ovojnici poslati ali osebno oddati na naslov: Ob-
čina Žiri, Loška cesta 1, 4226 ŽIRI. Vloga mora biti pravilno ozna-
čena in sicer:
• polni naslov pošiljatelja
• pripis »JAVNI RAZPIS – ŠPORT 2020 - NE ODPIRAJ!«
• naslov prejemnika: Občina Žiri, Loška cesta 1, 4226 ŽIRI.

Šteje se, da je vloga (podpisana in žigosana obrazca »SPLOŠNO« 
in »IZJAVA«) prispela pravočasno, če je bila oddana zadnji dan 
roka za oddajo prijav na pošti s priporočeno pošiljko ali osebno 
oddana v tajništvu občine zadnji dan roka za oddajo do 12. ure. 
E-vloga (celotna dokumentacija »RAZPISNI OBRAZCI« z vsemi zah-
tevanimi prilogami) je prispela pravočasno, če je poslana zadnji 
dan roka za oddajo na e-naslov naročnika (nina.lukan@ziri.si) do 
24:00 ure.

Kontaktne osebe za dodatne informacije: Informacije in navodi-
la za sodelovanje pri razpisu dobijo kandidati na Občini Žiri, Lo-
ška cesta 1, 4226 ŽIRI. Kontaktna oseba: Nina LUKAN, tel. (04) 505 
07 13, e-pošta: nina.lukan@ziri.si. 

Informacije o razpisni dokumentaciji: Kandidati lahko razpisno 
dokumentacijo dvignejo v tajništvu občine v času uradnih ur. Do-
kumentacija je na voljo tudi na spletni strani občine: www.ziri.si.

Številka: 410-0006/2020-6
Datum: 1. 6. 2020

mag. Janez ŽAKELJ, 
župan Občine Žiri, l. r
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OBVESTILO
Obveščamo vas, da je na spletni strani Občine Žiri objavljen

JAVNO ZBIRANJE PONUDB 
za sezonsko oddajo prostora za namen gostinske ureditve 

na območju Pustotnika za leto 2020.

Vsebina javnega zbiranja ponudb in dokumentacija je na voljo 
na spletni strani Občine Žiri www.ziri.si pod rubriko PREDPISI, 
OBRAZCI, RAZPISI/Razpisi in objave (https://www.ziri.si/ob-
jave/58), ter v sprejemni pisarni Občine Žiri. (Kontakt: Gregor 
Mlinar 04 50 50 710, gregor.mlinar@ziri.si).
Rok za oddajo vlog je 25. 6. 2020 do 9.00.

mag. Janez Žakelj, župan

OBVESTILO
Obveščamo vas, da je na spletni strani Občine Žiri objavljen

JAVNO ZBIRANJE PONUDB 
za oddajo električnih koles v najem

Vsebina javnega zbiranja ponudb in dokumentacija je na voljo 
na spletni strani Občine Žiri www.ziri.si pod rubriko PREDPISI, 
OBRAZCI, RAZPISI/Razpisi in objave (https://www.ziri.si/ob-
jave/58), ter v sprejemni pisarni Občine Žiri. (Kontakt: Gregor 
Mlinar 04 50 50 710, gregor.mlinar@ziri.si).
Rok za oddajo vlog je 1. 7. 2020 do 10.00.

mag. Janez Žakelj, župan

OBVESTILO
Obveščamo vas, da je na spletni strani Občine Žiri objavljen

JAVNI RAZPIS 
za najem športne dvorane Žiri

Vsebina javnega zbiranja ponudb in dokumentacija je na voljo 
na spletni strani Občine Žiri www.ziri.si pod rubriko PREDPISI, 
OBRAZCI, RAZPISI/Razpisi in objave (https://www.ziri.si/ob-
jave/58), ter v sprejemni pisarni Občine Žiri. (Kontakt: Gregor 
Mlinar 04 50 50 710, gregor.mlinar@ziri.si).
Rok za oddajo vlog je 1. 7. 2020 do 12.00.

mag. Janez Žakelj, župan
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V Žireh so v preteklih dneh s precej nejevolje sprejeli novico, da 
Nova KBM zapira svojo poslovalnico v kraju. »Mi smo se tudi pi-
sno obrnili na vodstvo NKBM, da se ne strinjamo z zaprtjem, saj 
se Žiri razvijajo in poskušamo biti prijazni tudi starejšim, ki najbolj 
potrebujejo tovrstne storitve v bližini doma,« je pojasnil župan Ja-
nez Žakelj. Iz NKBM so jih zato obvestili, da bo vse bančne storitve 
mogoče odslej urejati v poslovalnici Pošte Slovenije. »Razložili so 
namreč, da se način poslovanja in potrebe strank spreminjajo, saj 
se vse več storitev seli na splet. V znak dobre volje pa so ob tem 
nekaj sredstev namenili za naš projekt Prostofer.«

Zapirajo poslovalnico v Žireh

Občinski svetniki so potrdili tudi letošnje prejemnike občinskih 
priznanj. Naziv častna občanka bodo podelili Marici Albreht, pri-
znanja Občine Žiri pa prejmejo: Jožica Kacin, Muzejsko društvo Žiri 
ter Frančiška in Ciril Vidmar. Županovo priznanje prejme Damijan 
Govekar za dve desetletji požrtvovalnega in uspešnega dela ter vo-
denja Civilne zaščite Žiri.

Marica Albreht častna občanka

Občinski svet je na zadnji seji sprejel sklep o določitvi cen storitev 
gospodarskih javnih služb varstva okolja v občini Žiri. Na podlagi 
predloženih elaboratov o oblikovanju cen izvajanja storitev posa-
meznih javnih služb se je določila cena storitev odvajanja in či-
ščenja komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z 
javnih površin v višini 0,7702 evra na kubični meter. Občina Žiri 
subvencionira ceno storitve čiščenja komunalne odpadne vode in 
padavinske odpadne vode z javnih površin v višini 20,7738 odstot-
ka stroškov cene storitve. Sredstva za subvencijo se zagotovijo v 
proračunu Občine Žiri. Zaradi težav z oddajo blata čistilnih naprav 
se je strošek ravnanja z blatom s 1. januarjem povečal za sto od-
stotkov. Lani je bila cena odvoza blata 95 evrov po toni, z novim 
letom pa cena brez DDV znaša 195 evrov na tono, odvoz pa 217 
evrov. Letna količina blata Čistilne naprave Žiri znaša okrog tristo 
ton, zato povišanja cene storitve zaradi oddaje blata ni bilo mogo-
če preprečiti. Glede na dejstvo, da je bila cena čiščenja odpadne 
vode v občini Žiri že v državnem povprečju, je občinski svet sprejel 
sklep o povišanju cene čiščenja odpadnih voda in sklep o subven-
ciji, tako da se cena za gospodinjstva v letu 2020 ne bo spremenila. 

Subvencionirana cena čiščenja  
odpadne vode

V uradnem glasilu slovenskih občin št. 54/2019 z dne 6. 12. 2019 je 
objavljen občinski podrobni prostorski načrt za območje stanovanj-
ske gradnje Ob Jezernici II. S tem so vzpostavljeni pogoji za pridobi-
vanje upravnih dovoljenj za gradnjo stanovanjskih objektov. Občina 
Žiri pripravlja projekte za komunalno opremljanje navedenega ob-
močja in odlok o odmeri komunalnega prispevka za gradnjo komu-
nalne infrastrukture – ceste, vodovoda in kanalizacije na navedenem 
območju. V pripravi je tudi razpis za izvedbo protipoplavnih ukrepov, 
ki jih je za navedeno območje zahtevala Direkcija za vode RS.

Omogočili gradnjo stanovanj
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Spoštovani bralke in bralci Žirovskih novic!
Čeprav sem občinska svetnica in sem bila k pisanju prispev-
ka tudi povabljena v tej vlogi, se tokrat ne bom dotaknila 
(lokalne) politike. Ker sem v prvi vrsti mama, takoj za tem 
učiteljica in ne nazadnje tudi zavedna prebivalka Žirov, ki se 
pojavlja še na tem ali onem kraju in dogodku, se bom tokrat s 
svojimi mislimi in besedami dotaknila življenja, ki se je pred 
kratkim popolnoma postavilo na glavo.
Nikoli ne bom pozabila petka, 13. marca 2020, ko je v šoli, kjer 
poučujem, odjeknila novica, naj učenci čim prej odidejo do-
mov, da je pouka do preklica konec, ker nas ogroža virus co-
vida-19. Starši so dobesedno pritekli po moje učence (kar jih je 
tisti dan sploh še bilo pri pouku), jaz sem jim na hitro podala 
še zadnja navodila, katere naloge naj v naslednjih dneh nare-
dijo, misleč, da se tako in tako vidimo čez teden, največ dva. 
Potem pa so se spremembe dogajale z nadzemeljsko hitrostjo, 
mi smo jih hočeš nočeš skoraj tako hitro tudi sprejeli za svoje 
– ker smo želeli preživeti. In sedaj, ko je najhujše (za zdaj) za 
nami, vse bolj spoznavam, da te spremembe, ki so korenito 
posegle v naš vsakdan, v naše navade in razvade, niti niso 
tako slabe. Najbolj pošteno bo, da začnem kar pri sebi.
Navajena sem, da skočim v trgovino čim prej zjutraj, ker ta-
krat običajno ni gneče, ker bi sicer morala čakati na salamo 
in potem še pred blagajno, to pa mi še na misel ne pride. Čas 
je preveč dragocen. No, pa sem se morala navaditi najprej 
na to, da so jutranje ure namenjene ranljivim skupinam, po-
tem pa še dolgega čakanja pred vhodom v trgovino. Toda to 
mi naenkrat sploh ni bilo več težko. Strpno sem z masko na 
obrazu stala pri vratih in čakala na dovoljenje za vstop. Ena-
ko potrpežljivi so bili tudi drugi. Pohvala vsakemu posebej.
Kako čudovita je Žirovska kotlina z okolico! Ne pomnim, 
kdaj sem nazadnje naredila toliko sprehodov in vzponov kot 
v času karantene. Še bolj hvalevredno pri vsem tem pa je, 
da sem na teh poteh redno srečevala družine, ki jih v »nor-
malnih časih« ne bi. Kdo pa si lahko privošči pohajkovanje 
med tednom?! In ko smo ob srečanju na razdalji dveh metrov 
sproščeno klepetali ... Koliko smo si imeli kar naenkrat pove-
dati! Pa še mudilo se nikomur nikamor ni. 
Preden so se šole zaprle, sem bila doma največkrat cele dneve 
sama. Mož je okupiran s službo, fantje pa so med tednom 
živeli v »dijaku ali študentu«. Dolgo časa sem se privajala na 
prazno hišo, potem pa, ko smo se naenkrat znašli vsi doma, 
me je skrbelo, kako bomo zdržali drug ob drugem. Pa lahko 
tudi pri tej izkušnji povem, da nam je šlo celo bolje, kot sem 
pričakovala. Vsak dan trikrat skupaj pri mizi, vsak dan smo 
si vzeli čas za pogovor, vsak je priskočil na pomoč pri hišnih 
opravilih, ker ni bilo znanih izgovorov: moram do kolega, 
smo dogovorjeni tu pa tam, po šoli smo šli še na »basket« … 
Deset tednov sem poučevala svoje učence na daljavo in se ob 
tem učila novih računalniških spretnosti, delala takšne in 
drugačne predstavitve učnih vsebin, toda najbolj dragoceni 
so bili trenutki, ko smo se z otroki videli in slišali s pomočjo 
Zooma. Vsi skupaj smo ob tem začutili vrednost medosebnih 
odnosov, biti z drugim, imeti drugega ob sebi.

Mateja Velkavrh
NSi

Jaz, Marijana Modrijan – svetnica? Res nikoli nisem imela 
političnih ambicij, zato o tej funkciji tudi nisem razmišlja-
la. Ko so mi strankarski kolegi predlagali kandidaturo, sem 
bila skeptična. Pri mojih letih in brez kakršnih koli izkušenj 
pa sem ob podpori stranke SDS vseeno, z veseljem, a hkrati 
tudi s kančkom strahu, sprejela ta izziv.
Dokler nisi del občinskega sveta, si niti ne moreš predsta-
vljati, koliko truda, dela in potrpljenja je vloženega v to, da 
občina normalno funkcionira. Vsaka pobuda, predlog, ideja 
na žalost ne pade takoj na plodna tla. Zato je nujno, da pred-
stavniki vseh strank in liste stopimo v isti čoln in skupaj 
zaveslamo v boljše, uspešnejše in lepše Žiri. 
To nam je lepo uspelo pri projektu Prostofer. Spomnimo, 
ena najpomembnejših točk volilne kampanje občinskega 
odbora SDS Žiri je bila uvedba programa pomoči prevaža-
nja upokojencev. Našo zamisel je Občinska uprava sprejela z 
odprtimi rokami in 3. junija so bili prevoženi prvi kilometri. 
Prav tako se vsi svetniki strinjamo, da je izgradnja doma 
starejših občanov prioriteta. Na nas je, da projekt ne propa-
de, zato me veseli, da v tem primeru vedno najdemo rešitev, 
ki je po godu celotnemu Občinskemu svetu.
Seveda pa ne gre in ne bo šlo povsod tako gladko. Konsenz 
glede imenovanja častnega občana Žirov je bil dosežen šele 
po daljšem pregovarjanju, prav tako je bilo pri delitvi fi-
nančnih sredstev športnim društvom potrebnega kar nekaj 
usklajevanja. Za uspešno in konstruktivno delo Občinskega 
sveta je namreč treba sprejemati kompromise. A ne za vsa-
ko ceno. Moja primarna naloga in hkrati zaveza Žirovcem, 
ki so dali glas SDS, je narediti vse, kar je v moji moči, da 
bodo osrednji programski cilji OO SDS Žiri udejanjeni v naj-
večji možni meri. 
Menim, da veslam v pravo smer. Kanček strahu, ki je bil 
prisoten ob prevzemu funkcije, je resda še vedno prisoten, 
ampak ali mi je po slabih dveh letih mandata žal, da sem 
stopila v čevlje svetnice? Ne, ni, ker imam rada naše mesto.

Marijana Modrijan
SDS
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Na podlagi 24., 66. in 79. člena Zakona o uresničevanju javnega 
interesa za kulturo (ZUJIK – Ur. l. RS št. 77/07-UPB1, 56/08, 4/10, 
20/11, 111/13, 68/16, 61/17, 21/18 - ZNOrg), Zakona o varstvu kul-
turne dediščine (Ur. l. RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 
90/12, 111/13, 32/16, 21/18 - ZNOrg),  Odloka o proračunu Občine 
Žiri za leto 2020 (Ur. l. RS, št. 13/2019) in Odloka o spremembi 
Odloka o proračunu Občine Žiri za leto 2020 (Uradno glasilo slo-
venskih občin, št. 27/2020) in Pravilnika o sofinanciranju progra-
mov in projektov na področju kulture v občini Žiri (Ur. l. RS, št. 
30/14, 101/2015, 14/2018) Občina Žiri objavlja naslednji 

JAVNI RAZPIS
ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV IN PROJEKTOV

NA PODROČJU KULTURE V OBČINI ŽIRI ZA LETO 2020  

PREDMET JAVNEGA RAZPISA so kulturni programi (dejavnosti iz-
vajalcev, ki niso javni zavodi, je pa njihovo delovanje v javnem 
interesu) in kulturni projekti (posamične aktivnosti kulturnih iz-
vajalcev), in sicer:
•  programi in projekti ljubiteljskih kulturnih društev,
•  programi in projekti na področju varstva premične kulturne 

dediščine (muzejska dejavnost),
•  založniški projekti (izdaja in založništvo tiskanih in 

elektronskih medijev),
• kulturne prireditve in proslave,
•  zagotavljanje prostorskih pogojev za izvajanje dejavnosti na 

področju kulture,
•  projekti obnove in vzdrževanja objektov nepremične kulturne 

dediščine,
• programi in projekti izobraževanja na področju kulture. 

Skupni znesek razpisanih proračunskih sredstev za leto 2020 
znaša 74.600,00 evrov in so zagotovljena na naslednjih proračun-
skih postavkah in v sledeči višini:

08.2.1.01 Dejavnost ljubiteljskih kulturnih društev 23.000,00 EUR

08.2.1.02 Muzejska dejavnost 2.000,00 EUR

08.2.1.03 Založniška in literarna dejavnost 1.000,00 EUR

08.2.1.04 Stroški kulturnih prireditev in proslav 4.000,00 EUR

08.2.1.07 Kritje tekočih stroškov kulturnih 
dvoran 22.000,00 EUR

08.2.1.08 Žirovski občasnik 7.600,00 EUR

08.2.1.09 Glasbena šola Pihalnega orkestra 
Alpina Žiri 3.000,00 EUR

08.2.2.13 Obnova nepremične kulturne de-
diščine in kulturnih spomenikov – sakralna 
in profana dediščina

12.000,00 EUR

UPRAVIČENI PREJEMNIKI: Na razpis se lahko prijavijo izvajalci 
programov kulture oziroma projektov: 
•  društva, registrirana za izvajanje programov na področju 

kulture ali imajo v pravilih društva določeno, da opravljajo 
dejavnosti s področja kulture,

•  samozaposleni v kulturi, vpisani v razvid samostojnih 
ustvarjalcev pri ministrstvu za kulturo, ter uveljavljeni 
ustvarjalci z referencami,

•   zasebni zavodi in druge pravne osebe, registrirane za opravlja-
nje kulturnih dejavnosti,

•  lastniki oziroma upravljavci objektov nepremične kulturne dedi-
ščine ter kulturnih dvoran oz. prireditvenih prostorov,

•  pravne ali fizične osebe, ki imajo registrirano dejavnost založni-
štva in nastopajo kot založniki.

Pravico do sofinanciranja imajo izvajalci, ki izpolnjujejo nasle-
dnje pogoje:
•  da so registrirani za izvajanje kulturnih dejavnosti v skladu s 

predpisi, ki urejajo posamezno organizacijsko obliko ali da 
izkazujejo lastništvo objektov ali dokazujejo samozaložništvo,

•  delujejo na področju kulture več kot eno leto in s svojim 
dosedanjim delom izkazujejo primerno kakovost,

•  imajo zagotovljene osnovne materialne, prostorske, kadrovske 
in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih 
aktivnosti na področju kulture,

•  društva morajo imeti urejeno evidenco o članstvu, 
•  ustrezno predložijo predlog kulturnega programa oziroma 

projekta, ki je v javnem interesu Občine Žiri.

POGOJI SOFINANCIRANJA IN UPRAVIČENI STROŠKI: Pri točkova-
nju programov in projektov ljubiteljskih kulturnih društev se kot 
ocenjevalno obdobje upošteva od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019. 
Pri galerijski/razstavni dejavnosti se odmevnost, umetniška ra-
ven ter obseg razstave točkuje samo v primeru nadpovprečne od-
mevnosti, umetniške ravni ali obsega razstave, ki se dokazujejo s 
priloženimi dokazili in utemeljitvijo.
Pri zagotavljanju prostorskih pogojev za izvajanje dejavnosti na 
področju kulture se kot upravičeni stroški upoštevajo dokazila iz-
dana in plačana v obdobju od 23. 11. 2019 do 20. 11. 2020, razen 
stroškov dela hišnika/upravnika, kateri se upoštevajo izplačani v 
proračunskem letu.
Pri izvajanju programov in projektov izobraževanja na področju 
kulture se upoštevajo kot upravičeni stroški dokazila izdana in 
plačana v šolskem letu 2019/20.
Kulturno prireditev ali proslavo je potrebno vključiti v koledar dogodkov 
Občine Žiri in navajati dejstvo, da prireditev sofinancira Občina Žiri.   
Upravičenci morajo po izvedbi programa/projekta oziroma najka-
sneje do 20. 11. 2020, predložiti dokazila o izpolnjevanju prevze-
tih obveznosti. Za projekte zaključene v mesecu novembru ali de-
cembru 2020  je rok za predložitev zahtevanih dokazil 15. 2. 2021. 
Natančnejši pogoji sofinanciranja in upravičeni stroški so določe-
ni v Pravilniku o sofinanciranju programov in projektov na podro-
čju kulture v občini Žiri.  

RAZPISNA DOKUMENTACIJA, ki obsega besedilo razpisa in prijav-
ne obrazce, je na voljo od dneva objave javnega razpisa do izteka 
prijavnega roka, in sicer na spletni strani Občine Žiri www.ziri.si in 
v sprejemni pisarni Občine Žiri. Informacije v zvezi z javnim razpi-
som lahko dobite pri Nini Lukan na tel. št. 04 50 50 713. 

ROK IN NAČIN ODDAJE VLOG: Vloga na razpis mora biti izpolnje-
na na prijavnem obrazcu, s priloženimi zahtevanimi prilogami in 
dokazili.  Vloge vlagatelji pošljejo na naslov Občina Žiri, Loška 
cesta 1, 4226 Žiri ali elektronski pošti na obcina.ziri@ziri.si. Rok 
za prijavo na javni razpis je 26. 6. 2020. Vloge prispele po roku za 
oddajo, bodo zavržene s sklepom. 

OBRAVNAVA VLOG IN POSTOPEK ODOBRITVE: Predloge, prispe-
le na javni razpis, pregleda in vrednoti v skladu pravilnikom, tri-
članska razpisna komisija, ki jo imenuje župan. Razpisna komisija 
bo pripravila predlog izbora programov in delitve razpoložljivih 
proračunskih sredstev in ga posredovala občinski upravi, ki izda 
sklep o sofinanciranju. Na sklep je možna pritožba v zakonsko 
predpisanem roku. Z upravičenci se sklene pogodba, ki oprede-
ljuje roke in način realizacije programov oz. projektov, koriščenje 
proračunskih sredstev in način nadzora nad porabo sredstev. 

Štev.: 410-0019/2020-1   
Datum: 25. 5. 2020      
   

mag. Janez Žakelj,
župan Občine Žiri, l. r.
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Na podlagi Pravilnika za vrednotenje ter sofinanciranje dru-
štvenih in drugih družbenih dejavnosti v občini Žiri (UGSO, št. 
27/2020) in Odloka o proračunu Občine Žiri za leto 2020 (Ur. l. 
RS, št. 13/2019) in Odloka o spremembi Odloka o proračunu Obči-
ne Žiri za leto 2020 (UGSO, št. 27/2020) Občina Žiri objavlja 

JAVNI RAZPIS
ZA SOFINANCIRANJE DRUŠTVENIH IN DRUGIH DRUŽBENIH 

DEJAVNOSTI V OBČINI ŽIRI ZA LETO 2020

Naročnik javnega razpisa: Občina Žiri, Loška cesta 1, 4226 Žiri. 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje redne dejavnosti in 
projektov v skladu z letnim programom upravičencev na področju 
društvenih in družbenih dejavnosti. 

Upravičenci do proračunskih sredstev po tem razpisu so izvajalci, 
organizirani v  organizacijski obliki: društvo, klub, združenje, ne-
vladna, neprofitna organizacija, oziroma drugi izvajalci socialnih, 
zdravstvenih, humanitarnih, mladinskih, turističnih dejavnosti, 
ter stanovska združenja, ki:
•  so registrirani za izvajanje dejavnosti,
•  imajo urejeno evidenco članstva, če gre za organizacije s 

članstvom,
•  imajo zagotovljene osnovne pogoje za izvedbo načrtovanih 

programov,
• delujejo najmanj eno leto, 
•  imajo sedež na območju občine Žiri ali izvajajo aktivnosti na 

območju občine Žiri oziroma imajo včlanjene tudi člane iz 
občine Žiri (najmanj 5).

Skupna višina proračunskih sredstev v letu 2020 znaša 
30.260,00 evrov in so zajeta na naslednjih proračunskih postav-
kah:

04.5.1.02 – Turistična društva                                                   2.700,00 EUR  

04.6.1.03 -  Gospodarska združenja 2.200,00 EUR

08.3.1.01 – Sofinanciranje humanitarnih 
programov društev 2.300,00 EUR

08.3.1.02 – Sofinanciranje socialnih  
in zdravstvenih programov 7.400,00 EUR

08.3.1.04 – Sofinanciranje programov  
invalidskih društev 1.100,00 EUR

08.3.1.06 – Sofinanciranje programov  
upokojenskih društev 3.160,00 EUR

08.3.1.07 – Sof. mladinskih, srednješolskih, 
študentskih prog.   2.000,00 EUR

08.3.1.09 – Veteranske organizacije 1.300,00 EUR

08.3.1.12 – Sof. program. društev za  
promocijo varstva okolja, ekologije 3.400,00 EUR

08.3.1.14 – Sof. drugih specifičnih  
programov in društev 4.690,00 EUR

Proračunska sredstva se lahko znotraj javnega razpisa prerazpo-
redijo.

Merila in višina sofinanciranja: Višina sofinanciranja s strani Ob-
čine Žiri je odvisna od razpoložljivih sredstev, obsega in ocene 

kvalitete in pomembnosti dejavnosti, projektov oz. akcij. Sred-
stva se bodo dodelila upravičencem v okviru razpoložljivih sred-
stev v obliki dotacij za naslednje namene:

•  humanitarne dejavnosti (zbiranje sredstev in denarja za pomoč 
socialno šibkim posameznikom, humanitarne akcije),

•  programi na področju turizma,
•  socialni programi (vključevanje različnih skupin, bolnikov, lju-

di s posebnimi potrebami, marginalnih skupin) in zdravstveni 
programi (npr. organizirana terapevtska vadba, informiranje in 
osveščanje, itd.),

•  mladinski, srednješolski, študentski programi,
• programi za invalide in upokojenski programi,
• programi vojnih veteranov,
• programi za promocijo varstva okolja, ekologije,
• programi religioznih organizacij,
• programi raznih stanovskih združenj,
• programi specifičnih športnih panog.

Redna dejavnost organizacij se sofinancira glede na članstvo ali 
vrsto dejavnosti. Organizacijam, ki nimajo sedeža v občini Žiri, se 
redna dejavnost lahko sofinancira le, če imajo najmanj 5 članov iz 
občine Žiri. Upravičencu se lahko sofinancirata največ dva projek-
ta letno v skladu s Pravilnikom za vrednotenje ter sofinanciranje 
društvenih in drugih družbenih dejavnosti v občini Žiri (UGSO, št. 
27/2020).

Pri vrednotenju kvalitete in pomembnosti projekta oz. akcije se 
oceni prispevek, ki ga načrtovana izvedba projekta oz. programa 
prinese k dogajanju v kraju, oziroma koristi za občane občine Žiri 
(npr. nova ponudba, koristi za čim širši krog občanov, informira-
nje, osveščanje, itd), preseganje društvenega interesa (izvajanje 
aktivnosti za širšo javnost, ne le za članstvo) ali če gre za enkratno 
akcijo oz. projekt.

Postopek javnega razpisa vodi komisija, ki jo s sklepom imenuje 
župan. Komisija lahko ob pregledu vlog izloči tiste vloge ali pro-
grame oz. projekte, ki niso v interesu Občine Žiri. O dodelitvi sred-
stev odloči direktor občinske uprave z odločbo. Zoper odločbo je 
možna pritožba o kateri odloči župan. 

Z upravičenci se sklene pogodba v kateri se določijo pravice in 
obveznosti pogodbenih strank. Upravičenec je dolžan navajati 
dejstvo, da aktivnost sofinancira Občina Žiri in do 31. januarja 
naslednjega leta predložiti finančno in vsebinsko poročilo ter do-
kazila o izvedenih aktivnostih.  

Rok za prijavo na javni razpis in način dostave vlog: Na javni raz-
pis za dodelitev sredstev se zainteresirani prijavijo z razpisnim 
obrazcem, ki je na voljo v tajništvu Občine Žiri, Loška cesta 1, Žiri 
in na spletni strani www.ziri.si. Prijave je potrebno dostaviti oseb-
no ali po pošti na Občino Žiri, Loška cesta 1, Žiri najkasneje do 
20. 7. 2020.  Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila 
oddana zadnji dan roka za oddajo prijav na pošti s priporočeno 
pošiljko ali osebno oddana v sprejemni pisarni Občini Žiri do za-
ključka poslovnega časa. 

Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom lahko zainteresira-
ni dobijo na telefonski številki 04 50 50 713 ali elektronski pošti 
nina.lukan@ziri.si. 

Štev.: 410-0020/2020-1     
Datum: 28. 5. 2020 

mag. Janez Žakelj,
      župan Občine Žiri, l. r.
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• Če se najprej ustaviva na začetku, 
pri naslovu. Sami pravite, da ste imeli 
glede naslova precej pomislekov. Kako 
ste torej prišli do Najine dvojine in kaj 
vam to pomeni?
Glavna junakinja ves čas poudarja: ko 
sva šli s hčerko na morje, ko sva bili pri 
stari mami ..., zato ji njen partner reče, 
naj že neha s to svojo dvojino, saj so zdaj 
trije, in da je ortodoksna slovenistka, 
ki dvojino neguje kot največjo redkost 
in da si bo za to prislužila še priznanje 
predsednika države ali vsaj Jezikovnega 
razsodišča. In glede na to, da se vsa pro-
blematika odvija v odnosu med materjo 
in hčerjo, od dojenčice in ljubke deklice 
do najstnice, je potem v tem smislu tudi 
nastajala ta dvojina, ki me je tudi sicer 
v nekih variacijah ves čas spremljala. 
Zato sem se obrnila na urednico, ki ni 
povezana z založbo, pri kateri je knjiga 
izšla, in jo vprašala tudi, kaj si misli o 
naslovu. Rekla mi je, da je naslov odli-
čen, in naj pustim takega, kot je. A ker 
je do izida knjige preteklo precej časa, so 
me medtem že prehitevali drugi – Sanja 
Pregl je recimo lani izdala knjigo z na-
slovom Izgubljene dvojine. Razmišljala 
sem, kaj naj naredim, ker moj naslov ni 
več originalen, a glede na to, da je moj 
roman s tem naslovom izhajal že v Naši 
ženi, sem se odločila, da ostanem pri 
prvotnem naslovu.
• Do končne oblike je roman resnično 
prehodil dolgo pot, saj so prvi roko-
pisni zapisi opremljeni z letnico 1987. 
Zakaj je roman potreboval toliko časa, 
da je zaživel v knjižni obliki?
Na začetku moji zapisi sploh niso bili 
zamišljeni kot roman, ampak sem bolj 
zapisovala družinske morske dogodi-
vščine brez posebnega namena. Sem 
pa tisto poletje pri Delu, kjer sem bila 
takrat zaposlena, objavljala časopisno 
slikanico v obliki podlistka Na svidenje, 
Knjižni molj (v knjigi z naslovom Cve-
tlična hiša), v kateri se posvečam mla-
dim družinam in srečnemu otroštvu na 

obrobju mesta. Novonastajajoče zgodbe 
bi bile lahko nadaljevanje že objavljene-
ga. Medtem je izšlo več drugih knjig s 
klekljarsko tematiko in sem na najstni-
ško pisanje kar malo pozabila. Zapiske 
sem ponovno vzela v roke šele okrog 
leta 2002 in takrat sem pomislila, da že 
imam neko osnovo, jedro zgodbe. To je 
sovpadlo še z literarnim natečajem, ki 
ga je razpisala Naša žena, na katerega 
sem poslala zgodbo Vse bo OK, baby o 
ponesrečeni poroki in se uvrstila med 
deset nominirancev. Besedilo je bilo 
nato objavljeno in takoj se mi je zde-
lo, da bi bil to lahko začetek romana. 

Tako sem res pozno začela zaokroževati 
zgodbo, pri čemer sem se bojevala tudi 
sama s sabo, ker je šlo za mešanje fik-
cije in dogodkov iz mojega življenja. Ko 
je bil rokopis končan, sem ga dala v te-
stno branje svojim prijateljicam pa tudi 
urednikom in vsi so me opozarjali, da 
je konec preveč pesimističen, kar da se 
ne sklada z mojim značajem. Verjetno 
je bilo to posledica tega, da nisem ho-
tela, da bi bil roman videti kot knjiga o 
mojem življenju in sem zato spreminja-
la in zamenjevala vloge. Tretjino knjige 
sem potem napisala na novo in je konec 
zdaj veliko bolj realen, kot je bil sprva.

Bralci prepoznajo iskrenost
Aprila, ravno sredi epidemije covida-19, je izšla nova knjiga v Ljubljani živeče Žirovke 
Tončke Stanonik, ki jo je naslovila Najina dvojina. V romanu opisuje zdaj bolj, drugič 
manj zapletene odnose glavne junakinje z najbližjimi, vse skupaj pa "začini" tudi s 
humorjem in odtenki cinizma.

Tončka Stanonik z novim romanom Najina dvojina



• Roman ni avtobiografski, kljub 
temu pa snov za knjige vedno črpate 
tudi iz svojega življenja?
To je zelo zapleteno ali pa zelo prepro-
sto; ko neko besedilo nastane, živi sa-
mostojno. Veliko sem se prespraševala, 
kaj je avtobiografsko in koga s tem pri-
zadeneš. To me silno zanima in zasle-
dujem tudi v literaturi – po eni strani 
ne morem pisati, če nisem iskrena, če v 
to ne verjamem, po drugi strani si pa ob 
takem pisanju vedno na preizkušnji, da 
v knjigi ne bi prepoznali oseb. Od števil-
nih literarnih piscev sem potem dobila 
potrdilo, da ko je enkrat delo napisano, 
ostane samo še odnos med bralcem in 
delom – kako se bralec »ujame« z be-
sedilom. Ni več pomembno, kaj je moje 
ali tvoje. O tem se lahko sprašuje samo 
nekdo, ki te pozna, za običajnega bral-
ca pa je to popolnoma nepomembno. 
Ampak s takimi stvarmi se ukvarjam, 
zato potem toliko časa traja. Bernhard 
Schlink je v pogovoru z Vesno Milek v 
Sobotni prilogi (7. marca 2020) med dru-
gim povedal: »Seveda na neki način vsi 
pišemo o nas samih. Tudi jaz nisem iz-
jema. Pišemo o tem, o čemer razmišlja-
mo, o tem, kar čutimo, kar izkušamo, 
kar doživljamo, vse to najde pot v naše 
knjige.«
• Z nekaterimi osvežitvami in pre-
delavami je roman izšel letos aprila 
– skoraj simbolično v času samoosa-
mitve ...
Založbo Primus sem našla na lanskem 
knjižnem sejmu in sem jim poslala ro-
kopis. Tik pred novim letom, 29. decem-
bra, sem dobila odgovor urednice, da bi 
delo uvrstili v svoj knjižni program, a 
šele konec letošnjega leta. Takrat sem 
prosila, če lahko vnesem še nekatere 
spremembe, konec februarja pa so me 
že klicali, naj rokopis pošljem lektorici. 
Na začetku aprila sem izvedela, da je 
rokopis pripravljen za tisk.
• Zakaj so se torej po vašem odločili, 
da pohitijo in knjigo izdajo že v prvi 
polovici leta?
Lahko samo domnevam, da so imeli 
zaradi epidemije več časa, saj je za-
vladal popolni mrtvi tek. Tudi zato so 
me na začetku navdajali nekoliko me-
šani občutki, saj nisem imela nobene 
povračilne informacije, ali je knjiga 
sploh prišla do bralcev. A to se mi zdi 
zelo pomembno. Če knjiga ne pride do 
bralcev, je »mrtva stvar«. Ta čas pa je 
s knjižničnega portala Cobiss že mogo-
če razbrati, da roman že pridno kroži 
med bralci.

• V predstavitvi knjige ste zapisali, da 
je Julija povprečna ženska s povpreč-
nim življenjem. Kaj si vi predstavljate 
pod povprečnim življenjem?
Mogoče to, da se glavni junakinji ne do-
gaja nič zelo posebnega, nič takega, kar 
ne bi moglo doleteti zrele ženske, ni no-
benih velikih vzponov in padcev; Julija 
je tip junakinje, ki si želi tradicionalno, 
umirjeno življenje, ne sanja, da bi bila 
velika umetnica, znanstvenica ali kaj 
podobnega. Želi si imeti družino, otro-
ke ... to so neke tradicionalne vrednote. 
Ko na poti iz preprostega podeželskega 
okolja trči v vrednote mestnega sveta, 
kjer se mora ves čas kaj dogajati, kjer 
se je treba nenehno potrjevati, srečevati 

zanimive osebnosti in podobno, pa se 
Julija ne znajde in išče svojo identiteto, 
ni zadovoljna z vsem, kar se ji dogaja. 
• Pravite, da vas je vedno zanimal 
ženski pogled na svet. V čem ga vidi-
te kot drugačnega v primerjavi z mo-
škim?
Zdi se mi, da ženske vedno iščemo neko 
zanesljivost, trdnost in smo pripravlje-
ne za to veliko narediti in se tudi mar-
sičemu odpovedati, moški pa pridejo 
in gredo. Mogoče tudi zaradi instinkta 
materinstva – ženska se želi prizemlji-
ti, se udomačiti, obenem pa udomačiti 
tudi vse okoli sebe, tudi moškega. 
• Zase pa kljub temu pravite, da ste 
bili vedno malo upornica, čeprav ne 
prav vztrajna. Kako se torej izraža to 
vaše uporništvo?
Mogoče so me bolj drugi tako videli, 
ker sem navajena trmasto vztrajati in 
grem vedno naprej. Če se mi zdi, da ne-
kaj delam prav, potem to naredim brez 
velikega pompa. In potem sem tiho in 
upam, da bodo tudi drugi to opazili.
• Izrazili ste tudi skrb, da bi se s pisa-
njem preveč razgalili – kje bi po vaše 
prestopili mejo, ko bi svoje osebne iz-
kušnje bili še pripravljeni deliti s šir-
šim krogom bralcev?
To me skrbi predvsem v odnosu z bli-
žnjimi. Povprečen bralec vzame delo 
tako, kot je, nič ne ve o meni. Ne želim 

razkrivati svojih odnosov, ampak pi-
šem tako zato, ker mislim, da sem na 
ta način najbolj iskrena; kar je napisa-
no iskreno, pa prepoznajo tudi bralci. 
Tudi moški bralci so se mi že zahvalili 
za knjigo, ker so se »našli« v njej. Mo-
goče gre za vzdušje, način razmišljanja 
... Ampak to je zame potrditev, da sem 
nekaj naredila prav. 
• Roman bi lahko uvrstili med naj-
stniško branje, a prav zaradi trkov 
s širšim socialnim in psihološkim 
zaledjem prerašča ta žanrski okvir. 
Komu ste torej prvenstveno namenili 
to knjigo?
Tega vprašanja me je vedno strah; 
imam namreč slabo lastnost, da o tem, 

kdo naj bi bili moji bralci, sploh ne 
razmišljam. In potem se mi zgodi, da 
pišem o mladih ali pa o odnosu star-
šev do otrok, da torej nastopajo mladi, 
vendar je dogajanje zapisano s stališča 
odraslega, torej zanimivo predvsem 
zanj. Zato romana nikakor ne bi ozna-
čila samo za mladinski roman, ker je 
toliko stvari, ki jih doživljajo odrasli in 
so mladim popolnoma nepomembne, 
neznane. Domišljam si, da je to bolj 
ženski roman.
• Četudi se v njem prepoznajo tudi 
moški?
Da, tudi to sem doživela. (smeh) Me pa 
pogosto uvrstijo med mladinske pisa-
teljice, tudi znotraj Društva slovenskih 
pisateljev sem v sekciji mladinskih pi-
sateljev.
• Kako to, da se v svojih knjigah tako 
pogosto osredotočate na mlade, v čem 
vam je ta svet tako blizu?
Najbrž me ta svet zelo zanima, to je 
moj mikrokozmos. Držim se domačega 
družinskega okolja, v katerem se dobro 
znajdem, in iz tega potem izhajam. Ni-
sem tip družbeno angažirane ženske.
• Ne čutite torej potrebe, da bi vplivali 
na mnenja drugih in jih celo spremi-
njali?
Nikakor; ker so drugi tako zelo glasni, 
imaš občutek, da se tvoj glas sploh ne 
sliši, in se zato niti ne trudim.
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»Povprečen bralec vzame delo tako, kot je, nič ne ve o meni. 
Ne želim razkrivati svojih odnosov, ampak pišem tako zato, 
ker mislim, da sem na ta način najbolj iskrena; kar je napisano 
iskreno, pa prepoznajo tudi bralci. Tudi moški bralci so se mi že 
zahvalili za knjigo, ker so se ''našli'' v njej. Mogoče gre za vzdušje, 
način razmišljanja ... Ampak to je zame potrditev, da sem nekaj 
naredila prav.«
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Na sestanku v Žireh, ki se je kasneje izkazal za ustanovne-
ga, so se 20. maja pred petdesetimi leti poleg Ločanov Pavleta 
Blaznika, Franceta Planine, Andreja Pavlovca in Lojzeta Ma-
lovrha udeležili tudi številni ugledni Žirovci, med njimi Izi-
dor Rejc, Vili Kavčič, Franc Kavčič, Karel Bernik, Milan Žakelj, 
Zdravko Krvina, Alfonz Zajec, Janez Sedej, Andrej Bolčina in 
Marija Stanonik. Tega dne so ustanovili žirovski pododbor 
Muzejskega društva Škofja Loka, ki je pet let kasneje po uved-
bi novega zakona o društvih prerastel v samostojno Muzejsko 
društvo Žiri. Prvi predsednik je postal Alfonz Zajec, lani pa je 
vodenje društva od dolgoletnega predsednika Mihe Nagliča 
prevzel Alojz Demšar.
Muzejsko društvo Žiri tako že petdeset let skrbi za ohranja-
nje snovne in nesnovne kulturne in naravne dediščine Ži-
rov, izobražuje in ozavešča o pomenu varovanja dediščine, 
raziskuje žirovsko preteklost ter jo prek stalnih in občasnih 
razstav ponuja na ogled tudi obiskovalcem od drugod. Njiho-
va glavna dejavnost je že od začetka vodenje muzeja, je poja-
snil Miha Naglič. Že leta 1973 so v prostorih Stare šole odprli 
prvi stalni razstavi o čevljarstvu in klekljanju na Žirovskem. 
»Mnogo članov je prihajalo iz Alpine, zato je bilo kar nekako 
pričakovano, da bo prva stalna razstava posvečena čevljar-
stvu. Sočasno je bila postavljena še razstava o klekljanju, ki je 
še ena prepoznavna dejavnost na Žirovskem,« je pojasnil Na-
glič. Leta 1978 se jima je pridružila razstava o narodnoosvo-
bodilnem boju v Žireh, dve leti kasneje pa še stalna razstava 
del žirovskih slikarjev Franja Kopača, Maksima Sedeja, To-
maža Kržišnika, Staneta Kosmača, Ivana Gluhodedova, Jože-
ta Peternelja in Konrada Peternelja. Stara šola je tako postala 
sedež žirovskega muzeja, čeprav Muzej Žiri kot institucija še 
danes formalno ne obstaja, je pojasnil Naglič. S procesom prenove stavbe Stare šole, ki se je začel leta 1998, 

se je pokazala tudi priložnost za sodobnejšo predstavitev mu-
zejskih zbirk. Muzejsko društvo je v sodelovanju z Občino Žiri 
pripravilo štiri nove stalne razstave. Leta 2007 so odprli zbir-
ko o dediščini rapalske meje Pozdravljeni, ljubitelji utrdb! Dve 
leti kasneje so razstavili izbrana dela najvidnejših žirovskih 
likovnih umetnikov, v letih 2010 in 2012 pa so postavili še 
novo razstavo o žirovskem čevljarstvu, najprej o razvoju žiro-
vskega čevljarstva do ustanovitve Alpine, nato pa še razstavo 
o razvoju blagovne znamke Tovarne obutve Alpina Žiri. Leta 
2012 so omenjene zbirke dopolnili še s temeljno razstavo Žiri 
in Žirovci skozi čas, ki vodi skozi 16 »postaj« žirovske zgodo-
vine. Pomemben del ohranjene dediščine pa predstavlja tudi 
sama stavba Stare šole, v kateri domuje muzej, saj je to edina 
stara posvetna stavba v Žireh, ki se je prenovila na ustrezen 
način, je poudaril Naglič. 
V društvu pripravljajo tudi občasne razstave, predavanja in 
muzejske izlete ter izdajajo različne publikacije. Zadnjih 15 let 
pod njihovim okriljem izhaja tudi Žirovski občasnik, ki letos 
praznuje štiridesetletnico izhajanja.

Muzej praznuje petdesetletnico
V Muzejskem društvu Žiri v teh dneh zaznamujejo petdesetletnico muzejske 
dejavnosti na Žirovskem – 20. maja 1970 je bil namreč na sestanku v Zadružnem  
domu v Žireh ustanovljen žirovski pododbor Muzejskega društva Škofja Loka.

Sedanji predsednik Muzejskega društva Žiri Alojz Demšar

Miha Naglič

Razstava o razvoju žirovskega čevljarstva
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DR. SILVO KOŽELJ

Za ohranjanje zdravja je nujno, da je 
naše biološko, psihološko ter socialno 
okolje v homeostazi. Homeostaza po-
meni ravnovesje. Kadar je naš biopsi-
hosocialni sistem v ravnovesju, telo ne 
porablja energije za njegovo vzposta-
vljanje. Ko se pojavijo informacije, da se 
okolje spreminja, se telo odziva. Prila-
gaja se na spremembe.
Spreminja se lahko zunanje ali pa no-
tranje okolje. Psihološko ravnovesje 
lahko razumemo kot tekoč pretok ener-
gije. Kadar je pretok energije v telesu 
okrnjen, se pojavljajo motnje v delo-
vanju biološkega (telesnega) in social-
nega (odnosnega) dela tega sistema. 
Govorimo o (prehitrem) staranju in 
bolezni. Na socialnem področju se po-
javljajo težave v vseh vrstah odnosov, 
pa naj bodo to partnerski, starševski pa 
tudi poslovni. Vpliv deluje tudi v drugi 
smeri. Kadar se pojavljajo težave na te-
lesnem ali socialnem nivoju, odreagira 
tudi psihološki sistem. Poruši se psiho-
loško zdravje. Najpogostejši psihološki 
težavi posameznika v sedanjem času 

sta pojava depresije in anksioznosti. 
Gre za precej »sodobne« oblike psiholo-
ških težav. Za depresijo je npr. značilno, 
da se pojavi odsotnost smisla življenja. 
Ljudje si težko zamislijo prihodnost. Pa-
dec »življenjske« energije je tako samo 
posledica.
Spopadanje se z impulzi, ki destabi-
lizirajo naše biopsihosocialno okolje, 
je ključno. Destabilizaciji okolja se ne 
moremo izogniti. Lahko pa se nauči-
mo primerno odzivati na spremembe v 
posameznih ključnih področjih našega 
sistema.
V mesecu marcu se je zgodila epidemija 
covida-19. Epidemija svetovnih razse-
žnosti je pustila pečat tudi v Sloveniji. 

Odziv na novo stanje je bil prilagojen 
geopolitični situaciji v svetu. Prilagojen 
je bil »povprečju«. Kljub temu da so se 
odločevalne strukture na najboljši mo-
žni način potrudile, da bi zajezili širitev 
virusa in zdravili obolele, je reakcija pu-
stila posledice na preostalih področjih 
življenja. Zaradi spremenjenega režima 
življenja je bilo veliko psihičnih stisk. 
Porušila se je do sedaj vzpostavljena 
odnosna dinamika. Posledice so vidne 
v vsakdanjem življenju. Povečalo se je 
število depresij in anksioznosti. Pove-
čalo se je število družinskih konfliktov. 
Poslovno okolje se je destabiliziralo. Fi-
nančni strokovnjaki napovedujejo rece-
sijo na tem področju.
V tem trenutku kaže na to, da smo 
nekako »preboleli« virus. Spopadanje 
z drugimi posledicami nas še čaka. 
Vprašanje, ki temu sledi, je: Kako naj 
se soočamo s spremembami v zuna-
njem okolju, da bo čim manj porušeno 
ravnovesje biopsihosocialnega okolja? 
Obstoječo situacijo lahko vzamemo kot 
priložnost. Najprej lahko ugotovite, ka-
teri del biopsihosocialnega sistema je 
situacija porušila pri vas. Ste fizično 

zboleli? Ste psihično odreagirali? Imate 
manj energije tako za vsakodnevne ak-
tivnosti kot za razvoj? Je bilo več kon-
fliktov v domačem okolju? Ste izgubili 
službo? Se vam je zmanjšal finančni 
prihodek? Je to ogrozilo vaše preživetje? 
Je zmanjšalo kvaliteto življenja? Ne gle-
de na to, kako se je odzval vaš sistem, 
je zelo pomembno, da razumemo prio-
reteto odzivanja. Za ustrezno odzivanje 
na spremembe potrebujete energijo. Da 
lahko ohranite energijo, je pomembno, 
da v stresnih situacijah ostanete mirni. 
Mirni lahko ostanemo tako, da upoča-
snimo tempo svojega odzivanja. Da ne 
»od-reagiramo«. Za to potrebujemo čas. 
In zavedanje tega, kar se nam dogaja v 

notranjem, predvsem psihičnem oko-
lju. Pozornost prenesemo na notranje 
doživljanje sprememb. Psihične odzi-
ve najlažje prepoznamo preko telesnih 
senzacij. Ob tem boste prepoznali nape-
tost v telesu. Stiskanje v želodcu. Cmok 
v grlu. Začutili boste neprijetna čustva. 
Strah, jezo, žalost. Kar je dobro. Šele ja-
sno zaznavanje tega, kar se nam dogaja, 
nam omogoči spremembo. Zaznamo. In 
ne reagiramo. Samo opazujemo. In po-
čakamo. Minuto, dve. En dan. In počasi 
zaznavamo, kaj bi bilo za naš sistem v 
tem trenutku najboljša rešitev. Premi-
slimo. Premislimo čustvovanje. Vrstni 
red je pomemben. Najprej začutimo, 
potem premislimo. 
Naš organizem ima sistem za vzposta-
vljanje in ohranjanje ravnovesja. Ven-
dar ga ne znamo uporabljati. Če lahko 
sledimo naravnemu ritmu impulzov 
svojega sistema, potem nam ta sam 
ponudi rešitev. Tisto, ki je najboljša za 
nas. Za naše bližnje. Tudi za širše so-
cialno okolje. Prepoznamo tudi napake 
v prejšnjem delovanju. Odzivamo se 
drugače. Primerneje. Bolj zdravo. Telo 
počasi vzpostavlja homeostazo. Malo 
drugače, kot smo navajeni. Neprijetno. 
Da. Vendar samo na začetku. Poskusite. 
Nekajkrat. Telo se počuti bolje. Odziva-
mo se primerneje. Imamo več energije. 
Ni nas več strah. Počutimo se bolje. Ne 
obolevamo. Smo zdravi. Kar si navseza-
dnje vsi želimo, kajne? Poskusite.

Covid-19 – ko nas strese stres
Stres je beseda za stanje organizma, ki se pod določenimi pogoji znajde v obrambni 
reakciji. Je poskus telesa, da se zaščiti pred »napadom« informacij, ki ga destabilizira.

Če lahko sledimo naravnemu ritmu impulzov svojega sistema, 
potem nam ta sam ponudi rešitev. Tisto, ki je najboljša za nas. 
Za naše bližnje. Tudi za širše socialno okolje. Prepoznamo tudi 
napake v prejšnjem delovanju. Odzivamo se drugače. Primerneje. 
Bolj zdravo. Telo počasi vzpostavlja homeostazo.

V mesecu marcu se je zgodila 
epidemija covida-19. Zaradi 
spremenjenega režima 
življenja je bilo veliko psihičnih 
stisk. Porušila se je do sedaj 
vzpostavljena odnosna 
dinamika. Posledice so vidne 
v vsakdanjem življenju. 
Povečalo se je število depresij 
in anksioznosti. Povečalo 
se je število družinskih 
konfliktov. Poslovno okolje se je 
destabiliziralo.
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V okviru Glasbene šole Škofja Loka že 
od leta 1975 poteka pouk tudi na dislo-
ciranem oddelku v Žireh. Pouk klavirja, 
kitare, violončela, violine, tolkal, sakso-
fona in trobil poteka v prostorih Osnov-
ne šole Žiri, zasedba Rock skul bend, ki 
jo je vodil Jaka Strajnar, pa se je letos 
pod vodstvom Vita Opeke preoblikovala 
v jazzovski orkester The Bičnats, ki ga 
obiskujeta tudi trobentač Maj Gluhode-
dov in pozavnist Anže Buh. 
Maj in Anže sta se letos pod mentor-
stvom učitelja Roka Kranjca, ki oba 
učenca v Žireh poučuje že četrto leto, 
udeležila tudi državnega tekmovanja 
mladih glasbenikov Slovenije Temsig, 
na katerem sta dosegla lep uspeh.
Maj Gluhodedov poleg osmega razreda 
na Osnovni šoli Žiri obiskuje tudi sedmi 
razred trobente na Glasbeni šoli Ško-
fja Loka, na tekmovanju pa je za svoj 

nastop prejel bronasto plaketo. Maj se 
glasbi posveča z velikim navdušenjem 
in poleg vsakodnevne ure vadbe troben-
te sodeluje tudi v džezovskem orkestru 
glasbene šole, saj ga veselijo različni sti-
li glasbe. Sprva se je želel učiti igranja 
na kitaro, a se je na koncu obrnilo tako, 
da je poprijel za trobento. Pri pouku tro-
bente mu je najbolj všeč to, da je pri tem 
potrebna pozornost na več stvari hkrati, 
v prostem času pa se ukvarja tudi z gor-
skim kolesarstvom (downhill). Glasba 
ga že od nekdaj zanima in veseli, rad jo 
posluša in igra, v zadnjem času pa je za-
čel ustvarjati tudi svojo avtorsko glasbo.
Anže Buh v letošnjem šolskem letu za-
ključuje deveti razred na Osnovni šoli 
Žiri, pri učitelju Roku Krajncu pa obisku-
je sedmi razred pozavne. Poleg rednega 
pouka na Glasbeni šoli Škofja Loka se 
Anže v igranju dodatno izpopolnjuje 
tudi pri Branku Mraku, tako kot Maj pa 
tudi Anže sodeluje v džezovskem orke-
stru Glasbene šole Škofja Loka. Vsako-

dnevno vadbo pozavne, ki ji posveti vsaj 
eno uro na dan, je v letošnjem šolskem 
letu nadgradil s pripravami na državno 
tekmovanje mladih glasbenikov Slove-
nije (Temsig), na katerem je pod men-
torstvom učitelja Roka Krajnca dosegel 
drugo mesto in srebrno plaketo. 
Oba mlada glasbenika sta tudi člana Pi-
halnega orkestra Alpina, njuni uspehi 
na tekmovanju pa so sad predane vadbe 

in dobrega sodelovanja z njunim men-
torjem Rokom Krajncem, dodatno pa ju 
pri njunih izvedbah podpira tudi pianist 
Tomaž Hostnik, ki na žirovskem oddel-
ku Glasbene šole Škofja Loka poučuje 
klavir, skrbi pa tudi za pouk korepeticij, 
v okviru katerega imajo učenci možnost 
vaditi in nastopati skupaj z njim.
Tomaž Hostnik: »Igranje glasbe z Ma-
jem in Anžetom mi je vedno v veliko 
veselje – pri našem skupnem muzicira-
nju ju vedno jemljem kot enakovredna 
glasbenika, s katerima v okviru korepe-
ticij in nastopov skupaj ustvarjamo ve-
dno nove zgodbe."
Rok Krajnc: »Majev in Anžetov uspeh na 
tekmovanju zame pomeni, da sem pri 
svojem glasbenem poučevanju na pravi 
poti. Dobri uspehi učencev me navdihu-
jejo in spodbujajo pri nadaljnjem razvo-
ju mojega pedagoškega dela. Veseli me, 
da z dobrimi rezultati pripomorem k 
bogati kulturi mesta.« 

Uspehi mladih glasbenikov
Na državnem tekmovanju mladih glasbenikov Slovenije Temsig 2020 sta Glasbeno 
šolo Škofja Loka uspešno zastopala trobentač Maj Gluhodedov in pozavnist Anže Buh 
iz oddelka v Žireh.

Na fotografiji (od leve prosti desni): Anže Buh, Rok Krajnc, Tomaž Hostnik in Maj Gluhodedov

V teh dneh poteka vpis v 
glasbeno pripravnico (za otroke, 
stare pet oziroma šest let) v 
okviru oddelka v Žireh – več 
informacij najdete na spletni 
strani Glasbene šole Škofja 
Loka www.gsskofjaloka.si. V 
pripravnici bodo skupaj peli, 
plesali, ustvarjali, spoznavali 
glasbila, se igrali in zabavali. 
Število vpisnih mest je 
omejeno, vpis je možen do 
zapolnitve prostih mest.
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BOGDAN ERZNOŽNIK,  
UČITELJ ŠPORTA NA OŠ ŽIRI IN TRENER

Po večletnem prizadevnem treningu v 
najmlajših selekcijah od prvega do še-
stega razreda je ekipa mladih žirovskih 
košarkarjev dozorela za nastope tudi na 
tako zahtevnem nivoju, kot ga predsta-
vlja državno tekmovanje U13.
Ekipo sestavljajo samo domači igralci, ki 
so s svojo borbenostjo in dobro tehnično 
in telesno pripravo že na turnirjih druge 
lige dokazali, da so kandidati za napre-
dovanje v najvišji rang tekmovanja. V pr-
vem delu tekmovanja so gladko osvojili 
prvo mesto in se uvrstili v kvalifikacij-
sko skupino za nastop v prvi ligi. Tu so v 

boju za vrh z ekipama KK Triglav Kranj 
in KK Vrhnika osvojili drugo mesto. Ta 
uspeh jim je odprl pot za nastop v prvi 
slovenski ligi. Prekinitev tekmovanja 
zaradi epidemije covida-19 jim je zaprla 
možnost, da bi se lahko povzpeli še višje. 
Vendar je že uvrstitev med tretjino naj-
boljših košarkarskih ekip U13 v Sloveni-
ji za fante, ki so prvič nastopili na tako 
zahtevnem tekmovanju, velik uspeh.
Prav tako je ista ekipa odlično nastopila 
na šolskem medobčinskem in gorenj-
skem prvenstvu, kjer se je z osvojenim 
drugim mestom uvrstila naprej v dr-
žavni četrtfinale. Uspeh je še toliko ve-
čji ob dejstvu, da je dosežen kljub zelo 
zahtevnim razmeram za trening. Zaradi 

pomanjkanja prostih terminov v telova-
dnici je hkrati na treningih vadilo tudi 
po dvajset ali več fantov. S strokovnim 
delom in dobrim sodelovanjem med 
Športnim društvom Tabor Žiri in KK Žiri 
pa so bile tudi te ovire premagane.
Za ekipo so nastopali: Nejc Stanonik (ka-
petan in najboljši strelec), Žan Luka Tu-
šar, Peter Šenk, David Šenk, Jaka Erzno-
žnik, Mihael Praznik, Vid Cankar, Nejc 
Novak, Matej Kavčič, Jernej Kavčič, Era-
zem Kavčič, Nejc Dolenc, Anže Petan, Ian 
Timotej Poljak, Cene Gantar, Tilen Can-
kar, Žan Peternelj, Anej Treven, Đorđe 
Marjanović, Marko Čebulj, Luka Mravlje 
in Črt Kozamernik. Ekipo je treniral Bog-
dan Erznožnik.

V prvi slovenski ligi
V letošnjem tekmovalnem letu so se žirovski košarkarji prvič v zgodovini kluba 
pomerili v klubskem državnem tekmovanju U13.

Mladi žirovski košarkarji na turnirju v Žireh

PETRA NOVAK

Kljub razmeram zaradi epidemije co-
vida-19 je konec maja s pomočjo video 
sestankov potekalo tekmovanje mladih 
raziskovalcev Gorenjske. Z naše šole se 
ga je udeležilo kar 26 učencev, ki so pod 
mentorstvom devetih mentorjev izdela-
li 12 raziskovalnih nalog z različnih te-
matskih področij.
Naši raziskovalci so se ponovno odlično 
odrezali, saj se je kar devet nalog uvr-
stilo v prvi krog državnega srečanja, ki 

bo predvidoma še ta mesec. Vse razisko-
valne naloge: Analema (Nika Dolenec, 
Jerica Jesenko in Urh Mur), Izboljšava 
APN 6 Alpino (Vid Žakelj in Anže Buh); 
E-kolo – razvada ali užitek (Jakob Trček, 
Tian Istenič, Jan Gantar); Strah je lah-
ko tvoj prijatelj (Mirjam Tratnik); Malo 
denarja … malo barve (Neja Bogataj in 
Larisa Režen); Domače naloge – Nujno 
ali nenujno zlo (Nina Bogataj in Špela 
Pisk); Vi imate pa kar dva (Anja Jurca, 
Špela Potočnik, Lara Bogataj); Rastemo 
s knjigo (?) (Eva Strel in Zoja Ikič); Mlaji 

(Živa Grošelj, Elin Malavašič, Lenča Mi-
klavčič); Vloga hišnih ljubljenčkov v ži-
vljenju osnovnošolca (Ana Mali in Sara 
Kosmač); Zdrava prehrana in gibanje 
vsak dan preženeta težave stran (Ka-
tarina Naglič in Petra Naglič); S čim po 
fasn'go? (Alja Deronja) si boste lahko na 
šolski spletni strani ogledali pod zavih-
kom Mladi raziskovalci – izdelane na-
loge. Vsem raziskovalcem in njihovim 
mentorjem čestitamo za odlično izde-
lane naloge, tistim, ki so se uvrstili na 
državno srečanje, pa čim več uspeha.

Mladi raziskovalci blesteli na Gorenjskem
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Glasbeno šolo Pihalnega orkestra Alpina 
Žiri smo v društvu ustanovili leta 2014, 
saj smo se zavedali, da moramo poskr-
beti za dotok mlajših članov, če želimo, 
da bo orkester aktiven tudi v naslednjih 
desetletjih. Obenem pa smo že na za-
četku stremeli k temu, da bo pouk v 
naši glasbeni šoli potekal na sproščen 
in igriv način, z učitelji, ki pri svojem 
delu uporabljajo sodobne pristope. In v 
preteklih dveh mesecih je slednje prišlo 
še posebej do izraza.
Nina Reščič, učiteljica flavte, o svoji 
izkušnji poučevanja na daljavo pravi: 
»Epidemija in z njo povezani ukrepi 
so zelo presenetili tudi učitelje inštu-
mentov. Kar naenkrat smo se znašli v 
novi in neznani situaciji, prepuščeni 
sami sebi, brez nekih jasnih navodil, 
kako nadaljevati poučevanje. Vsak se 
je znašel malo po svoje, vsak po svojih 
najboljših močeh. Sama sem se odločila 
za kombinacijo video klicev in podaja-
nja nove snovi s pomočjo videov, nalo-
ženih v spletno učilnico. Z video klici 
smo z učenkami dosegle neko 'rutino', 
torej dan, do katerega je treba zvaditi 
domačo nalogo, s spletno učilnico pa 
smo premagale nevšečnosti, ki jih vi-
deo klici radi povzročajo (zamik v klicu, 
slaba povezava, slabši zvok ipd.). Sama 
na urah rada kaj povem in vedno tudi 
odigram novo snov. To sem sedaj počela 
tako, da sem se posnela in video nalo-
žila v spletno učilnico. Na tak način so 
učenke lahko večkrat poslušale navodi-
la, posnete vaje in skladbice, kar je bila 
za tiste, ki jim bolj leži slušni tip učenja, 
zelo dobrodošla pomoč pri vadenju. Vse 
učenke so zelo lepo delale in napredo-
vale. Pouk na daljavo pouka v živo se-
veda ne more nadomestiti, je pa lahko 
zelo dobra rešitev, kadar zaradi višjih 
sil pouk v živo ni mogoč.«
In kako je pouk flavte na daljavo doži-
vljala učenka Jerca Trček? »Prvič sem 
se seznanila z aplikacijo Zoom, s po-
močjo katere sem imela pouk flavte v 
času karantene. Ob prvi uri na daljavo 
sva z učiteljico Nino uredili vse teh-

nične stvari, da je bil zvok v redu in je 
pouk lahko potekal nemoteno. Všeč mi 
je bilo, ker se je učiteljica sproti posnela 
in smo do njenih posnetkov lahko do-
stopali v Googlovi učilnici. Je pa vseeno 
lepo priti sedaj nazaj na uro v živo.«
Učenci so poleg pouka inštrumenta ne-
moteno opravljali tudi obveznosti nau-
ka o glasbi, ki ga izvaja učitelj Branko 
Mrak. »Pouk na daljavo je zame potekal 
izjemno dinamično. Čez noč sem mo-
ral vzpostaviti mali studio za snemanje 
melodičnih in ritmičnih vaj za učence 
ter posneti dobrih dvesto vaj. Učinkovi-
ta izvedba enega dneva pouka je terjala 
še dodaten dan za pripravo materiala in 
organizacijo elektronskih učilnic ter ko-
munikacijo s starši in otroki, s katerimi 
smo skupaj preučili, kako lahko dosto-
pajo do spletnih učilnic in gradiva. Na 
tem mestu se tudi javno zahvaljujem 
vsem staršem, ki so bili pri poučevanju 
na daljavo v prvi bojni vrsti. Želel pa bi 
poudariti še nekaj, kar se je izkazalo v 

teh časih: marsikatera družina si ne 
more privoščiti opreme, ki je potrebna 
za nemoteno delo na daljavo, in ne ve, 
kje poiskati pomoč. Vsem, ki se sreču-
jete s tako situacijo, sporočam, da se 
lahko obrnete name. V društvu prijate-
lja, kjer urejajo računalnike za socialno 
ogrožene, so namreč v tem kriznem 
času razdelili računalniško opremo več 
sto otrokom,« je pojasnil Mrak.
V kakršnikoli obliki bo potekal pouk pri-
hodnje šolsko leto, pa vabimo k vpisu 
vse, ki bi želeli igrati klarinet, saksofon, 
bariton, pozavno ali pop-rock bobne, ter 
mlajše otroke, ki bi se vpisali na glas-
beno pripravnico ali predšolsko glasbe-
no vzgojo. Kar nekaj učencev, ki so se v 
glasbeno šolo vpisali ob njenem začet-
ku, danes že igra v našem orkestru. Do-
bro delo torej že rojeva sadove!
Prijavo lahko pošljete na elektronski na-
slov glasbena.ziri@gmail.com ali izpolnite 
prijavnico, ki je dostopna na strani Pihal-
nega orkestra Alpina Žiri na Facebooku.

Učenje na daljavo v glasbeni šoli
Z marčevsko uvedbo karantene smo se tudi v Glasbeni šoli Pihalnega orkestra Alpina 
Žiri srečali s prilagojeno izvedbo pouka.

V času karantene je pouk potekal na daljavo, zdaj pa so se učenci spet vrnili v učilnice.
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Epidemija je letos prekrižala načrte tudi 
žirovskim klekljaricam, ki vsako po-
mlad tudi širši javnosti predstavijo, kaj 
so čez zimo ustvarile na svojih rednih 
srečanjih. Tradicionalne klekljarske 
dneve so bili namreč v Klekljarskem 
društvu Cvetke primorani odpovedati 
oziroma jih prestaviti na konec poletja 
oziroma jesen. A ker so nekatere razsta-
ve že postavili, so se odločili, da kljub 
temu omogočijo ogled tudi drugim, in 
sicer s kratkim filmom, ki ga je posnel 
Darjan Kacin. Pregled razstav so v filmu 
dopolnili z nagovori avtorjev gostujočih 
razstav, podpredsednice društva Cvetke 
Mojce Albreht in župana Janeza Žaklja.
V klekljarskem društvu Cvetke Žiri so se 
tako kot vsako leto tudi letošnjo zimo 
pripravljali na vsakoletni dogodek, ki 
spomladi v Žiri privabi ljubitelje kleklja-
nja in klekljanih izdelkov iz vse Sloveni-
je. Tako so že v marcu začeli postavljati 
osrednjo razstavo v Galeriji Svoboda, 
ki je tokrat v znamenju majhnih in še 
manjših čipk. Na razstavi je na ogled 
prek štiristo malih čipk. Postavili so 
tudi razstavo izdelkov, ki so prispeli na 
natečaj z naslovom Pomladno veselje. V 
okviru natečaja so klekljarji iz vse Slo-
venije tokrat izdelovali čipke po vzorcu 
Andre Jereb. Na natečaj je po besedah 
predsednice društva Cvetke Tanje Mli-

nar prispelo štirideset čipk, ki sta jih 
ocenili učiteljici Čipkarske šole Idrija in 
razglasili najlepše. Prvo mesto sta dode-
lili čipki Marije Mikeln iz Ljubljane. Svo-
jo izbiro sta članici komisije utemeljili z 
besedami, da prvouvrščena čipka izsto-
pa med vsemi drugimi. »Je natančno iz-
delana, enakomerna, zatisnjena, nikjer 
se ne vidi nobenega vozla. Tehnično je 
dovršena, z ustrezno izbiro sukanca in 
učinkovito izbiro tehnik. Ob pogledu na 
čipko se vidi, da je klekljarica res kle-
kljarska mojstrica.« Drugo mesto je pri-
padlo Mileni Kalan Frančeškin iz Nove 
Gorice, tretje mesto pa Roberti Močnik 
iz Cerknega. 
Tudi čipke z natečaja si je mogoče ogle-
dati v filmu, ki je dostopen na spletni 
strani Občine Žiri in na Facebooku na 
profilu Slovenske klekljarice. V vlogi 
po vezovalke v filmu se je dobro znašla 
Agnes Cankar, snemanje pa je prevzel 
izkušeni filmski ustvarjalec Darjan Ka-
cin. »Sama sem napisala vezne teks-
te, ki jih je potem oblikovala še Jožica 
Kacin. Ideja za vsebino filma oziroma 
scenarij je nastajala in zorela iz dneva 
v dan, ko sem pripravljala razstavo. Tik 
pred snemanjem pa sva z Jožico Kacin 

oblikovali končno vsebino in potek fil-
ma,« je pojasnila Tanja Mlinar in do-
dala, da bodo v tem tednu filmu dodani 
tudi angleški podnapisi. Župan Janez 
Žakelj je v svojem nagovoru v filmu po-
udaril, da se po zaslugi ustvarjalnosti 
žirovskih klekljarjev lahko tudi letos, 
pa čeprav ne v živo, srečajo vsi prijate-
lji klekljanja, čeprav je epidemija covi-
da-19 onemogočila izvedbo marsikatere 
prireditve ne samo doma, ampak tudi 
po svetu. Župan je prepričan, da če na 
Žirovskem ne bi bilo več kot stoletne 
tradicije klekljanja in bi bil to samo še 
en krožek nekaj navdušencev, letošnjih 
klekljarskih dnevov ne bi bilo. Zato je 
klekljanje veliko več, je poudaril župan. 
»Kar je nekoč predstavljajo pomem-
ben vir preživetja, je s časom preraslo 
v umetnost. Klekljana čipka je danes 
prisotna v modi, oblikovanju, vizualni 
umetnosti, arhitekturi in kot dekoraci-
ja celo v kulinariki,« je dejal župan in 
dodal, da je klekljanje danes klic k traj-
nosti in odličnosti za jutri. »Je dokaz 
vztrajnosti slovenskega človeka v težkih 
časih in je dokaz svetovno primerljive 
kakovosti slovenske ustvarjalnosti, na 
katero smo lahko upravičeno ponosni.«

Čipke predstavili tudi na filmu
Izvedbo 14. Slovenskih klekljarskih dnevov, ki bi morali potekati konec aprila in v 
začetku maja, je letos preprečila epidemija bolezni covid-19. Zato so nastale čipke 
predstavili v kratkem filmu, ki je dostopen na spletu.

Po predhodnem dogovoru si je razstavo v Galeriji že mogoče ogledati. Prve so prišle na obisk 
predstavnice klekljaric iz Zasavja. Na fotografiji s članicama društva Cvetke Mojco Albreht in 
Zlatko Tomažič v sredini.

Agnes Cankar
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Refleksi se v starosti upočasnijo, pozornost se zoži, potrebne-
ga je več časa, da se misel izostri in ubesedi. Vse to se kaže 
tudi v spremenjenem gibanju in hoji. Zato je zelo pametno in 
nujno poskrbeti, da bo na stara leta padcev manj, predvsem 
tistih usodnih. V tem prispevku bomo napisali nekaj sodob-
nih znanj in dobrih izkušenj, ki pomagajo, da zmanjšamo 
tveganje za svoj padec ali padec bližnjega.
Začnimo s spodbudno mislijo: kljub temu da je v starosti pad-
cev več in so lahko nevarnejši, se jih vseeno večina srečno 
konča. Pomislimo, kolikokrat smo padli, pa se je vse dobro 
izteklo ali pa dobro zacelilo! Včasih smo se svojemu padcu 
celo prisrčno nasmejali. Zato naj nas ne bo strah padcev. Po-
membno pa se je zavedati, da telo v starosti ni enako kakor v 
mladih letih. To ne pomeni, da je zato manj vredno ali grše, 
kot včasih dajejo vtis reklamni plakati, ki za najvišji ideal po-
stavljajo mlado in zdravo telo. Slavna italijanska igralka je 
dejala, da svojih gub ne bi zamenjala za nobeno stvar v življe-
nju, saj so v vsaki od njih zapisani njeni napori in dosežki, 
trenutki trpljenja in veselja. Telo torej ni manj vredno, je pa 
drugačno. Med drugim se spreminjajo odzivnost, drža, pro-
žnost in hoja: koraki so krajši in počasnejši, stopala se manj 

dvigajo ali celo podrsavajo po tleh, trup in težišče se nagneta 
naprej. Ko se tega zavedamo in to sprejmemo, v življenje lažje 
vnesemo potrebne spremembe, ki nam pomagajo preprečiti 
padce in njihove nevšečne posledice.
Statistike kažejo, da je med tistimi starejšimi, ki skrbijo za 
svoje gibalne sposobnosti, ki so družbeno aktivni in samo-
stojni, verjetnost padcev manjša. Ni pa vsaka vadba enako 
primerna za preprečevanje padcev. Primerne so vaje in vad-
be, ki sistematično krepijo ravnotežje, in ne tiste, kjer je pou-
darek na krepitvi in raztezanju posameznih mišičnih skupin. 
Medicina je zadnja leta razvila vrsto posebnih vaj za krepitev 
ravnotežja v starosti.
Pomemben korak pri skrbi za preprečevanje padcev v starosti 
je prilagajanje stanovanja. Največ padcev, tudi tistih z uso-
dnimi posledicami, se zgodi prav doma. Veliko lahko naredi-

mo že s spremembami, ki stanejo zelo malo ali nič. Koliko-
krat se zgodi, da se star človek spotakne ob nepospravljene 
predmete (npr. čevlje ali otroške igrače). Tudi na mokra in 
drseča tla (v kuhinji, kopalnici, pozimi na vhodu v hišo) je 
treba biti zelo pozoren. V kopalno kad lahko z minimalnimi 
stroški namestimo nedrsečo podlago. Prav tako pod preproge; 
nekateri starejši ljudje pa po premisleku preproge na nepo-
trebnih mestih odstranijo. Zlata vredna so držala, posebej v 
kopalnici (dobijo se po ugodnih cenah), nujne so dobre ograje 
na stopnicah.
S padci so povezane tudi navade. Prižiganje luči ob mraku 
(vid peša) in zavestno upiranje hitenju, ki smo ga vajeni, nas 
lahko reši pred marsikaterim padcem. Številni starejši ljudje 
rečejo, da se najtežje naučijo prositi za pomoč: pri snemanju 
zaves in menjavi žarnice, pri popravilih, ki so tvegana za pa-
dec … Vendar pa številni povedo tudi, da se to obrestuje: mla-
di radi pomagajo, samo prositi jih je treba in jim dati čas, saj 
v obilici dela ne morejo narediti vsega naenkrat.
Ste med branjem dobili kako idejo, kaj bi lahko storili? Na 
usposabljanju za prostovoljce, ki v Žireh poteka od lanske je-
seni, smo o teh temah veliko razmišljali. Ugotovili smo tudi, 
da skupaj lažje kaj spremenimo kakor vsak sam. Zato bodo 
prostovoljci vodili skupine starejših po programu prepreče-
vanja padcev v starosti: skupaj bodo delali vaje za krepitev 
ravnotežja, kaj malega spremenili v svojem stanovanju in 
v navadah. Nekatere skupine bodo nastale na novo, druge 
pa delujejo že vrsto let (npr. v okviru Rdečega križa). Če bi se 
kdo kakšni skupini rad priključil, naj pokliče Blaža Karlina 
na Občino. Ne glede na to, ali se boste lotili kakšne drobne 
spremembe sami ali v skupini, vam želimo, da bi bilo padcev 
v Žireh čim manj!

Preprečevanje padcev v starosti
Zakaj je v starosti padcev več in so nevarnejši? Odgovor so spremembe, ki se dogajajo 
s staranjem. Organizem se stara v celoti, od kože do kosti.

Statistike kažejo, da je med tistimi starejšimi, 
ki skrbijo za svoje gibalne sposobnosti, ki so 
družbeno aktivni in samostojni, verjetnost 
padcev manjša.
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Občinska spletna stran je vstopna točka, ki obiskovalcu po-
nudi potrebne podatke, kako priti do ustrezne informacije o 
iskani storitvi ali izdelku, ki ga potrebujemo. To danes poč-
nemo s pomočjo iskalnikov v taki meri, da so se že prijele 
besede »guglati, guglam, guglaš, pogugla«. Zakaj bi torej zdaj 
izumljali nekaj novega? S projektom Izberi žirovsko dajemo 
prav vsaki pravni osebi možnost, da se enakopravno vključi 
v spletna iskanja, da se na različne načine lahko poišče in 
promovira.
Če iščemo ponudbo z iskalniki, kot je Google, ni tako, saj se na 
vrhu seznama pojavijo tisti, ki so najbolje optimizirali svo-
jo predstavitev, in ne tisti, ki so najboljši ali nam lokacijsko 
blizu. Prav to pomanjkljivost odpravlja združevanje v projekt 
Izberi žirovsko, saj so vse pravne osebe, ki delujejo v občini in 
želijo sodelovati v projektu, tu tudi prisotne.
Do iskane informacije lahko pridemo na več načinov. Prvi ko-
rak je, da na spletu poiščemo vstopno stran, ki je na sliki in 
se nahaja na občinski spletni strani pod logotipom projekta 
Izberi žirovsko. Povezava do te strani je https://www.ziri.si/
objava/160056. Lažja pot je v Google napisati Izberi žirovsko, 
kjer je povezava prva v seznamu in od koder se neposredno 
dostopa do vsebine.

Na zemljevidu na sliki se z rdečo izpišejo vse lokacije, kjer 
je posamezni ponudnik. Na desni strani je seznam po pano-
gah. Če želimo na zemljevidu videti ponudnike ene panoge, 
kliknemo ikono levo od naziva panoge, če pa želimo poiskati 
na hitro, kliknemo na tarčo desno, kjer se pokažejo ključne 
besede našega iskanja. Za tiste, ki jih nič od ponujenega ne 
zadovolji, je na voljo še iskanje po vseh ponudnikih, ki sode-
lujejo v projektu Izberi žirovsko.
Prav hitro iskanje ponuja informacijo s pomočjo QR-kode, ki 
poveže iskalca s ponudnikom. QR-koda je način, kako dobi-
ti informacije brez dotikanja, in postaja pomembna v brez-
stičnem poslovanju. Koda QR je kratica za angleško besedno 
zvezo »quick response«, kar pomeni »hiter odziv«. Z njimi se 
mobilnim napravam omogoči hitri dostop do želene vsebine.
Prvi korak v projektu Izberi žirovsko je narejen. Sledili bodo 
novi, o katerih vas bomo obveščali na tem mestu.

Izberi žirovsko
V projektu Izberi žirovsko smo v letu 
2018 postavili spletno mesto, kjer se 
obiskovalec lahko informira o ponudbi 
gospodarskih družb na območju  
občine Žiri.

ANDREJ POLJANŠEK

Vzorec odpadkov v količini 1140 kilo-
gramov se je odvzel v območju blokov 
in stanovanjskih hiš. Sortiranih je bilo 
308,25 kilograma odpadkov, ki so se raz-
delili med 23 klasifikacijskih razredov.
Največji delež, 38,33 odstotka, imajo or-
ganski odpadki iz gospodinjstva (hrana 
in papirnati prtički, brisače in robčki). 
Teh načeloma sploh ne bi smelo biti 
v vzorcu, saj imajo večstanovanjski 
objekti obvezno ločeno zbiranje biolo-
ških odpadkov, individualni objekti pa 
imajo na izbiro ločen odvoz bioloških 
odpadkov ali pa hišno kompostiranje. 
Z 31,2 odstotka sledijo drugi odpadki, 

predvsem plenice in njim podobni od-
padki; 11 odstotkov predstavlja tekstil, 
oblačila in obutev, 6,23 odstotka pa je 
ostanka po prebiranju – predvsem drob-
ni odpad, cigaretni ogorki, delci, manjši 
od 20 milimetrov. Plastične embalaže je 
5,34 odstotka, 1,65 odstotka plastike, 0,88 
odstotka papirja in kartona, 0,86 od-
stotka papirne in kartonske embalaže, 
0,79 odstotka steklene embalaže, 0,65 
odstotka stekla, 0,58 odstotka kovinske 
embalaže, 0,47 odstotka kompozitne – 
papirne embalaže ter malenkost lesa, 
lesne embalaže in elektronske opreme. 
V vzorcu nismo našli vej ter druge ze-
lene biomase, sestavljene embalaže iz 
plastike, kompozitne embalaže, emba-

laže iz tekstila ter baterij in akumula-
torjev. Po mnenju izdelovalcev analize 
smo glede ločevanja odpadkov nekje v 
državnem povprečju. Lahko smo zado-
voljni z majhnim deležem embalaže in 
nevarnih odpadkov, pozornost pa bomo 
posvetili ločenemu zbiranju bioloških 
odpadkov iz gospodinjstev, kjer bomo 
izvedli ponovno obveščanje občanov o 
pravilnem ločevanju bioloških odpad-
kov, pravilnem kompostiranju in po 
potrebi tudi izvedli redarski nadzor nad 
kvaliteto ločenega zbiranja odpadkov. 
V predelavo in uničenje smo oddali 12 
tisoč kilogramov nevarnih odpadkov, 
to je količina, ki se je v Zbirnem centru 
Osojnica zbrala v letu in pol.

Kako kakovostno ločujemo odpadke
V marcu je Občina Žiri naročila sortirno analizo mešanih komunalnih odpadkov. 
Analizo je opravil Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, enota Novo mesto.
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Ob izgubi Vaših najdražjih smo Vam na voljo za svetovanje in na vašo željo za Vas
v celoti opravimo vse storitve potrebne za pogrebno slovesnost.

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 številka: 051 620 699 hipnos@hipnos.si

prevozi od kraja smrti  • 
(na dom, v mrliško vežico, na upepelitev, po Sloveniji in v tujini)

prodaja pogrebne opreme• 
postavitev odra na domu• 
dobava in dostava žalnih aranžmajev• 
naročilo pevcev in trobente• 
naročilo bele golobice• 
povečava in okvirjanje fotografije pokojnega• 

fotografiranje in snemanje pogreba• 
posredovanje osmrtnic• 
izkopi klasičnih in žarnih jam• 
urejanje pokopališč in grobov• 
klesanje in zlatenje črk• 
prekopi• 
ureditev dokumentacije • 
svetovanje• 

26
let tradicije

26
let tradicije

za pokopališča: Gorenja vas, Poljane, Javorje, Lučine,
Leskovica, Stara in Nova Oselica, Žiri

Oglas za časopis Vodice A5 ležeč.indd   2 18.05.2020   09:44:22

SAŠA AMBROŽIČ, KNJIŽNICA IVANA TAVČARJA ŠKOFJA LOKA

Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka je v okviru organizacije 
Naple šest let pobratena z Občinsko knjižnico Panevežys v Li-
tvi. V okviru sodelovanja smo si izmenjali več likovnih in fo-
tografskih razstav, pripravili delavnice, ne gre pa zanemariti 
tudi predstavitev literarnih del, ki najbolj slikajo dušo naro-
da. V teh stikih smo spoznali, da imamo marsikaj skupnega, 
predvsem pa so nam skupni boj za lastni jezik, ljubezen do 
narave in zavest za ohranjanje kulturne dediščine naroda.
V duhu slednjega se je letos v Litvi predstavil žirovski umetnik 
Martin Eniko. Njegove umetnine, narisane s tehniko pointi-
lizma, so neprecenljiv prispevek k ohranjanju ljudske dedi-
ščine. Risbe kmečkega orodja in gospodinjskih pripomočkov 
nam nakazujejo, kako so kmetje obdelovali zemljo, gojili ži-
vino in skrbeli za svoje domove. V svoj sklop sodi orodje če-
vljarjev, sedlarjev, mizarjev in drugih obrtnikov. Zanimivo je, 

da so mnogi predmeti podobni tistim, ki so jih v preteklosti 
uporabljali v Litvi. V škofjeloški knjižnici je sočasno gostovala 
razstava litovskega fotografa Algimantasa Lūže. Fotografije 
regionalnega parka Krekenava nam predstavljajo popolnoma 
drugačno pokrajino, kot smo je navajeni. V jutranjo meglo 
ovite loke ob reki Nevezis odslikujejo veličino in spokojnost 
narave.
Razstavi smo si izmenjali v mesecu februarju, ko oba naro-
da praznujeta pomemben državni praznik; Slovenci praznik 
kulture, Litovci praznik državnosti.

Razstava Žirovca  
Martina Enika v Litvi
Žirovski umetnik Martin Eniko se 
je z risbami kmečkega orodja in 
gospodinjskih pripomočkov v marcu 
predstavil v Litvi.

Razstava risb Martina Enika v Občinski knjižnici Panevežys
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JANEZ TRATNIK, POVELJNIK CIVILNE 
ZAŠČITE OBČINE ŽIRI 

Na podlagi veljavnih predpisov v obči-
ni Žiri razvijamo sistem zaščite in re-
ševanja, ki ga predstavljajo pripadniki 
Civilne zaščite in prostovoljne operativ-
ne gasilske enote, ki so organizirane v 
štirih prostovoljnih gasilskih društvih 
– PGD Brekovice, PGD Dobračeva, PGD 
Račeva in PGD Žiri.
Štab Civilne zaščite Občine Žiri sestavlja 
pet članov, vsak z ustrezno strokovno 
izobrazbo in okvirno določenimi nalo-
gami, ki pa se lahko v primeru potrebe 
tudi spremenijo. Poveljnik Civilne zašči-
te Občine Žiri je Janez Tratnik, name-
stnik poveljnika Civilne zaščite Občine 
Žiri in poveljnik gasilskega poveljstva 
Občine Žiri je Sebastjan Pagon, ki je od-
govoren za gašenje, reševanje ob poža-
rih, poplavah ter reševanje ob prome-
tnih nesrečah in nesrečah z nevarnimi 
snovmi, član štaba Iztok Zajc je odgovo-
ren za tehnično reševanje in reševanje 
iz ruševin in zaklanjanje, član štaba Ur-
ban Čibej je odgovoren za prvo pomoč in 
pomoč ogroženim in prizadetim prebi-
valcem, član štaba Andrej Poljanšek pa 
je odgovoren za radiološko, kemično in 
biološko zaščito ter koordinacijo z Obči-
no Žiri. Po potrebi in ob intervencijah se 
sej štaba udeležijo še župan, zdravniki 
Zdravstvene postaje Žiri, policisti Poli-

cijske postaje Škofja Loka, predsednik 
Krajevne organizacije Rdečega križa 
Žiri, taborniki in skavti in drugi.
Naloge štaba Civilne zaščite so progra-
miranje, načrtovanje in organiziranje 
nalog zaščite in reševanja in drugih na-
log, ki so predpisane v Zakonu o varstvu 
pred naravnimi in drugimi nesrečami 
ter Uredbi o organiziranju, opremljanju 
in usposabljanju sil za zaščito in reše-
vanje in pomoč. V občini Žiri imamo v 
sklopu Civilne zaščite organizirane na-
slednje ekipe: dve ekipi za prvo pomoč, 
ekipo za zveze, ekipo za prevoz, ekipo 
za preskrbo, ekipi za podporo in infor-
macijsko podporo, ekipo za RKB-zaščito, 
ekipo za izvidovanje in ekipi za tehnič-
no reševanje. Na seznamih za aktivacijo 
so tudi pogodbeni izvajalci z gradbeno 
mehanizacijo in ostalimi materialno- 
tehničnimi sredstvi.
Aktivnosti članov štaba Civilne zaščite 
Občine Žiri v zvezi z epidemijo covida-19 
so prenehale s 30. majem, to je z ura-
dnim končanjem epidemije v Sloveniji. 
Zaradi vsakega posameznika v Žireh, ki 
je dosledno upošteval navodila priporo-
čila ustreznih organov, smo zelo uspe-
šno prebrodili epidemijo. Rezultat tega 
je, da smo ostali ena od redkih občin v 
Sloveniji, ki uradno ni imela potrjenega 
primera okužbe. Dokazali smo, da zna-
mo stopiti skupaj s tem, ko smo dejan-
sko vsi stopili narazen ter tako zaščiti-

li drug drugega. V polnosti je zaživela 
medsebojna pomoč. Zahvala gre tudi 
vsem posameznikom, ki ste s svojimi 
predlogi, komentarji pa tudi kritikami 
pozitivno vplivali na samo dojemanje 
epidemije in zavedanje o odgovornosti 
za zdravje celotne občine Žiri.
Kljub prenehanju epidemije in sprošča-
nju določenih ukrepov trenutno vlada 
zatišje, a ni izključen ponoven izbruh 
okužb. Zato apeliram na vse občane Žirov, 
da še naprej upoštevamo socialno distan-
co, dosledno izvajamo higienske ukrepe 
in razkuževanje rok ter nosimo zaščitne 
maske in druga zaščitna sredstva v skla-
du s priporočili državnih organov. 
Bodite zdravi!

V polnosti zaživela medsebojna 
pomoč med epidemijo
Glavni cilji varstva pred naravnimi in drugimi 
nesrečami so zmanjšanje števila nesreč ter  
preprečitev oziroma zmanjšanje števila žrtev  
in drugih posledic nesreč.

Janez Tratnik

Sebastjan Pagon

Iztok Zajc

Urban Čibej

Andrej Poljanšek
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MAJA BERTONCELJ

Marcel Gladek se je že pred leti v špor-
tnem smislu zapisal gorskemu kolesar-
stvu. Zanj ga je, kot pove, navdušil oče 
Andrej. Vpisal se je v MBK Črni Vrh in 
začel trenirati disciplino kros. V lanski 
sezoni je nastopal v kategoriji do 15 let. 
• Kako ocenjuješ sezono 2019?
Z lansko sezono sem precej zadovoljen. 
Pripravljenost je bila konstantna, ni 
bilo kakšnih večjih nihanj. Na stopnič-
kah sem končal na osmih od devetih te-
kem, le na eni mi to ni uspelo, saj sem 
bil četrti. V skupnem seštevku sloven-
skega pokala sem končal kot drugi, prav 
tako drugi sem bil na tekmi državnega 
prvenstva v krosu. Postal pa sem držav-
ni prvak v vzponu. 
• Je bilo veliko treningov?
Treniral sem štirikrat do petkrat na te-
den, treningi so bili dolgi od ure in pol 
do dveh ur. 
• Lani si bil prvič tudi član reprezen-
tance in si nastopil na evropskem pr-
venstvu. Kakšna izkušnja je bila to?
Res je. Lani sem bil prvič član sloven-
ske mladinske reprezentance, v kate-
ri ostajam tudi v tej sezoni. Z ostalimi 
reprezentanti se dobro razumemo in 
vzdušje je res prijetno. Evropsko prven-
stvo mladih je potekalo v Pili v Italiji, v 

dolini Aoste. Zame je bila to ena najlep-
ših izkušenj doslej. Proga je bila odlič-
na, prav tako tudi konkurenca. V štafeti 
smo osvojili osmo mesto, na posamični 
tekmi pa sem bil 43. S tem sem kar za-
dovoljen, še posebno glede na dejstvo, 
da sem imel precej slab startni položaj.
• V zimskih mesecih si običajno na-
stopal na tekmah v ciklokrosu. Je bilo 
tudi letos tako? 
V zimskih mesecih se za popestritev tre-
ningov udeležujem tekmovanj v ciklo-
krosu. Nastopil sem na treh tekmah. Ne 
morem biti zadovoljen, saj sem le eno 
končal brez tehničnih težav. Na prvi 
tekmi sem prebil gumo in posledično 
končal zunaj deseterice, na drugi sem 
odlomil menjalnik in odstopil, na za-
dnji v Ajdovščini, ki je štela za državno 
prvenstvo, pa mi je šlo bolje in sem jo v 
kategoriji mlajših mladincev končal na 
tretjem mestu s ciklokros kolesom. Le-
tošnja zimska tekmovalna sezona se ni 
izšla po načrtih.
• Kako so potekali treningi v času 
epidemije covida-19?
Zame se ni kaj dosti spremenilo. Dru-
gače je bilo le to, da sem treniral samo 
sam, skupnih treningov s klubom pa 
nismo imeli. Prav tako še ni bilo no-
benih tekmovanj. Mislim, da so bili ne 
glede na vse treningi kar dobri. Je pa 

res, da lahko opraviš veliko kvalitetnej-
ši trening, če imaš ob sebi tekmovalca, 
ki ti je enakovreden, še bolje pa, če je 
malce boljši in mu potem slediš. To je 
dobra motivacija, da daš iz sebe še več 
kot že sicer.
• Kdaj ste začeli opravljati skupne 
treninge in kako pogosto jih imate?
Skupne treninge smo začeli pred slabim 
mesecem. Trenutno jih imamo dvakrat 
tedensko, poleg tega tri do štiri treninge 
na teden opravim še sam.  
• Kdaj bo prva tekma? Že komaj ča-
kaš začetek tekmovalne sezone?
Prva tekma bo 5. julija v Črnem Vrhu. To 
bo torej tekma na domačem terenu in 
bo štela za državno prvenstvo. Zelo se je 
že veselim in upam, da čim prej pridem 
v tekmovalni tempo.
• Letošnji cilji?
Na vsaki dirki se bom skušal uvrstiti 
med najboljše tri in na kakšni tekmi 
tudi zmagati. Evropskega prvenstva za-
radi koronavirusa letos žal ne bo, tako 
da nanj ne morem računati. 
• Kakšne so tvoje sanje, želje v gor-
skem kolesarstvu?
Moje sanje v gorskem kolesarstvu so, da 
bi nekoč nastopal v svetovnem pokalu 
in se uvrstil na olimpijske igre. Kros je 
olimpijska disciplina. Olimpijske igre 
so verjetno želja vsakega športnika. 
Če pa mi v gorskem kolesarstvu ne bo 
uspelo, pa bi rad postal mehanik v ka-
kšni profesionalni ekipi.
• Po tvojih stopinjah gre tudi mlajši 
brat Patrik. Verjetno si ga ti navdušil?
Kaj pa vem, verjetno res. Ko me je opa-
zoval, kako drvim po spustih, so se mu 
kar svetile oči. Tudi on je član MBK Črni 
Vrh. V lanski sezoni je postal skupni 
zmagovalec slovenskega pokala v kate-
goriji najmlajših tekmovalcev do sedem 
let. Vesel sem tudi njegovih uspehov.
• Zaključil si osnovno šolo. Kam si se 
vpisal?
Vpisal sem se na Gimnazijo Jurija Vege v 
Idrijo, program strojni tehnik. Malo več 
časa bom potreboval za vožnjo kot do-
slej, a šola se konča dovolj zgodaj, tako 
da treningi ne bodo problem. Upam, da 
bom še naprej lahko uspešno združeval 
šport in šolo.

Evropsko prvenstvo ena najlepših izkušenj doslej
Marcel Gladek iz Žirov je tudi v lanski sezoni potrdil, da spada med najboljše mlade 
gorske kolesarje v Sloveniji. Visoke cilje ima tudi letos.

Marcel Gladek je lani v slovenskem pokalu v svoji kategoriji osvojil skupno drugo mesto, 
postal pa je državni prvak v vzponu. Prvič je nastopil na evropskem prvenstvu mladih.  
/ Foto: osebni arhiv
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MAJDA TREVEN, VODJA KNJIŽNICE  
FOTO: TINA DOKL

Ravno čas epidemije nam je pokazal, 
koliko nas bralke, bralci ter vsi drugi 
obiskovalci pogrešajo. Ves čas zaprtosti 
smo bili deležni mnogih klicev in ele-
ktronskih sporočil s prošnjami za mo-
žnost dostopanja do našega gradiva. 
Zaposleni v knjižnicah zato nismo mi-
rovali. Poleg izposoje elektronskih knjig 
smo že na začetku epidemije bralcem 
omogočili izposojo strokovne literature 
po pošti, ki je potekala iz naše matične 
knjižnice v Škofji Loki. Izposojo strokov-
ne literature po krajevnih knjižnicah 
smo začeli izvajati že v sredini aprila, 
od 4. maja dalje pa smo vse svoje enote 
odprli po rednem urniku in tako bral-
kam in bralcem omogočili izposojo vse 
razpoložljive literature.

SPET PROST PRISTOP DO GRADIVA

V začetku je bila zaradi ukrepov za za-
ščito pred širjenjem virusa omogočena 
samo izposoja pri pultu in bralci sami 
niso mogli dostopati do našega gradi-
va, od 25. maja dalje pa je omogočen 
tudi prost pristop k našemu gradivu; 
onemogočena sta le še dostop do čital-
nice in uporaba računalnikov. Seveda 
je treba upoštevati določene zaščitne 
ukrepe, obvezno si je treba razkužiti 
roke ob vstopu in izstopu, priporočljiva 
je obrazna maska, upoštevati je treba 
tudi varnostno razdaljo. Še vedno je tre-
ba vrnjeno gradivo postavljati v karan-
teno za tri dni, zato prihaja do zamika 
vrnjenega gradiva na izpisih, ki jih iz-
stavljamo našim uporabnikom. Pogosto 
se nam postavi vprašanje glede zamu-
dnin in zamudnih stroškov za vračanje 
gradiva iz časa koronavirusa. Seveda 
za ta čas zamudnin ni, je pa bilo treba 
omenjeno izposojeno gradivo vrniti do 
31. maja, zato zamudnike na tem mestu 
pozivam, da gradivo čim prej vrnejo, da 
ne bi prišlo do nerodnih situacij pri vra-
čanju in obračunavanju zamudnin.
Življenje po pandemiji se počasi postavlja 
nazaj v prejšnje tire. Veliko prostega časa 
zdaj preživimo zunaj, na svežem zraku, 

na vrtu ali ob kakšni športni aktivno-
sti, zvečer, ko se vse umiri, pa lahko se-
žemo po dobri knjigi, ki si jo spet lahko 
izposodimo v knjižnici. V času, ko je bila 
knjižnica zaprta, se je nabralo kar nekaj 
novih knjig, zato vas vabim, da pride-
te v knjižnico in pobrskate po novostih. 
Veliko dobre, kakovostne literature tako 
domačih kot tujih avtorjev vam je na vo-
ljo vsak ponedeljek, torek in petek od 14. 
do 19. ter v sredo od 10. do 15. ure. Seveda 
lahko knjige naročite tudi vnaprej, lah-
ko po telefonu št. 04 5105 620, kjer smo 
dostopni v delovnem času knjižnice, ali 
na mobilni številki 031 305 687 tudi zunaj 
delovnega časa. Na nas se lahko obrnete 
tudi po elektronski pošti (ziri@knjizni-
ca-skofjaloka.si) ali pa knjige preprosto 
naročite v virtualni knjižnici Cobiss+ ozi-
roma si jo izposodite v e-obliki v spletni 
knjižnici Biblos. Za marsikaterega je bolj 
priročna e-oblika knjige, večina bralcev 
pa še vseeno raje poseže po klasični obli-
ki knjige.
Krajevna knjižnica Žiri ima knjižno 
zbirko s skoraj 27 tisoč enotami. Sem 
spadajo knjige, revije, časopisi ter avdio 
in video zapisi, kot so različne zgoščen-
ke, zvočne knjige in elektronske knjige 
v spletni knjižnici Biblos, kjer lahko do-
stopate do 342 naslovov knjig v sloven-
ščini. Ravno tako lahko dostopate tudi 

do elektronskega časopisja na portalu 
Press reader – natančna navodila za 
vpis v spletno knjižnico Biblos in portal 
Press reader najdete na spletni strani 
Knjižnice Ivana Tavčarja Škofja Loka.

PROSTOR ZA DRUŽENJE IN PRIREDITVE

Knjižnica pa je postala tudi tako rekoč 
dnevni prostor za druženje in zabavo ter 
prireditveni prostor za številne dogod-
ke. Sezona dogodkov traja od oktobra 
do aprila. V Krajevni knjižnici Žiri bomo 
tako z oktobrom odprli že 28. sezono do-
godkov in prireditev za najmlajše ter 18. 
sezono dogodkov in prireditev za odra-
sle. Najmlajši se zbirajo vsako sredo ob 
17. uri. Zanje pripravljamo ure pravljic, 
ustvarjalne delavnice, igralne urice v 
tujih jezikih, ročne spretnosti, glasbene 
urice, pravljično jogo za najmlajše, lut-
kovne predstave, zaključne prireditve 
za malčke iz obeh žirovskih vrtcev in 
za vse pridne obiskovalce sredinih do-
godkov. Organiziramo tudi bibliopeda-
goške ure za vse razrede osnovne šole, 
skratka – ne zmanjka ne prireditev ne 
obiskovalcev. Sezona prireditev tako za 
najmlajše kot za odrasle je vsako leto 
bogatejša in pestrejša, o čemer se boste 
lahko spet prepričali jeseni, ko bomo 
spet začeli pripravljati dogodke in prire-
ditve, na katere ste že zdaj lepo vabljeni.

V knjižnici spet običajni urnik
Čas epidemije covida-19 je ohromil oziroma popolnoma zaustavil tudi delovanje vseh 
knjižnic po Sloveniji, zato so bila zaprta tudi vrata Krajevne knjižnice Žiri, ki je zdaj 
za vse obiskovalce spet odprta po rednem urniku.

Knjižnica je spet odprta po običajnem urniku.
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LESKO Žiri d.o.o., Pot v Skale 10, 4226 Žiri

LESKO
ALU FLAT

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

LESENA IN ALU/LES OKNA  |  VHODNA VRATA ZA HIŠE

MARIJA KOKALJ, PREDSEDNICA KORK ŽIRI 
FOTO: CVETKA JEREB

Za Žiri so že vrsto let predvidene tri dvodnevne krvodajalske 
akcije na leto – in doslej samo dve nista bili realizirani. Odpa-
dli sta zaradi »višje sile« v istem letu, ko sta bili dve naravni 
nesreči, žled in jeseni velika poplava.
Leto se je glede krvodajalstva pri nas in na Loškem začelo zelo 
dobro. V Žireh se je prve krvodajalske akcije udeležilo kar 355 
krvodajalcev. Na Rdečem križu smo predvidevali, da bo maja, 
ko bo na vrsti druga, približno enako. A to predvidevanje se 
je kmalu spremenilo v upanje, da bo akcijo sploh možno iz-
peljati.
Darovana kri rešuje življenja in pomaga pri zdravljenju mno-
gih bolnikov, zato Zavodu RS za transfuzijsko medicino tudi 
območna združenja in krajevne organizacije Rdečega križa 
na terenu pomagajo z akcijami zagotavljati zadostne količi-
ne krvi vse leto. Čas epidemije in ukrepi, povezani z njo, na 
srečo krvodajalstva niso ustavili, so pa spremenili in zaostrili 
pogoje za odvzeme krvi. Zaradi zaščite krvodajalcev in zapo-
slenih ter preprečevanja možnih prenosov bolezni covid-19 je 
bilo treba zagotoviti večje prostore z ustreznim zračenjem. To 
nam je omogočil lastnik poslovne stavbe, kjer se izvajajo re-

dne krvodajalske akcije. Darovalci krvi so se dobro odzvali na 
vabila in se ob predhodnem preverjanju pogojev dogovorili o 
uri prihoda. S posamičnim vstopanjem v stavbo in prvo tria-
žo je vse potekalo tako, kot je bilo dogovorjeno. Prvi dan se je 
akcije udeležilo sto krvodajalcev, drugi pa 124. Nekateri med 
njimi so dali kri prvič, pogumno in brez predsodkov. Hvala 
vsem!
Morda bomo jeseni lahko povabili več ljudi. Kako bo septem-
bra, ne ve nihče. Upamo, da ne bo drugega vala okužb, naj-
brž pa se krvi po starem načinu še ne bo darovalo. Živimo v 
okolju, kjer do sedaj nismo imeli potrjene okužbe z novim 
koronavirusom. Naj bo tako še naprej.

Uspešna tudi druga  
krvodajalska akcija

Epidemija in ukrepi, povezani z njo, na srečo niso ustavili 
krvodajalstva.

Renault priporoča   

Odlikujejo nas 30 letna tradicija 
in bogate izkušnje!

T: 04 510 55 55 
M: 041 403 967
E: frelih1954@gmail.com

• Pooblaščeni serviser osebnih in dostavnih vozil renault
• Servisiranje vseh znamk drugih proizvajalcev osebnih 
   in dostavnih vozil
• Kleparske in ličarske storitve – pogodbeni partner 
   slovenskih zavarovalnic
• Servis avtoklim za vse znamke vozil- tudi z novim plinom r1234yf
• Menjava in prodaja vseh znamk pnevmatik za osebna vozila
• Možnost izposoje nadomestnega vozila
• Trgovina z nadomestnimi deli in dodatno opremo



ZANIMIVOSTI | 27 

BARBARA ZORKO, EKOLOGI BREZ MEJA, 
FOTO: TANJA MLINAR

Les – dragocena surovina, ki prevečkrat 
konča na odlagališčih ali v pečeh. Kako 
iz odsluženega lesa narediti koristen 
izdelek, ki bo služil lokalni skupnosti? 
Projekt Lesni feniks je s povezovanjem 
različnih deležnikov lesu vdahnil novo 
življenje, hkrati pa je ključen poudarek 
projekta ozaveščanje o pomenu krožne-
ga gospodarstva, ponovne uporabe in 
dvig ozaveščenosti prebivalcev. 
Na Škofjeloškem je v zadnjih mesecih 
potekal projekt ponovne uporabe lesa 
Lesni feniks, ki je povezal različne par-
tnerje: Šolski center Škofja Loka, podje-
tje M Sora, Občino Žiri, Razvojno agenci-
jo Sora in Zadrugo Lokatur. Konec aprila 
se je zaključila prva faza projekta, do 
novembra pa bo sledila še cela vrsta ak-
tivnosti, ki bodo potekale v vseh štirih 
občinah območja.

PRIHODNOST JE V KROŽENJU

V času, ko nas bolj kot kdajkoli doslej 
ogrožajo podnebne spremembe in nara-
ščajoče količine odpadkov, bomo morali 
prevladujočo linearno miselnost obrniti 
v model krožnega gospodarstva. Urša 
Zgojznik, predsednica društva Ekologi 
brez meja, je poslušalcem predavanj Ali 
se teme okolja tičejo vseh nas? razlo-
žila, kateri so najbolj aktualni okoljski 

izzivi in kako lahko kot posamezniki 
prispevamo k reševanju okoljskih težav. 
Dogodke je za občane na škofjeloškem 
območju organizirala Razvojna agencija 
Sora.

ODSLUŽEN LES JE LAHKO SUROVINA  
ZA NOVE IZDELKE

Dijaki Šolskega centra Škofja Loka so 
si ob začetku projekta med ekskurzijo 
v podjetje M Sora ogledali proizvodnjo 
oken in deponijo odsluženega lesa, za 
inspiracijo pa obiskali tudi stalni če-

vljarski in klekljarski zbirki v tamkaj-
šnjem muzeju ter poslušali predavanji 
gostujočih strokovnjakov o odsluženem 
lesu. Dijaki so nato pripravili idejne za-
snove urbane opreme za Žiri ter izved-
beno dokumentacijo za klopi, njihove 
prototipe pa v šolski delavnici tudi iz-
delali.

Kako se odslužen les razlikuje od nove-
ga? Na kaj je treba paziti pri zasnovi in 
izdelavi izdelkov iz odsluženega lesa? V 
podjetju M Sora so v prvi fazi projekta 
v sodelovanju z dijaki Šolskega centra 
raziskovali odgovora na ravno ti vpra-
šanji ter popisali količino odpadnega 
lesa iz starih oken na svoji deponiji. 
»Izvedli smo analizo tega lesa, preučili 
njegove lastnosti in določili posebnosti 
ter izzive pri uporabi odsluženega lesa 
za izdelavo načrtovane urbane opreme. 
Na podlagi prototipov z natečaja urba-
ne opreme – prejeli smo več kot dvajset 
idejnih zasnov – smo preverili njihovo 
izvedljivost ter pripravili potrebno teh-
nično dokumentacijo. Ti bodo izdelani 
v drugi fazi,« nam je o nekaterih njiho-
vih načrtovanih dejavnostih v projektu 
poročal Luka Kramarič iz podjetja M 
Sora.

PONOVNA UPORABA LESA  
V PROMOCIJSKEM FILMU

Občina Žiri – v Žireh bodo klopi iz od-
služenega lesa tudi postavljene – je v 
prvi fazi projekta pripravila scenarij za 
kratek film o ponovni uporabi lesa in 
Lesnem feniksu. Po uskladitvi različ-
nih scenarijev s partnerji bo v drugi fazi 
tako sledilo snemanje filma, ki bo služil 
za promocijo projekta in dobre prakse 
krožnega gospodarstva. Občina s pomo-
čjo društva Ekologi brez meja skrbi tudi 
za obveščanje različnih javnosti in cilj-
nih skupin o projektu, uporabi odslu-
ženega lesa in krožnem gospodarstvu. 
Novosti in aktivnosti o Lesnem feniksu 
lahko spremljate na njihovi spletni in 
Facebooku.

NEKATERE AKTIVNOSTI PRVE FAZE JE 
PREKINILA EPIDEMIJA

Igor Drakulič, direktor Zadruge Lokatur, 
ki koordinira projekt, je pojasnil, da je 
epidemija na kasnejši čas prestavila ne-
katere načrtovane aktivnosti, zato bodo 
izvedene v prihodnjih mesecih. Projekt 
Lesni feniks sofinancirata Evropska 
unija iz Evropskega kmetijskega sklada 
za razvoj podeželja in Republika Slove-
nija v okviru Programa razvoja podeže-
lja 2014–2020.

V Žireh kmalu klopi iz odsluženega lesa
Projekt Lesni feniks je s povezovanjem različnih deležnikov lesu vdahnil novo 
življenje, obenem pa je ključen poudarek projekta ozaveščanje.

S predavanja Ali se teme okolja tičejo vseh nas? v Žireh.

Občina Žiri – v Žireh bodo 
klopi iz odsluženega lesa tudi 
postavljene – je v prvi fazi 
projekta pripravila scenarij za 
kratek film o ponovni uporabi 
lesa in Lesnem feniksu. Po 
uskladitvi različnih scenarijev 
s partnerji bo v drugi fazi tako 
sledilo snemanje filma.



28 | ZANIMIVOSTI

M
PI

 D
.O

.O
., V

O
JK

O
VA

 U
LI

CA
 1

4,
 ID

RI
JA

V skladu s smernicami in navodili Civil-
ne zaščite smo zaprli gasilske domove 
ter omejili gibanje v njih. Prekinili smo 
tudi redne aktivnosti v gasilskem domu 
in njegovi okolici (druženja, sestanke, 
vaje in usposabljanja).
Operativne enote so dobile posebna na-
vodila, kako ustrezno posredovati in se 
zaščititi ob nujnih dogodkih. Ko je Ci-
vilna zaščita Žiri dobila večjo količino 
zaščitnih sredstev, smo je nekaj prejeli 
tudi gasilci. Število intervencij v času 
karantene se je zmanjšalo, saj smo nuj-
no posredovali samo enkrat pri manj-
šem požaru v naravi. Z avtocisterno smo 
opravili tudi nekaj prevozov pitne vode.

Ker je PGD Dobračeva ena od 45 gasil-
skih enot širšega pomena v Sloveniji, 
smo dobili še dodatna navodila, kako 
posredovati v primeru prometnih in 
drugih nesreč. Prav tako nam je bila 

izročena dodatna oprema za primere 
takšnih posredovanj – zaščitne maske, 
zaščitni kombinezoni ter razkužila za 
razkuževanje osebne zaščitne opreme, 
vozil in gasilskega orodja. 

Gasilci v času 
koronavirusa
Vse štiri gasilske enote 
v občini Žiri smo v času 
razglašene epidemije 
skrbele za interventno 
pripravljenost.

Za interventno pripravljenost so v času epidemije skrbeli tudi člani PGD Dobračeva.
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800 € POPUSTA!

ABC Dealership

Dealer Road
Dealer City
ABC 1DE
Tel: xxx xxxx xxxx
www.suzukidealer.com

Kombinirana poraba goriva in izpusti CO2: 5,6-7,2 l/100 km in 127-163 g/km, emisijska stopnja: EURO6, specifična emisija dušikovih oksidov (NOx): 0,0334 
g/km, trdi delci: 0,00045 g/km, število delcev: 0,97 E11/km. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. 
Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim 
koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Vse nadaljnje informacije o specifični porabi goriva in specifičnih emisijah 
CO2 iz novih osebnih vozil najdete v Priročniku o varčni porabi goriva in emisijah CO2, ki ga lahko brezplačno pridobite pri pooblaščenem SUZUKI partnerju 
in na spletni strani www.suzuki.si. Slike so simbolične. Akcija velja za izvedenke SX4 S-Cross 1.0 Premium Allgrip (R2NY) na zalogi oz. že naročenih v 
proizvodnjo do odprodaje zalog.

AVTO LUŠINA, d.o.o.
Gosteče 8, 4220 Škofja Loka, T: 04 50 22 000
www.avto-lusina.si, e-pošta: prodaja@avto-lusina.si

MATEJA RANT

V soboto bi morala potekati tradicionalna rekreativnokolesar-
ska prireditev Žirovski kolesarski krog, ki je po besedah pred-
sednice Turističnega društva Žiri Majde Treven med kolesarji 
že dobro uveljavljena in se je vsako leto udeleži več kolesarjev. 
A čeprav je prireditev letos uradno odpovedana, lahko kolesarji 
označeno progo Žirovskega kolesarskega kroga prevozijo s ko-
lesom ali pretečejo kadarkoli, tudi na predhodno določen da-
tum, to je 20. junija, je poudarila Majda Treven. »Pred kolesar-
jenjem ali tekom in ob koncu pa se le oglasite pri nas v našem 
turistično-informativnem centru na kozarec sveže limonade, 

zbrani žigi po progi pa vam bodo prinesli presenečenje.« Odpo-
vedati so bili primorani tudi prireditev Turistični dan Žirov, a 
se bo članom turističnega društva v soboto, 20. junija, mogoče 
kljub temu pridružiti na brezplačnem vodenem ogledu Žirov. 
»Ob 15. uri se dobimo pred našo turistično-informativno točko, 
potem pa se bomo skupaj, pod vodstvom naše turistične vodič-
ke, odpravili na izlet in ogled Žirov,« je razložila Majda Treven. 
Tega dne bo turistično-informacijska točka odprta od 8. do 17. 
ure. Od 20. junija dalje pa vse do jeseni pa bodo v turistično-
-informativni točki dosegljivi po novem urniku, in sicer vsako 
soboto od 14. do 17. ure ter v času sobotnih tržnic, to je vsako 1. 
in 3. soboto v mesecu, med 8. in 12. uro, pa tudi v času večjih 
družabnih dogodkov v kraju. 
Ob tem vse, ki se bodo v soboto odločili za kolesarjenje ali 
tek po progi Žirovskega kolesarskega kroga, v turističnem 
društvu pozivajo, naj upoštevajo cestnoprometne predpise in 
vožnjo prilagodijo razmeram na cesti. »Med vožnjo ali tekom 
uživajte v lepi naravi, ki nas obdaja. Če jo boste ovekovečili 
na fotografiji, pa nam jo pošljite na naslov info.tdziri@gmail.
com ali našo stran na Facebooku.«

Na kolesarjenje ali voden ogled Žirov
Zaradi pandemije covida-19 so bili tudi v Žireh primorani odpovedati nekatere 
tradicionalne prireditve, zato jih bodo zdaj na napovedane datume izpeljali v 
nekoliko bolj neformalni obliki.

Od 20. junija dalje pa vse do jeseni bodo v 
turistično-informativni točki dosegljivi po novem 
urniku, in sicer vsako soboto od 14. do 17. ure ter 
v času sobotnih tržnic, to je vsako 1. in 3. soboto 
v mesecu, med 8. in 12. uro, pa tudi v času večjih 
družabnih dogodkov v kraju.
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Petek, 19. 6. 2020 • Kulturno središče Stare Žiri, ob 18. uri
Slavnostna seja Občinskega sveta Občine Žiri ob občinskem prazniku

Občina Žiri, T: 04 50 50 700, E: obcina.ziri@ziri.si  

Sobota, 20. 6. 2020 • Kulturno središče Stare Žiri, od 18. do 24. ure

Poletna muzejska noč 

Muzejsko društvo Žiri, T: 041 482 544, E: maja.justinj@gmail.com

Torek, 23. 6. 2020 • Cerkev sv. Ane na Ledinici

Kresni večer: Dekliška vokalna skupina AddBeat v sodelovanju s Kle-
mnom Mlinarjem ter Lukavi Luka in Šmentane muhe

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

Petek, 21. 8. 2020 • Gasilski dom na Dobračevi, od 20. do 3. ure   

Adijo počitnice: zabava z ansamblom Zvita feltna

PGD Dobračeva, T: 041 587 444, E: janez.tratnik@gasilci.org 

Sobota, 22. 8. 2020 • Gasilski dom na Dobračevi, od 18. do 3. ure

Adijo počitnice: animacijski program za otroke in gasilska veselica z 
Ansamblom Banovšek

PGD Dobračeva, T: 041 587 444, E: janez.tratnik@gasilci.org 

Sobota, 29. 8. 2020 • Gasilski dom Žiri

Žirfest z Ansamblom Saša Avsenika

PGD Žiri, T: 051 305 987, E: Lili.Mlinar@gmail.com

Nedelja, 20. 9. 2020 • Parkirišče pred Zadružnim domom Žiri, od 8. ure 

Pohod ob Rapalski meji

Turistično društvo Žiri, T: 041 439 139, E: kit.treven@gmail.com

Sobota, 26. 9. 2020 • Kulturno središče Stare Žiri, ob 18. uri

Odprtje razstave akademskega slikarja Staneta Kosmača

Muzejsko društvo Žiri, T: 040 636 921, E: alojz.demsar@guest.arnes.si

Koledar dogodkov junij, julij, avgust in september 2020

Zaradi razmer s koronavirusom si organizatorji pridržujejo pravico do sprememb. Ažurne informacije so objavljene na občinski  
spletni strani www.ziri.si.  

d. o. o.

Z vami že

let!

Računovodske storitve

Starovaška 25, 4226, Žiri
M: 041 621 027
T: 04 510 56 10 / F: 04 510 56 11
E: katja@kemgrad.si
 

Prostovoljno gasilsko društvo Dobračeva obvešča, da lahko do-
nirate staro železo in druge žlahtne kovine. Pridobljena sredstva 
bodo izrecno namenjena nakupu nove gasilske avtocisterne. 
Staro železo lahko sami dostavite na pripravljen prostor za 
gasilskim domom na Dobračevi. Če nimate te možnosti, lah-
ko pokličete na dežurni telefonski številki 04 519 776 ali 031 
346 308 in se dogovorite za odvoz.
Oddate lahko:
- železo, pločevino ter drugi jekleni odpad
- kovinske predmete, stroje, orodja, prikolice
- barvne kovine: baker, aluminij, medenino
-  gospodinjske »neelektrične« predmete: pomivalna korita, 

kovinsko posodo, pipe, stojala za sušenje perila ...
-  gospodinjske ter druge električne aparate: štedilnike, hla-

dilnike, pralne in pomivalne stroje, računalnike, vrtalnike, 
mikrovalovne pečice ...

- akumulatorje
Hvala za vaš prispevek!

Zbirajo staro železo

Žirovska cesta 4, Spodnja Idrija, T: 05 377 63 16, www.gostilnamlinar.si
Ponedeljek in torek: zaprto, sreda - sobota: 12:00 - 22:00 

nedelja: 12:00 - 20:00

M



stara cena
649,99 EUR

akcijska cena
429,99 EUR

Televizor PHILIPS 55PUS6754/12
SMART TV, ekran 140cm Ultra HD, Ambilight…
Obroki: že od 19,24 eur/mesec

 

Prenosni računalnik  
HP 250G7 9VY45ES
15,6' FHD IPS/i5-8265/8GB/MX110-2GB/
SSD512GB/WIN10
Obroki: že od 31,32 eur/mesec

 

NOVO! 
Nakup na obroke samo z osebnim dokumentom –  
do 24 mesecev do 3000,00 eur!
Za manj kot 140,00 eur na mesec si lahko opremite celo stanovanje z belo 
tehniko, malimi aparati in ostalo vam bo še za soliden televizor!

 
www.gluhicom.si
Telefon: 04/510-6090
E-pošta: info@gluhicom.si
Odprto: 8-12 in 14-18, sobota: 9-12

OBIŠČITE SPLETNO STRAN WWW.GLUHICOM.SI
Cene, objavljene na spletni strani, so običajno priporočene cene proizvajalcev. Pokličite 04/510-6090 ali pošljite elektronsko 
pošto na info@gluhicom.si da vam pripravimo ponudbo z najnižjimi cenami na trgu. 

Garantiramo najnižje cene aparatov naslednjih znamk:
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. Pralni stroj GORENJE WEI843S
Tihi inverter motor, 1400 obratov, 8kg, funkcija pare
Obroki: že od 17,90 eur/mesec

stara cena
569,90 EUR

akcijska cena
399,90 EURGPS pametna zapestnica HR1755

GPS, giroskop, utrip, Bluetooth…

stara cena
59,90 EUR

akcijska cena
39,99 EUR

Brivnik PHILIPS PT860/16
Čista klasika, pranje z vodo, prirezovalnik, 
najbolj priljubljen model

stara cena
119,99 EUR

akcijska cena
79,99 EUR

stara cena
789,90 EUR

akcijska cena
699,90 EUR



 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

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

AKCIJSKA CENA 

1.530€ zdaj že od 1.280€  
možnost odplačevanja na obroke   

od 29,61€/mesec 

KIA ODPRODAJA 

• Velika ponudba rabljenih vozil z znano zgodovino 
in garancijo 

 
• Jamčimo 

kvaliteto 

•Financiranje 
uredimo 

takoj 

Sestavi svoj novi Peugeot 208 na peugeot.si  
in pošlji povpraševanje ali nas obišči za  
ponudbo po dobrodošli ceni.

  Poraba v kombiniranem načinu vožnje: od 0 do 4,9 l/100 km. Izpuh CO2: od 0 do 113 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6. Vrednost specifične emisije dušikovih oksidov NOx: od 0 
do 0,0459 g/km. Emisije trdnih delcev: od 0 do 0,00072 g/km. Število delcev: od 0 do 4,20. 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.

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


