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Gradnja doma za starejše v Žireh po besedah poslovne di-
rektorice SeneCure za Slovenijo Sande Gavranovič poteka po 
načrtih, tako da operativno dovoljenje za dom pričakujejo do 
konca leta. V domu bo skupaj na voljo šestdeset postelj, od 
tega 42 v enoposteljnih sobah. "Za osebe z demenco je pred-
videna enota v pritličju z neposrednim izhodom na vrt, v ka-
teri bo prostora za dvanajst stanovalcev." V prvem in drugem 
nadstropju bodo sprejeli po 18 stanovalcev. "V teh bivalnih 
enotah bo dvakrat po 12 enoposteljnih sob in tri dvoposteljne. 
V podstrešnem delu hiše bo predvidoma bivalo 12 stanoval-
cev, in sicer v osmih enoposteljnih in dveh dvoposteljnih so-
bah," je še razložila Sanda Gavranovič. Prve stanovalce bodo 
predvidoma začeli sprejemati konec letošnjega ali v začetku 
prihodnjega leta.
Glede na sedanje izkušnje ob epidemiji covida-19 so dom za-
snovali tako, da bo ob morebitnem izbruhu nalezljivih bolezni 
mogoče ločevanje po nadstropjih in s tem tudi vzpostavljanje 
rdečih con, je pojasnila Sanda Gavranovič. Kot dodatna po-
nudba bodo v domu na voljo frizerski salon, manjša kavarna 
in nekatere zdravstvene storitve, ki jih bodo izvajali v sode-
lovanju z občino oziroma sosednjim zdravstvenim domom. 
Za potrebe doma bodo uredili tudi 16 parkirnih mest. V domu 
naj bi po pričakovanjih zaposlitev našlo okrog trideset oseb, 
pri čemer bodo tako kot pri stanovalcih doma prednost dali 
domačinom, je zagotovila Sanda Gavranovič. "Zagotovo nam 
je v interesu, da tako stanovalci doma kot zaposleni prihaja-
jo iz lokalnega okolja, saj tako res lahko zagotoviš vpetost v 
lokalno okolje." Njihove storitve bodo v skladu s pridobljeno 
koncesijo usmerjene v institucionalno varstvo, v dogovoru z 
občino pa bi mogoče kasneje lahko prevzeli tudi pomoč na 
domu. 
Kot je pojasnil župan Janez Žakelj, se v okviru akcijske sku-
pine v sklopu projekta Taffe usposablja okrog štirideset pro-
stovoljcev za delo s starejšimi, pripravljajo se podlage tudi za 
njihovo sodelovanje z domom. V projektu, ki so ga prijavili na 
razpis ministrstva za delo, so namreč predvideli tudi koordi-
natorja, ki bo skrbel za povezavo lokalne skupnosti z domom. 
"Glede na to, da gre za manjši dom, se mi zdi zelo pomembno, 
da poskrbimo za dobro sodelovanje s skupnostjo. Obenem bo 

Dom predvidoma vseljiv že konec leta
V novem domu za starejše, ki ga družba SeneCura Central SI gradi v Žireh, naj bi prve 
stanovalce sprejeli že konec letošnjega oziroma v začetku prihodnjega leta.

V Žireh hitro napreduje gradnja doma za starejše.

Prve stanovalce bi v domu lahko sprejeli konec letošnjega oziroma  
v začetku prihodnjega leta.

Občinska svetnica Marijana Modrijan, ki je bila izvoljena na listi 
SDS, se je odločila za odstop. Kot je pojasnila, se po posvetu s 
predsednikom občinskega odbora SDS Andrejem Poljanškom umi-
ka s tega položaja iz osebnih razlogov. "Izkušnja je bila sicer zelo 
zanimiva, pa vendar mislim, da je odločitev o odstopu pravilna. 
Zahvaljujem se vsem za korektno sodelovanje in vam hkrati želim 
uspešno delo še naprej," je še zapisala v odstopni izjavi.

Svetnica Marijana Modrijan  
odstopila
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tako to res dom pete generacije, in ne bolnišnica," poudarja 
župan. Občina pa je skupaj z Ljudsko univerzo Škofja Loka 
poskrbela še za organizacijo izobraževanja z možnostjo pre-
kvalifikacije za poklic bolničar negovalec, saj bodo te kadre 
potrebovali tudi v novem domu. "Vsi se namreč strinjamo, da 
bistvo doma niso lepi prostori, ampak ljudje, ki bodo v njem 
svoje delo opravljali s srcem," je še dejal župan.
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V sklopu projekta Lesni feniks so v pod-
jetju M Sora po idejnih zasnovah dijakov 
Šolskega centra Škofja Loka iz odslužene-
ga lesa izdelali dvajset klopi, devet ležal-
nikov in garderobo, ki predstavljajo veliko 
pridobitev za kopališče Pustotnik in celo-
tno občino Žiri. Osnova za izdelavo klopi 
je bil prototip klopi z izrezljanim klekljem, 
ki ga je izdelala Eva Kokelj, garderobo iz 
krivljenih elementov pa je razvil študent 
lesarstva Klemen Mezeg. "Projekti, kot so 
Lesni feniks, so še posebno pomembni za 
razvoj poklicnih kompetenc dijakov in 
ozaveščanje o pomenu krožnega gospo-
darstva. To bo njihova prihodnost," je ob 
tem poudarila predavateljica v Šolskem 
centru Škofja Loka Irena Leban. 
Sodelovanje s Šolskim centrom Škofja 
Loka je župan Občine Žiri Janez Žakelj 
ocenil kot odlično. "S svojim veseljem do 
ustvarjanja in energijo so v projekt vne-
sli veliko pozitivnega, verjetno pa so se 
tudi sami veliko naučili." Pozdravil je tudi 
družbeno odgovornost, ki so jo s sodelo-
vanjem pri projektu izkazali v podjetju 
M Sora. "S tem ste postavili zgled zapo-
slenim, mladim in tudi širšemu okolju." 
Prepričan je namreč, da so se dijaki v pod-
jetju lahko seznanili s procesi, o katerih 
v učilnicah samo poslušajo. Veseli ga še, 
da so bile kljub epidemiji dobro obiskani 
tudi projekcije, predavanja in delavnice z 
okoljevarstveno vsebino, ki so jih v okviru 
projekta Ekologi brez meja pripravili sku-
paj z Razvojno agencijo Sora. Predstavitev 
dobre slovenske prakse krožnega gospo-
darstva so v nadaljevanju podkrepili s 
pogovorom s predstavniki Centra ponov-
ne uporabe Maasland v Belgiji, ki mu je 
sledila okrogla miza na to temo, ki jo je 
povezoval Aleš Ugovšek. 
Dragica Marinič iz Strateško razvojno-
-inovacijskega partnerstva – Mreže za 

prehod v krožno gospodarstvo je pou-
darila, da krožno gospodarstvo pomeni 
spremembo našega načina življenja in 
odnosa do vsega, kar ustvarjamo. "Išče-
mo rešitve pri snovni in energetski učin-
kovitosti vsakega posameznega izdelka, 
da bi bil čim dlje v uporabi in bi ga lah-
ko ponovno uporabili." Prepričana je, da 
imamo na področju krožnega gospodar-
stva v Sloveniji veliko znanja in potenci-
ala. Tudi raziskovalec v centru odlično-
sti InnoRenew Igor Gavrić meni, da ima 
Slovenija velik potencial za ponovno rabo 
lesa. "Obenem pa je pri tem veliko izzivov, 
kako pridobiti ves odsluženi les in kako 
ga ustrezno procesirati." Ob tem je direk-
tor podjetja M Sora Aleš Dolenc poudaril, 
da imamo v Sloveniji in Evropi lesa za 
zdaj še dovolj, obenem pa les velja za ob-
novljiv, ekološko sprejemljiv naravni ma-
terial, ki ga v končni fazi lahko uporabi-
mo tudi kot energent, zato manj pogosto 
razmišljamo o njegovi ponovni uporabi. 
A podnebne spremembe bodo po njegovih 
besedah situacijo dramatično spreme-
nile, zato se v njihovem podjetju trudijo 
ukvarjati s ponovno uporabo lesa. Nakup 

izdelkov iz odsluženega lesa bi po prepri-
čanju Igorja Gavrića morali spodbujati z 
različnimi subvencijami. Glede na izsled-
ke raziskave, ki so jo opravili na inštitutu, 
bi se namreč skoraj polovica anketiran-
cev odločila za nakup oken iz odslužene-
ga lesa, če bi bila cena enaka ali rahlo viš-
ja v primerjavi z drugimi lesenimi okni. 
"Zanimal jih je tudi izvor tega lesa, kar 
kaže na okoljsko ozaveščenost kupcev," je 
še poudaril.
Ekologi brez meja so v sodelovanju z 
Razvojno agencijo Sora v sklopu projek-
ta organizirali tudi vrsto predavanj in 
projekcij dokumentarnih filmov, ki so 
pritegnili več kot šeststo posameznikov. 
Predsednica društva Urša Zgojznik, ki si 
prizadeva za čim več tovrstnih projektov 
in sodelovanj, je poudarila: "Mislim, da 
lahko Lesni feniks pokaže, da ponovna 
uporaba prinaša številne koristi za raz-
lične deležnike in Škofjeloško umesti na 
zemljevid trajnostnih območij. Hkrati je 
projekt primer dobre prakse sodelovanja 
znotraj lokalne skupnosti, ki povezuje 
lokalno samoupravo, izobraževanje, go-
spodarstvo in splošni javni interes."

Žiri z urbano opremo iz odsluženega lesa
S spletnim dogodkom Novo življenje lesa: krožno gospodarstvo v praksi so v društvu 
Ekologi brez meja zaokrožili projekt ponovne uporabe odsluženega lesa Lesni feniks, 
ki je uspešno povezal lokalno skupnost, gospodarstvo in izobraževalno ustanovo.

Klop iz odsluženega lesa / Foto: Darjan KacinLežalniki, s katerimi bodo opremili kopališče 
Pustotnik / Foto: Luka Kramarič
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• Občani imajo možnost opazovati 
hitro napredovanje gradnje doma za 
starejše. Kdaj bo končana in kdaj bi 
lahko sprejeli prve stanovalce?
Gradnja doma starejših dobro napredu-
je, na zadnjem sestanku z direktorico 
Sando Gavranovič smo se celo šalili, naj 
opozorijo delavce, da ne bodo nadalje-
vali gradnje kar do 10. nadstropja. Gra-
dnja naj bi bila sicer končana do kon-
ca leta. Že v tej številki Žirovskih novic 
objavljamo naslov, na katerem spre-
jemamo prijave za sprejem v dom, pri 
katerem bodo imeli Žirovci prednost. S 
prijavo se ne mudi, ker je sprejem prvih 
stanovalcev v dom predviden šele konec 
letošnjega oziroma v začetku prihodnje-
ga leta. Vsekakor pa je to dober obet in 
dobra novica za vse Žirovce.
• Ali je že znano, koliko Žirovcev se 
zanima za sprejem v dom?
Zanimanje za sprejem v dom je veliko, 
v roke sem dobil tudi magistrsko nalo-
go žirovskega študenta Tima Marovta, v 
kateri je večina vprašanih izrazila željo 
po nastanitvi v novem domu. Na občini 
sicer dobimo veliko klicev zainteresi-
ranih občanov, tudi osebno mi mnogi 
zaupajo, da bi si želeli bivati v novem 
domu. Ob prijavah pa se bo pokazal de-
janski interes.
• V domu bo na voljo tudi precej no-
vih delovnih mest. Vam jih bo uspelo 
zapolniti s kadri iz domačega okolja?
V družbi Senecura so prejeli že blizu tri-
deset prijav za delovna mesta v domu. 
Občina in dom starejših bosta sodelo-
vala tudi prek skupnega koordinatorja. 
Vsi se namreč zavedamo, da je dober 
kader ključen, zato me resnično veseli, 
da bodo tudi kadri iz lokalnega okolja 
zagotavljali povezanost z domom.
• Skupaj z Ljudsko univerzo Škofja 
Loka ste omogočili prekvalifikacija za  
arje  negovalce. Ali veste, koliko vaših 
občanov se je odločilo za to izobraže-
vanje?
Po naših zadnjih podatkih jih je bilo 
kar osem iz naše občine. Takega odziva 

sem vesel, saj bo občina Ljudsko univer-
zo podprla pri izvedbi tega programa. 
Zelo pomembno je namreč, da imamo 
v kraju šolan kader za delo s starejšimi. 
Tudi če vsi ne bodo našli zaposlitve v 
novem domu, jih bomo potrebovali pri 
zagotavljanju oskrbe na domu. Starih je 
namreč vedno več, pri čemer so njihovi 
svojci večinoma še v službah, tako da 
bomo lahko tudi na ta način zagotovili, 
da bo za starejše v občini dobro poskr-
bljeno.
• Boste oskrbo na domu v prihodnje 
organizirali v sodelovanju z domom?
Koordinator, ki naj bi ga polovično fi-
nancirala občina, polovično pa dom, 
naj bi skrbel tudi za aktivacijo prosto-
voljcev ter povezovanje z domom in 
lokalno skupnostjo. Pri tem računamo 
tudi na evropska sredstva in aktivacijo 
različnih skupin. Naj bi pa dom sčaso-
ma prevzel tudi oskrbo na domu, pri 
čemer računamo na sprejem zakona o 

dolgotrajni oskrbi, saj bi bil ob sofinan-
ciranju države interes za to zagotovo ve-
čji. Dve tretjini starejših namreč ta čas 
domači oskrbujejo na domu brez stro-
kovne pomoči.
• Ste finalisti akcije Občina zdravja, 
ki jo vodi Nacionalni inštitut za javno 
zdravje (NIJZ). Kaj vse po vašem vpli-
va na pozitivne trende, ki se kažejo na 
področju zdravja občanov?
Že pred to novico smo tudi izvedeli, da 
smo s strani kranjske enote NIJZ ime-
novani za najbolj zdravo občino na Go-
renjskem. Tega smo izredno veseli, saj 
smo se na občini zelo trudili za izboljša-
nje zdravstvene oskrbe v Žireh. Zagoto-
vo so k temu pripomogle tako naložbe v 
zdravstveno postajo kot nov zavzet ka-
der: pediatrinja in trije splošni zdrav-
niki s storitvami, ki jih nudijo. Delati 
je začela tudi nova zobozdravnica, ki 
sicer nima koncesije, a Osnovno zdra-
vstvo Gorenjske je v splošni sporazum 

Veliko zanimanje za sprejem v dom
Gradnja doma za starejše napreduje iz dneva v dan, zato na občini že prejemajo 
precej klicev občanov, ki se zanimajo za sprejem v dom, pojasnjuje župan Janez 
Žakelj, ki ga je v minulih dneh razveselila tudi novica, da so med finalisti akcije 
Občina zdravja.

Janez Žakelj 



o financiranju že vključilo tudi predlog za dodaten zobozdra-
vstveni tim, o čemer se intenzivno pogovarjamo zadnja tri 
leta. Občina vsekakor potrebuje novega zobozdravnika, ker je 
veliko pacientov še neopredeljenih oziroma še nima izbrane-
ga zobozdravnika.
• Tudi v Žireh ste omogočili testiranje na koronavirus s 
hitrimi testi. Imate podatke, kakšen je bil doslej odziv?
Tako smo se dogovorili z Osnovnim zdravstvom Gorenjske, 
Zdravstvenim domom Škofja Loka in koncesionarji v zdra-
vstveni postaji. Menim, da je del dobre zdravstvene oskrbe 
tudi to, da ljudem ni treba daleč in ne izgubijo veliko časa, če 
želijo preveriti, ali so pozitivni na novi koronavirus. Za učitelje 
so naši zdravniki to uredili kar v šoli, tako da je testiranje 70 
zaposlenih v šoli hitro opravljeno. Prepričan sem namreč, da 
sta čas in dostopnost pri tem zelo pomembna in da se ljudje 
lažje odločijo za testiranje, če jim za to ni treba v Škofjo Loko. 
• Začelo se je tudi cepljenje proti covidu-19. Kolikšen od-
stotek Žirovcev se je že cepil oziroma koliko jih je doslej 
izrazilo interes za cepljenje?
Cepili so že določene rizične skupine starejših; tisti, ki so jih 
povabili, so se v glavnem tudi odzvali. Nekaj težav je bilo le 
s prevozi starejših, zato se dogovarjamo s Civilno zaščito, da 
bi ob Prostoferju omogočili še dodatno prevoze v Škofjo Loko, 
kjer se izvaja cepljenje, ker tega pa v Žireh ni mogoče izpeljati. 
• Kako potekajo prijave na cepljenje?
Informacije se zbirajo po spletu, sicer pa menim, da ko bo ce-
piva dovolj, bomo tisti, ki bomo na vrsti, pozvani na cepljenje. 
Zima je bila letos radodarna s snegom. Nekateri so zato 
v Žireh pogrešali možnost za tek na smučeh na urejenih 
progah, za kakršne so poskrbeli v sosednji občini Gorenja 
vas - Poljane ...
Pozitivno se mi zdi, da pri sosedih vidimo, kaj je dobro. Do 
mene je pobuda o ureditvi tekaških prog žal prišla šele, ko je 
sneg že skopnel. So pa v nekaterih delih občine posamezniki 
z ratraki samoiniciativno poskrbeli za pripravo prog. Če bo 
še potreba po tem, bomo na občini z veseljem priskočili na 
pomoč. 
• Prebivalci Starih Žirov pa imajo občutek, da so spregle-
dani pri čiščenju pločnikov pa tudi urejanju okolice in skr-
bi za ceste. 
Ob prvem sneženju je mogoče prihajalo do težav, ker smo v to 
vključili nove izvajalce in je verjetno potrebnih veliko infor-
macij in znanja, da se doseže zadovoljiva raven. Smo pa za-
deve spremljali in smo poskušali povsod, kjer so bile pritožbe 
glede pluženja, poskrbeti, da bi bilo v prihodnje bolje. Pripo-

ročamo, da se krajani v takih primerih obrnejo na občino in 
se bomo potrudili, da to uredimo. Starih Žirov sicer nikakor 
ne zapostavljamo, letos smo tako prvič tudi v tem delu občine 
poskrbeli za praznično okrasitev. Lahko pa razkrijem še eno 
veselo novico: pripravljen je sporazum o sofinanciranju gra-
dnje prve faze obvoznice, kar bo pomenilo še dodatni korak 
k temu, da bo cesta skozi Stare Žiri postala občinska cesta, 
in ne bo več regionalna, kar bo zagotovo pripomoglo k večji 
varnosti. 

• Pogrešajo še pločnike in prehode za pešce na Idrijski ce-
sti, slabo naj bi bilo poskrbljeno tudi za javno razsvetlja-
vo v tem delu občine. Si tudi pri tem lahko obetajo kakšne 
spremembe?
Za Idrijsko cesto se pripravljajo projekti, tako da bo tudi na 
tem delu poskrbljeno za pločnike in javno razsvetljavo. Idejno 
zasnovo smo sicer pripravili že pred leti, zdaj pa je za to odpr-
ta tudi proračunska postavka v državnem proračunu. 
• Kdaj boste začeli urejati cesto v industrijsko cono?
Ta čas pripravljamo razpis, ki bo objavljen do pomladi, in ta-
krat naj bi bil znan izvajalec. Letos bo zadeva stekla, v prora-
čunu smo tudi že namenili denar za to.
• Zaključil se je projekt Lesni feniks, v okviru katerega 
bodo Žiri dobile novo urbano opremo iz odsluženega lesa. 
Kdaj boste s temi izdelki opremili Pustotnik?
Klopi bomo namestili spomladi, če bodo epidemiološke raz-
mere dopuščale, pa bomo pred začetkom kopalne sezone tudi 
uradno odprli kopališče z novimi ležalniki in preoblačilnico.
• Gostinec, ki je lani poleti skrbel za gostinsko ponudbo na 
Pustotniku, si želi dejavnost še razširiti. Mu boste ustregli?
Na vsak način se bomo poskušali dogovoriti, saj je bilo to dobro 
sprejeto, zato se bomo potrudili, da se bo ponudba lahko širila. 
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Na območju središča Žirov ta čas poteka gradnja doma starejših, 
zato se vsakodnevno dogaja, da sta pločnik in vozišče na tem od-
seku Novovaške oziroma Partizanske ceste neprehodna oziroma je 
hoja tam mimo nevarna, opozarjajo v Svetu za preventivo in vzgojo 
v cestnem prometu (SPVCP) Občine Žiri. Zato svetujejo, naj pešci, 
zlasti osnovnošolski otroci in starejši, uporabljajo pešpot po Jezer-
ski ulici. "Na poti v šolo oziroma središče Žirov naj Partizansko ce-
sto zapustijo pri rumenem bloku in gredo na Jezersko ulico, nazaj 
grede pa pri Jezerski ulici 22 krenejo nazaj na Partizansko cesto in 
se tako izognejo hoji mimo delovišča," svetuje predsednica SPVCP 
Občine Žiri Mateja Velkavrh.

Po varnejši pešpoti v smeri  
Nove vasi

Fo
to

: G
or

az
d 

Ka
vč

ič

»Na občini smo se zelo trudili za izboljšanje 
zdravstvene oskrbe v Žireh. Zagotovo so k temu 
pripomogle tako naložbe v zdravstveno postajo 
kot nov zavzet kader: pediatrinja in trije splošni 
zdravniki s storitvami, ki jih nudijo. Delati je 
začela tudi nova zobozdravnica, ki sicer nima 
koncesije, a Osnovno zdravstvo Gorenjske je v 
splošni sporazum o financiranju že vključilo tudi 
predlog za dodaten zobozdravstveni tim, o čemer 
se intenzivno pogovarjamo zadnja tri leta.«
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Možnost za hitro testiranje v domačem 
kraju je med občani naletela na dober 
odziv, pozitivne učinke testiranja na 
stabilnost poslovanja so prepoznali tudi 
v gospodarstvu.
Novo leto je nove izzive prineslo tudi 
žirovskim zdravnikom. V Ambulan-
ti družinske medicine Arcus Medici so 
se odločili, da občanom Žirov poleg ce-
lostne zdravniške oskrbe ponudijo še 
možnost za hitro testiranje na covid-19. 
Za slednje so se po besedah zdravnika 
Jaka Strela odločili tudi zato, ker ima 
pri epidemiji čas pomembno vlogo. ''V 
času epidemije se je izkazalo, da je izre-
dno pomembno, da okužbo s koronavi-
rusom zaznamo čim prej, če je mogoče 
že v asimptomatski fazi, kar je od dva 
do pet dni po okužbi. PCR-testi so sicer 
zanesljivi, vendar dostopni samo za lju-
di z znaki okužbe. Če smo želeli uspešno 
omejiti širjenje okužbe v naši občini, so 
bili hitri testi kljub svojim omejitvam 
logična izbira. Poleg tega pa menimo 
tudi, da je za občane možnost testiranja 
v domačem kraju še kako pomembna.''
Prve hitre teste so začeli opravljati v 
začetku januarja, in čeprav je bilo za-

nimanje za testiranje takrat relativno 
majhno, to v zadnjem obdobju narašča, 
najpogosteje pa se zanj odločijo občani, 
ki so bili v stiku z okuženimi, posame-
zniki, ki imajo službene poti v tujino, 
in smučarji. Hitre teste na covid-19 pa 
že več kot tri mesece izvajajo tudi v 
posameznih podjetjih, ki so prepozna-
la dodano vrednost takšnih testiranj 
in njihove pozitivne učinke na stabil-
nost poslovanja. In čeprav so z njihovo 

pomočjo odkrili kar nekaj okužb in z 
ustreznim ravnanjem zamejili širjenje 
virusa med zaposlenimi, pa takšna te-
stiranja ne predstavljajo le iskanja oku-
ženih posameznikov, temveč so hkrati 
tudi priložnost za ozaveščanje zaposle-
nih o preventivnih ukrepih proti širje-
nju okužb. 
In še na nekaj velja ponovno opozoriti. 
Hitri testi na covid-19 so namenjeni iz-
ključno zdravim posameznikom. Ti se 

morajo na testiranje naročiti v ambu-
lanti, po telefonu ali s spletnim obraz-
cem na arcusmedici.si. Po opravljeni 
prijavi se nato ob dogovorjeni uri ogla-
sijo v ambulanti, kjer jim diplomirana 
medicinska sestra ali zdravnik odvza-
me bris, približno deset minut kasneje 
pa so obveščeni o rezultatu. V primeru, 
da je rezultat pozitiven, je posamezniku 
trenutno odrejena izolacija, priporočeno 
pa je tudi testiranje vseh, ki so bili z njim 

v stiku. Se pa navodila glede ukrepov ob 
pozitivnih hitrih testih pogosto spremi-
njajo, zato je, opozarjajo zdravniki, treba 
slediti navodilom zdravstvenega ose-
bja. Posamezniki, ki že imajo simptome 
prehladnega obolenja, kot so povišana 
telesna temperatura, prehlad, kašelj, bo-
lečine v grlu oziroma žrelu, spremenjen 
voh ali okus, občutek težkega dihanja, 
bolečine v mišicah in prebavne težave, 
pa naj se po telefonu ali elektronski pošti 
obrnejo na svojega osebnega zdravnika, 
ki jih bo napotil na testiranje v covidno 
ambulanto v Škofji Loki.
Kljub temu da je bilo v začetku januarja 
v občini Žiri zaznati nekaj več okužb z 
novim koronavirusom, pa Strel tega ne 
pripisuje večjemu številu testiranj. ''Od 
začetka januarja ponovno zaznavamo 
višje število okuženih, k sreči je večina 
mlajših odraslih, kar je ugodno z vidi-
ka prebolevanja. Menimo, da vzrok ni v 
večjem številu testiranih, ampak v ve-
čjem številu okužb v populaciji. Treba je 
namreč vedeti, da je delež okužb v Žireh 
relativno nizek v primerjavi s sosednji-
mi občinami.'' 
Da se bo delež okužb v žirovski občini še 
naprej zmanjševal, pa ostaja odgovor-
nost vseh občanov, saj lahko le skupaj, 
z upoštevanjem preventivnih ukrepov, 
cepljenjem ter odgovornim ravnanjem 
do sebe in drugih virus tudi premaga-
mo.

Hitro testiranje naletelo na dober odziv
Z januarjem so izvajanje hitrega testiranja na okužbo z novim koronavirusom 
občanom Žirov ponudili tudi v Ambulanti družinske medicine Arcus Medici.

Hitro testiranje na okužbo z novim koronavirusom so omogočili tudi v Žireh.

V Ambulanti družinske medicine Arcus Medici so se odločili, da 
občanom Žirov poleg celostne zdravniške oskrbe ponudijo še 
možnost za hitro testiranje na covid-19. Za to so se po besedah 
zdravnika Jaka Strela odločili tudi zato, ker ima pri epidemiji čas 
pomembno vlogo.
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Zadnje leto je zaznamovala pandemija 
covida-19, ki je ustavila svet in močno 
vplivala na naš način življenja. Viru-
su, ki povzroča covid-19, smo se zoper-
stavljali na različne načine, vsi skupaj 
pa težko čakali na strokovnjake, ki so 
razvijali ustrezno in varno cepivo, s po-
močjo katerega se bo življenje ob zado-
stni precepljenosti počasi lahko vrnilo v 
ustaljene tirnice. 
Slovenija je cepljenje začela izvajati 27. 
decembra, prvi odmerki cepiva za širši 
škofjeloški konec in s tem tudi za obči-
no Žiri pa so bili na voljo v začetku ja-
nuarja. Interes za cepljenje v Žireh je v 
vseh starostnih skupinah velik, pravijo 
v Ambulanti Arcus Medici: "Trenutno 
imamo na seznamu za cepljenje več kot 
sedemsto oseb, ki jih v dogovoru z Zdra-
vstvenim domom Škofja Loka po krite-
rijih ministrstva za zdravje in strokovni 
presoji osebni zdravniki razvrščamo na 
sezname tistih, ki imajo prednost pri 
cepljenju. Ob tem bi radi poudarili, da 
je stiska osebnih zdravnikov pri izbiri 
kandidatov za cepljenje velika, saj se 
zavedamo, da je cepiv trenutno prema-
lo, da bi cepili vse občane, ki cepljenje 
potrebujejo.''
Občina Žiri je za populacijo vseh treh 
družinskih ambulant do začetka febru-
arja prejela trideset odmerkov cepiv za 
osebe, starejše od osemdeset let. V pri-
hodnjih dneh žirovski zdravniki priča-
kujejo, da se bo že lahko začelo ceplje-
nje starejših od sedemdeset let, seveda 
pa bodo na cepljenje še vedno vabljeni 
tudi starejši. Pri doslej cepljenih poseb-
nih stranskih učinkov niso zabeležili. 
"Stranski učinki so podobni kot pri dru-
gih cepivih, in sicer bolečina na mestu 
cepljenja, prehodni glavoboli, bolečine 
v mišicah, porast telesne temperatu-
re, mrzlica in utrujenost, ki običajno 

minejo v dnevu ali dveh. Če simptomi 
vztrajajo, je potreben posvet z osebnim 
zdravnikom.''
Zainteresirani se za cepljenje lahko pri-
javijo pri svojem osebnem zdravniku, po 
telefonu, elektronski pošti ali ob obisku 
v ambulanti, možna in zaželena pa je 
prijava na spletni strani Ambulante Ar-
cus Medici. Cepljenje se priporoča vsem 
odraslim osebam, predvsem kroničnim 
bolnikom, saj se na ta način zmanjša 
verjetnost za širjenje bolezni. Če posa-
meznik vendarle zboli, pa je potek bole-
zni bistveno blažji, kar pa je izjemnega 
pomena prav pri kroničnih bolnikih in 
starejših osebah. Na zagotovo najpogo-
stejše vprašanje, ki ga strokovnjaki in 
zdravstveno osebje sliši v teh dneh, ali 
je cepivo varno, pa odgovarjajo: ''Me-
nimo, da so cepiva varna, prestala so 
vse faze testiranja in preverjanja ter so 

odobrena s strani evropske agencije za 
zdravila. MRNA-cepiva, kot sta cepivi 
proizvajalcev Pfizer in BioNTech ter Mo-
derna, so sicer prvič odobrena za upora-
bo na ljudeh, vendar tehnologija izvira 
iz devetdesetih let prejšnjega stoletja in 
je že bila uporabljena v druge namene 
zdravljenja. Medtem ko so bila vektor-
ska cepiva, kot sta cepivi podjetij Astra-
Zeneca in Sputnik V, že uporabljena v 
preteklosti.''
V tem trenutku se zaradi prezahtevne 
logistike dostopnih cepiv cepljenje pro-
ti covidu-19 izvaja le v Zdravstvenem 
domu Škofja Loka, predvideva pa se, 
da bi bilo z dobavo drugih cepiv, ki so 
manj zahtevna z vidika hranjenja, v 
prihodnosti možno cepiti tudi v Žireh. O 
morebitnih pripravah glede na pretekle 
izkušnje s cepljenji sicer že razmišlja-
jo, a je kakršnokoli napovedovanje v tej 
smeri trenutno precej nehvaležno, saj je 
vse odvisno od ministrstva za zdravje in 
Nacionalnega inštituta za javno zdrav-
je, ki cepljenje načrtujeta. Seveda pa si, 
dodajajo v Ambulanti Arcus Medici, vsi 
želijo, da bi bilo to mogoče čim prej.

Prijave pri izbranem osebnem zdravniku
V Žireh je zanimanje za cepljenje proti covidu-19 veliko; prijave na cepljenje so možne 
le pri izbranem osebnem zdravniku, zaradi zahtevne logistike trenutno dostopnih 
cepiv pa se cepljenje ta čas izvaja le v Zdravstvenem domu Škofja Loka.

Zanimanje za cepljenje proti covidu-19 je v Žireh veliko.

»Trenutno imamo na seznamu za cepljenje več kot sedemsto oseb, 
ki jih v dogovoru z Zdravstvenim domom Škofja Loka po kriterijih 
ministrstva za zdravje in strokovni presoji osebni zdravniki 
razvrščamo na sezname tistih, ki imajo prednost pri cepljenju.«
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Občina Žiri

JAVNI POZIV
za predlaganje kandidatov za predstavnika občinske 

javnosti v Svetu glasila Žirovske novice

Časopis Žirovske novice predvideva delovanje Sveta glasila, 
ki ga imenuje župan. Naloge njegovih članov so vsebinska, 
posvetovalna in druga podpora odgovornemu uredniku pri 
izhajanju občinskega glasila. Sestavljajo ga odgovorni ure-
dnik in dva predstavnika občine Žiri: predstavnik občinske 
uprave in predstavnik občinske javnosti. Slednjega izmed 
kandidatov izbere in županu v imenovanje predlaga Komisi-
ja za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občinskega 
sveta Občine Žiri. 

Kandidat mora imeti v občini Žiri stalno bivališče ter mora 
dobro poznati in spremljati dogajanje v občini Žiri. Sode-
lovanje v svetu glasila opravlja kot prostovoljsko delo. Za 
predstavnika javnosti ne more biti imenovana oseba, ki je: 
zaposlena v Občinski upravi Občine Žiri; funkcionar politič-
ne stranke ali liste, ki nastopa na volitvah; član Občinskega 
sveta ali Nadzornega odbora Občine Žiri; družinski član (za-
konec, izvenzakonski partner, otrok, posvojenec, oče, mati, 
posvojitelj, brat ali sestra) župana ali občinskega svetnika. 

Rok za oddajo predlogov je 25. 2. 2021, za posameznega 
kandidata navedite: ime in priimek, naslov stalnega biva-
lišča, elektronski naslov, telefonsko številko, izkušnje z 
družbenim življenjem v Žireh. Predloge kandidatov nam po-
sredujete: osebno v zaprti ovojnici na vložišču Občine Žiri, 
s priporočeno pošto na naslov Občine Žiri, po elektronski 
pošti na naslov obcina.ziri@ziri.si. Celoten javni poziv je ob-
javljen na www.ziri.si.   

Mag. Janez Žakelj, župan

Predvidoma spomladi naj bi objavili razpis za izbiro izvajalca za 
gradnjo ceste skozi industrijsko cono. Kot je pojasnil župan Janez 
Žakelj, so cesto skozi industrijsko cono načrtovali že dolgo, saj je 
zaradi same logistike nujno potreben krožni promet, prav tako je 
zaradi potreb po širitvi industrijske cone treba urediti odvodnja-
vanje in kanalizacijo za priključitev dodatnih industrijskih objek-
tov, saj dosedanja ni več ustrezala. Za 2,4 milijona evrov vredno 
naložbo, v sklopu katere bodo zgradili cesto ter vso drugo infra-
strukturo, od kanalizacije in vodovoda do električnih in telekomu-
nikacijskih napeljav, so pridobili tudi 1,24 milijona evrov evropskih 
kohezijskih sredstev.

V pripravi razpis za cesto  
v industrijski coni
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Župan Janez Žakelj je z izbranim izvajalcem pred časom podpisal 
pogodbo za najem prostorov fitnesa in lokala v novi športni dvorani. 
Tako so tudi za omenjena dva še neoddana prostora dobili najemni-
ka, ki sicer zaradi ukrepov v zvezi z epidemijo covida-19 še ne more 
začeti vseh aktivnosti, ki jih bodo ponujali v prihodnje. "Ta čas bodo 
zato izkoristil za nakup naprav in druge opreme za fitnes in gostinski 
lokal, da bodo lahko po sprostitvi ukrepov začeli delati," je pojasnil 
župan.

Najemnika dobili tudi za fitnes

Razvojna agencija Sora v okviru projekta SPOT svetovanje Gorenjska 
v sredo, 3. marca, od 17. ure do 19.15 pripravlja delavnico z naslovom 
Na Kickstarterju sedaj tudi slovenska podjetja. Po več kot desetih 
letih od ustanovitve najbolj znane svetovne platforme za množično 
financiranje Kickstarter je namreč ta uradno začela delovati tudi v 
Sloveniji, tako da je od septembra lani mogoče kampanjo prijaviti 
tudi s slovenskim podjetjem. "Pred tem so se morali mladi slovenski 
podjetniki in preostali, ki so se odločili za odhod na Kickstarter, po-
vezati z nekom, ki je imel podjetje registrirano v ZDA oziroma kasneje 
še v Veliki Britaniji, Nemčiji in nekaterih drugih državah," pojasnju-
jejo na Razvojni agenciji Sora. Na delavnici bo na vprašanja v zvezi 
z omenjeno platformo za množično financiranje skušal odgovoriti 
strokovnjak za Kickstarter Žiga Berce, ki je doslej uspešno vodil in 
svetoval več kot tridesetim kampanjam, ki so zbrale več kot dva mi-
lijona evrov sredstev. Je tudi eden izmed treh ustanovnih članov Slo-
venia crowdfunding meetups, ki so lani Kickstarter pripeljali v Slove-
nijo. Delavnico bodo izvedli v obliki webinarja na videokonferenčni 
platformi Zoom. Število mest je omejeno, zato se je treba prijaviti. 
Vsem prijavljenim bodo nekaj dni pred delavnico na njihov elektron-
ski naslov poslali navodila in povezavo za prijavo na delavnico.

Slovenska podjetja na  
Kickstarterju

Na Razvojni agenciji Sora bodo ob upoštevanju vseh zaščitnih ukre-
pov za preprečevanje širjenja novega koronavirusa tudi letos pripra-
vili tržnice kmetijskih pridelkov in izdelkov. V Žireh bo tržnica vsako 
prvo in tretjo soboto v mesecu od 8. do 12. ure pred Zadružnim do-
mom. Pri oblikovanju ponudbe na tržnici bodo sodelovali ponudniki 
blagovne znamke Babica in Dedek ter drugi ponudniki s pekovskimi 
izdelki, sirom in drugimi mlečnimi izdelki, rezanci, izdelki iz sadja 
ter drugimi vložninami, naravnimi kozmetičnimi izdelki, slovenskim 
medom ter izdelki domače in umetnostne obrti. Za popestritev do-
gajanja pa vabijo k sodelovanju tudi lokalna društva, šole, mlade 
glasbenike, likovne ustvarjalce …

Na tržnico vsako prvo in tretjo  
soboto
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Ni konec ne začetek,
je le pika na koncu leta,
je energija, ki združuje ljudi,
je čas, ko svetle misli 
potolažijo ljudi.
Poslovili smo se od leta, ki je bilo posebno prav za vse lju-
di, za otroke, starejše, zaposlene, upokojene ... Ko smo se že 
veselili pomladi in delali načrte za dopust in počitnice, se 
je zgodila epidemija covida-19, ki je postregla z različnimi 
omejitvami, spremembami gibanja v domačem okolju kot 
tudi v celotni državi. Veliko se je govorilo in pisalo nošenju 
zaščitnih mask, umivanju rok, izogibanju okoljem, kjer se 
zbira večje število ljudi. Vse samo za omejitev širjenja okužb 
z izredno agresivnim virusom, ki je povrhu vsega zahteval 
med obolelimi veliko smrti. In ker so Žiri oddaljene od ve-
čjih centrov, smo okužbo zaznali malce kasneje kot v drugih 
večjih krajih. Ker pa Žirovci radi prisluhnejo koristnim na-
svetom in so upoštevali priporočila, se je to pokazalo tudi v 
drugem valu obolevanja, saj jih je bilo manj kot drugod.
Posebno je bilo tudi za otroke v VVZ in šolarje, saj je navada, 
da v prednovoletnem času pripravijo nastope in pozdrav za 
tri prijazne može, ki pridejo naokoli ob novem letu. S skupi-
no malčkov iz VVZ Žiri smo se podali po naseljih in starej-
šim, osamljenim zapeli nekaj prazničnih pesmi in izročili 
voščilnice za srečno, zdravo leto, ki se začenja.
Posebno leto je tudi za vse ljubitelje športa, ki so se veseli-
li odprtja nove športne dvorane, pa je ta žal zaprta zaradi 
možnosti okužb z novim koronavirusom ob zbiranju večjega 
števila športnikov pri različnih športnih dejavnostih. Poseb-
na novost v kraju je tudi gradnja novega doma za starejše, ki 
dobro napreduje, vidni so že prvi obrisi objekta. Na žalost pa 
smo morali tik pred zaključkom usposabljanja prostovoljcev 
to prekiniti in se bo nadaljevalo brž, ko bo omogočeno druže-
nje v predavalnici. Želimo si, da bi skupaj z domom zaživel 
tudi projekt starejšim prijazne občine, kjer bi se starejši, in-
validi in osamljeni počutili varno in sprejeti.
Zima je bila letos posebno radodarna s snegom in namesto 
druženja je bilo veliko možnosti, da se odpravimo na poti 
okrog Žirov in na daljavo pomahamo znancem, prijateljem 
in sorodnikom. Otroci pa so spet občutili radosti na snegu v 
bližini doma, in ne na smučiščih. V dneh, ko sneg že pobira, 
pa žal spet opozarjam na odvržene smeti ob poteh. Tudi la-
stniki psov raje kupček zakrijejo s snegom kot poberejo. To 
pa zdaj prihaja na dan.
Mogoče so vidna dela občinske uprave v teh mesecih malce 
zastala, več pa se dogaja pri dogovarjanju za obnovo in ure-
ditve nekaterih ulic, ki predstavljajo že kar veliko nevarnost, 
posebno v nočnem času. Želim, da se čim prej začne s preu-
reditvijo teh poti in ulic, saj gre za varnost vseh. 
Zato za konec: naj energija, ki združuje ljudi, postane kot luč, 
kot svetla misel, da se bomo ob koncu leta z veseljem ozrli 
nazaj, na vse narejeno in novo v Žireh.

Če bi me kdo v mlajših letih vprašal, ali bi želel aktivno so-
delovati v občinskem svetu, bi se mu najverjetneje prijazno 
nasmehnil in odhitel svojim opravkom naproti. V svojih 
dvajsetih letih sem imel poln urnik izpolnjevanja osebnih, 
poklicnih in športnih ambicij, nekoliko kasneje sem se po-
svečal še družini in gradnji domovanja. Kljub temu pa sem 
iz leta v leto aktivno spremljal dogajanje na žirovskem poli-
tičnem parketu. Mlada leta so se prevesila v zgodnjo jesen, 
redna zaposlitev pa v zasluženo dobo pokoja. Ideja, da del 
svojega časa namenim v dobro širši skupnosti, je postajala 
izvedljiva. Po tehtnem razmisleku sem zato sprejel povabilo 
mag. Janeza Žaklja in se odločil kandidirati kot kandidat li-
ste NSi za svetnika Občine Žiri. 
Ne glede na to, da je leto 2020 zaznamovala epidemija covi-
da-19, sem ponosen na obsežno in dobro delo v svetniškem 
odboru. V čast si štejem, da so naši cilji iz leta v leto višji in 
jih s prizadevanjem celotnega občinskega sveta in občinske 
uprave uspešno uresničujemo. Izpostavil bi dva večja pro-
jekta, ki smo jih uresničili v lanskem letu: začetek gradnje 
doma za starejše občane in izgradnjo moderne telovadnice z 
dodatnimi postori za našo osnovnošolsko mladež. 
Z začetkom gradnje doma za starejše občane smo odgovo-
rili na stisko številnih starejših občanov. Menim, da bomo 
z dokončanim projektom dobili možnost kakovostnega, 
brezskrbnega preživljanja obdobja, ko ne bomo več vpeti v 
gospodarski tok vsakodnevnega izziva. Prepričan sem, da si 
vsi starostniki v slovenski družbi zaslužijo dostojen in ka-
kovosten prehod v jesen življenja, brez skrbi, da bodo ostali 
brez ustrezne socialne in zdravstvene podpore. Želim si, da 
Žiri postanejo starostnikom prijazna občina in da s projekti, 
ki vključujejo medgeneracijsko sodelovanje, promocijo giba-
nja in zdravega življenjskega sloga, postanemo zgled ostalim 
občinam. 
Vesel sem tudi dokončanja projekta izgradnje velike in mo-
derne telovadnice. Verjamem, da so mladi tisti, na katerih 
svet stoji. Zelo sem ponosen na dosežke žirovske mladine, 
predvsem pa me osreči dejstvo, da so naši mladi zdravi in 
aktivni. Z zaprtjem šol in omejitvijo obšolskih dejavnosti 
smo tudi mi kot skupnost postavljeni pred številne izzive, s 
katerimi se srečujejo šoloobvezni otroci. Pomanjkanje tele-
sne aktivnosti v epidemiji bo nedvomno terjalo svoj davek. 
Upam, da nam bo tudi dejstvo, da imamo sodoben in ustre-
zno opremljen športni objekt, pomagalo k privabljanju mla-
dih nazaj v redno športno dejavnost. 
Menim, da si vsi želimo živeti v okolju, kjer se počutimo 
varne, koristne in sprejete. Želim si, da bo politika vodenja 
naše občine še vedno kreirana v neposrednem sodelovanju 
z željami in potrebami prebivalstva. Vesel sem, da imamo 
na nivoju lokalne skupnosti želje in znanje, kako uresničiti 
vizijo varnega, zdravega in spoštujočega sobivanja. Znamo 
se povezati med seboj in z obilo pozitivne energije in odloč-
nosti zagristi v zahtevne projekte, ki odgovarjajo na potrebe 
našega kraja in naših krajanov. Tudi letos nas čaka obilo 
dela. 



10 | KULTURA

IGOR KAVČIČ

Ljubljanska Galerija Instituta Jožef Ste-
fan velja za eno izmed razstavišč z dol-
goletno tradicijo in kvalitetnim progra-
mom. Za prvo razstavo v letošnjem letu 
je s produkcijo zadnjih let poskrbela 
akademska slikarka Barbara Kastelec, 
po rodu iz Žirov. Že več kot četrt stole-
tja živi in ustvarja v Ljubljani – odkar se 
je vpisala na tamkajšnjo Akademijo za 
likovno umetnost in oblikovanje. Spo-
mini jo vežejo tudi na leta, ko je orga-
nizirala razstave v galeriji DPD Svoboda, 
odtlej pa v domačem okolju kot umetni-
ca skorajda ni bila prisotna.
Spomnimo se njenih zgodnejših ume-
tniških del. V ciklih V kaj se zaljubljam, 
Lipov čaj in magdalenice ter Obljublje-
na dežela je na slikah velikih formatov 
upodabljala spomine na odraščanje in z 
njimi lastna občutja iz tega časa. Šlo je 
za predimenzionirane podobe kremnih 
rezin, čokoladnih slaščic, sladoleda, ba-
nane, čilija, kave, lizike … V njih je na 
neki način zapisovala svoje pripovedi. 
Kot pove, so jo ti objekti na slikah bolj 
zanimali kot neki fetiši pri afriških 
ljudstvih, ki nam lahko prinesejo pre-

teklost, spomine. "Zato se to obdobje 
mojega slikanja povezuje z miselnostjo 
Proustovega romana V Swannovem 
svetu," poudarja Kastelčeva in nada-
ljuje: "Zdaj sicer še vedno vztrajam pri 
upodabljanju hrane, vendar gre za dru-
gačen vidik, ne le moj osebni, ampak 
vidik, ki se dotika vseh nas. Hrana bo 
kmalu postala problem, saj že za obdo-
bje tridesetih let napovedujejo drastično 
pomanjkanje hrane. S temi deli posku-
šam priti v zavest gledalca na neki igriv 
način, ampak da se ta začenja zavedati 
svoje vloge v odnosu do sveta, rastlin in 
živali." 
Tematika hrane jo v njenem likovnem 
izrazu v zadnjem desetletju namreč za-
nima na drugačen način. Na razstavi 
na Institutu tako predstavlja zadnja dva 
slikarska ciklusa, in sicer Pelodi, ki je 
nastajal v letih 2017 in 2018, ter zadnji 
ciklus Življenje; Sluzavci, ki se še dopol-
njuje. Kot je povedala, se v tem ciklusu 
osredotoča na mikroorganizme, ki so-
delujejo pri propadanju hrane in s tem 
prinašajo novo življenje – od žlahtnih 
plesni in kvasovk do bakterij …, skratka 
mikroorganizmov, ki spreminjajo hra-
no in ji vdihujejo novo, drugo življenje. 

"Sluzavci so praktično nastajali v obdo-
bju karantene od marca dalje, zasnove, 
skice zanje pa so bile pripravljene že 
leto prej, ko sem bila na umetniški re-
zidenci v Parizu. Nekatere izmed slik so 
tako prvič predstavljene na tej razstavi."
Galerija na Institutu Jožef Stefan sicer 
ni klasična galerija, a se po mnenju sli-
karke zdi energija, ki jo nudi s svojim 
pretokom znanstvenikov in raziskoval-
cev, res super prostor za njeno razstavo 
z naslovom Čudoviti novi čas. "Čas, ki 
bo, upam, bo z našo spremembo zavesti 
in drugačnim odnosom do živih bitij, 
kmalu prišel," poudarja Barbara Kaste-
lec. Ob tem razmišlja, da imajo Žirovci 
v tem smislu zagotovo to srečo, da so 
Žiri umeščene v zeleno pokrajino, kar 
omogoča tudi pridelavo dobre in kako-
vostne hrane. "To bo velika prednost v 
prihodnosti, ko napovedujejo pomanj-
kanje hrane zaradi klimatskih razmer 
in porasta števila prebivalstva," še pou-
darja Barbara Kastelec, ki ob slikanju si-
cer vodi tudi likovne delavnice za otro-
ke, mladino in odrasle. In vedno znova 
poziva k drugačnemu odnosu do sveta, 
rastlin in živali – tudi v svojem umetni-
škem delu.

Prepleta umetnost in znanost
Akademska slikarka Barbara Kastelec je na razstavi z naslovom Čudoviti novi čas  
v Galeriji Instituta Jožef Stefan predstavila slike zadnjih nekaj let.

Barbara Kastelec gledalca v Čudoviti novi čas popelje s svojimi najnovejšimi deli.  
/ Foto: Marjan Verč

V manjšem formatu / Foto: Marjan Verč
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Kulturni praznik so se v občini Žiri od-
ločili zaznamovati s spletnim dogodkom 
Pojdi z menoj nocoj na obzorje sanj, pri 
katerem so prepletli besede, poezijo in 
glasbo. Pri tem so si po besedah scena-
ristke in režiserke dogodka Maje Justin 
Jerman zastavili ambiciozen cilj – z mla-
dimi ustvarjalci razmišljati o umetnosti 
in kulturi, njeni sedanjosti in prihodno-
sti. "Prav tako smo si izbrali zahteven 
medij, saj smo želeli posnetke kombini-
rati s prenosom v živo, ki je kljub vsemu 
bolj prepričljiv. A nam tehnika ni stala 
ob strani, na širšem območju je prišlo do 
težav z internetnim omrežjem, tako da 
smo predvajanje programa prekinili," je 
pojasnila Maja Justin Jerman. Posnetek 
pa si je kljub temu mogoče ogledati na 
Youtubu. "Takoj po spoznanju, da je nek-
do močnejši od nas in da nam priredi-
tve ne bo uspelo pripeljati do konca, smo 
posneli manjkajoče dele, ki jih je Darjan 
Kacin povezal v film."
Za prisrčen uvod v prireditev so poskr-
beli predšolski otroci Vrtca pri Osnovni 
šoli Žiri, nato pa so skozi predstavitve 
mladih žirovskih ustvarjalcev razpi-
rali večplastnost pomena prihodnje-
ga ustvarjalnega sobivanja in življenja 
v Žireh. O tem so spregovorili Polona 
Mlakar, Katja Bogataj, Barbara Kastelec, 
Liza Kržnar, Erika Mlinar, Anže Cunk, 
Tine Jesenko, Aleš Kacin, Matej Kalan, 
Blaž Kavčič, Janez Kopač, Tadej Oblak, 
Tadej Kržišnik, Klemen Mlinar, Dani 
Mohorič, Darjan Kacin in Nejc Skvarča. 
Njihove izjave je zaokrožil pesniški re-
cital mladega pesnika Janeza Kopača, 
magistra farmacije, ki sam sebe ime-
nuje ljubitelj umetnosti, saj se poleg 
pesnjenja preizkuša še v slikarstvu. "S 
pestrim izborom mladih ustvarjalcev v 
najširšem pomenu te besede smo ho-
teli pokazati, da imamo v Žireh velik 
potencial, skrit v mladih, na nas pa je, 
ali si ga upamo vključiti, da skupaj so-
oblikujemo kulturno krajino v Žireh," 
je poudarila Maja Justin Jerman. V Ži-
reh bi namreč po njenih besedah radi k 
sodelovanju pritegnili več mladih – in 
to je bil razlog, da so se odločili nanje 

nasloviti vprašanja o kulturi v Žireh, 
o njenem stanju, njenih prednostih in 
pomanjkljivostih. "Želeli smo slišati 
njihove rešitve in poglede. Presenečeni 
smo bili nad njihovimi idejami, kritič-
nimi pogledi in predlogi rešitev. Skrajni 
čas je, da jih povabimo k soustvarjanju 
žirovske kulture v najširšem pomenu te 
besede. Čas je, da dobijo možnost in pri-
ložnost." Mladi ustvarjalci so poudarili 
pomen združevanja v kulturi in boljše 
krovne povezanosti, na primer v okviru 
zavodov ali podobnih organizacij. Ne-
kateri so omenjali tudi potrebo po delni 
profesionalizaciji kulture in boljši skrbi 
za arhitekturno dediščino. "Predvsem 
pa je bilo opaziti, da ustvarjalce zanima 

sodelovanje, da se zavedajo problemov 
in bi jih želeli reševati. Skratka, idej in 
predlogov ni manjkalo, treba jih bo za-
četi uresničevati."
Pri pripravi dogodka na spletu jih po 
besedah Maje Justin Jerman ni vodila 
zgolj gledljivost, ampak so želeli tudi 
tehtno vsebino, zato so načrtno izbrali 
temo, ki morda ni najbolj privlačna za 
tak medij in čas. "Se nam pa zdi, da je 
koristna," je pribila.
Kulturni večer so ob glasbeni spremlja-
vi Marka Žaklja in Gabra Baldasina za-
okrožili z izbrano poezijo Janeza Kopača 
v izvedbi Agnes Cankar, Nike Kristan, 
Karmen Strel, Denisa Jurce in Kristiana 
Mazzinija.

Z mladimi ustvarjalci do obzorja sanj ...
V Muzejskem društvu Žiri so v sodelovanju z občino pripravili nekoliko drugačno 
praznovanje Prešernovega dne, saj so ga zaradi epidemije preselili na splet.

Mladi žirovski ustvarjalci so razmišljali o umetnosti in kulturi, njeni sedanjosti in prihodnosti.
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Za pomladno razstavo smo v klekljar-
skem društvu Cvetke Žiri pripravili 440 
malih čipk in sprejeli okrog 250 obisko-
valcev v Galeriji DPD Svoboda; posneli 
smo film, ki ima več kot 1900 ogledov.
Junija je bil svetovni dan klekljanja, ko 
klekljarice na različnih mestih po svetu 
klekljajo in to javno objavijo. Naše kle-
kljarice so imele prijetno klekljarsko do-

poldne pred Ambasado. Na povabilo Ma-
rije Merljak smo se 15. avgusta udeležili 
turistične prireditve Slovenija se predsta-
vi v Stari Fužini v Bohinju. Z manjšo raz-
stavo čipk in klekljanjem smo prikazali 
ohranjanje klekljanja na Žirovskem. Bil 
je zanimiv praznični dan ob plesih fol-
klornih skupin, petju, prikazu še drugih 
domačih obrti, stojnicah domačih izdel-
kov, pritrkovalcev in mnogih zadovoljnih 
obiskovalcih. Avgusta smo sodelovali še 
pri snemanju kratkega filma UNESCO – 
nesnovna kulturna dediščina. Klekljarice 
so se predstavile pred Muzejem Žiri.

Odzvale smo se tudi na pobudo klekljar-
ske skupine Žnurce iz Trebnjega, ki so 
namesto vsakoletne razstave povabile 
slovenske klekljarice, da pošljejo svojo 
fotografijo – klekljarico s kozolcem. Tako 
smo septembra in oktobra pripravili pre-
cej fotografij klekljaric ob žirovskih ko-
zolcih, ki bodo septembra razstavljene v 
Šentrupertu, deželi kozolcev. Kljub ome-
jitvam smo obiskali razstave v Cerknem, 
Idriji, Gradišču in Ljubljani, kjer smo 

imeli na razstavi 14 mask s čipko. Za leto 
2021 smo izdali koledar Miniature.
Bilo je dejavno, razgibano leto, a žal tudi 
žalostno, ko sta prezgodaj odšli dve čla-
nici društva. Sredi leta Mili Primožič, 
ki je poleg vsakoletne priprave doma-
čih razstav v Hiši A. Primožič, delovala 
tudi v mednarodni organizaciji OIDFA. 
Novembra pa se je poslovila še Marica 
Albreht, predsednica društva, mentori-
ca in častna občanka.
Kako bodo videti 15. Slovenski klekljar-
ski dnevi, še ne vemo, v živo ali virtu-
alno. Ne glede na to pa potekajo pripra-

ve kot vsako leto. Za novo sezono so v 
izdelavi velike in večje čipke. Razpisali 
pa smo tudi natečaj, ki bo letos v zna-
menju cvetke. Naj bo v spomin na Ma-
rico Albreht, ki je izdelala nešteto cvetk 
in mnoge podarila. Kar 33 jih hranimo 
v Galeriji Cvetke, vsaka je unikat. Za 
natečaj smo pripravili samo obris cvet-
ke, notranjost pa naj izvirno zapolni po 
svoji zamisli vsaka klekljarica sama.
Upamo, da bo tudi letos razgibano in 
ustvarjalno leto.

Kljub epidemiji razgibano leto
Preteklo leto je minilo v znamenju epidemije covida-19, v svetu je bilo manj razstav, 
manj druženja, manj srečanj ... To pa še ne pomeni, da so Cvetke mirovale.

Cvetke v Bohinju na turistični prireditvi Slovenija se predstavi

Za Cvetkami je kljub epidemiji razgibano 
leto.

Kako bodo videti 15. Slovenski klekljarski dnevi, še ne vemo, v živo 
ali virtualno. Ne glede na to pa potekajo priprave kot vsako leto. 
Za novo sezono so v izdelavi velike in večje čipke. Razpisali pa smo 
tudi natečaj, ki bo letos v znamenju cvetke. Naj bo v spomin na 
Marico Albreht, ki je izdelala nešteto cvetk in mnoge podarila. Kar 
33 jih hranimo v Galeriji Cvetke, vsaka je unikat.
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Štipendijo Združenje umetnikov pode-
ljuje svojim članom kot spodbudo za 
nadaljnje ustvarjanje. "Katja Bogataj je 
s svojim dosedanjim delom pokazala 
zrel, resen in odgovoren pristop do li-
kovnega ustvarjanja. Njeno delo in širo-
ko delovanje na področju kulture veliko 
doprinaša h kvaliteti likovnega dogaja-
nja v regionalnem kot tudi širšem slo-
venskem prostoru," med drugim prebe-
remo v obrazložitvi k štipendiji. 
Katja Bogataj je diplomirala iz kiparstva 
na Akademiji za likovno umetnost in 
oblikovanje v Ljubljani. Poleg klasične-
ga kiparstva – v središču njene pozor-
nosti je oblikovanje varjenih kovinskih 
skulptur – se ukvarja tudi s fotografijo, 
videoinstalacijo, intermedijskimi po-
stavitvami, kostumografijo in plesom. 
Zadnje čase se veliko ukvarja z umetni-
škim videom, ki ga včasih vkomponira 
tudi v instalacije. Z videom se je sicer 
spoznala v času študija in tudi njeno di-
plomsko delo je intermedijska inštala-
cija, na predstavitvi pa se je izrazila tudi 
kot performerka. "Ob izdelavi prvega vi-
dea sem začela sodelovati z Darjanom 
Kacinom iz studia D.K.videoprodukcija. 
Pri njem sem pridobila veliko tehnične-
ga znanja iz videoprodukcije in od ta-
krat naprej sem njegova stalna sodelav-
ka kot asistentka snemanja, produkcije, 
pomagam mu pri pripravi snemalne 
opreme, poteku snemanja, organizaciji 
... Občasno tudi fotografiram in delam 
video montažo," pojasnjuje Katja Bo-
gataj, ki pa ob tem ne znemarja svoje 
osnovne profesije, kiparstva. 
Deluje na širšem umetniškem področju. 
"Že vse življenje me privlačita notranji 
svet in igra energij in tudi na tem po-
dročju skušam razviti vse svoje poten-
ciale. Izdelujem energetske fotografije 
in druge umetnine, ki dvigajo vibracijo 
oziroma boljšajo počutje. V vsak izdelek 
in do vsega, kar počnem, pristopam s 
posebnim umetniškim principom. Ne 
maram polovičarstva. Vse, kar nare-
dim, ustvarim z veliko natančnostjo, 
pozornostjo in dobro mislijo," poudarja 
sogovornica.

Bogatajeva je v umetniškem in kulturno-
-organizacijskem smislu dejavna tudi v 
domačem okolju. Na pobudo predsednika 
društva ŠmaR Matjaža Oblaka je v začet-
ku leta 2020 prevzela organizacijo in vo-
denje razstav v Galeriji zvonika cerkve sv. 
Martina v Žireh. "Zame je bila to novost, 
zato sem bila vesela pomoči Fanči in Ci-
rila Vidmarja, ki sta mi pomagala pred-
vsem s praktičnimi nasveti. Za pomoč 
in prijaznost sem hvaležna tudi župniku 
Andreju Jemcu in kaplanu Anžetu Cun-
ku," Pove Bogatajeva in nadaljuje: "V dru-
štvu ŠmaR dajemo prednost žirovskim 
umetnikom in ustvarjalcem, včasih pa 
povabimo tudi druge. Organizacija takih 
razstav obsega različna dela, od čiščenja, 
postrežbe, nagovora, postavitve razstave 
do prevoza avtorjevih del, iskanja nasto-
pajočih, oblikovanja letakov in še česa, 
pri čemer mi pomaga Darjan." Epidemija 
je lani nekoliko okrnila program, a jim je 
jeseni vseeno uspelo pripraviti dve raz-
stavi, ob 40-letnici Žirovskega občasnika 
in likovne sekcije KUD Trata Gorenja vas. 
Letos načrtujejo štiri razstave.
Na vprašanje o oddaljenosti od Škofje 
Loke in Ljubljane odgovarja: "Med ustvar-
janjem imam rada svoj mir, zato mi od-
daljenost od mestnih središč ne predsta-
vlja nikakršnih ovir. Žiri so odličen kraj 
za ustvarjalni navdih in delo. Pogrešam 

le prostor, ki bi bil dovolj velik in prime-
ren za moje ustvarjanje." Njen priljublje-
ni kiparski material je namreč jeklo, ki 
ga vari in oblikuje skulpture. Velik izziv 
je zato shranjevanje umetnin, ki so se, 
kot pravi, v vseh letih že kar namnožile. 
"Nekatere manjše izdelke imam razsta-
vljene po domači hiši. Sem pa zelo hva-
ležna, da imam ob sebi prijazne ljudi, ki 
razumejo moje stiske in mi pomagajo. 
Naj omenim soseda Marjana Gantarja, 
ki mi hrani skulpture, nekaj jih imam 
pri Viljemu Hofu v Škofji Loki, moja naj-
večja instalacija pa je v Metaliki Kacin, 
v podjetju moje velike podpornice Joži."
Katja Bogataj že več let razmišlja o dru-
štvu žirovskih umetnikov in ustvarjalcev, 
v katerem bi se zbirali ljubitelji različnih 
zvrsti umetnosti in drugih dejavnosti, od 
slikarjev, kiparjev, arhitektov, oblikoval-
cev, fotografov, piscev, medijskih delav-
cev, plesalcev in drugih. "Društvo bi bilo 
vez in priložnost za spoznavanje, sodelo-
vanje, organizacijo skupnih nastopov in 
razstav, pomoč pri uveljavljanju članov 
in povezovanju z drugimi društvi in regi-
jami," razmišlja, zavedajoč se, da bo za to 
treba oblikovati močno ekipo sodelavcev. 
Da mogoče še ni prišel čas za ustanovitev 
takega društva, mogoče bo prišel kmalu, 
sama pa pravi: "Sanjati je treba, in ko bo 
čas, se sanje uresničijo."

Žiri so odličen kraj za ustvarjalni navdih in delo
Združenje umetnikov Škofja Loka je Groharjevo štipendijo za leto 2020 podelilo 
akademski kiparki Katji Bogataj iz Žirov.

Katja Bogataj se je lansko jesen v Galeriji Pogled v Kamniku predstavila z razstavo fotografij  
z naslovom Ujeti v globalnem svetu. / Foto: Igor Kavčič
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Na podlagi Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kme-
tijstva in podeželja v občini Žiri (Ur. l. RS, št. 43/2015) in Odloka 
o proračunu Občine Žiri za leto 2021 (UGSO, št. 68/2020) Obči-
na Žiri objavlja

JAVNI RAZPIS
ZA OHRANJANJE IN SPODBUJANJE RAZVOJA 

KMETIJSTVA IN PODEŽELJA V OBČINI ŽIRI V LETU 2021 

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz prora-
čuna občine v skupni višini 24.400,00 evrov za namene, ki prispe-
vajo k ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva, gozdarstva in 
podeželja. Sredstva so zagotovljena na proračunskih postavkah 
04.1.1.01 – Državne pomoči za področje kmetijstva in 04.1.1.05  – 
Ukrepi de minimis in ostali ukrepi na področju kmetijstva.

Pomoči po ukrepih: 
Ukrep 1: Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena 
sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kme-
tijsko proizvodnjo (13. čl. pravilnika)

Pomoč za naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proi-
zvodnjo se lahko dodeli za:
· Podukrep 1.1 Posodabljanje kmetijskih gospodarstev,
· Podukrep 1.2 Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov.
Okvirna višina sredstev skupaj za ukrep 1: 19.400 evrov. 

UKREP 3: Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih 
in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na 
kmetiji – de minimis (20. člen pravilnika)

Cilj pomoči je diverzifikacija dejavnosti na kmetijskih gospodar-
stvih v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter 
širjenje nekmetijskih dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih.
Okvirna višina sredstev: 1.500 evrov.  

UKREP 4: Pomoč za izobraževanje in usposabljanje na podro-
čju nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave in trže-
nja (21. člen pravilnika)

Cilj pomoči je doseganje višje ravni strokovne izobraženosti in 
usposobljenosti kmetov in njihovih družinskih članov s področja 
nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave in trženja kmetij-
skih proizvodov, ki niso proizvodi primarne kmetijske proizvodnje.
Okvirna višina sredstev: 500 evrov. 

UKREP 5: Gozdarski ukrepi (Nove investicije za delo v gozdu – 
22. člen pravilnika)

Z ukrepom se prispeva k zmanjšanju nesreč v gozdu ter k boljši 
strojni in tehnični opremi kmetijskih gospodarstev, ki imajo v la-
sti gozdne površine.
Okvirna višina sredstev: 2.000 evrov.   

UKREP 6: Podpora delovanju društev s področja kmetijstva in 
razvoja podeželja (25. člen pravilnika)

Namen ukrepa je izmenjava znanj in izkušenj med prebivalstvom, 
ki živi na podeželju, in dvig kakovosti življenja na podeželju.
Okvirna višina sredstev: 1.000 evrov. 

Rok za prijavo na javni razpis je: 15. 3. 2021. 
Vloge se oddajo osebno ali po pošti na naslov: Občina Žiri, Loška 
c. 1, 4226 Žiri s pripisom: »JAVNI RAZPIS  – KMETIJSTVO 2021«. 

Štev.:    410-0001/2021-1     
Datum: 8. 1. 2021      

Mag. Janez Žakelj
Župan

Besedilo celotnega razpisa je objavljeno na spletni strani  
www.ziri.si. 

Na podlagi Pravilnika o dodelitvi nepovratnih sredstev za namen 
nakupa in vgradnje malih čistilnih naprav v občini Žiri (Ur. l. RS 
št. 55/2011) objavlja Občina Žiri

JAVNI RAZPIS
ZA DODELITEV NEPOVRATNIH FINANČNIH SREDSTEV  

ZA NAKUP IN VGRADNJO MALIH KOMUNALNIH ČISTILNIH 
NAPRAV V OBČINI ŽIRI ZA LETO 2021

PREDMET JAVNEGA RAZPISA
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje nakupa in vgradnje 
malih (individualnih ali skupinskih) čistilnih naprav za čiščenje 
komunalne odpadne vode, zmogljivosti čiščenja do 50 popula-
cijskih ekvivalentov (PE) na območju Občine Žiri. Višina sred-
stev, namenjenih za sofinanciranje malih čistilnih naprav za leto 
2021 znaša 3.000,00 evrov.

SPLOŠNI POGOJI ZA PRIDOBITEV SREDSTEV
1. Na razpis se lahko prijavijo fizične osebe s stalnim prebivali-
ščem v občini Žiri in dokazili o načrtovani gradnji objekta za čišče-
nje komunalne odpadne vode, skladno s pogoji javnega razpisa.
2. Občina Žiri bo sofinancirala vloge skladno s Pravilnikom o do-
delitvi nepovratnih finančnih sredstev za namen nakupa in vgrad-
nje malih čistilnih naprav v Občini Žiri (Uradni list RS, št. 55/11).

VLOGA – PRIJAVNI OBRAZEC
Vsebina vloge zajema izpolnjen obrazec z osnovnimi podatki 
prosilca, objekta, številom oseb, prijavljenih na navedenem na-
slovu, ter obvezne priloge.

ROK IN NAČIN PRIJAVE
Zainteresirani prosilci lahko oddajo vloge-prijavne obrazce za 
dodelitev finančnih sredstev skladno s Pravilnikom kadarkoli v 
tekočem letu, vendar najkasneje do 30. septembra 2021.

DATUM ODPIRANJA VLOG 
Prvo odpiranje vlog bo 20. aprila 2021, naslednje pa 18. junija 
2021 in 1. oktobra 2021. 

DVIG RAZPISNE DOKUMENTACIJE
Razpisna dokumentacija v celoti je od dneva objave javnega raz-
pisa do izteka prijavnih rokov dosegljiva na spletni strani Občine 
Žiri www.ziri.si. Prosilci lahko dvignejo razpisno dokumentacijo 
tudi v vložišču Občine Žiri, Loška cesta 1, 4226 Žiri.

Mag. Janez Žakelj
Župan
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Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju investicij v vaške vodovo-
de v občini Žiri (Ur. l. RS, št. 104/07, 109/07) župan Občine Žiri 
objavlja

JAVNI RAZPIS
ZA SOFINANCIRANJE INVESTICIJ V VAŠKE VODOVODE  

V OBČINI ŽIRI V LETU 2021

I.  NAROČNIK
Občina Žiri, Loška cesta 1, 4226 Žiri

II. PREDMET JAVNEGA RAZPISA 
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz 
proračuna občine v skupni višini 6.000 EUR za sofinanciranje 
investicij v individualno vodooskrbo in sofinanciranje investicij 
vaških vodovodov.

III. SPLOŠNA DOLOČILA – POGOJI ZA UPRAVIČENCE
Upravičeni prejemniki pomoči po tem pravilniku so:
·  kmetijska gospodarstva in fizične osebe, ki imajo stalno biva-

lišče v občini Žiri, 
·  vaške vodovodne skupnosti, ki so organizirane v skladu s Sta-

tutom Občine Žiri,
·  prednostni upravičenci so vlagatelji, ki izvajajo investicije, ki 

so zahtevane z odločbami pristojnega inšpektorata, in tisti vla-
gatelji, ki so vlogo oddali že v razpisu za letu 2020, a se vloga 
zaradi pomanjkanja sredstev ni realizirala.

IV. UKREPI, PREDMETI PODPORE, VIŠINA POMOČI TER VIŠINA 
SREDSTEV 
Za uresničevanje ciljev oskrbe z zdravo pitno vodo in ohranja-
nja in razvoja podeželja v občini se finančna sredstva usmerjajo 
preko naslednjih ukrepov:
  
1. investicije v izgradnjo infrastrukture za zagotovitev osnovne 
vodooskrbe in požarne varnosti; znesek pomoči: 5.000 evrov,
2. analize zdravstvene ustreznosti pitne vode individualnih vo-
dovodov; znesek pomoči: 1.000 evrov.
 
V. RAZPISNA DOKUMENTACIJA
Razpisna dokumentacija v celoti je na voljo od dneva objave 
javnega razpisa do izteka prijavnega roka v sprejemni pisarni 
Občine Žiri, dostopna pa je tudi na spletni strani Občine Žiri: 
www.ziri.si.

VI. ROK IN NAČIN ODDAJE VLOG
Rok za prijavo na javni razpis je: 23. 4. 2021 do 12. ure. 
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznem prijavnem obrazcu, 
vsebovati mora vse v obrazcu zahtevane podatke in priloge in 
mora biti na ustreznih mestih podpisana in žigosana. Vloge se 
oddajo osebno v sprejemni pisarni občine ali pošljejo na naslov: 
Občina Žiri, Loška c. 1, 4226 Žiri. 

VII. OBRAVNAVA VLOG IN POSTOPEK ODOBRITVE 
Vloge, prispele na javni razpis, pregleda in oceni komisija, ki jo 
za ta namen imenuje župan občine. Na podlagi zapisnika komi-
sije se izda sklep, s katerim se opredelijo namen, višina odobre-
nih sredstev in opravičljivi stroški.

VIII. RAZPOREDITEV SREDSTEV
Če bo za posamezen ukrep prispelo manj vlog, kot je razpisanih 
sredstev, se prosta sredstva lahko prerazporedijo na drug ukrep 
znotraj javnega razpisa.

IX. OBVEŠČANJE O IZIDU
O izidu javnega razpisa bodo vlagatelji obveščeni najkasneje v 
15 dneh od zaključka roka za oddajo vlog.

Mag. Janez Žakelj
Župan

Na podlagi 24., 66. in 79. člena Zakona o uresničevanju javne-
ga 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 var-
stvu kulturne dediščine (Ur. l. RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – OR-
ZVKD39, 90/12, 111/13, 32/16, 21/18 - ZNOrg), Odloka o prora-
čunu Občine Žiri za leto 2021 (UGSO, št. 68/2020) in Pravilnika 
o sofinanciranju programov 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 2021  

PREDMET JAVNEGA RAZPISA 
Predmet sofinanciranja so kulturni programi (dejavnosti izva-
jalcev, ki niso javni zavodi, je pa njihovo delovanje v javnem 
interesu), in kulturni projekti (posamične aktivnosti kulturnih 
izvajalcev), 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 elektron-

skih 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 2021 
znaša 74.600,00 evrov, ki so zagotovljena v proračunu Občine 
Žiri.

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

re ali imajo v pravilih društva določeno, da opravljajo dejavno-
sti s področja kulture,

·  samozaposleni v kulturi, vpisani v razvid samostojnih ustvar-
jalcev 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 de-
diščine ter kulturnih dvoran oz. prireditvenih prostorov,
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·  pravne ali fizične osebe, ki imajo registrirano dejavnost zalo-
žništva in nastopajo kot založniki.

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

ROK IN NAČIN ODDAJE VLOG
Vloga na razpis mora biti izpolnjena na prijavnem obrazcu, s 
priloženimi zahtevanimi prilogami in dokazili.  Vloge vlagatelji 
pošljejo ali oddajo osebno na naslovu Občina Žiri, Loška cesta 1, 
4226 Žiri. Rok za prijavo na javni razpis je 5. 4. 2021. 

Štev.: 410-0003/2021-1     
Datum: 8. 1. 2021       
     Župan                            

mag. Janez Žakelj 

Besedilo celotnega razpisa je objavljeno na spletni strani  
www.ziri.si.   

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju množičnih in turističnih 
prireditev v občini Žiri (Ur. l. RS, št. 23/2011) in Odloka o prora-
čunu Občine Žiri za leto 2021 (UGSO, št. 68/2020) Občina Žiri 
objavlja 

JAVNI RAZPIS
ZA SOFINANCIRANJE MNOŽIČNIH IN TURISTIČNIH  

PRIREDITEV V OBČINI ŽIRI ZA LETO 2021

1. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje kvalitetnih in od-
mevnih množičnih turističnih prireditev na visokem organizacij-
skem nivoju, ki se vključujejo v turistično ponudbo kraja in jo 
dopolnjujejo ter privabijo čim večje število enodnevnih obisko-
valcev;
· turistične in zabavne prireditve,  
· množične športno-rekreativne prireditve,   
· množične kulturno-zabavne prireditve.  

2. Skupna višina proračunskih sredstev v letu 2021 znaša 
14.000,00 evrov, ki so zagotovljena na proračunski postavki  
08.3.1.11 – Sofinanciranje prireditev v kraju. 

3. Upravičenci do proračunskih sredstev po tem razpisu so 
pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki, ki imajo 
sedež oziroma stalno bivališče v občini Žiri in ki nameravajo or-
ganizirati množično turistično prireditev na območju občine Žiri. 
Posamezen organizator lahko kandidira za organizacijo največ 
dveh množičnih turističnih prireditev v koledarskem letu.

4. Na razpis za dodelitev sredstev se interesenti prijavijo z razpi-
snim obrazcem, ki je na voljo na spletni strani www.ziri.si. Vlogo 
oddajo osebno ali po pošti na naslov Občina Žiri, Loška cesta 1, 
Žiri, najkasneje do 22. 3. 2021. 

5. Upravičenec je na podlagi tega razpisa dolžan: 
·  razpolagati z ustreznim dovoljenjem za izvedbo prireditve,
·  načrtovano prireditev vključiti v občinski koledar prireditev, 
·  pri oglaševanju prireditve navajati dejstvo, da prireditev sofi-

nancira Občina Žiri, 
·  oddati zaključno poročilo do postavljenega roka vključno z 

verodostojnimi računovodskimi listinami, s katerimi dokazuje 
upravičene stroške izvedene prireditve (kopije računov in potr-
dila o plačilu).

Zaključno poročilo z zahtevanimi prilogami mora upravičenec 
dostaviti po izvedbi prireditve oz. najkasneje do 19. 11. 2021. 
Za prireditve, izvedene v mesecu novembru ali decembru 2021, 
mora upravičenec zaključno poročilo z zahtevanimi prilogami 
dostaviti najkasneje do 15. 2. 2022. 

6. Dodatne informacije v zvezi z razpisom zainteresirani dobijo v 
času uradnih ur na telefonski številki 04 50 50 713 pri Nini Lukan.

Štev.:    410-0002/2021-1      
Datum: 8. 1. 2021     

Župan
mag. Janez Žakelj

Besedilo celotnega razpisa je objavljeno na spletni strani  
www.ziri.si.

Na podlagi Pravilnika za vrednotenje ter sofinanciranje druš-
tvenih in drugih družbenih dejavnosti v občini Žiri (UGSO, št. 
27/2020) in Odloka o proračunu Občine Žiri za leto 2021 (UGSO, 
št. 68/2020) Občina Žiri objavlja 

JAVNI RAZPIS 
ZA SOFINANCIRANJE DRUŠTVENIH IN DRUGIH DRUŽBENIH 

DEJAVNOSTI V OBČINI ŽIRI ZA LETO 2021 

1. Predmet javnega razpisa: 
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje redne dejavnosti in 
projektov v skladu z letnim programom upravičencev na podro-
čju društvenih in družbenih dejavnosti;
·  humanitarnih dejavnosti (zbiranje sredstev in denarja za po-

moč socialno šibkim posameznikom, humanitarne akcije),
·   programov na področju turizma,
·   socialnih programov (vključevanje različnih skupin, bolnikov, 

ljudi s posebnimi potrebami, marginalnih skupin) in zdravstve-
nih programov (npr. organizirana terapevtska vadba, informira-
nje in ozaveščanje itd.),

·   mladinskih, srednješolskih, študentskih programov,
·  programov za invalide in upokojenskih programov,
·  programov vojnih veteranov,
·  programov za promocijo varstva okolja, ekologije,
·  programov religioznih organizacij,
·  programov raznih stanovskih združenj,
·  programov specifičnih športnih panog.

2. Upravičenci:
Upravičenci do proračunskih sredstev so po tem razpisu izva-
jalci, organizirani v  organizacijski obliki: društvo, klub, združe-
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nje, nevladna, 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).

3. Višina sredstev: 
Skupna višina proračunskih sredstev v letu 2021 znaša 
30.160,00 evrov. 

4. Rok za prijavo na javni razpis in način dostave vlog:
Na javni razpis za dodelitev sredstev se zainteresirani prijavijo 
z razpisnim obrazcem, ki je na voljo na spletni strani www.ziri.
si. Prijave je treba dostaviti osebno ali po pošti na Občino Žiri, 
Loška cesta 1, Žiri, najkasneje do 15. 6. 2021.  

Štev.: 410-0004/2021-1    
Datum: 8. 1. 2020      

Mag. Janez Žakelj
Župan

Besedilo celotnega razpisa je objavljeno na spletni strani 
 www.ziri.si. 

Na podlagi Odloka o istovetnostnih simbolih in priznanjih Ob-
čine Žiri (Ur. l. RS, št. 61/06, 47/10, 33/14, 7/19) Komisija za 
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občinskega sveta 
Občine Žiri objavlja 

JAVNI POZIV
ZA ZBIRANJE PREDLOGOV ZA PODELITEV OBČINSKIH  

PRIZNANJ ZA LETO 2021:  NAZIV ČASTNI OBČAN – ČASTNA 
OBČANKA OBČINE ŽIRI IN PRIZNANJE OBČINE ŽIRI

1. Naziv častni občan, častna občanka je najvišje častno 
priznanje Občine Žiri. Je priznanje posamezniku za njegovo 
življenjsko delo. Podeljuje se za trajne dosežke na znanstve-
nem, ekonomskem, kulturnem, razvojnem, vzgojno-izobraže-
valnem, športnem, naravovarstvenem, humanitarnem ali dru-
gem področju dela posamezniku, ki je s svojim delovanjem 
tako prispeval k razvoju, ugledu in uveljavitvi Občine Žiri, da 
ima to trajni pomen. Priznanje častni občan oziroma častna 
občanka se podeljuje izjemoma, vendar ne več kot eno na 
leto. 

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

Utemeljene predloge za podelitev naziva častni občan, častna 
občanka in priznanj lahko podajo posamezniki, skupine ob-
čanov, gospodarske družbe, javni zavodi, politične stranke 
in neodvisne liste, zastopane v občinskem svetu Občine Žiri, 

društva, državni organi, vaške skupnosti in druge organizacije 
ter skupnosti. 

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

nja in osnovne osebne/matične podatke,
· vrsto predlaganega priznanja, 
· obrazložitev predloga,
·  kratko obrazložitev predloga (do 700 znakov brez presledkov 

za predstavitev na podelitvi v primeru izbora za priznanje 
Občine Žiri in do 1000 znakov za častnega občana/častno 
občanko),

· pisno soglasje predlaganega kandidata za priznanje.

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

Predloge za občinska priznanja za leto 2021 zbira Komisija za 
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, in sicer na naslo-
vu Občina Žiri, Loška cesta 1, 4226 Žiri, s pripisom »OBČINSKA 
PRIZNANJA«. Komisija bo obravnavala predloge, ki bodo pri-
speli priporočeno po pošti ali osebno na sedež Občine Žiri do 
vključno 10. maja 2021. Nepopolnih in nepravočasnih predlo-
gov komisija ne bo obravnavala. Komisija bo predloge ocenila 
ter posredovala mnenje v obravnavo in odločitev Občinskemu 
svetu Občine Žiri. 

Žiri, 10. 2. 2021
Št.: 094-0001/2021-1

Vesna Kranjc l. r., 
predsednica Komisije za mandatna vprašanja, 

volitve in imenovanja

Žiri in Žirovci izhajamo iz okolja, kjer nas športni duh spremlja že 
od nekdaj. Tudi v Vrtcu pri OŠ Žiri se trudimo otrokom ponuditi čim 
več športnih aktivnosti. Med drugim so v letošnji zimi, ki nas je 
bogato obdarila s snegom, otroci starejših skupin zavzeto trenirali 
tek na smučeh. Naša tovarna Alpina pa je še enkrat z veliko dona-
cijo tekaške opreme poskrbela, da bomo otroke lahko še naprej 
vzgajali v aktivne in športne ljudi. V imenu kolektiva Vrtca pri OŠ 
Žiri se iskreno zahvaljujemo za podarjeno opremo. Z vašo pomočjo 
bodo vzgojiteljice še naprej spodbujale gibalni razvoj otrok. Veseli-
mo se tudi prihodnjega sodelovanja in vam želimo veliko uspehov.  
Andreja Oblak Kavčič, pomočnica ravnatelja

Zahvala za podarjeno tekaško opremo
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V februarju, mesecu kulture in ljubezni, 
bomo ob obisku žirovskega oddelka Glas-
bene šole Škofja Loka spoznali Matjaža 
Samotorčana, pevca, v katerem glasbena 
iskra gori že od otroških dni in je s svojim 
glasom sooblikoval podobo pesmi različ-
nih glasbenih sestavov, študijskega razi-
skovalca zborovske glasbene zgodovine in 
učitelja, ki skozi nauk o glasbi učencem 
razkriva njene neskončne dimenzije … 
• Kako se spominjate svojih glasbe-
nih začetkov?
Mislim, da me glasba spremlja res že 
od ranega otroštva, saj so se takrat star-
ši večkrat dobili z družinskimi prijatelji 
z namenom skupinskega komornega 
petja. Menda sem takrat dobil željo po 
petju v zboru, ki je v Glasbeni šoli Izola 
predstavljal temelj začetnega glasbene-
ga izobraževanja. Zborovska pot me je 
kasneje vodila v mladinski pevski zbor 
Glasbene šole Izola, Perpetuum Jazzile in 
komorni zbor Ave pa sta bila nekakšno 
vodilo na glasbeni poti do vpisa na aka-
demijo za glasbo. Menim, da sem med 
akademskim izobraževanjem največ iz-
kušenj dobival skozi študijske zbore in 
mednarodni zbor Utopija in Realnost. 
• Dolga leta ste se v glasbi udejstvova-
li kot zborovski pevec, nato pa postali 
učitelj, ki se je iz Primorske preselili 
na Gorenjsko in se zaposlil v Glasbeni 
šoli Škofja Loka. Kako se kot Primorec 
oziroma Istran počutite med Ločani in 
Žirovci? Kaj vam pomeni delo učitelja? 
Bolj kot Istran se počutim Primorec 
– nekako sem gravitiral na kraje v Vi-
pavski dolini, kjer sem preživel tudi 
srednješolska leta. V meni je nekako ve-
dno tlela ideja o tem, da bi želel ljudem 
pomagati ali jih voditi skozi izobraže-
vanje, saj sem prepričan, da je merilo 
napredka samo to, koliko znanja (izku-
šenj) uspe ena generacija predati dru-
gi. Zdi se mi, da sem se kot učitelj zelo 
lepo ujel s kolektivom glasbene šole, 
pa tudi učenci so me hitro in zelo lepo 
sprejeli. Slednjim se res zahvaljujem za 
konstruktivno delo, ki ga opravljajo na 
daljavo, glasbeni šoli pa za podporo v 
obliki urejenega učnega procesa. Pa tudi 

za vse pogovore in res dobro sodelova-
nje z ostalimi učitelji in vodstvom. 
• Poučujete nauk o glasbi, predmet, ki 
sodi k vsakemu inštrumentu, a mogo-
če ne najbolj k vsakemu od učencev, ki 
si želi igrati glasbilo. Kakšen izziv je za 
vas priprava pouka, da je tudi teore-
tični del glasbene šole za učence zani-
miv? Zakaj je dobro poznavanje glas-
benega nauka pomembno za vsakega 
dobrega glasbenika? 
Teorija me je vedno veselila, ker je podpi-
rala svobodo, ki jo vsak glasbenik potre-
buje pri igranju svojega inštrumenta ali 
petja z namenom pravilne interpretacije 
skladb. Teoretično znanje tako nikakor 
ne sme postati "piflanje" podatkov, am-
pak mora izhajati iz prakse, ki se potem 
pretopi v teorijo. Seveda je treba določene 
stvari znati tudi na pamet, a ključno je 
to, da glasba tudi pri nauku zaživi. Po-
mena teoretičnega znanja, ki je "živo", pa 
se učenci večkrat zavejo šele kasneje, ko 
se povežejo s prijatelji v ansamble, bende 
ali orkestre, ki igrajo popularno, naro-
dno-zabavno ali džezovsko glasbo in na 
tej točki večini ljudi postane žal, da niso 
bolje spremljali pouka nauka o glasbi. 
Verjamem pa, da je učencem lahko te-
oretično znanje na tej točki glasbenega 
izobraževanja precej duhamorno. Kljub 
vsemu se v glasbeni šoli trudimo, da ta 
pouk kar se da popestrimo ter vsemu te-

oretičnemu znanju dodamo praktično in 
uporabno vrednost. 
• Koliko glasbenih navdušencev letos 
poučujete v Žireh? Nam lahko zaupate 
kakšno zanimivo dejstvo iz sveta nau-
ka o glasbi, ki učence običajno najbolj 
navduši? 
Glavnina mojega poučevanja se odvija v 
Žireh, kjer poučujem 47 učencev. Navdu-
šenje nad glasbo skušam vplesti v vsako 
uro, čeprav je to pri trenutnem delu na 
daljavo včasih precej težko. Recimo, da 
se veliko učencem skušam približati na 
ta način, da jim dovolim, da naredijo na-
pako in jim dam nekako vedeti, da s tem 
v začetku ni nič narobe. Smeh pa nasto-
pi takrat, ko z njihovo napako zapojem 
kako znano melodijo (poslušanje res ni 
prijetno). Je pa pouk v tem času mogoče 
večkrat dopolniti z dobrimi multimedij-
skimi vsebinami, ki jih resnično s pri-
dom uporabljam pri svojem delu. 
• Poleg nauka o glasbi pa poučujete 
tudi v glasbeni pripravnici, ki je za-
dnji dve leti na voljo tudi najmlajšim 
v Žireh. Kako teče samo šolsko delo z 
najmlajšimi? 
Delo z najmlajšimi je v trenutni situaci-
ji precejšen izziv – ure s pomočjo video 
konferenc žal niso izvedljive, ker so ti 
učenci živahni in jih je pri delu v živo ve-
liko lažje voditi kot na daljavo. Kljub vse-
mu sem delo postavil v spletne učilnice, 

Glasba ga spremlja od ranega otroštva
Matjaž Samotorčan – pevec, ki skozi teorijo z mladimi v žirovskem oddelku Glasbene 
šole Škofja Loka raziskuje neskončne glasbene dimenzije

Delo na daljavo je kljub moderni tehnologiji za učitelje velik izziv. / Foto: Katarina Erlah
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Smo manjša šola, a imamo vse, kar imajo večje. Celo 
več,  prav naša majhnost postaja velika prednost, saj k 
nam prihajajo dijaki treh programov iz različnih osnov-
nih šol (Idrija, Spodnja Idrija, Cerkno, Črni Vrh, Žiri, 
Logatec, Vrhnika, Rovte in Most na Soči). To jim ponu-
ja možnost srečevanja in spoznavanja pri zunajšolskih 
dejavnostih, projektih, na tednih športa in ekskurzijah. 
Skupaj ustvarjajo različne šolske dogodke in prireditve. 
Tudi na ta način gojimo za nas vse pomembno medse-
bojno spoštovanje in pomoč. 
Na šoli zagotavljamo varno in spodbudno okolje ter 
osebni pristop. Osnovna spodbuda za dijake je  kvali-
teten pouk in aktivnosti, povezane z njim. Učitelji se 

stalno izobražujemo, vključujemo v projekte in v svojo 
učno prakso vnašamo inovativne učne pristope. V skrbi 
za celostni razvoj mladostnika ne ponujamo samo učne 
vsebine, dijaki se lahko vključujejo v različne aktivnosti 
in obšolske dejavnosti.  Tu lahko razvijajo ali spoznavajo 
svoja močna področja in najdejo tisto, kar jih veseli. 
Prav naša majhnost omogoča posluh za posameznika, 
spremljanje dijaka in njegov napredek. Če se pojavijo 
težave, ga spodbujamo in mu pomagamo. Učitelji na 
konzultacijah nudijo dijakom utrjevanje snovi ali doda-
tno razlago ali nadgrajevanje znanja z dodatnimi izzivi. 
Tudi vsa ocenjevanja, tako ustna kot pisna, so vnaprej 
dogovorjena, da dijaki lahko dosegajo najboljše ocene. 

Zato lažje načrtujejo in uskladijo svoje obveznosti v 
šoli in izven nje, posebej aktivni športniki, kulturniki in 
glasbeniki. Dejstvo, da je pouk organiziran samo v do-
poldanskem času, aktivnim dijakom omogoča, da se še 
naprej udejstvujejo pri dejavnosti v klubih in društvih, 
katerih člani so. Veseli smo njihovih športnih in kultur-
nih uspehov, še bolj pa zadovoljni in ponosni na vsako 
uspešno zaključeno leto vsakega dijaka posebej.
Šola je pomemben del življenja najstnikov. V najob-
čutljivejših letih njihovega odraščanja je še kako po-
membno, da imajo v šolskih klopeh ob sebi sošolce, uči-
telje in prijatelje, ki jim je mar zanje, ki jih sprejemajo 
in spoštujejo. Prav zato je Gimnazija Jurija Vege Idrija 
prava izbira. 

Karmen Vidmar, ravnateljica 

Na idrijski gimnaziji pripravljeni na prihodnost

kjer učence skozi interaktivno sestavlje-
no predstavitev vodim skozi osnovna 
glasbena znanja ter predstavitve inštru-
mentov, tu in tam se pa naučimo tudi 
kako otroško pesem. V teh urah se sku-
šam vživeti v otroško miselnost, aktual-
ne kvalitetne risanke, zgodbe in glasbo, 
ki jo otroci že poznajo iz zabavnega sve-
ta, ter to skušam povezati z znanjem, ki 
ga "morajo" usvojiti. Glasbena pripravni-
ca tako postane tista prva oblika pouka, 
ki je bolj podobna glasbenim uricam kot 
pravemu pouku. Je pa vedno na koncu 
ena mini domača naloga. Toliko, da ob 
vsem skupaj zaposlim malenkost tudi 
starše (ki so otrokom res odlična podpo-
ra). Morda se ob urah tudi oni zabavajo – 
nekateri so to v povratnih sporočilih tudi 
priznali in tega sem resnično vesel. 
• Kako drugače pa najmlajši dojemajo 
glasbo? Kaj jih najpogosteje zanima? 
Otroški um je neomejen vir kreativnosti 
in idej, ki mu sam raje dajem vodenje 
kot pa to, da bi ideje zatiral. Otrok vča-
sih pomisli na stvari, ki se jih sam ne 
spomnim, in med poukom si večkrat 
vzamem čas, da se odgovoru načudim, 
čeprav učenci tega ne opazijo. Lahko 
pa do naslednje ure idejo razvijem in 

učenca na tak način pohvalim. Menim, 
da je to tisto, kar jih pritegne, da k na-
slednji uri pridejo navdušeni. 
• Delo z mladimi je poseben izziv, da 
je bilo v preteklem letu še "zabavneje" 
pa je poskrbela epidemija covida-19, 
ki je življenje in šolo preselila na splet. 
Kako vam je uspelo z učenci stkati ti-
sto pravo virtualno povezavo, da vaše 
delo nemoteno in dobro teče?
Poučevanje glasbene teorije na dalja-
vo je bil kar velik izziv, saj sem učen-
ce pred začetkom dela na daljavo videl 
enkrat, nekatere dvakrat. Ni šlo vse kot 
po maslu, je pa vsa stvar stekla ob do-
bri multimedijski opremi, ki omogoča 
risanje in pisanje po učbenikih na da-
ljavo. Seveda pa to ni vse – se je treba z 
učenci med uro tudi pogovoriti, če jim 
kaka snov predstavlja težave. Je pa več-
krat težko tako učencem kot meni, a 
mislim, da drug drugega z dobro mero 
spoštovanja in res dobrega sodelovanja 
podpiramo v pravi smeri. Zelo dobro 
učiteljsko podporo dobivam tudi s stra-
ni učiteljice Katarine Erlah, ki nauk o 
glasbi poučuje v Škofji Loki. 
• Kaj si želite zase in svoje učence v 
letošnjem šolskem letu in kaj bi spo-

ročili tistim prihodnjim učencem (pa 
tudi njihovim staršem), ki jih glasba 
mika, pa še niso zbrali poguma za vpis 
v glasbeno šolo? 
Želje zase so predvsem take, da bi se 
znal kot učitelj napajati iz pravih stva-
ri, ki bi mi omogočale, da bi zanos do 
glasbe predajal naprej učencem in se 
pri delu ne bi "izpraznil". Ne nazadnje 
je s tem povezano tudi to, ali kot uči-
telj znam slišati potrebe učencev, pri 
čemer upam, da tega v teh težkih ča-
sih ne izgubim. Učencem, ki jih glasba 
in glasbena šola mikata, pa želim, da 
vedo, da je lahko glasba zelo dober po-
potnik tudi v teh težkih časih – spozna-
vanje njenih novih dimenzij pa lahko 
pripelje tako starše kot učence do no-
vih svetov, ki jih besede ne morejo opi-
sati, človek pa ne izraziti drugače, kot 
skozi glasbo. 
• In če tale pogovor zaključiva s po-
sebno mislijo o glasbi – kaj pravi vaša 
najljubša?
Vsak nosi v sebi svojo dimenzijo glas-
be. Skušajmo jo negovati, poslušati, se ji 
predati. Nikoli ne vemo, kdaj nam bo v 
tolažbo ali ponos, ko jo bomo kot droben 
prstni odtis oddali v večjo umetnino. 
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V soboto, 23. januarja, smo bili priča 
suvereni zgodovinski zmagi slovenske 
ženske skakalne ekipe, v kateri sta bili 
tudi dve članici SSK Žiri. Ema Klinec in 
Nika Križnar sta več kot dostojno pred-
stavljali klub. Prva je celo prikazala naj-
daljši skok tekme. V nedeljo, 24. janu-
arja, je na drugo stopničko skočila Ema 
Klinec, ki je tudi s tem napovedala boj 
za najvišje uvrstitve v tej drugačni, s co-
vidom-19 obarvani sezoni smučarskih 
skokov. Tudi s tem se ime Žirov sliši da-
leč po svetu. Ravno športni ambasadorji 
so tisti, ki širijo glas o Žireh kot mestu 
športa.
Kljub temu pa ne smemo mimo druge-
ga mesta Nike Križnar z uvodne tekme v 
zimsko sezono v avstrijskem Ramsauu. 
Takrat je Nika priznala premoč doma-
činki Mariti Kramer, ki je v drugi seriji 
pristala pri ženskem rekordu skakalni-
ce 96 metrov. Ema na uvodni tekmi (za-
radi zdravstvenih težav) ni nastopila. 
Vsekakor Nika in Ema nista edini čla-
nici te odlične zasedbe ženskih smučar-
skih skokov. Premalokrat poudarimo, 
da je glavni dirigent tega usklajenega 
ansambla prav tako Žirovec – Zoran Zu-

pančič. Zoran je svojo tekmovalno pot 
prav tako začel v Žireh, kasneje pa je bil 
tudi trener žirovskega kluba. 
Vendar pa Nika in Ema nista edini pred-
stavnici, ki širita pozitiven glas o žiro-
vskem skakalnem klubu po svetu. Na 
mednarodnih tekmovanjih nas uspe-
šno predstavljajo tudi drugi naši člani. 

Posebej tokrat velja omeniti Marcela 
Stržinarja, ki je prvič v karieri osvojil 
točke FIS na tekmi v Zakopanah, kar je 
bila podlaga za udeležbo na tekmi Con-
tinetal Cup v Innsbrucku, kjer je prav 
tako osvojil točke. Te točke prinašajo 
vstopnico, da bi Marcel lahko nastopal 
tudi na tekmah najvišjega ranga, torej v 
svetovnem pokalu. 
V času covida-19 je dovoljeno tekmova-
ti le članskim reprezentancam, ki tek-
mujejo na najvišjih tekmovanjih. Kljub 
majhnemu številu tekmovanj smo v tej 
kratki zimski sezoni priča odličnim re-
zultatom:
· Nika Križnar je aktualna državna pr-
vakinja med članicami;
· Marcel Stržinar je začel letošnjo zimo 
s tretjim mestom za Pokal Argeta, kate-
gorija člani;
· Ema Klinec je osvojila prvo tekmo za 
Pokal Argeta, kategorija članice;
· Nika Križnar je skočila na drugo sto-
pničko za Pokal Argeta, kategorija čla-
nice;
· Erazem Stanonik je zasedel tretje me-
sto v NK med člani na državnem prven-
stvu;
· Erazem Stanonik je zasedel drugo me-
sto v NK med člani na DP – Pokal Argeta;

· Rok Oblak je skočil na drugo mesto 
med člani na DP – Pokal Argeta.
Klub kljub covidu-19 deluje. Tako v No-
rdijskem centru Poclain redno in v 
skladu s priporočili NIJZ trenirajo čla-
ni. Pred kratkim pa so začeli trenirati 
tudi kadeti, ki klub zastopajo na najviš-
jih tekmovanjih. Prav tako z veseljem 
poročamo, da smo letos s sosedi kluba 
obnovili pogodbo za ureditev tekaških 
prog, ki bodo na voljo takoj, ko bo dovolj 
snega. Ob tej priložnosti se zahvaljujem 
vsem sosedom, saj smo vsi skupaj do-
kazali, da sobivamo složno v želji, da 
vsem prebivalcem Žirov omogočimo 
ljubo rekreacijo na tekaških smučeh. In 
ne nazadnje velik hvala Občini Žiri, da 
nas podpira in pomaga pri našem po-
slanstvu – treniranju smučarskih sko-
kov in rekreaciji ter aktivaciji okoliške 
mladine. Velik hvala tudi našim spon-
zorjem.
Obenem izkoriščamo priložnost, da 
opozorimo, da v našem imenu še vedno 
zeva luknja, ostaja želja po generalnem 
sponzorju. Veseli bomo kakršnekoli po-
bude – ne nazadnje gre za klub, ki se 
stalno uvršča na drugo ali tretje mesto 
v državi, kar omogoča vidno in odlično 
promocijo za potencialne sponzorje.

Epidemija članov SSK Žiri ni ustavila
Priča smo izjemnim nastopom članic Smučarsko skakalnega kluba (SSK) iz Žirov.  
Na Ljubnem se je odvijala tradicionalna tekma za svetovni pokal v ženskih skokih.

Zgodovinska zmaga 

Obenem izkoriščamo priložnost, 
da opozorimo, da v našem imenu 
še vedno zeva luknja, ostaja 
želja po generalnem sponzorju. 
Veseli bomo kakršnekoli 
pobude – ne nazadnje gre za 
klub, ki se stalno uvršča na 
drugo ali tretje mesto v državi, 
kar omogoča vidno in odlično 
promocijo za potencialne 
sponzorje.
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SEBASTJAN PIVK

Katja Pivk je 21-letna Žirovka, ki študira 
animacijo in film na Akademiji ume-
tnosti Univerze v Novi Gorici. Že od mla-
dih nog se aktivno ukvarja s kartingom. 
Letošnje leto je dosegla izjemen rezul-
tat, saj je prejela kristalno čelado AMZS 
za pet osvojenih naslovov državnega pr-
vaka in posebno priznanje za najboljšo 
motošportnico leta 2020.
S kartingom se je srečala popolnoma po 
naključju. Medtem ko sta starša vozila 
v takratnem ljubljanskem RollBaru, ju 
je le opazovala in se hotela preizkusiti 
še sama. Stara je bila pet let in do pe-
dala ji je takrat manjkalo še dobrega 
pol metra. Na srečo je v tistem trenutku 
pristopila Lucija Živec Sajevec, direkto-
rica AMZS in nekdanja kartistka, in Ka-
tji pokazala ravno pravšnji kart zanjo; 
njena karting kariera se je tako začela. 
Od tega je že 17 let in Katja je v vseh teh 
letih dosegla odlične rezultate. 
Letošnja sezona je bila zaradi covida-19 
posebna in okrnjena. Kljub temu da se je 
Katja udeležila le dveh dirk od treh izve-
denih (načrtovanih je bilo pet), je Žirov-
ka sezono zaključila na tretjem mestu 
v mednarodni konkurenci v Sportstil 
pokalu. Priborila si je tudi vozovnico za 
svetovno prvenstvo v kartingu na Portu-

galskem, ki je bilo žal zaradi epidemije 
preklicano. Na domačih tleh je zmagala 
na vseh devetih dirkah v treh dirkalnih 
koncih tedna državnega prvenstva, ki so 
se odvijale na Vranskem in dvakrat v Slo-
venji vasi. Prepričljivo si je izborila naslov 
državne prvakinje in težko pričakovano 
kristalno čelado, ki jo podeli Avto-moto 
zveza Slovenije za peti naslov državnega 
prvaka.
Med njene največje dosežke poleg kri-
stalne čelade sodi letošnje posebno pri-
znanje za najboljšo motošportnico leta 
2020. AMZS je to priznanje letos pode-
lil prvič. Veliko ji pomeni tudi zmaga 
na mednarodnem prvenstvu centralno 
evropske cone CEZ leta 2017.
Drugi dosežki njene kariere so: 
· trikratna prvakinja Ladies cupa FIA 
centralno evropske cone (CEZ) v kartin-
gu,
· uvrstitev na svetovno prvenstvo 2014 v 
Valencii v Španiji,
· petkratna državna in trikratna pokal-
na prvakinja,
· petkratna državna in devetkratna po-
kalna podprvakinja,
· dvakrat najboljši voznik v panogi kar-
ting.
Za vsakim dosežkom in dirko stojijo tudi 
stroški. Večino stroškov nosi njena dru-
žina, to pa pomeni veliko odrekanja in 

Letos osvojila tudi kristalno čelado
Katja Pivk se letos lahko pohvali z izjemnim rezultatom, saj je prejela kristalno čelado 
Avto-moto zveze Slovenije (AMZS) za pet osvojenih naslovov državnega prvaka ter 
posebno priznanje za najboljšo motošportnico leta 2020.

S pokali AMZS / Foto: arhiv AMZS

V vozilu / Foto: osebni arhiv

varčevanja. V preteklosti so jo podpirali 
ZŠAM Žiri, AMD Žiri, Občina Žiri in neka-
teri posamezniki, podpira pa jo tudi AMD 
Šlander. Posebno zahvalo izreka še ekipi 
Intrepid Slovenija, podjetju Sportstil Kart 
ter Romanu in Renati Jernejc za vso pod-
poro v teh letih. Katja pravi, da brez vseh 
njih ne bi bilo mogoče doseči vseh teh 
odličnih rezultatov, zato se jim iskreno 
zahvaljuje.
O naslednji sezoni težko govori, saj je 
trenutna situacija nepredvidljiva. Sama 
bi rada nadaljevala kariero, hkrati pa 
se zaveda, da zaradi velikih stroškov 
morda to ne bo mogoče. Vseeno ostaja 
nasmejana. In kot sama pravi: "Če bom 
zdaj morala zaključiti s tem športom, to 
še ne pomeni, da se kasneje ne morem 
vrniti."

KUPIM ZAZIDLJIVO 
PARCELO  

v velikosti najmanj 500 kvadratnih 
metrov, na sončni lokacji  

(Bedrih, Rakulk, Goropeke,  
Dobračeva, Žirovski Vrh, Breznica).

V primeru prodaje me, prosim, 
kontaktirajte na e-poštni naslov: 

flattank@yahoo.de.
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Mag. Sanda Gavranovič, poslovna di-
rektorica SeneCura za Slovenijo, poja-
snjuje, da so glede na izkušnje ob epi-
demiji covida-19 dom zasnovali tako, da 
bo ob morebitnem izbruhu nalezljivih 
bolezni mogoče ločevanje po nadstro-
pjih in s tem tudi vzpostavljanje rdečih 
con. "Prve stanovalce bo predvidoma 
dom začel sprejemati konec letošnjega 
decembra ali v začetku januarja priho-
dnje leto," še dodaja Gavranovičeva in 
pojasnjuje, da bodo o vseh prihodnjih 
korakih glede sprejema stanovalcev 
in novih zaposlitev redno obveščali na 
spletni strani Občine Žiri in v Žirovskih 
novicah. Storitve doma v Žireh bodo 
sprva usmerjene v institucionalno var-
stvo starejših, v dogovoru z občino pa 
bi lahko v nadaljevanju morda prevzeli 
tudi pomoč na domu.

O INVESTITORJU

SeneCura s sedežem na Dunaju je bila 
ustanovljena leta 1998 v Avstriji in je od 
leta 2015 del francoske skupine ORPEA. 
Kot vodilni zasebni ponudnik v Avstriji 
SeneCura upravlja 84 ustanov za zdra-
vstveno varstvo in nego, poleg tega pa 
še 19 domov za nego na Češkem (od tega 
so štirje v fazi načrtovanja/gradnje) in 
doslej tri že kupljene domove v Sloveniji 
(Vojnik, Radenci in Maribor). SeneCura 
je med vodilnimi družbami na trgu v 
zasebnem sektorju, tudi po inovativno-
sti, in je prejela več priznanj za kako-
vost in inovacije.

NAČIN DELOVANJA, KAKOVOST  
OSKRBE STAREJŠIH IN STORITVE
Skupina SeneCura deluje kot kompetenč-
ni center skupine ORPEA za širitev na 
nove trge v vzhodni in jugovzhodni Evro-
pi. Pri uvajanju koncepta za uspeh v nove 
države se podjetje naslanja na večdese-
tletne izkušnje kot upravitelj ustanov za 
nego in zdravstveno varstvo v Avstriji, na 
Češkem in od letos tudi v Sloveniji.
Glavno vodilo pri širitvi je doseganje 
najboljše kakovosti v oskrbi in negi v 
skladu s sloganom SeneCure: "Blizu 
ljudem". Ta predstavlja osrednjo podje-
tniško filozofijo skupine, ki je osnova 
za uspešno sožitje med stanovalci, dru-
žinskimi člani, osebjem družbe Sene-
Cura in zaposlenimi v sektorju oskrbe 
in nege starejših: v ospredju je koncept 
spoštovanja vseh ljudi – s posamezni-
kom vedno v središču pozornosti. Po-
leg tega SeneCura nudi odlično oskrbo 
za osebe z demenco, intenzivno nego, 
nego bolnikov v trajnem vegetativnem 
stanju, bolniško oskrbo na domu, 24-
urno oskrbo, oskrbo ljudi s posebnimi 
potrebami in paliativno oskrbo.
Veliko SeneCurinih domov deluje kot 
večgeneracijski domovi z integriranimi 
vrtci. Ponudbo dopolnjujejo še oskrbo-
vana stanovanja. Storitve nadgrajujejo z 
raznovrstnimi aktivnostmi in programi 
za stanovalce in zaposlene, kot so Ve-
čerja v soju sveč, Srčna želja, Počitniška 
izmenjava, Promocija zdravja s 50+ ter 
Aktivni in mobilni 77+.

ZDRAVSTVENE STORITVE

SeneCura je tudi eden vodilnih upravi-
teljev zdravstvenih ustanov v Avstriji. 
Skupina SeneCura pod znamko Optima-
Med v Avstriji in Sloveniji upravlja zdra-
vstvene ustanove, kot so ambulantni 
in stacionarni rehabilitacijski centri za 
odrasle in otroke, zdravstvena letovišča 
z zdraviliško in preventivno ponudbo 
Aktiv (GVA), inštituti za fizikalno medi-
cino ter dializni centri.
Tudi na tem področju je družba po ino-
vativnosti med vodilnimi: optimalna 
medicinska oskrba, najsodobnejše obli-
ke terapij in naprave ter osebje za oskr-
bo z znanjem, srcem in prizadevnostjo 
na najvišji ravni. "Moja pot do boljšega 
zdravja" je slogan, ki mu sledijo s ciljem 
individualne podpore in spremljave za 
bolnike in zdraviliške goste na njihovi 
poti do večje kakovosti življenja in traj-
nostno izboljšanega zdravja.

V SLOVENIJI DOLGOROČNI NAČRTI

SeneCura je lastnica doma starejših ob-
čanov v Vojniku, Mariboru in Radencih 
ter dializnega centra v Vojniku, ki delu-
je pod blagovno znamko OptimaMed. V 
Sloveniji v dogovorih z občinami poleg 
gradnje doma v občinah Žiri in Hoče - 
Slivnica načrtujejo še gradnjo nekaterih 
drugih manjših domov, na primer v 
Pivki in Komendi.

Gradnja doma za starejše v polnem teku
Gradnja doma za starejše občane SeneCura v Žireh je v polnem teku. Investitor  
družba SeneCura Central SI pričakuje, da bodo operativno dovoljenje za dom  
dobili do konca leta.

Sanda Gavranovič

Dom v Žireh
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Padci so najpogostejši vzrok poškodb 
med starejšimi. Čim starejši smo, večja 
je verjetnost, da bomo padli. Hude po-
sledice padcev so zlomi nadlahti, kolka, 
zapestij, skočnih sklepov in poškodbe 
glave. Največ padcev se pripeti doma in 
v bližnji okolici, kjer se počutimo naj-
bolj varne in smo zato manj pazljivi. 
Med hujše posledice padcev sodita izgu-
ba samostojnosti in odhod v zavodsko 
oskrbo, v najslabšem primeru lahko 
padec povzroči tudi smrt. Vseh padcev 
ni mogoče preprečiti, lahko pa zmanj-
šamo njihovo število. Pri preprečevanju 
padcev lahko največ naredimo sami. 
Prvi vzrok padcev je slabo ravnotežje. 
Statistike kažejo, da je verjetnost padcev 
v vseh starostnih kategorijah manjša 
med tistimi, ki skrbijo za svoje gibalne 
sposobnosti in so socialno aktivni. Če 
v starosti vzdržujemo gibalne sposob-
nosti v skladu s svojimi zmožnostmi, 
bomo prožnejši, noge bodo krepkejše in 

telo gibčnejše. Pri opotekanju se bomo 
lažje ujeli, če pa bomo padli, bo manj 
poškodb oziroma bodo posledice padca 
manjše. Zato se v tem zimskem času 
še posebej potrudimo vzdrževati dobro 
ravnotežje. Učinkovite vaje za krepitev 
ravnotežja in za preprečevanje padcev 
se lahko naučite z ogledom filmčka, 
ki ga je pripravil Inštitut Antona Trste-

njaka. Filmček je narejen tako, da vaje 
izvajamo skupaj s sodelavko in dvema 
prostovoljcema. Morda jih po tem po-
skusite izvajati skupaj s svojimi starši 
ali zakoncem. Filmček najdete tako, da 
na spletni strani Youtube vpišete "vaje 
za preprečevanje padcev Inštitut Anto-
na Trstenjaka". Če novih tehnologij ni-

ste vajeni, morda poprosite mlajšega 
sorodnika, da vam filmček pokaže na 
pametnem telefonu ali računalniku.
Drugi vzrok za padec je starosti nepri-
lagojeno bivalno okolje. V okolici doma 
precejšnje tveganje predstavljajo maka-
damske poti, če so asfaltirane, pa vdol-
bine in izbokline v njih. Slabo osvetljene 
ulice, stopnišča, robovi povečajo mo-

žnost za padec. V zimskem času je slabo 
očiščeno dvorišče, ki pomrzne, velika 
nevarnost za starostnika, enako velja 
za pločnike in ceste. V zimskem času 
je pomembno, da v primeru poledice 
resno razmislimo, ali je nujno, da gre-
mo ven. Zunanje sprehode zamenjajmo 
s sprehodi po stanovanju in vajami za 
ravnotežje. Mogoče lahko koga prosimo 
za pomoč, da nam prinese stvari, ki jih 
potrebujemo ali pa nas pospremi na 
sprehod, če si zaželimo svežega zraka. 
Previdnost tu ni nikoli odveč. Če pa že 
ocenimo, da moramo nujno ven, potem 
bodimo dobro obuti. V pomoč so nam 
lahko pohodne palice, ki imajo na dnu 
gumo ali kovinsko ost, priporočljive so 
tudi pohodne dereze. 
Še en vzrok padcev so naše osebne na-
vade, hitenje in "furjavost". Počasi se da-
leč pride, je še vedno vodilo, ki drži kot 
pribito.
Kaj pa vam pomaga, da se pozimi ob-
varujete padca? Kaj novega bi še lahko 
preizkusili? Če želite izmenjati svoje 
izkušnje na to temo, v Žireh deluje več 
skupin za preprečevanje padcev, ki jih 
vodimo prostovoljci. Za konec tako še 
ugotovitev, do katere pogosto pridemo 
v skupinah: vsak lahko pade in večina 
padcev se na koncu dobro razreši, zato 
naj nas tega ne bo pretirano sram ali 
strah, obenem pa naredimo vse, kar je v 
naši moči, da padec preprečimo.

Vsak padec je padec preveč
Zima in nizke temperature povzročajo poledico, ta pa poveča nevarnost padcev. Ti so 
posebno nevarni za starejše osebe, saj so lahko zanje njihove posledice veliko hujše 
kot pri mlajših. Kako se torej lahko pozimi obvarujemo padcev ...

Za preprečevanje padcev lahko največ naredimo sami. 

Največ padcev se pripeti doma in v bližnji okolici, kjer se počutimo 
najbolj varne in smo zato manj pazljivi. Med hujše posledice 
padcev sodita izguba samostojnosti in odhod v zavodsko oskrbo, v 
najslabšem primeru lahko padec povzroči tudi smrt. Vseh padcev 
ni mogoče preprečiti, lahko pa zmanjšamo njihovo število. Pri 
preprečevanju padcev lahko največ naredimo sami.
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Iskanje zaščite pred nalezljivimi bole-
znimi med ljudmi ima verjetno skoraj 
tako dolgo zgodovino kot pojavljanje 
nalezljivih bolezni samo. Večja prelo-
mnica v Evropi pa je bila iznajdba cepi-
va proti črnim kozam Edwarda Jenner-
ja leta 1796. Od takrat dalje s pomočjo 
cepiv uspešno premagujemo številne 
virusne in bakterijske okužbe. Starej-
ši izmed vas mogoče še pomnite smrti 
otrok zaradi oslovskega kašlja ali da-
vice in hromečih posledic tistih, ki so 
preživeli otroško paralizo. V lanskem 
letu nas je presenetila nova bolezen co-
vid-19, ki je zaradi svoje nalezljivosti, 
možnega težkega poteka, zapletov in 
smrtnosti prizadela ves svet. In v iska-
nju rešitve so znanstveniki konec lan-
skega leta predstavili novo cepivo.
O cepivu proti covidu-19 se veliko govori, 
zato si na kratko poglejmo nekaj dejstev 
o cepivu. Kot vsako cepivo je tudi cepivo 

proti covidu-19 narejeno tako, da spodbu-
di naš imunski sistem – torej obrambo 
telesa, da vzpostavi specifično imunost. 
Če bi si delovanje našega imunskega sis-
tema predstavljali kot obrambno vojsko, 
to pomeni, da cepivo pomaga v vojski 
vzpostaviti specializirane vojake za boj z 

določeno bakterijo ali virusom, v našem 
primeru z novim koronavirusom. Te 
specialne enote (imunološko imenovani 
spominski limfociti) nato v telesu v pri-
pravljenosti ostanejo še dolgo časa, kar 
pomeni, da lahko ob ponovnem napa-
du virusa hitro aktivirajo naš obrambni 
sistem ter s tem preprečijo ali vsaj zelo 
omilijo okužbo. 
Da se obramba lahko vzpostavi, je treba 
sovražnika najprej prepoznati. Naloga 
vsakega cepiva je, da v telo prinese del-
ček materiala (bakterije, virusa), ki za 
človeka ni nevaren in ne sproži okužbe, 
je pa dovolj prepoznaven, da se lahko 
vzpostavi specifična obramba, o kateri 
smo govorili. Trenutno so na tržišču ce-
piva treh proizvajalcev: Pfizer-BioNTech, 
Moderna in AstraZeneca. Glavna razlika 
med cepivi je način, kako v telo vnese-
jo prepoznavni material in nato sproži-
jo imunski odziv, vendar je za nas po-
membneje, da je vsa tri cepiva odobrila 
Evropska agencija za zdravila (EMA), kar 
pomeni, da so prepoznana kot varna in 
učinkovita. Do sedaj je bilo po svetu ce-
pljenih že več deset tisoč ljudi. 
Tisti, ki so covid-19 preboleli, imajo del-
no že oblikovan obrambni sistem. Kot 
kaže, pa ta sistem zaradi narave okužbe 
ni dovolj trajen. Zato se priporoča ce-
pljenje tudi za vse, ki so okužbo prebole-
li. Za točen čas cepljenja se boste dogo-
vorili z osebnim zdravnikom, po sedaj 
znanih raziskovalnih podatkih pa naj bi 

S cepljenjem do zaščite pred boleznijo
Dokler virusa ne bomo premagali, moramo storiti vse, da se z njim ne okužimo  
in da preprečimo okužbe drugih.

Kakor pred našimi očmi raste zgradba prihodnjega žirovskega doma starejših obča-
nov, rastejo v nas pričakovanja, z njimi pa tudi vprašanja glede prijav za sprejem v 
dom. Kot so pojasnili v družbi SeneCura, ki bo nudila storitve socialnega zavoda, naj 
bi začel dom prve stanovalce sprejemati konec decembra 2021 ali v začetku januarja 
2022, odvisno od časa pridobitve uporabnega dovoljenja. 
Mnogi domačini iz Žirov in okoliških krajev si bodo ob morebitni odločitvi za preživlja-
nje starosti v domu starejših občanov želeli biti čim bližje domu. Zato se je žirovski 
župan Janez Žakelj z družbo SeneCura dogovoril, da bodo imeli Žirovke in Žirovci pri 
sprejemu v dom prednost pred starostniki iz drugih občin. 
Vaš interes za sprejem v Dom SeneCura Žiri lahko od začetka meseca marca naprej 
izrazite pisno na elektronski naslov sprejem.ziri@senecura.si ali z navadno pošto 
na naslov SeneCura Radenci, d. o. o. (za SeneCura ŽIRI), Prisojna cesta 4a, 9252 
Radenci. Dokumentacija, ki jo morate ob prijavi priložiti, je na voljo na spletni strani 
Skupnosti socialnih zavodov Slovenije na spletni povezavi http://www.ssz-slo.si/
prosnje/obrazci/. Občanke in občane Žirov, ki trenutno že bivajo v katerem od preo-
stalih domov za starejše, bo o odprtju doma in možnosti premestitve občina obvesti-
la v prihodnjih tednih. Njihove vloge bodo obravnavane prednostno.  
O vseh korakih pri sprejemih stanovalcev in potrebni dokumentaciji ob prijavi oziro-
ma premestitvi bo družba SeneCura v sodelovanju z občino Žirovke in Žirovce sproti 
obveščala na občinski spletni strani (zavihek Za občane / Starosti prijazna občina) in 
v časopisu Žirovske novice.                      

Občina Žiri in Dom SeneCura Žiri

OBVESTILO
Z marcem možnost prijave za dom starejših občanov



bil primeren čas nekje od tri do šest mesecev po okužbi.
Namen cepiva je torej, da nas zaščiti pred boleznijo. Za 
covidom-19 namreč lahko zboli vsak, tako mlajši kot 
starejši, proti tej relativno novi, zelo nalezljivi bolezni, 
ki lahko pusti resne posledice, pa nimamo učinkovite-
ga zdravila. S cepljenjem tudi zmanjšamo verjetnost, 
da bomo okužbo prenesli dalje, kar pomeni, da s tem 
zaščitimo tudi ljudi okoli sebe – hudo bolne, krhkejše, 
noseče ženske. Nekateri se namreč zaradi že prej sla-
bega ali spremenjenega imunskega sistema ne morejo 
cepiti, saj ne vemo, ali bi bilo njihovo telo dovolj moč-
no, da bi naredilo učinkovito obrambno. Če dvomite, 
ali cepivo za vas pride v poštev, se posvetujte s svojim 
osebnim zdravnikom. 
In ne nazadnje: trenutno je cepljenje edina možnost, 
da ustavimo to epidemijo ter se vrnemo v življenje brez 
mask in izogibanja stikom. V Sloveniji imamo srečo, 
da cepivo imamo. Uspelo pa nam bo le, če bo cepljenih 
dovolj ljudi, torej toliko, da virus ne bo imel več dovolj 
"gostiteljev", da bi se lahko širil naokoli. Zato se – zase, 
za vse tiste krhke in za vse nas – cepite in pomagajte 
pri prijavi svojim starejšim sorodnikom, prijateljem in 
znancem. 

PRIJAVA NA CEPLJENJE V ŽIREH, NA CEPLJENJE  
V ŠKOFJO LOKO

Občanke in občani Žirov, ki se želite naročiti za ce-
pljenje proti covidu-19, storite to pri svojem osebnem 
zdravniku. Pri zdravnikih žirovske ambulante Arcus 
Medici se lahko prijavite po telefonu ali elektronski 
pošti izbranega zdravnika (Jaka Strel: 0820 50 170 in 
dr.strel@arcusmedici.si, Metka Križič: 0820 50 183 in 
dr.krizic@arcusmedici.si, Ivan Pecev: 0820 50 171 in 
dr.pecev@arcusmedici.si). Pri prijavi navedite svoje 
ime in priimek, datum rojstva in kontaktno telefonsko 
številko. Prijavite se lahko tudi s spletnim obrazcem, ki 
je dosegljiv na povezavi https://arcusmedici.si/ceplje-
nje-proti-covid-19/. 
Ko boste na vrsti za cepljenje, vas bo vaš osebni zdrav-
nik pravočasno poklical. Pri tem računajte, da boste k 
cepljenju povabljeni v največ dnevu ali dveh po preje-
tem klicu. Kako hitro boste prišli na vrsto, je odvisno od 
zalog razpoložljivega cepiva in aktualnih navodil mini-
strstva za zdravje, katere starostne skupine in skupine 
bolnikov imajo prednost. 
Na vprašanje, zakaj cepljenje poteka v Škofji Loki, in 
ne v Žireh, torej bližje domu, so nam zdravniki poja-
snili, da je vzrok v samih cepivih oziroma načinu nji-
hove hrambe. Medtem ko ima loški zdravstveni dom 
ustrezne pogoje za hrambo cepiv, ki so trenutno na 
voljo, v žirovski zdravstveni postaji tovrstna hramba 
ni mogoča. Ob tem stroka še dodaja, da bodo z razvo-
jem novih različic cepiva proti covidu-19 na trgu tudi 
takšna cepiva, ki bodo bolj obstojna in bo njihova dis-
tribucija manj zahtevna. Da bi do tega prišlo čim prej, 
si resnično želimo vsi, saj obstoječa cepiva ne morejo 
doseči nepokretnih oseb, ki si prevoza v zdravstveno 
ustanovo brez nevarnosti za svoje zdravje ne morejo 
privoščiti. 
Do nadaljnjega si torej velja zapomniti, da za Žirovke 
in Žirovce naročanje na cepljenje poteka v Žireh, na 

Cepite se in pri prijavi na cepljenje pomagajte tudi 
starejšim sorodnikom, prijateljem in znancem.

PETRA ČELIK, DIPL. DELOVNA TERAPEVTKA

Naloga 1: Zapomnite si naslednji nakupovalni seznam:

POMARANČA ŠUNKA
RIBEZ PIŠČANEC
JOGURT MARMELADA
KRUH DEZODORANT
SIR HRANA ZA HIŠNEGA LJUBLJENČKA
KOSMIČI ZA ZAJTRK ŽARNICE

Naloga 2: S pomočjo danih črk sestavite besede iz štirih, petih, še-
stih ali več črk. Vseh besed naj bo toliko, da zapolnite vse vrstice v 
tabeli. Vsako črko lahko v eni besedi uporabite le tolikokrat, koli-
kor jih je zapisanih med spodnjimi osemnajstimi.

Črke: D U Ž E T E I R L O J K A M J C H A 

Štiri črke Pet črk Šest črk ali več

Naloga 3: Nadaljujte iskanje besed. Vsaka beseda naj se začne na 
končnico (zadnji dve črki) prejšnje besede. Poiščite jih vsaj dvajset. 
Npr. limonaDA – daliJA – jajCE – cekin … ali skupiNA – naramnice 
…

Naloga 4: Napišite, kaj ste si zapomnili z nakupovalnega seznama.

________________________________________________________

Aerobika za možgane
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samo cepljenje pa boste vabljeni v ZD Škofja Loka. Glede možnosti 
prihodnjega cepljenja v Žireh za zdaj ni novih informacij, boste 
pa o vsaki spremembi sproti obveščeni v tem časopisu in na ob-
činski internetni strani. 
Morda je med starejšimi tudi kdo, ki se sam ne zmore prijaviti za 
cepljenje oziroma sam nima avta ali ljudi, ki bi ga lahko peljali na 
cepljenje v Škofjo Loko. V tem primeru vam bosta priskočili na po-
moč občina in žirovska Civilna zaščita. Vozilo projekta Prostofer bo 
zaradi zasedenosti in kratkega roka med obvestilom zdravnikov o 
cepljenju in samim cepljenjem verjetno prišlo v poštev redkeje (vo-
zilo si rezervirate s klicem na tel. št. 080 10 10), bo pa zato v takšnih 
primerih na voljo občinsko službeno vozilo. 
Kadar torej nimate med sorodniki ali prijatelji nikogar, ki bi vas 
peljal na cepljenje v Škofjo Loko, lahko pokličete na telefonsko šte-
vilko 04 50 50 714 in se s prostovoljci Civilne zaščite dogovorite za 
vožnjo. Ob tem občanke in občane opominjamo, da je takšna obli-
ka pomoči resnično namenjena zgolj nujnim posamičnim prime-
rom v času epidemije. Ostanimo pošteni in spoštujemo dobro voljo 
tistih, ki za ljudi v stiski velikodušno darujejo svoj čas. 
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Sam termin domoznanstvo v najširšem 
pomenu besede oziroma pri knjižnič-
nem delu opredeljuje posebno dejavnost, 
ki zbira, proučuje, beleži, ureja, obdeluje 
in hrani gradivo, ki je povezano z dolo-
čenim geografskim področjem, v naši 
knjižnici torej z našo lokalno okolico. To-
vrstna zbirka gradiva govori o zgodovini, 
družbenem in kulturnem utripu doma-
čega kraja. Govori o delu in življenju tu 
živečih ljudi ali pa je bilo gradivo izdano 
na našem območju oziroma avtorji gra-
diva izhajajo iz našega območja ali so z 
njim kako drugače povezani. 
Zbirka lokalno ustvarjalnost ohranja 
iz roda v rod. Nenehno in sistematič-
no se dopolnjuje, razvija in posodablja. 
Uporabnike informira o aktualnem do-
gajanju na njihovem območju ter jih 
seznanja s podobo razvoja domačega 
kraja. Med različnimi geografskimi in 
zgodovinskimi knjigami, seminarskimi 
in diplomskimi deli, raznimi brošura-
mi, serijskimi publikacijami, slikovnim 
gradivom, videoposnetki in zvočnimi 
posnetki ter kartografskim gradivom 
je veliko tudi leposlovnih del avtorjev iz 
naše občine in bližnje okolice. Posebej 

izpostavljeni sta v sami zbirki še zbirki 
del Vladimirja Kavčiča in Lojzeta Gosti-
še, vsekakor pa v tem letu nameravamo 
število posebnih zbirk še povečati.
Zbirka domoznanskega gradiva je re-
ferenčna, kar pomeni, da je formirana 
in združena v posebno arhivsko zbirko, 
nekatere izvode pa si je mogoče izposo-
diti tudi na dom. V sami domoznanski 
zbirki se skriva mnogo zakladov, ki jih 
ne smemo ne zgrešiti in ne pozabiti. 
Za vas smo pripravili serijo prispevkov 
s predstavitvijo gradiva oziroma avtor-
jev iz naše zbirke, ki jo lahko prebrska-
te kadarkoli v času rednega delovnega 
časa v Krajevni knjižnici Žiri.

NOVOSTI V DOMOZNANSKI ZBIRKI 
KRAJEVNE KNJIŽNICE ŽIRI

Med novostmi v domoznanski zbirki 
Krajevne knjižnice Žiri bi omenila dve 
novi knjigi avtorice Tončke Stanonik. 

Domoznanska zbirka v Krajevni knjižnici Žiri
V Knjižnici Ivana Tavčarja Škofja Loka prav posebno mesto zaseda domoznanska 
dejavnost, zato smo leta 2009, ko smo žirovsko knjižnico preselili na sedanjo lokacijo, 
posebej oblikovali žirovsko domoznansko zbirko.

Najina dvojina Časarnica pri gospe Ažbeti

Domoznanski kotiček v Krajevni knjižnici Žiri
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Med njimi so: Rac, biografija Radka 
Poliča avtorice Petre Pogorevc, Potova-
nje, biografija Nikole Tesle, Nekaj vam 
moram povedati, biografija Vlaste Nus-
sdorfer, in Neskončno potovanje Alme 
M. Karlin. Nov je tudi potopisni roman, 
nadaljevaje apalaške poti avtorja Jako-
ba Kende, Transverzala. Seveda ne sme-
mo pozabiti na že znane naslove, kot je 
Belo se pere na devetdeset avtorice Bro-
nje Žakelj.
Ne manjka niti novosti na področju 
zgodovinskih biografij. Dogajanje v 
koncentracijskem taborišču Auschwitz 
je opisano že v mnogih knjigah, med 
najnovejšimi naslovi na to temo pa je 
Tetovator iz Auschwitza avtorice He-
ather Morris – ganljivi resnični zgodbi 
Laleta in Gite Sokolov, dveh slovaških 
Judov, ki sta preživela Auschwitz-Bir-
kenau. Lale je za preživetje tetoviral 
zapornike – dobesedno je praskal šte-
vilke na roke svojih sotrpinov z neizbri-
sljivim črnilom in tako ustvaril to, kar 
je postalo eden najmočnejših simbolov 

holokavsta. Potem je tu še biografski 
roman Fotograf iz Auschwitza avtorja 
Luce Crippa, resnična zgodba o Wilhel-
mu Brasseju, poljskem fotografu, ki je 
med internacijo v Auschwitzu v iden-
tifikacijski službi posnel ceč kot pet-
deset tisoč portretov taboriščnikov in 
fotografsko dokumentiral medicinske 
poskuse dr. Mengeleja in dr. Clauberga. 
Najnovejši biografski roman, napisan 
po spominih Dite Kraus, napisal ga je 
Antonio Iturbe, pa nosi naslov Knjižni-
čarka iz Auschwitza. "Vsi so že slišali za 
največjo knjižnico na svetu, jaz pa bom 
napisal knjigo o najmanjši knjižnici 
na svetu in njeni knjižničarki." Tako je 
dejal avtor knjige Antonio Iturbe glavni 
junakinji te zgodbe Diti Kraus. Roman 
je namreč preplet izpovedi glavne juna-
kinje Dite, njene trpke izkušnje iz mla-

dosti in avtorjeve bujne domišljije. Veli-
ko zgodb je bilo že napisanih o trpljenju 
v taboriščih. Prav vsaka je košček mo-
zaika, ki ga sestavljajo te grozote, obup 
in razčlovečenje, in čeprav je resnična 
zgodba odeta v fikcijo, lahko delo posta-
vimo ob bok Dnevniku Ane Frank. 
V tovarni smrti, kot so mnogi imenova-
li taborišče Auschwitz-Birkenau, je bil 
blok 31 nekaj nenavadnega, skorajda 
nemogočega. Bil je namreč krinka za 
mednarodne opazovalce Rdečega kri-
ža, deloval pa naj bi kot šola za mlaj-
še otroke. Tako so tu dneve preživljali 
otroci, medtem ko so morali njihovi 
starši neusmiljeno garati. Med njimi je 
tam, v tako imenovanem družinskem 
taborišču, skupaj z mamo in očetom 
zaprta tudi 14-letna judovska deklica 
Dita. V bloku se pred očmi nacistov do-
gaja marsikaj nedovoljenega, njihova 
najbolj skrbno varovana skrivnost pa 
je osem knjig, ki jih je taboriščnikom 
uspelo pretihotapiti mimo nadzor-
nikov. Skrb zanje in tako imenovano 
"živo knjižnico" je bila s strani judov-
skega vodje zaupana Diti, zelo pogu-

mni, vztrajni in bistri deklici, ki je tako 
postala "knjižničarka iz Auschwitza". 
Tako je vsak dan naskrivaj nosila te 
knjige posameznim učiteljem, ki so jih 
potem skrivaj uporabljali, in jih zvečer 
vračala v skrivališče. Neznansko se je 
bala nemškega zdravnika Mengeleja, 
ki je izbiral otroke za svoje raziskoval-
ne projekte. Ko ugotovi, da je pritegnila 
njegovo pozornost, začne trepetati za 
usodo svojih knjig, družine in prija-
teljev, saj ve, da jo na vsakem koraku 
spremlja budno oko "angela smrti". 
Ne glede na vse se odloči, da se ne bo 
predala ,in četudi so okoli nje umirali 
njeni bližnji, je Dita verjela in se borila 
za preživetje ... V Bergen- Belsenu, za-
dnjem taborišču pred osvoboditvijo, je 
Dita srečala tudi deklico svojih let Ano 
Frank, katere dnevnik poznamo.

Nekaj predlogov za branje
Poleg ljubezenskih romanov, zgodovinskih romanc ter 
kriminalk in znanstvene fantastike je izšlo kar nekaj 
biografij znanih oseb.

Tončka Stanonik je doma iz Žirov, da-
nes pa živi v Ljubljani. Diplomirala je 
iz slavistike in delala kot časopisna ko-
rektorica, lektorica  in urednica, najprej 
v uredništvu Enciklopedije Slovenije, 
nato v uredništvu leksikonov in enci-
klopedij. Prve izvirne pravljice in kratke 
otroške zgodbe je objavila na Radiu Lju-
bljana. Napisala je več knjig za otroke in 
mladino, kar nekaj s tematiko kleklja-
nja, kar je tudi drugo pomembno podro-
čje njenega delovanja.
Njeni novi knjigi sta Najina dvojina in 
Časarnica pri gospe Ažbeti, obe sta izšli 
lani. Prva knjiga, roman Najina dvojina, 
govori o Juliji, povprečni ženski, ki živi 
čisto vsakdanje, povprečno življenje. Po 
izgubi moža in nato še partnerja se ji ži-
vljenje popolnoma spremeni. Kot eman-
cipirana mati samohranilka življenje 
doživlja na čisto nov način, druži se s 
hčerko in njenimi prijatelji, a meje ne 
zna postaviti sama. Na koncu ji mejo po-
stavi hčerka, ko se upre njenemu načinu 
življenja. Se Julija postavi nazaj na svoje 
noge in življenje pelje naprej? Toda tudi 
ona potrebuje čas, da spozna, da je za vsa 
dejanja odgovorna in da je samo od nje 
odvisno, kako hoče živeti.
Druga knjiga, Časarnica pri gospe Ažbe-
ti, je večna pravljica. Vsem nam manjka 
časa. Kaj vse bi lahko dosegli, popravili, 
naredili …, če bi le imeli več časa. Če v 
pekarni pečejo kruh, v slaščičarni sla-
ščice, v čokoladnici imajo vseh vrst čo-
kolade, potem v časarnici verjetno pro-
dajajo čas. Toda kakšne oblike je čas? Ga 
je mogoče stehtati, izmeriti? V Tecido-
lu, mestu, kjer vsi hitijo in nihče nima 
časa za soljudi ali dobra dela, skromna 
sivolasa priseljenka gospa Ažbeta v svo-
ji mali trgovinici podarja svoj čas in 
tako obogati življenje mnogim ljudem. 
V prazničnem mestu, ki žari v decem-
brski bleščavi, podarja velike in majhne 
škatlice časa, ki je soljudem nujno po-
treben. Veliko, lepo zavito in okrašeno 
škatlo časa podari tudi deklici Ajdi in 
njenemu bratcu Timu, ki jo takoj odne-
seta svoji bolni mami. In tako se vsak 
dan ustavita v časarnici in vzameta po-
darjeno škatlo časa za svojo mamico. 
Kmalu so za njeno trgovinico izvedeli 
tudi drugi prebivalci mesta in police s 
škatlami so se hitro praznile. Na koncu 
je ostala samo še ena škatla . In kralje-
stvo večnega časa …
Vas zanima, kaj se je zgodilo z zadnjo 
škatlo? 
Obiščite nas, izposodite si knjigo in jo 
preberite, če boste le imeli čas …

Najnovejši biografski roman, napisan po spominih Dite Kraus, 
napisal ga je Antonio Iturbe, nosi naslov Knjižničarka iz 
Auschwitza.
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KATJA PROSEN

V začetku meseca decembra se je v najini glavi porodila ideja: 
pomagati tistim, ki pomoč potrebujejo. Ampak kako? Kako 
narediti to čim bolj diskretno, kako pomagati ljudem, ki jih 
je mogoče sram priznati, da potrebujejo pomoč, in kako to 
storiti, da v ljudeh ne zmaga pohlep?
S sestrično Tio Burjek sva se spomnili na akcijo Če imaš, 
prinesi, če nimaš, odnesi, ki je potekala v nekaj mestih po 
Sloveniji, ter se odločili, da bi lahko taka akcija zaživela tudi 
v Žireh. Najprej sva morali poiskati primeren prostor, ki naj 
bi bil v središču našega malega mesta, a hkrati nekoliko 
odmaknjen od samega dogajanja. Hoteli sva doseči diskre-
tnost, zapreti usta vsem opravljivcem in oči radovednežev 
umakniti od pomoči potrebnim ljudem. Na pomoč nama je 
priskočil lastnik bifeja Štab bar in velikodušno odstopil svoj 
prostor in inventar. Za začetek sva na mizo postavili nekaj 
malenkosti in upali na najboljše. Tudi v sanjah pa si nisva 
mislili, da bo ta najina mizica spodbudila toliko zanimanja. 
Že drugi dan akcije, ko sva šli pogledat, kaj se je dogajalo, 
sva bili nadvse presenečeni. Skromna, majhna miza je bila 
polna dobrot. Someščani so podprli idejo in pokazali, da se 
dobrodelnosti lahko pridruži čisto vsak. Najini srci pa je na-
polnila do zdaj še neznana toplina, počutili sva se izjemno 
ponosni – nase in na vse, ki so po svojih močeh darovali. 
Z veliko mero hvaležnosti sva odšli in mizici pustili, da služi 
svojemu namenu. Iz dneva v dan se je spreminjala, stvari so z 
nje odhajale, prihajale pa so nove. Tako so lahko ljudje dobili 
hrano, oblačila, kozmetiko, našlo pa se je tudi nekaj knjig in 
igrač za naše najmlajše. Vsak je lahko vzel, kar nujno potre-
buje, in prinesel, kar je bilo zanj že odsluženo. 
Iz srca bi se radi zahvalili vsem, ki so anonimno sodelovali 
pri najinem projektu in tako pomagali, da smo v težkih ča-
sih stopili skupaj in da je pomoč dobil tisti, ki jo res potrebu-
je. Žirovci smo ponovno dokazali, da dobri ljudje še obstajajo. 
Za letos pa v glavah že nastajajo nove, še boljše ideje, ki se 
jim boste, upava, ponovno pridružili.
Še enkrat hvala vsem in srečno v letu 2021.

Če imaš, prinesi,  
če nimaš, odnesi
Skromna gesta, ki nekomu ne pomeni 
veliko, lahko drugemu polepša praznike.

Mizica je bila kmalu polna dobrot.

PETRA NOVAK

Proslavo ob slovenskem kulturnem prazniku so si učenci Osnov-
ne šole Žiri letos ogledali na daljavo.  Včasih oziroma v časih, ko 
smo se lahko družili brez mask, brez razdalje, smo program ob 
slovenskem kulturnem prazniku na Osnovne šole Žiri običajno 
predstavili na odru žirovske kulturne dvorane. Letos so si v pe-
tek, 5. februarja, zadnji šolski dan pred slovenskim kulturnim 
praznikom, učenci naše šole proslavo ogledali na daljavo. V čast 

Prešernu, ki je večen, in njegovim delom, ki so nesmrtna. E-pro-
slavo smo poimenovali Naj gre pevec v daljno Kino – tako kot se 
glasi peti verz tretje kitice Prešernove Glose. Prešeren je s tem že-
lel povedati, naj gre pevec, torej pesnik ali kateri drugi umetnik, 
še tako daleč, tudi na Kitajsko, se mu sreča umika. V ospredju 
prireditve je bilo vprašanje, kaj o tem menijo tisti, ki jim kultu-
ra zapolnjuje dobršen del časa in so nekoč obiskovali Osnovno 
šolo Žiri. Torej kaj o tem menijo vsi, ki se ukvarjajo z umetnostjo 
in so bili rojeni po plebiscitarni odločitvi o samostojni Sloveniji, 
torej od leta 1990 naprej. S svojimi prispevki so nam pričarali 
svet umetnosti in učencem podali več odličnih sporočil. Ob kon-
cu nas je nagovori tudi letošnji Prešernov nagrajenec Feri Lain-
šček. Tako on kot France Prešeren z "vreména bodo Kranjcem se 
zjasnile, jim milše zvezde kakor zdaj sijale" zaključita z mislijo 
na boljše čase. Mi jima verjamemo. 

Naj gre pevec v daljno 
Kino

Sedmošolci OŠ Žiri so na daljavo recitirali Gloso.
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Po treh mesecih šolanja na daljavo so se konec januarja v 
šolske klopi vrnili učenci prve triade, seveda ob upoštevanju 
strogih ukrepov za preprečevanje okužb z novim koronavi-
rusom. Šolski prostori so tako oživeli tudi v Osnovni šoli Žiri, 
kjer smo v torek pri pouku zmotili učence 2. c razreda, da so 
nam takole pozirali za fotografijo. 

Najmlajši spet v šoli

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

Simpl sladice so 
drugačne! Nobena 
izmed šestdesetih, 
ki jih najdete v 
knjigi, ne vsebuje 
olja, rafiniranega 
sladkorja, 
mleka, mlečnih 
izdelkov ali jajc, 
hkrati pa vsako 
sestavlja največ 
pet sestavin, 
ki jih imate 
najverjetneje že 
doma. Večina je 
primernih tudi 
za alergike na 
oreščke in tiste s 
celiakijo ...
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Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.  
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si. 

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

                        + poštnina

18Mehka vezava, 19  x  21,5 cm , 180 strani

EUR
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Ponovno odprti

30 % popusta na vse 
izdelke AJM v tednu 
od 15. do 20. februarja.

Vabljeni  v salone AJM 
za brezplačno 
svetovanje, naročilo 
izmer in predstavitev 
nove ponudbe.

Dobrodošli ponovno 
pri nas.

AJM Ljubljana, Šmartinska 105;  AJM Kranj, Cesta Staneta Žagarja 53.

w
w

w
.a

jm
.s

i  

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

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

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

hipnos@hipnos.si

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

kompletno pogrebno 
storitev.

26
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8.990 €  
+ paket zimskih pnevmatik

Podana maloprodajna cena (MPC) je neobvezujoča priporočena cena in vključuje 22-odstotoni DDV in DMV. Cena velja za model Novi Dacia SANDERO Access 1.0 Sce 65. Več informacij o ponudbi, nakupu in pogojih nakupa je na voljo na 
dacia.si. Pridržujemo si pravico do napak. Poraba pri mešanem ciklu: 5,3−7,1 l/100 km. Emisije CO2: 119−123 g/km. Emisijska stopnja: EURO6DFull. Emisija NOx: 0,0209−0,0265 g/km. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni 
plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev 
PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Slika je simbolna. Renault Nissan Slovenija, d. o. o., Dunajska 22, 1511 Ljubljana.

Dacia priporoča

NOVI DACIA
SANDERO 

dacia.si

Dacia. Zanesljiv partner GRZS.

IME TRGOVCA, NASLOV IN MESTO, TEL: 0123 456 7890, WWW.IMETRGOVCA.COM 

Renault CLIO
Neskončno zapeljiv

OMEJENA
SERIJA

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

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

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

Renault priporoča renault.si

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

PRIČAKUJEMO angažiranost, delavnost, odgovornost in poštenost.

OBL JUBL JAMO dolgoročno zaposlitev, dobro plačilo in osebni 
razvoj. Stimulativno delovno okolje in motivirane sodelavce.

Kandidate, ki vas delovno mesto zanima, vabimo, da nam svoje 
prijave s CV pošljete po e-pošti, s pripisom na katero delovno mesto  
se prijavljate. 
 

zaposlitev@avtolev.si   |   www.asi.si

SERVISNI SVETOVALEC

V SVOJO SREDINO VABIMO  
SODELAVKO / SODELAVCA

ASI D.O.O. IDRIJA ,  
Triglavska 10, 5280 Idrija 



 

 

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

 

Internet: gluhicom.si
Telefon: 04 510 60 90
E-pošta: info@gluhicom.si
Odprto: 8–12 in 13–16, sobota zaprto

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

Garantiramo najnižje cene gospodinjskih aparatov naslednjih proizvajalcev – preverite v trgovini:
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Kuhinjski robot MUM5XW20
1000W, veliko nastavkov, vgrajena tehtnica
Obroki: že od 14,68 EUR/mesec

SUPER CENA 
ODLIČNO DARILO

CENA  
328,00 EUR

Televizor VIVAX 32LE112 T2S2
LCD televizor, ekran HD 82 cm, 3xHDMI, podpira najnovejše digitalne signale

Prenosnik HP ProBook 450 G7 (8VU16EA)
i5-10210U, 8 GB RAMA, 256 GB SSD, MX130 2GB, WIN 10 PRO
Obroki: že od 42,06 EUR/mesec

CENA  
119,99 EUR

CENA  
939,90 EUR

Mikrovalovna pečica GORENJE MO20E1W
Prostornina 20 l, moč 800 W, preprosta uporaba

CENA  
69,90 EUR

Sušilni stroj BOSCH EXCLUSIV WTW85491BY
Toplotna črpalka, 9 kg, A+++,  samočistilni kondenzator
Obroki: že od 32,67 EUR/mesec

CENA 
729,99 EUR


