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Pripravljajo projektno dokumentacijo za prenovo
MATEJA RANT
Na javnem razpisu so kot najugodnejšega ponudnika za
pripravo projektne dokumentacije za prenovo Zdravstvene
postaje Žiri izbrali podjetje Arhinom. Projektno dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja bodo po pogodbi
pripravili do sredine februarja prihodnje leto, po pridobljenem gradbenem dovoljenju pa bodo za predvidene posege pri
obnovi zdravstvene postaje izdelali tudi projekt za izvedbo
del, je razložila višja svetovalka za investicije na Občini Žiri
Jana Peternel. Na podlagi izdelane projektne dokumentacije
ter pred začetkom izvedbe predvidene prenove objekta občina načrtuje tudi prijavo na razpise za pridobitev evropskih in
državnih sredstev.
Kot so pojasnili na občini, bo Zdravstvena postaja Žiri po prenovi pridobila dodatne prostore za zdravstveno dejavnost v
ta čas še neizkoriščeni mansardi objekta, zunanje dvigalo za
potrebe vseh etaž objekta in sejno sobo s spremljajočimi prostori v delu stavbe nad lekarno, ki bo namenjena izvedbi predavanj, izobraževanj, delavnic, tečajev, srečanj ter drugih aktivnosti v okviru preventivnih dejavnosti Zdravstvene postaje
in delovanja prostovoljcev v Žireh, je pojasnila Jana Peternel.
»Prenova bo obsegala tudi rekonstrukcijo in adaptacijo nekaterih obstoječih prostorov zdravstvene postaje ter celovito
energetsko sanacijo stavbe, vključno z ureditvijo strehe in
zamenjavo oken na celotnem objektu.« Dodala je, da bodo
z energetsko prenovo izboljšali delovne pogoje v objektu, pa

Podžupan Občine Žiri Jože Stanonik je z direktorico podjetja
Arhinom Niko Mohorič podpisal pogodbo za izdelavo projektne
dokumentacije za prenovo Zdravstvene postaje Žiri. / Foto: arhiv
občine
tudi kakovost zraka, obenem pa bodo tako zagotovili večje toplotno oziroma klimatsko ugodje tako za zaposlene kot tudi
obiskovalce. Za zagotovitev ustreznih višin prostorov v mansardi bo potrebna manjša nadzidava objekta, je še pojasnila,
obenem pa bodo poenotili videz strehe na celotnem objektu.
»Naklon novih streh se uskladi z naklonom strehe doma za
starejše, oblikovno se uskladi tudi kubus dvigala in novega
vhoda ter novo predvidenih frčad v strehi.«

Uredili bi dostope
Občina Žiri je pri Studiu AKKA naročila
pripravo projekta za izvedbo ureditve
stranskih vhodov na pokopališču.
MATEJA RANT
Za ureditev stranskih vhodov so se odločili, ker na tem prostoru ta čas ni urejenih območij za vodo in smeti, so pojasnili
na občini.
»Dostop na pokopališče vodi neposredno mimo smetnjakov,
zato je predvideno, da se na tem delu uredi kamniti zid, ki
bi delno zakril smetnjake.« Poleg tega so pred kamnitim zidom predvideli umestitev pitnika in klopi. Dela bodo sicer do
nadaljnjega še počakala. Na glavnem vhodu na pokopališče
so že pred časom odstranili živo mejo, v juniju pa namestili

Pred glavnim vhodom so namestili novo kovano ograjo.
/ Foto: arhiv občine
kovano ograjo, za kar je občina namenila dva tisoč evrov. Ob
tem pa so pred glavnim in stranskim vhodom namestili tudi
stojala za kolesa.
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Prevzeli novo
gasilsko
avtocisterno
V Prostovoljnem
gasilskem društvu (PGD)
Dobračeva so z gasilsko
parado zaznamovali
stodvajsetletnico delovanja,
ob tej priložnosti pa tudi
slovesno prevzeli novo
gasilsko vozilo.
MATEJA RANT
V PGD Dobračeva so v zadnjem obdobju
temeljito posodobili vozni park, ki ga
zdaj sestavljajo štiri vozila: hitro tehnično reševalno vozilo, vozilo pa prevoz moštva, vozilo s cisterno in drugo
opremo za posredovanje ob požarih in
prometnih nesrečah ter še novo, skoraj tristo tisoč evrov vredna gasilska
avtocisterna, ki je ena najsodobnejših
v Sloveniji, so pojasnili ob njenem pre-

V PGD Dobračeva so slovesno prevzeli novo gasilsko avtocisterno. / Foto: Tanja Mlinar
vzemu.Nova gasilska cisterna omogoča prevoz do sedem kubičnih metrov
vode. Zaradi velike količine gasilne
vode in ostalih gasilnih sredstev omogoča posredovanje ob manjših in večjih
požarih na stanovanjskih in industrijskih objektih, pri požarih v naravi ter
za oskrbo požarišča z vodo. Uporabljali
jo bodo lahko tudi pri večjih tehničnih
in ostalih intervencijah, omogoča pa
tudi prevoz pitne vode. Za novo vozilo
je 175 tisoč evrov primaknila občina,
pri nakupu je z donacijami pomagala

tudi večina žirovskih podjetij in občani s prostovoljnimi prispevki, preostanek potrebnega denarja pa je zagotovilo gasilsko društvo. Predsednik
PGD Dobračeva Janez Tratnik je dejal,
da so z nakupom nove gasilske avtocisterne začasno končali posodabljanje
voznega parka, se pa že kaže potreba
po specifičnih gasilskih vozilih. »Ena
od prihodnjih nalog pa bo tudi obnova
štirideset let starega gasilskega doma,
kjer prav tako računamo na pomoč lokalne skupnosti.«

V Novi vasi urejajo pločnike
V avgustu se je med drugim začela težko pričakovana rekonstrukcija cestišča in
gradnja pločnikov vzdolž lokalne ceste, ki vodi skozi strnjeno naselje Nova vas.
MATEJA RANT
Gradnja pločnikov v dolžini 450 metrov poteka na dveh odsekih, in sicer od križišča Primc do odcepa Micnk po levi strani
ceste in na odseku od odcepa Micnk do objekta Govekar po
desni strani. Sočasno bodo obnovili tudi javno razsvetljavo in
odvodnjavanje. Pogodbena vrednost del znaša 629 tisoč evrov,
dela pa naj bi zaključili predvidoma do konca leta. Z naložbo
bodo prispevali k večji prometni varnosti ter izboljšanju cestne infrastrukture in s tem voznih pogojev.
Ta čas potekajo dela tudi na Dražgoški ulici od križišča s
Partizansko cesto do stanovanjskega objekta Trček v dolžini

NASLEDNJA ŠTEVILKA ŽIROVSKIH NOVIC BO IZŠLA
11. NOVEMBRA 2022. PRISPEVKE ZANJO LAHKO
POŠLJETE DO TORKA, 25. OKTOBRA 2022, NA NASLOV
MATEJA.RANT@G-GLAS.SI.

Gradnja pločnikov v Novi vasi / Foto: arhiv občine
okrog sto metrov. Načrtujejo ureditev ceste v širini tri metre
in pol brez pločnika. Pogodbena vrednost del znaša 57 tisoč
evrov in bodo predvidoma končana do konca septembra.
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Poletje je bilo spet pestro
Po dveletnem premoru zaradi epidemije covida-19 se je letos poleti v Žireh spet
veliko dogajalo, in sicer tako na kulturnem kot športnem področju, je zadovoljen
podžupan Jože Stanonik. V ospredje je postavil tudi številna dela, ki potekajo na
cestni infrastrukturi.
MATEJA RANT
ͰͰ Po dveh letih, ko je družabno življenje krojila epidemija
covida-19, je za nami spet bolj sproščeno poletje. Kaj vse je
prineslo poletje v Žireh?
Pozna se, da razmere glede covida-19 v zadnjem času obvladujemo oziroma imamo v zvezi s tem več informacij, kot
smo jih imeli na začetku, tako da se odpira tudi družabno
življenje. V Žireh je bilo pestro na vseh področjih, tako kulturnem kot športnem, občani se znova pogosteje srečujemo na
glavnih poteh. V času korone so namreč začele nastajati nove
steze, saj so Žirovci skrbeli za svoje zdravje in se zavedali pomena ukrepov, zato so iskali manj obljudene poti, zdaj pa se
spet srečujemo na ustaljenih poteh. Tudi v Pustotniku je bilo
poleti zelo živahno.
ͰͰ Nova pridobitev na kopališču je mala čistilna naprava.
Verjetno je tudi čistejša Poljanska Sora zdaj še privlačnejša
za obiskovalce? Kdaj bo dokončno urejeno tudi postajališče
za avtodome?
Postajališče za avtodome se bo urejalo v prvih pomladanskih
dnevih. V Žireh se zavedamo, da je počitnikovanje z avtodomi
tudi v svetu vse bolj razširjeno, in zato želimo slediti tem trendom. V Pustotniku bodo po zaključku del na voljo štiri postajališča za avtodome. Reka Sora je pri nas že tako zelo čista, z novo
čistilno napravo pa še bolj, kar mi je potrdil tudi kolega, ki je bil
presenečen, da je veliko čistejša kot recimo Blejsko jezero.
ͰͰ Počitniška meseca navadno v občinah izkoristite za
vzdrževalna in investicijska dela v šolah. Kaj je novega v
žirovski šoli?
Kaj posebno novega ni, vsako leto pa počitniške mesece, ko
šola ni polno obremenjena, izkoristimo vsaj za tekoče vzdrževanje – pregledali smo sistem ogrevanja, kaj prepleskali in
preverili parket.
ͰͰ Številna dela so potekala tudi na cestni infrastrukturi.
Na tem področju pa imate letos verjetno marsikaj pokazati?
Zagotovo, na tem področju je bilo res izredno pestro. Še posebno razveseljiva novica je, da je država pred dobrima dvema
tednoma končno dobila vsa soglasja, da se bo lahko nadaljevala gradnja obvoznice. Pospešeno se gradi pločnik na Novovaški cesti, kjer me zlasti preseneča, da so občani, ki živijo
na tem delu, zelo zadovoljni, da bodo dobili pločnik, čeprav
so se morali na ta račun odpovedati dobršnemu delu svojih
zemljišč. Obnavljamo cestišče v Dražgoški ulici, v kratkem
naj bi se začela dela še v Ulici Maksima Sedeja. Ureja se tudi
struga potoka od Nove vasi proti Račevi, ker se je voda začela
zajedati v cesto in bomo to uredili, saj cesta Žiri–Račeva in
naprej proti Vrhniki postaja iz leta v leto bolj obremenjena.
Pripravljamo še dokumentacijo za ureditev ceste in pločnika
v Starih Žireh od križišča proti Idriji in Osojnici.

Jože Stanonik / Foto: Tanja Mlinar
ͰͰ V juliju ste podpisali pogodbo za izdelavo projektne dokumentacije za ureditev območja središča Žirov. Kdaj pričakujete gradbeno dovoljenje in kakšen je potem terminski plan za izvedbo?
Gradbeno dovoljenje bomo predvidoma dobili do sredine prihodnjega leta, potem pa bo odvisno od nove županje oziroma
župana in nove sestave občinskega sveta, kako bo šlo naprej.
Verjamem, da bodo projekt nadaljevali, saj so ga na občinskem svetu soglasno potrdili, prav tako pa so prav ureditev
središča občani v strategiji razvoja Žirov poudarili kot eno
prednostnih nalog.
ͰͰ Začela se bodo tudi dela pri obnovi zdravstvene postaje?
Ta čas pridobivamo vso potrebno dokumentacijo za začetek
gradnje, sočasno potekajo pogovori z bližnjimi sosedi in pridobivanje soglasij za povišanje objekta.
ͰͰ Poteka zbiranje vlog za prijavo škode zaradi suše v kmetijstvu. Je že kaj znano, kako močno je suša prizadela vaše
kraje?
Suša je tudi naše kraje zelo prizadela, ravno včeraj sem se
pogovarjal z enim od tukajšnjih kmetov, ki je povedal, da je
imel včasih toliko sena, kot ga ima zdaj, konec novembra. Ta
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čas imajo za tretjino manj suhe krme,
od vremena v jeseni pa bo odvisno, ali
bo mogoče to nadoknaditi s svežo krmo.
Letošnje razmere so kmete močno prizadele.
ͰͰ Zaradi nezadostnih padavin ste se
tudi v Žireh soočili s pomanjkanjem
pitne vode na posameznih višje ležečih območjih. Je bilo treba vodo tudi
dovažati?
Vodo so dovažali na Breznico, v Žirovski
Vrh in na Selo. Ob tem je treba poudariti, da so predhodniki na občini zelo dobro poskrbeli za oskrbo z vodo, tako da
na srečo nismo bili deležni hudih omejitev, smo pa pozivali k skrbnemu ravnanju z vodo. Zato bi tudi pohvalil občane, ki so dosledno upoštevali opozorila,
da ne perejo avtomobilov in zalivajo
zelenic. Veseli me, da je ozaveščenost
na visoki ravni. Zanimivo se mi je zdelo
tudi, da mi je marsikdo povedal, da je
upošteval mojo izkušnjo, predstavljeno
v prejšnji številki Žirovskih novic, da za
zalivanje rastlin lahko uporabimo vodo,
ki ostane po pranju zelenjave.
ͰͰ Bližajo se lokalne volitve. V Žireh to
že kaj občutite?
Drugače ne, le na občini so se začele aktivnosti za pripravo in izvedbo volitev.

Uradno ni še nobenega kandidata, med
ljudmi pa že krožijo posamezna imena ...
ͰͰ Kakšni pa so vaši prihodnji načrti,
glede na to, da ne nameravate kandidirati za župana?
Če se bodo v stranki Nova Slovenija
odločili, da me uvrstijo na listo, bom
kandidiral za občinskega svetnika. Če
kakorkoli lahko pomagam v občini, ne
vem, zakaj ne bi. Mi pa vsekakor ne bo
dolgčas, tudi če ne bom imel nobene
javne funkcije. Za župana pa zagotovo
ne bom kandidiral, svojo besedo bom
držal.
ͰͰ Poleti ste se večkrat sestali s predstavniki Civilne zaščite v Žireh. O čem
je tekla beseda?
Glavni razlog za sestanke je bila suša,
govorili smo predvsem o varstvu pred
požari in dovažanju pitne vode. Že v
mojih prejšnjih službah sem namreč
veliko pozornosti posvečal varstvu pri
delu in tudi zdaj se mi zdi preventiva
zelo pomembna.
ͰͰ K večji požarni in splošni varnosti
bo prispevalo tudi novo gasilsko vozilo, ki so se ga razveselili v Prostovoljnem gasilskem društvu Dobračeva ...
Vozilo je bilo predano v uporabo dobra-

čevskim gasilcem, vsekakor pa bo koristilo vsem štirim gasilskim društvom v
naši občini in vsem občanom. Vodo so
na nekatera območja poleti že dovažali
z novim vozilom, ker ima večjo prostornino. To je res velika pridobitev, za katero je občina prispevala več kot polovico potrebnih sredstev.
ͰͰ Novi dom za starejše pa naj bi bil v
kratkem polno zaseden?
V domu naj bi v tem mesecu zaposlili
še tri zdravstvene tehnike in konec septembra naj bi bil dom polno zaseden in
bo začel tudi polno obratovati.
ͰͰ Začelo se je novo šolsko leto. Kaj bi
ob tej priložnosti zaželeli šolarjem in
njihovim staršem?
Učencem bi zaželel predvsem to, da bi z
veseljem hodili v šolo, saj je znanje zelo
pomembno. Zato naj izkoristijo, kar
jim nudijo v šoli. Staršem pa želim, da
bi otroci izpolnili tudi njihova pričakovanja. Ob tem bi opozoril tudi na varno
pot v šolo. Združenje šoferjev in avtomehanikov Žiri vzorno skrbi za varen
jutranji prihod in popoldanski odhod iz
šole. Prihaja pa jesen ter z njo temačnejši dnevi, zato je pomembno, da so
učenci sploh v jutranjih urah opremljeni z odsevniki za boljšo vidnost.

Pika Nogavička za prvošolce
Osnovno šolo Žiri bo v letošnjem šolskem letu obiskovalo 540 učencev, od tega 290
dečkov in 250 deklic. V šolske klopi je prvič sedlo 58 otrok.
MATEJA RANT
Tudi letos so poskrbeli, da je bil začetek šolskega leta za prvošolce nekaj posebnega, zato so prvi šolski dan začeli nekoliko
kasneje kot ostali učenci, k pouku pa so jih pospremili starši.
»Zbrali so se v večnamenskem prostoru, kjer smo jim pred
začetkom pouka pripravili krajši program,« je pojasnil ravnatelj Marijan Žakelj.
Med drugim jih je s svojim nastopom razveselil otroški pevski zbor, obiskala pa jih je tudi Pika Nogavička. Na koncu so
naredili še skupno fotografijo, nato pa so se skupaj z razredničarkami odpravili v razrede, kjer so nadaljevali z razrednimi urami in s poukom po urniku. Vstop v šolo so jim polepšali še sodelavci komercialnega radia, ki so jih razveselili
z obiskom in darilci.
V preteklem tednu so po besedah ravnatelja potekali tudi roditeljski sestanki, na katerih so starše opozorili tudi na to,
naj v šolo hodijo le zdravi otroci, da bi se izognili okužbam s
covidom-19. »Sicer pa računam, da bomo pouk tako kot smo
ga začeli tudi končali v šolskih klopeh. S kovidom se bomo
pač morali naučiti živeti,« je še dejal ravnatelj.

Prvošolci na Osnovni šoli Žiri / Foto: Tanja Mlinar
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Dvig kulturnega življenja v občini
Na predlog Neodvisne liste za napredek Žirov so priznanje Občine Žiri podelili Maji
Justin Jerman za njen prispevek k dvigu kulturnega življenja v Žireh
MATEJA RANT
»Maja Justin Jerman je v zadnjem desetletju zelo aktivno vključena v žirovsko
kulturno življenje. Kot organizatorka in
ustvarjalka se nam je prvič predstavila
s kulturnim programom ob zaključku
prenove nekdanje stare šole in odprtju urejenih zunanjih površin našega
kulturnozgodovinskega spomenika Žirovska pristava leta 2015,« so poudarili
predlagatelji priznanja.
Prav na lokacijo nekdanje stare šole so
vezane tudi številne druge prireditve,
ki jih je organizirala in (so)ustvarila v
okviru Muzejskega društva Žiri in Občine Žiri. V obrazložitvi priznanja so med
drugim poudarili Poletno muzejsko noč,
Dneve evropske kulturne dediščine in
Noč knjige, ki so postale redni del žirovskega kulturnega koledarja ter privabljajo širok spekter obiskovalcev različnih zanimanj in starosti, pridobile so že
tudi stalno občinstvo. Vsako leto poskr-

bi za čarobno vzdušje v okviru kresnega
večera pri cerkvi sv. Ane na Ledinici. Pomemben del njenega delovanja so tudi
likovne razstave, so poudarili. Med drugim je letos ob pomoči Staneta Kosmača in Nine Misson zaokrožila dolgotrajen projekt obnove in dopolnitve stalne
likovne zbirke Žirovski likovni umetniki. Vse navedeno, so še zapisali v obrazložitvi priznanja, obnovljenemu kulturnemu spomeniku postopoma daje
vsebino kulturnega centra, kot so si ga
zamislili v času obnove. Ob opisu njenega delovanja so spomnili še na uprizoritev in ekranizacijo Brezniške barufe
ter Mlade kulture v Žireh, ki so nastali v
sodelovanju s Studiem Kacin. »Pri svojem delu sledi ideji medgeneracijskega
in siceršnjega sodelovanja, osveščanja
o nujnosti ohranjanja kulturne dediščine in povezovanju vrhunske kulture z
ljubiteljsko.«
Ob prevzemu priznanja je Maja Justin
Jerman poudarila, da verjame, da je

Maja Justin Jerman / Foto: Tanja Mlinar
umetnost polje svobode, ki povezuje in
združuje ter nas dela boljše. »Zaradi
umetnosti je svet lepši,« je prepričana.

Čakalnica je bila vedno polna
Na predlog Lovske družine Žiri je priznanje Občine Žiri prejel Matija Jereb z
 a svoje
dolgoletno delo na področju zobozdravstva v Žireh.
MATEJA RANT
Delo v šolski in odrasli ambulanti v zobozdravstveni ordinaciji v Žireh je začel
leta 1963. »Prevzel je delo zobozdravnika
v šolski in odrasli ambulanti in skoraj
ni človeka srednje generacije, ki ne bi
prišel k njemu v ordinacijo,« so pojasnili predlagatelji priznanja in spomnili,
da je bila njegova čakalnica vedno polna.

Nikoli mu ni bilo težko priti
v ambulanto tudi po izteku
delovnega časa, niti ob dela
prostih dneh ali ponoči.
Kot so še poudarili v obrazložitvi, mu nikoli ni bilo težko priti v ambulanto tudi
po izteku delovnega časa, niti ob dela

prostih dneh ali ponoči, če je kdo prišel k
njemu domov ali poklical, ko je potreboval nujno pomoč. Kasneje je v ambulanti
dobil tudi pomoč tehnika, ki je izdeloval
zobno protetiko, in je tako v ambulanti
nudil popolno storitev. Stalne paciente je
obdržal tudi po tem, ko se je odločil za
samostojno pot stomatologa. »Ljudje iz
bližnje in tudi daljne okolice so hodili k
njemu kot stalni pacienti, saj so vedeli,
da bodo pri njem dobili najboljšo in najugodnejšo storitev.« Svojo ordinacijo je
pred časom prepustil sinu, a mu še vedno pomaga pri delu. Zato so v Lovski
družini Žiri prepričani, da si za svoje minulo delo, ki ga je posvetil Žirem in okolici, vsekakor zasluži priznanje.
Matija Jereb se je zahvalil za prejeto priznanje in priznal, da ga je zelo vesel in
ga ima za velik uspeh.

Matija Jereb / Foto: Tanja Mlinar
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Veliko srce in neomajna želja pomagati
Na predlog Gasilskega poveljstva Občine Žiri so priznanje Občine Žiri podelili
Prostovoljnemu gasilskemu društvu (PGD) Dobračeva ob 120-letnici delovanja.
MATEJA RANT
»Začetek obstoja PGD Dobračeva sega v
davno leto 1902,« so pojasnili predlagatelji priznanja in dodali, da to pomeni
sto dvajset let plemenitega dela požrtvovalnih ljudi, ki so pripravljeni kadarkoli svoj prosti čas žrtvovati za vsakogar, ki je pomoči potreben.
PGD Dobračeva je osrednja gasilska
enota v občini, obenem ima status gasilske enote širšega pomena. »V vseh
načrtih alarmiranja sistema zaščite
in reševanja ima pomembno vlogo,
ki jo dostojno in z veliko mero strokovnosti tudi izpolnjuje,« so poudarili
v obrazložitvi in dodali, da se ob klicu na pomoč tako v lokalni skupnost
kot zunaj nje nemudoma odzovejo ter
s svojo usposobljenostjo in tehniko
učinkovito omilijo posledice različnih
nesreč – pa naj bodo to poplave, žledolomi, požari, nesreče v prometu, razne tehnične nesreče, delovne nesreče

in podobno. S svojimi aktivnostmi so
močno vpeti v delovanje lokalne skupnosti. Člani PGD Dobračeva skrbijo
za redno usposabljanje in vzgojo najmlajših, kar je po mnenju predlagateljev priznanja nedvomno zagotovilo za
nadaljnje uspešno delovanje društva.
Obenem se tudi sami nenehno izobražujejo in usposabljajo, da bi sledili
razvoju sodobnih smernic za posredovanje, izobraževanja pripravljajo tudi
za krajane. Seminarje, vaje in tekmovanja organizirajo tudi za gasilce
iz drugih krajev, s čimer prispevajo k
živahnejšemu utripu v občini in njeni
dodatni promociji. »Druži jih ljubezen
do gasilstva in želja po humanitarnem
delovanju.«
Ob prevzemu priznanja je predsednik
PGD Dobračeva Janez Tratnik poudaril,
da gasilce krasita veliko srce in neomajna želja pomagati. Zaveda se, da
imajo kot osrednja gasilska enota v ob-

Predsednik PGD Dobračeva Janez Tratnik
/ Foto: Tanja Mlinar
čini pomembno nalogo, a je prepričan,
da dokler bo živ gasilski duh, ljudje v
stiski nikoli ne bodo ostali sami.

Enostavneje do zdravnika
Od začetka leta v Ambulanti Arcus Medici spodbujajo uporabo portala IRIS,
ki omogoča lažjo in varnejšo komunikacijo z izbranim zdravnikom, v avgustu
pa so s tem namenom uvedli še telefonsko centralo.
JANA JENKO
V začetku letošnjega leta so v Ambulanti Arcus Medici za lažjo
komunikacijo z izbranim osebnim zdravnikom svojim pacientom predstavili portal IRIS, preko katerega lahko ti naročijo zdravila, ki jih redno prejemajo, preverijo seznam predpisanih zdravil in napotnic, naročijo kontrolne napotnice pri
specialistih, urejajo bolniški stalež in naročijo medicinsko-tehnične pripomočke, v prihodnje pa bo portal omogočal
tudi naročanje na pregled v ambulanto.
Prijava na portal je enostavna in možna ob osebni prijavi
pri zdravniku v ambulanti oziroma z digitalnima potrdiloma SigenCa ali SigovCa ter siPassom. Dodatna prednost pa je
tudi možnost pooblastila druge osebe, če pacient sam nima
elektronskega naslova in mobilne telefonske številke, kar je
posebej primerno za starejše in otroke. Dodatne informacije
o delovanju portala in možnosti za prijavo najdete na spletni
strani arcusmedici.si ali pa vam jih posredujejo osebno v am-

bulanti, kjer vam bodo pri prijavi tudi pomagali. Poleg prijave na portal IRIS pa vsem občanom priporočajo tudi ureditev
dostopa do portala zVEM, kjer jim bodo na voljo informacije
o specialističnih izvidih, izdanih receptih, izdanih napotnicah in njihovi veljavnosti in čakalnih dobah za specialistično
obravnavo. Pri registraciji na portalu zVEM boste potrebovali
digitalno potrdilo.
Z avgustom so v ambulanti ArcusMedici z namenom še boljše dostopnosti vzpostavili telefonsko centralo, prek katere
lažje in hitreje obravnavajo klice pacientov. Ob klicu v ambulanto se oglasi tajnica, ki klicatelja usmeri v ambulanto
osebnega zdravnika, če se ta pacientu ne oglasi, se njegov klic
zabeleži in ga kasneje iz ambulante pokličejo nazaj. Ob tem
pa še vedno velja priporočilo, da tisti, ki lahko, za kontakt
z zdravnikom uporabijo ostale komunikacijske možnosti in
prepustijo telefonske linije tistim, ki niso vešči komunikacije
po elektronskih medijih. V primeru nujnega stanja pa še vedno velja, da pokličete interventno številko 112.
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Naj bo jesen življenja prijazna in ustvarjalna
Vsaka oseba, pa naj bo mlajša ali starejša, si želi dan preživeti čim bolj prijetno,
vključena v družbo, s prijatelji ali znanci.

Posladkali smo se z odličnim sladoledom. / Foto: arhiv Senecure

Pripravili smo Čevljarski dan. / Foto: arhiv Senecure

KOLEKTIV DOMA STAREJŠIH OBČANOV ŽIRI

cijsko središče, smo v svojo družbo povabili tudi najmlajše in
z njimi preživeli sproščeno in igrivo dopoldne. Radi raziskujemo okolico, zato se pogosto odpravimo na sprehode, v poletnem času smo tako sprehod obogatili z obiskom bližnje slaščičarne Ambasada in se posladkali z odličnim sladoledom.
Ker nas zanima tudi ohranjanje naravne in kulturne dediščine, še posebno našega mesta, in ker vsi zelo dobro vemo,
da so Žiri prepoznane po čevljarstvu in imamo med našimi
stanovalci kar nekaj čevljarskih mojstric in mojstrov, smo
organizirali Čevljarski dan. Z zanimanjem smo prisluhnili
predavanju Aleša Kacina, arhitekta in modnega oblikovalca
čevljev, in si ogledali priložnostno razstavo.
Idej, kaj vse bomo še počeli in kako bomo čim bolj pestro preživljali dneve pred nami, nam ne zmanjka. Tako zelo kmalu,
točneje v četrtek, 22. septembra ob 15.30 organiziramo Sprehod za spomin z namenom ozaveščanja širše javnosti o demenci. Če nas kdo izmed bralcev Žirovskih novic na ta popoldan sreča v Žireh, ga vljudno vabimo, da se nam pridruži.

Tega se zavedamo tudi v Domu starejših SeneCura – poslovna enota Žiri, zato našim stanovalcem omogočamo, da svoj
vsakdan preživijo čimbolj kakovostno – to pomeni biti aktiven, ustvarjalen in vključen. To daje vsakemu izmed nas potrditev, da ne glede na leta posameznik zmore marsikaj. Prav
aktivnost namreč omogoča posamezniku, da ohranja svoje
psihofizične sposobnosti in krepi duha, obenem pa mu daje
življenjsko moč.
Z željo živeti čimbolj ustvarjalno se zaposleni zato trudimo,
da z najrazličnejšimi aktivnostmi stanovalcem zapolnimo
njihov prosti čas. Z organiziranjem različnih dejavnosti jim
omogočamo, da podoživljajo mlade dni, se spominjajo trenutkov, ko so skupaj s prijatelji in sorodniki, otroki ali vnuki
ustvarjali, se igrali, kuhali, peli in tudi plesali. Med drugim
smo se lotili priprave zelišč za čaje, ki nas bodo lahko pogreli
ob hladnejših dneh. Ker si želimo, da bi postali medgenera-

Nove označbe kolesarskih povezav
NINA KOBAL, RAZVOJNA AGENCIJA ZGORNJE GORENJSKE
Na Gorenjskem si prizadevamo za celosten razvoj kolesarstva na regionalni ravni. Od leta 2016 aktivno deluje Svetovalni organ gorenjske regije za razvoj kolesarstva (SORK) kot
strokovno telo odbora za okolje, prostor in infrastrukturo
pri Razvojnem svetu gorenjske regije. Sestavljajo ga predstavniki treh razvojnih agencij (Regionalne razvojne agencije Gorenjske – BSC Kranj, Razvojne agencije Zgornje Gorenjske in Razvojne agencije Sora), predstavniki gorenjskih
občin ter kolesarji.
Eden najpomembnejših rezultatov skupine SORK je vzpostavitev gorenjskega kolesarskega omrežja. Gre za skrbno izdelan preplet 640 kilometrov državnih in lokalnih kolesarskih

povezav na Gorenjskem in v nekaterih sosednjih občinah. Pri
določitvi so bili upoštevani mednarodni kriteriji prometne
varnosti, atraktivnost pokrajine in dosegljivosti gostinskih
in servisnih storitev, trase pa so bile potrjene s strani vseh 24
vključenih občin ter Direkcije RS za infrastrukturo. Glavni cilj
projekta je na celotnem omrežju postaviti enotno prometno
signalizacijo za kolesarje tako na državnem kot tudi lokalnem omrežju. Postavitev prometnih znakov na terenu se bo
predvidoma začela izvajati v septembru. Postavitev prometne
signalizacije za kolesarje bo potekala v vseh gorenjskih občinah in občinah Cerkno, Logatec, Medvode, zato vse voznike
in ostale prometne udeležence prosimo za strpnost. Gorenjska je prva regija v državi, ki se je vzpostavitve kolesarskega
omrežja lotila sistematično, povezano in enotno.
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Obnovili spomenik NOB
na Selu
Obnova je bila načrtovana v sklopu
letnega načrta, ki ga izdelajo vsako leto
na podlagi ocen stanja posameznih
spominskih obeležij. Potekala je v skladu
s pričakovanji.
ALENKA BRUN
Letos je ZB NOB Škofja Loka – Krajevna organizacija (KO) Žiri s
pomočjo Občine Žiri izpeljala obsežno obnovo spomenika NOB
na Selu, ki je posvečen preboju glavnine Prešernove brigade
iz nemškega obroča na Žirovskem vrhu v noči s 3. na 4. avgust 1943 ter 28 neznanim padlim borcem. Ivan Albreht, predsednik KO Žiri: »V občinskem proračunu za leto 2022 je bilo
posebej za obnovo tega spomenika rezerviranih 6500 evrov
– za obnovo in novo zasaditev.« Obnova je potekala v skladu
s pričakovanji, nadaljuje in razloži: »Spomenik, sestavljen iz
kamnitih delov, je bil razstavljen, deli očiščeni in nato sestavljeni nazaj na novem betoniranem temelju. Betonska ograja
in pokrov kostnice sta bila zamenjana za ograjo in pokrov iz
kamna. Zaradi narave dela so se aktivnosti začele v juniju in
končale konec julija. Sami pa smo poskrbeli za odstranitev
stare zasaditve, izkop sadilnega kanala in še nekaj manjših
del v sklopu ureditve okolice.« Po zaključku vseh del so v spomin na zgodovinske dogodke pri obnovljenem spomeniku
organizirali tudi krajšo kulturno prireditev. Prisluhnili smo
nagovoru, deklamacijam Kajuhovih pesmi, povzetku dogajanja iz tistega časa, iz zvočnika so doneli partizanski napevi.
Kuliso pa so nadgradili tudi prisotni praporščaki.

Ob končanju del so v spomin na zgodovinske dogodke pri
obnovljenem spomeniku nedavno organizirali tudi krajšo kulturno
prireditev. / Foto: Alenka Brun

Mateja Velkavrh
NSI

Pozdravljeni, Žirovke in Žirovci, bralci Žirovskih novic! Počitnice in dopusti so za nami (tudi občinski svetniki nismo
imeli rednih sej), poletje se umika jeseni. Pa vendarle se bom
z nekaj besedami vrnila v čas, ki je minil.
Teden dni v avgustu je moja družina v hiši gostila pet odraslih
Poljakov, ki so si že dlje časa želeli ogledati našo Slovenijo. Vsak
dan so vandrali naokoli, in ko so se pozno zvečer utrujeni, a nasmejani vračali v Žiri, so njihove besede zvenele takole: »Blagor
vam za tako čudovito deželo! Se sploh zavedate, kaj imate? To,
kar videvamo, je neverjetno! Pa tako prijazni in srčni ljudje so
v vašem kraju. Celo domače krave in kokoši so domala povsod,
kako zdrava in okusna je vaša hrana …« Nam se vse to – od
lepot narave pa do vzreje zajcev in kokoši – zdi nekaj povsem
samoumevnega, pa ni. Še dobro, da nas vsake toliko časa kdo
spomni na to, da se premalo zavedamo vseh teh dragocenosti.
Bolj kot jih bomo cenili, bolj jih bomo čuvali za naše zanamce.
Prvi september je bil prvi šolski dan za 540 učenk in učencev
OŠ Žiri in številne dijake, ki obiskujejo srednje šole v okoliških mestih. Kot predsednica SPV Občine Žiri in mentorica
prometne vzgoje na domači šoli imam v prvih dneh pouka še
večjo odgovornost, da poskrbim za varnost otrok v cestnem
prometu. Zelo dobro sodelujemo s policijo, vodstvom šole, občinsko upravo, ZŠAM Žiri in Agencijo za varnost v cestnem
prometu. Nekatere izmed naših akcij so vidne širšemu krogu občanov (npr. barvanje talnih označb in postavitev znakov), spet druge ostajajo očem skrite, a niso zato nič manj
pomembne. Da bo pot naših učencev v šolo ostala še naprej
tako varna (v zadnjih desetih letih ne beležimo prav nobene
prometne nesreče na šolskih poteh), pa je v veliki meri odvisno od vsakega izmed nas: pešci hodimo po pločnikih in
prečkamo cesto na prehodih, kolesarji uporabljamo kolesarske čelade, vozniki motornih vozil pa upoštevamo omejitve
hitrosti in med vožnjo ne klepetamo po mobilnem telefonu.
Še ostajam pri cestah, kajti v tokratnem prispevku res ne
morem mimo njih. Zelo lepo napreduje gradnja pločnikov na
Novovaški cesti, pravkar intenzivno poteka rekonstrukcija
Dražgoške ulice. Upam, da bodo tudi dela na obvoznici čim
prej stekla. Kolikor bo v moji moči, se bom še naprej trudila
za čimprejšnjo izgradnjo pločnikov Pod Griči.
Jesen pa ne bo pestra le zaradi takšnih in drugačnih gradbenih del, pred nami so tudi najprej predsedniške, nato pa
še lokalne volitve. Na slednjih boste občanke in občani volili
nove (stare) občinske svetnike in župana oziroma županjo. V
Občinskem odboru NSi se na volitve že kar nekaj časa intenzivno pripravljamo, saj želimo tudi v prihodnje narediti čim
več dobrega za vse nas, za naš kraj in našo občino.
Spoštovane bralke, spoštovani bralci Žirovskih novic, vsi se
zavedamo, da je čas, ki je pred nami, zelo negotov in nič kaj
spodbuden. Cene dobrin in storitev rastejo v višave, vsepovsod
manjka delavcev, orožje nedaleč od nas ne potihne … Kljub
vsemu vam želim, da ostanete pogumni, močni, ohranite optimizem in vero v boljši jutri. Bodimo solidarni z drugimi, pomagajmo si med seboj in pozabimo na sebičnost in egoizem.
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Odgovorno ravnanje lastnikov psov
V zadnjem času opažamo vse več primerov neodgovornega ravnanja lastnikov
oziroma skrbnikov psov, ki na javnih krajih svojih psov nimajo na povodcih.
SARA ŠIBENIK REBEC
Vsak skrbnik psa je dolžan poskrbeti za njegovo varnost in
tudi za varnost vseh v njegovi bližini, zato je treba skladno
s tretjim odstavkom 11. člena zakona o zaščiti živali na javnem mestu zagotoviti fizično varstvo psa tako, da je ta ves
čas na povodcu. Izjemoma lahko lastnik oziroma skrbnik
psa vodi brez povodca, če v njegovi bližini ni oziroma ne gre
pričakovati večjega števila ljudi. Povodec se priporoča v vseh
okoliščinah, še posebno kadar pes ni ustrezno šolan oziroma
vzgojen.
Zakon o zaščiti živali v drugem odst. 11. člena tudi določa, »da
morajo skrbniki živali z ustrezno vzgojo in šolanjem oziroma drugimi ukrepi zagotoviti, da žival ni nevarna okolici«.
Nadzor nad tem, ali imajo skrbniki psa na javnem mestu na
povodcu, opravljajo policisti in občinski redarji. Globa za ugotovljeno kršitev znaša od 200 do 400 evrov (določba 4. odstavka 46. a člena). Medobčinski redarji Skupne občinske uprave
Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Vrhnika, Brezovica, Dobrova - Polhov Gradec, Gorenja vas - Poljane, Žiri, Borovnica, Log - Dragomer, Horjul v vseh navedenih občinah

Svetovanje o učinkoviti rabe
energije
V Energetsko svetovalni pisarni, ki deluje pod okriljem Razvojne
agencije Sora (RAS), občanom omogočajo brezplačna individualna
svetovanja s področja učinkovite rabe energije v gospodinjstvih.
Izkušeni energetski svetovalci nudijo strokovno in komercialno
neodvisno pomoč pri izbiri ogrevalnega sistema, ustreznega energenta in ogrevalnih naprav, toplotni zaščiti in energetski sanaciji
zgradb, zamenjavi ter izbiri ustreznih oken in zasteklitve, pripravi
tople sanitarne vode, uporabi obnovljivih virov energije, možnosti
pridobitve različnih subvencij Eko sklada, energetskih izkaznicah
in podobno. Tako pripomorejo k varovanju okolja, zmanjšanju stroškov za energijo in znižanju stroškov bivanja, poudarjajo v RAS.

Potrdili virus pasje kuge
Na osnovi pregleda trupel treh lisic iz lovišča tamkajšnje lovske
družine so v Žireh potrdili prisotnost virusa pasje kuge, so sporočili z občine. Kot so pojasnili, je pasja kuga virusna bolezen, ki povzroča hudo obolenje pri psih, lisicah, kunah in volkovih, prizadene
pa lahko tudi bele dihurje in v redkih primerih mačke. »Virus se
prenaša z aerosolom, s slino, sluzjo dihalnega trakta in očesnimi
izločki. Za prenos je nujen bližnji stik zdrave in okužene živali,«
so razložili na občini in dodali, da lahko virus z okuženih območij prenese tudi človek. Lovci svetujejo, da lastniki psov poskrbijo
za redno cepljenje proti pasji kugi. Specifičnega zdravila za pasjo
kugo namreč ni, je pa bolezen pogosto ozdravljiva, če jo pravočasno odkrijejo in se začne zdravljenje s podporno terapijo.

opravljajo redni nadzor nad spoštovanjem navedenih določil
in v primeru ugotovljenih nepravilnosti proti kršiteljem tudi
ustrezno ukrepajo. Medobčinski redarji na terenu opažajo, da
lastniki oziroma skrbniki psov pri sebi nimajo vrečk za pobiranje oziroma čiščenje pasjih iztrebkov, kot to določajo odloki
občin. Občane pozivamo, da pasje iztrebke odlagajo v za to
primerne vrečke, in hkrati obveščamo, da lahko le-te odvržejo v temno sive zabojnike za mešane komunalne odpadke.
Lastniki nevarnih psov morajo imeti pse na povodcu in z nagobčnikom, lahko jih imajo zaprte v pesjaku ali v ograjenem
prostoru, ki je pri vhodu ustrezno označen z opozorilnim znakom. In ne nazadnje, ne pozabimo: »Žival je ogledalo svojega
skrbnika.«

E-mail marketing
Razvojna agencija Sora (RAS) v okviru projekta Spodbujanje podjetništva na Loškem pripravlja spletno delavnico z naslovom E-mail marketing – Kjer se dogaja prava prodaja. Delavnica bo pod
vodstvom Mojce Babuder potekala v sredo, 19. oktobra, od 17. do
20. ure na Zoomu. Podrobnejše informacije o delavnici in povezava do prijavnih obrazcev je na voljo na spletni strani RAS. Delavnica je za udeležence brezplačna, ker je finančno podprta s strani
občin Škofja Loka, Gorenja vas - Poljane, Železniki in Žiri.

Jeseni spet podjetniški krožek
V Osnovni šoli Žiri bodo pod okriljem Razvojne agencije Sora
(RAS) jeseni ponovno začeli izvajati podjetniške krožke za učence
od 6. do 9. razreda. »Na podjetniških krožkih učenci ob vodstvu
mentorjev razvijejo podjetniško idejo, ki jo kasneje predstavijo na
zaključni prireditvi podjetniških krožkov vseh osnovnih šol občin
Škofja Loka, Gorenja vas - Poljane, Železniki in Žiri,« so pojasnili
na RAS. Krožke sofinacirajo občine Škofja Loka, Gorenja vas - Poljane, Železniki in Žiri, zato so za učence brezplačni.

Inovativno na pot podjetništva
Razvojna agencija Sora (RAS) v septembru in oktobru pripravlja
osemdnevno delavnico z naslovom Inovativno na pot podjetništva.
Delavnica je namenjena podjetjem in tistim, ki o podjetništvu šele
razmišljajo. Udeležence bodo popeljali skozi različna področja
delovanja podjetja, ki jih mora poznati vsak, preden vstopi na samostojno podjetniško pot, z njimi morajo biti seznanjena tudi vsa
že delujoča podjetja, so pojasnili na RAS. Delavnica bo potekala
dvakrat na na teden v septembru in oktobru od 17. do 20. ure na
Upravni enoti v Škofji Loki. Začeli bodo 27. septembra. Podrobnejše informacije o delavnici in povezava do prijavnih obrazcev so na
voljo na spletni strani RAS. Delavnica je za udeležence brezplačna,
ker je finančno podprta s strani občin Škofja Loka, Gorenja vas Poljane, Železniki in Žiri.

AKTUALNO 11

Aktivne počitnice
Nova športna dvorana v Žireh je bila drugo leto zapored gostitelj Aktivnih
počitnic za otroke.
SREČO GABER
Trim As je v sodelovanju s Top Fitnes
pripravil pester program, ki je potekal
v treh sklopih enotedenskih počitnic od
ponedeljka do petka, dvakrat v juliju in
enkrat v avgustu. Tako kot lani se je počitniških aktivnosti tudi to poletje udeležilo skupaj sto otrok. Poleg omenjenih
aktivnosti sta bila organizirana še dva
izleta v zumma kids igralnico, kamor je
odšlo skupaj več kot petdeset otrok.
Počitniške aktivnosti so obsegale igranje ameriškega nogometa in namiznega tenisa, judo, lokostrelstvo, plezanje,
odbojko na mivki, jahanje konj, spoznavanje fitnes naprav in vadb, ustvarjalne delavnice, peko makovk in sirovih
štručk, ples ob drogu, pohod v naravi,
ulične in vodne igre, kopanje, obisk
knjižnice ter ure pravljic. Pomoč pri organizaciji so nudili Poclain Hydraulics,

Tudi letos so v Žireh pripravili aktivne počitnice za otroke. / Foto: arhiv organizatorja
M Sora, Žustal, Etiketa in Občina Žiri. V
program so se vključila tudi nekatera
žirovska društva, s skupnimi močmi je

bil tako za otroke pripravljen zelo pester
nabor gibalnih in tudi poučnih aktivnosti.

Vseživljenjsko varovanje narave na Ljudski univerzi Škofja Loka

LJUDSKA UNIVERZA ŠKOFJA LOKA, PODLUBNIK 1A, ŠKOFJA LOKA

Ljudje se vse bolj zavedajo, da je za ohranjanje čistega okolja
potrebno nekaj narediti, ne vedo pa vedno, kako ideje prenesti
v prakso. Zato smo na Ljudski Univerzi Škofja Loka pripravili
projekt Vseživljenjsko varovanje narave, ki ga sofinancirata
Evropska unija in Republika Slovenija, v sklopu katerega smo
v sodelovanju z Drevesnico Zakotnik, Turističnim društvom Žirovski vrh in Mizarstvom Simon Drlink pripravili številne aktivnosti in delavnice, s pomočjo katerih smo ljudem loškega pogorja
približali življenjski slog, ki spodbuja k ohranjanju naše narave.
V ta namen smo v zadnjih dveh letih izpeljali mnogo delavnic
na temo reuporabe različnih materialov: odpadnega stekla in

keramičnih ploščic, lesa, volne in tekstila. Izdelovali smo okrasne
mozaike in lučke, kvačkali in šivali ter izdelovali hotele za žuželke.
Pred vrati je jesen in z njo nove delavnice, ki se bodo pričele v
oktobru. V Občini Žiri bomo za vas pripravili delavnice izdelave žužkohotelov in šivanja ter predavanje o škodljivcih na
sadnem drevju!
Več informacij in prijavni obrazec najdete na spletni strani
Ljudske univerze Škofja Loka. Prijavite se lahko tudi po telefonu:
04 506 13 20 ali po e-pošti: tina.dragovan@lu-skofjaloka.si.

Operacijo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja RS 2014 – 2020. Organ upravljanja, določen za
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Kemija ji je že od nekdaj ljuba
Med letošnje diamantne maturante se je po vpogledu v izpitno dokumentacijo
in ugovoru na izračun točk pri maturitetnem predmetu angleščina zapisala tudi
zdaj že nekdanja dijakinja Gimnazije Kranj Nina Cankar iz Žirov.
MATEJA RANT
Nina Cankar se je že veselila »zlatega« uspeha na maturi, a ker
je pri vpogledu v izpitno dokumentacijo ugotovila, da sta ji pri
angleščini zmanjkala zgolj dva odstotka, je spoznala, da bi bil
njen uspeh na letošnji maturi lahko še bolj žlahten. Zato je podala ugovor na izračun točk pri angleščini in tudi uspela. Svoj
uspeh na maturi je poleti dopolnila še z uvrstitvijo na mednarodno olimpijado iz kemije, kjer si je prislužila častno omembo.
Kot je priznala, je imela pri maturi že po koncu vseh izpitov
dober občutek. Se je pa za nekatere izpite sploh tik pred maturo pripravljala bolj intenzivno kot za druge. »Zlasti pri biologiji in slovenščini je obseg znanja zelo širok in je treba vedeti
številne podrobnosti, pri matematiki ali angleščini recimo pa
lahko delaš sproti in ni potrebno toliko učenja tik pred zdajci.«
Tudi esej, ki ga mnogi maturanti ocenjujejo kot najbolj zahteven del mature, ji ni povzročal težav, pravzaprav je bil pri
slovenščini to njen najljubši del. »Verjetno je to povezano tudi
s tem, da zelo rada berem. Če slabo bereš, se tudi težje učiš.« Že
od osnovne šole dalje pa je bil njen najljubši predmet kemija.
Tudi zato ji je najbrž v lepem spominu ostala profesorica kemije Petra Flajnik. »Delno tudi zaradi nje sem se odločila za študij
biokemije. Pri njej so bile ure zelo energične, puščala nam je
veliko svobode pri eksperimentiranju.« Prav Petra Flajnik jo je
tudi spodbujala, da se je udeleževala tekmovanj iz kemije. Že

Občina Žiri obvešča o objavi

Javnega razpisa

za sofinanciranje izobraževanja nadarjenih mladih
glasbenikov in plesalcev Jobstov sklad za leto 2022.
S sredstvi v višini 1.500,00 evra bo sofinancirala izobraževanja nadarjenih mladih glasbenikov in plesalcev v naslednjih
vsebinah:
• sofinanciranje šolnin glasbenih in plesnih šol doma in v
tujini,
• sofinanciranje izposoje inštrumenta,
• enkratne dotacije z namenom sofinanciranja udeležbe na
seminarjih, mojstrskih tečajih, poletnih glasbenih šolah
ali tekmovanjih,
• enkratne dotacije za nakup inštrumenta.
Kandidati prijavo oddajo osebno v sprejemni pisarni Občine
ali pošljejo na naslov: Občina Žiri, Loška cesta 1, 4226 Žiri
najkasneje do 5. 10. 2022.
Celotno besedilo javnega razpisa je objavljeno na spletni
strani www.ziri.si.

Diamantna maturantka Nina Cankar / Foto: Tanja Mlinar
v drugem letniku gimnazije jo je skupaj z nekaterimi drugimi
sošolci prijavila na izbirne teste za olimpijado iz kemije. »V
tretjem letniku sem se prvič uvrstila na priprave za olimpijado, v letošnjem šolskem letu pa sem bila tudi del ekipe, ki
je Slovenijo zastopala na kemijski olimpijadi na Kitajskem.«
Ekipo so sicer sestavljali samo gorenjski dijaki, ki so se pripravljali pod vodstvom Martina Rihtaršiča, nekdanjega dijaka
Gimnazije Škofja Loka. »Njegove izkušnje s preteklih olimpijad
so gotovo pripomogle k našemu uspehu, saj ima zato dober
občutek, kaj zahtevajo na olimpijadah.« Žal ji je, da so tekmovali na daljavo in so bili zato prikrajšani za obisk Kitajske, a
so se po drugi strani toliko bolj zbližali s člani ukrajinske in
madžarske ekipe, ki so se tekmovanja udeležili v Ljubljani.
Znanje, ki ga zahtevajo na olimpijadi, po besedah Nine Cankar
močno presega srednješolsko raven znanja. »Določene stvari
bi še študentom kemije povzročale težave,« pojasni.
Stereotip o »piflarjih«, ki ves čas tiščijo nos zgolj v šolske knjige, pa ne glede na vse uspehe v šoli in na tekmovanjih pri njej
vsekakor ne drži. Ob delu za šolo je našla čas tudi za številne
druge stvari, ki jo veselijo. Med drugim je sodelovala v šolski
impro ligi, v prostem času pa rada tudi bere, ustvarja in posluša glasbo. Zaključila je nižjo glasbeno šolo, kjer se je učila igrati
klavir, zdaj pa kar sama študira akorde in se uči igrati kitaro.
Po končanem študiju biokemije se vidi, kako raziskuje v kakšnem laboratoriju. »Največ biokemikov se zaposli na področju farmacije. Predvsem me zanimajo raziskave oziroma bolj
znanstveno področje,« je priznala. Tudi najdaljše počitnice, ki
so jo čakale po koncu srednje šole, je preživela zelo aktivno. Kot
pravi, časa za pravi počitek ni bilo veliko. Že pred olimpijado,
ki je potekala od 10. do 18. julija, se je udeležila taborjenja z žirovskimi taborniki ob Idrijci, nato pa še z loškimi taborniki ob
Kolpi. Avgusta se je z družino za nekaj dni odpravila v Budimpešto, kjer so obiskali tudi koncert Arctic Monkeys, septembra
pa jo je čakalo še dvotedensko potovanje do Gibraltarja z vlakom, kamor se je odpravila v družbi prijatelja.

AKTUALNO 13

Zlata maturantka Lučka Kozamernik
Lučko Kozamernik, eno od devetih zlatih maturantov letošnje generacije na Gimnaziji
Škofja Loka, navdušuje reševanje matematičnih izzivov.
JANA JENKO
Lučka Kozamernik, ki je z uspehi nase opozorila že kot osnovnošolka, si je z odličnim uspehom na maturi letos prislužila
še naziv zlate maturantke. Ta ji, kot pravi sama, veliko pomeni, saj je hkrati plačilo za njen trud ter dokaz, da ji v življenju
lahko uspe vse, kar si zada.
Vpis na Gimnazijo Škofja Loka je bil prava izbira: »Škofjeloško gimnazijo sem izbrala, ker mi je bil všeč njihov naravoslovni oddelek, kjer je skozi leta učenja malo večji poudarek na matematiki, biologiji, kemiji. Poleg tega so mi bile
všeč priprave na tekmovanja, ki jih nudijo svojim dijakom.
Gimnazijski program je popolnoma izpolnil moja pričakovanja. Profesorji so res poskrbeli za zanimive šolske ure in
mi podali znanje tako za nadaljnje šolanje kot za vsakdanje
življenje.«
Pa tudi za maturo, ki je za dijake vedno izziv. In čeprav je
zadnji dve leti del pouka zaradi epidemije potekal na daljavo,
to na njeno delo ni posebno vplivalo: »Pouk je potekal redno,
četudi po računalniških zaslonih. Zame je bila najtežja priprava na izpit iz slovenščine, saj se mi zdi, da je tam snov še
posebej obsežna in se ne povezuje tako med seboj kot na primer pri matematiki ali angleščini.« A ga je, tako kot ostale,
odlično opravila: »Spomnim se trenutkov nervoze, ko sva s
sošolko skupaj čakali na rezultate. Tisti dan sem se nato ves
čas veselo smejala in uživala ob uspešnem zaključku srednje
šole.«
Gimnazijska leta ji bodo v lepem spominu ostala tudi zaradi
sošolcev, s katerimi upa, da jim bo uspelo obdržati prijateljske vezi. Svoje šolanje pa nadaljuje v Ljubljani. »Na Fakulteti za računalništvo in informatiko sem si izbrala program,
ki povezuje računalništvo in matematiko. Mislim, da mi bo
študij nudil dobro možnost zaposlitve, poleg tega pa me je
matematika vedno zanimala in želim si poklica, kjer vsako-

Zlata maturantka Lučka Kozamernik / Foto: Miha Jerina
dnevno iščeš rešitve za različne težave – od programiranja
robotov do aplikacij.«
In še nasvet bodočim maturantom: »Postavite si določene
cilje, ki naj bodo ravno prav visoki, da vas bodo ves čas spodbujali k pripravam na maturo. Če se vam zdi, da potrebujete pomoč, zanjo tudi prosite. Za konec pa je med samimi
aktivnejšimi pripravami potreben tudi počitek in vsak naj si
dnevno vzame vsaj nekaj časa tudi zase, za prijatelje in svoje
dobro počutje.«

Jubilejni Teden podeželja na Loškem
V prvem tednu oktobra se bo na Škofjeloškem dvajseto leto zapored odvijal Teden
podeželja na Loškem.
MATEJA RANT
Razvojna agencija Sora v sodelovanju s
partnerji v sklopu Tedna podeželja na
Loškem pripravlja številne zanimive
vsebine. Njihov namen je, poudarjajo,
da z organizacijo in izvedbo različnih
dogodkov povezujejo institucije in društva, ki delujejo na področju razvoja podeželja.

V sodelovanju s partnerji tako pripravljajo vsebinsko obogatene tržnice v
Škofji Loki, Gorenji vasi in Žireh. Pripravili bodo tudi izobraževanje o uporabi družabnih omrežij za promocijo in
trženje ponudbe pridelkov in izdelkov s
kmetij ter delavnico LAS loškega pogorja z deležniki na terenu o možnostih sofinanciranja aktivnosti in investicij na
podeželju ter novih projektnih idejah

za pripravo prihodnje razvojne strategije. Podati se bo mogoče še na strokovno ekskurzijo z ogledi dobrih praks na
Škofjeloškem. »Vsebine bosta obogatila
še čebelarski in zeliščarski dogodek ter
ogledi Šubičeve hiše, strokovna turistična vodenja po Dvorcu Visoko in po
utrdbi na Golem Vrhu.« Podrobnejši
program si je mogoče ogledati na spletni strani Razvojne agencije Sora.
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Poletje v Starih Žireh
Letošnje poletje smo si zadali oživiti dogajanje ob obnovljenem dvorcu, ki v svoji
zunanjščini z nekakšnim amfiteatrom nudi prijetno okolje za poletna dogajanja na
prostem. Skrajni čas je bil, da smo v ta premalo izkoriščeni prostor uvedli nekakšen
poskus, kako se bo publika odzvala na poletne prireditve.
MAJA JUSTIN JERMAN
Pripravili smo raznolik program, ki je vključeval štiri koncerte in filmsko projekcijo Socializacija bika?, povezano z razstavo ilustratorja in soavtorja prvega celovečernega animiranega filma Zvonka Čoha v Galeriji Kržišnik. Oba dogodka
sta se odlično dopolnjevala, saj mu je prisostvoval tudi lanski
razstavljavec v omenjeni galeriji in soavtor filma Milan Erič.
Z obema se je pred projekcijo o zanimivem večletnem nastajanju filma pogovarjal filmski poznavalec Gorazd Trušnovec.
Prvi koncert je navdušil številno občinstvo v latinskoameriškem slogu bossa novo, ki ga Primož Vitez s skupino Bossa
de novo izrazito avtorsko obdela, kot nagajivi Sestanek pod
rjuho, ali nadene povsem novo glasbeno preobleko že znanim skladbam, kot je recimo himna XIV. divizije ali znamenita Selma Bijelog dugmeta. Prvi koncert je ogrel in privabil
številno publiko, tako da smo nekoliko bolj brez skrbi čakali
naslednje dogodke. Sledil je kitarsko-orgličarski duo Barbarič
- Božič, prava glasbena virtuoza, ki sta imela pri ogrevanju
publike zgolj to smolo, da se je koncert odvil na edini hladen
poletni večer, ki je bolj spominjal, kot se je izrazil Miro Božič,
na koncert v Dolomitih. Res nekoliko premraženi, a notranje ogreti smo ob neobljudeni stojnici piva pohiteli domov
na toplo.
Po krajšem koncertnem premoru je sledil še avgustovski finale z dvema koncertoma. Najprej je Žirovsko Kozjansko na
noge spravil Trio Martin Ramoveš, ki je pomenil pravo glasbeno presenečenje in osvežitev v izdatnih ritmih avtorskega
roka z izvirnimi kritičnimi besedili. Medgeneracijsko pisano

Trio Martin Ramoveš / Foto: Tanja Mlinar

Za češnjo na glasbeni torti smo si izbrali Grašič-Perič Kvartet.
/ Foto: Tanja Mlinar

občinstvo, ki je bilo zaradi priimka Ramoveš morda nekoliko
presenečeno, je odhajalo zadovoljno in rokovsko izpolnjeno,
potrjujoč, da smo odprta in odzivna publika za raznovrstno
kakovostno glasbo. Za češnjo na glasbeni torti pa smo si izbrali Grašič-Perič Kvartet, ki je v Žiri prinesel toliko kakovostne in svetovljanske glasbe, kot bi jo preneslo ali zaslužilo
sleherno glasbeno razvajeno okolje, kamor seveda sodijo tudi
Žiri. Navdušujoč in navdihujoč zaključek z obljubami, da se
naslednje leto Poletje v Starih Žireh ponovi vsaj na tako visoki ravni, kot je bilo prvo, smo se še enkrat zahvalili vsem,
ki so finančno ali kako drugače pomagali uresničiti Poletje
v Starih Žireh. Klicu na pomoč so se odzvali številni posamezniki s pro bono delovnimi urami in žirovski podjetniki
s finančnimi in storitvenimi prispevki ter ne nazadnje občina, ki se je odzvala pobudi in iz proračuna namenila zajeten
del zagonskih sredstev. Verjamem, da bomo prihodnje leto
ponovno uslišani pri omenjenih deležnikih, kar smo dolžni
presenetljivo številnim obiskovalcem iz Žirov in okolice, ki
so kot izjemna publika uživali v glasbeno obarvanih poletnih
večerih v Kulturnem središču Stare Žiri.
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Klekljani prti za cerkvi v Olimju in Strunjanu
Članice Klekljarskega društva Cvetke Žiri so naklekljale čipke za dvanajst oltarnih
prtov za cerkev Marije Vnebovzete v Olimju.
MATEJA RANT
Ideja, da cerkvi v Olimju podarijo svoje klekljane prte, se je štirim članicam
društva porodila lani spomladi ob srečanju s patrom Jožetom v lekarni v Olimju. »Pošalil se je, da bi lahko, glede na
to, da smo v Žireh klekljarice, za njihovo cerkev naredile prte. Me smo to vzele
resno in tudi ostale članice društva so
se takoj navdušile,« je razložila Hilda
Pečelin iz društva Cvetke.
Ob naslednjem obisku v Olimju, ko se je
tja odpravila z možem, sta šla v cerkev,
da bi vzela mere, obenem pa so se dogovorili, da jih pripravijo do letošnjega
Marijinega vnebovzetja. »Poleg izdelkov
za razstavo smo tako vso zimo klekljale
tudi prte. Sodelovalo je 19 klekljaric, poleg tega pa še pet šivilj, ki so čipke všile
v prte.« Tako je nastalo dvanajst prtov
in še dva kompleta mašnih prtičkov.
Uporabile so vzorec s cvetko že pokojne
Mire Kejžar. »Zato, ker smo Cvetke, obenem pa smo želele bogatejši vzorec, ne

povsem navaden.« V izdelavo prtov so
vložile okrog tri tisoč ur, ocenjuje Hilda
Pečelin. Končale so prej, kot so sprva mislile, tako da so prte v cerkev dostavile
že v začetku julija. »Tako smo imele še
mesec in pol časa, da bi kaj popravile, če
bi bilo treba,« je poudarila Tanja Mlinar
in dodala, da so bili nad podarjenimi prti
v Olimju navdušeni in so se odločili, da
jih bodo uporabljali samo ob praznikih,
saj jim jih je škoda za vsak dan.
Ponosne so, da njihovi izdelki zdaj krasijo
tako obiskano cerkev, kot je olimska, kar
je dobra promocija tako za društvo kot
Žiri. Obenem pa Tanja Mlinar priznava,
da je to od njih zahtevalo ogromno truda,
zlasti ker so sočasno pripravljale tudi izdelke za razstavo, zato podobnega podviga v prihodnje ne načrtujejo, se posmeje.
V prte so namreč všili kar 150 čipk.
Sočasno z njihovimi prti pa so v cerkvi
v Strunjanu blagoslovili še štiri prte in
komplet mašnih prtičkov, ki so jih izdelale tri sestre iz Žirov, pri čemer sta dve
prav tako njihovi članici. »Anica Janko-

Prte za cerkev v Olimju so s čipkami okrasile
žirovske klekljarice. / Foto: Tanja Mlinar
vec je bila namreč tam na okrevanju po
operaciji kolena in se je zaobljubila, da
jih bo izdelala, če bo uspešno okrevala,
pomagali pa sta ji še obe sestri, Marjeta
in Marija.«

Zahvala za varno prevožene kilometre
MATEJA RANT
Člani Združenja šoferjev in avtomehanikov (ZŠAM) Žiri so se v juliju tudi letos
zbrali na skupnem praznovanju Krištofove nedelje. Tako se zahvalijo za zdravje
in vse varno prevožene kilometre ter se v
molitvi spomnijo vseh žrtev prometnih
nesreč in njihovih svojcev, je poudaril
predsednik ZŠAM Žiri Marijan Dolenec.
V imenu vseh šoferjev in drugih članov
združenja ter povabljenih gostov se je
zahvalil župniku Andreju Jemcu in kaplanu Anžetu Cunku, da sta prisluhnila njihovim željam in darovala sveto
mašo za vse pokojne člane združenja
in za dobro delo združenja v naprej. Do
prihodnjega leta je vsem zaželel srečno
vožnjo ter da bi jih na vseh poteh spremljal sv. Krištof in njegov blagoslov.
Ob tej priložnosti so podelili tudi plaketo svetega Krištofa Milanu Pečniku iz

Krištofova nedelja v Žireh / Foto: Franci Dolenec
Savinjske doline in kaplanu Alešu Cunku. V nadaljevanju pa so Mateji Velkavrh podelili bronasti znak Agencije za
varnost prometa za zasluge na področju

preventive v občini Žiri, za zasluge na
področju varnosti v prometu v občini
Gorenja vas pa so svečano listino podelili Janezu Selaku.
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Nove skupine
in projekti
Po sproščenem poletju se
v Vrtcu pri Osnovni šoli
Žiri obeta vesela jesen z
229 vrtičkarji in dodatnim
oddelkom.
JANA JENKO
Poletni dnevi so v prostore vrtca pri
Osnovni šoli Žiri prinesli nekaj več
sproščenosti in počitniškega duha, pa
tudi priložnosti za nova znanja in raziskovanja. Otroci kombiniranih oddelkov so se z vzgojiteljicami odpravili na
Medvedkovo pot v Zalo, kjer so pod vodstvom Lucije Kavčič spoznavali drevesa
in druge rastline ter živali, ki živijo v
gozdu in jih ob obisku lahko srečamo.
Na poti so se preizkusili v gozdnem labirintu, obiskali medvedko Štefko in na
koncu z naravnimi materiali, nabranimi v gozdu, tudi ustvarjali.
Posebno poučno dopoldne pa so v poletnih dneh imeli otroci v skupini Plesalč-

Plesalčki so spoznavali vozila. / Foto: Arhiv Vrtca Žiri
ki, ki so spoznavali prevozna sredstva.
Veliko različnih so našteli – od tistih, ki
jih uporabljajo vsak dan, do tistih, s katerimi se še niso peljali. Za zanimivejši zaključek dneva vozil pa je poskrbel
hišnik Drago, ki se je na obisk v vrtec
pripeljal kar s traktorjem in ga malim
plesalčkom z veseljem predstavil.
Jesen je tudi v vrtčevske prostore prinesla nekaj sprememb, med katerimi so
običajne menjave starostnih skupin pri
otrocih in strokovnih delavcih ter vsakoletni prihod novincev. Število slednjih
je tudi letos naraslo, zato velja na tem
mestu iskrena zahvala Občini Žiri, ki je

prisluhnila potrebam staršev in z jesenjo odobrila odprtje dodatnega oddelka.
V šolskem letu 2022/23 je tako v Vrtec pri
Osnovni šoli Žiri vpisanih 229 otrok, za
katere bo v trinajstih oddelkih skrbelo 28
strokovnih delavcev in en spremljevalec
s polovičnim delovnim časom. Kobacajčke, Plezalčke, Zaspančke, Plesalčke,
Godrnjavčke, Dobrovoljčke, Muzikalčke,
Navihančke, Ustvarjalčke, Raziskovalčke, Hihitalčke, Skakalčke in Pohajalčke v
novem vrtčevskem letu čakajo zanimiva
doživetja in nova znanja, v ospredju vrtčevskega programa in projektov pa bodo
tokrat samostojnost, gibanje in ekologija.

Nogometna šola – več kot nogomet
ESTERA VEHAR
Zaradi epidemioloških razmer smo po
dveh letih premora letos končno spet
organizirali Poletno otroško nogometno šolo Žiri. Nogometna šola, ki je med
letoma 2003 in 2019 potekala nepretrgoma, je tako svojo polnoletnost dočakala šele letos. Mogoče pa je v teh čudnih
časih tudi dozorela in na novo postavila
svoje temelje. Veliko se ni spremenilo,
vseeno pa so se izostrile vrednote in
smernice, ki jim želimo v klubu slediti.
V ospredju še vedno ostaja vodilo: »Nogomet za vse, vsestranski razvoj mladih športnikov in sodelovanje z lokalno
skupnostjo.«
Nekaj več kot trideset dečkov in deklic iz
Žirov in okolice je v zadnjem tednu avgusta uživalo v raznolikih dejavnostih,
ki jih je pripravila pomlajena in zagnana ekipa trenerjev. V lovu na zaklad, ki
je postal že stalnica nogometne šole,
smo imeli letos prvič možnost vključiti

Udeleženci letošnje nogometne šole v Žireh / Foto: Estera Vehar
tudi stanovalce SeneCura Doma starejših občanov Žiri. Medgeneracijsko sodelovanje ter reševanje gibalnih in miselnih nalog na poti do zaklada je bilo prav
posebno doživetje. Veseli nas, da starši
prepoznajo nogometno šolo kot poletno
dejavnost, kamor otroke z veseljem vpi-

šejo, ne glede na to, ali se kasneje aktivno vključijo v klub ali ne.
Kam nas bo popeljala prihodnja, še vedno
najstniška nogometna šola, še ne vemo.
Nam pa dolgčas zagotovo ne bo, saj se z
vsakim novim valom rodijo nove zamisli
in ideje. Pa naj bo val takšen ali drugačen.
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Izlet v neznano
Leto je hitro naokoli, in
kot je vsakoletna navada,
smo se upokojenci Društva
upokojencev (DU) Žiri
odpeljali na izlet v neznano
po majhnem koščku naše
lepe domovine.
JANEZ STANONIK
Tretji četrtek v juliju ob 7. uri zjutraj nestrpno pričakujemo, v katero smer bo
zavil šofer Pavle. Hitro je vsem jasno, da
gremo proti Vrhniki. Med nami vlada
dobra volja, ki jo z jutranjimi pozdravi
popestrita še Marijan Dolenec in predsednik društva DU Žiri Milan Sovinc,
Irma Dolenec pa nam pojasni, da bomo
na poti spoznavali nekaj zgodovine in
nekaj zemljepisa.
Hitro prispemo do Vrhnike. Ob omembi
tega mesta vsakdo najprej pomisli na pisatelja Ivana Cankarja, veliko pa jih ne
ve, da imajo tam stalno razstavo Moja
Ljubljanica, ki izvira na južnem delu
Vrhnike. Pa tudi tega ne vemo, da je bilo
včasih okrog Vrhnike veliko obzidja in da
so Huni ob vdoru v Ljubljano prišli celo
do Vrhnike. Do tja je z ladjo in s svojimi
Argonavti priplul tudi Jazon. Leta 1588 je
bila na Vrhniki ustanovljena prva jezdna
pošta. Prvi poštar je bil Janez Flach. Muzej razpolaga s številnimi arheološkimi
izkopaninami. Našli so jih v Ljubljanici in po Ljubljanskem barju. Zanimiv
je tudi podatek, da so na Ljubljanskem
barju odkrili več kot štirideset kolišč in

poleg drugih še štiri dragocene lesene
predmete: deblak, kolo z osjo, lok in leseno konico. Pozneje v rimski dobi pa je
čez Vrhniko peljala t. i. rimska cesta.
Pot nadaljujemo po vrhniškemu klancu proti Logatcu skozi Napoleonov drevored. Z obeh strani ceste ga krasi kar
dvesto devetdeset lip, ki so jih posadili
1805. leta. Čeprav gremo v neznano, se
nam pred očmi odpre Planinsko polje,
čez katero teče reka Unica. Ta ob večjem
deževju velikokrat poplavlja in takrat
nastane več jezerc, včasih tudi eno veliko. Planinsko polje je svetovno znano
tudi po oseminsedemdesetih vrstah
različnih metuljev, več kot jih ima cela
Velika Britanija.
Peljemo se proti Postojni. Še prej je pred
nami Ravbarjev stolp, ki so ga zgradili 1444. leta. Med vojno so ga partizani
požgali, podobno kot še enainšestdeset
gradov širom Slovenije. Lastnik Ravbarjevega stolpa je bil znan po tem, da je
ubil viteza Erazma Predjamskega. Postojnska vrata je prehodil tudi Hanibal
s svojimi sloni, ko je vlekel ladjo od Jadrana proti Vrhniki. Prispemo v Postojno, ki jo najbolj poznamo po Postojnski
jami. Pred devetnajstim stoletjem je
bila Postojna znana po furmanih, ki so
vozili v Trst les za graditev ladij. Kasneje
jih je izpodrinil vlak, ki je tega stoletja
začel voziti skozi mesto in naprej proti
morju. Po malici se peljemo proti Pivki s prvotnim imenom Šempeter. Na
levi strani na hribu se sveti cerkev sv.
Trojice. Od tam izvira povest o Martinu
Krpanu, slovenskem junaku, ki je na
Dunaju premagal strašnega Brdavsa in
tako otel avstrijsko cesarstvo.
Zapustimo Pivko in zavijemo za Knežak
ter dalje za Mašun. Vozimo se po gostih
smrekovih Javorniških gozdovih. Do-

Del udeležencev izleta na Mašunu / Foto: arhiv društva

mačini pravijo, da je to dežela volkov
in medvedov. Ustavimo se pri gostišču
Mašun. Sprejme nas gospa Špela. Najprej gremo v gozdno hišo. Tam nas seznani z zanimivostmi in posebnostmi
gozdov in narave ter delom gozdarjev.
V hiši imajo na ogled nagačena volka in
medveda, enega najtežjih uplenjenih v
Sloveniji. Nato nas popelje po 1800 metrov dolgi učni gozdni poti, polni zanimivih dreves, jam in še česa.
Po ogledu se vračamo proti Pivki. V
parku vojaške zgodovine začnemo z
ogledom razstave Pot v samostojnost
Slovenije. Ogledujemo si tanke, tudi
od lani upokojeni policijski helikopter
je tam, pa podmornica, havbice, zanimiva je plinska maska za konja in še
in še. Pomislim, kako velika je človeška neumnost, ki nima meja. Ko bi vsa
sredstva, ki gredo za uničevanje, vlagali
v razvoj za blagor človeštva, bi imeli nebesa na zemlji. Ampak človeška lakomnost in pohlep vladata svetu. Spomnil
sem se Gregorčiča in njegovih verzov:
»Za vse je svet dovolj bogat in srečni vsi
bi bili, ko kruh delil bi z bratom brat,
prav s srčnimi čutili.«
Zapustimo muzej in že malo utrujeni
prispemo v vas Nardin. Po kosilu predsednik Milan in Marijan predstavita letošnje slavljence, ki praznujejo okrogle
obletnice. Eden jih ima šestdeset, štirje
sedemdeset, dva osemdeset, naša vsakoletna sopotnica Amalija Vegelj, ki ji
jih nihče ne bi prisodil, pa celo častnih
devetdeset let. Slavljence so z igranjem
na harmoniko počastili še Ciril Demšar,
Vojko Rupnik in Iztok Andreuzzi. Na poti
proti domu je za zaključek lepega dne
ob praznovanju svoje sedemdesetletnice na avtobusu počastila sopotnike s
hruškami in pijačo še Ivanka Stanonik.
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Novi prostori Turističnega društva Žirovski vrh
Turistično društvo Žirovski vrh, ki z namenom ohranjanja kulturne dediščine
domačih krajev že četrt stoletja povezuje posameznike in gospodinjstva iz občin
Žiri in Gorenja vas - Poljane, se veseli novih prostorov. Gradnja Doma nad Zalo poteka
po načrtih, zaključek tretje gradbene faze so v začetku septembra zaznamovali
z blagoslovom in Pokošnjico.
JANA JENKO
Turistično društvo Žirovski vrh že četrt
stoletja piše uspešno zgodbo o povezovanju občin Žiri in Gorenja vas - Poljane ter ohranjanju kulturne dediščine
domačih krajev. V delovanje društva je
vključenih več kot petdeset gospodinjstev, kar pomeni več kot 150 posameznikov različnih starostnih skupin, ki
z veseljem sodelujejo pri organizaciji
društvenih prireditev – Praznika žetve,
Pohoda skozi Zalo, Večera slovenskih
pesmi in plesov ter Pokošnjice – ali pa
se udejstvujejo v eni od društvenih sekcij – odrasla in otroška Folklorna skupina Zala, moška vokalna skupina Zala,
dekliška vokalna skupina Polanska dekleta ter dramska, etnološka in instrumentalna sekcija.

ZADNJIH OSEM LET AKTIVNO REŠUJEJO
PROSTORSKO PROBLEMATIKO

»Lahko rečem, da smo zadnjih osem let
poleg vseh tekočih dejavnostih društva
tudi aktivno delali na reševanju prostorskega vprašanja. Razvoj društva in

povečevanje aktivnosti namreč pripelje
tudi do potreb po lastnih prostorih za
skladiščenje rekvizitov, za vaje in prireditve. Vrsto let smo improvizirali in
opremo skladiščili po domovih, iskali
primerne prostore in lokacije. Z izgradnjo novega Doma nad Zalo se bodo
pogoji za delovanje bistveno izboljšali,«
pravi predsednik društva Štefan Bogataj
in dodaja, da je bilo iskanje primerne lokacije za gradnjo res velik izziv: »Za delovanje turističnega društva ni primerna vsaka lokacija, mi pa smo ob iskanju
prave našli parcelo, na kateri so leta
1978 začeli graditi Mladinski dom in jo
je tedanji Zvezi socialistične mladinem
Osnovni organizaciji Žirovski Vrh, podarila Leopoldina Krek, gospodarica na
kmetiji pr' Bukovc. Ker začetna ideja ni
uspela, kasnejši pobudniki oživitve projekta pa so naleteli na prevelike ovire, je
zgrajeni objekt žalostno propadal. Kljub
opozorilom, da se trudim zaman, sem
sam v tej lokaciji videl izjemen potencial, mojo vizijo pa so podprli tudi drugi
člani društva, s katerimi smo projekt
skušali postaviti na noge.«

Gradnja Doma nad Zalo je tekla po načrtu. / Foto: Štefan Bogataj

Lastništvo takratnega mladinskega
doma je po letu 1991 zajadralo v različne politične vode in v Turističnem društvu Žirovski vrh so se pol leta trudili,
da so našli pravnega naslednika, to je
Študentsko organizacijo Slovenije, nato
pa s podporo obeh občin – Žiri in Gorenja vas - Poljane – na čelu z županoma
Milanom Čadežem in Janezom Žakljem
ter ob pomoči poslanca Žana Mahniča najprej prenesli lastništvo parcele
na Občino Žiri, 28. avgusta 2020 pa so
s podpisom pogodbe za najem stavbne
pravice postali upravljavci nepremičnine za dobo trideset let z možnostjo
podaljšanja. »Podpis pogodbe za najem
stavbne pravice je bilo res zadnje dejanje v dolgoletnih prizadevanjih in kot
predsednik društva sem bil tega neizmerno vesel, obenem pa sem si želel,
da se na tem mestu začne pisati nova,
uspešna zgodba. Sledili so zelo plodni
sestanki upravnega odbora, na katerih
smo proučevali različne možnosti, da
bi nova lokacija dobila uporabno vrednost, vse pa je bilo seveda pogojeno z
razpoložljivimi finančnimi sredstvi.«
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S Pokošnjico so obujali navade in običaje ob spravilu sena. / Foto: Štefan Bogataj
Na pridobljeni parceli je ob prevzemu
sicer že stal objekt s statusom evidentirane črne gradnje, a so se zaradi dotrajanosti odločili za rušenje in gradnjo
nove, sodobne stavbe, ki bo v največji
meri omogočala razvoj društva. Delati
so začeli lani in najprej zgradili novo
cesto, uredili dvorišče in okolico ter

štva pretehtali možnosti in prioritete
ter zastavili načrte za prihodnje leto, ki
bodo seveda odvisni od finančnih zmožnosti. Večino sredstev bodo skušali zagotoviti sami, glede na doslej pokazano
delo pri ohranjanju kulturne dediščine
domačih krajev upajo tudi na kakšno
drobtinico iz proračunov občin Gorenja

Lastništvo takratnega mladinskega doma je po letu 1991 zajadralo
v različne politične vode in v Turističnem društvu Žirovski vrh so se
pol leta trudili, da so našli pravnega naslednika, to je Študentsko
organizacijo Slovenije, nato pa s podporo obeh občin – Žiri in
Gorenja vas - Poljane – na čelu z županoma Milanom Čadežem in
Janezom Žakljem ter ob pomoči poslanca Žana Mahniča najprej
prenesli lastništvo parcele na Občino Žiri, 28. avgusta 2020 pa so
s podpisom pogodbe za najem stavbne pravice postali upravljavci
nepremičnine za dobo trideset let z možnostjo podaljšanja.
na parcelo pripeljali vodo in elektriko.
Prav tako so začeli urejati projektno dokumentacijo, na podlagi katere je bilo
letos marca pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje. Nato pa je, ob
dobrem planiranju, projekt kar stekel
in tako so 6. aprila objekt zakoličili, 25.
junija pa spravili pod streho. Ta čas je
Dom nad Zalo zgrajen do zaključene
tretje gradbene faze in ocenjen na vrednost 150 tisoč evrov, do konca leta, ko
bodo vgradili še okna in vrata, pa bo
njegova vrednost narasla na približno
180 tisočakov.
Z vgradnjo stavbnega pohištva bo letošnji plan zaključen, društvo pa kljub
opravljenim delom finančno stabilno
in brez posojil. Čez zimo bodo člani dru-

vas - Poljane in Žiri, veseli pa bodo tudi
podpore vseh, ki bi jim pri nadaljevanju
uspešne zgodbe želeli priskočiti na pomoč.

POKOŠNJICA – SIMBOLIČNA ZAHVALA
VSEM DONATORJEM

Odločitev za gradnjo doma nad Zalo
je bila smela, saj je predračun vsaj za
dvakrat presegal finančne zmožnosti
društva, a so bili člani trdno odločeni in pripravljeni za njegovo izpeljavo
dati tudi finančno garancijo. Z gradnjo
so, kot že rečeno, začeli v začetku aprila, pri izvedbi pa so članom društva
pomagali tudi zunanji izvajalci, ki so
dela opravljali v rokih, z vso odgovornostjo, in projekt podprli tudi s svojimi

donacijami. »Članov društva, podjetij,
posameznikov in donatorjev, ki so društvu pomagali pri gradnji, darovali les,
gradbeni material, pripravljali malice
in opravili nešteto delovnih ur, je bilo
zares veliko in prav vsakemu smo iskreno hvaležni za njegov prispevek,«
pravi Bogataj in nadaljuje: »Brez velike pripadnosti vseh sodelujočih se ta
objekt ne bi zgodil in zgradil, zato res
velika hvala vsem, ki ste in nam boste
še pomagali!«
V zahvalo vsem, ki so pripomogli h gradnji doma ter z željo ohraniti tradicijo
ročne košnje in spravila sena, so ob novem domu letos, kot prireditev za širšo
javnost, prvič pripravili tudi Pokošnjico
s krajšo slovesnostjo ob zaključku tretje
gradbene faze in blagoslovom novega
doma. S prireditvijo in obiskom so bili
zadovoljni tako obiskovalci, ki so zatrjevali, da se v Žirovski Vrh z veseljem
še vrnejo, kot tudi člani Turističnega
društva, ki se že veselijo obiskovalcev
Doma nad Zalo, izpred katerega se odpira krasen razgled na Žirovsko kotlino
in Poljansko dolino – od Blegoša preko
Triglava do Italije in Trnovskega gozda.
Gradnja Doma nad Zalo naj bi bila zaključena predvidoma v dveh letih, in
čeprav bodo domski prostori v prvi vrsti
namenjeni za delovanje Turističnega
društva Žirovski vrh, njegovi člani že
načrtujejo tudi ostale aktivnosti z željo,
da bo Dom nad Zalo živel in dihal s krajem ter ljudem, ki ga bodo obiskali, vsaj
ob koncih tedna, ponudil tudi kakšno
okrepčilo.
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Matjaž Hribljan obiskal tudi našo občino
Konec julija, deveti dan kolesarskega podviga, je dobrodelnega kolesarja Matjaža
Hribljana pot pripeljala tudi do Žirov, kjer ga je v popoldanskih urah pred občinsko
stavbo sprejel podžupan Jože Stanonik.
NATAŠA KOPAČ
V kratkem pogovoru je podžupan med drugim povedal, da
podpira tovrstne dobrodelne akcije in spoštuje posameznike,
ki so tako srčni in vztrajni kot Matjaž, ter mu zaželel uspešen
zaključek dobrodelnega projekta.
Kolesar Matjaž Hribljan je med 19. in 31. julijem prekolesaril
vseh 212 slovenskih občin. S kolesarjenjem je ozaveščal o eni
najtežjih nevroloških bolezni – amiotrofični lateralni sklerozi oziroma ALS, ki je javnosti slabo poznana. To je nevrodegenerativna bolezen, ki povzroča slabenje in usihanje skeletnih
mišic. V 13 dneh je prekolesaril 2644 kilometrov in ob tem
premagal 25.636 metrov višinske razlike. Zbrana sredstva
bodo namenjena sofinanciranju fizične pomoči na domu ter
nakupu električne postelje in stropnega dvigala. Pri osebnem
projektu 24-letnega športnika iz Ivanjega sela pri Uncu je sodelovalo Društvo distrofikov Slovenije in Kolesarski klub Jan
Sport, katerega član je.

PRIFARSKI
MUZIKANTI

Dobrodelnega kolesarja Matjaža Hribljana je pot pripeljala tudi do
Žirov, kjer ga je sprejel podžupan Jože Stanonik. / Foto: arhiv občine

Erazem Stanonik državni podprvak
Pretekli mesec je bilo v Mislinji člansko državno prvenstvo v nordijski kombinaciji. Državna prvaka sta pričakovano postala Gašper
Brecl (SSK Mislinja) in Ema Volavšek (SSK Ilirija). Srebro si je
priskakal, še bolj pa pritekel Erazem Stanonik. Član SSK Norica Žiri
je bil po skokih šesti z 32 sekundami zaostanka, v teku pa je dosegel drugi čas, le 12 sekund za Brecljem. M. B.

Petek, 14. 10. ob 19. 30h

ŽIRI - DVORANA SVOBODA

POUHNA LUNA, MITJA KOVAČIČ S.P., KOSESKEGA 13, 1000 LJUBLJANA

Vstopnice: Kocka Žiri,
Petrol, Pošte, Eventim.sI

Erazem Stanonik (levo) je bil na državnem prvenstvu v Mislinji drugi.
/ Foto: SSK Mislinja
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Pripravljajo se na novo sezono
Smučarski skakalni klub Norica Žiri je že močno v pripravah na novo sezono.
LEON ŠIKOVEC
Tako smo videli nekaj odličnih uvrstitev naših športnic in športnikov, tudi
zmago za Grand Prixu in več uvrstitev
na stopničke na mednarodnih tekmovanjih. Pri tem imamo v mislih v prvi
vrsti članske vrste (Nika Križnar, Rok
Oblak). Hkrati je potrebno posebej omeniti Erazma Stanonika, ki je v poletnem
času postal državni podprvak v nordijski kombinaciji. Hkrati je Erazem eden
od le dveh slovenskih kombinatorcev,
ki sta zastopala našo državo na vseh
štirih tekmovanjih Grand Prix. V mesecu septembru so se tekme za pokal Argeta začele tudi za mlajše selekcije.
Veseli smo, da smo v poletnem času
izvedli skupne večdnevne priprave za
vse starostne skupine. Še posebej so bili
priprav veseli najmlajši, ki so s pomočjo
igre uživali v različnih aktivnostih. Pravijo, da je bila med najbolj zanimivimi
Iskanje skritega zaklada.
Dela v Nordijskem centru Poclain nikoli
ne zmanjka. Tako smo že skoraj zaključili gradnjo stopnic za lažji dostop do
skakalnic. Hkrati ves čas skrbimo, da je
naš nordijski center urejen in pripravljen za učinkovit trening.
Glede na to, da smo v mesecu septembru, je to tudi čas začetkov športne-

Utrinek s športnih priprav / Foto: Luka Oblak
ga treniranja za najmlajše nadobudneže. Tako vabimo otroke prvega, drugega
in tretjega razreda osnovne šole, da se
nam pridružijo. Treningi na začetku
potekajo dvakrat tedensko. Otroci se ne
spoznavajo izključno s smučarskimi

skoki, pač pa spoznajo veliko različnih
športnih disciplin. Veseli bomo, če nas
boste kontaktirali po elektronski pošti
sskziri@gmail.com ali na FB-spletni
strani SSK Norica Žiri | Facebook, kjer je
moč videti naše aktivnosti.

Tek v spomin na Marka Čara
Markov tek na Mrzli vrh bo v dvaindvajseti izvedbi.
MAJA BERTONCELJ
Planinsko društvo Žiri v nedeljo, 25. septembra, organizira
Markov tek na Mrzli vrh. Potekal bo v dvaindvajseti izvedbi.
To je prireditev v spomin na priznanega žirovskega alpinista
Marka Čara.
Letošnja izvedba teka bo potekala v smeri Mrzlega vrha, do
planinske koče PD Žiri Mrzl'k. Start bo ob 10. uri z Ledinice, cilj ter prireditev po teku pa pri planinski koči. Dolžina
proge je 5,22 km, višinska razlika pa 517 metrov. Prijavno
mesto bo na parkirišču Alpine v centru Žirov. Prijave bodo
zbirali od 8.30 do 9.45. Za prevoz opreme in prevoz nazaj v
Žiri bo poskrbljeno. Startnina za odrasle tekmovalce je osem
evrov, za pohodnike šest in za otroke dva evra. Prvi trije v

vsaki kategoriji prejmejo medalje. Vsi udeleženci, ki bodo do
11.30 prispeli na cilj, bodo sodelovali v žrebanju praktičnih
nagrad, na cilju pa bodo prejeli čaj in malico. Za absolutne
zmagovalce v moški in ženski kategoriji skupno so pripravljene posebne nagrade. Po glavnem teku bo ob 11.15 pod kočo
na Mrzlem vrhu organiziran tudi 250 metrov dolg otroški
tek za otroke letnika 2012 in mlajše ter 650 metrov dolg tek
za otoke od letnika 2007 do 2011. Starši otroke pripeljejo do
koče na Mrzlem vrhu, prijavijo pa jih na startu v Žireh ali
na cilju.
Vzporedno s tekom bo organiziran pohod na Mrzli vrh. Udeleženci se prijavijo in plačajo startnino, nato pa se prosto po
označeni poti odpravijo na Mrzli vrh, kjer dobijo čaj in malico, hkrati pa bodo udeleženi pri žrebanju praktičnih nagrad.
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Primeri prizadevanj za starosti prijazno okolje
V mednarodnem projektu TAAFE (Naproti starosti prijaznim skupnostim na območju
Alp), ki se je zaključil konec julija, so poleg Slovenije in Občine Žiri sodelovale še
Avstrija, Francija, Nemčija in Italija. Tokrat v prispevku nekaj več o izvajanju projekta
v različnih državah.

Predstavniki vseh pilotov na zaključnem dogodku v Trevisu / Foto: Inštituta Antona Trstenjaka
MARTA GRČAR, LEJA ŽAKELJ
INŠTITUT ANTONA TRSTENJAKA
Proces je potekal enako v vseh sodelujočih državah oziroma lokalnih skupnostih. Namen projekta je razvoj storitev in aktivnosti na podlagi dejanskih
potreb v skupnosti, za ustvarjanje in
vzdrževanje starosti prijaznega okolja v alpskem prostoru. Pri tem je pomembno sodelovanje skupnosti (poudarek je na starejših), lokalnih oblasti
in lokalnih zainteresiranih akterjev, ki
so vključeni v vse faze procesa: od ocene potreb do določitve prednostne naloge, ki se je bodo lotili, in načrtovanja
ukrepov za njeno rešitev ter konkretno
realizacijo. Pomemben vidik je zagotavljanje trajnosti projektnih rezultatov
in vzdrževanje starosti prijaznih okolij.
V Avstriji, ki je sodelovala z mestom
Feldbach, so si za prednostno nalogo
izbrali ozaveščanje o zdravju v starejših letih. Njihov slogan se glasi 'aktivni

skupaj' in temelji na razvoju dejavnosti, ki spodbujajo aktivno staranje in
socialno vključenost starejših. Lokalna
akcijska skupina je razvila pohodniški
vodnik za starejšim prijazne sprehode
in pohode v občini; popisali so možnosti za pohodništvo, pri čemer so bili
pozorni in popisali možnosti tudi za
gibalno ovirane, osebe z zdravstvenimi
težavami in majhne otroke. Nekaj starejših oseb iz lokalne akcijske skupine,
ki je sodelovalo pri projektu, bo delovalo kot prostovoljni vodniki in bodo vsak
mesec organizirali vodene pohode po
vsaki izmed izbranih poti. Na ta način
starejši poleg gibanja in aktivnega preživljanja časa, ki krepi njihovo zdravje, preživljajo čas skupaj, se družijo in
spoznavajo nove prijatelje. S tem se širi
njihova socialna mreža in zmanjšuje
občutek osamljenosti. Poleg tega bodo
v lokalnem motoričnem parku postavili tablo z navodili za gibalne vaje, ki
so primerne za starejše. Tako bo moto-

ričen park postal starejšim bolj prijazen
in ga bo obiskovalo več starejših oseb, to
pa bo spodbujalo tudi medgeneracijsko
druženje z ostalimi obiskovalci parka.
Aktivnosti se nadaljujejo tudi po koncu
projekta in s tem se dosega trajni vpliv
na starosti prijazno okolje.
V francoskem mestu Marseille so prišli do spoznanja, da je zaradi digitalne
izključenosti veliko starejših vedno
bolj socialno izoliranih. 'Digitalna avtonomija' postaja temelj za enakopravno sodelovanje v družbi, saj je vedno
več storitev dostopnih le preko raznih
tehnoloških pripomočkov in naprav.
Starejšim s pomanjkanjem digitalnih
veščin je otežen dostop do temeljnih
storitev v povezavi z administrativnimi postopki, zdravstvom, do opreme,
oskrbe na domu, prostega časa in potovanj. Koronakriza pa je ta trend le še
pospešila. Za prednostno nalogo so si
zato izbrali digitalno vključevanje starejših, posebej tistih, ki so bolj odrinje-
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ni na rob družbe. V sklopu projekta so
ustvarili novo storitev, ki omogoča redno digitalno podporo starejšim, ob tem
so še usposobili prostovoljce, ki bodo to
podporo nudili, tako individualno kot v
skupini. Glavni cilj je pomoč starejšim
pri dostopanju do digitalnih storitev s
poudarkom na zdravstvu in upravi. Po
zaključku projekta so zagotovili nove finančne vire, da lahko nadaljujejo storitev, verjetno bo v sklopu javnih del nekdo skrbel zanjo.
Starejši so v nemškem mestu Mössingen za prednostno nalogo izbrali komunikacijo. Za aktivno staranje je bistvenega pomena, da starejši ostanejo
dobro povezani s skupnostjo, kar je
mogoče doseči z dobrim pretokom informacij. Razumljivost in dostopnost
informacij sta pomembna za starejše,
ki se lažje vključujejo v družbo, če so
obveščeni o dogodkih in dejavnostih v
njihovi okolici. V lokalni akcijski skupini so analizirali in preverili obstoječe
komunikacijske kanale in strukture ter
predlagali nove. Posebnost nemškega
pilotnega mesta je veliko zanimanje za
sodelovanje v projektu, sestavili so veliko akcijsko skupino, ki je vključevala
več kot 25 angažiranih posameznikov,
ki so se delili na delovne skupine za
posamezne tematike. Obravnavali so
tudi druga ključna vprašanja v povezavi
z mobilnostjo in bivalnimi razmerami
starejših. Organizirali so razstavo z naslovom 'Kaj pa staranje?', s katero so hoteli v širši javnosti spodbuditi razpravo
o odnosu do starejših v družbi. To jim je
tudi uspelo, saj so z vsemi organiziranimi delavnicami in dogodki pridobili pozornost in podporo odločevalcev. Glavni
dosežek projekta, s katerim je dosežena
tudi trajnost, je novo delovno mesto v
občinski upravi, namenjeno reševanju
problematike starejših.
V občini Treviso v Italiji se je kot glavna prednostna naloga, podobno kot v
Franciji, izkazala potreba po dostopu
do digitalnih storitev. Vendar pa je bila
enako močna tudi želja po spodbujanju
izmenjave znanja med generacijami.
Sodelujoči v projektu so ugotovili, da digitalizacija storitev, zlasti zdravstvenih,
poteka že nekaj let, v zadnjem času pa
se je zelo pospešila, deloma tudi zaradi širjenja covida-19. Veliko občanov, še
zlasti starejših, se je zato v vsakdanjem
življenju soočilo s številnimi izzivi. Na
posvetih z občani so ugotovili, da ni veliko priložnosti v mestu za srečevanje in

spoznavanje ljudi iz različnih generacij.
Na podlagi teh dveh ugotovitev so oblikovali več storitev in aktivnosti za starejše in povezovanje generacij. Najprej
so s pomočjo srednješolcev oblikovali
priročnik in spletna usposabljanja z
navodili za dostop do nekaterih najbolj
pogostih storitev po spletu. Priročnik in
usposabljanja so prilagojena za starejše.
Vzpostavili so digitalne točke v društvih
starejših, kjer dijaki in študenti v obliki
družabniškega para pomagajo starejšim
pri uvajanju v digitalni svet. Na ta način
so povezali pridobivanje digitalnih veščin in medgeneracijsko druženje. Po zaključku projekta se bo izmenjava znanja
med starejšimi in mlajšimi nadaljevala
preko digitalnih točk.
V naši občini, ki je bila slovensko pilotno mesto, so skupaj z lokalno akcijsko skupino naredili pregled stanja
na področju kakovostnega življenja v
starosti. Ugotovljeno je bilo, da je potrebe po dolgotrajni oskrbi več, kot je
ponudbe in da veliko oskrbovanja opravljajo družinski člani ostarelih, ki bi
potrebovali podporo. Ta dva dejavnika
sta bila ključna pri opredeljevanju naših prioritet. Ker se je v Žireh istočasno
s potekom projekta odpiral dom starejših občanov, je dolgoročni cilj zagotoviti, da dom postane center za celostno
oskrbo vseh starejših v občini – ne le
za stanovalce doma. Na krajši rok pa,
da dom živi s skupnostjo in se vanj
lahko vključujejo različne skupine, od
prostovoljskih do medgeneracijskih.
Za dobro sodelovanje z investitorjem

doma je lokalna akcijska skupina organizirala več srečanj z njegovimi
predstavniki. Druga prednostna naloga je zagotavljanje podpore družinskim oskrbovalcem. V ta namen je bil
organiziran tečaj Družinska oskrba
starejšega svojca, kjer so se udeleženci
informirali in učili veščin, s katerimi
lažje skrbijo za svoje svojce v domačem okolju. Tretja prednostna naloga
je vzpostaviti in podpreti starosti prijazno prostovoljstvo, saj dobro organizirano prostovoljstvo lahko krepi občutke solidarnosti v družbi. Poleg pomoči
potrebnim pa prostovoljstvo prispeva k
osebnostnem razvoju in kakovostnemu staranju tistih, ki se zanj odločijo.
V okviru projekta je bilo organizirano
usposabljanje prostovoljcev za kakovostno staranje in medgeneracijsko
sodelovanje. Na zadnjem srečanju lokalne akcijske skupine so člani podprli
predlog izdelave strategije za nadaljnji
razvoj občine v smeri starosti prijaznih
mest. S pomočjo strategije bi lahko
nadaljevali in nadgrajevali že začrtane projektne aktivnosti ter jih realno
umestili med občinske načrte. Projekt
TAAFE se je zaključil, njegovega imena
se že čez nekaj let ne bomo več spomnili, vendar pa je bilo doseženo bistvo,
da smo tako v Žireh kot drugod naredili korak za večjo kakovost življenja starejših. Veliko korakov bo še potrebnih,
spodbudno in ne samoumevno je, da
so vse sodelujoče občine projektni izziv
vzele zares in bodo na tak ali drugačen
način prizadevanja nadaljevale.

Možganska aerobika
PRIPRAVILA: PETRA ČELIK
▶ Napišite čim več besed na črko S.
IMENA:
SLO.KRAJI/MESTA:
ŽIVALI:
RASTLINE:

ŠALA MESECA

Kaj je huda suša?
Da daje krava mleko v prahu in kokoši
nesejo jajca v prahu.

▶ Prepoznate slike znanih slovencev?
Napišite njegovo/njeno ime ali priimek.
Ko obrnete stran revije, napišite po spominu, katere obraze ste si zapomnili pri
tej nalogi.
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Mobilni telefon kot turistični vodič
V začetku leta so v Turističnem društvu (TD) Žiri izdali nov klasični zemljevid,
v juniju pa je začela aktivno delovati tudi spletna stran visitziri.si, ki vključuje
tudi interaktivni spletni zemljevid Žirov.
MATEJA RANT
Izdelavo interaktivnega spletnega zemljevida so po besedah Majde Treven iz
TD Žiri sofinancirali s pomočjo evropskih sredstev, za katere so prek Rokodelskega centra DUO Škofja Loka uspešno
kandidirali v okviru evropskega projekta
Interreg Adrion 2014–2020 CCI4TOURISM.
Interaktivni spletni zemljevid je posebej
prilagojen uporabnikom z mobilnimi telefoni, z njim pa se lahko obiskovalci Žirov enostavno, hitro in brez pomoči turističnega osebja orientirajo v kraju. Tako
dobijo tudi vse informacije o ponudbi in
najdejo pot do izbrane turistične znamenitosti, prenočišča, gostišča ...
»Novo spletno stran nam je pripravljalo
lokalno podjetje Dever, ob snovanju njene vsebine pa sem zasledila javni poziv
Rokodelskega centra DUO in v dogovoru
s podjetjem Dever smo se odločili prijaviti projekt Interaktivni spletni zemljevid Žirov,« je njegov nastanek opisala
Majda Treven. »Na njem je označenih
52 interaktivnih točk, ki se skrivajo
pod ikonami, kot so pohodništvo, lokalni podjetniki, informacijska točka,
pošta, zdravstveni dom ... Poleg tega pa
so označene še lokalne naravne in kulturne znamenitosti.« Vse interaktivne
točke so opremljene s kratkim opisom
in fotografijo ter navodili za pot, ki uporabnika s pomočjo navigacije Google
Maps na pametnem telefonu pripeljejo

do želene točke. Interaktivni zemljevid,
ki je na voljo v slovenskem in angleškem jeziku, je na spletni strani vizitziri.si začel delovati v juniju, a idej, kako
še nadgraditi spletno stran, s tem ni
zmanjkalo, pravi Majda Treven. Zato so
v sodelovanju s podjetjem Dever pripravili še mobilni vodič po Poti iz znanega
v neznano. Nova krožna pešpot skupaj
s Turistično informacijskim centrom v
Žireh povezuje enajst točk žirovske nepremične kulturne dediščine: Planinsko kočo Mrzl'k, geološki profil Lukač,
naravno kopališče Pustotnik, cerkev sv.
Martina, cerkev sv. Lenarta s pokopališčem na Dobračevi, Matevžkovo hišo,
Muzej Žiri, cerkev sv. Ane na Ledinici,
športno dvorano Žiri in Nordijski center Poclain Žiri. »Vsaka od teh lokacij je
opremljena z novo turistično tablico s
QR kodo.« S skeniranjem QR kode si je
mogoče na mobilnem telefonu ogledati
fotografije in opis objekta kulturne dediščine, pri katerem se obiskovalec nahaja. »Poleg informacij o znamenitosti
pa ponuja tudi spletni vodnik, ki vas od
lokacije, ki ste jo pravkar spoznali, pelje
do nove, ki jo predlaga sam in ob tem
pokaže tudi navodila za pot. Iz znane
točke, ki smo jo sami izbrali, nas torej
vodič popelje v 'neznano'.«
Majda Treven je ponosna, da je njihov
projekt med devetimi izbranimi dobil
povrnjen najvišji možni znesek, ki ga je
posamezen projekt lahko dobil, in sicer

Majda Treven z novo turistično tablico s QR
kodo / Foto: Mateja Rant
3100 evrov. Skupaj so za celoten projekt
sicer odšteli skoraj deset tisoč evrov.
»Nekaj smo pokrili iz lastnih sredstev,
precejšnjo finančno podporo pa nam je
namenila tudi Občina Žiri.« Njihov projekt bodo zato predstavili tudi v Bruslju,
27. septembra, ob svetovnem dnevu turizma, pa ga bodo skupaj z ostalimi projekti, ki so jih sofinancirali s pomočjo
sredstev v okviru Interreg Adrion 2014–
2020 CCI4TOURISM, predstavili tudi na
Kržišnikovem vrtu v Žireh.

Tradicionalni pohod ob rapalski meji
MATEJA RANT
V Turističnem društvu Žiri bodo v nedeljo, 18. septembra, pripravili tradicionalni pohod ob rapalski meji. Pohodniki
bodo na pot krenili ob 8.30 s parkirišča
pred Zadružnim domom. Pohod je primeren za srednje izurjene pohodnike
vseh starosti, tudi družine z otroki, poudarjajo v turističnem društvu. Zaklju-

ček pohoda pa bo drugje kot v preteklih
letih, ko je bil na Mrzlem vrhu, tokrat
bo ob 14. uri pred Kulturnim središčem
Stare Žiri.
Edini strm vzpon bo iz Žirov na Vrsniško
planoto. Sledila bo lahka hoja po planotastem svetu z Vrsnika preko Govejka do
Ledin in Ledinskih Krnic. Nato bo sledil
spust do vasi Korita in Breznica ter od
tam na cilj v Žireh. Daljši postanek bo v

Ledinah, kjer bo v sliki in besedi predstavljena ledinska planota. Pohod je po besedah Majde Treven dolg 15 kilometrov
in poln čudovitih razgledov na žirovsko
kotlino in okoliško hribovje ter Julijske
in Kamniške Alpe. Med pohodom bodo
pripravili igrane prizore iz zgodovine
tamkajšnjih krajev. Ob zaključku bodo
poskrbeli za zabavo in pogostitev, mogoč
bo tudi ogled muzejskih zbirk.
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Četrt stoletja že taborijo ob Idrijci
Društvo tabornikov rodu zelenega Žirka iz Žirov je tudi letošnje poletje pripravilo
tabor ob Idrijci, ki se ga je udeležilo okrog šestdeset otrok iz njihovega društva.
MATEJA RANT
Tabor vsako leto pripravijo na istem
mestu ob Idrijci, navadno prva tedna
v juliju, je pojasnil načelnik rodu zelenega Žirka Gal Likar. Priprave na tabor
se sicer po njegovih besedah začnejo že
kakšen mesec prej, da pokosijo jaso, na
kateri potem postavijo tabor, ter uredijo
terase in otoke. Skupaj z vodniki je bilo
na taboru letos okrog sto udeležencev,
kar je približno dve tretjini vseh njihovih članov.
»Dopoldne po navadi pripravimo izobraževalne in vzgojne vsebine – temu
rečemo gozdna šola. To so recimo delavnice, kjer se otroci učijo prepoznati užitne rastline, postavljati bivake,
uporabljati orodje, kuriti ogenj ...« Ker
taborijo ob reki, pa program vključuje
tudi kopanje. Vsako leto si izberejo rdečo nit tabora, letos je bil to srednji vek.
Na omenjeno temo so pripravili tudi
delavnice. »Letos smo recimo povabili člane kluba mečevalcev, ki so nam
predstavili srednjeveško orožje.« Obe-

»Jesenski« Žirovski
kolesarski krog
V Turističnem društvu (TD) Žiri so tudi letos
tretji konec tedna v juniju pripravili tradicionalni Žirovski kolesarski krog, že 21. po
vrsti. Takrat so lahko vsi, ki so to želeli, prevzeli letošnji kartonček, s katerim na različnih etapah kolesarskega kroga zbirajo žige,
ki jim ob vrnitvi v Žiri prinesejo praktično
nagrado. Čeprav je krog mogoče odpeljati
kadarkoli do začetka naslednje sezone, pa
ga bodo v enaki obliki kot spomladi ponovili še jutri od 8. do 12. ure.
»Vsi, ki se bodo jutri oglasili na Informacijski točki, bodo poleg kartončka za žige in
praktične nagrade prejeli še bon za hrano,«
je pojasnila Majda Treven iz TD Žiri. Pojasnila je, da je doslej kartončke za zbiranje
žigov dvignilo okrog 150 kolesarjev in tekačev. Ker Žirovski kolesarski krog od lani
ni več enkraten dogodek, so tudi razširili
nabor lokacij, kjer je možno prevzeti kartončke, in sicer tudi v Planinski koči Mrzl'k
in žirovski knjižnici.

Na taboru se otroci urijo v različnih veščinah. / Foto: arhiv tabornikov
nem so se razdelili po viteških rodovih,
ki so med seboj tekmovali v športnih
igrah, ki so bile prav tako srednjeveško obarvane. Ena od disciplin je bila
recimo met čoka oziroma kosa lesa. Na
ustvarjalnih delavnicah so si izdelali
svoje konje, s katerimi so tekmovali po
poligonu. Zvečer pa je sledil klasičen
večerni program. »Dežurni taborniki
ob pomoči vodnika naberejo drva, da
zakurijo ogenj. Čast prižgati ogenj dobi
tisti, ki se je čez dan najbolj izkazal.
Prižiganje poteka v tišini, ko zagori,
zapojemo taborniško pesem, potem pa
sledijo pesmi ob kitari in vmes skeči, ki
jih pripravijo otroci.« Na posebnem večeru, ki ga organizirajo starejši taborniki, pa oni pripravijo tudi celoten program s skeči, kvizi in bingom. »Otroke
pa pošljemo še na 'korajžneža' – poti po
gozdu, osvetljeni zgolj s svečami. Pri
mlajših otrocih je dovolj že, da se navadijo biti ponoči v gozdu, starejše pa
tudi malo 'prestrašimo' s strašljivimi
zgodbicami, saj v tem prav uživajo,« se
posmeje Gal Likar in prizna, da se potem, ko pot prehodijo vsi otroci, po njej
podajo še vodniki.
Veliko pozornosti posvečajo taborniškim šegam in navadam, ki med drugim vključujejo dvig in spust zastave s
petjem taborniške himne. Velik pomen
ima tudi »večni ogenj« – ob prihodu na

tabor zakurijo ogenj, ki ne sme ugasniti
do konca tabora, sicer bi morali domov.
Skozi vse taborniške dejavnosti pa poskušajo otroke vzgojiti v odgovorne, samostojne državljane, je poudaril Likar.
To poskušajo doseči tudi s postopnim
prevzemanjem odgovornosti v društvu.
»Začnemo že pri šestošolcih, ki jim prepuščamo določene odločitve glede dejavnosti, devetošolci pa morajo že sami
organizirat od pet- do desetdnevno akcijo, na kateri sami opravljajo določene
funkcije.« V prvem letniku srednje šole
pa jih čaka vodniški tečaj – desetdnevno izobraževanje, ki ga organizira gorenjska območna organizacija tabornikov v Marindolu. »Že leto pred tem pa
v našem društvu opravljajo funkcijo
pomočnikov vodnikov.«

TABORNIŠKI ZLET

Letos se je 13 članov njihovega rodu udeležilo tudi vseslovenskega taborniškega
zleta, ki ga pripravijo vsake štiri leta,
letos pa je bil zaradi korone po petih letih, in sicer na smučišču Cerkno. Skupaj
je bilo okrog sedemsto udeležencev, je
pojasnil Likar. »Namen je povezovanje
med rodovi, ne gre pa samo za neke vrste počitniško aktivnost, saj smo močno
vpeti tudi v civilno zaščito.« Žirovski taborniki so recimo tudi del enote Civilne
zaščite za postavljanje zasilnih bivališč.
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V knjižnico
se vračajo
dogodki
V Krajevni knjižnici Žiri
oktobra spet začenjamo
prireditve tako za najmlajše
kot za starejše.
MAJDA TREVEN
Otroške prireditve imajo že ustaljen urnik – vidimo se v sredo ob petih. Enkrat
je na programu pravljica, drugič delavnica, potem lahko uživamo v nastopu

učencev iz Glasbene šole Škofja Loka,
oddelek Žiri, ustvarjamo na pravljičnih
rokodelnicah in poslušamo pravljice ter
seveda skupaj s psom prebiramo zgodbe
in knjige ali pa preprosto malo potelovadimo na urici pravljične joge.
Za uro pravljic sem že lani pripravila poseben projekt z naslovom S pravljico v
svet iz Krajevne knjižnice Žiri. Tako bodo
ure pravljic ponovno namenjene posebnemu potovanju: domišljijskemu potovanju po svetu s pravljicami. S pomočjo
globusa bomo izbrali celino, kamor bomo
odpotovali. V pravljični skrinji, ki nas bo
spremljala ves čas, pa je skrit poseben
zaklad, ki ga bomo odkrivali skupaj z
najmlajšimi. Če vas zanima, kam nas bo
domišljija odpeljala že na naši prvi prav
ljični uri in kateri zaklad nas čaka v prav
ljični skrinji, se nam pridružite.

DELAVNICA KLEKLJANJA S
KLEKLJARSKIM DRUŠTVOM CVETKE

V oktobru se bo znova začelo druženje
s Klekljarskim društvom Cvetke, ki v
sodelovanju s Krajevno knjižnico Žiri
vsak ponedeljek popoldne organizira
ure klekljanja. Nova znanja in prijetna
družba vas čakajo vsak ponedeljek v čitalniških prostorih Krajevne knjižnice
Žiri. Družimo se od 15. do 18. ure, obvezne so predhodne prijave.

ENERGIJSKE VAJE S TAPKANJEM

Današnji čas nas nevzdržno priganja in
izčrpava. Vzemite si nekaj časa zase in
se nam pridružite na energijskih vajah
in delavnici tapkanja. Od oktobra dalje
se dobivamo ob petkih ob 8. uri v čitalniških prostorih Krajevne Žiri. Delavnico vodi Irena Rečnik.

Ste že slišali za Francija Rogača
V Krajevni knjižnici lahko na policah za
najmlajše bralce najdete kar nekaj
njegovih zgodb.
MAJDA TREVEN
Francija Rogača, pisatelja in samozaložnika, svet pravljic
navdušuje. Pa vendar so njegove pravljice malce drugačne,
njegovi junaki niso popolni. Sama vsebina njegovih pravljic
je poučna in vzgojna. Drugačnost glavnih knjižnih likov prikaže na način, da je bralcem, tako najmlajšim kot odraslim,
drugačnost sprejemljiva. Na knjižnih policah lahko poiščete
njegove zgodbe: Prašiček in čarobna zvezdica, Pravljica o gozdnem škratu, Kresniček Bal, Rezka premaga led, Hrči Smrči,
Izgubljena slončica, ki pa je tudi njegova prva pravljica, izdana v knjižni obliki. Odrasli bralci lahko posežejo tudi po
njegovem biografskem romanu z naslovom Ključ brezdomca,
kjer opisuje svoje življenje. Nekatere njegove knjige so prilagojene tudi za slepe in slabovidne, nekatere izmed njegovih

V Krajevni knjižnici Žiri je mogoče najti kar nekaj zgodb Francija
Rogača. / Foto: Majda Treven
zgodb so pisane tudi v Braillovi pisavi ali pa so opremljene z
zvočnimi posnetki, kar nekaj otroških zgodb je prevedenih v
tuje jezike, ena izmed njih celo v japonščino.

Bralni namig
MAJDA TREVEN

KERRI MAHER: PARIŠKA KNJIGARKA

 čarljiva zgodba o mladi ženski in njeO
nih prizadevanjih, da bi svetu predstavila eno najpomembnejših knjig 20.
stoletja.
Mlada Američanka Sylvia Beach, strastna bralka, mlada podjetnica ter feministka in vizionarka leta 1919 v mirni
pariški ulici odpre knjigarno. Toda Knji-

garna Shakespeare and Company je več
kot le knjigarna in izposojevalnica knjig.
Številni vodilni pisatelji tistega časa so
jo imeli za svoj drugi dom. V njej so se
spletla nekatera najpomembnejša literarna prijateljstva dvajsetega stoletja,
med katerimi pa je bilo najpomembnejše prijateljstvo med irskim pisateljem
Jamesom Joyceom in Sylvio. Ko Joyceov
kontroverzni roman Ulikses prepovejo,
Sylvia veliko tvega in ga izda pod okri-

ljem Shakespeare and Company. Toda
uspeh in razvpitost izdaje najbolj zloglasne in vplivne knjige stoletja ogrozita prihodnost njene ljubljene knjigarne.
Njeni najbolj cenjeni odnosi so na preizkušnji, in medtem ko se sooča z bolečimi osebnimi in finančnimi krizami, se
mora Sylvia, ki si je za svoje poslanstvo
zadala, da bo častila vpliv knjig, ki spreminjajo življenja, odločiti, kaj ji Shakespeare and Company resnično pomeni.
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Romarji poromali peš v Kranjsko Goro
Romarji romarskega društva ŠmaR iz Žirov smo se drugo soboto v juliju spet odpravili
na daljše romanje, tokrat k Mariji Vnebovzeti v Kranjsko Goro.
METKA BOGATAJ
Pravi romar vzame pot pod noge in
roma peš ter premaguje take in drugačne ovire. Tudi 17 pohodnikov je letos
sklenilo kljubovati vsemu, kar bi nas
lahko na tej poti čakalo. Naše potovanje se je začelo v žirovski cerkvi na zgodnje sobotno jutro. Župnik Andrej Jemc
nam je podelil blagoslov in nam zaželel
srečno pot. S težkimi nahrbtniki smo
že takoj zagrizli v klanec proti Mrzlemu Vrhu. Pot smo po krajšem okrepčilu
na Sivkarjevi domačiji nadaljevali proti
dolini Idrijce skozi vasi Jazne in Otalež.
Prispeli smo do glavne ceste, ki nas je
vodila vse do Dolenje Trebuše, kjer smo
zaključili prvi dan.
Po sveti maši in improviziranem umivanju v mrzli Idrijci ter večerji, ki so
nam jo pripeljali, smo vsak po svojem
najboljšem možnem scenariju skušali
prespati prvo noč. Jutro v nedeljo nam
je postreglo z novim izzivom. Prehoditi
smo namreč morali pot preko mosta na
Soči, Tolmina do vasice Kamno pod Krnom. Med potjo smo videli tudi domačijo pisatelja Cirila Kosmača v Slapu ob
Idrijci. Z nekaj postanki, celo malce nas
je dež osvežil, smo v popoldanskih urah
prispeli do župnišča v Kamnem, kjer
smo si postlali za drugo prenočevanje.
Tokratna kopalnica je bila še bolj mrzla
Soča. Po bolj ali manj prespani noči je
tretji dan mineval v kar dobro segretem
ozračju ob Soči levo in desno navzgor,
preko korenin, gladkih poti in asfalta.

Z romanja v Kranjsko Goro / Foto: Janez Urh

Ja, tako je tudi življenje, včasih lagodno,
še večkrat pa polno preizkušenj in izzivov. A prijetna družba in nasmehi na
ustih so pričali, da smo zares ena prijetna romarska družina, pripravljena priskočiti na pomoč drug drugemu, četudi
je bil to viseči in gugajoči most čez Sočo.
Vmes seveda ni manjkalo molitve, pa
lepih posnetkov okolice ter seveda počitek, pijača in kaka energijska bombica.
V vasici Soča je prijal opoldanski odmor
pred tretjim ciljem v Bovcu. Tudi tam
je zavetje noči dajalo župnišče. Ogledali smo si obe cerkvi v Bovcu, ena je
posvečena svetemu Urhu, druga pa Devici Mariji. V slednji je ravno ta čas na
ogled razstava Žirovca Andreja Mivška.
Božjepotnik Matjaž Oblak je v Bovec pripeljal še dva romarja, Fanči in Cirila, ki
sta bila naslednja dva dneva naša soromarja.
Bovec je kazal čisto poletno, s turisti napolnjeno sliko, saj se je povsod trlo ljubiteljev naše prelepe soške doline in višine. S pogledom na visoke vrhove smo v
mislih že romali v naslednji, četrti dan,
ko je bil naš cilj Trenta. Mici je vestno
skrbela, da nismo zamudili sedme in
dvanajste ure, ko je bil čas za našo molitev; saj smo končno romarji in se molitev spodobi. Spanje je tudi četrto noč
nudilo Župnišče Bovec, kamor naj bi se z
avtobusom pripeljali od vznožja vršiške
ceste. Malce se je zataknilo (beri: zares
se je zataknila zavora v avtobusu). Spet
je bila na preizkušnji naša potrpežljivost
in dokazali smo, da smo tudi tu neomaj-

ni. Vse s smehom in dobro voljo. Še celo
šoferja smo spravili v smeh. Peti dan nas
je čakal le še vzpon na Vršič po stezi ter
spust v Kranjsko Goro. V koči Na gozdu
nam je žirovski rojak Marko Kosmač postregel z zastonj imenitnim kosilom, za
kar mu gre res velika zahvala. Pozdravil
pa nas je tudi kranjskogorski župan Janez Hrovat. Ob jezeru Jasna smo naposled zagledali cerkveni zvonik in cilj je
bil skoraj na dosegu roke.
Pred cerkvijo so nas pozdravili kaplan
Anže Cunk in romarski podporniki, ki
so pripotovali z avtobusom. Skupaj smo
imeli sveto mašo in ob koncu se je božjepotnik Matjaž v imenu vseh zahvalil Sebastijanu Pagonu za njegovo prvo
vodenje dolgega pohoda in mu podaril
knjižico, katere avtorja sta šmarnična romarja Franc Temelj in žal pokojni
Franc Kosmač. Le še skupna večerja in
vožnja proti domu in našega petdnevnega romanja je bilo konec. Vsak od nas je
v srcu nosil posebno misel in zagotovo je
bila ta izjemno lepa in nepozabna. Hvala vsem, ki so nam omogočili ta dogodek, predvsem pa Sebastijanu in njegovi
ženi Urški za vodenje, Matjažu za sprotno spremljanje in obiske ter prigrizke
in osvežitev, kaplanu za daritev svete
maše ter vsem, ki so bili v mislih vse
dni z nami. Hvala tudi Janezu Urhu, ki
je dogodke fotografsko zabeležil. Mi skupaj pa itak vemo, da je bilo enkratno in
nepozabno. Nasvidenje na pohodniški
avanturi šmarničnih romarjev v letu
2023.
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Četrto mesto na gasilski olimpijadi
Za ekipo članic B Prostovoljnega gasilskega društva (PGD) Žiri je izjemno, olimpijsko
leto, ki ga bodo v društveno kroniko zapisali z zgodovinskim uspehom – četrtim
mestom na Gasilski olimpijadi, ki jo je med 17. in 24. julijem gostilo Celje.
JANA JENKO
Izjemna olimpijska zgodba članic B iz
PGD Žiri se je začela pisati v petek, 8.
aprila, ko je na žirovskem gasilskem
domu zaplapolala zastava Gasilske
olimpijade Celje 2022! Z upanjem na
uspeh, trdim delom, borbenostjo in
vztrajnostjo so se takrat še kandidatke
za eno od olimpijskih vstopnic lotile izziva in 24. aprila na kvalifikacijah v Slovenski Bistrici dokazale, da so iz pravega testa ter pripravljene na boj z močno
gasilsko konkurenco iz celega sveta.
Olimpijska vstopnica pa ekipi v postavi
Tanja Lazar, Mateja Jurca, Anica Beovič,
Lili Poljanšek, Meta Podobnik, Ana Posedi, Brigita Mohorič, Helena Jereb, Lili
Mlinar in Damjana Kramperšek ni prinesla le veselja, ampak tudi tri mesece
dodatnih treningov in tekmovanj. Dela
so se z mentorjem Dušanom Pečelinom, ki jim je sestavil obsežen program
različnih vaj z vključenim kondicijskim
treningom in gasilskim delom, lotile z
vso zagretostjo, skupaj trenirale od trido štirikrat tedensko, uspešno skrajševale čas za opravljanje vaje in stopnjevale svojo pripravljenost za nastop na
olimpijadi.

Podpora s tribune / Foto: Jožica Kacin

Gasilske olimpijke je v domačih Žireh pričakal slovesen sprejem. / Foto: Jana Jenko
Posebno doživetje na gasilski olimpijadi v Celju, na kateri je sodelovalo 19
držav in nekaj več kot 2400 tekmovalcev, je bila slovesnost ob odprtju s prižigom olimpijskega ognja, ki je bila v
živo, pravijo gasilke, zares veličastna.
Nepozabna je bila tudi sobota, 23. juli-

ja, dan uradne olimpijske tekme. »Priprave na tekmo je začela vsaka pri sebi,
nato pa smo na progi 9 od začetka do
konca tekme dihale skupaj, vse za eno
in ena za vse. Za dodaten adrenalin pa
so poskrbeli še naši navijači, ki smo jih
zaslišale že od daleč, takoj ob prihodu
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na stadion. Samo tekmo smo začele umirjeno, orodje smo
pripravile pravočasno, tako da smo imele še nekaj sekund za
to, da smo se lahko osredotočile na sam start.« Tekma pri 37
stopinjah Celzija in v polni opremi ni bila ravno mačji kašelj,
a so jo dobro izpeljale in končale na odličnem četrtem mestu,
z rezultatom, na katerega so lahko izjemno ponosne, čeprav
ima tudi nekaj grenkega priokusa: »Uvrstitev na olimpijado
je cilj vsakega tekmovalca in tudi z rezultatom smo zadovoljne. Ima pa četrto mesto vedno malce grenak priokus. Sploh
ko rezultati pokažejo, da smo za tretjim mestom zaostale pičlih 24 stotink sekunde.«

GASILKE SO NA TEKMOVANJIH SPREMLJALI TUDI NAVIJAČI

Odhod na gasilsko olimpijado je bil posebno doživetje tudi
za navijače, ki so žirovske gasilke spremljali že na kvalifikacijskih tekmovanjih, posebno glasno pa so zanje navijali na
olimpijski tekmi v Celju, kamor so se odpravili z navijaškim
avtobusom. Vzdušje, tako na sobotni tekmi kot tudi na nedeljskem sprejemu, je bilo fenomenalno, pravi Jožica Kacin:
»Zbralo se nas je za cel avtobus. Dobro razpoloženi smo že
takoj po prihodu v Celje začutili olimpijski utrip. Vsepovsod
navijači z rekviziti, v enotnih oblačilih, v pričakovanju in z
željami po dobrih uvrstitvah. Misli so bile pri naših gasilkah.
Vedeli smo, da je to zanje velik dan. Leta in mesece so garale
za ta trenutek, zanj darovale ogromno časa in energije ter se
odrekle marsičemu. V zahvalo in podporo našim dekletom so
zavihrale žirovske in slovenske zastave. Iz naših grl so donele
besede spodbude, raglje so naznanjale, da nas do odločilnega
nastopa loči le še nekaj trenutkov. Neskončne so bile minute,
ko smo po končani tekmi ugibali, ali jim je uspelo. Sledilo
je olajšanje in misel: Škoda, samo nekaj stotink in medalja
bi bila naša. Toda takoj zatem spoznanje: Punce so dale vse
od sebe, v teh nekaj sekund so vložile sebe in vse svoje moči.
Hvaležni smo jim zaploskali, zastave so še močneje zarezale v
vroč julijski dan, raglje so še bolj navdušeno zapele in z njimi
tudi mi. Tudi v Žireh smo jih pričakali, kot se spodobi. Bravo,
dekleta, bravo, Dušan, ponosni smo na vas. V zgodovino ste
se vpisali kot prva žirovska ekipa, ki ji je uspelo nastopiti na
olimpijskih igrah. Veselimo se vseh vaših dosedanjih in tudi
prihodnjih uspehov.

NA VRHUNSKI REZULTAT PONOSEN TUDI MENTOR DUŠAN
PEČELIN

»Lažje je tekmovati, kot gledati,« je na vprašanje, kdo je imel
pred olimpijskim nastopom več treme, odgovoril mentor gasilskih olimpijk Dušan Pečelin in takole strnil nekaj vtisov:
»Začetek je bil kar naporen, saj smo se olimpijade udeležili
prvič in je bilo to za vse neko povsem novo doživetje. Proti koncu tedna pa smo bili že bolj sproščeni in smo se tudi
dobro vklopili v samo dogajanje v Slovenski vasi z ostalimi
ekipami.« Sproščeno in mirno pa so čakali tudi začetek olimpijskega nastopa, ki je žirovskim gasilkam prinesel odlično
četrto mesto. »Dekletom sem že na vajah dejal, da sem nanje
ponosen. Glejte, kdor pride na olimpijado, je že car. Imeli smo
pač smolo pri vaji in nam je za medaljo zmanjkalo nekaj desetink, a tudi četrto mesto je vrhunski rezultat, tako da smo
lahko vsi zadovoljni.«

V DOMAČIH ŽIREH JIH JE ČAKAL SLOVESEN SPREJEM

M
M.T.T., d.o.o., Spodnja Idrija, Žirovska cesta 4, Spodnja idrija

Ob vrnitvi domov so jim gasilci in navijači pripravili slovesen
sprejem. Do gasilskega doma so jih s trenerjem pripeljali v
društvenem tovornjaku, ki so mu gasilski tovariši dobrodošlico zaželeli z vodnim slavolokom na mostu čez Soro v Stare
Žiri, na slovesnem sprejemu pa so jim čestitali še navijači,
med katerimi so bili tudi predsednik Gasilske zveze Škofja
Loka Anton Beovič, poveljnik gasilskega poveljstva Občine Žiri
Sebastijan Pagon in podžupan Jože Stanonik. Sprejema domačih navijačev so bile iz srca vesele tudi gasilke. »Ko smo se
v Račevi presedle v naš domači kamion, smo se začele zavedati, kaj nam je uspelo, kaj smo doživele, da se po tednu, preživetem na olimpijadi, vračamo domov, med svoje domače in
navijače. Ko smo se pripeljale na naš teritorij in nas je oblil
vodni slavolok, je pritekla tudi kakšna solza sreče in ponosa.«

Žirovska cesta 4, Spodnja Idrija, T: 05 377 63 16, www.gostilnamlinar.si
Obratovalni čas: ponedeljek–sreda: zaprto, četrtek–sobota: 12.00–22.00,
nedelja: 12.00–18.00. Za skupine po dogovoru.
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MO

ZAPOSLUJE

ČISTILEC/KA NOTRANJIH PROSTOROV
Lokacija delovnega mesta: GORENJA VAS
OPIS DELOVNEGA MESTA:
 dnevno

čiščenje pisarniških prostorov, ambulant,
delovnega okolja
 pometanje, pomivanje, sesanje, čiščenje stekel
 delo poteka v popoldanskem času
 izkušnje niso potrebne
NAŠA PRIČAKOVANJA:
 občutek

za red in čistočo
in zanesljivost
 samostojnost
 natančnost

Vabljeni, veselimo se vaših prijav na:
dolinar.clean@gmail.com oz. tel. 041-886-976
Kolektiv: ČVD d.o.o., Podgora 42, 4224 Gorenja vas

LESKO
ALU FLAT
LESENA IN ALU/LES OKNA | VHODNA VRATA ZA HIŠE
LESKO Žiri d.o.o., Pot v Skale 10, 4226 Žiri
04 510 50 50 | www.lesko.si | info@lesko.si
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PRIDRUŽITE SE
kolektivu uspešnih zaposlenih in že danes
usmerite svojo poklicno pot navzgor!

ZAPOSLIMO:

Samostojni tehnolog (m/ž)
Samostojni projektant (m/ž)
Planer proizvodnje (m/ž)
Serviser na aftermarketu (m/ž)
Inženir kakovosti za
proizvodnjo (m/ž)
 Upravljalec obdelovalnih
strojev (m/ž)
 Sestavljalec sestavin in
sistemov (m/ž)






Poclain Hydraulics d.o.o., Industrijska ulica 2, 4226 Žiri

VAJENIŠTVO:
 Oblikovalec kovin
 Strojni mehanik
 Mehatronik operater

ŠTIPENDIJE:
 Oblikovalec kovin
 Strojni tehnik
 Diplomirani inženir
mehatronike
 Diplomirani inženir
strojništva

„Pri praktičnem delu v
podjetju sem se naučil
veliko novega, se soočil z
mnogimi izzivi in v treh letih
spoznal izvrsten kolektiv
delavcev. Tako sem se z
dobrim vzdušjem počutil kot
doma in tudi sam postal del
kolektiva.“
Jan

Za več informacij pokličite na 04 51 59 229 ali nam pišite na zaposlitev@poclain.com

SPORTNO VADBENI STUDIO
Loška cesta 7 | 4226 Žiri

AKTIVNA JESEN IN
ZIMA S SPORTKA
FITNES
FUNKCIONALNE VADBE ZA ŽENSKE IN MOŠKE,
INTENZIVNE IN LAHKOTNEJŠE SKUPINE
VADBA ZA MLADOSTNICE/IKE in ŠPORTNA ABECEDA

Za mladostnike nad 13 let.

Za otroke 4-6 let

FUNKCIONALNE VADBE ZA STAROSTNIKE
IN »MLADE UPOKOJENCE«
INDIVIDUALNE VADBE
KONDICIJSKE PRIPRAVE
Termini vseh vadb so objavljene na spletni strani SportKa.

www.sportka.si

NOVO
PINK PONK

MOBILITY VAJE

ZA BOLJŠO GIBLJIVOST

Brezplačni predstavitveni treningi
15., 20. in 22. 9. ob 18:00 uri.
Pokliči za rezervacijo termina.

32

NA ZALOGI VELIKA IZBIRA

televizorjev, prenosnih računalnikov, tiskalnikov,
tonerjev in kartuš ter baterij vseh vrst!
Kredit do 5000 EUR vam uredimo
v 5 minutah na prodajnem mestu!
VELIKA IZBIRA
RAČUNALNIŠKE OPREME
PO UGODNIH CENAH!
SUPER CENA
649,90 EUR

Sesalnik
ELECTROLUX
EEG41W

Prenosnik HP (439U0EA)
Zaslon 17,3 FHD, Procesor i3-1125G4, Ram 8 GB,
SSD 256 GB, Windows 10 Home
Priložena originalna torba HP
v vrednosti 40,00 EUR.

100 EUR POPUSTA
na televizorja HISENSE

SAMO
79,90 EUR

Vnovčite svoj digitalni bon
pri Gluhicom

127cm ekran, SMART, 50E76GQ
namesto 449,00 EUR

SAMO
349,00 EUR

140cm ekran, SMART, 55E76GQ
namesto 479,99 EUR

SAMO
379,99 EUR

Ponudba velja do 30. septembra 2022 oziroma do prodaje zalog!

Pri vsakem nakupu z digitalnim bonom vam
podarimo Panda Antivirusni program.
Električni
radiator ELITE
3 stopnje 2500W,
13 reber

SAMO
74,90 EUR

NOVO

Barvni tiskalnik
HP DeskJet 2721E

SAMO
79,99 EUR

Vrhunski švicarski
merilniki krvnega tlaka
ROSSMAX
že od 46,80 EUR!
(Slika je simbolična)

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

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.

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

Posredniško
mesto

