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Občina Žiri je v drugi polovici novembra 
na južni dovozni poti v industrijsko cono 
poskrbela za ureditev grbine, kar je pov-
zročilo nejevoljo pri nekaterih lastnikih 
in uporabnikih zemljišč in objektov v 
coni. Zmotilo jih je, ker se pred posta-
vitvijo grbine predstavniki občine z nji-
mi niso posvetovali. Kot ugotavljajo, so 
grbino uredili na zoženem delu vozišča, 
kjer vozniki že tako ali tako zmanjša-
jo hitrost, zato se jim ne zdi potrebna. 
Po drugi strani pa grbina močno oteži 
prevoz tovornega blaga, so opozorili. 
Zato so s peticijo pristojne na občini po-
zvali, naj odstranijo grbino in uredijo 
prometne razmere v industrijski coni. 
Na občini so v zvezi s tem pojasnili, da 
je postavitev grbine oziroma "ležečega 
policaja" zahtevala direkcija za vode 
kot enega izmed omilitvenih ukrepov v 
sklopu gradnje športne dvorane in no-
vega šolskega dela ter torej prvenstveno 
ni namenjena umirjanju hitrosti.
Uporabniki cone so v peticiji navedli, 
da gre za eno od dveh dovoznih poti v 
industrijsko cono, po kateri vsak dan 
pelje več tovornih vozil za dostavo in 
prevzem blaga v tamkajšnjih podjetjih. 
"Z 'ležečim policajem' ste močno otežili 

prevoz tovornega blaga, saj pri prevozu 
čez grbino prihaja do večjih sil na na-
loženo blago in posredno na dostavna 
tovorna vozila," so opozorili in doda-
li, da zato ta rešitev ni sprejemljiva za 
normalno delovanje podjetij v coni in 
transport. Predlagajo uporabo drugih 
metod za prehitre voznike, kot na pri-
mer prometne znake ali radarske kon-
trole. V peticiji so obenem opozorili še 
na dostop v cono iz smeri Škofje Loke, 
saj so prepričani, da ta cesta kmalu ne 
bo več vredna svojega imena, ker bolj 
spominja na kolovoz. Zato so se zavzeli 
za ureditev vseh dovoznih poti v cono in 
tudi dostopov do posameznih podjetij.
Župan Janez Žakelj je pojasnil, da grbine 
niso postavili z namenom upočasnitve 
prometa, četudi so sredi junija s strani 
vzgojiteljic in otrok v Vrtcu pri OŠ Žiri 
prejeli peticijo za ureditev varnih šolskih 
poti, v katero so vključili tudi omenjeni 
odsek. Postavitev grbine je po županovih 
besedah zahtevala direkcija za vode kot 
enega izmed ukrepov za zagotovitev var-
nosti novim objektom in obenem ne po-
slabšanja razmer obstoječim objektom. 
"Ocenili smo, da bi bil posvet z uporab-
niki industrijske cone o postavitvi grbi-
ne brezpredmeten zaradi jasne zahteve 
pristojne službe," je razložil župan in do-

dal, da oblika grbine v elaboratu ni pred-
pisana, mora pa zagotoviti iztok vode s 
cestišča nazaj v potok Račevo. "Zato sem 
sodelavcu, ki je na občini pristojen za 
promet, naročil, da takoj, ko bodo razme-
re dovoljevale, naroči prilagoditev grbine 
tako, da bo služila namenu, obenem pa 
bo čim manj ovirala osebni promet in 
logistiko v industrijsko cono in iz nje." 
Zato se župan ne strinja s trditvijo, da se 
na občini ne zavedajo potrebe po ureditvi 
prometnih razmer v industrijski coni. 
V dogovore glede potrebnih postopkov 

izboljšanja infrastrukture v industrijski 
coni in širše so bili po njegovih besedah 
v zadnjih desetih letih neposredno ali 
posredno vključeni tudi mnogi podpisni-
ki peticije. "Z večino je bilo sodelovanje 
odlično. Žal tudi v Žireh nismo izjema 
in imamo primere posameznikov, ki 
zaradi ozkih lastnih interesov na škodo 
večine bistveno upočasnijo ali celo one-
mogočijo izvedbo projektov, koristnih za 
širšo skupnost." Pojasnil je, da je občina 
v preteklosti preplastila več cest v indu-
strijski coni in se bo tudi v prihodnje tru-
dila vzdrževati red in urejenost, za kar 
so po županovih besedah odgovorni tudi 
sami uporabniki cone.
V proračunu za prihodnje leto so predvi-
deli tudi sredstva za pripravo občinske-
ga podrobnega prostorskega načrta za 
industrijsko cono, s katerim bodo pod-
jetjem omogočili nove gradnje in s tem 
širitev cone. To bo omogočila tudi nova 
povezovalna cesta, ki vodi od nekdanje 
Žage mimo Etikete in Alpine do Norike. 
Za 2,4 milijona evrov vredno naložbo so 
pridobili tudi 1,24 milijona evrov evrop-
skih kohezijskih sredstev.

Želijo odstranitev »ležečega policaja«
Lastniki in uporabniki industrijskih zemljišč in objektov v industrijski coni  
so na občino naslovili peticijo, v kateri so se zavzeli za odstranitev grbine in ureditev 
dovoznih poti do industrijske cone.

Lastniki in uporabniki industrijskih zemljišč in objektov v industrijski coni so na občino 
naslovili peticijo, v kateri so se zavzeli tudi za ureditev dovoznih poti do industrijske cone.  
/ Foto: Primož Pičulin

Župan Janez Žakelj je pojasnil, 
da grbine niso postavili z 
namenom upočasnitve prometa. 
Postavitev grbine je zahtevala 
direkcija za vode kot enega 
izmed ukrepov za zagotovitev 
varnosti novim objektom in 
obenem ne poslabšanja razmer 
obstoječim objektom.
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JANA JENKO

Letošnji december je, tako kot skoraj vse 
letošnje leto, precej drugačen od običaj-
nega in takšna je bila tudi 11., zadnja le-
tošnja seja žirovskega občinskega sveta, 
ki je zaradi ukrepov za zajezitev širjenja 
novega koronavirusa prvič potekala po 
spletu. Kljub virtualnemu srečanju pa je 
delo teklo nemoteno in po načrtovanem 
dnevnem redu, katerega osrednja točka 
je bil proračun za leto 2021.
Proračun na prihodkovni strani prina-
ša dobrih šest milijonov evrov sredstev, 
največ pri tem predstavljajo davčni pri-
hodki s kar 62-odstotnim deležem. Na 
odhodkovni strani pa občina načrtuje 
dobrih sedem milijonov evrov odhod-
kov, pri čemer slaba tretjina oziroma 29 
odstotkov odpade na tekoče odhodke, te-
koči transferi bodo predvidoma znašali 
27, investicijski transferi pa dva odstot-
ka. Glede na investicijsko naravnanost 
proračuna bo največji delež, kar 42 od-
stotkov vseh odhodkov, namenjen inve-

sticijam, po finančni plati najtežja med 
njimi je zagotovo oprema industrijske 
cone, saj je vrednost projekta ocenjena 
na približno dva milijona evrov. 
Proračunski dokument je bil od prvega do 
drugega branja deležen nekaj sprememb 
in dopolnitev. Najbolj razveseljujoč je bil 

zagotovo popravek na prihodkovni stra-
ni, saj je vlada povečala povprečnino in 
s tem je v občinski proračun priteklo do-
brih dvesto tisoč evrov več, dodatnih 66 
tisoč evrov pa je v proračun prišlo še s 
podpisom odškodninske pogodbe z mi-
nistrstvom za infrastrukturo, ki je cesto 
Žiri–Račeva uporabljalo kot obvozno ce-
sto. Pripravljavci proračuna so med pri-
hodkovne postavke umestili še prodajo 
stanovanja, a je svetniki niso potrdili. 
Nekaj popravkov in novih postavk je bil 
proračun deležen tudi na odhodkovni 
strani, kjer so dvesto tisoč evrov name-
nili za ureditev ceste Žiri–Račeva, 150 
tisoč evrov je rezerviranih za sanacijo 
ceste na Breznico, zaradi uvedbe nove 
proge na Mrzli vrh se poviša postavka za 
šolske prevoze, z dodatnimi sredstvi pa 
so šli v proračunu naproti tudi nekate-
rim predlogom posameznih list, strank 
in društev – tako bodo nekaj dodatnih 
sredstev za investicije dobili v balinar-
skem in nogometnem društvu, okroglih 
deset tisoč evrov pa so v proračunu na-
menili še čebelarjem za gradnjo nado-
mestnega Čebelarskega doma.

Večji naložbi tudi cesti v Račevo in na Breznico
Z nekaj dopolnitvami, novimi projekti in dodatnimi sredstvi, ki jih je občinam 
namenila država, so svetniki na zadnji letošnji seji, ki je prvič potekala na aplikaciji 
Zoom, potrdili proračun za prihodnje leto.

Med večjimi investicijami v prihodnjem letu je tudi obnova ceste na Breznico.  
/ Foto: Primož Pičulin

Drage Žirovke in Žirovci,
poslavljamo se od nenavadnega leta, ki nas je spomnilo, kaj je  

za človeka resnično pomembno, kaj zares šteje. Zahvaljujemo se vsem,  
ki s svojim zgledom, besedami in dejanji prispevate k boljšemu in lepšemu 

življenju v naši skupnosti.

Bodimo hvaležni za svoje bližnje in iskrene prijatelje, za zdravje, iztegnjeno 
roko pomoči in podarjen nasmeh, za dobro voljo, medsebojno spoštovanje 

in sočutje. Ostanimo pozorni drug do drugega tudi v letu, ki prihaja.  
In ohranimo svetlo upanje, ker skupaj zmoremo.

Od srca vam voščimo miren in blagoslovljen Božič ter srečno, zdravo  
in veselo novo leto 2021!

Župan mag. Janez Žakelj in sodelavci občinske uprave
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• Bliža se konec leta, ki ga je zazna-
movala epidemija covida-19. Kako bi 
ocenili leto, ki se poslavlja, in kakšna 
so vaša pričakovanja za prihodnost? 
Leto je bilo zagotovo drugačno do vseh 
prejšnjih, bilo je kar naporno, predvsem 
zaradi covida-19. Sem bil pa osebno sku-
paj s svojimi sodelavci na občini zelo 
vesel, ko smo aprila uspešno končali 
največji projekt v zgodovini samostojne 
občine, to je gradnjo nove športne dvo-
rane. Veselili smo se ne samo odprtja, 
temveč tudi uporabe dvorane, čeprav 
zdaj zaradi epidemije spet sameva. Se 
pa že zdaj pripravljamo, da jo po epi-
demiji znova odpremo – tudi z novim 
fitnesom. Druga velika stvar, ki me mo-
goče veseli še bolj, pa je začetek gradnje 
doma za starejše, na katerega smo v 
Žireh čakali več deset let. Zato smo še 
toliko bolj zadovoljni, da nam je uspelo 
dobiti investitorja, vesel sem tudi do-
brega odziva prostovoljcev, ki so pripra-
vljeni sodelovati pri projektu starejšim 
prijaznih občin Taffe, saj se je s tem po-
kazalo, da je v Žireh solidarnost še živa. 
To dokazuje tudi projekt Prostofer, ki je 
prav tako zaživel letos in pri katerem 
je pripravljenost za pomoč pri prevozih 
starejših izkazalo veliko prostovoljcev. 
Dobili pa smo že tudi prve pisne zahvale 
ljudi, ki so povedali, da jim to zelo olajša 
in polepša jesen življenja.
• Koliko prevozov na mesec povpreč-
no opravijo vozniki Prostoferja?
Zdaj v času ponovne razglasitve epide-
mije je teh prevozov spet manj. Kot so 
nam povedali vozniki, so prej opravili 
približno en prevoz na teden, zdaj pa 
njihove storitve potrebujejo recimo en-
krat na tri tedne. Ta čas je namreč tudi 
manj zdravniških pregledov, prav tako 
ljudje manj hodijo po opravkih.
• Katerim projektom in nalogam se 
boste prednostno posvetili v priho-
dnjem letu? 
Še vedno nas čaka precej dela na podro-
čju obnove infrastrukture, pri čemer bi 
poudaril cesti na Breznico in proti Ra-
čevi, ki sta v zelo slabem stanju. Na vr-

sto za obnovo bo prišlo tudi nekaj ulic, 
in sicer Dražgoška ulica, Ulica Maksima 
Sedeja in Prvomajska ulica, projektira pa 
se tudi cesta Pod griči, končuje se projek-
tiranje hodnikov za pešce v Novi vasi. Ne 
smem pozabiti še na Industrijsko cesto, 
za katero smo na zadnjih sejah Sveta 
gorenjske regije dobili še 110 tisoč evrov, 
tako da imamo zdaj na voljo dobrih 1,2 
milijona evrov, kar je pri dobrih 2,4 mili-
jona evrov vredni naložbi zagotovo veli-
ka pomoč občini. Urejena infrastruktura 
bo omogočila dodatno širitev cone, ki se 
že kaže, velika težava pa ostaja vhod v 
industrijsko cono, pri katerem poskuša-
mo najti pravo rešitev, ki pa zagotovo ne 
bo hitra.
• Na decembrski seji so občinski sve-
tniki sprejeli proračun za prihodnje 
leto v drugem branju. Katere so pogla-
vitne spremembe v primerjavi s prvim 
branjem?
Zaradi sredstev, ki smo jih dobili od 
ministrstva za promet, smo vključili 
cesto proti Račevi, sicer pa smo skuša-

li upoštevati vse pripombe in predlo-
ge svetniških skupin in društev. Med 
drugim smo dodali 150 tisoč evrov za 
sanacijska dela na cesti v Breznico, 20 
tisoč evrov pa za odkupe zemljišč za 
pločnike v naselju Pod griči. Dodali smo 
sredstva za pripravo dokumentacije za 
gradnjo nogometnega igrišča z umetno 
travo ter deset tisoč evrov za postavitev 
objekta za društvo čebelarjev. Vse to sta 
omogočila višja povprečnina in zakon 
o finančni razbremenitvi občin, ki ju je 
sprejela aktualna vlada. 
• Obravnavali in sprejeli ste tudi no-
velacijo investicijskega programa za 
projekt poslovne cone. Zakaj je bilo to 
potrebno?
Delno se je spremenil terminski na-
črt, rok za končanje del se je namreč 
podaljšal do leta 2023, saj je epidemija 
zavlekla postopek, obenem se zamika-
jo tudi nekatere naložbe podjetij v coni. 
Računali smo tudi, da bomo gradbeno 
dovoljenje dobili že prej. Spremenila se 
je še finančna konstrukcija – dobili smo 

V Žireh je solidarnost že živa
Letošnje leto zaradi epidemije koronavirusne bolezni mogoče ni bilo najprijaznejše,  
a so imeli v Žireh kljub temu kar dva velika razloga za veselje – odprli so novo športno 
dvorano in začeli gradnjo doma za starejše, je poudaril župan Janez Žakelj. 

Janez Žakelj / Foto: Primož Pičulin
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že omenjenih dodatnih 110 tisoč evrov kohezijskih sredstev, 
poleg tega pa je vlada je povišala sofinanciranje naložb z dveh 
na šest odstotkov, od tega je dva odstotka povratnih in štiri 
odstotke nepovratnih sredstev, kar pomeni 120 tisoč evrov več 
kot v preteklih letih, znatno pa je zvišala tudi povprečnino. Iz 
tega naslova bo naša občina v prihodnjem letu prejela dobrih 
dvesto tisoč evrov več sredstev.
• Ob podpisu sporazuma o sofinanciranju obnove ceste v 
Račevi so vam na ministrstvu za infrastrukturo obljubili, 
da bodo podprli tudi čimprejšnjo izgradnjo dela obvoznice 
proti Logatcu. Je v zvezi s tem kaj novega, se že ve, kdaj 
bodo objavili razpis?
Objavo razpisa obljubljajo v začetku prihodnjega leta. Treba 
je izvesti še nekaj odkupov zemljišč. V marcu naj bi bilo nato 
možno objaviti razpis. V tem primeru bi prihodnje leto lahko 
začeli tudi gradnjo obvoznice od Petrola do mosta proti Lo-
gatcu. 
• Se je obnova ceste v Račevi že začela?
S sprejetjem proračuna imamo podlago za objavo razpisa in 
računamo, da bomo spomladi že lahko izbrali izvajalca. Za ta 
del ceste imamo v proračunu rezerviranih dvesto tisoč evrov.
• Hitro napreduje tudi gradnja doma za starejše, v kate-
rem naj bi imeli prednost pri sprejemu občani Žirov. Je 
že znano, kdaj se bo začela oblikovati prednostna lista za 
sprejem?
Ta čas je že objavljeno povabilo za nove zaposlitve v domu, v 
kratkem pa se bomo spet sestali z vodstvom, da se dogovori-
mo, kdaj je pravi čas za začetek zbiranja prijav. Pričakujem, 
da bo to v drugi polovici prihodnjega leta, prej pa bomo o tem 
obvestili vse naše občane.
• December je tudi čas praznovanja, veselja, pričakovanja 
… Kakšne želje bi radi sporočili občanom ob novem letu?
Želim jim predvsem optimizma, zdravja, miru in veselja. 
Predvsem pa vsem želim, da bi se zavedali, da po dežju posije 

sonce in da bo tudi epidemija minila, ta čas pa je treba še 
malo stisniti zobe, da bomo po cepivu spet zaživeli bolj spro-
ščeno. Dejstvo je, da smo ta čas vsi malce prikrajšani – radi 
bi se družili, se obiskovali, a za zdaj to ni priporočljivo. A tudi 
ti časi bodo spet prišli in zdaj je treba biti solidaren do tistih, 
ki so bolj občutljivi oziroma sodijo v ranljive skupine, in spo-
štovati predpisane ukrepe. Obenem si želim, da bi se znali 
veseliti stvari, za katere prej nismo imeli časa.
• Letošnja praznovanja zagotovo ne bodo takšna, kot smo 
jih bili vajeni v preteklih letih. Kako ste kljub temu poskr-
beli, da bo vzdušje v kraju mogoče malo bolj praznično?
Potrudili smo se, da je središče Žirov lepo osvetljeno, da ljudje 
vsaj ob sprehodu po središču kraja lahko začutijo praznični 
utrip. Obenem smo za dodatno okrasitev in osvetlitev poskr-
beli tudi na Selu in v Starih Žireh. To je naš droben prispevek 
k bolj prazničnemu vzdušju, sicer pa bo letos tudi stvar vsa-
kega posameznika, da si bo znal praznike narediti lepe.
• Navadno se okrog novega leta posebej spomnite tudi sta-
rejših občanov in jim pripravite pogostitev in obdarovanje. 
Kako bo s tem letos?
V okviru akcijske skupine za starejše, ki deluje v sklopu pro-
jekta Taffe, smo precej govorili o tem. Društva, ki običajno 
skrbijo za to, se dogovarjajo, kako bi dosegli tudi tiste, ki so 
osamljeni. Verjamem, da jim bo z zavzetostjo članov akcij-
ske skupine in društev v veliki meri to uspelo izpeljati ozi-
roma da bomo našli rešitev, kako vsem starejšim polepšati 
predpraznične dneve. Med drugim smo govorili o možnosti 
pogovora čez balkon ali obdaritvi pri vratih – karkoli, s či-
mer bi jim pokazali, da niso pozabljeni. Za nekatere starejše 
smo pripravili tudi adventne venčke, ki so jih bili zelo ve-
seli. Ob tem pa pozivam vse, ki morebiti poznajo ljudi, ki bi 
bili lahko osamljeni, da jim poskušajo polepšati decembrske 
praznike – toplina v srcu je zagotovo večja, če za koga nare-
diš kaj dobrega.

JULIJA PRIMOŽIČ,  
STROKOVNA SODELAVKA

OOZ Škofja Loka je bila namreč ena od 
62 zbornic po Sloveniji, ki so pod okri-
ljem Obrtno-podjetniške zbornice Slo-
venije (OZS) v imenu Ministrstva za 
gospodarski razvoj in tehnologijo, ki je 
v postopku nastopalo kot naročnik in 
financer, izvajale to aktivnost.
OZS je še posebej v teh kriznih časih po-
stala ena od najpomembnejših sogovor-
nic pri oblikovanju zakonodajnih rešitev 
in odpravi ovir pri poslovanju malega 
gospodarstva. Eden od dosežkov, ki so ga 
deležni tudi nečlani zbornice, je popravek 
krivice, ki se je zgodila delodajalcem in 
samostojnim podjetnikom, ki zaposlujejo 

manj kot pet delavcev. V okviru javnega 
poziva Slovenskega podjetniškega sklada 
je bila povrnitev stroškov za nakup zašči-
tne opreme omogočena le delodajalcem, 
ki zaposlujejo pet in več delavcev, zato je 
OZS temu močno nasprotovala in zahte-
vala, da se ta krivica popravi. Ministrstvo 
za gospodarski razvoj in tehnologijo je 
zahtevo upoštevalo in zagotovilo zaščitne 
maske iz blagovnih rezerv.
Na javni poziv, ki je bil sicer zaradi ve-
likega navala prijav na nacionalnem 
nivoju predčasno zaključen, so se lahko 
prijavljali tako nečlani kot člani zbornice. 
Čeprav nam je za škofjeloško območje na 
podlagi velikega števila članov uspelo pri-
dobiti kar 151.650 zaščitnih mask (največ 
na Gorenjskem), pa so bile seveda tudi 

pri nas potrebe obrtnikov in podjetnikov 
bistveno večje od razpoložljivih količin. 
Na Škofjeloškem je bilo tako pri prijavi na 
javni poziv uspešnih 607 s.p.-jev in mikro 
podjetij z enim do štirimi zaposlenimi. 
Skupno je bilo tako prevzetih za 1011 oseb 
zaščitnih mask. 
V teh kritičnih trenutkih si tudi na OOZ 
Škofja Loka in OZS želimo aktivnega 
sodelovanja obrtnikov in podjetnikov, 
zato vas vabimo v našo družbo. Nekaj 
odmevnih dosežkov zborničnega siste-
ma v tem letu v času epidemije koro-
navirusne bolezni, lahko preberete na 
spletni strani OOZ Škofja Loka v zavih-
ku Aktualno pod naslovom Odmevni 
dosežki OZS v času epidemije, več o ugo-
dnostih članstva pa v zavihku Članstvo.

Zaključili razdeljevanje zaščitnih mask
Konec novembra smo na Območni obrtno-podjetniški zbornici (OOZ) Škofja Loka med 
obrtnike in podjetnike na Loškem razdelili 151.650 zaščitnih mask.
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IDA RUS, DR. MED., SPEC. PEDIATRIJE, 
AMBULANTA POLHEK

Ko sva pred kratkim s sodelavko gleda-
li urnik našega dela pred enim letom, 
nama je to odprlo temo za pogovor, kako 
se je naše delo v tem letu spremenilo. 
Pred enim letom smo imeli bolne otroke 
naročene na pet minut, to je bil čas po-
večanja števila bolnih otrok predvsem z 
znaki okužbe dihal. Pogosto smo imeli v 
tem času polno čakalnico. Ob dnevih, ko 
smo izvajali šolsko preventivo, pa smo 
imeli v čakalnici polovico razreda … 
Danes so naše čakalnice prazne, občasno 
ta prostor uporabim za izoleto, za pregled 
otroka, ki ga (še) ne pošljem v tako ime-
novano covid ambulanto v Škofjo Loko. 
Ali pa je bil tam že prej pregledan in po-
trebuje kontrolo. V Gorenji vasi so v ta na-
men zdaj namestili poseben zabojnik na 
parkirišču. V ordinaciji tako sedaj pregle-
dujem samo "zdrave" otroke, kar pomeni, 
da naj ne bi imeli okužbe s SARS-CoV-2, 
kakor se uradno reče temu virusu. Otroci 
so naročeni na daljše časovne razmike, 
da nam vmes uspe prostor pripraviti za 
naslednjega. Sestra razkužuje, briše, zra-
či. To, da šolske otroke zdaj naročamo na 
15–20 minut, pomeni, da en razred z dvaj-
setimi otroki pregledujem od zjutraj do 
poznega popoldneva … Med posamezni-
mi pregledi delam telemedicino. Odgo-
varjam, vpisujem v program, pišem ele-
ktronske recepte, napotnice … Staršem 
izpolnjujemo obrazce za nego otroka. Še 
januarja letos smo bili ogorčeni, ker nam 
je država takole "na horuk" naprtila še 
elektronske staleže. Kako bi v tej situaciji 
delali, če bi vsak starš moral osebno priti 
po ta obrazec? Tako pa nekaj klikov in je 

zadeva urejena. Da, nekaj klikov. Ti kliki, 
tipkanje, gledanje v ekran so zdaj moje 
glavno opravilo. Včasih se prav razvese-
lim koga, ki pride z rano, ki jo je treba 
zašiti. Ampak ali je zdrav? Nima znakov 
covida? Ima kdo od domačih znake? Bi ga 
bilo treba prej testirati?
S septembrom ter novim šolskim in vr-
tčevskim letom so otroci tako kot vsako 
leto postali smrkavi, vročični. Covid? Ni 
covid? Gre lahko v vrtec? Kdaj gre lahko 
v vrtec? Koga testirati? Ko so začeli vr-
tčevske enote zapirati zaradi okuženih 
vzgojiteljic – kdo je koga okužil? Ko so 
vrtce konec oktobra povečini zaprli, se 
je število otrok z vročino zmanjšalo. Kar 
naenkrat ni bilo več smrkavih otrok, 
otrok, ki piskajo in težko dihajo zaradi 
bronhitisov, manj tistih, ki jih bolijo 
ušesa. In večna dilema – kdaj in koga 
kam poslati, mu narediti dodatne prei-
skave? V tem covid času …
Potem pa odredbe s strani ministrstva. 
V vsem svojem življenju nisem dobila 
toliko uradne (elektronske) pošte z vrha 
države. Pa se moramo prilagoditi. Čez 
en teden ponovna sprememba. Odgo-
varjati, se zagovarjati, pisati obrazloži-
tve. Klicariti okrog, kje lahko sploh še 

nabavimo npr. rokavice. Da, kupiti ma-
ske zdaj ni problem, a njihova cena … 
Menjati bi jih morali na dve uri oziroma 
ko se navlažijo.

COVID PRI OTROCIH, NAŠE IZKUŠNJE

Otroci okužbo z novim koronavirusom 
večinoma blago prebolevajo. Po naših 
izkušnjah z otroki s covidom-19 je šlo 
večinoma za kratkotrajno vročinsko sta-
nje, nekateri so bili samo malo razdra-
žljivi ali neješči. Pogosto smo iz pozitivne 
epidemiološke anamneze, kar praktično 
pomeni, da so bili doma vsi bolni ali vsaj 
pozitivni na covid-19, za nazaj opredeli-
li nekega otroka, da je najbrž tudi pre-
boleval okužbo s tem virusom, saj je bil 
"skoraj normalen". Mogoče je le malo 
več jokal. Ali bolj kašasto kakal. Redko so 
starši navedli, da je celo pokašljal, imel 
znake prehlada. Ampak …
Zdaj z infekcijske klinike in drugih bol-
nišnic po Sloveniji poročajo o primerih 
nove bolezni, podobne Kawasakijevi bo-
lezni, nočni mori v pediatriji. To novo 
bolezen so poimenovali PIMS – Pediatric 
Inflammatory multisystem Syndrom 
(pediatrični multisistemski vnetni sin-
drom) oziroma po novem MIS-C – Multi-

Razmišljanje pediatrinje ob epidemiji
Bi si kdo pred enim letom predstavljal razmere, ki smo jim priče danes? Lani konec 
leta smo poslušali poročila o pojavu novega virusa na Kitajskem. A ta je bil daleč, naše 
predstave o vsemogočnosti ukrepov za zajezitev širjenja virusa pa idealizirane.

Ida Rus v Ambulanti Polhek / Foto: Tanja Mlinar

Vsi ukrepi, ki smo jim priča in  
ki predstavljajo za nas določene 
omejitve, omejijo širjenje 
virusa, če jih upoštevamo. 
Mi vsi smo odgovorni za to, 
da se širjenje virusa in s tem 
tudi število hudo bolnih in 
umrlih, tudi otrok, omeji. Ne 
podcenjujmo ga.



system inflammatory Syndrome in Children. Vnetni sindrom, 
ki prizadene več organskih sistemov in je v povezavi s covidno 
okužbo. V tem primeru pa virus ni neposredno kriv za to sta-
nje, kriv je otrokov imunski sistem, ki se je na okužbo prebur-
no odzval. Takole bi bilo to videti: dva ali tri tedne po tem, ko 
je nekdo v vaši družini preboleval covid-19 in se z otrokom ni 
dogajalo nič posebnega, vaš sicer popolnoma zdrav otrok zboli 
z vročino, glavobolom, lahko tudi bruhanjem, drisko, boli ga 
trebuh. Visoka vročina vztraja, otrok poležava, ni mu do hra-
ne, pije malo. Bolijo ga mišice. Mogoče ima nekoliko bolj živo 
rdeče ustnice ali vneto kožo po rokah ali nogah, pordelo očesno 
veznico. Če ima srečo, otrok pristane v bolnišnici, kjer pa se 
lahko začne vse dogajati zelo hitro. Laboratorijske preiskave 
lahko sprva ničesar ne pokažejo, že čez noč pa se vse spremeni. 
Izvidi govorijo za hudo vnetje, prizadeto je srce, ledvice, črevo. 
Nagnjen je k nastanku trombusov. Lahko začne težko dihati, 
postane zmeden. Potrebuje intenzivno terapijo. 
Ne želimo si takih scenarijev. A ob tako visokih številkah 
okuženih v Sloveniji, ki v resnici niso realne, kajti marsikdo 
niti ne pride do testiranja, bo teh primerov vedno več. Zakaj 
se nekdo ne testira? Ker je premalo bolan. Ker se boji izgubi-
ti službo. Ker služba ne more brez njega. Ker se boji svojega 
otroka mučiti z odvzemom brisa. Ker je mnenja, da zdravstvo 
in politiki komplicirajo. In veselo hodi okoli in trosi virus. 

A otroci zbolevajo tudi drugače. V zadnjem času opažamo 
kar nekaj prebavnih težav, z bruhanjem, drisko. Lahko tudi 
vročino. Vas to spominja na zgoraj navedeni sindrom? Vsaj v 
začetku … Upam, da se motim, a zdi se mi, da v tem čudnem 
času, ko trgovcem ne uspe prodati vsega, kar si želijo, proda-
jajo s 50-odstotnim popustom tudi že pokvarjena živila, npr. 
meso, v katerem se razmnožujejo bakterije Campylobacter. 
Za otroka je hitro dovolj, da se bo v naslednjih 14 dneh boril z 
dehidracijo zaradi bruhanja in driske. Tudi vsi tisti, ki sicer 
testirajo živila na NIJZ, in različni inšpektorji so zdaj preraz-
porejeni na druga delovna mesta. Se motim? Kakorkoli, sve-
tujem previdnost pri nabavi in pripravi sveže hrane. 

COVID IN DRUGE BOLEZNI

Najbrž ste že slišali za izraz paralelna škoda. Po celem svetu 
poročajo in se bojijo izida epidemije covida-19. Že zdaj nam 
pediatri s terciarnega nivoja poročajo o kar nekaj primerih 
hude bolezni pri otrocih, ki so (pre)pozno ugotovljene, kot je 
npr. rak in sladkorna bolezen. Zakaj? Preslaba dostopnost do 
zdravnika? Zanikanje otrokovih težav s strani staršev? Mogo-
če menijo, da v teh čudnih časih ne želijo otroka v zdravstve-
nih ustanovah dodatno izpostavljati možnosti okužbe?

Kaj pa druge bolezni in nevšečnosti otrok? Je sedaj kaj manj 
okužb s podančicami? Ne, mogoče starši še pogosteje opazijo 
te glistice. Imamo celo potrjeno okužbo z daljšo glisto Asca-
ris lumbricoides. Na NIJZ so za identifikacijo starši nesli celo 
žival, ki se je znašla v plenici. Sicer naj ne bi otroci za tem 
parazitom na našem območju obolevali že leta.
Kakor sem že navedla, po zaprtju vrtcev je manj kužnih bole-
zni. Pediatri pa opažamo še nekaj: več je obiskov tistih, ki jih 
boli trebušček, ki so začeli jecljati, ki so se jim začeli pojavljati 
tiki, glavoboli, bolečine v prsih … Otroci zdaj "dihajo" strah odra-
slih. Marsičesa, kar se sedaj dogaja za štirimi stenami doma, ne 
vemo. Je rešitev za te težave v popolnem odprtju šol in vrtcev? 
Sama se tega bojim. Bojim se porasta obolelih otrok, zdaj prihaja 
tudi sezona gripe in okužb RSV. Je možen kompromis? Prva tri-
ada in otroci v šolah s prilagojenim programom? Vrtci odprti le 
za najnujnejše, tako, da imajo lahko še majhne skupine?  

STIK Z AMBULANTO

Situacija je za vse nas, posebno pa za zdravstvene delavce, po-
sebna. Odločitve, ki jih vsak dan sprejemamo, se v marsičem 
razlikujejo od odločitev pred epidemijo. A tu smo zaradi vas. 
Smo pa samo ljudje – s svojimi omejitvami. 
Zato za zaključek tega razmišljanja želim podati še nekaj navodil 
glede stikov z našo ambulanto. Pokličite, vztrajajte, tudi če se vam 
takoj ne oglasimo. Prosila bi vas tudi, da za stik z nami uporablja-
te tudi aplikacijo Gospodar zdravja (navodila za prijavo najdete 
na naši spletni strani). Trudimo se, da nanjo odgovarjamo sproti, 
preko nje je možno poslati tudi video. Sporočila, ki jih pošiljate 
po elektronski pošti, so manj varna in ob množici vsakodnevnih 
sporočil tudi hitro spregledana. Iskreno se tudi opravičujemo, 
če se je kdaj med posnetki na naši tajnici pomotoma znašlo na-
pačno besedilo in smo to ugotovili šele po vašem posredovanju. 
Otroke v ambulanti vsakodnevno tudi pregledujemo, če ocenimo, 
da potrebujejo pregled. Če menite, da vaš otrok potrebuje pregled, 
nam to jasno povejte. Tudi sami se zavedamo, da elektronski me-
diji nikoli ne bodo mogli nadomestiti pregleda v živo. 

IZZIV ZA VSE

Smo sredi hude epidemije covida-19. Situacija, ki smo ji izpo-
stavljeni, je velik izziv za nas vse. Veliko v zvezi z virusom je 
še neznanega. Ne moremo izbirati med virusom in neviru-
som, virus je prisoten. Pustimo naravni selekciji, da opravi 
svoje? Ali smo lahko prepričani, da smo mi in naši najdražji 
med tistimi, ki nam virus ne more do živega? Hitro se lahko 
obrne drugače, bolezen lahko prizadene tudi naše otroke. 
Vsi ukrepi, ki smo jim priča in ki predstavljajo za nas določe-
ne omejitve, omejijo širjenje virusa, če jih upoštevamo. Pome-
nijo, da naše zdravstvo zdrži, pomenijo, da je manj zbolelih, 
da zdravstvo do določene meje lahko pomaga vsem tistim, ki 
hudo zbolijo, pomenijo dragocen čas, da se pride do primer-
nega cepiva. Mi vsi smo odgovorni za to, da se širjenje virusa 
in s tem tudi število hudo bolnih in umrlih, tudi otrok, omeji. 
Ne podcenjujmo ga. Držimo se navodil, ki nam jih predpisuje 
stroka, ne zaradi pravil samih, ne zaradi vlade, ampak zara-
di nas vseh. Ostanimo doma, razkužujmo si roke, vzrdžujmo 
varno razdaljo! Če sumimo, da obstaja možnost, da smo se 
okužili, se takoj izolirajmo, ne razmišljajmo, kaj moramo še 
postoriti, preden gremo v karanteno. Virus ne bo čakal!
Veste, kaj si želim za praznike? Da bi odprli občinske meje, 
vsak pa bi naredil vse, kar je v njegovi moči, da se virus ne bi 
mogel širiti. 
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Otroci okužbo z novim koronavirusom večinoma 
blago prebolevajo. Ampak … Zdaj z infekcijske 
klinike in drugih bolnišnic po Sloveniji 
poročajo o primerih nove bolezni, podobne 
Kawasakijevi bolezni, nočni mori v pediatriji. To 
novo bolezen so poimenovali PIMS – Pediatric 
Inflammatory multisystem Syndrom (pediatrični 
multisistemski vnetni sindrom) oziroma po 
novem MIS-C – Multisystem inflammatory 
Syndrome in Children. Vnetni sindrom, ki 
prizadene več organskih sistemov in je v povezavi 
s covidno okužbo.
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KRISTINA MIKLAVČIČ, RAZVOJNA AGENCIJA SORA

Prepričani smo, da blagovno znamko Babica in Dedek, narav-
ni izdelki iz škofjeloških hribov že poznate. Njeno oznako ste 
verjetno zasledili na škatlici domačih piškotov, alkoholnih 
pijačah, domačih marmeladah ali konzervirani zelenjavi. To-
krat pa želimo vašo pozornost vzbuditi s ponudbo poslovnih 
daril v okviru te znamke. 
Če želite s poslovnim darilom sodelavcem in poslovnim par-
tnerjem sporočiti posebnosti območja, kjer delujete, z izborom 
poslovnih daril blagovne znamke Babica in Dedek poudariti 
tradicionalne dejavnosti Škofjeloškega in visoko kakovost 
izdelkov z uporabo lokalnih surovin ter obenem preseneti-
ti z avtentičnim, posebnim in predvsem uporabnim dari-
lom, potem je ponudba blagovne znamke Babica in Dedek, 
naravni izdelki iz škofjeloških hribov prava izbira. Ponudbo 
prehrambnih izdelkov, moke in drugih mlevskih izdelkov, 
olj, zeliščnih izdelkov, izdelkov za nego telesa ter izdelkov 
domače in umetnostne obrti omenjene blagovne znamke 
ustvarja petdeset ponudnikov na Škofjeloškem s skupno več 
kot petsto izdelki, med njimi je največ dopolnilnih dejavnosti 
na kmetijah in nosilcev osebnega dopolnilnega dela, nekaj je 
tudi s.p.-jev in d.o.o.-jev. Ti ponudniki svoje izdelke izdelujejo 
na tradicionalen način, v večji meri iz lokalnih kakovostnih 
surovin, na senzoričnih ocenjevanjih ti izdelki dokazano do-
segajo visoke ocene. Izdelki domače in umetnostne obrti pa 
imajo pridobljen certifikat ali pozitivno mnenje komisije za 
blagovno znamko. 
Kaj sestavlja ponudbo poslovnih daril? V novi podobi so na 
voljo darilni paketi, katerih sestavo sicer lahko prilagajamo 
vašim željam, poimenovali pa so jih: 
– Ko sadje in plodovi Škofjeloškega dobijo novo podobo (mar-
melada + sok ali sirup in/ali alkoholna pijača),
– Ko zadišijo zelišča (čaj + zeliščna sol),
– Ko je naravna nega kože najboljša izbira (krema + milo),
– Ko si privoščimo sladek odmor (čaj + piškoti + regratova 
grenčica ali smrekov žele),
– Ko je lakota pač prevelika (suha klobasa + sir),
– Ko je kuhanje užitek (zdrob ali rižek ali kaša + testenine + 
sušena zelenjava v soli ali sveža zelenjava v soli ali zeliščna 
sol ali hladno stiskano sončnično olje),
– Ko rokodelstvo piše nove zgodbe (izdelek iz volne + čipka).
Poleg omenjenih darilnih paketov v ponudbi poslovnih da-
ril lahko izbirate med že znano ponudbo, ki jo oblikuje nekaj 
izbranih izdelkov iz celotne ponudbe znamke, in sicer raz-
ličnimi vrstami piškotov, potic, sadnim kruhom in rezanci, 

žganji in likerji različnih okusov, marmeladami, suhim sad-
jem, medom, domačim poltrdim sirom, darilom gozda/vrta/
sadovnjaka, zeliščnim mošnjičkom, čajem in zeliščnimi mili 
ter različnimi izdelki domače in umetnostne obrti. Vsi ti iz-
delki so na voljo v darilnih embalažah znamke. Prepričani 
smo, da želite s poslovnim darilom ne le izraziti spoštovanje 
in zahvalo za dobro poslovno sodelovanje, temveč tudi po-
udariti identiteto škofjeloškega območja in podpreti lokalne 
proizvajalce.
Znotraj blagovne znamke na območju občine Žiri trži devet 
ponudnikov, ki se predstavljajo s ponudbo pekovskih izdel-
kov, rezancev, sadno-zelenjevnih sokov in kisa, piva, medu, 
naravnih kozmetičnih izdelkov, izdelkov iz stekla ter čipk in 
aplikacij s čipko. Vabljeni, da preverite njihovo ponudbo! 
Več informacij o ponudbi blagovne znamke, ponudnikih 
in možnostih naročanja poslovnih daril: Razvojna agenci-
ja Sora, Poljanska cesta 2, 4220 Škofja Loka, tel. št. 04/ 50 60 
225, e-naslov: kristina.miklavcic@ra-sora.si in spletna stran 
http://babicadedek.si/, na vaša vprašanja pa bodo z veseljem 
odgovorili tudi ponudniki sami.

Poslovna darila Babice in Dedka
V Razvojni agenciji Sora so pripravili darilne pakete z izdelki blagovne znamke Babica 
in Dedek, ki so primerni za obdarovanje sodelavcev in poslovnih partnerjev.

Darilni paket Ko je kuhanje užitek

Če želite s poslovnim darilom sodelavcem in 
poslovnim partnerjem sporočiti posebnosti 
območja, kjer delujete, potem je ponudba 
blagovne znamke Babica in Dedek, naravni izdelki 
iz škofjeloških hribov, prava izbira.
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Drage občanke, dragi občani!
Leto, ki se izteka, si bomo zagotovo zapomnili kot eno naj-
bolj negotovih. Življenje v nenehnem strahu pred boleznijo 
in nevarnostjo, da bi se okužil kdo od bližnjih, pa tudi boja-
zen pred izgubo zaposlitve kot osnovnega pogoja eksistence 
posameznika in družine se izkazuje tako v splošnem počutju 
kot v medsebojnih odnosih. 
Seveda se trenutna situacija odraža tudi na lokalni ravni. Še 
zlasti v proizvodnih podjetjih v naši občini se borijo z zmanj-
ševanjem naročil in posledično presežkom zaposlenih, kar 
rešujejo z dano možnostjo refundacije čakanja na delo in 
skrajšanja delovnega časa. Posledično so se seveda znižali 
prihodki zaposlenih v večini žirovskih podjetij. Veseli pa dej-
stvo, da za zdaj vsaj po znanih podatkih večjih odpuščanj ni 
bilo. Celo nasprotno, ponekod imajo menda še vedno težave 
s pridobivanjem novih kadrov.
Kljub nekakšnemu zatišju v javnem življenju je občini po de-
vetih letih naporov in usklajevanj uspelo zaključiti doslej naj-
večjo investicijo – gradnjo večnamenske dvorane s povezoval-
nim delom k osnovni šoli. Žal objekt trenutno sameva in čaka 
boljše čase, ko bodo uporabniki lahko izkoristili potenciale, ki 
jih nova pridobitev ponuja. Glede na to, da tudi še ni bilo tiste 
"prave" otvoritvene slovesnosti, bi morda veljalo združiti vsa 
društva in klube v občini, da bi v naslednjem letu, ko bodo za 
to seveda dani pogoji, pripravili skupno prireditev.
Še en pomemben mejnik se je zgodil letos! Po večdesetletnih 
prizadevanjih je bil položen temeljni kamen za nov dom sta-
rejših občanov. Tako po napovedih kot tudi po dejanskem 
napredovanju gradnje je jasno, da se je investitor lotil pro-
jekta z namenom, da ga čim prej dokonča in da v uporabo.
Seveda je še veliko treba postoriti v naši občini, tako v centru 
Žirov kot po okoliških naseljih. Pripravlja se gradnja kanali-
zacije na Selu. Krajani pričakujejo, da bodo komunalni pri-
spevki iz tega naslova primerljivi s tistimi v centru Žirov. In-
dustrijska cona pridobiva nove uporabnike, ki želijo na novi 
lokaciji povečati in okrepiti svojo dejavnost. Žal smo tu v po-
dobnem položaju kot marsikje drugje v Sloveniji, ko državne 
institucije enostavno ne morejo slediti lokalnemu utripu, 
naj gre za izdajo raznoraznih dovoljenj ali pa izgradnjo pre-
potrebne infrastrukture in povezovalnih cest. Žal v mnogih 
primerih zaradi tega trpi lokalno prebivalstvo. Podobne teža-
ve imajo v Industrijski coni Moste pri Komendi in v Todražu, 
kamor bi že pred 35 leti morala biti speljana moderna cesta 
za potrebe tedanjega rudnika urana. In še mnogo je takšnih 
primerov. 
Uspehe je možno graditi le na podlagi sodelovanja. Združiti 
zainteresirane, četudi nasprotujočih si idej, in iz njih izbeza-
ti tisto najboljše za doseganje skupnih ciljev.
Vsem vam želim, da kljub nekaterim omejitvam kar najlep-
še preživite prihajajoče praznične dni!

Božidar Cankar
SD

MATEJA RANT

V podjetju Poclain Hydraulics nenehno posodabljajo svojo pro-
izvodno strojno opremo, vsaki dve leti pa za nemoteno poslo-
vanje družbe poskrbijo tudi z naložbo v sodobnejšo računal-
niško in programsko opremo. Rabljene, a še vedno izjemno 
zmogljive računalnike so doslej podarili tistim, ki jih najbolj 
potrebujejo, najpogosteje šolam, lokalnim dobrodelnim or-
ganizacijam in društvom. Ker je letošnje leto zaznamovala 
epidemija covida-19, pa so se v podjetju odločili, da rabljene 
računalnike tokrat za simbolično ceno ponudijo v odkup za-
poslenim s šolajočimi se otroki, ki si tovrstno opremo težko 
privoščijo, pet pa so jih podarili tudi dijakom Šolskega centra 
(ŠC) Škofja Loka, kjer se šolajo njihovi štipendisti, so pojasnili 
v Poclain Hydraulics.
"V našem podjetju ima velika večina zaposlenih doma šolajoče 
se otroke iz različnih starostnih skupin in med njimi je kar 
nekaj delavcev, ki prihajajo iz iste družine. Da bi jim pomagali 
premostiti težave pri nakupu prepotrebne računalniške opre-
me, smo jim omogočili odkup rabljenih računalnikov po sim-
bolični ceni," je razložil vodja kadrovske službe Andrej Gazvoda 

in dodal, da je bil odziv zaposlenih izjemen. Nekaj računal-
nikov z zmogljivimi komponentami so podarili še Šolskemu 
centru Škofja Loka, kjer se šolajo tudi njihovi štipendisti. Po be-
sedah ravnateljice Srednje šole za strojništvo v ŠC Škofja Loka 
Mojce Šmelcer so njihovi dijaki, prihodnji strojni tehniki in 
oblikovalci kovin-orodjarji, pri usvajanju snovi zelo odvisni od 
informacijsko-komunikacijskih tehnologij, zato je sodobna in 
kakovostna računalniška oprema pri njihovem izobraževanju 
ključna. "S to opremo jim omogočamo lažje razumeti vsebine, 
povezane z upravljanjem različnih strojev in naprav, spozna-
vanjem materialov in delovanjem mehanskih, hidravličnih, 
elektronskih in drugih krmilnih sistemov." V šoli se ves čas 
trudijo slediti novim tehnologijam, ki običajno zahtevajo tudi 
uporabo zmogljivih računalnikov, zato jih v šolah potrebujejo 
vedno več in jih rado primanjkuje. "Z nakupom nove opreme 
pa so povezani visoki stroški, ki si jih izobraževalne ustanove 
ne zmoremo vedno privoščiti," je ob tem še opozorila Mojca 
Šmelcer. Zato so bili zelo veseli podpore, ki jim jo je izkazala 
družba Poclain Hydraulics.

Rabljene računalnike  
v odkup zaposlenim
V žirovski družbi Poclain Hydraulics so se 
letos odločili, da enainpetdeset rabljenih 
računalnikov, ki bodo še nekaj let odlično 
služili namenu, za simbolično ceno tokrat 
ponudijo v odkup svojim zaposlenim s 
šolajočimi se otroki.

V podjetju so se odločili, da rabljene računalnike 
tokrat za simbolično ceno ponudijo v odkup 
zaposlenim s šolajočimi se otroki, ki si tovrstno 
opremo težko privoščijo.
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"V Žireh, ki veljajo za zibelko čevljarstva pri nas, se trudijo 
celostno ohranjati in razvijati čevljarstvo, ki ima tako za lo-
kalno kot tudi širšo javnost izjemen pomen za ohranjanje 
delovnih mest ter kulturni in gospodarski razvoj," poudarja-
jo partnerji v projektu, pri katerem so se povezali Razvojna 
agencija Sora (RAS), Lokalna akcijska skupina loškega po-
gorja, Občina Žiri ter Alpina in čevljarska delavnica AK Alojz 
Karner. S projektom so po besedah Blaža Benedika Ivanova iz 
podjetja Alpina pod enotno taktirko združili celoten pregled 
vseh čevljarskih aktivnosti v Žireh.
"Rdeča nit projekta je povezava preteklosti in sedanjosti oziro-
ma tradicionalnega in industrijskega načina izdelave obutve 
ter povezava te gospodarske panoge s turistično ponudbo, ki 
bi omogočila razvoj celotne žirovske kotline in tudi širšega 
škofjeloškega območja," je poudarila Kati Sekirnik iz Roko-
delskega centra DUO, ki deluje pod okriljem RAS. Kljub indu-
strializaciji čevljarske panoge se je v Žireh do danes ohranilo 
tudi izročilo ročnega čevljarstva, pri katerem je pomembno 
vlogo igral Alojz Karner. "Kot modelir je bil zaposlen v žirovski 
tovarni obutve Alpina, v prostem času pa je v svoji domači 
čevljarski delavnici iskal stične točke med tradicionalno roč-
nim ter industrijskim načinom načrtovanja, oblikovanja in 
izdelovanja obutve," so zapisali o Alojzu Karnerju, ki je zadnji 
par ročno izdelanih gležnarjev podaril vnuku Alešu Kacinu. 
"Aleš, arhitekt po izobrazbi, je v svoji osebni zgodbi začutil po-
sebno priložnost in odgovornost za prenos čevljarskih znanj, 
ki bi sicer izginili." Tako je s pomočjo lokalnih čevljarjev usta-
novil tradicionalno čevljarsko delavnico AK Alojz Karner, v 
kateri izdeluje visoko kakovostno obutev po meri. Ob njegovi 
delavnici so v sklopu projekta uredili tudi prostor za pred-
stavitev čevljarske dediščine, kamor bodo v prihodnje lahko 
povabili obiskovalce, ki se bodo lahko podali tudi na voden 
ogled proizvodnih prostorov Alpine. "Oba načina čevljarske-

ga udejstvovanja – tako ročnega kot tudi industrijskega – pa 
spremlja zgodovinski pregled razvoja čevljarstva, ki si ga lah-
ko obiskovalci ogledajo skozi interaktivno razstavo v Muzeju 
Žiri."
V Žireh tako čevljarji odpirajo vrata vsem, ki si želijo pobližje 
spoznati z zahtevnimi procesi izdelovanja obutve in doživeti 
pristen čevljarski utrip Žirov. Celotno doživetje čevljarskega 
vzdušja bodo lahko popestrili še s pristno čevljarsko malico 
v restavraciji Sklednik, kjer jim bodo postregli s kislim ze-
ljem, koruznimi žganci in sadnim kruhom. Z vključevanjem 
čevljarske panoge v doživljajski turizem so oblikovali različne 
turistične pakete, ki vključujejo tudi druge naravne in kultur-
ne znamenitosti Žirovske kotline ter s tem obogatili turistič-
no ponudbo Žirov in širše okolice, ki poleg čudovite narave 
ponuja tudi biser dediščine čevljarstva.

Doživeti pristen čevljarski utrip Žirov 
Žirovski čevljarji so v okviru projekta Domače in umetnostne obrti – dediščina in 
sodobnost odprli vrata svojih prostorov in obiskovalcem celovito predstavili obrt,  
ki Žiri in Slovenijo umešča na zemljevid sveta.

Šivalnica žirovske Alpine / Foto: arhiv podjetja

Čevljarska delavnica AK Alojz Karner / Foto: Blaž Murn Pristna čevljarska malica / Foto: Jana Jocif
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Drugačno leto – drugačen december bi 
lahko rekli ob izzivu, ki ga je letos svo-
jim pacientom in sledilcem na druž-
benih omrežjih pripravila ambulanta 
družinske medicine Arcus Medici. Z ak-
tivnim adventnim koledarjem, ki so ga 
poimenovali Razgibani december, so že-
leli spodbuditi redno telesno dejavnost 

in opozoriti na to, da je lahko vadba tudi 
enostavna, sproščena in zabavna. 
Za bolj razgiban vsakdan so izbrali 31 gi-
balnih izzivov za 31 decembrskih dni, v 
pripravo kratkih in koristnih vaj pa so se 
poleg ekipe iz ambulante vključili še dr. 
Silvo Koželj iz Antistres klinike dr. Koželj, 
Irma Kopač iz Joge v vsakdanjem življe-

nju, Barbara Tutta, Bogdan Erznožnik in 
Nejc Jereb iz žirovske osnovne šole, Lana 
Šikovec in vodstvo iz Smučarsko-skakal-
nega kluba Žiri, Katja in Cene Rakušček 
iz SportKa, Eva Bogataj in Matija Uršič iz 
Topfitnesa ter Srečo Gaber, Anja Kavčič 
in Lili Raztresen iz TrimAsa. Nad idejo, 
ki je del projekta Razvoj kadrov v športu 
2016–2022, je bilo navdušenih kar nekaj 
spletnih sledilcev, ki s pobudniki akcije 

migajo že od prvega dne – kaj pa vi? Če-
prav koledar pravi, da je za nami že več 
kot dve tretjini meseca, pa za takšen iz-
ziv ni nikoli prepozno, zato ne odlašaj-
te, ampak poskrbite za svoje zdravje in 
dobro počutje! Kliknite na spletno stran, 
profil ambulante Arcus Medici na Face-
booku ali Instagramu in – akcija!

Za aktivne zimske dni Razgibani 
december skrbi
December, običajno najbolj praznični mesec leta, se 
počasi izteka. Letošnji nam je namesto praznovanj 
prinesel izzive, med zanimivejše pa zagotovo lahko 
uvrstimo aktivni adventni koledar Razgibani december 
ambulante Arcus Medici.

"Adventni koledar" ambulante Arcus Medici

Občina Žiri se je pridružila pobudi za va-
rovanje okolja z zmanjšanjem uporabe pla-
stičnega pribora za enkratno uporabo in 
prejela certifikat Brez plastike. Potem ko je 
župan Janez Žakelj pretekli mesec podpisal 
pristopno izjavo k Dogovoru o spodbujanju 
zmanjšanja uporabe plastičnega pribora v 
slovenskih občinah, na občinskih priredi-
tvah in sestankih občanom in drugim obi-
skovalcem ne bodo več ponujali plastičnih 
slamic, krožnikov, lončkov in jedilnega 
pribora. Hrano in pijačo bodo odslej stre-
gli v okolju prijazni trajnostni embalaži. 
Po besedah župana želijo v Žireh s tovr-

stnimi aktivnostmi prispevati k ozavešča-
nju o resnosti problematike in posledicah 
čezmerne uporabe plastičnih izdelkov za 
enkratno uporabo. Dogovor sta novembra 
lani sklenila Skupnost občin Slovenije in 
ministrstvo za okolje in prostor. Certifikat 
Brez plastike, ki ga je prejela Občina Žiri, 
je podpisal okoljski minister mag. Andrej 
Vizjak.

Nič več plastičnega 
pribora na občinskih 
dogodkih

Certifikat Brez plastike

Na občinskih prireditvah in 
sestankih občanom in drugim 
obiskovalcem ne bodo več 
ponujali plastičnih slamic, 
krožnikov, lončkov in jedilnega 
pribora. Hrano in pijačo bodo 
odslej stregli v okolju prijazni 
trajnostni embalaži.

Z aktivnim adventnim koledarjem, ki so ga poimenovali Razgibani 
december, želijo v ambulanti Arcus Medici spodbuditi redno 
telesno dejavnost in opozoriti na to, da je lahko vadba tudi 
enostavna, sproščena in zabavna. Nad idejo, ki je del projekta 
Razvoj kadrov v športu 2016–2022, je bilo navdušenih kar nekaj 
spletnih sledilcev, ki s pobudniki akcije migajo že od prvega  
dne – kaj pa vi?
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Slikanica Tončke Stanonik in ilustra-
torke Dunje Kofler Časarnica pri gospe 
Ažbeti pripoveduje zgodbo o času. "O tej 
izmuzljivi kategoriji, ki se ga najbolj za-
vemo takrat, kadar nam ga primanjku-
je, o času, ki bi ga radi zaustavili," je ide-
jo iz knjige predstavila avtorica Tončka 
Stanonik, ki nikoli ne pozabi na svoje 
rodno okolje, saj vedno znova navdi-
huje njeno pisanje in ga je tudi tokrat. 
Žiri namreč veljajo za zibelko čevljar-
stva, sama pa je dogajanje postavila v 
majhno zapuščeno prodajalno čevljev, v 
kateri je od nekoč znamenite čevljarne 
ostal le še napis. 
Knjiga govori o sočutju med ljudmi, ki 
ga v zgodbi, v kateri se realistično pripo-
vedovanje prepleta s fantazijskim, poo-
sebljajo begunka gospa Ažbeta in dru-
žina, ki jo pretresa bolezen. "Zgodba o 
času, o stiskah, o želji po človeški bližini 
in pomoči – kot da bi bila napisana prav 
za sedanji trenutek našega življenja, ko 
bolj kot vse drugo potrebujemo prav to," 
je ob knjigi poudarila Tončka Stanonik 
in dodala, da vseeno ni bilo tako, saj 
že najmanj deset let kroži okoli v taki 
in drugačni obliki. "Opažena je bila na 
literarnih natečajih, nato objavljena v 

zborniku V barvah utripajo bližine, zdaj 
pa je obogatena z ilustracijami Dunje 
Kofler izšla v vsej svoji razkošni pre-
obleki." V zgodbi otroci spoznajo staro 
gospo Ažbeto, ki se je znašla v tujem 
mestu, imenovanem Tecidol, kamor je 
iz rodnega kraja zbežala iz strahu pred 
uničujočo vojno. Bila je brez vsega, tudi 
brez strehe nad glavo, vendar ljudje nje-
ne stiske sploh niso opazili. Na pomoč ji 
je priskočila le Drobna gospa, ki ji je po-
magala pri iskanju namestitve. A v hiši 
sredi mestne četrti, kjer se je nenehno 
kaj kupovalo in prodajalo, gospa Ažbeta 
ni imela kaj početi, zato se je domisli-
la, da bi prodajala čas. Za plačilo pa ni 
želela denarja, ampak je bila bolj vesela 
prijazne besede in nasmeha svojih obi-
skovalcev.
Tončka Stanonik je pred knjigama, ki 
sta izšli letos, objavila že dvanajst sa-
mostojnih knjig, med katerimi so naj-
bolj znane Pravljice za Ajčko Bajčko in 
mamico, Podobe iz čipkaste preje, Lučka 
na klekljarskih počitnicah in Zaklad na 
Oglarjevem podstrešju. Kot pravi, knjige 
predstavljajo zelo pomemben del njene-
ga življenja. "Prvič imamo to v genih, po 
maminih sorodnikih. Drugič, odraščala 
sem v sila preprosti delavski družini po 
drugi svetovni vojni, otroci še nismo nič 

vedeli, kateri nazorski opciji pripadamo 
oziroma pripadajo naše družine, ne gle-
de na to pa je vse nas prevevala želja po 
napredku, po omiki, po lepšem življe-
nju," pojasnjuje Tončka Stanonik, ki je 
diplomirala iz slavistike na ljubljanski 
filozofski fakulteti, večino delovne dobe 
pa je preživela v založbi Mladinska knji-
ga v uredništvu enciklopedij in leksiko-

nov. Pravljice, črtice in kratke zgodbe je 
sprva objavljala v revijah in na radiu, 
kasneje pa tudi v knjižnih izdajah. Je 
tudi članica Društva slovenskih pisate-
ljev, Občina Žiri pa ji je pred petimi leti 
podelila priznanje za umestitev kleklja-
nja na Žirovskem v slovensko književ-
nost, so pri založbi Primus, kjer je izdala 
svojo prejšnjo knjigo Najina dvojina, na 
kratko strnili njen življenjepis. Slika-
nica Časarnica pri gospe Ažbeti je zdaj 
izšla pri Celjski Mohorjevi družbi v na-
kladi 2100 izvodov.

Čas, ki ga je mogoče kupiti za nasmeh 
Žirovska rojakinja Tončka Stanonik je po knjigi Najina dvojina, ki je izšla v aprilu, 
sredi novembra na pot pospremila še eno svojo knjigo, tokrat slikanico za otroke 
Časarnica pri gospe Ažbeti.

Tončka Stanonik s knjigo Najina dvojina, ki je prav tako izšla letos

Naslovnica nove slikanice Časarnica pri 
gospe Ažbeti

Tončka Stanonik nikoli ne 
pozabi na svoje rodno okolje, 
saj vedno znova navdihuje njeno 
pisanje – in ga je tudi tokrat v 
slikanici Časarnica pri gospe 
Ažbeti.
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Začetki društva, ki letos praznuje dvaj-
setletnico, segajo v leto 1987, ko sta se 
Anton Beovič, ki je kasneje postal prvi 
uradni zastopnik društva, in Franc Te-
melj odločila, da obudita peš romanje 
na Brezje, pridružila se jima je še Beo-
vičeva žena. Romanje sta nato ponovila 
že leto kasneje, sčasoma se jima je pri-
družilo vedno več romarjev, s katerimi 
so potem romali še na Višarje in Ptuj-
sko Goro, je razložil Temelj. Leta 2000 
so najprej ustanovili zasebno združenje 
laikov katoliške cerkve pod imenom 
Društvo šmarnični romarji, še isto leto 
pa je njihov statut potrdila tudi uprav-
na enota. Ob letošnji obnovi statuta so 
se preimenovali v Romarsko društvo 
ŠmaR Žiri, je pojasnil predsednik dru-
štva oziroma božjepotnik Matjaž Oblak. 
Danes društvo šteje 77 članov, od tega 
jih je 62 šmarničnih romarjev. Omenje-
ni naziv člani dobijo, ko trikrat romajo 
na Brezje in dvakrat na daljše romanje, 
je razložil Temelj. "Vsako leto opravimo 
od štiri do pet krajših romanj, poleti pa 
še eno daljše, letos je bilo to v Belo kra-
jino k Trem faram," je pojasnil Oblak 
in dodal, da so v vseh dvajsetih letih 

doslej izpeljali 114 romanj, na katerih 
so skupaj prehodili okrog 5500 kilo-
metrov. V letu 2004 se je deset njihovih 
članov udeležilo tudi tridesetdnevnega 
romanja po Jakobovi poti v Komposte-
lo, leta 2012, ob stoletnici žirovske farne 
cerkve, pa so se odpravili na 12-dnevno 
romanje v Sombotel na Madžarskem. 
Ob tem je Oblak še poudaril, da se za ro-
manje društva ŠmaR šteje le tisto, ki se 
začne v Žireh. Za organizacijo romanj 
zdaj že sedem let skrbi Nuša Svoljšak, 
ki vedno že vnaprej razišče pot in pre-
veri prenočišča. "Ostali ji samo sledimo 
– romamo in molimo." Člani društva so 
v nekoč zanemarjenem zvoniku cerkve 
sv. Martina, ki jim ga je Župnija Žiri 
odstopila v brezplačen najem, uredili 
galerijo, v kateri so doslej pripravili 49 
različnih razstav, povprečno štiri na 
leto. Za organizacijo razstav so v prete-
klosti skrbeli Jože Stanonik, Franci Te-
melj in Fani Vidmar, zadnje leto pa so 
to delo zaupali akademski kiparki Katji 
Bogataj. S posebno razstavo v zvoniku 
so želeli zaznamovati tudi dvajsetletni-
co delovanja društva, a jim je odprtje v 

novembru preprečila epidemija covi-
da-19. Ob jubileju so načrtovali še izdajo 
zbornika, kar so prav tako zamaknili v 
prihodnost, v čas po epidemiji, je poja-
snil Oblak.
Posebnost društva ŠmaR, ki je registri-
rano tudi po kanonskem pravu, so tudi 
nazivi organov oziroma funkcionarjev: 
upravni odbor je vrh, predsednik je bož-
jepotnik, tajnik organizator in blagaj-
nik kronist. Matjaž Oblak društvo vodi 
zadnji dve leti, pred njim pa so vlogo 
božjepotnikov opravljali še Anton Beo-
vič kot prvi ter za njim Franci Temelj, 
Jože Stanonik in Ciril Vidmar. Njihova 
člana Fanči in Ciril Vidmar sta za uspe-
šno delo v društvu letos prejela tudi ob-
činsko priznanje, je še poudaril Oblak. 
Član je vedno tudi vsakokratni župnik 
Župnije Žiri, ki se imenuje duhovnik. 
V Žireh so bili to doslej Jože Stržaj, Igor 
Jereb in sedanji župnik Andrej Jemec. 
Imajo tudi svoj žig, namesto praporja pa 
gorjačo, na kateri so zapisani vsi dose-
danji božjepotniki. "Naša 'uniforma' pa 
je ogrinjalo, avtorica katerega je Mihae-
la Žakelj Ogrin."

Dvajset let skupnih romanj
Društvo ŠmaR letos praznuje dvajsetletnico delovanja. Je edino tovrstno društvo  
v Sloveniji, ki je registrirano tako po civilnem kot kanonskem pravu.

Člani društva na romanju čez Veli vrh in kanjon Rječine na Trsat na Hrvaškem  
/ Foto: Janez Urh

Zadnji del društvenega ogrinjala s črko Š kot 
ŠmaR, ki obenem simbolizira tudi romarsko 
pot / Foto: arhiv društva
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Predstavitev nove številke Žirovskega 
občasnika so v preteklih letih tradici-
onalno pripravili na Prešernov rojstni 
dan, 3. decembra, kar pa letos zaradi 
epidemije covida-19 ni bilo izvedljivo, 
zato je predstavitev minuli teden pote-
kala kar na daljavo na spletni aplikaciji 
Zoom. To je že petdeseta številka Žiro-
vskega občasnika, ki je prvič izšel pred 
štiridesetimi leti, zato so se še posebno 
potrudili, je poudaril urednik Miha Na-
glič. Jubilejni zvezek, ki so ga naslovili 
Več kot 40 prispevkov za 40 let, je tako 
izšel na 408 straneh v barvnem tisku in 
trdi vezavi. V njem so zbrali 68 avtor-
skih prispevkov, od tega 33 besedil in 35 
likovnih del. Uredil ga je Miha Naglič, 
za oblikovanje pa je poskrbel Stane Ko-
smač.
"V prvi številki Žirovskega občasnika 
smo leta 1980 zapisali, da hočemo k pi-
sanju in likovnemu ustvarjanju spod-
buditi čim več posameznikov in hkrati 
dvigniti splošno kulturo pismenosti na 
Žirovskem. Štirideset let pozneje lahko 
z veseljem zapišemo, da smo to tudi do-
segli," je v posebni številki, ki je hkrati 
tudi jubilejni zvezek Žirovskega obča-
snika, poudaril Miha Naglič. V uvodni-
ku je obudil spomin tudi na izdajo prve 
številke Žirovskega občasnika, ko je bila 
ekipa še maloštevilna. "V kolofonu prve 
številke smo našteti: Miha Naglič (glav-
ni in odgovorni urednik), Tone Eniko, 
Franc Temelj, Anuška Kavčič (tehnič-
na urednica), Tomaž Kržišnik in Hele-
na Zorjan (likovna urednika)," pojasni 
Naglič in doda, da je bila vloga Anuške 
Kavčič, da je vsa besedila pretipkala na 
matrice, te pa je nato v Alpini na nji-
hovem velikem razmnoževalnem stro-
ju natisnila delavka, ki je bila pri tem 
stroju zaposlena. "Honorar zanjo je bila 
tablica čokolade, a je bila res največja, 
ki jo je bilo takrat mogoče dobiti. Tako 
razmnožene strani smo nato v enem od 
razredov osnovne šole zložili v številke, 
te pa speli v ovitke, ki jih je v barvnem 
sitotisku natisnila Etiketa." Večino teh 
zvezkov so nato brezplačno razdelili 

med goste proslave ob krajevnem pra-
zniku 25. oktobra 1980 v domu Parti-
zan. Kasneje so k sodelovanju povabili 
"vse, ki so po rodu Žirovci, pa naj živijo 
v Žireh ali po svetu, in še vse tiste, ki so 
z Žirmi in Žirovci tako ali drugače po-
vezani, nas poznajo, z nami sodelujejo 
ali vsaj simpatizirajo", je razložil Naglič 
in dodal, da se je tako ekipa iz številke 
v številko krepila. Že na začetku so si 
žirovski občasnikarji postavili za eno 
glavnih nalog, da povečajo vedenje o 
žirovski preteklosti. "Upam, da ne pre-
tiravam, če zatrdim, da je bil Žirovski 
občasnik v kakšnem dejanju tudi prvi v 
Sloveniji. Takšno dejanje je bila po mo-
jem objava seznama vseh žrtev druge 
svetovne vojne med Žirovci."
Uvodniku sledijo štirje intervjuji: z usta-
noviteljem in od vsega začetka glavnim 
urednikom Mihom Nagličem, direktor-
jem Etikete tiskarne Primožem Koka-
ljem, upravnikom sodelavnega centra 
Mizarnica Matejem Kalanom in avtor-
jem monografij o vaseh v župniji Stara 
Oselica Antonom Bogatajem. V nada-
ljevanju so besedila združili v tri večje 
sklope. Prvi sklop prinaša raziskovalne 
članke oziroma "citizen science", kar 
je v knjigi podrobneje razložil sociolog 
Zdravko Mlinar. "Gre za pobudo, ki je ta 

čas v zahodnem svetu zelo aktualna: da 
bi ob uradni, akademski znanosti spod-
bujali tudi možnost, da državljani sami, 
ki po svoji osnovni stroki niso znanstve-
niki, postanejo tudi raziskovalci, na svo-
jem ali na drugih področjih," je pojasnil 
Naglič in dodal, da sicer tokrat večina 
avtorjev izhaja iz akademskih krogov 
ali pa so končali šolanje na univerzite-
tni ravni. "Gre torej bolj za pobudo, da 
bi se tem avtorjem v prihodnjih letih 
pridružili še drugi." V drugem sklopu 
so zbrali različne priložnostne zapise, 
med drugim tudi o petdesetletnici Mu-
zejskega društva Žiri, ki izdaja Žirovski 
občasnik. Sledijo leposlovni prispevki in 
ocene. V Žirovskem občasniku pa so ves 
čas razmeroma veliko pozornost name-
njali tudi likovnim prispevkom in letos 
je to še bolj očitno, je poudaril Naglič. 
"Vseh likovnikov, ki so poslali posnetek 
svojega dela, je kar 35." Stane Kosmač in 
Miha Naglič sta se odločila, da jih pred-
stavijo po zvrsteh: risbe, slike, kiparska 
dela, fotografije, grafično oblikovanje 
in arhitektura. "Glede na prispela dela 
lahko z veliko samozavestjo in gotovo-
stjo rečemo, da likovno ustvarjalni duh 
še vedno z nezmanjšano energijo veje 
nad Žirmi," optimistično zaključujeta 
Kosmač in Naglič.

Prvo številko natisnili za tablico čokolade ...
Letošnjo jubilejno številko Žirovskega občasnika so posvetili štiridesetletnici 
njegovega izhajanja in petdesetletnici Muzejskega društva Žiri ter vsem 
posameznikom, ki so ustvarjalno sodelovali v teh dveh uspešnih zgodbah.

Miha Naglič z jubilejno številko Žirovskega občasnika
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ALOJZ DEMŠAR

V sredo, 18. julija 1928, so se vaščani Bre-
znice pri Žireh fotografirali pred novimi 
zvonovi. Zvonove je tri dni pred tem v 
zvonarni G. B. De Poli v Vidmu posvetil 
škof Andrej Hiacint Longhin (1863–1936), 
ki je bil leta 2002 razglašen za blaženega. 
Ko si fotografijo podrobneje ogledamo, 
opazimo na njej mnogo otrok, deklet in 
žena, nekaj gospodarjev in le dva fan-
ta. Sprašujemo se, kje so fantje? Zakaj 
jih ni? Prihod zvonov je bil za vas velik 
dogodek, ker je bila brezniška cerkev od 
prve svetovne vojne brez zvonov. 
Sedem brezniških fantov je tri mesece 
in pol pred tem z Breznice pregnala "ba-
rufa". Zgodilo se je na nedeljski večer, 4. 
marca 1928. Italijanski financarji so pri-
šli k Šemoncu po gospodarja, osumlje-
nega kontrabanta. Ker ga ni bilo doma, 
so poskusili odpeljati njegovo ženo. Bre-
zniškim fantom je zavrela kri. Pretepli 
so Italijane in jim pobrali orožje. Sedem 
fantov, ki so sodelovali pri pretepu, je 
takoj pobegnilo čez mejo v Žiri. Skoraj 
vse druge moške so Italijani naslednje 
jutro odpeljali v idrijski zapor. Za zaprte 
in druge obtožene se je začel dolgotra-
jen sodni boj, ki se je končal z oprostilno 

sodbo 10. maja 1928 v Gorici. Obsojenih 
je bilo pet ubežnikov. Z begom v Jugo-
slavijo so se izognili zaporu, čakalo pa 
jih je dolgotrajno begunstvo. 
Dogodke na Breznici smo v Muzejskem 
društvu Žiri obudili iz pozabe s filmsko-
-gledališko predstavo, odigrano 12. okto-
bra lani na Breznici. Prestava je bila od-
igrana samo enkrat, bila pa je posneta. 
Iz filmskega gradiva zanjo in posnetka 

predstave so Darjan Kacin, Maja Justin 
Jerman in Katja Bogataj naredili odličen 
film Brezniška barufa. Film je bil premi-
erno prikazan 2. oktobra v kinodvorani v 
Žireh. Po predvajanju filma so vsi sodelu-
joči prejeli priznanja. Število obiskovalcev 
je bilo zaradi epidemije omejeno na pet-
deset, bo pa v prijaznejših razmerah film 
ponovno prikazan – in upajmo, da brez 
omejitve števila gledalcev.

Brezniška barufa še v filmu
V kinodvorani v Žireh so v začetku oktobra premierno predvajali film Brezniška 
barufa, v katerem so združili filmsko gradivo za predstavo z istim naslovom, ki so jo 
uprizorili lani na Breznici, in posnetke s predstave.

Vaščani Breznice z novimi zvonovi, 18. julija 1928, štiri mesece in pol po "barufi"

Del ekipe filmsko-gledališke predstave in filma Brezniška barufa s priznanji za sodelovanje v kinodvorani v Žireh. Med njimi so tudi potomci 
ljudi s fotografije iz leta 1928. / Foto: Tanja Mlinar
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Praznični december je že od nekdaj po-
vezan z glasbo, ki z nevidnimi nitmi 
povezuje um in srce ter prinaša barve v 
življenje vseh tistih, ki ji znajo prisluh-
niti, jo raziskovati, igrati in ustvarjati. Z 
glasbo in zaradi nje je življenje v Žireh 
zelo pisano tudi po zaslugi mnogih mla-
dih glasbenih talentov, ki svoje znanje 
nabirajo v šolskih klopeh žirovskega od-
delka Glasbene šole Škofja Loka. Z njimi 
se bomo tokrat podali v svet črno-belih 
tipk, ki ga z mladimi žirovskimi piani-
sti zadnji dve leti raziskuje profesor To-
maž Hostnik, pianist, skladatelj, šanso-
njer, likovni ustvarjalec in literat, ki s 
svojimi unikatnimi stvaritvami postaja 
vse bolj uveljavljeno ime na slovenski 
umetniški sceni. 

• Magister klavirja, ki s svojim obvla-
dovanjem inštrumenta navduši, je ve-
dno zanimiv sogovornik, svojih glasbe-
nih začetkov pa se spominja takole … 
S klavirjem sva se zagledala, ko sem bil 
star sedem let. Sošolka, v katero sem bil 
zaljubljen, je bila gluha za mojo ljubezen, 
klavir pač ne. Sedaj sva skupaj že več kot 
dvajset let, bliža se srebrna obletnica 
in najbrž se zdi samoumevno, da imaš 
v tako dolgem razmerju vzpone in pad-
ce. Najbolj burno je bilo med šestletnim 
študijem v avstrijskem Linzu, ko sva bila 
skupaj tudi po deset ur na dan. Takrat 
me je včasih prijelo, da bi očetu predla-
gal, naj tisto leto vzame kakšen meter 
drv s Svetega Ožbolta manj, ker bomo 
razžagali še moj inštrument. (smeh)
• Zadnjih nekaj let ste del profesor-
skega zbora Glasbene šole Škofja Loka, 

ki ste jo nekoč obiskovali tudi sami. 
Kako se je bilo vrniti v šolske prostore 
v vlogi profesorja? Kakšen izziv vam 
predstavlja poučevanje? 
Mislim, da je v mojem primeru ključno 
ravno to, da se nisem vrnil na šolo kot 
nedostopni magister klavirja, temveč 
kot kantavtor oziroma ljudski godec, 
ki lahko s svojo iskreno zaljubljenostjo 
v umetnost okuži celo pleme vedoželj-
nih Žirovcev. Največji izziv pri učenju 
je vzpostavljanje ravnovesja med užit-
kom, presežkom, ki ga prinaša glas-
ba, ter naporom, ki je potreben, da do 
intenzivnega užitka ob igranju sploh 
lahko pride. Če poenostavim – včasih je 
težko najti veselje v vsakodnevnem po-
navljanju tehničnih vaj, etud, skladb, a 
prav trdo delo je bistveno za to, da po-
sameznik doseže svobodo na klaviaturi. 
Še večji izziv pa je prilagoditi se različ-
nosti, ki jo prinaša k pouku vsak učenec 
in dela poklic posebej zanimiv.
• Je klavir kot inštrument zanimiv za 
mlade? Koliko učencev je v tem šol-
skem letu v Žireh vpisanih na učne 
ure klavirja?
Trenutno učim osem učenk in učencev. 
Interes mladih ni odvisen samo od pe-
dagoga, ampak je zelo močno povezan 
tudi z odnosom do umetnosti, ki izvira 
iz njihovega domačega okolja. Kako po-
gosto se udeležujejo koncertov, razstav, 
kakšno glasbo poslušajo, ali v družini še 
kdo drug igra inštrument ... Sam se tru-
dim vseskozi izžarevati lastno navduše-
nje nad umetnostjo in gledati med uče-
njem skozi očala otroške radovednosti. 
Seveda pa je povsem drugače učiti tiste, 
ki še verjamejo v Miklavža, in tiste, ki 
ne več. Da o tistih, ki jih že vleče, da bi 
dali "larfo" na glavo in noreli naokrog, 
tako kot njihov nikoli prestari profesor, 
ne izgubljam besed. (smeh) 
• Z učenci se udeležujete tudi različ-
nih tekmovanj in koncertov – na ka-
tere njihove dosežke ste kot mentor 
najbolj ponosni?
Tekmovanj se še nismo udeleževali, ker 
sem v prvih dveh letih, odkar učim v Ži-
reh, moral najprej izdelati učinkovit in 

Profesor klavirja z dušo ljudskega godca
Življenje v Žireh je zelo pisano tudi po zaslugi mnogih mladih glasbenih talentov, ki 
svoje znanje nabirajo v šolskih klopeh žirovskega oddelka Glasbene šole Škofja Loka. 
Svet črno-belih tipk z mladimi žirovskimi pianisti zadnji dve leti raziskuje profesor 
Tomaž Hostnik.

Tomaž Hostnik, profesor klavirja z dušo ljudskega godca / Foto: Jana Jocif
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logičen sistem, ki bo učence prvih dveh razredov navadil na 
samostojnost, vsakodnevno delo in jim v najhitrejšem mo-
žnem času pomagal usvojiti temelje klavirske igre. Hkrati pa 
sem moral svoj način uveljaviti tudi pri učencih, ki sem jih 
prevzel od prejšnje profesorice. Najbolj sem ponosen na to, 
da z otroki, ki so z mano od prvega razreda, dejansko premi-
kamo meje in se razvijajo hitreje, kot predvideva program 
ministrstva za šolstvo. Otrok ima pri sedmih letih veliko 
boljši spomin, kot ga imamo starejši, sposoben je čuda stvari 
in kot pedagog tega ne podcenjujem ter se ne omejujem z 
nikakršnimi predpisanimi in posplošenimi kriteriji, temveč 
vedno sledim otrokovemu naravnemu razvoju. Ta je lahko 
sicer od posameznika do posameznika precej različen, a in-
dividualni pouk omogoča prilagoditev zmožnostim vsakega 
učenca. Vedno me je jezilo dejstvo, da se šolstvo s svojimi 
smernicami prilagaja samo slabšim od povprečja. Tako na 
primer moji učenci prvega in drugega razreda gladko odpo-
jejo vse skladbe, ki jih igrajo tudi z imeni tonov, desno in 
levo roko, kar sicer spada pod predmet solfeggio v zadnjih 
letnikih šolanja. Ker to zmorejo! Ne samo na nastopih, na 
vsaki uri klavirja sem ponosen, ko vidim, da se moj in njihov 
trud obrestuje.
• Verjetno bi na to vprašanje lažje odgovorili učenci, pa 
vendarle – veljate za strogega profesorja, ki zahteva popol-
no natančnost ali mladim pianistom včasih pustite tudi kaj 
"umetniške svobode" pri poustvarjanju svetovnih klasikov? 
Mislim, da imajo kar se tiče moje osebnosti precej mešane 
občutke. Po eni strani nastopam kot njihov glasbeni kolega, 
sošolec iz paralelke, čudaški gledališčnik, ki si vedno izmišlja 
nove primere, zgodbe in pedagoške prijeme. Po drugi strani 
nastopam kot starokopitni ruski terorist, ki kot papagaj po-
navlja preverjene klišeje, na primer, da je talent samo pet od-
stotkov, ostalo pa je trdo delo. (smeh) Nikoli mi ni bilo treba 
poudarjati svoje avtoritete, ker se mi zdi, da jo vzpostavlja že 
moja premoč v znanju in popolno obvladanje inštrumenta. 
Prostora za umetniško svobodo dopuščam toliko, kolikor ga 
dopuščam sebi. 
• Če sva že pri umetniški svobodi. Ljubitelji glasbe vas po-
znajo kot izvrstnega avtorja, pianista in interpreta, ki nav-
dušuje s svojo unikatnostjo. Imate z učenci poleg preigra-
vanja učne snovi po programu tudi kaj časa za ustvarjanje? 
Kako bujna je njihova domišljija? 

Seveda, učence vedno vzpodbujam k pisanju lastnih skladb, 
žal pa to ni del rednega programa, ker je časa premalo. Če 
nekdo sestavi skladbo, jo skupaj analizirava in po potrebi iz-
boljšava. Včasih kdo prinese tudi melodijo brez spremljave, ki 
jo nato dopišem jaz. Predlani so na izpitu vsi učenci kot ob-
vezno skladbo slovenskega skladatelja igrali svoja dela, letos 
pa z učenko prvega razreda nameravava izdelati celo knjigo z 
njenimi skladbami. Otroška domišljija je seveda brezmejna, 
problemi nastajajo pri realizaciji, ko je treba idejo zapisati in 
razviti. Najprej se je treba naučiti notne abecede. Pot do teko-
čega zapisovanja glasbenih zamisli ni tako lahka. 

• Ob glasbi pa še malo jezikanja. Sami pogosto ustvarjate 
v domačem, loškem narečju, kako pa se znajdete z žiro-
vskim besednjakom? 
Žirovščina je zelo lep jezik! Všeč mi je, ker učenci spontano 
tako tolčejo po žirovsko. Loški dialekt, kar se tiče splošne 
rabe, še zdaleč ni tako živ, kar je velika škoda. 
• Za konec pa še pogled v prihodnost. Kakšni izzivi bodoče 
žirovske pianiste in vas kot mentorja še čakajo v tem šol-
skem letu? 
Kakšne 'bodoče' pianiste!? Saj vsi igrajo kot snete sekire! Ne-
kako moramo čim bolj normalno prebroditi delo na daljavo, 
sploh z najmlajšimi, ki jim tak način dela največ jemlje. Do-
bro se moramo pripraviti na spomladanske koncerte in po-
letni izpit, da se bom lahko v Škofji Loki junija pred sodelavci 
hvalil s svojimi asi iz doline. (smeh)
• Decembra brez prazničnih želja ne gre – kaj bi v letu 2021 
zaželeli sebi, svojim učencem in vsem bralcem Žirovskih 
novic? 
Da bi čim bolje nadoknadili leto 2020. (smeh) V prvi vrsti se-
veda vsem želim zdravja in vrnitve v staro dobro normalnost 
z veliko pikniki, veselicami, koncerti z odlično glasbo in ple-
som. Pa da bi znali prepoznati in zavreči tisto, kar nas kot 
skupnost razdvaja ali vleče v enoumje ter se namesto tega 
vselej zatekali k tistemu, kar nas združuje in plemeniti. In 
med slednje zagotovo spada tudi umetnost. 

Umetnost Tomaža Hostnika spremlja na vsakem koraku in v različnih 
oblikah. / Foto: Janez Pelko

»Mislim, da je v mojem primeru ključno ravno to, 
da se nisem vrnil na šolo kot nedostopni magister 
klavirja, temveč kot kantavtor oziroma ljudski 
godec, ki lahko s svojo iskreno zaljubljenostjo v 
umetnost okuži celo pleme vedoželjnih Žirovcev.«
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S projektom Smart Waste Managers želijo učence ozaveščati, 
da ljudje lahko spremenimo stvari v svojem najožjem okolju. 
V sklopu projekta zato raziskujejo koncept odpadkov oziroma 
potrošnje in porabe ter kako manj pomeni več – manj pora-
be oziroma potrošnje lahko pomeni več življenja. Cilj projekta 
Playing against bullying pa je povečati delež mladih, ki se re-
dno ukvarjajo z različnimi športi, predvsem pa ponuditi šport 
tistim, ki so nagnjeni k nasilnemu vedenju kot način ali kot 
priložnost, da postanejo njihova ravnanja in obnašanja spre-
jemljiva za druge, so oba projekta na kratko predstavili v šoli.
Delo v okviru omenjenih dveh projektov so učenci začeli že v 
šoli, zdaj pa ga nadaljujejo na daljavo od doma. V okviru pro-
jekta Smart Waste Managers so po besedah koordinatorke 
projekta v šoli Martine Jurman v letošnjem šolskem letu naj-
prej končali delo v sklopu tematike ostankov hrane, nato pa 
so se lotili teme ostankov oblačil. "Učenci so dobili izziv, da v 
domačih omarah najdejo oblačila, ki so še uporabna, a jih ne 
nosijo več, iz njih pa potem naredijo nov izdelek," je razložila 
Martina Jurman. To je bilo ravno v času, ko so spet prešli na 
šolanje na daljavo, zato so novonastale izdelke predstavili kar 
z videoposnetki. Iz starih oblačil so nastale torbice, predpasni-
ki, zaščitne maske, stenski organizatorji, okrasne blazine ... 
Nato pa so se posvetili še raziskovanju materialov – bombaža, 
svile, usnja, volne, sintetike in džinsa. Ugotavljali so, koliko 
časa je potrebnega, da posamezen material izdelajo, koliko de-
narja in energije se porabi pri tem, koliko materiala se izdela 
in koliko zavrže, koliko časa se bo razkrajal in podobno, je ra-
zložila Martina Jurman. "Zadnji teden novembra pa po skupi-
nah na Zoomu učenci iz vseh partnerskih šol poročali o svojih 
ugotovitvah. Zdaj čakamo, ali bomo imeli možnost izvesti tudi 
kakšno mobilnost in torej naše izsledke predstaviti tudi v živo," 
je še dodala Martina Jurman. 
V letošnjem šolskem letu pa v šoli sodelujejo še pri novem 
projektu Playing against bullying, v okviru katerega se je po-
vezovalo šest šol, poleg OŠ Žiri še šole iz Turčije, Italije, Slo-
vaške, Madžarske in Srbije. "Vsaka država bo skozi enega od 

nacionalnih športov prikazala, kako se lahko z igro oziroma 
športom zoperstavimo prikritemu ali dobro vidnemu nasilju," 
je razložila koordinatorka projekta na žirovski šoli Mateja Vel-
kavrh. Prepričani so namreč, da lahko nasilni otroci, ki svojo 
energijo usmerijo v šport in pri tem doživijo uspeh, spremeni-
jo tudi svoje vedenje do okolice. V šoli poleg tega nameravajo 
oblikovati skupino, v kateri bodo tudi svetovalne delavke in v 
kateri bi se učenci, ki se počutijo ustrahovane, lahko odprli in 
izpovedali svoje stiske. Obenem naj bi v šoli ustanovili "mirno 
policijo", ki bo na prijeten način skrbela za pozitivno vzdušje. 
Učenci pa so že izdelali logotipe, med katerimi bodo po glaso-
vanju vseh sodelujočih šol izbrali najboljšega. "Tega bodo v ita-
lijanski šoli natisnili na majice, v katere bodo učenci oblečeni 
na izmenjavah," je še razložila Mateja Velkavrh.

Kljub epidemiji mednarodno aktivni
V OŠ Žiri v tem šolskem letu izvajajo dva projekta Erasmus+ KA2 šolska partnerstva 
– že od lanskega šolskega leta projekt Smart Waste Managers (Pametni upravljavci 
odpadkov), v letošnjem pa še projekt Playing against bullying (Z igro proti nasilju).

Izdelki, ki so jih žirovski učenci izdelali iz rabljenih oblačil  
/ Foto: arhiv šole

Logotipi, ki so nastali v okviru projekta Z igro proti nasilju / Foto: arhiv šole
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TINA ZABUKOVEC, INKLUZIVNA  
PEDAGOGINJA, IZVAJALKA DODATNE 
STROKOVNE POMOČI ZA UČENCE  
S POSEBNIMI POTREBAMI V OSNOVNI ŠOLI

Živimo v času, v katerem vladajo odtu-
jeni odnosi in bitka za uspeh ter mate-
rialne dobrine. Takšno stanje se odraža 
tudi na področju vzgoje in izobraževa-
nja, v šoli. Boj za uspeh, za dobre oce-
ne in napredovanje. Pomembno je tudi, 
kako smo oblečeni, kakšne čevlje nosi-
mo, kako se obnašamo, pa tudi če smo 
ob tem nesrečni. Tisti, ki so urejeni, 
tudi lažje dosežejo boljše rezultate. Ena 
temeljnih nalog vzgoje in izobraževanja 
je skrb za pozitivno in realno samo-
podobo učencev. V človeški naravi tiči 
skrb, kako nas sprejema okolica, zato 
smo pogosto napeti in nesproščeni, saj 
ne želimo izstopati od večine. Ti občut-
ki so posebej močni pri otrocih, ki se še 
razvijajo in izoblikujejo mnenje o sebi. 
Procesa vzgoje in izobraževanja po-
membno vplivata na oblikovanje posa-
meznikove osebnosti in ga pripravljata 
na življenje v širšem socialnem okolju. 
Šolanje vpliva na področji čustvenega 
in osebnostnega razvoja ter na pojmo-
vanje samega sebe. Skrb za spodbuja-
nje razvoja pozitivno naravnane sa-

mopodobe vseh učencev znotraj šole je 
ena izmed njenih prioritetnih nalog. 
K razvijanju pozitivne samopodobe v 
šolskem okolju lahko pripomore tudi 
pes. Lahko je učinkovit pomočnik pri 
različnih opravilih in človeku vrača ob-
čutek lastne vrednosti. Vrsta raziskav 
dokazuje ugodno delovanje psa na člo-
veka. V šolskem okolju govorimo o po-
sredovanju s pomočjo terapevtskega psa, 
kjer gre za ciljno usmerjeno dejavnost, 
v kateri je pes sestavni del učnega pro-
cesa. Tovrstno posredovanje izvajajo za 
to usposobljeni strokovnjaki – strokovna 
oseba in terapevtski par. Umestimo ga 
na kontinuum pomoči učencem kot eno 
izmed individualnih ali skupinskih oblik 
pomoči za premagovanje primanjkljajev, 
ovir oziroma motenj, ki jo izvaja šolska 
svetovalna služba. Terapevtski pes lahko 
vpliva tudi na razvoj bralnih in socialnih 
veščin, komunikacije in na razvoj pozi-
tivne samopodobe pri otrocih s primanj-
kljaji na socialno-čustvenem področju. 
Terapevtski pes ne more biti vsak pes. Je 
pes, ki ustreza določenim merilom, in je 
del terapevtskega procesa ali izboljšanja 
kakovosti človekovega življenja na dolo-
čenem področju. Terapevtskega psa ne 
moremo uporabljati kot pripomoček ozi-
roma utež ali druge podobne medicinske 
pripomočke. S terapevtskim psom deluje-
mo tako, da z njim sodelujemo, prav tako 
sodelujemo tudi z njegovim vodnikom. 
Zato gre pri tem za terapijo sodelovanja. 
Posredovanje s pomočjo psa ni trenutni 
trend, ampak je intervencijski program, v 
katerem ima osrednjo vlogo pes.
V Sloveniji delujejo tri društva, ki iz-
vajajo terapijo s pomočjo psa – Zavod 
PET, Tačke pomagačke in Ambasadorji 
nasmeha, s katerimi lahko sodelujejo 
tudi različne šole. V Žireh se posredova-
nje s pomočjo psa redno (še) ne izvaja, 
vendar je za to pomoč vedno več zani-
manja. Poleg šole je tudi dom starejših 
občanov eden najpogostejših prostorov 
za izvajanje tovrstne terapije, zato bi 
lahko to prakso kmalu vpeljali tudi na 
žirovska tla.

Pes kot učinkovit pomočnik  
tudi v šoli
K razvijanju pozitivne samopodobe v šolskem okolju 
lahko pripomore tudi pes. V Sloveniji delujejo tri 
društva, ki izvajajo terapije s pomočjo psa.

Terapevtska psička na osnovni šoli  
/ Foto: osebni arhiv

Zgodovina Šolske košarkarske lige (ŠKL) je 
dolga in bogata in poleg košarke, s katero 
se je vse začelo, vključuje tudi odbojko ter 
navijaške in plesne skupine. Četrt stoletja 
ŠKL so predstavili tudi v dokumentarnem 
filmu ŠKL- šport tisočerih obrazov, ki ga 
je režiral Toni Cahunek, na začetku jeseni 
pa je bil predstavljen tudi na prestižnem 
festivalu v Milanu. Film bi moral biti v na-
daljevanjih, če bi v njem hoteli podoživeti 
vsa tekmovanj in turnirje, ki so potekali v 
okviru lige. 

Knjiga je obsežnejša, saj so na skoraj pet-
sto straneh poleg zgodovine in pomena 
športa za otroke in mladino zabeleženi vsi 
rezultati finalnih prireditev od leta 1995 do 
danes. Objavljene so fotografije vseh fina-
listov košarke, odbojke, plesnih in navija-
ških skupin ter tudi imena in priimki vseh, 
ki so nastopali v finalih. V posameznih 
letih so bili še posebno uspešne osnov-
nošolske košarkarske skupine iz Žirov. 
Dekleta, danes že odrasle ženske, v plesni 
skupini Bombe so leta 1997 celo postale 
evropske prvakinje. V knjigi je seveda tudi 
posebno poglavje plesnih in navijaških 
skupin od ustanovitve ŠKL naprej. Ob fi-
nalih lige so popisana in s fotografijami 
podkrepljena tudi evropska in svetovna 
prvenstva plesnih skupin. Tu so tudi obja-
ve v lokalnih medijih, ki so pokrivali projekt 
ŠKL – tudi Gorenjski glas. Knjigo je mogo-
če naročiti na spletni strani www.skl ali po 
elektronski pošti skl@skl.si. Cena knjige, v 
katero je všteta poštnina, je 24 evrov, knji-
go pa je mogoče kupiti tudi na poštah po 
Sloveniji. Na začetku omenjeni dokumen-
tarni film ŠKL – šport tisočerih obrazov pa 
si  je moč ogledati v videotekah T2, Siol in 
Telemach. I. K.

Šport tisočerih obrazov 
v knjigi

O plesni skupini Bombe. Žirovke in Žirovci se 
bodo prepoznali na številnih fotografijah in 
imenskih seznamih. / Foto: Igor Kavčič 
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MOJCA TRČEK, PATRONAŽA ŽIRI

Ob koncu leta bi se želela zahvaliti Dru-
štvu invalidov Žiri in posameznicam, ki 
so Patronažno službo Žiri razveselile s 
prav posebnim darilom za žirovske no-
vorojenčke – s petdesetimi copatki in 
nekaj kapicami. Patronažni medicinski 
sestri sva tako imeli še posebno lepo 

nalogo. Ob obisku družine sva našim 
najmlajšim predali par copatkov ali ka-
pico. 
V Društvu invalidov Žiri so se do izre-
dnih razmer ob petkih zbirale članice 
društva na druženju ob ročnih delih. Na 
to druženje prihajajo tudi podporne čla-
nice, ki so navdušene nad izdelki, ki na-
stanejo pod njihovimi spretnimi prsti. 

Ob takih druženjih se je porodila ideja, 
da bi naredile nekaj za novorojenčke v 
Žireh. Copatke je okrog sedem žena iz-
delalo v enem mesecu. Seveda so bila 
petkova druženja za to premalo, zato so 
kvačkale in pletle tudi doma. Ker smo 
sodelovali že v preteklosti, se veselimo 
tega lepega medgeneracijskega povezo-
vanja tudi v prihodnje. 

Od nitke do copatkov
Letos sem prvega novorojenčka obiskala šele februarja. Po letu 2018, ko sva  
z Valerijo Šinkovec v Žireh kopali le 37 novorojenčkov, se vsake male deklice  
ali fantka razveseliva še toliko bolj.

Hana in copatki / Foto: Ana Ahlin Janša

Nekatere članice skupine ročnih del pri društvu invalidov Žiri; fotografija je bila posneta še 
pred epidemijo. / Foto: Mojca Trček

Ivica Novak se je konec leta 2018 navdušila za 
projekt Hobotnica, ki se je začel na Danskem 
leta 2013 in se v zadnjih letih razširil tudi pri 
nas. To so kvačkane hobotnice, ki jih dobijo ne-
donošenčki. Izdelane morajo biti po določenih 
navodilih: iz preje iz 100-odstotnega bombaža 
in pralnega polnila. To je prostovoljno delo, za 
katero se lahko odloči vsak posameznik. Ivica 
Novak je že lani izdelala 214 hobotnic, letos 
spomladi, ko so se začeli ukrepi zaradi epide-
mije, pa si je zadala nalogo, da jih nakvačka 
366. Še sama ni verjela, da ji bo to uspelo, a 14. 
decembra je izdelala zadnjo hobotnico. Za vse 
je prejo nabavila sama, zahvaljuje pa se Odeji 
Škofja Loka, ki ji je podarila polnilo za hobotni-
ce. Na fotografiji je z 276 hobotnicami, devetde-
set pa jih je že prej poslala v Ljubljano.

Že vse življenje jo  
spremljajo ročna dela
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ŠPORTNO VADBENI  
STUDIO S SRCEM

Športno mesto Žiri bodo po novem letu 
bogatejše za nov, zasebni Športno vad-
beni studio SportKa. S sodobno opremo 
po vzoru globalnih športnih trendov bo 
na Loški cesti 7 vsem Žirovcem in bli-
žnjim prebivalcem zagotavljal najkako-
vostnejše in učinkovito ukvarjanje s 
športnimi aktivnostmi. Studio bo name-
njen vsem, ki za svoje telesno in duševno 
zdravje želijo le najboljše. 

KOMBINACIJA IZKUŠENJ  
IN MLADOSTI, STROKOVNOSTI  
IN SRČNOSTI 

SportKa je družinsko podjetje, ki delu-
je že skoraj osem let in je specializirano 
za tekaško in funkcionalno vadbo ter 
vadbo za starostnike, zadnja tri leta pa v 
svoj program umešča tudi fitnes studio, 
ki uspešno deluje v prostorih Zadružnega 
doma Žiri. Športno dejavnost dopolnjuje 
s franšizno prodajo izdelkov enega izmed 
najbolj kakovostnih ponudnikov hrane za 
mačke in pse blagovne znamke Husse. 
Temelj družinskega podjetja SportKa je 
odlična kombinacija izkušenj in mla-
dosti ter strokovnosti in srčnosti. Ker je 
šport njihov način življenja, se zavedajo, 
da so redne športne aktivnosti ključ do 
dobrega počutja in boljšega zdravja. S 
strokovnostjo in srčnostjo želijo to prene-
sti na čim več ljudi ter jim tako omogočiti 
kar najboljšo kakovost življenja. 

Ekipo SportKa sestavljata Katja Rakušček, 
uspešna rekreativna športnica in mara-
tonka, ki vodi kondicijsko trenerstvo, 
atletiko (tek) in rekreacijo odraslih, ter 
Cene Rakušček, nekdanji odličen atlet 
srednjeprogaš, fitnes inštruktor, ki vodi 
tako skupinski kot tudi individualni fi-
tnes program. Katja in Cene sta vedno do-
bre volje, kar jima omogoča, da uspešno 
širita entuziazem do športa med vadeče 
in s tem nadvse kreativen pristop pri iska-
nju idej za odlične, kakovostne in pestre 
vadbe, ki so prilagojene željam in sposob-
nostim posameznikov. Ob razširitvi vad-
benih programov se bo ekipi priključil/-a 
še kineziolog/-inja oziroma študent/-ka 
fakultete za šport ali pa še kdo od družin-
skih članov. 

PONUDBA ŠPORTNO  
VADBENEGA STUDIA SPORTKA

V Športno vadbenem studiu SportKa 
bodo nudili:
  funkcionalne vadbe za različne  

starostne in težavnostne skupine; 
  individualizirane vadbe za manjše 

zaključene skupine – podjetja, razna 
športna in druga društva, kolesarje, 
triatlonce, prijatelje itd.; 

  specializirano vadbo za starostnike; 
  fitnes vadbo in osebno trenerstvo v 

sodobnem fitnes studiu;
 namizni tenis;

  možnost najema vadbene dvorane 
 in še marsikaj. 
Športne aktivnosti v športno vadbenem 
studiu bodo še naprej dopolnjevali z ak-
tivno tekaško vadbo v homogenih vad-
benih skupinah ter se udeleževali različ-
nih tekmovanj doma in v tujini. 

PROSTORI ŠPORTNO VADBENEGA 
STUDIA SPORTKA

Športno vadbeni studio SportKa bo sesta-
vljen iz dveh vadbenih dvoran v skupini 
izmeri 275 kvadratnih metrov. V njem 
bosta dvorana za fitnes površine 135 kva-
dratnih metrov s sodobnimi fitnes in kar-
dio napravami in ostalimi pripomočki ter 
vadbena dvorana površine 140 kvadratnih 
metrov, opremljena z letveniki, TRX in 
manjšimi vadbenimi pripomočki – žoge, 
utežne ročke, kolebnice, elastični trakovi 
in podobno. Ob dvoranah bodo spremlje-
valni prostori z ločenimi garderobami, 
stranišči in tuši. 

Športne dejavnosti bodo dopolnili s trgo-
vinico z odlično hrano za pse in mačke 
švedskega proizvajalca Husse. Po-
leg hrane bodo na voljo tudi osta-
li pripomočki za hišne ljubljenč-
ke: priboljški, šamponi, higienski 
izdelki, povodci in podobno.

VADBE NA DALJAVO

Ker zaradi ukrepov v zvezi s preprečeva-
njem okužb s covid-19 ne morejo izvajati 
športnih aktivnosti v dvorani, za vse, ki 
želijo biti športno aktivni, trikrat na teden 
organizirajo funkcionalne vadbe na 
platformi Zoom. Več informacij je mogo-
če najti na spletni strani www.sportka.si. 
Njihovim vadbam lahko sledite tudi na 
Facebooku in Instagramu: 
https://www.instagram.com/sportka_ziri/.Trenerja studia SportKa Katja in Cene Rakušček / Foto: Anja Jurjevčič

Športno vadbeni studio SportKa 
Vir: Arhimedia, d. o. o., arh. Kristina Rakušček
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LEJA ŽAKELJ, MARTA GRČAR

Leto se počasi izteka, v mislih se že ozi-
ramo nazaj na preteklo leto in razmi-
šljamo, kaj nam je prineslo. To leto si 
bomo gotovo zapomnili po prej nepred-
stavljivih dogodkih in novih izzivih pa 
tudi po težavah, ki so z njimi povezane. 
Po drugi strani pa lahko tudi vidimo, da 
smo v tem času, ko so nam bile odvze-
te nekatere možnosti za druženja, pri-
šli do spoznanja, kaj je res pomembno. 
Spoznanje, da so odnosi in ljudje v na-
ših življenjih tisto, kar res šteje. 
V letu 2020 je bilo manj srečanj in dru-
žabnih dogodkov, zato pa so telefon in 
pisana beseda toliko bolj dragoceni. 
Tudi tisti, ki v Žireh delamo z vami, sta-
rejšimi, iščemo načine, kako ostati po-
vezani. Člani akcijske skupine starosti 
prijazne občine smo se zato odločili, da 
vam ob iztekajočem se letu skupaj na-
pišemo pismo. Zapisane besede, misli 
in želje so namenjene vsem starejšim 
v Žireh.

ČAS PREIZKUŠENJ, ČAS UPANJA

Anica Beovič, PGD Žiri: Mineva leto, ki 
bi ga verjetno večina rada čim prej po-
zabila. Koliko običajnih stvari, ki smo 
jih izvajali v okviru našega društva, je 
letos odpadlo, koliko misli in želja si 
letos nismo mogli izreči, kaj vse smo 
običajno počeli skupaj, pa letos ni šlo. 
Kot najstarejše društvo z neprekinjenim 
delovanjem v kraju se zavedamo in smo 
ponosni, da ste med nami tudi starejši. 
Prvenstveno mislimo na tiste, ki ste nas 
s svojim delom v preteklosti pritegnili v 
delo našega društva in nam bili vrsto let 
zgled in spodbuda. Želimo si, da veste, 
da tudi v teh časih, ko se ne moremo 
družiti in izvajati običajnih aktivnosti, 
mislimo na vas in komaj čakamo na 
dni, ko se bo življenje vrnilo v normalne 
tirnice. Ko pridejo vedrejši časi, vedite, 
da se bomo potrudili in poskusili v čim 
večji meri nadoknaditi vse manjkajoče 
trenutke z vami. 
Milan Sovinc, Društvo upokojencev Žiri: 
Letos nas je koronačas postavil pred 
novo preizkušnjo, koliko lahko prenese-

mo in zmoremo. Ampak mi se ne damo! 
Naj bo to le še en kamenček v našem 
mozaiku življenja. Prižig prazničnih 
luči naj nam da novo moč in upanje, 
da se kmalu vrnemo v normalno življe-
nje, ko bomo ponovno lahko objeli svoje 
drage in prijatelje. 
Miha Jesenko, PGD Račeva: Letošnje 
leto nam ni naklonjeno, da bi se lahko 
brezskrbno družili, rekli kakšno besedo 
o sedanjem delu in prisluhnili vašim 
dogodivščinam iz časov, ko ste aktivno 
delovali v društvu. Odpadla je tako tež-
ko pričakovana veselica, odpovedano je 
bilo tudi tekmovanje gasilske zveze, na 
katero ste se vedno z velikim veseljem 
pripravljali, in vsi ostali družabni do-
godki. Sedanje vodstvo društva in ope-
rativna enota se vsem zahvaljujeta za 

preteklo delo, da lahko gradimo vizijo 
društva na dobrih temeljih, kar je vaša 
zasluga. Na pomoč! 
Andrej Jemec, Župnija Žiri in Romarsko 
društvo ŠmaR: Ko smo na adventnem 
venčku prižgali prvo svečko, smo vsto-
pili v čas neposredne priprave na božič. 
Ta priprava je veliko lepša, če jo lahko 
prehodimo skupaj. In v našem romar-
skem društvu smo navajeni hoditi. Zato 
je prav, da v teh dneh naredimo nekaj 
korakov v smeri sočloveka, še posebej 
osamljenih in starejših. Kako lahko 
nekomu polepšamo dneve priprave na 
božič? Morda s tem, da se komu preko 
ulice ali skozi okno nasmehnemo, da 
pokličemo nekoga, ki ga že dolgo ni-
smo, da nekomu napišemo pismo pri-
jateljstva, da mu pred vrati pustimo ka-

Pismo za čas praznikov
Žirovska društva so ob izteku leta na starejše občanke in občane naslovila posebno 
voščilo. Zapisali so misli in želje, ki bi sicer zaradi prepovedi druženja lahko ostale 
neizrečene.

V Žireh so se letos starejših spomnili s pismom. Fotografija je simbolična.  
/ Foto: Primož Pičulin



Praznični čas je poseben čas – in če kdo, 
verjetno prav starejši ljudje dobro poznajo 
in cenijo umetnost pisanja pisem. Na papir 
lahko izlijemo kak lep spomin, misel, željo, 
čustvo, modrost ali pa preprost opis tega, 
kaj se z nami dogaja. Na papir lahko za-
pišemo tisto, kar si včasih težko povemo: 
kaj pri nekom spoštujemo, zakaj je za nas 
dragocen. Kaj pa, če bi namesto voščilnice 
staremu znancu, sosedu, sorodniku, mor-
da vnuku letos napisali pismo?

Pobuda  Žirovcem:  
napišimo pismo

kšno drobno pozornost. Podarimo v tem 
adventnem času delček svojega srca 
drugemu. S tem bomo pridobili največ 
prav zase. Dragi prijatelji, skupaj z roko 
v roki korakajmo prazniku Gospodove-
ga rojstva naproti. Naj bodo to dnevi, ko 
bomo čutili, da nas Novorojeni s poseb-
no vezjo povezuje med seboj. On je tisti, 
ki dela vse novo: na Zemlji in v naših 
srcih. 
Mira Naglič, Društvo invalidov Žiri: Bli-
žajo se božični in novoletni prazniki. 
Kmalu bomo prestopili v novo leto 2021. 
Letošnje leto je bilo prav posebno, saj 
nas je z Daljnega vzhoda presenetil vi-
rus, ki je krepko posegel v naša življenja 
in tudi v delovanje društva. Kljub temu 
nam je uspelo izvesti nekaj dejavnosti 
v času, ko še ni bilo epidemije. Preživeli 
smo nekaj lepih trenutkov, ko smo bili 
skupaj in se družili. Veselim se ponov-
nega srečanja z vami, ko bodo razmere 
to dopuščale. 
Minka Kokalj, Rdeči križ Žiri: Pa se le 
končuje leto, ki je tudi v humanitar-
ni organizaciji Rdeči križ v marsičem 

spremenilo oblike in načine dela s 
starejšimi in za starejše. Prvič je odpa-
dlo tradicionalno srečanje najstarej-
ših občanov, ni bilo meritev in drugih 
dejavnosti v Tednu Rdečega križa in 
že od marca se ne morejo sestajati s 
svojimi voditeljicami starejši v štirih 
skupinah za samopomoč. A kljub epi-
demiji le niso zastali vsi stiki, našle so 
se druge možnosti in veliko več je bilo 
pogovorov na daljavo. Nismo pozabili 
jubilantov, tudi v domovih za starejše 
ne. V novo leto stopamo z upanjem in 
vero, da bodo težave v zvezi s širjenjem 
bolezni covid-19 premagane. Z vese-
ljem in dobro voljo bomo, spoštovani 
starejši, opravljali svoje poslanstvo 
Rdečega križa v "novi normalnosti" in 
se vključevali tudi v nove programe, ki 
bodo koristni za vaše duševno in tele-
sno zdravje ter zagotavljali spoštovanje 
pravic starejših. 
Bernarda Lukančič, skupina Srečanje: 
Praznični dnevi ob koncu iztekajoče-
ga se leta so poseben izziv in blagoslov 
hkrati. Kako v novem ritmu veselega 

decembra porazdeliti čas med vse, na-
čeloma sicer prijetne obveznosti? Zato 
si vsaj konec decembra in začetku janu-
arja vzemimo čas za tisto, kar resnično 
šteje. Ne bleščeče stanovanje in kup da-
ril, ampak ustvarjanje dragocenih spo-
minov, ki nas bodo greli vse leto. Naj se 
stkejo vezi, ki vas bodo podprle v skrbi 
za lastno zdravje, ter okrepijo dragoce-
na prijateljstva in ljubezen. 
Mateja Mlinar, Pihalni orkester Alpina 
Žiri: V kroniki orkestra za letošnje leto 
ne bomo zapisali veliko skupnih aktiv-
nosti. Današnja tehnologija nam sicer 
omogoča, da se člani kljub temu sliši-
mo po računalniku in na ta način ohra-
njamo vezi ter osvežujemo vsaj znanje 
glasbene teorije, a javnih nastopov že 
nekaj časa nismo imeli. Na žirovskih 
ulicah smo zadnjič korakali na pu-
stnem sprevodu, budnico pa smo prvič 
v naši zgodovini morali spremljati od 
doma – smo iznajdljivi, tako da smo vas 
v prilagojeni obliki pozdravljali z doma-
čih ulic. Letošnji december bo tudi prvi, 
ko se za božič ne bomo mogli srečati v 
žirovski kinodvorani, da bi se skupaj 
družili ob naši glasbi. Ampak nič ne de, 
malo še zdržimo doma in v družbi naj-
bližjih obujajmo prijetne spomine tudi 
na godbene podvige. Ko se bodo naše 
poti ponovno srečale, pa bomo spet ka-
kšno zagodli!

VOŠČILO OD SRCA DO SRCA

Ko se staro leto poslavlja, je tudi čas, 
ko se hkrati oziramo naprej, v priho-
dnost, v leto, ki prihaja. Čeprav si letos 
ne bomo mogli podati roke, se pogledati 
v oči in se drug drugemu nasmehniti, 
vam v imenu vseh žirovskih društev že-
limo zdravja, dobre volje in optimizma. 
Vesel božič in srečno novo leto 2021!
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OBVESTILO
izobraževanje s prekvalifikacijo za poklic

BOLNIČAR–NEGOVALEC

Občina Žiri vabi k vpisu v enoletni izobraževalni program s prekvalifikacijo za poklic 
bolničar-negovalec. Osebe s tovrstno izobrazbo bodo v Žireh iskane za potrebe no-
vega doma starejših občanov in nudenje oskrbe na domu. Pod določenimi pogoji bo 
izvajanje programa sofinancirala Občina Žiri.

Program bolničar-negovalec sodi med programe srednjega poklicnega izobraževanja 
in traja v rednem izobraževanju tri leta. Minimalni pogoj za vpis je uspešno konča-
na osnovna šola ali nižje poklicno izobraževanje. V primeru izobraževanja odraslih 
program udeleženci zaključijo v dveh letih oziroma v enem letu, če že imajo poklic in 
opravljajo prekvalifikacijo. Po uspešno zaključenem izobraževanju pridobijo udele-
ženci poklicni naziv bolničar-negovalec.

Osebe na prekvalifikaciji opravljajo le strokovne module predmetnika: obvezne in iz-
birne module ter odprti učni program, tj. vsebine, ki jih določi šola. Obvezni in izbirni 
moduli sestavljajo: nega in oskrba, varovanje zdravja in okolja, etika in komunikacija, 
gospodinjstvo. V odprtem učnem programu so vsebine: prehrana in dietetika, zdrav-
stveno in socialno varstvo, osnove anatomije, informatika, sodelovanje s svojci in 
osnove pedikure in masaže. Udeleženci zaključijo program z zaključnim izpitom, pred 
tem morajo opraviti štiri tedne praktičnega usposabljanja z delom v enem od domov 
za starejše. 

Izobraževanje izvaja Ljudska univerza Škofja Loka, v primeru zadostnega števila pri-
javljenih bo del programa potekal tudi v Žireh. Program predvidoma obsega: teoretič-
ni del v kombinaciji predavanj na klasičen način in preko spletne videokonference, 
praktični del v Centru slepih in slabovidnih v Škofji Loki. Izobraževanje traja eno leto, 
dvakrat do trikrat na teden v popoldanskem času. Točen datum začetka predavanj 
še ni določen. Več informacij in prijave na naslov jaka.subic@lu-skofjaloka.si ali po 
telefonu 04/506 13 60. 
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JANEZ JEREB, PREDSEDNIK DDGRM ŽIRI

Kljub omejitvam, ki so veljale v leto-
šnjem letu, pa smo člani Domoljubne-
ga društva general Rudolf Maister (DD-
GRM) Žiri načrtovane naloge opravili 
skoraj v celoti. Končali smo raziskavo 
borcev za severno mejo z območja obči-
ne Žiri. Če samo pomislimo, da smo še 
pred dvema letoma vedeli le za dva ali 
tri Žirovce, ki so se kot prvi slovenski 
vojaki leta 1918 in 1919 borili na sloven-
ski severni meji z namenom ohranitve 
slovenskega etničnega ozemlja, zdaj 
vemo, da jih je bilo najmanj 42. Med 
njimi so tudi trije, ki se iz teh borb niso 
vrnili, kot resnični domoljubi so za slo-
vensko domovino dali svoje življenje. 
Devetnajstletnemu Francu Mlakarju je 
župan Občine Žiri ob stoti obletnici nje-
govega rojstva na njegovi rojstni hiši 
odkril spominsko ploščo. Franc Mlakar 
ni padel kot avstro-ogrski vojak tako, 
kot je zapisano na spomeniku žrtev 
prve svetovne vojne v Žireh, padel je 

kot slovenski vojak, ki se je boril za ta-
kratno mlado državo in njene interese. 
Drugemu padlemu borcu Matevžu Je-
rebu smo spominsko ploščo odkrili le-
tos, 30. avgusta, ob 102. obletnici njego-
vega rojstva. Matevž se je rodil v Račevi 
št. 1; pri Malnarčku se je takrat reklo 

domačiji in je sodila pod Občino Žiri. 
Ob postavljanju nemško-italijanske 
okupacijske meje sta bili Kovačeva in 
Malnarčkova domačija v Račevi št. 1 in 
2 porušeni, kajti stali sta v takratnem 
mejnem pasu. Po drugi svetovni voj-
ni je nekdanja Malnarčkova domačija 
pripadla Občini Logatec. V soglasju s 
Petrom Jesenkom, sedanjim lastnikom 
hiše, kjer je sedaj okrepčevalnica Mlin-
ček, je bila spominska plošča Matevžu 
Jerebu postavljena na to hišo. Odkrila 
sta jo župan Občine Logatec Berto Me-
nard in predsednik Domoljubnega dru-
štva general Rudolf Maister Žiri Janez 
Jereb.
Za tretjega borca, ki je umrl na Koro-
škem, Andreja Šifrerja pa nas ta naloga 
še čaka.
Ker se v društvu zavedamo, da je razi-
skovanje in ugotavljanje borcev za se-
verno mejo pomembno, saj bodo sicer 
imena za vedno pozabljena, smo le-
tošnjo aktivnost usmerili na sosednjo 
občino Gorenjo vas - Poljane. Tako kot 
pri žirovskem in logaškem županu smo 
tudi pri županu Milanu Čadežu naleteli 
na pozitiven odziv in podporo pri raz-
iskavi. Ugotovili smo 51 borcev iz tega 
območja, ki so se v letih 1918 in 1919, 
bodisi kot prostovoljci ali mobiliziranci 
borili na slovenski severni meji. Za vse 
te borce smo zbrali dokumentarno in 
slikovno gradivo ter tako kot za Žirov-
ce tudi zanje pripravili razstavo. Načr-
tovali smo, da bi razstavo postavili ob 
občinskem in državnem prazniku 23. 
novembra, vendar so nam vladni ukre-
pi za preprečevanje okužb to preprečili. 
Takoj, ko se bo zdravstvena situacija 
izboljšala, bomo razstavo, ki jo bomo 
obogatili še s splošno razstavo o takra-
tnem dogajanju in pomenu generala 
Maistra, postavili na ogled.
Občini Žiri smo podali tudi pobudo za 
postavitev spominskega obeležja vsem 
42 Žirovcem – borcem za severno mejo. 
Ti borci so bili predolgo zamolčani, o 
njih se ni govorilo in pisalo, čeprav so 
v težkem obdobju, takoj po prvi svetov-
ni vojni, izkazali pravo domoljubje in 
se za ceno življenja vključili v obrambo 

Ob prazniku generala Rudolfa Maistra
Letošnji praznik generala Rudolfa Maistra in vseh borcev za slovensko severno mejo 
je minil v znamenju epidemije covida-19. Še državna proslava, ki je bila predvidena 
na Ravnah na Koroškem, je bila preklicana in preložena na prihodnje leto.

Kip generala Maistra

Franc Mlakar Matevž Jereb



slovenskega etničnega ozemlja. Karkoli, spomenik ali spo-
minska plošča z njihovimi imeni bodo sedanjim in novim 
rodovom v spomin na to obdobje slovenske zgodovine, ko 
je nastajala slovenska država. Žirovci smo lahko ponosni, 
da se je s tega območja takrat v borbe vključilo tako veliko 
število mladih fantov, ki so se v prevratnih časih, ko je iz-
ginjala stara monarhija Habsburžanov, zavedali, da so več 
stoletij živeli kot hlapci in da je prišel trenutek, ko lahko 
pride do sprememb.
Postavljanje spominskih obeležij borcem za severno mejo 
je usmeritev Zveze društev general Maister Slovenije in 
pogosta praksa. Predlog za postavitev spominskega obe-
ležja Žirovcem – borcem za severno mejo smo že poslali 
na Občino Žiri.

Naslovni pano razstave o borcih za severno mejo iz občine Gorenja 
vas - Poljane
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Želimo vam srečno, zdravo in uspešno novo leto 2021!

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

MATEJA RANT

"Okrog križa na Žirku se je razrasla leska, ponekod je bila vi-
soka tudi do štiri metre. Včasih smo temu rekli gozdni plevel," 
je pojasnil Stanonik, ki je spomladi ob vračanju iz službe vsak 
dan opazoval zastavo, ki plapola nad Žirkom, zato mu je padlo 
v oči, da pa se križa praktično ne vidi več, ker je okrog njega 
tako zaraščeno. Odločil se je, da se bo čiščenja lotil kar sam. 
"Najprej sem se seveda obrnil na lastnike tamkajšnjih parcel 
oziroma njihove zakonite zastopnike, da so mi dovolili poseg 
na njihovem zemljišču," je poudaril in dodal, da je za odstra-
njevanje leske na strmem pobočju porabil ves teden, pri čemer 
sta mu na pomoč priskočila še sin Simon in brat Stane. "Skupaj 
smo opravili okrog 35 ur prostovoljnega dela, pri čemer je bilo 
samo mojega dela za 24 ur," je izračunal. Tako zdaj nič več ne 
zakriva pogleda na križ. "To sem storil tudi zaradi tistih, ki so 
križ leta 1935 postavili," je še dejal Stanonik.

Križ spet viden na daleč
Jože Stanonik je v novembru prostovoljno 
odstranil grmovje na Žirku okrog 
tamkajšnjega križa.

Jože Stanonik na Žirku, kjer je sam odstranil grmovje okrog 
tamkajšnjega križa / Foto: osebni arhiv

Vesel božič in 
srečno novo leto  

2021

041 526 666  l  www.svislar-telekom.si
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JANA JENKO

Letošnje leto, ki je s seboj prineslo šte-
vilne izzive in omejitve, v naš spomin 
zagotovo ne bo zapisano kot eno najljub-
ših, nam je pa kljub vsemu postreglo s 
kar nekaj posebnimi trenutki. Za nekaj 
takšnih, prazničnih, so na pobudo Ber-
narde Lukančič, dolgoletne prostovoljke 
Rdečega križa in vodje ene od žirovskih 
skupin starejših za samopomoč, v de-
cembrskih dneh poskrbeli v žirovskem 
vrtcu. 

Povezovanje in medgeneracijsko sodelo-
vanje je v Vrtcu Žiri že več kot desetletje 
del vzgojno-izobraževalnega programa in 
pomemben element učenja za vse udele-
žence, pravi pomočnica ravnatelja vrtca 
Andreja Oblak Kavčič: "Sožitje med starej-
šimi in najmlajšimi pomeni izmenjavo 
izkušenj in spoznanj, medsebojno učenje, 
druženje in pomoč, ne nazadnje pa tudi 
ohranja in širi socialne stike. Medgenera-
cijsko sodelovanje pripomore k prenaša-
nju modrih izkušenj na mlajše in otroške 
energije na starejše, na obeh straneh pa 
zagotavlja občutek sprejetosti, varnosti."
Pretekla leta so se v okviru medgenera-
cijskih druženj s starostniki srečevali v 
vrtcu, kjer so najmlajši svojim gostom 
pripravili poseben program s pesmica-
mi, ugankami in predstavami, nato pa 
so v igralnicah skupaj še ustvarjali, se 
igrali in družili. Takšna srečanja letos se-
veda niso bila izvedljiva, a kot pravi stara 
ljudska modrost, se, kjer je volja, vedno 
najde tudi pot. In tako so v žirovskem 
vrtcu letos, ko smo bili vsi prikrajšani 
za mnoga doživetja in druženja, v okviru 

akcijske skupine starosti prijazne občine 
prišli na idejo, da bi z malčki, ki potre-
bujejo nujno varstvo, na dopoldanskem 
sprehodu pred domovanji starostnikov 
zapeli nekaj otroških prazničnih pesmi 
in jim na ta način, na varni razdalji in 
ob upoštevanju vseh priporočenih ukre-
pov, zaželeli lepe praznike. 
Projektu so se z veseljem pridružili otro-
ci in strokovne delavke treh najstarejših 
skupin, se naučili Snežinke, Prvi sneg, 
Katka brez copatka, Dedku mrazu na pot 
in številne druge zimske pesmice, ki so 
jih z vso otroško zavzetostjo in srčnostjo 
zapeli, kot so dejali sami, "starejšim go-
spem in gospodom pa Adamovi mami". 
Otroškemu veselju so se z navdušenjem, 
ploskanjem in iskreno hvaležnostjo pri-
družili tudi starejši, ki jim je obisk mla-
dih pevcev polepšal dan in prinesel ne-
kaj prazničnega duha, ki jih bo zagotovo 
spremljal vse do konca leta. Vsi skupaj 
pa so vsem oviram navkljub dokazali, da 
v življenju največ štejejo tiste male velike 
stvari, narejene s srcem, ki gradijo naj-
bolj trden most med ljudmi.

S pesmijo starostnikom polepšali decembrske dni 
Povezovanje in medgeneracijsko sodelovanje je že več kot desetletje del vzgojno-
izobraževalnega programa Vrtca Žiri, ki na takšen način bogati življenja žirovskih 
malčkov in starostnikov. Njihova druženja so vedno posebne zgodbe, letošnja  
pa je še posebno čarobna ...

Vrtičkarji so s pesmijo starostnikom polepšali praznične decembrske dni. / Foto: arhiv vrtca

V Združenju šoferjev in avtomehanikov 
(ZŠAM) Žiri so v novembru doživeli prijetno 
presenečenje, ko so zaradi ukrepov v zvezi 
z epidemijo kar po pošti prejeli priznanje 
za sodelovanje v natečaju Prostovoljec 
leta 2019. Za priznanje so jih predlagali za 
projekt Varovanje najšibkejših članov v ce-
stnem prometu. Po besedah predsednika 
ZŠAM Žiri Marijana Dolenca je 308 njiho-
vih članov v preteklem letu opravilo 1736 
prostovoljnih ur in za ta namen prevozilo 
11.772 kilometrov. Če bi njihovo prostovolj-
no delo izrazili v denarju, bi bilo skupaj 
vredno skoraj 21 tisoč evrov, so izračunali 
v ZŠAM Žiri.

Veseli priznanja za  
prostovoljstvo
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Srečno 2021!

JAKA ŠUBIC

V januarju bomo nadaljevali izobraževanja na spletni aplika-
ciji Zoom, v primeru boljših epidemioloških razmer pa tudi na 
klasični način v vseh štirih občinah Upravne enote Škofja Loka.
Predavanja o invazivnih tujerodnih rastlinah vodijo diplo-
mirane biologinje, ki se tudi poklicno ukvarjajo s proble-
mom nenadzorovanega širjenja tujerodnih rastlinskih in 
živalskih vrst. Na predavanjih boste izvedeli, kaj so tujero-
dne rastlinske vrste, ter spoznali razlike med domorodnimi, 
tujerodnimi in invazivnimi tujerodnimi vrstami. Predstavili 
bomo najpogostejše invazivne tujerodne rastline v Poljanski 
in Selški dolini in katere vrste so tako imenovane tempirane 
bombe. Izvedeti bo mogoče še, kako ravnati v primeru pojava 
invazivnih tujerodnih rastlin in kako lahko vsak posame-
znik pomaga pri ohranjanju identitete dolin z domorodnimi 
vrstami.
Za mesec januar načrtujemo naslednje termine predavanj:
·  v četrtek, 7. januarja, ob 18. uri – predavanje na Zoomu;
·  v četrtek, 14. januarja, ob 18. uri – predavanje na Zoomu;
·  v torek, 19. januarja, ob 18. uri – predavanje v Žireh (o kraju 

predavanja bodo prijavljeni obveščeni pravočasno). 

Ne sadimo invazivnih vrst
V decembru smo na Ljudski univerzi Škofja Loka pripravili prva predavanja v okviru 
projekta Aktivno proti invazivkam. Štiri srečanja so bila izvedena s pomočjo spletne 
aplikacije Zoom.

Poleg navedenih terminov lahko po dogovoru organiziramo 
predavanja tudi za zaključene skupine – npr. člane posame-
znih društev in podobno. Pokličite nas.
Projekt sofinacirata Evropska unija iz Evropskega kmetijske-
ga sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru 
Programa razvoja podeželja 2014–2020.
Prijave in dodatne informacije: jaka.subic@lu-skofjaloka.si. 
ali na telefonsko številko: 04/506 13 60. 

Prva izobraževanja v projektu Aktivno proti invazivkam so potekala 
na Zoomu.

Lunin koledar po 
mesecih s setvenimi 
podatki vas bo 
tudi prihodnje 
leto oskrboval z 
napotki za izvajanje 
različnih aktivnosti 
(sajenje in setev, 
hujšanje, sekanje 
posameznih vrst 
lesa in drugo) v 
skladu z luno. V 
bukvah je tudi 
HOROSKOP ZA 
LETO 2021. 

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

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

                        + poštnina

7,90
EUR

Število strani: 52 / Mere 23,5 x 32 cm
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Srečno  
     2021!

Računovodske storitve 
Novovaška c. 48 
4226 ŽIRI

d.o.o. ŽIRI

T: 04 51 05 200
FAKS: 04 51 05 201

WEB: www/biro-ziri.si
E-POŠTA: info@biro-ziri.si 

V začetku decembra smo v razstavni vitri-
ni v Krajevni knjižnici Žiri postavili razsta-
vo izdelkov članic skupine za ročna dela 
Društva invalidov Žiri. Glede na praznični 
novoletni čas je tudi tematika razstave po-
dobna. Ob obisku knjižnice si tako lahko 
ogledate razne kvačkane okraske in novo-

letne voščilnice, lahko pa preprosto obi-
ščete našo spletno stran ali stran Knjižnice 
Ivana Tavčarja Škofja Loka na Facebooku in 
si razstavo ogledate s pomočjo fotografij.

Razstava izdelkov  
Društva invalidov Žiri

MAJDA TREVEN,  
VODJA KRAJEVNE KNJIŽNICE ŽIRI

V svoji knjigi nas z desetimi razlogi pre-
pričuje, da je branje danes še bolj po-
membno kot kadarkoli prej. Pomembno 
je za naše spoprijemanje s svetom ter 
informacijami, ki nam jih posreduje. Da-
nes, ko nimamo možnosti potovati, pa če 
je to samo do prijateljice na kavo, nam 
branje omogoča potovanje čez regijske in 
občinske meje, tudi po deveti uri zvečer.
Kot knjižničarka in strastna bralka se 
strinjam prav z vsemi desetimi navede-
nimi razlogi. Ste vedeli, da če beremo, 
da tudi vidimo in slišimo več? Nauči-
mo se misliti z lastno glavo in razumeti 
druge ljudi ter njihove poglede na svet. 
Branje nam odpira okna, skozi katera 
lahko gledamo na svet z novimi po-
gledi. Avtor nam na hudomušen način 
približa branje in preden se zavemo, že 
primerjamo, ali res znamo misliti na 
dva različna načina in ali res ne znamo 
narisati kolesa. Skratka bistvo je to, da 
je branje pomembno. Ni važno, ali je to 
branje knjige v klasični ali v digitalni 
obliki.

VRATA KNJIŽNICE OSTALA ODPRTA

Dostop do knjižnic je bil med epidemijo 
okrnjen, vendar so se knjižnice že v pr-
vem valu hitro odzvale na razmere ter 
svojim članom omogočile brezplačne 
vpise in neomejen dostop do digitalnih 
spletnih vsebin. Tako e-časopisov kot e-
-knjig in drugih podatkovnih zbirk. Ves 
čas so se knjižnice in knjižničarji tru-
dili ohranjati stik s svojimi uporabniki 
in jim tako nudili svoje storitve izposo-
je knjig po pošti ali z dostavo na dom. 
Tako so knjižnice, zavedajoč se svojega 
poslanstva, svojim uporabnikom po-
magale kakovostno preživljati čas in 
lajšati stisko. V Sloveniji je 58 splošnih 
knjižnic, ki v različnih oblikah izvajajo 
svojo dejavnost na več kot tisoč lokaci-
jah po celotni Sloveniji. Knjižnice letno 
obišče več kot deset milijonov obiskoval-
cev, ki jim je na razpolago dvanajst mi-
lijonov enot gradiva. Ni zanemarljiv po-
datek, da knjižnične storitve uporablja 
več kot polovica prebivalcev Slovenije. V 

drugem valu so knjižnice dobile še večji 
pomen. Zato so vrata knjižnic ostala ves 
čas odprta – seveda z določenimi omeji-
tvami. Do knjižničnega gradiva se je ves 
čas lahko dostopalo. V času najostrejših 
ukrepov pa se je knjižnično gradivo lah-
ko predhodno naročalo ali si izposojalo 
knjige v obliki pultne izposoje. Zdaj, ko 
je spet omogočen dostop do gradiva, bo 
tudi izbira gradiva lažja. Obiščite nas in 
se ponovno sprehodite med policami, 
morda boste odkrili katero od novosti 
ali pa "stare hite". 

VREČKE PRESENEČENJA

Lahko pa si enostavno izberete t. i. vreč-
ko presenečenja, ki vam omogoči takoj-
šnjo izbiro in izposojo gradiva brez is-
kanja knjig po policah in nepotrebnega 
srečevanja z drugimi uporabniki knji-
žnice, kar v tem času ni priporočljivo. 
V Krajevni knjižnici Žiri smo namreč za 
vas pripravili vrečke s petimi knjigami, 
za katere menimo, da jih boste z vese-
ljem prebrali. Med našimi knjigami 
smo skrbno izbrali dobre, kakovostne 
romane, ki vam bodo krajšali zimske 
večere. Poleg knjig vas v vrečki čaka pre-
senečenje: srečka, ki jo ob naslednjem 
obisku prinesete s seboj v knjižnico. Či-
sto vsaka srečka prinese darilo. Ta pa 
vas že čakajo pod novoletno smreko v 
knjižnici. 

Deset razlogov za branje
»Ali je branje danes sploh še potrebno?« se sprašuje  
dr. Miha Kovač v svoji novi knjigi Berem, da se poberem.

Darila že čakajo pod novoletno smreko  
v knjižnici.
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JEREB 
ANDREJ
Z A S E B N A  
Z O B N A  
ORDINACIJA  
Ž I R I 

Novovaška cesta 35, 4226 Žiri
Kontakt: 041 632 341

Srečno  

2021!
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LESKO Žiri d.o.o., Pot v Skale 10, 4226 Žiri

LESKO
ALU FLAT

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

LESENA IN ALU/LES OKNA  |  VHODNA VRATA ZA HIŠE

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

LESKO
ALU FLAT

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

LESENA IN ALU/LES OKNA  |  VHODNA VRATA ZA HIŠE

Srečno novo leto  

            2021!

MAJDA TREVEN,  
VODJA KRAJEVNE KNJIŽNICE ŽIRI

Mogoče tukaj res ne spijo in nimajo svo-
jih prazničnih delavnic, kjer izdelujejo 
in pripravljajo darila za vse otroke sve-
ta, domujejo pa v mnogih knjigah, ki so 
postavljene na naših policah.
V prazničnem decembru, okrašenem v 
lučke in okraske, v zgodnjih, a toplih 
večerih, ko nas ogrejeta čaj in topla peč, 
vsi, ne samo najmlajši, radi poslušamo 
zgodbe, ki nam prinašajo veselje, mir 
in lepe misli. In te najlepše zgodbe so 
ravno pravljice. V pravljicah in naši do-
mišljiji vse oživi in postane uresničljivo. 
Takrat tudi odrasli postanemo otroci in 
skupaj poslušamo glasove, da bi sliša-
li nekaj čarobnega, mogoče kraguljčke, 

mogoče angelske glasove ali pa zagle-
dali prazen kozarec, v katerega smo za 
obiskovalca pripravili mleko. Kukamo 
skozi okno, da bi prvi zagledali prve 
snežinke ali čarobne sani.
Kar nekaj knjig govori o dobrih možeh 
in o tem, kje so doma. Zdravko Duša se 
v zgodbi Kje so doma dobri možje skupaj 
z deklico Marino sprašuje, ali res živi-
jo vsi trije skupaj, Saša Šega Crnič pa v 
knjigi Božičkov zaljubljeni palček pripo-
veduje, kaj se zgodi, če so palčki zalju-
bljeni. Collen Monroe v zgodbi Želim si 
postati božično drevo prikaže usodo bo-
žičnega drevesa, ki je postalo previsoko 
in preveliko, zato si ga nihče več ni ho-
tel izbrati za božično drevesce. Lahko pa 
v zgodbi Ide Mlakar Kako sta Bibi in Gu-
sti sipala srečo preberete, kaj se je skri-

valo v njunem cekarju za srečo, v zgodbi 
Franziske Stich Dobri snežak pa spozna-
te, kaj se zgodi z dobrimi snežaki, da za 
zmeraj ostanejo z nami; v zgodbi Topli 
potok Erne Starovašnik pa izvemo, da je 
dobro delo z dobrim poplačano. Vse te 
zgodbe in še mnogo drugih si lahko iz-

berete v knjižnici in si z njimi polepšate 
decembrske večere, lahko pa si z ideja-
mi in navodil iz knjig za ustvarjanje iz-
delate okraske za svoj dom.

Dobri možje so doma tudi  
v knjižnici
Marsikateri otrok postavi vprašanje, kje so doma dobri 
možje. Če vam je kaj v pomoč: dobri možje so doma tudi 
pri nas v knjižnici. V prazničnem decembru, 

okrašenem v lučke in okraske, 
v zgodnjih, a toplih večerih, ko 
nas ogrejeta čaj in topla peč, 
vsi, ne samo najmlajši, radi 
poslušamo zgodbe, ki nam 
prinašajo veselje, mir in lepe 
misli. In te najlepše zgodbe 
so ravno pravljice. V pravljicah 
in naši domišljiji vse oživi in 
postane uresničljivo. Takrat 
tudi odrasli postanemo otroci in 
skupaj poslušamo glasove, da 
bi slišali nekaj čarobnega.
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POGREBNE STORITVE, HIPNOS d.o.o., Žlebe 98,  
1215 Medvode, P.E. Barletova cesta Preska - Medvode

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

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

hipnos@hipnos.si

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

kompletno pogrebno 
storitev.

26
let tradicije

26
let tradicije
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Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel. št.: 
04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.  
Če jo naročite po pošti, se poštnina zaračuna  
po ceniku Pošte Slovenije.

www.gorenjskiglas.si

224 strani ,15 x 20 cm, 
špiralna vezava, 

Pred vami je najnovejša 
kuharica za kremasta 
peciva in sladice – 
sadna peciva, rulade, 
torte in tortice, sladice 
brez peke, deserte 
v kozarcih in ostale 
kremaste užitke. 
Njihova jasna in 
enostavna priprava 
vodi vsakogar do 
zagotovljenega 
uspeha. 
 

10
EUR
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OBČINA ŽIRI
RAZPORED ODVOZA KOMUNALNIH ODPADKOV, LOČENO ZBRANE EMBALAŽE,  
BIO ODPADKOV IN LOČENO ZBRANEGA PAPIRJA IN STEKLA  OD 1.1.2021 DO 31.12.2021

P 28 4 11 18 25 P 1 8 15 22 P 1 8 15 22 29
T 29 5 12 19 26 T 2 9 16 23 T 2 9 16 23 30
S 30 6 13 20 27 S 3 10 17 24 S 3 10 17 24 31
Č 31 1 14 21 28 Č 4 11 18 25 Č 4 11 18 25
P 1 8 15 22 29 P 5 12 19 26 P 5 12 19 26
S 2 9 16 23 30 S 1 6 13 20 27 S 6 13 20 27
N 3 10 17 24 31 N 2 7 14 21 28 N 1 7 14 21 28

P 5 12 19 26 P 3 10 17 24 31 P 7 14 21 28
T 6 13 20 27 T 4 11 18 25 T 1 8 15 22 29
S 7 14 21 28 S 5 12 19 26 S 2 9 16 23 30
Č 1 8 15 22 29 Č 6 13 20 27 Č 3 10 17 24
P 2 9 16 23 30 P 7 14 21 28 P 4 11 18 25
S 3 10 17 24 S 1 8 15 22 29 S 5 12 19 26
N 4 11 18 25 N 2 9 16 23 30 N 6 13 20 27

P 5 12 19 26 P 2 9 16 23 30 P 6 13 20 27
T 6 13 20 27 T 3 10 17 24 31 T 7 14 21 28
S 7 14 21 28 S 4 11 18 25 S 1 8 15 22 29
Č 1 8 15 22 29 Č 5 12 19 26 Č 2 9 16 23 30
P 2 9 16 23 30 P 6 13 20 27 P 3 10 17 24
S 3 10 17 24 31 S 7 14 21 28 S 4 11 18 25
N 4 11 18 25 N 1 8 15 22 29 N 5 12 19 26

P 4 11 18 25 P 1 8 15 22 29 P 6 13 20 27
T 5 12 19 26 T 2 9 16 23 30 T 7 14 21 28
S 6 13 20 27 S 3 10 17 24 S 1 8 15 22 29
Č 7 14 21 28 Č 4 11 18 25 Č 2 9 16 23 30
P 1 8 15 22 29 P 5 12 19 26 P 3 10 17 24
S 2 9 16 23 30 S 6 13 20 27 S 4 11 18 25
N 3 10 17 24 31 N 7 14 21 28 N 5 12 19 26

 OBMOČJE 1  - JUŽNI  DEL  OBČINE ŽIRI  OBMOČJE 2 - SEVERNI DEL OBČINE ŽIRI

TRG SVOBODE POLJE RAVNE ČEVLJARSKA ULICA RUDNIŠKA ULICA RAČEVA
STAROVAŠKA ULICA JOBSTOVA CESTA PODKLANEC TAVČARJEV ULICA GASILSKA ULICA SNOPKOVA GRAPA
PARTIZANSKA CESTA STAROŽIROVSKA CESTA IZGORJE IGRIŠKA ULICA RAKOVNIK OŠ ŽIRI
PLASTUHOVA GRAPA POT NA ROVT BREZNICA KOSOVELOVA ULICA PIONIRSKA POT BLOKI: PARTIZANSKA,
JEZERSKA ULICA TABOR GOROPEKE DELAVSKA ULICA STROJARSKA ULICA JEZERSKA, TRIGLAVSKA,
LEVSTIKOVA ULICA LOGAŠKA CESTA OPALE PRVOMAJSKA ULICA INDUSTRIJSKA ULICA ZADRUŽNI DOM
GREGORČIČEVA ULICA SEJMIŠKA ULICA LEDINICA ULICA MAKSIMA SEDEJA CESTA NA LEDINICO           KOPRIVNIK
ŽUPANČIČEVA ULICA IDRIJSKA CESTA INDUSTRIJSKA ULICA DOBRAČEVSKA ULICA DOBRAČEVSKA ULICA 
DRAŽGOŠKA ULICA OSOJNICA (NESTANOVANJSKI OBJEKTI) POT NA KOČE POT V SKALE

OB POTOKU POT V GOROPEKE STROJARSKA ULICA OPEKARSKA ULICA LOŠKA CESTA 
MLADINSKA ULICA POD ŽIRKOM (NESTANOVANJSKI OBJEKTI) BEDRIH SELO
KAJUHOVA ULICA NA STUDENCU RAKULK JARČJA DOLINA
TRIGLAVSKA ULICA BREKOVICE LOŠKA CESTA ZABREŽNIK
POD GRIČI SOVRA SLOVENSKA POT NOVOVAŠKA CESTA

ODVOZ KOMUNALNIH ODPADKOV Z OBMOČJA 1

ODVOZ LOČENO ZBRANE  EMBALAŽE Z O0BMOČJA 1

ODVOZ KOMUNALNIH  ODPADKOV Z  OBMOČJA 2

ODVOZ LOČENO ZBRANE  EMBALAŽE Z O0BMOČJA 2

BIO  - RAZPORED ODVOZA BIOLOŠKIH ODPADKOV Z OBMOČJA CELOTNE OBČINE (na isti dan tudi odvoz papirja in stekla)

SEPTEMBER

JANUAR FEBRUAR MAREC

APRIL MAJ JUNIJ

JULIJ AVGUST

OKTOBER NOVEMBER DECEMBER



Lokalna novica je kraljica

Gorenjski glas je najbolj bran časopis na Gorenjskem, ki izhaja že 73 let. Raziskava branosti 
kaže, da branost narašča, in v letu 2019 je imel Gorenjski glas kar 65.600 bralcev.  
Tudi v prihodnjem letu bo časopis v vaše domove vsak torek in petek prinašal gorenjske 
novice, ki jih ne morete najti nikjer drugje.

Vabimo vas, da tudi vi postanete del naše velike družine naročnikov!

Naročniki Gorenjskega glasa so pri plačilu letne naročnine deležni 25 odstotkov popusta, 
pri polletnem 20 odstotkov, pri rednem mesečnem plačilu pa 10 odstotkov popusta. Vse 
informacije o naročnini so vam na voljo po telefonu št. 04/201 42 41 ali po elektronski pošti: 
narocnine@g-glas.si.
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Nagrade: 1. nagrada: darilna kartica želja v vrednosti 15 EUR: 2. in 3. nagrada knjiga Zdravje in jaz – Prijatelja.

Re šit ve kri žan ke (ges lo, se stav lje no iz črk z ošte vil če nih polj in vpi sa no v ku pon iz kri žan ke) po šlji te do torka, 5. 1. 2021, na Go renj ski glas, 
Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj. Rešitve lah ko od da te tudi v na bi ral nik Go renj ske ga gla sa pred po slov no stav bo na Nazorjevi ulici 1.

Muzej jaslic Brezje 
bogati zbirka preko 
450 jaslic iz 67 držav 
celega sveta, ki je 
edinstvena ne  
samo na območju 
Slovenije, ampak  
tudi širše.

Katalog obsega  
302 strani, v njem  
je z barvnimi  
fotografijami in  
teksti predstavljenih 
100 jaslic, ob tem je 
opisana zgodovina 
nastanka jaslic 
ter značilnosti 
različnih območij.

                        + poštnina

14   50
EUR

www.gorenjskiglas.si

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel. št.: 
04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.  
Če jo naročite po pošti, se poštnina zaračuna  
po ceniku Pošte Slovenije.
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Tourne mobi l  d .o.o.  je proizvajalec 
avtodomov za sodobno izkušnjo mobilnosti, 
potovanj in kampiranja. Funkcionalno, 
trajnostno in prilagodljivo. Harmonično,  
jasno in preprosto. 

Najpomembnejša je pot! Pridruži se ji !

P R O I Z V O D N J A  AV T O D O M O V 
(na voljo več delovnih mest različnih profilov: montažerji, inštalaterji, 
elektro inštalaterji, mehanična dela)

Pričakujemo visoko stopnjo natančnosti in zanesljivosti, pripravljenost 
na timsko delo in proaktivnost, ročne spretnosti, IV., V. ali VI. stopnjo 
izobrazbe tehnične smeri.

N U D I M O  dinamično delo v uspešnem in rastočem podjetju, 
organizirano, urejeno in čisto delovno okolje, pozitivno naravnan 
kolektiv usmerjen k skupnemu doseganju ciljev, možnost napredovanja 
in osebnega razvoja, dobro plačilo in stimulativne dodatke.

Zavzete, inovativne, kompetentne in pozitivno naravnane kandidate 
vabimo, da nam prijave s CV pošljete po e-pošti. 

V  S V O J O  S R E D I N O  VA B I M O  
N O V E  S O D E L AV C E  I N  S O D E L AV K E

Z A P O S L I T E V@T O U R N E - M O B I L . C O M 

W W W.T O U R N E - M O B I L . C O M

Tourne mobil d.o.o. | Ljubljanska 16,1360 vrhnika

Z A  V E Č  I N F O R M A C I J  O  T O U R N E  M O B I L  I N  
D E L U  P R I  N A S ,  S K E N I R A J T E  P R I L O Ž E N O  KO D O

  

Pokličite nas po 
telefonu na številko 
04/201 42 41 ali nam 
pišite na e-naslov  
narocnine@g-glas.si  
in skupaj bomo 
poiskali najboljšo 
možnost za znesek,  
ki ga boste določili vi.  
To pomeni, da ni  
nujno, da poklonite 
letno naročnino,  
saj so na voljo tudi 
druge možnosti.

Podarite naročnino  
na Gorenjski glas
Bliža se čas obdarovanj in radi bi vam predlagali, da letos podarite nekaj, 
česar ni treba oviti v darilni papir. To je naročnina na časopis Gorenjski 
glas, ki izhaja ravno prav pogosto – dvakrat tedensko. Zato k branju ne 
sili vsak dan, pač pa se bere postopoma – petkovo številko ob koncu 
tedna in torkovo vse do petka.

Gorenjski glas bo obdarovancem prinašal zanimive novice iz čisto  
vseh, tudi najmanjših krajev Gorenjske. In teh novic se ne da najti  
nikjer drugje! Obdarite svoje najdražje z zvestim prijateljem,  
ki bo na obisk prihajal tudi v času krize.



Z  LEPIMI  
ŽELJAMI

POCLAIN HYDRAULICS, d. o. o., Industrijska ulica 2, 4226 Žiri, www.poclain-hydraulics.com

Na krilih napredka, razvoja in inovativnih idej  
poletimo skupaj v leto 2021!

Vesele praznike in srečno novo leto  
vam želi



 

 

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

 

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

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

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

SUPER CENA 
ODLIČNO DARILO

CENA  
328,00 EUR

CENA 
449,99 EUR

Sušilni stroj GORENJE DE72/G
Toplotna črpalka, 7 kg, 5 let garancije, preprosta uporaba
Obroki: že od 20,14 EUR/mesec

CENA SAMO  
89,99 EUR

Brivnik PHILIPS PT860/16
Legendaren model, prirezovalnik, pranje z vodo

Multifunkcijski tiskalnik BROTHER DCP-J105W
Izredno ugodne cene kartuš, tiskanj, kopiranje, skeniranje

CENA  
239,90 EUR

Tablični računalnik LENOVO M10 FHD Plus 4/64
26 cm zaslon, 8-jedrni procesor, 4GB RAM, 64GB ROM
Obroki: že od 10,74 EUR/mesec

Velika izbira izdelkov, 
primernih za novoletna 

darila!

CENA  
164,90 EUR


