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Skupni proračunski odhodki bodo v 
prihodnjem letu predvidoma znašali 
7,4 milijona evrov, kar je 1,2 milijona 
evrov oziroma skoraj petino več, kot je 
bilo načrtovano v rebalansu letošnjega 
proračuna. Investicijski odhodki bodo 
predvidoma znašali 3,3 milijona evrov 
oziroma 45 odstotkov vseh odhodkov, 
kar je dober milijon evrov oziroma sko-
raj polovico več v primerjavi z investicij-
skimi odhodki v letošnjem proračunu. 
Kot je pojasnil župan Janez Žakelj, so 
pri pripravi proračuna v čim večji mo-
žni meri poskušali izpolniti tudi priča-
kovanja, ki so jih občani podali ob javni 
razgrnitvi proračuna.

V primerjavi s prvim predlogom pro-
računa, ki so ga svetniki na mizo do-
bili oktobra, so po novem vključili tudi 
175 tisoč evrov za obnovo Ulice Maksi-
ma Sedeja, saj so že izdelali projektno 
dokumentacijo, zato je možna izvedba 
projekta, je pojasnil župan. Dodatnih 
deset tisoč evrov so namenili za nakup 
gasilske opreme, za kar je zdaj predvi-
denih 110 tisoč evrov, pri čemer bodo 
glavnino sredstev namenili za nad-
gradnjo gasilskega vozila PGD Dobra-
čeva. Dodatnih 3500 evrov so namenili 
za urejanje spomenikov, za investicij-
sko vzdrževanje doma Partizan pa so 
dodali 2500 evrov. Za 15 tisoč evrov so 
znižali sredstva za obnovo Dražgoške 
ulice in enako vsoto namenili za ure-

ditev pločnikov na Selu. Na prošnjo 
Turističnega društva Žirovski vrh so 
zagotovili pet tisoč evrov za gradnjo 
doma nad Zalo, na predlog Muzejske-
ga društva Žiri pa so sedem tisoč evrov 
namenili še za Žirovsko monografijo. 
Dodatnih tri tisoč evrov so zagotovi-
li za organizacijo dogodkov, in sicer 
konkretno za prireditev Poletje v sta-
rih Žireh, dodatnih deset tisoč evrov 
pa še za dokončanje investicijskega 
vzdrževanja pokopališča na Dobračevi, 
kjer so dela začeli že letos. Na podla-
gi dveh amandmajev so zagotovili še 
dodatnih dva tisoč evrov za urejanje 
spomenikov in deset tisoč evrov za 
izdelavo konservatorskega načrta za 
Stare Žiri.

Vključili precej predlogov iz javne obravnave
Občinski svetniki so na zadnji seji sprejeli proračun za prihodnje leto. Prihodke 
načrtujejo v višini 6,6 milijona evrov, od tega bodo slabo polovico namenili za 
investicije.

NATAŠA KOPAČ

Praznična razsvetljava je v Žireh zaža-
rela v prvih dneh decembra. Delavci 
podjetja Elektro Primožič so tudi letos 
poskrbeli za prijetno praznično vzdušje.
Tako kot pretekla leta so okrasili glavno 
ulico skozi mesto vse od Sela do Starih 
Žirov. Praznično okrašena sta tudi dela 
Jezerske in Čevljarske ulice. Letos je bila 
dodatno razsvetljena cesta mimo nove-
ga doma starejših. Rdeča nit okrasitve 

sta žirovski Lintvern in žir. Za razliko od 
lani je v središču Žirov postavljena no-
voletna smreka. Občina je letos prispe-
vala tudi k praznični okrasitvi smreke 
na Breznici. Praznične luči, ki razsve-
tljujejo dolge zimske večere, bodo letos 
imele še toliko bolj simbolni pomen, saj 
bodo odganjale temo, ki v teh covidnih 
časih nastaja med nami.

Praznično osvetljene Žiri

V središču Žirov letos ponovno stoji novoletna smreka. / Foto: Tanja Mlinar

Okrašena smreka na Breznici / Foto: arhiv 
občine
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Novo povezovalno cesto bodo gradili v 
treh etapah, in sicer najprej dobrih tri-
sto metrov dolg odsek od Poclaina do 
Etikete, dela bodo nadaljevali na dobrih 
dvesto metrov dolgem odseku od Eti-
kete do Žaklja in na koncu zgradili še 
sedemdeset metrov dolg odsek do pri-
ključka na lokalno cesto, so razložili na 
Občini Žiri. Dela bodo po pogodbi vredna 
1,4 milijona evrov, rok za dokončanje 
del pa se izteče konec prihodnjega leta. 
Naložbo sofinancirata Republika Slo-
venija in Evropska unija iz Evropskega 
sklada za regionalni razvoj.
V sklopu projekta bodo uredili še novo 
cestno razsvetljavo in odvodnjavanje 
ter nov telekomunikacijski vod, po-
daljšali bodo tudi obstoječe vodovodno 
omrežje s priključki na parcele ter pre-
stavili obstoječo fekalno kanalizacijo in 
mešani kanal. V sklopu gradnje ceste 
bodo dograjevali še električno omrežje, 
naročnik in plačnik teh del bo Elektro 
Ljubljana, ki je tudi lastnik električne-
ga omrežja, so razložili na občini. Med 
novima priključkoma na obstoječo In-

dustrijsko ulico na severu pri Poclainu 
in zahodu pri Norici so predvideli ure-
ditev hodnikov za pešce, uredili bodo še 
obstoječe komunalne vode na območju 
gradnje oziroma jih bodo zaščitili ali 
prestavili. »Ureditve omenjenega od-
seka so povezane z načrtovanjem ure-
ditve celotnega območja industrijske 
cone, Industrijske ulice ter ustreznih 
navezav in priključkov do podjetij, ki 

ležijo ob tej cestni povezavi,« so razlo-
žili na občini in dodali, da bo to pod-
jetjem omogočilo kakovostnejšo nave-
zavo na obstoječe in prihodnje cestno 
omrežje – obvoznico. Obenem bodo s 
tem omogočili vzpostavitev krožne-
ga prometa znotraj industrijske cone. 
»Predvideno omrežje tvori zaključeno 
celoto, ki omogoča nadaljnje urejanje 
in razvoj industrijske cone.«

Nova cesta do konca prihodnjega leta
Župan Janez Žakelj in direktor Gorenjske gradbene družbe Stanislav Remic  
sta podpisala pogodbo za gradnjo interne povezovalne ceste v dolžini šeststo metrov 
na območju industrijske cone.

Janez Žakelj ... ... in Stanislav Remic ob podpisu pogodbe

Drage občanke in občani!

V prihajajočem letu vam želimo, da bi zmogli in znali ujeti trenutke
ter najti poti, ki vas bodo vodile do sreče, miru in blagostanja.

Predvsem pa vam želimo trdnega zdravja in dobrega medsebojnega sodelovanja.
Naj vas tudi v letu 2022 povezujejo lepe misli in iskrene želje,  

da skupaj obogatimo življenjski vsakdan.

Voščimo vam mirne in blagoslovljene božične praznike! 

Župan mag. Janez Žakelj 
in sodelavci iz občinske uprave 
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• Poslavlja se še eno leto, zaznamovano z epidemijo covi-
da-19. Kako bi ocenili preteklo leto in s kakšnimi pričako-
vanji usmerjate pogled v prihodnost?
Za občino je bilo uspešno leto, predvsem ker smo končno do-
bili dolgo pričakovani dom starejših občanov. Prvo leto je za-
čela delovati tudi nova športna dvorana, čeprav precejšnji del 
leta pod covidnimi ukrepi. Kljub zaostankom pri investicijah 
na področju infrastrukture pa smo zadovoljni s tem, da se je 
veliko stvari pripravilo in se bodo izvedle v prihodnjem letu 
– obvoznica, Industrijska ulica ter številne ulice in pločniki, 
ki so dolgoletna želja krajanov, obenem pa tudi potreba, saj 
bomo s tem zagotovili večjo varnost v prometu.
• Kateri projekti in naloge bodo v občini prednostno prišli 
na vrsto v prihodnjem letu?
Najprej bi omenil projekt ureditve središča Žirov, ki so ga naši 
občani kot pomembnega prepoznali v leta 2015 sprejeti stra-
tegiji razvoja. Praktično z veliko večino je bila potrjena idej-
na zasnova, v prihodnjem letu pa so svetniki zagotovili tudi 
dovolj sredstev, da bomo lahko pripravili izvedbene načrte in 
pridobili gradbeno dovoljenje za ureditev središča. Pomemb-
no je tudi, da je že podpisana pogodba z izvajalcem ceste v 
industrijski coni, po zadnjih informacijah naj bi direkcija za 
infrastrukturo v kratkem izbrala izvajalca za gradnjo obvoz-
nice, dobili smo tudi potrditev, da naj bi še letos objavili raz-
pis za nadaljevanje obnove ceste na Selu in ceste proti Idriji 
v Starih Žireh. 
• Na decembrski seji so svetniki že sprejeli proračun za 
prihodnje leto. Katere so poglavitne spremembe v primer-
javi z osnutkom, ki ste ga predstavili na oktobrski seji?
V čim večji možni meri smo poskušali izpolniti pričakovanja, 
poudarjena na javni razgrnitvi, ki jih je bilo kar nekaj. Tako 
smo zagotovili dodatna sredstva za obnovo Ulice Maksima 
Sedeja, ki je pripravljena za izvedbo. Več sredstev smo name-
nili še za gasilce, kulturne prireditve, obnovo spomenikov, 
konservatorski načrt za območje starih Žirov ... Pri slednjem 
se bomo skušali osredotočiti predvsem na zaščito oziroma 
ozaveščanje o pomenu arhitekturne dediščine. Še tako dobri 
dokumenti, ki jih sprejmemo, namreč ne pomagajo, če se jih 
ne držimo.
• Samo konservatorski načrt torej po vašem ne bo dovolj, 
da bi ohranili stavbno dediščino na tem območju?
Že na seji sem svetnikom povedal, da je brez investitorjev ali 
lastnikov na tem območju težko pripraviti realen konserva-
torski načrt, saj bo potem zgolj neka teoretična podlaga in bo 
mogoče kdaj pa kdaj bolj omejeval potencialne investitorje, 
kot da bi jih spodbudil, da bi se odločili za obnovo po pravilih 
iz načrta. Zato se strinjam z nekaterimi svetniki in člani od-
bora za negospodarstvo, da je treba tudi finančno pomagati 
tistim, ki so pripravljeni obnavljati staro dediščino po pravi-
lih, ki jih predpiše zavod za varstvo kulturne dediščine.

• Svetnikom ste predstavili tudi Strategijo trajnostne-
ga razvoja turizma za škofjeloško območje do leta 2028. 
Kakšna so konkretna pričakovanja, ki jih imate v zvezi z 
omenjeno strategijo v vaši občini?
Med škofjeloškimi občinami smo brez dvoma občina, ki je 
najmanj usmerjena v turizem, in imamo tudi daleč najmanj 
prenočišč, samo nekaj čez trideset, torej več kot desetkrat 
manj kot druge občine. Poleg tega si želimo aktivnejše vloge 
gostincev, ki smo jih v preteklih letih poskušali tudi spodbu-
diti, da bi se povezali in bi oni vodili razvoj turizma. Prepričan 
sem, da prav finančni interes zagotavlja bolje vložena sred-
stva za razvoj turizma. Ne glede na povedano pa menim, da je 
dokument dober in nam nakazuje smer razvoja: zeleni turi-
zem in temu prilagojene aktivnosti. Poudarja lepo naravo in 
kopalno vodo. Ob Sori vsako leto ponudimo kaj novega, tudi s 
pomočjo evropskih sredstev. Z urejenim počivališčem za av-
todome bomo povečali zmogljivosti za sprejem tovrstnih go-
stov. Seveda pa je, kot rečeno, razvoj turizma v največji meri 
odvisen predvsem od zasebnih pobud.
• Nekateri svetniki so menili, da je prav vaši občini v stra-
tegiji namenjenega zelo malo prostora …
Kot samostojen projekt je v strategiji omenjen nadaljnji razvoj 
območja Pustotnika, sicer pa je pripravljavka Miša Novak pove-
dala, da smo vpeti tudi v druge zgodbe: klekljanje, čevljarstvo, 
kolesarjenje, kulturno dediščino in tematske poti ... Prepričan 
sem, da lahko uspemo samo kot skupina občin, saj turista ne 
zanima, v kateri občini je, ampak si želi celovite ponudbe. Dej-
stvo pa je, da v Sloveniji radi "soliramo". Že v prejšnji perspek-
tivi smo se strinjali s skupno blagovno znamko in smo jo tudi 
uporabljali, drugi pa so razvili še vsak svojo. Ker smo se mi 
držali dogovora, pa so nam nekateri očitali, da nismo razvili 

Z optimizmom v novo leto
Za žirovsko občino je bilo po besedah župana Janeza Žaklja letošnje leto uspešno, saj 
se je končala gradnja težko pričakovanega doma za starejše, zastavili pa so še številne 
projekte, ki jih bodo začeli izvajati v prihodnjem letu.

Janez Žakelj



svoje blagovne znamke. Prepričan sem, 
da je potrebna enotna blagovna znamka, 
saj bomo tako lažje in učinkoviteje pro-
movirali celotno regijo.
• Z direktorjem Gorenjske gradbene 
družbe Stanislavom Remicem ste pod-
pisali pogodbo za gradnjo interne pove-
zovalne ceste na območju industrijske 
cone v Žireh. Kdaj se bo začela gradnja?
Še letos je predvidena uvedba v delo, 
začetek del pa bo odvisen predvsem od 
vremenskih razmer – če bodo to omo-
gočale, se bo gradnja začela že čez zimo.
• Končana pa je gradnja doma za sta-
rejše, verjetno v Žireh že težko čakate 
tudi uradno odprtje?
Vsekakor, ker to pomeni, da bodo ta-
krat že sprejeli tudi prve stanovalce. 
Veseli smo, da imamo dom, ki ga upra-
vlja družba SeneCura z izkušnjami tudi 
iz mnogih drugih domov za starejše, 
zato sem prepričan, da bodo znali od-
govoriti na vse izzive, ki jih prinaša 
odprtje doma. Ta čas je zagotovo eden 
največjih izzivov pridobiti ustrezen ka-
der, saj vemo, da zdravstvenega kadra 
primanjkuje. Upam, da nam bo kmalu 
uspelo sprejeti prve stanovalce in pri-

praviti lepo odprtje, saj je to za naš kraj 
resnično vesel dogodek. V sklopu pro-
jekta TAAFE pa deluje aktivna skupina, 
izobražujejo se tudi prostovoljci, ki bodo 
sodelovali z domom kot tudi pomagali 
pri delu s starejšimi na domovih.
• Prihodnje leto se nam obeta "su-
per volilno leto". Vaša stranka vas je 
uvrstila na listo kandidatov za držav-
nozborske volitve. Lahko iz tega skle-
pamo, da je to vaš zadnji mandat na 
čelu Občine Žiri?
Ne, iz tega je mogoče sklepati samo, da 
me je vodstvo stranke prepoznalo kot 
kandidata, ki bo lahko nagovoril volivce. 
Če bom izvoljen, mislim, da sem sposo-
ben umirjene in z argumenti podprte raz-
prave, saj se mi zdi, da je v parlamentu 
tega občutno premalo. Sploh ko vidim, da 
je veliko mladih "petelinov", ki imajo le 
malo realnih izkušenj. Mlad sem še ve-
dno (smeh), izkušenj pa imam zagotovo 
več kot marsikdo, ki misli, da vse ve.
• Tudi letos razmere v zvezi z epide-
mijo covida-19 ne dovoljujejo priprave 
pogostitve za starejše, ki je bila po na-
vadi ob koncu leta. Kako bo letos pote-
kalo obdarovanje starejših?

Starejše bi sicer z veseljem povabili in 
jim namenili kakšno lepo besedo in bi 
se skupaj poveselili, a ker to ni možno, 
smo se s krajevno organizacijo Rdečega 
križa odločili, da bomo lepe želje zapi-
sali in jim jih poslali skupaj z darilnim 
bonom, s katerim si bodo polepšali pra-
znične dni. Si pa želimo, da bi čim prej 
spet prišli časi, ko se bomo lahko srečali 
in se pogovorili tudi v živo.
• Prav tako ne bo velikih praznovanj, 
kot smo jih bili vajeni v preteklih le-
tih. Kako ste kljub temu poskrbeli za 
praznično vzdušje v kraju?
Potrudili smo se, da so Žiri praznično 
okrašene, za razliko od lani smo letos 
v središču spet postavili tudi novole-
tno jelko. Praznične lučke tako v teh 
temnih dneh razsvetljujejo Žiri, želim 
pa si, da bi tudi z lepo besedo in toplino 
drug drugemu polepšali dneve, ki pri-
hajajo.
• December je vseeno mesec, poln op-
timizma in lepih želja za prihodnost. 
Kaj bi vi zaželeli občanom v novem 
letu?
Predvsem optimizma, miru in dobrega 
razumevanja z najbližjimi. 
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Decembrske dneve, ko je v naravi največ 
teme, si ljudje radi olepšamo s svetlobo 
lučk. Človek potrebuje svetlobo tako za 
svoje življenje kot tudi za svoje odnose. 
Kako pomembno je, da se čutim pri so-
človeku sprejet. In prav tega si v globini 
src najbolj želimo. In bližje ko je božič, 
bolj se v nas budi želja po sončnih odno-
sih v naših družinah.
V teh dneh mi misli pogosto odtavajo 
nazaj v mladostne dni v mojo rodno 
vas. Takrat me zajame topel občutek, 
saj se spomnim na božične dni, ko smo 
s starši, starimi starši, sestro in teto 
skupaj ob jaslicah pričakovali rojstvo 
našega Odrešenika. Najlepše opravilo 
svetega večera se mi je zdelo kropljenje 
in kajenje našega doma (kot rečejo v Ži-
reh: "ko smo šli okrog vogla"). Na te dni 
me spomni tudi letošnja čudovita sne-
žna odeja po naši žirovski kotlini. Prav 
tako je kot takrat, ko sem kot otrok v 
božičnih dneh gazil sneg, da sem lahko 
domov prinesel božično drevesce.
Na ta večer človek čuti, da je na vsak 
dom leglo nekaj posebnega. Kar naen-

krat izginejo vsi problemi našega vsak-
dana in čutiš bližino naših domačih. 
Vsa pretekla nesoglasja se kar sama 
zgladijo. Vendar se moramo zavedati, 
da mora vsak izmed nas nekaj vložiti 
v lepoto tega večera in naše lepe odno-
se. Ne pozabimo pa, da pa so okrog nas 
tudi taki, ki nimajo sreče toplega doma 
in bližine domačih. Tem skušajmo v 
teh dneh polepšati božični večer. Tukaj 
lahko najdemo tisto smer, ki bo največ 
sreče prinesla prav meni osebno.
Na sveti večer se mi zdi, da zvonovi po-
jejo pesem Ave Marija tako blago, bla-
ženo, kot bi hoteli sporočiti, da se v tej 
noči dogaja nekaj posebnega. Po našem 
kraju in v naših srcih se naseli mir, kot 
ga ne doživljamo noben večer v letu. Ne-
kaj svetega je lega na naše medsebojne 
odnose.
Višek pa je lepota svetega večera vedno 
dosegla, ko smo se premraženi zbra-
li k polnočnici. Ko se je s kora oglasila 
pesem Sveta noč, blažena noč, se mi je 
zdelo, kot da Bog prav zame prihaja v to 
mrzlo noč. Že sama beseda blaženost 
pomeni biti v stanju popolne sreče. In ta 
sreča je največja takrat, ko smo neko-
mu blizu. In ni čudno, da prav najlepša 
in najbolj znana božična pesem opeva 
našo srečo ob osebnem srečanju z živim 

Bogom. Tega srečanja na letošnji božič-
ni večer želim vsem ljudem dobre volje.
Dragi Žirovci in vsi, ki prebirate te vrsti-
ce! Vam in vsem vašim domačim želim 
toplino in blagoslova božične noči. Naj 
nas božični in novoletni prazniki pove-
žejo med seboj, da bomo kot pred 31 leti 
tudi letos složno in ponosno praznova-
li dan samostojnosti in enotnosti naše 
drage domovine Slovenije.

Božični večer

Andrej Jemec
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OLGA VONČINA

Prav v teh dneh se namreč zaključuje 
postopek podelitve koncesije za izvaja-
nje obvezne občinske gospodarske služ-
be 24-urne dežurne službe v okviru po-
grebne dejavnosti. Ta zajema prevoz od 
kraja smrti do hladilnih prostorov ozi-
roma do zdravstvene ustanove (zaradi 
izvedbe obdukcije, odvzema organov ali 
drugih postopkov) ter uporabo hladilnih 
prostorov.  

Koncesionar bo torej pristojen za prvi 
prevoz pokojnika, umrlega na območju 
občine. Storitev bo zaračunana naročni-
ku pogrebnih storitev po enotni ceni, ki 
jo bo določila občina. Vse druge storitve v 
zvezi s pogrebom ostajajo tržne, kar po-
meni, da naročnik lahko izbere katerega 
koli ponudnika pogrebnih storitev. Kaj 
to pomeni v praksi? V primeru, ko oseba 
umre na območju občine Žiri, bo treba 
poklicati izbranega koncesionarja za prvi 
prevoz pokojnika do hladilnice. Kadar bo 

oseba umrla zunaj občine, bo prvi prevoz 
opravil izvajalec, ki je krajevno pristojen 
v kraju smrti. Od tu naprej ni sprememb, 
svojci naročijo izvedbo pogreba tako, kot 
je veljalo doslej, pri izvajalcu pogrebnih 
storitev po lastni izbiri. Ni torej nujno, da 
tudi pogreb opravi izvajalec prvega prevo-
za, lahko se odločite drugače.
Podatke o koncesionarju bomo objavili 
v naslednji številki Žirovskih novic in 
na spletni strani, ko bo postopek izbire 
končan.

Uvedba dežurne službe pri pogrebni dejavnosti
Predvidoma s prvim januarjem prihodnje leto bo v občini Žiri uvedena sprememba 
pri izvajanju pogrebne dejavnosti.

MATEJA RANT, FOTO: ARHIV OBČINE

V Račevi so v oktobru začeli obnovo 600 metrov dolgega odse-
ka z navezavami na lokalne ceste, je pojasnil višji svetovalec 
za komunalno infrastrukturo na Občini Žiri Franci Kranjc. 
"Izvajalci so bili zelo prizadevni, zato so pred časom gradbena 
dela končali, za nekaj malenkosti, kot je recimo ureditev ban-
kin, pa bodo poskrbeli takoj, ko sneg skopni." Sočasno z obno-
vo ceste so asfaltirali tudi dvorišče pred gasilskim domom v 
Račevi. Dela so bila vredna okrog 400 tisoč evrov.

Za rekonstrukcijo cestišča so v minulih mesecih poskrbeli 
tudi na Breznici, kjer so obnovili dobrih 750 metrov dolg od-
sek. "Prvotno je bila sicer predvidena obnova nekoliko krajše-
ga odseka, in sicer v dolžini petsto metrov. A smo se potem 
odločili, da bomo na račun tega, da za začetek položimo samo 
grobi asfalt, 'rešili' nekoliko daljši odsek," je pojasnil Kranjc. 
Tako kot v Račevi jih je tudi tukaj pri delih prehitel sneg, tako 
da bosta ureditev bankin in postavitev odbojnih ograj mora-
li še počakati, prihodnje leto pa bodo položili še fini asfalt. 
Omenjena naložba je bila vredna 180 tisoč evrov.

Obnovili dve lokalni cesti
V Račevi in na Breznici so pred zimo že skoraj končali obnovo tamkajšnjih lokalnih 
cest, dela bodo nadaljevali, ko bodo vremenske razmere to spet dopuščale.

Obnovljena cesta v RačeviObnovo je dočakala tudi cesta na Breznici.
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JANA JENKO, FOTO: ARHIV PGD DOBRAČEVA

Minister je svoj obisk začel na Občini Žiri, kjer se je srečal z 
županom Janezom Žakljem in predstavniki občinske uprave, 
nadaljeval pa v Alpini, ki že vrsto let uspešno sodeluje z mini-
strstvom za obrambo in skrbi za dobavo kakovostne obutve, 
prilagojene slovenski vojski in njenim potrebam. Alpina, sicer 
v lasti DUTB, je ta čas v postopku prodaje, s čimer so seznanili 
tudi ministra, ki je ob tem dejal, da konkretnih postopkov po-
teka prodaje ne pozna natančno, da pa je vsekakor cilj države 
tudi to, da se v Žireh ohranijo kakovostna delovna mesta. 
S slednjim se je strinjal tudi župan Janez Žakelj in poudaril, 
kako pomembno je, da postopek lastninjenja teče korektno, 
ter dodal, da si vsi želijo v občini Žiri ohraniti proizvodnjo 
kakovostne obutve, tako športne in pohodniške kot tudi mo-
dne. Sam vladni obisk Gorenjske in ministra Tonina v Žireh 
pa ocenjuje zelo pozitivno: ''Mislim, da je zelo pomembno, da 
vlada ve, kaj se dogaja na terenu, da lahko sprejema ukrepe, 
ki so smiselni in pomagajo ljudem pri njihovih vsakodnev-
nih težavah.''
Ob koncu obiska se je minister Tonin srečal še s predstavniki 
PGD Dobračeva. ''Obisk pristojnega ministra je za naše gasil-
sko društvo velika čast in potrditev dobrega dela na vseh po-
dročjih,'' pravi predsednik Janez Tratnik in dodaja, da so kot 
gasilska enota širšega pomena in osrednja gasilska enota v 
občini Žiri ministru ob obisku pokazali obnovljene operativne 
prostore in predstavili potek nabave nove gasilske avtocister-
ne, ki jo pričakujejo prihodnje leto. Minister pa jim je na krat-
ko predstavil novosti na področju operativnih gasilcev, saj se 
številna prostovoljna društva že srečujejo s pomanjkanjem 
ustrezno usposobljenih mladih operativcev. Obisk so dobra-

čevski gasilci zaključili z obljubo, da bodo tudi v prihodnje ga-
silske naloge tako v občini kot na državnem nivoju opravljali 
vestno in strokovno.

Žiri obiskal obrambni minister Matej Tonin
V okviru vladnega obiska na Gorenjskem je občino Žiri obiskal Matej Tonin, minister 
za obrambo in podpredsednik vlade, ki se je ob tej priložnosti srečal z županom 
Janezom Žakljem, vodstvom Alpine in predstavniki PGD Dobračeva.

Minister Tonin na obisku v PGD Dobračeva

ANDREJ POLJANŠEK

Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) je 
namreč zahtevalo, da se izvede celovita 
presoja vplivov na okolje kot posledica 
sprememb OPN Občine Žiri. Občina je 
naročila okoljsko poročilo, uskladila 
osnutek OPN z ugotovitvami poročila in 
ga v digitalni obliki posredovala na MOP 
v obravnavo. To poročilo smo morali na 
zahtevo ministrstva za zdravje dopol-

niti in ga ponovno poslati v potrditev.  
Kako naprej? Kdaj bo OPN sprejet? Na 
to vam ne moremo podati natančnega 
odgovora. Lahko navedemo le okvirne 
roke, pri čemer občina lahko le prosi 
za čimprejšnjo obravnavo. Najprej sle-
di enomesečna javna razgrnitev doku-
mentov na Občini Žiri, v sklopu katere 
se bo opravila tudi javna obravnava. 
Sledi priprava odgovorov na pripombe 
in njihov sprejem na občinskem svetu. 

Nato ministrstva zaprosimo za druga, 
dokončna mnenja. Glede na zakonsko 
predviden čas upamo, da bodo mini-
strstva ta mnenja podala v maksimal-
no treh mesecih. Nato sledi sprejem na 
občinskem svetu in objava v uradnem 
glasilu.
Upamo, da bodo dokumenti sprejeti do 
poletja prihodnje leto, vendar to ni od-
visno le od Občine Žiri, pač pa od posa-
meznih soglasodajalcev.

Občinski prostorski načrt – OPN
Občinski prostorski načrt – sprememba št. 3 je v postopku celovite presoje vplivov na 
okolje prejela odločbo o ustreznosti.
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JANA JENKO, FOTO: ARHIV AMBULANTE ARCUS MEDICI

Smiselno je tudi cepljenje, ne le proti covidu-19, temveč tudi 
proti gripi, pnevmokokni pljučnici in klopnemu meningoen-
cefalitisu. Pa tudi skrb za zdravo in razgibano telo, pri čemer 
vam lahko pomaga letošnja akcija Razgibani december. 

ODSTOTEK CEPLJENIH NARAŠČA, VELIKO JE ZANIMANJA  
ZA TRETJI ODMEREK

Število aktivno okuženih z virusom covida-19 v Žireh v za-
dnjem obdobju na veselje vseh upada, tudi na račun prece-
pljenosti. V Žireh je ta čas polno cepljenih 58 odstotkov obča-
nov, z vsaj prvim odmerkom pa 61 odstotkov. Ob primerjavi 
podatkov iz prejšnjega meseca je razvidno, da je število tistih, 
ki se odločajo za prvi odmerek, majhno, medtem ko je za-
nimanje za drugi in tretji, poživitveni odmerek zelo dobro. 
''Zanimanje za tretji odmerek je veliko, pri tem pa posebej 
izstopajo starejši in zaposleni, katerih narava dela predsta-
vlja večje tveganje za prenos okužbe, kot so učitelji, zaposleni 
v storitveni dejavnosti …'' pravijo v Ambulanti Arcus Medi-
ci in dodajajo, da poživitveni odmerek ne pomeni le zaščite 
posameznika, ampak pripomore tudi k manjšemu širjenju 
okužbe v populaciji. Še posebno tretji odmerek priporočajo 
vsem, ki so bili cepljeni z vektorskima cepivoma Janssen ali 
AstraZeneca, saj je njuna zaščita nekaj mesecev po cepljenju 
bistveno slabša. 

SMISELNO TUDI CEPLJENJE OTROK

Statistika precepljenosti se glede na starostne skupine prak-
tično ne spreminja. V zadnjem obdobju so v Ambulanti sicer 
zabeležili nekaj višji odstotek cepljenih v najbolj delovno ak-
tivni starostni skupini med 18. in 50. letom, vendar poudar-
jajo, da je ta še vedno prenizek za večji učinek: ''Statistični 
podatki kažejo, da je v zadnjem obdobju večina obolelih za 
covidom-19 prav iz omenjene starostne skupine, sočasno pa 
beležimo tudi večjo pojavnost zapletov, kot sta t. i. dolgi co-
vid in covidna pljučnica, v starostni skupini med 30. in 45. 
letom, kar je dovolj zgovoren podatek, da je cepljenje smisel-
no. Zaradi preprečevanja širjenja okužb in posledično omo-
gočanja nemotenega izobraževalnega procesa, ki je manjkrat 
prekinjen zaradi karanten, je smiselno tudi cepljenje otrok 
in mladostnikov.'' Slednje prav tako poteka v Ambulanti Ar-
cus Medici, kjer do sedaj beležijo konstantno zanimanje za 
cepljenje otrok in mladostnikov, zanimivo pa je tudi dejstvo, 
da je precepljenost v posameznih razredih osnovne in tudi 
srednjih šol zelo visoka. 

NA VOLJO TUDI HITRA TESTIRANJA IN MOŽNOST  
DRUGIH CEPLJENJ 

V Zdravstvenem domu Žiri je trikrat tedensko, po predho-
dnem naročanju, občanom še vedno na voljo testiranje s hi-
trimi antigenskimi testi, obseg pa povečujejo v skladu z zani-
manjem. Ob prehladnih znakih in sumu na okužbo z novim 

koronavirusom paciente na PCR-testiranje običajno naročajo 
v Zdravstvenem domu Škofja Loka, po potrebi tudi drugod, 
saj število testiranj v zadnjih tednih narašča tudi na račun 
virusnih obolenj, ki predstavljajo dodatno obremenitev v am-
bulantah – za izključitev covida-19 ob prehladnih znakih je 
namreč potrebno PCR-testiranje. 
Poleg cepljenja proti covidu-19, ki je v Žireh zelo dobro dosto-
pno, pa so v tem času aktualna tudi nekatera druga ceplje-
nja. Zelo pomembno je cepljenje proti gripi, ki ga priporočajo 
predvsem starejšim in kroničnim bolnikom, cepljenje proti 
pnevmokokni pljučnici je smiselno vse leto, trenutno pa je 
idealen čas za cepljenje proti klopnemu meningoencefalitisu. 

VESELI DECEMBER JE TUDI LETOS RAZGIBAN

Za krepitev zdravja, imunske odpornosti in gibljivosti pa so 
v Ambulanti Arcus Medici ponovno poskrbeli z Razgibanim 
decembrom ter 24 gibalnimi izzivi za 24 dni. Projekt, ki so ga 
tudi letos podprla številna žirovska športna društva, je na-
menjen promociji telesne dejavnosti s preprostimi gibalnimi 
izzivi, primernimi za vse. Razgibani december, ki je že lani 
naletel na dober odziv, je letos v gibanje spravil še več posa-
meznikov, saj dnevne izzive opravi od 80 do 150 oseb, pravijo 
v Ambulanti in dodajajo, da se lahko gibati začnete že danes. 
''S telesno dejavnostjo se je zdravo ukvarjati ves čas, seveda 
so glede na naše vsakodnevne obveznosti prisotna nihanja 
v obsegu in intenzivnosti. Novoletne zaobljube pa so lepa 
priložnost, da si postavimo dodatne cilje in izboljšamo po-
dročja telesnega fitnesa, pri katerih vemo, da smo slabši.'' Za 
diagnostiko in nasvet v okviru preventivnega zdravstvenega 
pregleda, mišično-skeletnih bolečin ali povsem individualno 
so vam strokovnjaki v Ambulanti Arcus Medici (Kineziologija) 
vedno na voljo.

Decembrski izziv je razgibanost
Število novih okužb z novim koronavirusom v Žireh upada, kljub temu pa sta 
previdnost in ustrezna preventiva še vedno na mestu.

Cepljenje proti covidu-19
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MATEJA RANT, FOTO: TANJA MLINAR

Oder je tako dobil povsem novo podobo, saj so odstranili prej-
šnje talne obloge iz tekstila in jih nadomestili z ladijskim po-
dom iz macesna, ki so ga prebarvali na črno. "To je zdaj res 
pravi gledališki oder," je zadovoljen Evgen Podobnik iz DPD 
Svoboda. Za obnovo odra so odšteli dobrih dvajset tisoč evrov, 
pri čemer je polovico sredstev zagotovila občina, preostalo so 
dodali iz lastnih sredstev, ki jim jih občina namensko zagota-
vlja za delovanje DPD Svoboda.
V sklopu obnove so še prepleskali stene na odru in obnovili 
stopnice na oder. "Pomladili" so tudi garderobe, kjer so prav 
tako obnovili dotrajan parket in prebelili stene. "Zaradi ukre-
pov v zvezi s korono že nekaj časa ne moremo pripravljati 
predstav, zato smo se odločili, da je to idealen čas za obnovo. 
Tako bomo imeli kaj pokazati, ko se bodo gledalci spet začeli 
vračati," je dejal Podobnik. V sklopu abonmaja bi morali že 
marca uprizoriti zadnjo predstavo, ki so jo zaradi ukrepov 
za preprečevanje širjenja covida-19 odpovedali, ta čas pa še 
ne vedo, kdaj jo bodo lahko gostili na žirovskem odru. Gre za 
predstavo SNG Nova Gorica Tutošamoto, ki je pod pogoji, ki so 
zdaj v veljavi, ko bi v dvorani s štiristo sedeži lahko sprejeli le 
dvesto gledalcev, zaradi stroškov niso sposobni izpeljati, saj 
se jim finančno ne bi pokrila, je opozoril Podobnik. Tudi fil-
me v dvorani vrtijo le občasno, saj se ljudje po Podobnikovih 
besedah zaradi strahu pred okužbo še vedno izogibajo zaprtih 
prostorov, dodatna ovira pa je še izpolnjevanje pogoja PCT. V 
DPD Svoboda se pripravljajo tudi na ponovno uprizoritev pred-
stave Navihana Rozi, saj so pred epidemijo lahko pripravili le 
premiero.
Po prenovi pa po besedah Evgena Podobnika že kličeta tudi 
dvorana in vhod v dvorano, ki so ju zadnjič obnovili leta 1981.

Oder s pomlajeno  
podobo
V dvorani DPD Svoboda so v času, ko 
ukrepi v zvezi z epidemijo koronavirusne 
bolezni niso dopuščali izvedbe predstav, 
obnovili dotrajani oder.

Evgen Podobnik pred obnovljenim odrom

Drage občanke, dragi občani!
Vstopili smo v mesec december in s tem čas, ko pogledamo, v 
kakšni meri nam je uspelo uresničiti zastavljene cilje, hkrati 
pa je čas načrtovanja aktivnosti za leto, ki prihaja. 
Še en velik projekt se bliža zaključku. Dom starejših obča-
nov je že skoraj v celoti funkcionalno opremljen, čaka le še 
kadrovsko zasedbo in prve varovance. Je pa res, da so infor-
macije investitorja SeneCura Slovenija dokaj skope in se bo 
najbrž šele z začetkom obratovanja pokazalo, v kakšni meri 
in oblikah bo koncesionar zmožen izvajati institucionalno 
oskrbo starejših. Zagotovo bo domska nastanitev v začetku 
predstavljala glavni delež, je pa veliko takšnih, ki bi si želeli 
druženja in aktivnosti čez dan, vseeno pa bi radi zvečer legli 
v svojo posteljo.
Kar nekaj projektov, med njimi je največji ta čas zagotovo 
ureditev povezovalne ceste skozi industrijsko cono, lovi za-
dnje roke za začetek realizacije, pa bi morala biti dela gle-
de na proračunske postavke za leto 2021 in kandidiranje za 
evropska sredstva že v polnem zamahu. Če je v zdravstvu 
težava v kadrovski podhranjenosti, pa gre v tem primeru 
očitno za strokovno podhranjenost. Situacija se je z nekaj 
kadrovskimi zamenjavami in prerazporeditvami v občinski 
upravi sicer popravila, je pa zamujeno v tako dolgotrajnih in 
kompleksnih postopkih težko nadoknaditi.
Po večletnem čakanju so narejeni tudi prvi koraki k realiza-
ciji izgradnje kanalizacijskega omrežja z malo čistilno na-
pravo na Selu. Žal sama "gravitacijska" izvedba ne dopušča, 
da bi se lahko vsi krajani priključili na novo kanalizacijo. 
S postavitvijo dodatnega črpališča bi se investicija močno 
podražila in je zato prevladalo mnenje, da bi bilo ceneje 
problematiko fekalnih izpustov izvzetih objektov reševati 
posebej.
Ob rekonstrukciji ceste skozi Selo baje ni bilo posluha, da bi 
sočasno položili tudi cevi za optiko. Upam, da se bo do za-
četka del na kanalizacijskem omrežju pojavil kak zaintere-
siran operater in se priključil s svojim vodom. Kakovostna 
internetna povezava že davno ni več samo domena podjetij 
in različnih institucij, ampak je vsakdanja potreba. To se je 
še zlasti izkazalo v času zaprtja šol, ko so se učenci in dijaki 
šolali od doma. 
Ob omenjanju severozahodnega dela žirovske kotline ni 
mogoče mimo delno zgrajene kolesarske/peš povezave do 
Žirov. Dokončani del ob Sori s pridom uporabljajo različ-
ne rekreacijske skupine, tisti, ki jim je bil projekt prvotno 
namenjen, pa se do centra mesta še vedno najvarneje s ko-
lesom pripeljejo, če je to shranjeno v avtu ali nameščeno 
na prtljažnik. Morda bo kaj več sreče s pobudo za izgradnjo 
pločnikov med Selom in Kovačevim klancem ob glavni ce-
sti. 
Pobud in idej za izboljšanje kakovosti življenja v občini je ve-
liko. Želimo si, da bi jih čim več lahko tudi uresničili. Prav 
tako kot je iskrena želja, da bi prihajajoče praznične dni pra-
znovali zdravi in v krogu tistih, s katerimi ste najraje! Pred-
vsem pa: Pazite nase in ostanite zdravi!

Božidar Cankar
SD
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Na Občini Žiri zagotavljajo zimsko služ-
bo na 138 kilometrih občinskih cest, za 
izvedbo del imajo sklenjeno pogodbo z 
devetimi izvajalci, ki si po potrebi pri-
skrbijo dodatno pomoč. "Zimska služ-
ba začne ceste plužiti, ko zapade deset 
centimetrov snega, je pa pri tem tre-
ba upoštevati več dodatnih faktorjev, 
kot so temperature, napoved dodatnih 
padavin, lokacija in podobno,'' pravi 
Franci Kranjc, ki kot višji svetovalec za 
komunalno infrastrukturo skrbi tudi 
za področje izvajanja zimske službe, in 
dodaja: 'Izvajanje zimske službe z vi-
dika izvajalcev ni enostavno. Stalno je 
treba biti v pripravljenosti, spremljati 
vremenske napovedi, ponoči vstajati in 
preverjati količine zapadlega snega, mo-
rebitno poledico. Izvajalci zimske službe 
so po potrebi v stalnem kontaktu z nami, 
odgovornimi na občini. Pogosto je treba 
sprejemati neke odločitve, za katere ne 
veš točno, ali so pravilne.''
Izvajanje zimske službe na občinskih 
cestah je zahtevna naloga, ki jo izvajal-
ci v Žireh opravljajo zelo dobro. Res pa 
njihovo delo, sploh ob večjih količinah 
snega, terja več časa, previdnosti in ne 
nazadnje tudi malo potrpežljivosti pri 
vseh uporabnikih cest, saj si tudi sami 
želijo hitro in kakovostno opraviti svo-
je delo ter očistiti tako cestišča kot tudi 
pločnike. Pri izvajanju zimske službe pa 
velja omeniti še, da Občina Žiri skrbi le 
za izvajanje zimske službe na občinskih 
cestah, za regionalne so zadolženi drugi 
izvajalci. Kranjc poudarja: ''Občina nima 
vpliva na izvajanje zimske službe oziro-
ma vzdrževalnih del na državnih cestah. 
Če smo obveščeni o kakršnihkoli nepra-
vilnostih na teh cestah, pa seveda obve-
stilo posredujemo pristojnim službam.''

ZA BOLJŠO PROMETNO VARNOST  
POMEMBNA PREVENTIVA IN  
SODELOVANJE 

Ocena prometne varnosti v Žireh je do-
bra, še vedno pa področje nudi precej 
možnosti za izboljšanje, pravi Marijan 

Dolenec, član Sveta za preventivo in 
vzgojo v cestnem prometu ter predse-
dnik ZŠAM. ''Najbolj na udaru so tudi v 
zimskih dneh starejši in najmlajši ude-
leženci v prometu oziroma težje gibljivi 
sprehajalci, tudi zato, ker jim vozniki 
ne omogočijo varne hoje po pločnikih, 
saj je zaparkirano vsepovprek,'' poudar-
ja. Prav zato v okviru Sveta za preventi-
vo in vzgojo v cestnem prometu veliko 
časa posvečajo preventivi. ''Začenjamo 
pri mladini v prvem razredu in nada-
ljujemo tudi kasneje. V večernih urah 
jih opozarjamo na nevarnost na tere-
nu, opominjamo jih na uporabo kre-
sničk ali svetlečih trakov – vsako leto 
med občane razdelimo okoli štiristo 
kresničk in svetlečih trakov, ki jih kar 
lepo uporabljajo, prav tako pa vsako leto 
pripravimo tudi predavanje o novostih 
v cestnem prometu za vse občane, ki jih 
to zanima.''
Poziv k dodatni previdnosti, še posebno 
v zimskih razmerah, pa vsem udeležen-
cem v prometu pošiljajo tudi policisti. Ti 
imajo zaradi slabših razmer na cestah 
te dni še več dela, zato je odgovornost 
posameznikov toliko pomembnejša, po

udarja Boštjan Peternelj, vodja policij-
skega okoliša Žiri. ''V teh zimskih dneh, 
ko lahko vsakodnevno pričakujemo 
bistveno poslabšanje pogojev, policisti 
apeliramo na udeležence cestnega pro-
meta, da so potrpežljivi in upoštevajo 
cestnoprometne predpise. Voznike po-
sebej opozarjamo, da vozila opremijo z 
zimsko opremo, ki jo predpisuje zako-
nodaja. Pred vožnjo naj z vozil očisti-
jo sneg in led, da ta ne pada z vozil in 
zmanjšuje voznikovega vidnega polja, 
prav tako pa naj hitrost in način vo-
žnje prilagodijo prometnim razmeram 
in stanju vozišča. Za hojo morajo pešci 
uporabljati za to namenjene površi-
ne za pešce, za boljšo vidljivost pa naj 
uporabljajo svetlejša oblačila in razne 
odsevnike, kot so trakovi, kresničke …'' 
Poleg dobro opravljenega dela zimskih 
služb pa je za dobro prometno varnost, 
zlasti pri pripravi preventivnih akcij, 
pomembno tudi sodelovanje različnih 
deležnikov na lokalni ravni, pravi Pe-
ternelj in ob tem poudarja odlično sode-
lovanje policije z občinskim Svetom za 
preventivo in vzgojo v cestnem prometu 
ter ZŠAM in AMD Žiri. 

Dobra zimska služba – večja prometna varnost
Zima, ki nas je letos že zelo zgodaj razveselila s svojo idilično podobo in kar 
precej debelo snežno odejo, pa s seboj ne prinaša le iskrenega veselja najmlajših 
in navdušenja ljubiteljev zimskih športov, temveč občinam nalaga tudi skrb za 
zagotavljanje prometne varnosti z ustreznim izvajanjem zimske službe.

Pešbus – ena od akcij Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu za varnejše šolske 
poti.
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Krajevna organizacija Rdečega križa (RK) in Občina Žiri konec 
leta običajno pripravita tradicionalno srečanje starejših, na 
katero povabijo občane, stare 78 let in več. Temu so se morali 
letos že drugo leto zapored zaradi epidemije covida-19 odpo-
vedati, a to ne pomeni, da so na starejše čisto pozabili.
"Zaradi varovanja zdravja in preprečevanja širjenja okužb je 
bilo letos zmanjševanje stikov med ljudmi, izogibanje druže-
njem in večjim prireditvam nujno. Zato je že drugič odpadlo 
tradicionalno oktobrsko srečanje starejših občanov," je poja-
snila Marija Kokalj iz krajevne organizacije RK Žiri. A so se 
starejših spomnili z dopisom, v katerem so jim zaželeli lepe 
praznike. Voščilu so priložili darilni bon, ki ga lahko unovčijo 
v trgovinah M Sore. Na ta način so obdarovali okrog 380 obča-
nov. Vsem sokrajanom, ki bivajo v domovih za starejše zunaj 
Žirov, pa so tudi letos poslali voščilnice. Vsako leto v krajev-
ni organizaciji RK obdarujejo še ljudi s posebnimi potrebami, 
spomnijo pa se tudi nekdanjih odbornic Rdečega križa. 

Niso pozabili na starejše
Tradicionalnemu srečanju starejših so se morali zaradi epidemije koronavirusne 
bolezni tudi letos odreči, kljub temu pa so se na Rdečem križu in Občini Žiri spomnili 
nanje vsaj z majhno pozornostjo. 

Voščila so letos pripravili za skoraj 380 občanov.

MATEJA RANT, FOTO: ARHIV SENECURE

Uporabno dovoljenje za dom za ostarele v Žireh po besedah 
poslovne direktorice SeneCure za Slovenijo Sande M. Gavra-
novič pričakujejo do konca leta. "Tako bi se lahko po novem 
letu v dom tudi začeli vseljevati novi stanovalci." Doslej so 
prejeli že več kot 77 vlog, največ je zanimanja za oskrbo I, za 
kar so prejeli 33 vlog, sledi 14 vlog za oskrbo IV, 13 vlog za oskr-
bo II in 10 vlog za oskrbo III, je razložila Sanda M. Gavranovič.
Zapleta pa se pridobivanju ustreznega kadra. Zaradi tega bi 
lahko prišlo do zamika pri sprejemu prvih stanovalcev, če-
prav je dom v celoti opremljen in bodo imeli vsa potrebna do-
voljenja, ugotavlja Sanda M. Gavranovič. V domu bodo pred-
vidoma zaposlili 34 novih sodelavcev, pri čemer so veliko vlog 
prejeli že brez razpisov. A nekatere razpise bodo v prihodnje 
še ponavljali, saj primanjkuje kandidatov za večino delovnih 
mest, je pojasnila Sanda M. Gavranovič. Zaposlitve nudijo 
na različnih področjih – iščejo kuharje, negovalce, strežnike, 
medicinske sestre oziroma medicinske tehnike, socialne de-
lavce, čistilke ... Predvidevajo, da jim bo vsa prosta delovna 
mesta uspelo zapolniti do marca prihodnje leto, saj z nekate-
rimi že opravljajo razgovore. Tako kot pri sprejemanju stano-
valcev imajo tudi pri zaposlitvah v domu prednost domačini, 
saj jim je pomembna lokalna vpetost doma v kraj. "Vsak, ki bi 

se želel zaposliti v novem domu, lahko svojo prijavo odda na 
elektronski naslov kadri.ziri@senecura.si. Razpise za posa-
mezna prosta delovna mesta objavljamo tudi na naši spletni 
strani."

Primanjkuje kadra za novi dom
Novi objekt doma za ostarele že dobiva končno podobo, za večino delovnih  
mest v domu pa jim ta čas še primanjkuje kandidatov.

Novi dom za ostarele že čaka na prve stanovalce.
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JOŽE STANONIK

Leto 2021 je prineslo številne izzive in preizkušnje, s kateri-
mi smo se spoprijemali po najboljših močeh. Naj vam drob-
na razmišljanja o življenju v Združenih državah Amerike, v 
afriški kraljevini Burundi, na Nizozemskem, Kitajskem, v 
Avstraliji in Argentini polepšajo praznične dneve. Ob tej prilo-
žnosti bi se rad iskreno zahvalil vsem žirovskim rojakom, ki 
so svoja razmišljanja strnili v krajši zapis, kot tudi vsem Ži-
rovcem, ki so pomagali pri pridobivanju kontaktov. Vznesen 
dan samostojnosti in enotnosti ter lepe božično-novoletne 
praznike! Srečno 2022!

MARKO MLINAR, NIZOZEMSKA

Jeseni in pozimi so dnevi najmanj uro krajši kot v Sloveni-
ji, zato se Nizozemci, med katere sodim tudi sam – kraljica 
Beatrix mi je namreč dala potrdilo, da sem državljan Nizo-
zemske – največ zadržujemo doma. Zvečer se dnevna soba 
osvetli in s tem preganja tema. Tudi tukaj praznujemo sv. 
Martina - otroci zvečer z lučkami pridejo pred vrata in zapo-
jejo, v zahvalo dobijo sladkarije. Prvo soboto po Martinu že 
pride Miklavž. Miklavža lahko srečaš povsod vse do 5. decem-
bra, potem se vrne nazaj v Španijo; 5. decembra imamo da-
rilni večer. Ta večer ne dobijo daril samo otroci, ampak tudi 

odrasli, saj otroci prav tako uživajo, če lahko obdarijo starše. 
Po odhodu Miklavža se postavi božično drevo. V tem času se 
pečejo posebna peciva, ki jih med letom ni mogoče dobiti. 
Zelo značilne za ta čas so "olie bollen" in "applflappen" – nekaj 
podobnega kot krofi oziroma miške in ocvrta jabolka. Za novo 
leto je tukaj ogromno ognjemetov. Izkoristil bom priložnost 
za voščilo: blagoslovljen božič in srečno novo leto. 

MIHA GANTAR, KITAJSKA

Živim v Zhongshanu na Kitajskem, kamor sem se preselil 
pred štirimi leti. Ljudje so večinoma prijazni, do tujcev sprva 
nekoliko zadržani. So zelo delavni, kar lahko potrdim iz la-

stnih izkušenj. Vreme na jugu Kitajske je večino leta "toplo" – 
od aprila do oktobra se temperature povzpnejo do 40 stopinj. 
Seveda še vedno včasih pogrešam domačo hrano, saj tofu ni 
enako kot sir in riž ni boljši od domače salame; pa tudi nara-
vo, svež zrak in seveda vse prijatelje, s katerimi sem odraščal, 
sorodnike, domače ... A z današnjo tehnologijo in spletom se 
stiki precej lažje ohranjajo kot včasih.
Na Kitajskem novo leto praznujemo nekoliko kasneje, letos 
1. februarja, zato prazničnega vzdušja pri nas še ni. Novo 
leto tukaj je v znamenju preživljanja časa z družino. Vsem 
Žirovkam in Žirovcem, znancem, prijateljem, družini in so-
rodnikom ob iztekajočem se letu želim vesele praznike, polne 
sreče, ljubezni, optimizma in energije za cilje, ki ste si jih za-
stavili za prihajajoče leto. Srečno novo leto! 

BOGDANA KAVČIČ, BURUNDI

Teče že petdeseto leto, odkar sem se dotaknila afriških tal. 
Med vsem tem časom sem delovala v treh državah: Burun-
diju, Ruandi in Centralnoafriški republiki. Vsa ta leta so bila 
zaznamovana s trpljenjem vseh vrst, od vojn do beguncev. Na 

Voščila z vsega sveta
V želji, da bi leto 2022 s seboj prineslo veliko mero optimizma in osebnega 
zadovoljstva, želimo voščilom vaših prijateljev in sorodnikov dodati še dobre želje 
žirovskih rojakov, ki jih je pot zanesla po vsem svetu.

Marko Mlinar

Miha Gantar

Bogdana Kavčič



vseh misijonih, kjer sem delovala z drugimi sestrami, so vi-
dne slovenske stopinje in se čuti slovensko srce. V Burundiju 
ta čas zidamo "vzgojno hišo'' za novo skupnost in za prigla-
šenke za našo Družbo. Njen blagoslov bo v decembru, torej ob 
50-letnici prihoda sester v Burundi. 
Božični prazniki so že pred nami. In kaj naj vam zaželim za 
ta sveti čas? Že leta 1972, ko sem delala v dispanzerju, sem v 
popoldanskih urah obiskala Dom za starejše žene. Z njimi so 
bili tudi invalidni otroci. Eden od dečkov je bil paraliziran in 
je potem še oslepel. Mama je jokala, pa ji mali otroček pravi: 
Mama, nikar se ne joči, saj imam še srce, ki te ima rado. In 
še drugi primer, ki se je zgodil v Kiguhuju in ga ne bom ni-
koli pozabila. Podhranjen deček štirih let. Dala sem mu juho 
– koruzno z mlekom. Pa pravi iznad lončka: "Mama – tukaj 
redovnicam pravijo mama – hvala ti zelo, rodi veliko božjih 
blagoslovov." Naj bosta ti dve misli moje voščilo vsem v Ži-
reh. Rojevati božje blagoslove nad vsakega in na vseh poteh te 
naše trpeče zemlje, in tudi če si v popolni temi, srce še vedno 
lahko ljubi. Blagoslovljen božič vsem. 

JANEZ ŽAKELJ, ZDA

Dragi žirovski rojaki, pošiljam vam prisrčen božični in no-
voletni pozdrav iz Minneapolisa. Rojen sem bil v begunskem 
taborišču v Avstriji leta 1948. Sem vesel in ponosen, da so me 
starši vzgojili v tradicionalni veri in vrednotah in me naučili 
slovenskega jezika. V srcu še vedno čutim, da so Žiri in Slo-
venija moj dom. Torej naredim, kar morem, da ohranim slo-
vensko dediščino. Tu v St. Paulu v Minneapolisu sodelujem 
v društvu Twin Cities Slovenians. Že deset let organiziram 
tečaj slovenščine za začetnike. Nekaj časa nas je osebno učila 
imenitna učiteljica iz Ljubljane, ko je delala na minnesotski 
univerzi. Januarja lani, že pred covidom, se je vrnila v Lju-
bljano, nato smo tečaj nadaljevali na Zoomu. Torej smo bili 
pripravljeni za učenje na daljavo, še preden se je pandemija 
začela, in tako nadaljujemo še zdaj.
Iskreno vam želim blagoslovljene praznike in zdravo leto 
2022.

ANA DEMŠAR, ARGENTINA 

Ponosna sem, ker imam slovenske korenine. Leta 2012 sem 
začela študirati slovenščino na filozofski fakulteti v Cabal-
litu. V Sloveniji sem bila prvič leta 2015, ko sem dobila šti-
pendijo za študij na filozofski fakulteti v Ljubljani. To je bila 
nepozabna izkušnja. Spoznala sem sorodnike in deželo svojih 
staršev. 

Tako kot v Sloveniji so božični prazniki v Argentini res po-
seben in blagoslovljen čas. Navada je, da 8. decembra po-
stavimo božično drevo in jaslice. V hišah in na cestah ljudje 
prižigajo lučke, tako da je vzdušje čudovito. Pri nas je poletje, 
pogosto zelo vroče. Večerjamo na prostem in jemo meso na 
žaru, različne solate in za sladico sadno solato ali sladoled. 
Ob tem pijemo argentinsko vino. Spečemo tipično slovensko 
potico in "pan dulce". To je sladek kruh z glaziranim sad-
jem, orehi ali čokolado. Po večerji sledi odpiranje daril. Na 
božični dan gremo v cerkev k maši in potem se družimo z 
drugimi sorodniki ali prijatelji, prav tako se srečamo na no-
voletni dan. Šestega januarja pridejo Sveti trije kralji in pod 
drevesom pustijo darila za najmlajše. 
Iz srca vam želim, dragi Slovenci in sorodniki, srečno, zdravo 
in uspešno iz daljne Argentine. Še enkrat bi vas rada obiskala.

SILVA TRČEK, AVSTRALIJA

Na božični dan bo minilo 53 let, odkar sem zapustila prelepo 
žirovsko kotlino. Obiskala sem jo neštetokrat, zlasti če je bilo 
kaj pomembnega. Veliko mislim na Žiri in Poljansko dolino. 
Imam lepe spomine na nepozabna šolska leta. Božični dne-
vi so v Avstraliji seveda malo drugačni, sovpadajo s šolskimi 
počitnicami in letnimi dopusti. Pri vas mislite na smučišča, 
tu na obale. Ob praznikih ohranjamo staro tradicijo, čeprav 
se zaradi omejitvenih ukrepov v zvezi z epidemijo covida-19 
ni mogoče udeležiti bogoslužja, zato ga spremljamo po sple-
tu. Ob bližajočih se božičnih praznikih vsem krajanom Žirov 
voščim vesele praznike in srečno novo leto.
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Ana Demšar

Silva Trček
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MATEJA RANT

Milena Miklavčič velja predvsem za ne-
utrudno zapisovalko zgodb, s katerimi 
razbija tabuje, povezane s spolnostjo 
naših prednikov, in usod iz vsakdanje-
ga življenja. Pri 69 letih, ko pravi, da je 
na višku življenjskih moči, pa se je svoj 
ustvarjalni naboj odločila usmeriti v 
svoj prvi roman, ki je novembra izšel 
v samozaložbi. Prav tako novembra je 
izšla še njena prva "kuharska" knjiga, 
v kateri je zbrala 39 zgodb in vsako po-
vezala z receptom za jedi, ki jih babice 
lahko pripravljajo s svojimi vnuki. "Se-
veda pa ne bo prav nič narobe, če knjigo 
v roke vzamejo tudi dedki ali starši," se 
posmeje Milena Miklavčič. 

V KUHINJI Z VNUKI

Dogajanje v knjigi Kuharske prismoda-
rije za pobalinčke in babice je postavlje-
no v njeno kuhinjo, v kateri je po njenih 

besedah ves čas zelo živahno, saj pod 
isto streho bivajo kar tri družine. "Ker 
vem, koliko mladih ne zna skuhati niti 
čaja, kaj šele česa drugega, se mi zdi 
fino, da zdaj tudi svoje vnuke, tako kot 
sem že njihove starše, učim, da znajo 
poskrbeti zase. Pa ne samo da si znajo 
kaj skuhati, ampak tudi pospraviti za 
sabo in znati ločiti dobro od slabega in 
se včasih tudi postaviti v kožo nekoga, 
ki ga na prvi pogled mogoče ne razu-
meš, da nikomur ne delaš krivice. Ba-
bice imamo za to čas in izkušnje." Da 
njene zgodbe iz kuhinje ne bi izzvenele 
v prazno, pa je vsaki zgodbi dodala ku-
harski recept, že ničkolikokrat preiz-
kušen z njenimi vnuki. Ti so pomagali 
izbirati tudi navihana poimenovanja 
za recepte, kot so: Juha Sneguljčica, Pu-
ding tete Jane, Jetrna pašteta za mlade 
sladokusce, Pehtine čirule čarule ... Da 
kateremu od vnukov ne bi naredila kri-
vice in bi se v knjigi pojavil manj pogo-

sto kot drugi, je vse njihove prigode str-
nila v dveh likih, Malem in Šefici. Tako 
je v knjigo vtkala trenutke, ki vnuke in 
babice ter seveda tudi dedke povežejo 
med seboj. To so vezi, poudarja, ki tra-
jajo vse življenje.

NJEN PRVI ROMAN

Knjigo Kje je otrok? pa je navdihnila re-
snična zgodba, ki jo je pred leti zapisala 
v Usodah v Gorenjskem glasu. Takrat je 
opisala usodo ženske, ki je še kot mla-
doletna doživela posilstvo, posiljevalec 
pa je nato prišel po njenega otroka, ker 
naj bi ga sama ne bila sposobna vzgajati. 
Šele čez dolga leta ji je spet uspelo nave-
zati stik z njim. Tako je Milena Miklavčič 
začela opažati, da se v medijih pojavlja 
ogromno zgodb o pogrešanih osebah, 
kar ji je nato predstavljalo izhodišče za 
zgodbo, ki je sicer izmišljena. Osrednji 
lik je socialna delavka Kristina, ki skoraj 
šest let zaman išče človeka, ki je ugra-
bil deklico Pio, nekega dne pa Kristino 
najdejo mrtvo. Začne se lov na njenega 
morilca, ki se razkrije šele malo pred 
koncem knjige. "V knjigi sem skušala 
predstaviti tudi senčno plat človeka – 
nismo samo dobri, imamo številne ne-
gativne lastnosti, ki usodno vplivajo na 
naše življenje in življenja bližnjih." Kot 
pravi, ljudje sicer neradi poslušajo take 
zgodbe, a vztraja, ker želi, da bi spoznali 
tudi to plat življenja. Osebno se ji zdi ve-
lik problem, da ljudje v sebi začutijo po-
trebo, da odidejo od doma in se "naredijo 
nevidne", po drugi strani pa jo je groza, 
da takšnim, ki imajo težave, posvečamo 
premalo pozornosti, ko bi bil za to še čas. 
"Pišem o stvareh, zaradi katerih nam ne 
sme biti vseeno." Zato jo še toliko bolj ve-
seli, da ji je uspelo o osebah, ki na ta na-
čin "izginejo", napisati celovito zgodbo. V 
tem smislu je pomenljiva tudi naslovni-
ca, ki prikazuje fantka za tančicami, ki 
predstavljajo skrivnosti, ki nas zastirajo. 
Avtor naslovnice je fotograf David Bec. 
Obe knjigi sta izšli v dvesto izvodih, ki 
so že pošli, tako da obe čakata na po-
natis.

Roman za odrasle in »kuharska knjiga« za otroke
Žirovska pisateljica Milena Miklavčič je bila med sedanjo epidemijo na literarnem 
področju še aktivnejša kot sicer, tako da sta novembra luč sveta ugledali kar dve njeni 
novi knjigi: napet psihološki triler z naslovom Kje je otrok? in Kuharske prismodarije 
za pobalinčke in babice.

Milena Miklavčič z novima knjigama
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Letošnja številka Žirovskega občasnika prinaša kar tri uvo-
dnike. V prvem se je žirovska rojakinja Spomenka Hribar do-
taknila osrednje teme, to je tridesetletnice slovenske države. 
Nova lektorica ŽO Tina Benedičič piše o duhovniku Janezu 
Cerarju, ki je bil v mladosti sam žrtev spolne zlorabe v Cerkvi, 
zdaj pa se zavzema za aktualne žrtve. Urednik Miha Naglič 
pa je v svojem uvodniku predstavil vsebino tokratnega ŽO, ki 
so mu tudi letos priložili še novo knjigo v zbirki Knjižnica ŽO. 
Po Žirovskem horuku v nove čase iz leta 2019 je Milan Kopač 
napisal še "dobračevski horuk v nove čase" z naslovom Kako 
Dobračeva zdaj napreduje! Govori o gospodarskem napredku 
Dobračeve in Žirov v prvih desetletjih 20. stoletja, je pojasnil 
Miha Naglič.
V nadaljevanju so trije intervjuji: z veteranom žirovske politi-
ke Andrejem Poljanškom, založnikom Žirovskega občasnika 
Nacetom Nagličem in direktorico družbe SeneCura Sando M. 
Gavranovič. Osrednji sklop prispevkov je posvečen tridesetle-
tnici države, je razložil Miha Naglič. Milan Kopač je sestavil 
seznam sedemdesetih Žirovcev, ki so se borili za Slovenijo 
v desetdnevni vojni, ki je sledila razglasitvi osamosvojitve. 
Tončka Stanonik, Tina Benedičič, Milena Miklavčič in Tomaž 
Kosmač se v prispevkih spominjajo svojih doživetij v dneh 

osamosvojitve, pesnik Janez Ramoveš pa v pesmi Dan držav-
nosti v poljanskem narečju na svoj način izrazi razočaranje 
nad tistim, kar je v naši državi narobe zdaj in kar izničuje do-
sežke osamosvojitve. ŽO prinaša še dva raziskovalna članka, 
predstavitve knjig in priložnostne zapise. V likovni prilogi, ki 
jo je tudi letos pripravil Stane Kosmač, pa predstavljajo osnu-
tek načrta za ureditev središča mesta Žiri. 

Izšel »zbornik za vsa vprašanja na Žirovskem«
Osrednja tema letošnje, že 51. številke Žirovskega občasnika (ŽO) je tridesetletnica 
Republike Slovenije.

MATEJA RANT

"Pravljica o klekljarici Polonci je samo 
eno od mnogih besedil s klekljarsko 
tematiko, ki sem jih zapisovala v za-
dnjih tridesetih letih, potem ko sem se 
vse bolj odtujevala rodnemu okolju, ki 
me je zaznamovalo prav z ljubeznijo do 
klekljanja," je pojasnila Tončka Stano-
nik in dodala, da fizična oddaljenost ni 
mogla pretrgati navezanosti na bogato 
kulturno izročilo rodnih Žirov. "Tudi v 
mestu sem si kdaj pa kdaj privoščila 
'počitek' ob klekljarski blazini, obisko-
vala sem poletne klekljarske tečaje v 
Idriji, s svojimi čipkami sodelovala na 
razstavah in se preizkusila na klekljar-
skih tekmovanjih. Potem sem začela o 
klekljanju pisati tudi črtice in kratke 
zgodbe." Klekljarica Polonca po njenih 

besedah sodi prav na začetek njene 
pisateljske dejavnosti, v čas, ko se je s 
kratkimi zgodbami in pravljicami ogla-

šala v otroških radijskih oddajah. Svojo 
klekljarico, je dejala Tončka Stanonik, 
pa je ves čas videla tudi v barvah: vi-
dela jo je ob oknu, ko kleklja, videla je 
stezo, po kateri je s čipkami, zavitimi v 
platno, odhajala v dolino, predstavljala 
si je velika mesta, v katerih se je mudil 
trgovec, ko je, hodeč po svetu, prodajal 
Polončine čipke ... A čeprav enako rada 
piše, kot premetava klekeljne, z belimi 
nitmi vsega tega ni mogla pričarati, je 
priznala. Zato ji je na pomoč priskoči-
la ilustratorka Dunja Kofler, s katero že 
dolgo sodelujeta. V nekatere ilustracije 
so vstavljene tudi čipke, ki jih je po raz-
ličnih predlogah sklekljala pisateljica. 
Pravljica bo po zaslugi Mohorjeve druž-
be izšla tudi v nemškem prevodu, je še 
dejala Tončka Stanonik, posvetila pa jo 
je vsem klekljaricam.

Pravljico posvetila vsem klekljaricam
Pri Mohorjevi družbi v Celovcu bo v teh dneh izšla nova knjiga Tončke Stanonik  
z naslovom Klekljarica Polonca.

Klekljarica Polonca v čipki
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Letošnje leto je prineslo spremembe na 
čelu našega orkestra. Z Brankom Mra-
kom smo zaključili zelo uspešno obdo-
bje, v katerem smo med drugim zmagali 
na državnem tekmovanju slovenskih 
godb in posneli zgoščenko ob 70-letnici 
našega delovanja. Organizirali smo kar 
nekaj odmevnih koncertov ter s pomočjo 
lastne glasbene šole poskrbeli za to, da se 
nam je v zadnjem času pridružilo deset 
novih članov. Branku smo se spomladi 
zahvalili za vse, kar smo skupaj dosegli, 
poleti pa poiskali njegovega naslednika.
"Na razgovor smo povabili vse štiri kan-
didate, ki so se prijavili na razpis. Nato 
smo v upravnem odboru analizirali, kdo 
najbolj ustreza zastavljenim kriterijem 
in najboljša dva povabili, da z nami iz-
vedeta kratko vajo. Večino članov je s 
svojim nastopom in vodenjem najbolj 
prepričal Miha Nagode," pravi Urška Tr-
ček, predsednica orkestra. In kdo je Miha 
Nagode? Je mladi klarinetist iz Logatca, 
čigar življenje se precej vrti okrog glasbe. 
Z glasbo se ukvarjata tako njegova star-
ša kot tudi žena flavtistka, najbrž je na 
dobri poti v glasbeni svet tudi njun ne-

kajmesečni sin. Sam pa je svojo glasbe-
no pot začel v logaški glasbeni šoli in jo 
nadaljeval na Konservatoriju za glasbo 
in balet v Ljubljani. Magistrski študij je 
zaključil na Univerzi za glasbo in upoda-
bljajočo umetnost v avstrijskem Gradcu, 
medtem pa opravil tudi študijsko izme-
njavo na Univerzi za glasbo v Pragi. "Za 
klarinet sta me navdušila dva klarine-
tista – moj oče in prvi učitelj v glasbeni 
šoli," se spominja naš novi dirigent. 
Z igranjem v orkestrih ima številne iz-
kušnje tako v domačem kraju kot z za-
sedbami na univerzah, kjer je študiral. V 
Avstriji je redno sodeloval tudi s pihalni-
mi orkestri v Gradcu in v bližnji okolici. 
Dirigiranje je spoznaval v logaškem or-
kestru, kjer je ob odsotnosti nadomeščal 
dirigenta in vodil sekcijske vaje. Po kon-
cu študija pa je prevzel vodenje mladin-
ske sekcije, kjer se je lahko prvič preizku-
sil v umetniškem vodenju take zasedbe. 
"Samo dirigiranje me je pritegnilo že v 
srednji šoli, ko smo morali taktirati ob 
izvajanju ritmičnih in melodičnih vaj, 
zato sem že med študijem budno opazo-
val vse, ki so mi dirigirali na moji glas-
beni poti, in se od njih ves čas učil." 
Glasbo v našem kraju spoznava že nekaj 
časa. Klarinet je poučeval v glasbeni šoli 

našega orkestra, trenutno pa je zaposlen 
v Glasbeni šoli Škofja Loka, kjer ima med 
drugim učence tudi v Žireh. In kako to, da 
se je odločil odzvati na naš razpis za diri-
genta? "Odločitev za prijavo ni bila lahka, 
ampak je zame predstavljala neko novo 
priložnost in izziv. Zavedam se odgovor-
nosti, ki sem jo s tem prevzel, kar pome-
ni, da o orkestru razmišljam vsak dan, ne 
le v petek, ko imamo vajo. V čast si šte-
jem, da lahko soustvarjam že dolgoletno 
godbeniško tradicijo v Žireh, in si želim, 
da bom pripomogel k temu, da bo ostaja-
la v ponos še naslednja desetletja." 
Letošnja jesen je bila torej za orkester zelo 
pestra, s čimer se strinja tudi novi diri-
gent, ki je vodenje prevzel oktobra in takoj 
začel priprave na novoletni koncert. "Prvi 
mesec je bil zame izredno naporen. Po 
navadi dirigent o programu razmišlja po-
leti, jaz pa sem ga moral izbrati v prvih 14 
dneh vodenja zasedbe. Zahtevno je v tako 
kratkem času izbrati zanimiv program, 
ki mora biti ravno prav zahteven." Pra-
vi, da je zelo zadovoljen z delom vodstva 
orkestra in s člani, ki so nadvse zagnani 
in redno prihajajo na vaje (mogoče nas 
malo heca le še točnost). "Letošnji koncert 
bomo izvedli izključno s svojimi člani, 
kar predstavlja za godbenike svojevrsten 
izziv, saj od vsakega zahteva precejšnjo 
zavzetost. Koncerta se že zelo veselim in 
komaj čakam, da publiki pokažemo, kaj 
smo delali v zadnjem času," zaključuje 
Miha Nagode. 
Vas torej zanima, kaj smo se naučili v 
prvih treh mesecih skupnega dela? Naj-
boljši način, da to izveste iz prve roke, 
je, da pridete 25. ali 26. decembra na 
koncert. In hitro si priskrbite vstopnice 
v trafiki Kocka, saj bo prost le vsak drugi 
sedež. Se veselimo ponovnega snidenja!

Tradicionalni koncert orkestra,  
a z novim dirigentom
Člani Pihalnega orkestra Alpina Žiri vas po enoletnem 
odmoru vabimo, da nam ponovno prisluhnete v živo. 
Na božično-novoletnem koncertu 25. in 26. decembra 
ob 19.30 v dvorani DPD Svoboda nam bo na odru prvič 
dirigiral Miha Nagode.

Novi člani godbe

Miha Nagode
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V dvoletnem projektu, ki se je začel že 
v lanskem šolskem letu, poleg žirovske 
šole sodelujejo še šole iz Turčije, Italije, 
Madžarske in Srbije. "Namen projekta 
je povečati delež mladih, ki se redno 
ukvarjajo z različnimi športi, predvsem 
pa ponuditi šport tistim, ki so nagnje-
ni k nasilnemu vedenju, kot način ali 
kot priložnost, da postanejo njihova 
ravnanja in obnašanja sprejemljiva za 
druge," je pojasnila Mateja Velkavrh iz 
OŠ Žiri. Šport naj bi tako postal način 
vključevanja mladih v družbo, ki bi pod-
piral raznolikost med učenci, obenem 
pa omogočal enakopravnost. Verjamejo 
namreč, da bi z vključevanjem mladih 
v šport dosegli, da bi bilo nasilja manj, 
saj bi se imeli učenci možnost dokazati 
v športu, z uspehom na športnem po-
dročju pa bi postali samozavestnejši ter 
posledično strpnejši in prijaznejši.

DELAVNICE O NASILJU

Zaradi epidemije covida-19 so se par-
tnerji projekta v živo srečali prvič. Na 
šoli so gostili 15 učencev in šest učiteljev 
iz Turčije, Madžarske in Srbije, še pet 
italijanskih učencev in dva učitelja pa 
so se jim pridružili na daljavo. Pri pro-

jektu je sodelovalo tudi petnajst žiro-
vskih učencev in šest učiteljev. Pripravi-
li so delavnice na temo nasilja oziroma 
kako ga ustaviti skozi šport. Delavnice 
sta vodili svetovalni delavki Petra Can-
kar in Mateja Gantar. "Na delavnicah so 
učenci spoznali različne oblike nasilja: 
od besednega in fizičnega do spletnega," 
je razložila Petra Cankar in dodala, da je 
bil glavni cilj poiskati aktivnosti, s ka-
terimi bi preprečevali nasilje, po drugi 
strani pa aktivnosti, s katerimi lahko 
popravimo škodo, ki nastane zaradi 
nasilnega vedenja, pri čemer so vklju-
čili zlasti športne aktivnosti. V šoli sicer 
opažajo največ besednega nasilja, na 
splošno pa je v porastu spletno nasilje. 
"V šoli sicer tega ni toliko, ker učenci ni-
majo telefonov, popoldne in med poči-
tnicami pa imamo največkrat opravka 
prav s spletnim nasiljem." Prek delavnic 
so mlade ozaveščali o nasilju – nekaj, 
kar je za nekoga zgolj šala, nekdo drug 
lahko dojema kot nasilje. "Na delavni-
cah smo jim pokazali posnetke, ko so 
lahko tudi skozi pogled drugega opazo-
vali, kako posameznik doživlja nasilje – 
ko te recimo nihče niti ne pogleda, ne 
povabi k pogovoru, na stol odloži torbo, 
da ne moreš prisesti ..." Kot ugotavlja 
Petra Cankar, so sicer mladi vedno bolj 

ozaveščeni glede nasilja, kljub temu pa 
se je o tem treba ves čas pogovarjati.
S tem so se strinjale tudi osmošolke, ki 
so sodelovale na delavnicah. Eva Seljak 
je pojasnila, da so veliko izvedeli o na-
silju in kako ga preprečevati, obenem 
pa je priznala, da je bila tudi sama že 
deležna neprimernih opazk glede vi-
deza. "Bilo mi je nerodno, nikomur si 

nisem upala povedati, kar zdaj obžalu-
jem, saj bi bilo lažje tako zame kot za 
druge, če bi se prej komu zaupala." Zdaj 
tega ne doživlja več, saj se o tem veli-
ko pogovarjajo. "Sama tega ne bi nikoli 
počela, ker vem, kako je, ko te zmerja-
jo," je poudarila. Lana Eniko je zatrdila, 
da bi se sama takoj odzvala, če bi njeno 
prijateljico kdo zmerjal. "V takih prime-
rih je treba hitro reagirati, da se nasilju 
ne pridružijo še drugi, saj se zgodi, da 
se tudi mlajši učenci včasih kar preveč 
opogumijo." Sara Trček pa nam je za-
upala, da so ji ukradli profil na Snap-
chatu in prek tega nadlegovali njene 
prijateljice. Ko so to ugotovile, so začele 
raziskovati, kdo bi to lahko bil. "Sošolci 
so namreč mislili, da sem to jaz. Preden 
nam je uspelo ugotoviti, kdo je to, pa se 
je že sam umaknil."

ZA ZAKLJUČEK TURNIR V FLOORBALLU

Osrednja športna aktivnost, ki so jo pri-
pravili za svoje goste, je bil floorball, je 
pojasnila Mateja Velkavrh. "Predstavili 
smo jim pravila pri floorballu, za za-
ključek pa so odigrali tudi turnir." Gostje 
so lahko spremljali tudi pouk v njihovi 
šoli in se skupaj z gostitelji podali na 
raziskovanje Žirov, kjer so zlasti uživali 
v snegu, saj so ga nekateri doživeli pr-
vič. Peljali so jih tudi na ogled Ljubljane 
in Bleda.

S športom preprečevati nasilje
V okviru Erasmus+ projekta Playinng against bullying (Z igro proti nasilju) so v 
Osnovni šoli (OŠ) Žiri v začetku decembra gostili učence in učitelje iz partnerskih šol.

V okviru izmenjave v Žireh so veliko pozornosti namenili športnim aktivnostim.

Verjamejo, da bi z vključevanjem 
mladih v šport dosegli, da bi 
bilo nasilja manj, saj bi se 
imeli učenci možnost dokazati 
v športu, z uspehom na 
športnem področju pa bi postali 
samozavestnejši ter posledično 
strpnejši in prijaznejši.
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Dnevu slovenske hrane, ki je bil letos že 
11. leto zapored namenjen ozaveščanju 
in spodbujanju rednega zajtrkovanja ter 
izbiranju lokalnih živil, so se pridružili 
tudi najmlajši. V petek, 19. novembra, so 
s sloganom Zajtrk s sadjem – super dan! 
žirovski vrtičkarji dan začeli s tradicio-
nalnim zajtrkom, ki vključuje domače 
mleko, med, maslo, kruh in jabolko, 
nadaljevali pa so ga z glasbo. Pred vrt-
cem je v ta namen nastal pevski zbor, 
ki je ob spremljavi harmonikarja Ma-
ksa Kosmača zapel Slakovega Čebelarja, 
nato pa so otroci najstarejših skupin 
pripravili še domačo pojedino, na kate-
ri so drugim otrokom iz vrtca ponudili 
domač kruh z drožmi, ki so ga spekli 
sami, in kislo zelje.

Z AMBASADORJI NASMEHA  
PREMAGOVALI STRAH PRED KUŽKI

Pravijo, da je radovednost lepa čednost, 
ki posebej odlikuje najmlajše, saj vedno 
z veseljem raziskujejo svet in usvajajo 

nova znanja. Tako je bilo tudi v začetku 
decembra, ko so v vrtcu dobili poseben, 
dvojni obisk iz društva Ambasadorji na-
smeha. Druženje s terapevtskim kuž-
kom Ronijem in njegovo vodnico je bilo 
posebno doživetje, njegov osnovni na-
men pa pomagati otrokom premagati 
strah in pokazati, kako lahko pes pozi-
tivno vpliva na človeka. To se je poka-
zalo tudi na tokratnem srečanju, kjer je 
nekaj otrok sprva s strahom pristopilo 
do psa, skozi različne aktivnosti, ko so 
spoznali, kako prijazen je kosmatinec v 
resnici, pa so ga nato brez težav poboža-
li in mu celo ponudili piškotek. 

ZABAVEN JE TUDI VRTČEVSKI VESELI 
DECEMBER

Veseli december je svojo razigranost 
in čarobnost prinesel tudi v vrtčevske 
igralnice, ki so po zaslugi spretnih pr-
stov malih ustvarjalcev in njihovih 
vzgojiteljic dobile praznično podobo. 
Vrtičkarji so se v Rudolfovi delavnici 
preizkusili v peki prazničnih piškotov 
in jih nato s slastjo pojedli na čajan-
ki ob svečah. Ustvarjali so okraske iz 
slanega testa in novoletne voščilnice, 

zgradili praznično deželo, okrasili vr-
tčevsko jelko, uživali ob obisku gledali-
šča ter zaplesali na čisto pravi predno-
voletni zabavi. Seveda pa niso pozabili 
tudi na projekt Otroci otrokom, v ka-
terem starejši otroci podarijo igračo 
mlajšim prijateljem, in na druženje v 
okviru medgeneracijskega sodelova-
nja, ki letos že drugo leto poteka na da-
ljavo, s prepevanjem pesmic in predajo 

prazničnih voščil pod okni in balkoni 
starejših občank in občanov. Za skoraj-
šnji konec leta so otroke z igrico Bobek 
in barčica razveselile vzgojiteljice, piko 
na i pa bo postavil še obisk dedka Mra-
za, ki jih bo razveselil z velikim košem 
daril. 

Žirovski vrtčevski otroci leto zaključujejo praznično
Glasba in domače dobrote ob dnevu slovenske hrane, druženje s člani društva 
Ambasadorji nasmeha in razgiban veseli december so zaznamovali skorajšnji konec 
leta v Vrtcu pri Osnovni šoli Žiri.

Dan slovenske hrane so tudi letos zaznamovali s tradicionalnim zajtrkom. Otroci so sami 
spekli kruh z drožmi.

Kuža Roni, ambasador nasmeha, ki pomaga 
premagovati strahove

Veseli december je svojo 
razigranost in čarobnost 
prinesel tudi v vrtčevske 
igralnice, ki so po zaslugi 
spretnih prstov malih 
ustvarjalcev in njihovih 
vzgojiteljic dobile praznično 
podobo.
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Predzadnjo soboto v oktobru se nas je 
okoli trideset zbralo pri cerkvi svetega 
Martina v Žireh in se z avtobusom sko-
zi Škofjo Loko, kjer smo pobrali še nekaj 
romarjev, podalo na pot proti Trebnjemu 
in naprej do Čateža. V bližini tega kraja je 
Zaplaz, kjer stoji prelepo Marijino sveti-
šče, cerkev Marijinega vnebovzetja.
Tam nas je prijazno sprejel tamkajšnji 
župnik Marko Japelj. Lepo in doživeto 
nam je predstavil cerkev in njen nasta-
nek. Na desni strani je prav posebno me-
sto, kjer je na steni prelep mozaik patra 
Marka Rupnika, pod njim pa so shranje-
ne relikvije blaženega Alojzija Grozdeta. 
Ta mladi mučenik je torej dobil svoje 
mesto na izjemno lepem mestu, v bliži-
ni katerega je hodil svojo poslednjo pot k 
svoji materi. K svoji materi tedaj ni pri-
šel, prišel pa je k nebeški materi Mariji. 
Od Zaplaza smo se peš podali na pot proti 
Veseli Gori. Med potjo je domačin, ki je to 
pot že velikokrat prehodil, pripovedoval o 
krajih, navadah in značilnostih ter dodal 
kako svojo hudomušno zgodbo. Ustavi-
li smo se na kraju, kjer je bil zadnja ži-

vljenjska postaja Alojzija Grozdeta. Zmo-
lili smo molitev njemu v čast in dodali 
svoje prošnje. Pot do Vesele Gore ni bila 
posebno dolga niti ne naporna, zato smo 
jo kar hitro prehodili. V cerkvi svetega 
Frančiška Ksaverija nas je že čakal žu-
pnik Jakob Trček. Daroval je sveto mašo 
posebej za nas, romarje. Namesto pridige 
nam je na "čarovniški" način pokazal, na 
koga se lahko najbolj zanesemo in obr-
nemo v težavah, kajti on je vedno z nami, 

ob nas. "Pričaral" nam je namreč Jezusa 
Kristusa. Spoznali smo zgodovino te cer-
kve. Pred cerkvijo pa nas je že čakal av-
tobus, ki nas je odpeljal do Šentruperta, 
kjer nas je čakalo kosilo. Tako prijetne-
ga romanja ne bi bilo brez Sebastjana 
Pagona in Matjaža Oblaka, ki sta bdela 
nad potekom in organizacijo. Seveda pa 
je treba pohvaliti prav vsakega romarja, 
ki je kot kamenček v mozaiku – če kate-
ri manjka, mozaik ni popoln. 

Veselo k svetemu Frančišku na Veselo Goro
Lanska romanja društva ŠmaR iz Žirov so bila malce koronsko okrnjena. Ker je bila 
letošnja slika nekoliko boljša, smo se člani namesto lani kar letos odpravili na naš 
šmarnični pohod na Veselo Goro.

Na romanje na Veselo Goro se je podalo trideset romarjev.

MARIJA KOKALJ 

Enajstega novembra, na praznik sv. Mar-
tina, zavetnika žirovske župnije, so pri 
maši v farni cerkvi, ki sta jo vodila župnik 
Andrej Jemec in kaplan Anže Cunk, pode-
lili zahvale in priznanja najzaslužnejšim 
za delovanje društva v minulih dvajsetih 
letih. Dvema ustanovnima članoma, An-
tonu Beoviču in Francu Kopaču, sta bili 

podeljeni posebni priznanji posthumno.
Društvo sledi namenom ustanoviteljev 
ohranjanja in poživljanja romanj, spo-
znavanja božjepotnih krajev, druženja 
dobromislečih ljudi, ohranjanja ver-
sko-kulturnega izročila prednikov ter 
prizadevanja za popolnejše življenje. 
Od lanske obnove statuta je Romarsko 
društvo ŠmaR Žiri edino društvo v Slo-
veniji, ki je registrirano po civilnem in 

kanonskem pravu. Vodi ga predsednik 
oz. božjepotnik Matjaž Oblak. Za dru-
štvo sta značilni dve glavni dejavnosti: 
organizira romanja in razstave v gale-
riji v zvoniku farne cerkve, kjer je tudi 
stalna zbirka romarskih sveč iz romar-
skih krajev. Do sedaj je bilo v zvoniku 
petdeset različnih razstav, izpeljali so 
119 romanj, na katerih so člani prehodi-
li skoraj šest tisoč kilometrov (v šestih 
državah). Društvo ŠmaR ima osemdeset 
članov iz kar 17 župnij. 
Slovesen dogodek se je končal z odpr-
tjem razstave ilustracij Ajde Erznožnik, 
žirovske rojakinje, diplomantke Visoke 
šole za slikanje in risanje v Ljubljani. Je 
samozaposlena v kulturi kot ilustrator-
ka. Razstavi je dala naslov Mi, one, ona, 
eno in predstavlja nevidne vezi med lju-
dmi, živalmi, naravo, nekakšno mrežo, 
ki se prepleta v prizadevanju za ohra-
njanje narave in biotske raznovrstnosti.

Praznovali jubilej
Romarsko društvo ŠmaR Žiri je bilo ustanovljeno leta 
2000, a lani zaradi epidemioloških razmer in ukrepov 
za preprečitev okužb z novim koronavirusom ni moglo 
izvesti načrtovanih dogodkov, povezanih z dvajsetletnico 
delovanja. Letos je uspelo izpeljati vsaj nekatere.
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Za mlajše skakalce, ki jih bomo zagotovo v prihodnosti videli 
tudi na televiziji, pa se ta čas tekme šele začenjajo.
V skakalnem centru dela nikoli ne zmanjka. Letos smo stroj-
nico, ki je že predolgo samevala, oblekli s fasado, osvežili sto-
pnice za sodniški stolp, namestili zaščitno ograjo ob vzpenjači, 
uredili odvodnjavanje in namestili dodatne stopnice za meril-
ce. Ob tem pa je treba omeniti, da v okolici nordijskega centra 
ves čas skrbimo za čisto in urejeno okolico, to pomeni ustre-
zno sečnjo in pogozdovanje. O stalni košnji pa niti ne smemo 
izgubljati besed. In vsega tega ne bi bilo, če ne bi imeli toliko 
zagnanih prostovoljcev, staršev, simpatizerjev kluba. Klub SSK 
Norica Žiri sestavljajo predvsem trenerji, športniki in starši. 
Na ta način se klub razvija, krepi in raste. Ob tem zapisu bi 
se rad zahvalil prav vsakemu, ki je prišel na vsaj eno izmed 
mnogih delovnih akcij ter z dobro voljo in željo pripomogel k 
razvoju kluba. 
Nazadnje pa vsem bralcem Žirovskih novic, obiskovalcem 
Nordijskega centra Poclain, športnikom in staršem želim 
krasen vstop v novo leto. Skakalci in skakalke ter kombina-

torke in kombinatorci iz Žirov bomo tudi v prihodnje veselih 
vaših spodbud, v živo v skakalnem centru ali pa na Facebo-
oku. 

Nordijski center Poclain raste in se razvija
Še dobro nismo vstopili v zimsko sezono, nas naši skakalci in skakalke že 
razveseljujejo. Ema Klinec in Nika Križnar zelo uspešno nastopata na tekmah 
svetovnega pokala. 

 

 

 

 

Vesele praznike in vse dobro v letu 2022!

 

 

 

 

• Transport tovora v/iz Švice

• Organizacija prevozov po EU in Balkanu

• Avtomehanična delavnica:  
menjava pnevmatik, polnjenje klime, optika,  

popravilo osebnih in tovornih vozil

info@transport-bogataj.si
04/51 07 290

V skakalnem centru dela nikoli ne zmanjka.
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JAVNO NAZNANILO

o razgrnitvi podatkov za odmero nadomestila za 
uporabo zazidanega in nezazidanega stavbnega 

zemljišča na območju občine Žiri za leto 2022
 
Podatki za odmero nadomestila za uporabo zazidanega in neza-
zidanega stavbnega zemljišča, pridobljeni iz uradnih evidenc, s 
katerimi razpolaga Občina Žiri, bodo na vpogled vsem lastnikom 
stavb in delov stavb ter lastnikom zemljiških parcel, ki so po do-
ločbah Zakona o graditvi objektov zavezanci za plačilo nadome-
stila za uporabo zazidanega in nezazidanega stavbnega zemlji-
šča. 
 
Razgrnitev podatkov bo v prostorih  Občine Žiri, Loška cesta 1, v 
Žireh, prvo nadstropje, soba 2, tel: 04 50 50 714,  ob upošteva-
nju pogoja PCT, v času uradnih ur, 

od 20. decembra  2021 do vključno 14. januarja  2022,

in sicer za:
fizične osebe: ponedeljek, sreda in petek (vpogled lastnika ne-
premičnine v evidenco je mogoč ob predložitvi osebnega doku-
menta, vpogled pooblaščenca v evidenco je mogoč po predloži-
tvi pooblastila lastnika nepremičnine)
pravne osebe: torek in četrtek – po predhodnem dogovoru   
(vpogled  v evidenco je mogoč ob predložitvi pooblastila zasto-
pnika pravne osebe) 

Zavezanci za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemlji-
šča lahko pregledujejo podatke za lastne nepremičnine in na te 
podatke podajo pripombe od 20. 12. 2021 do 14. 1. 2022  v času 
uradnih ur oziroma posredujejo pisne pripombe  s priporočeno 
pošiljko na naslov Občine Žiri.    

Če se zavezanec za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega 
zemljišča ne strinja s podatki občine, mora v roku enega meseca 
od javnega naznanila predlagati vpis novih podatkov. Če zave-
zanec tega v zakonsko določenem roku ne predlaga, se šteje, 
da so podatki občine pravilni, skladno z 218. a in 218. č členom 
Zakona o graditvi objektov (ZGO-1-UPB1, Ur. l. RS, št. 102/2004).    
 
V odprtem roku razgrnitve podatkov Občina Žiri na istem naslo-
vu sprejema od zavezancev tudi nove registracijske podatke in 
vse druge spremembe v zvezi z lastništvom (uporabo, najemom, 
oprostitev plačila) zazidanega in nezazidanega stavbnega zem-
ljišča ter komunalno opremljenostjo zemljišča. Če zavezanec 
sprememb podatkov ne javi, bo Občina Žiri uporabila podatke 
o lastnikih in uporabnikih ter komunalni opremljenosti, ki so  
pridobljeni iz uradnih evidenc. 

Datum: 13. 12. 2021     
Št.: 422-0017/2021-1           

Župan:
mag. Janez Žakelj l.r.

Občinski svet občine Žiri je na predlog župana na svoji 15. re-
dni seji dne 2. 12. 2021 sprejel ugotovitveni sklep o določitvi 
vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega 
zemljišča na območju Občine Žiri za leto 2022.
 
Letna vrednost točke za odmero nadomestila za posamezno odmer-
no leto se določi tako, da se vrednost točke iz predhodnega leta re-
valorizira z letnim indeksom rasti cen življenjskih potrebščin, kot ga 
za predhodno leto izračunava Statistični urad Republike Slovenije. 
Ugotovitveni sklep o revalorizaciji sprejme občinski svet na predlog 
župana in ga objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.
Vrednost točke za leto 2021 je znašala 0,00524 €, v letu 2022 pa 
bo znašala 0,00544 €. Letni indeks cen življenjskih potrebščin 
v preteklem letu (oktober 2020/oktober 2021) je namreč znašal 
1,038, zato se vrednost točke poveča za 3,8 %.

OBČINA ŽIRI
RAZPORED ODVOZA KOMUNALNIH ODPADKOV, LOČENO ZBRANE EMBALAŽE,  
BIO ODPADKOV IN LOČENO ZBRANEGA PAPIRJA IN STEKLA  OD 1.1.2022 DO 31.13.2022

P 27 3 10 17 24 31 P 7 14 21 28 P 7 14 21 28
T 28 4 11 18 25 T 1 8 15 22 T 1 8 15 22 29
S 29 5 12 19 26 S 2 9 16 23 S 2 9 16 23 30
Č 330 6 13 20 27 Č 3 10 17 23 Č 3 10 17 23 31
P 31 7 14 21 28 P 4 11 18 25 P 4 11 18 25
S 1 8 15 22 29 S 5 12 19 26 S 5 12 19 26
N 2 9 16 23 30 N 6 13 20 27 N 6 13 20 27

 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 KOMUNALNIH  ODPADKOV Z  OBMOČJA 2

ODVOZ LOČENO ZBRANE  EMBALAŽE Z O0BMOČJA 1 ODVOZ LOČENO ZBRANE  EMBALAŽE Z O0BMOČJA 2

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

JANUAR FEBRUAR MAREC
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ANA RAMOVŠ, DR. MED., INŠTITUT ANTONA TRSTENJAKA 

December je čas praznovanja. Po mestih in mnogih vaseh so 
zagorele lučke. Previdno, večinoma upoštevajoč ukrepe, pa 
vendar v želji malo pozabiti na epidemijo, se polnijo resta-
vracije, kina in gledališča. Trgovine so polne parov, družin in 
posameznikov, ki zdaj dobrovoljno, zdaj brez misli hiteč na-
kupujejo darila in razne praznične potrebščine. Mesta in vasi 
utripajo od klicev, pogovorov in srečanj. Pa vendar so ljudje, ki 
ostanejo na robu sami, lahko pa osamljeni tudi med drugimi. 
Nimajo nikogar, ki bi jim prinesel prazničnega duha, nikogar, 
ki bi jih potegnil v vrtinec priprav, srečanj in smeha, sami pa 
tudi ne znajo poskrbeti za to svojo pomembno potrebo. Veli-
kokrat niso tujci, ampak naši sosedje, prebivalci iste ulice ali 
bloka, naši starši, bratje, sestre, tete, strici, včasih celo otroci.
Osamljenost je v starosti pa tudi v drugih obdobjih življenja ena 
največjih tegob. Kakor piše dr. Jože Ramovš v svoji knjigi Kako-
vostna starost, je za starega človeka nevarno, da v osamljeno-
sti začne doživljati tudi vso svojo bogato življenjsko preteklost 
kot nekaj praznega in nevrednega; da začne razmišljati: "Saj se 
ni nič splačalo!" Za vse osamljene pa obstaja nevarnost, da se 
duševno zaprejo sami vase, gledajo le predse v tla ali srepo v 
daljavo in začno duševno čedalje bolj životariti.
Osamljenost je za človeka tako huda kakor telesna podhra-
njenost. Tudi posledice so podobne: od telesne podhranje-
nosti začne človek hirati in napadajo ga bolezni, če ga muči 
osamljenost, pa izgubi tek in spanec in neredko se ga nato 
polotijo tudi razne bolezni. Zlasti pa postaja duševno in ve-
denjsko moten, bolesten ali celo bolan – kot vsak, ki svojih 
glavnih potreb nima zadovoljenih. Nekateri stari ljudje se od-
zovejo na svojo osamljenost tako, da kar naprej dremajoče 
čemijo, drugi tako, da sitnarijo vsakemu, ki ga dosežejo.
Zdravili za osamljenost sta dve. Prvo zdravilo za osamljenost 
je lep oseben odnos. Lep oseben odnos obogati oba, ki sta vanj 
vključena – je kot prižig sveče ob sveči, ki ne zmanjša svetlobe 

in toplote, ampak jo razširi in poveča, tako da je je dovolj za 
vse. Dr. Anton Trstenjak je dejal: "Človek je človeku človek po 
besedi!" Lep pogovor, v katerem z drugim delimo košček tiste-
ga, kar se nam je lepega zgodilo v zadnjem času ali v katerem 
se pogovarjamo o lepih skupnih spominih na pretekla pra-
znovanja; lep pogovor, v katerem z radovednostjo poslušamo 
izkušnje drugega in ga s podvprašanji spodbudimo, da nam 
pove tista lepa opažanja in doživetja, ki jih hrani v skritem 
kotičku svojega spomina – tak lep pogovor je najlepše darilo, 
ki si ga ljudje lahko podarimo. In če bo v tem prazničnem 

decembrskem času vsak od vas, ki berete to besedilo, poklical 
nekoga, za katerega meni, da je osamljen, in z njim prijetno 
poklepetal ter delil kakšno lepo praznično doživetje, bo ta ko-
nec leta osamljenosti med nami malo manj. Drugo zdravilo 
prihaja od znotraj. Tudi če je človek sam, lahko v prazničnem 
času neguje in bogati svojo notranjost, svoj plamen s tem, 
da v sebi podoživlja in zbira vse tisto, česar je vesel, na kar je 
ponosen in za kar je hvaležen. V tej svoji drži lahko pomisli 
tudi na druge, na ljudi, ki jih pozna in jim želi dobro, ali če je 
veren, zanje zmoli.
Proti osamljenosti ni nihče imun in tako kot pred virusom 
je pomembno, da naredimo vse, da pred njo zaščitimo sebe 
in ljudi okoli sebe. Nekateri ste bolj družabni in osamljenost 
preprečujete s tem, da se znate povezovati z drugimi v lep od-
nos. Drugi ste bolj doživljajsko razviti in osamljenost prepre-
čujete z lepim doživljanjem sebe, drugih, umetnosti, narave 
in presežnega. Oboje je enako potrebno in obe zmožnosti za 
preprečevanje osamljenosti pri sebi in drugih lahko razvija-
mo. Zato imamo v teh praznikih priložnost: pokličimo drug 
drugega, usedimo se z bližnjimi ter si vzemimo čas za lep 
pogovor, pošljimo si voščilnice, odpravimo se v naravo, v ga-
lerijo in se s hvaležnostjo spomnimo preteklih praznikov in 
vsega tistega lepega, ki je za nami. Tako bo toplo ne samo v 
naši hiši, ampak tudi v naših srcih.

Čas, ko osamljenost najbolj stiska
Osamljenost je v starosti pa tudi v drugih obdobjih življenja ena največjih tegob.

Prazniki so čas, ki prekipeva od druženja, osamljenost pa najbolj 
stiska.

Zdravili za osamljenost sta dve. Prvo zdravilo 
za osamljenost je lep oseben odnos. Drugo 
zdravilo prihaja od znotraj. Tudi če je človek 
sam, lahko v prazničnem času neguje in bogati 
svojo notranjost, svoj plamen s tem, da v sebi 
podoživlja in zbira vse tisto, česar je vesel, na kar 
je ponosen in za kar je hvaležen.
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LEJA ŽAKELJ

Prostovoljstvo s starejšimi je v zadnjem 
letu predstavljalo velik izziv vsem, ki na 
tem področju sodelujemo. V času epide-
mije, ko so bila druženja odsvetovana, 
nekaj časa tudi prepovedana, smo sku-
šali najti druge načine za povezovanje. 
Eden izmed njih je tudi uporaba sple-
tnih aplikacij, ki omogočajo, da se vsaj 
virtualno malo podružimo. V toplejših 
mesecih so se nekatere skupine srečeva-
le zunaj: skupaj so odšli na sprehod ali 
pa so telovadili. V zimskem času pa osta-

jajo v stikih skozi telefonske pogovore.  
Na srečanju smo se pogovarjali tudi 
o preteklem delu in naših načrtih za 
naprej. Usposabljanje prostovoljskih 
voditeljev medgeneracijskih skupin za 
kakovostno staranje, ki je potekalo v 
sklopu projekta TAAFE, smo malo pred-
časno, vendar vseeno uspešno zaklju-
čili. Manjka le še podelitev diplom pro-
stovoljcem, ki so na teh usposabljanjih 
sodelovali. Podelitev diplom načrtuje-
mo ob odprtju doma starostnikov v Ži-
reh. V prihodnjem letu bomo – kdor bo 
želel – usposabljanje nadaljevali še za 

prostovoljsko delo s stanovalci doma in 
dobrim sodelovanjem z domom. Prosto-
voljstvo v domu je zelo drugačno od pro-
stovoljskega dela za kakovostno starost 
v domačem okolju. Poleg prostovoljcev, 
ki so bili v dosedanjem usposabljanju, 
se bodo lahko pridružili tudi novi pro-
stovoljci za dom. 
Novih izzivov nam tako tudi v prihaja-
jočem letu ne bo primanjkovalo, ampak 
se jih ob taki podpori, kot jo prejemamo 
od žirovskih prostovoljcev, veselimo. Ob 
izteku leta vsem želimo lepe praznike 
in srečno novo leto!

Srečanje prostovoljcev za kakovostno staranje 
V začetku decembra smo se prostovoljci za kakovostno staranje zbrali na spletni 
konferenci. Čeprav srečanja nismo mogli izvesti v živo, se nas je zbralo kar lepo število.

▶ V spodnji mreži poiščite imena narisanih pojmov (vse so 
značilne za december) ter jih poiščite v vseh osmih smereh. 
Ne prečrtane črke vpišite v spodnja okenca, tako boste dobili 
še eno besedo povezano z decembrom. 

▶Sledite spodnjim večkratnikom števila 4. Pazite da vas ne 
zavede, ker nekatera števila ne ustrezajo poštevanki.Možganska aerobika

ŠALE MESECA: BABIČINA ZDRAVILA

Janezek leži bolan doma.
Obišče ga sošolec in Janezek mu potoži, kako zanič zdravila 
in kapljice mora jemati trikrat dnevno. 
In zašepeta sošolcu:« Veš, najraje vidim, da mi jih da babica, 
saj jih več kot polovico zlije mimo žlice.«
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JAKA ŠUBIC

V sklopu LUS so organizirana različna 
brezplačna izobraževanja in delavnice, 
namenjene vsem občanom Žirov. Letos 
so bili pogoji dela zahtevni, pa vendar 
nam je uspelo izpeljati 175 ur izobraže-
vanj, sofinanciranih iz občinskih sred-
stev. Občani Žirov so se udeleževali tudi 
izobraževanj v okviru projekta Vseži-
vljenjsko varovanje narave v Žireh in 
tudi v Gorenji vasi.
Tudi v prihodnjem letu načrtujemo raz-
lična izobraževanja in vas vabimo k vpi-
su v: začetni tečaj angleškega, italijan-
skega, nemškega, ruskega, španskega, 
francoskega jezika, začetni računalni-
ški tečaj, osnove programiranja, osnove 
kriptosveta, izdelava domačega videa 
in fotoknjige ter kvačkanje in šiviljski 
tečaj. Prijave zbiramo na elektronski 
naslov jaka.subic@lu-skofjaloka.si ali 

po telefonu 04 506 13 60. Veseli bomo 
tudi vaših predlogov za izobraževanja. 
Od zgoraj naštetih bomo izvedli izo-
braževanja, za katera bo več interesa v 

obsegu predvidenih finančnih sredstev 
občine.
Ob iztekajočem se letu vam želimo lepe 
praznike in vse dobro v novem letu!

Brezplačna izobraževanja in delavnice
V Žireh je od leta 2017 vzpostavljeno Lokalno učno središče (LUS), ki ga vodi Ljudska 
univerza Škofja Loka, financira pa Občina Žiri.

V sklopu LUS organizirajo različna brezplačna izobraževanja in delavnice.

Domača oskrba starega človeka je zah-
tevno delo. V domovih za starejše ljudi 
številni uslužbenci in strokovnjaki po-
klicno skrbijo za stanovalce. Doma pa je 
človek za mnogo stvari sam, velikokrat 
ob lastnem delu. Sreča se s stvarmi, ki 
jih doslej ni delal, kot je na primer vsa-
kodnevna skrb za higieno svojca, sreča 
se tudi s starostnimi boleznimi, ki jih 
ne pozna.
Vse to je lahko zelo izčrpavajoče. Ob 
pogledu na pešanje svojca se v človeka 
vsesava tudi strah pred lastnim stara-
njem, zato se lahko zgodi, da začne ne-
lagodno ali nestrpno doživljati ostare-
lega svojca in njegovo obnašanje, ne da 
bi se tega prav zavedal. Pogosto se tudi 
dogaja, da smo ljudje nemočni, da bi se 
lepo pogovarjali s človekom, ki telesno, 

predvsem pa duševno peša. Zato smo na 
Inštitutu Antona Trstenjaka razvili tečaj 
za družinske in druge neformalne oskr-
bovalce, na katerem skupaj s krajevni-
mi strokovnjaki nudimo informacije 
in veščine, ki jih družinski oskrbovalci 
najbolj potrebujejo pri oskrbi starejšega 
družinskega člana. 
Srečanja potekajo deset zaporednih te-
dnov in trajajo do dve uri in pol v sku-
pini, ki ima od 15 do 25 udeležencev. 
Udeleženci so povabljeni k aktivni ude-
ležbi, kajti na teh tečajih smo vsi uči-
telji in vsi učenci, saj se najlažje učimo 
iz dobrih osebnih izkušenj. Na vsakem 
srečanju je tudi predavanje s področij 
medsebojnih odnosov, razumevanja 
starosti, preventive proti lastni izgore-
losti, demence, nege, priprave na odhod 

svojca v dom za starejše ter umiranja in 
žalovanja. Na tečajih redno sodelujejo 
patronažne sestre, fizioterapevt in dru-
gi strokovnjaki. Tečajniki prejmejo tudi 
priročnik z naslovom Družinska oskrba 
starejšega svojca.
Tečaj se izvaja v sklopu projekta TAAFE 
in je za udeležence brezplačen. Ker za 
izvedbo tečaja potrebujemo dovolj udele-
žencev, ta čas poteka zbiranje prijav. Ko 
bo prijav dovolj, se sporoči datum tečaja.
Na tečaj se lahko prijavite:
• s sporočilom na elektronski naslov 
natasa.kopac@ziri.si,
• s pomočjo patronažne službe,
• s klicem na telefonsko številko 04 50 
50 709.
Prijave sprejemamo do zapolnitve mest. 
Vabljeni!

Družinska oskrba starejšega svojca
Na Inštitutu Antona Trstenjaka smo razvili tečaj za družinske in druge neformalne 
oskrbovalce, na katerem skupaj s krajevnimi strokovnjaki nudimo informacije 
in veščine, ki jih družinski oskrbovalci najbolj potrebujejo pri oskrbi starejšega 
družinskega člana.
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JANEZ STANONIK

Kališarjeva Ivanka je imela že v mladosti veliko veselja za go-
jenje rož. Še kot mlado dekle je že doma v Ravnah imela polne 
police gorenjskih nageljnov. Ko se je primožila na Selo, jih je 
pripeljala tudi na novi dom, seveda pa so bile zraven še druge 
lončnice. Kljub kmetiji in veliki družini, ki sta si jo z možem 
ustvarila, pa ji veselja in časa za rože ni nikoli zmanjkalo. 
Zadnje čase so ji vedno bolj pri srcu razno različni kaktusi. Naj-
bolj pa ji je všeč velikan, ki ji ga je za materinski dan pred trinaj-
stimi leti podarila hčerka v jogurtovem lončku. Tega smo prej-
šnjo soboto izpred hiše, ker so vremenarji napovedovali mraz, 
spravili na zimovanje v sinovo garažo. Pred svečano selitvijo smo 
ga še izmerili in ugotovili, da je letos pridobil novih osem centi-
metrov in da zdaj meri tri metre in 17 centimetrov. Ivanka trdi, 
da dokler ji bo zdravje dopuščalo, se rožam in ljubezni do njih ne 
bo odpovedala. Veliki kaktus pa bo spomladi poleg drugih rož s 
svojimi cvetovi spet kraljeval pred Kališarjevo hišo na Selu.

Kaktus velikan

Kaktus velikan pred Kališarjevo hišo na Selu

MAJDA TREVEN, PREDSEDNICA TD ŽIRI

V obliki zloženke bosta na zemljevidu 
karta občine Žiri z bližnjo okolico in 
karta centra Žirov, kjer so predvsem 
označeni občinski, kulturni in turistič-
ni objekti. Na zemljevidu so označe-
ne naravne in kulturne znamenitosti, 
razgledne točke, pohodne in planinske 
poti, Žirovski kolesarski krog, možnosti 
prenočišč ter podane najpomembnejše 
informacije in kontaktni podatki.
Ob omenjenih kartah pa je tudi krajša 
predstavitev Žirov. Ta zajema omembo 
tradicionalnih dogodkov v Žireh, predsta-
vljene so naravne znamenitosti, kulturne 
znamenitosti, opisane možnosti športa 
in rekreacije v Žireh ter kulinarične tradi-
cionalne posebnosti za naš kraj. Posebej 
je predstavljena tudi naša tradicionalna 
prireditev Žirovski kolesarski krog. Tu so 
podrobneje opisane vse variante kolesar-
skega kroga, ki smo jih do sedaj organizi-
rano odpeljali tretjo soboto v mesecu ju-
niju, od letos pa kot novost pri Žirovskem 
kolesarskem krogu katerokoli varianto 
lahko odpeljemo vsak dan v letu. Na sami 

progi zbiramo žige, s katerimi potem lah-
ko prevzamemo zasluženo nagrado v tu-
ristično-informativni točki v Žireh.
Tekst je preveden tudi v angleščino in 
seveda dopolnjen s fotografijami, ki so 
jih za nas posneli lokalni fotografi. 

V upanju, da bo situacija glede prostega 
gibanja in obiskovanja zanimivih kra-
jev kmalu sproščena, vas vabim, da nas 
vsako prvo in tretjo soboto v mesecu 
obiščete v naši turistično-informativni 
točki, kjer bo zemljevid tudi na voljo.

V novo leto z novo turistično karto Žirov
»Oj, mi smo pa tam na Žirovskem doma, v prelepi dolini na koncu sveta …« S temi 
besedami se začne žirovska himna, »vendar Žiri niso več na koncu sveta – so sredi 
njega« pa se nadaljuje predstavitveno besedilo o Žireh na novem zemljevidu, ki ga 
pričakujemo ravno pred začetkom novega leta.

Žiri bodo v novo leto vstopile z novim turističnim zemljevidom. / Foto: Polona Mlakar
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MAJDA TREVEN, VODJA KNJIŽNICE

Včasih je bila Nika aktivna športni-
ca, danes pa je ljubiteljska izdelovalka 
ročno narejenega nakita iz polimerne 
mase in mikro makrameja. Prvič se je s 
polimerno maso srečala pred desetimi 
leti, nato pa na enournem tečaju v zavo-
du Ponikve, kjer je skoraj pet let stano-
vala zaradi invalidnosti, ki ji jo je tako 
rekoč čez noč prinesla bolezen.
Nika sama zase takole pove: "Dejan-
sko me je vse skupaj zelo zanimalo in 
privlačilo in sem z veseljem vsak dan 
vse do danes raziskovala in preizkuša-
la razne tehnike, vzorce, kombinacije 
barv in podobno. Sem samouk, ki se z 
veseljem še danes uči. Sam navdih za 
izdelovanje mi pogosto dajejo barve 
oziroma njihova kombinacija, nato pa 
še razni vzorci. V zadnjem času, sploh 
zdaj, ko sem se vrnila v Žiri, zelo rada 
delam tudi z motivom čipke, po katerih 
so Žiri tudi zelo znane. Dejansko mi je v 
navdih in izziv, da je vsak nakit druga-
čen, predvsem pa mi mora biti najprej 

všeč, da ga sploh pokažem tudi drugim."
Razstava je na ogled do konca januar-
ja, hkrati pa so na ogled tudi unikatni 

izdelki članic Društva upokojencev za 
Selško dolino Unicefove punčke za vsa-
kega otroka.

Unikatni izdelki Nike Drmota in Unicefove punčke
Konec novembra smo na ogled v razstavno vitrino postavili unikatne izdelke 
domačinke Nike Drmota, razstavljeni pa so tudi unikatni izdelki članic Društva 
upokojencev za Selško dolino Unicefove punčke za vsakega otroka.

V razstavni vitrini so na ogled unikatni izdelki domačinke Nike Drmota.

MAJDA TREVEN, VODJA KNJIŽNICE

V pomoč pri postavljanju in krašenju 
našega drevesca se nam je ponudila 
naša redna bralka in obiskovalka, do-
mačinka Ivica Novak. 
Marsikdo je o njej že zasledil novico, da 
zelo rada kvačka, izdeluje namreč kvač-
kane hobotnice za pediatrično kliniko v 
Ljubljani, letos je sodelovala pri projektu 
kvačkanja grbov vseh slovenskih občin. 
Zelo rada pa izdeluje okraske za bližajoče 
se praznike, zato se je obrnila na nas in 

nam ponudila, da letos ona okrasi naše 
drevesce s svojimi kvačkanimi izdelki, 
ki so obenem čudovit okrasek in hkra-
ti unikaten izdelek. In tako je v prvem 
prazničnem tednu v mesecu decembru v 
Krajevni knjižnici v Žireh postavila no-
voletno smrečico ter jo okrasila. 
V tem prazničnem času vas tako vabi-
mo, da nas obiščete, si ogledate naše 
razstave in si izberete kakšno dobro 
knjigo. Čakajo nas dolgi, hladni, zimski 
večeri in knjiga je lahko dobra prijatelji-
ca, ki vam z veseljem dela družbo.

Novoletno smreko okrasila  
naša bralka
Tudi letos smo v knjižnici v Žireh praznični mesec 
december začeli s postavitvijo novoletne smreke.  
Vendar je bilo letos vse skupaj malo drugače.

Novoletno jelko je letos okrasila Ivica Novak.
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MAJDA TREVEN, VODJA KNJIŽNICE

Spet smo se vključili v projekt Družinsko branje! Sam pro-
jekt je namenjen spodbujanju branja kakovostne, predvsem 
otroške literature v krogu cele družine. Sodelujejo lahko vsi 
otroci in njihovi starši oziroma člani družine. Njihova naloga 
je branje knjig in poslušanje zgodb. Vsi sodelujoči so tudi na-
grajeni, namreč za vsakih deset prebranih knjig otroci dobijo 
nagrado, ki je vsako leto drugačna in vsekakor motivacijska.
Praznični dnevi kar kličejo tudi po knjigah s podobno vse-
bino. Tako smo pripravili zimsko-praznični bralni kotiček, 
kjer so razpostavljene knjige o zimi in bližajočih se prazni-
kih. V omenjenem kotičku je tudi poseben prostor, kjer je 
predstavljena decembrska praznična rokodelnica. Vsem 
malim ustvarjalcem je na voljo tudi pripravljen material, 
ki ga skupaj z navodili lahko odnesete domov in ustvarite 
čudovit izdelek. Ob tem pa ne manjka niti uganka meseca 
decembra.

Za odrasle je pripravljena bralna akcija Zgodbe naših kra-
jev, kjer je na vidnem mestu postavljena literatura naših, 
domačih avtorjev. Izbirate lahko tako med domoznansko 
strokovno literaturo kot med leposlovnimi zgodbami tako iz 
preteklosti kot iz sedanjega časa. Ob zaključku leta je za naše 
bralce pripravljena tudi akcija Naj knjiga leta, kjer lahko s 

Bralni izzivi za otroke in odrasle
V pomoč pri izbiri literature za branje smo vam v Krajevni knjižnici Žiri pripravili kar 
nekaj bralnih izzivov, tako za najmlajše kot tudi za odrasle.

Zimsko-praznični bralni kotiček

tremi svojimi predlogi pomagate izbrati naj knjigo leta 2021. 
Kot knjižnica smo se priključili tudi vseslovenski akciji pisa-
nja na roke, zato lahko svoje predloge predstavite s kratkim 
opisom, mogoče citatom iz knjige. Omenjene predloge napi-
šete na roke in tako sodelujete skupaj z nami v tej akciji, ki 
traja vse do konca januarja.
Lahko pa se samo preprosto sprehodite med knjižnimi po-
licami in si izberete knjigo sami. Da nas lahko obiščete, ne 
pozabite, je treba imeti ustrezno potrdilo PCT in osebni do-
kument. V nasprotnem primeru nas lahko pokličete ali nam 
pišete, gradivo predhodno naročite in ga vnaprej pripravlje-
nega lahko prevzamete v avli stare šole.
Na tem mestu vsi zaposleni v Knjižnici Ivana Tavčarja Škofja 
Loka z vsemi enotami vsem voščimo tudi SREČNO IN ZDRAVO 
V LETU 2022!

Da nas lahko obiščete, ne pozabite, je treba  
imeti ustrezno potrdilo PCT in osebni dokument. 
V nasprotnem primeru nas lahko pokličete ali 
nam pišete, gradivo predhodno naročite in ga 
vnaprej pripravljenega lahko prevzamete v avli 
stare šole.



Miklavž na obisku v Vrtcu pri sv. Ani v Žireh

ANŽE CUNK, FOTO: TANJA MLINAR

"Miklavžu pisal krasno pismo Tonček: 
Ali boš prinesel kaj? Na primer rdeč 
balonček, lep avtomobil, iskrega ko-
njička, zvrhan koš slaščic, cekinov poln 
mošnjiček? Miklavž pa brž nazaj je od-
govoril: Tonček, imel pripravljen sem 
zate zlat balonček. Toda vidim packo. 
Grdo packo. Zato poslal ti bom pajaca, 
jezik ti bo kazal in gledal te grdo, dokler 
se ne poboljšaš in pišeš mi lepo," pravi 
zelo stara pesem, ki se jo spomnim iz 
svojega otroštva in me je je naučila ded-
kova sestra. In kdo pravzaprav je sveti 

Miklavž, skrivnostni škof, ki v začetku 
decembra obdaruje vse, predvsem pa 
otroke, ter od kod to praznovanje? 
Sveti Nikolaj, v ljudskem jeziku znan 
kot sveti Miklavž, je gotovo eden najbolj 
priljubljenih svetnikov, ki sta ga odliko-
vala ljubezen do bližnjega in bratovska 
pomoč, ki sta pri njem nekaj tako samo 
po sebi umevnega, da ganeta še tako 
trdo srce in ga pridobita za dobro. O nje-
govem življenju ni kaj dosti ohranjene-
ga in zapisanega, več nam o njem po-
vedo številne legende, ki so se ohranile 
kakor cvetlice hvaležnega spomina na 
svetega škofa. V njegovem življenjepisu 

beremo, da se je rodil leta 270 v Patari 
očetu Evfemiju in materi Ani, ki sta bila 
že v letih in po vseh zakonitostih narave 
nista več mogla pričakovati otrok. Zato 
sta mu dala ime Nikolaj, kar v prevodu 
pomeni zmaga ljudstva. Njegova star-
ša sta bila dobra in usmiljena človeka, 
odprta za reveže, njun sin ju je v tem 
zelo posnemal. Vzgojila sta ga v bogabo-
ječnosti in poslala v dobre šole. Ko sta 
starša zaradi kuge umrla in mu zapu-
stila lepo premoženje, ga je razdelil med 
reveže, sam pa postal redovnik. Njegov 
stric, škof, ga je posvetil v duhovnika. Po 
stričevi smrti se je odpravil na romanje 

Sveti Nikolaj oziroma Miklavž
Sveti Nikolaj, v ljudskem jeziku znan kot sveti Miklavž, je gotovo eden najbolj 
priljubljenih svetnikov, ki sta ga odlikovala ljubezen do bližnjega in bratovska pomoč, 
ki sta pri njem nekaj tako samo po sebi umevnega, da ganeta še tako trdo srce in ga 
pridobita za dobro.



Mirne božične praznike  
in vse dobro v novem letu 2022  
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v Sveto deželo, saj je želel spoznati kraje, kjer je deloval Je-
zus. Pripovedujejo, da se v Miri v Mali Aziji (današnje mesto 
Demre v Turčiji) po stričevi, torej škofovi smrti, niso mogli 
zediniti, koga naj izvolijo za škofa (škofe so včasih volili iz-
med duhovnikov, danes jih postavlja Sveti sedež). Končno so 
sklenili, naj bo škof tisti duhovnik, ki bo naslednji dan prvi 
stopil v cerkev. To je bil Nikolaj. Svojim duhovnikom in ver-
nikom je hotel biti za zgled v vsem, zlasti v dobrodelnosti. Ko 
je nastopil škofovsko službo, je cesar Dioklecijan še preganjal 
kristjane. Vrgli so ga v ječo, kjer je veliko pretrpel in dobil na-
ziv spoznavalec. Šele ko je cesar Konstantin v Nikodemiji leta 
313 priznal krščanstvo kot svobodno vero, se je Nikolaj vrnil 
v Miro ter se leta 325 udeležil prvega vesoljnega cerkvenega 
zbora v Niceji, na katerem so škofje poskušali razložiti teolo-
ške razlike glede Kristusove narave. Ni umrl mučeniške smr-
ti: zdi se, da je umrl v nekaj dneh zaradi starosti 6. decembra 
med letoma 345 in 352. Zgodovina in čaščenje svetega Nikola-
ja sta razširjena tudi v italijanskem mestu Bari, kjer imamo 
ohranjen sarkofag z njegovimi posmrtnimi ostanki. Po padcu 
Mire pod muslimani so prebivalci Barija leta 1087 odšli tja na 
ekspedicijo. Relikvije, tj. kosti svetnika, so bile del plena.
Sveti Miklavž je znan po številnih legendah. Najbolj znana je 
zgodba o treh revnih deklicah, ki jih je rešil pred sramoto. Kar 
tri noči zapored je skozi odprto okno vrgel tri vreče zlata kot 
doto, s katero so se deklice lahko omožile. Zaradi te zgodbe 
je zaslovel kot velikodušen prinašalec darov. Poleg omenjene 
zgodbe pa velja omeniti še, da je na daljavo rešil gotove smrti 
tri mladeniče, po nedolžnem obsojene, mornarje nevarnosti 
na morju, ugrabljenega mladeniča je pripeljal nazaj v očetovo 
hišo in ob hudi lakoti srečno pripeljal ladjo z žitom v Miro. 
Vendar pa je bil njegov sloves v začetku povezan le lokalno. 
Prelomnica je bila med sedmim in osmim stoletjem, ko so se 
Bizantinci in Arabci borili za prevlado nad morjem ob obali, 
kjer je stalo svetišče, posvečeno svetemu Nikolaju. Nikolaj je 
postal referenčna točka za bizantinske mornarje in njihov 
zaščitnik. Tako se je njegovo češčenje razvilo sprva po sredo-
zemskih pomorskih poteh, doseglo Rim in Jeruzalem, nato 
Konstantinopel, Rusijo in preostali Zahod. V devetem stoletju 
se je čaščenje razširilo v Nemčijo, od tam pa tudi v naše kraje. 
Takrat se je tudi razširil običaj, da se svetnikov god praznu-
je z izmenjavo daril. Pričakovanje Miklavževega prihoda je 
spodbujalo in še danes spodbuja otroško domišljijo, ki riše 
Miklavževe priprave za obdarovanje otrok. Skoraj v vsej Slo-
veniji, si rdečo zarjo ob večerih pred miklavževim razlagajo, 
češ da Miklavž piškote peče. Močno se je razširila tudi nava-

da, da otroci pišejo pismo svetemu Miklavžu. Pišejo ali rišejo 
mu svoje želje. Pismo polože na okno, zjutraj ga seveda ni. Na 
sam večer pred godom pa se dobri škof v družbi angelov in 
parklejnov sprehodi po vasi in otroke obdaruje.
Prve cerkve v čast sv. Miklavžu so postavljali ob vodah. Lju-
bljanska stolnica, ki je posvečena sv. Nikolaju, je bila prvo-
tno cerkev ljubljanskih ribičev in čolnarjev. Na Slovenskem 
je temu priljubljenemu svetniku posvečenih največ cerkva 
– okroglo 120. V mnogih so naslikani prizori iz legend o nje-
govem življenju. Naj god svetega Miklavža praznujemo ali 
ne, prav zagotovo Miklavž ostaja eden najbolj priljubljenih 
svetnikov, katerega obisk najraje pričakujejo otroci, odrasli 
pa se iz njegovega življenja lahko naučimo, da sta dobrota 
in usmiljenje tisti dve vrednoti, za kateri se je treba boriti v 
današnjem svetu ter tako svet delati lepši in boljši.

Projekt sofinancira Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika 
Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja 2014 - 2020. Organ upravljanja, določen za izvajanje 

Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.  
Za vsebino je odgovorna Razvojna agencija Sora d.o.o.

www.ra-sora.si

Kulinarični festival
8. – 30. januar 2022
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DAMIJAN DOLENEC

Osnovno idejo je podala začasna učite-
ljica za fiziko in matematiko. Potekala 
pa je pod mentorstvom učiteljice Petre 
Novak, ki je – čeprav astronomija ni nje-
no področje – organizirala tudi srečanje 
celotne skupine, poleg Nike Dolenec sta 
sodelovala še Urh Mur in Jerica Jesen-
ko, z astronomko doc. dr. Dunjo Fabjan 
in ogled teleskopa na AGO Golovec.
Kaj smo pravzaprav fotografirali? Če 
spremljamo Sonce ob istem času skozi 
celo leto, lahko ugotovimo, da se njegov 
položaj spreminja. Sled položajev naredi 
lik, podoben osmici – ta pojav imenuje-
mo analema. In to smo želeli zabeležiti.
Ker se dopoldanska, opoldanska in po-
poldanska analema med sabo bistveno 
razlikujejo, je bilo treba fotografirati 
trikrat na dan (ob 8.41, 12.00 in 15.15) 
približno enkrat na teden. Da na koncu 
dobimo želeni rezultat, je treba fotoa-
parat postaviti vedno na enak način in 
fotografirati do sekunde natančno. Edi-
ni pogoj je seveda neoviran pogled na 
Sonce – žal se je pogosto zgodilo, da so 
oblaki Sonce prekrili zgolj nekaj sekund 
pred trenutkom fotografiranja, kar je 
pomenilo, da je bil ves trud s postavlja-
njem opreme zaman in akcijo je bilo 
treba ponoviti naslednji dan.
Zakaj nastane osmica? Razloga sta dva: 
nagnjenost osi Zemlje glede na eklipti-
ko poskrbi za spremembo lege gor – dol 
(ob kroženju Zemlje okrog sonca se vpa-
dni kot sonca na neko točko na Zemlji 
spreminja za ± 23°27’ – to je tudi vzrok 
za štiri letne čase). Zemlja okoli Sonca 
ne potuje po idealni krožnici, ampak 
po elipsi. To pomeni, da se razdalja do 
Sonca spreminja, s tem pa se spremi-
nja tudi hitrost Zemlje. Ker je razdalja 
januarja najmanjša, je po Keplerjevem 
zakonu hitrost najvišja. Julija pa je rav-
no obratno. Ta sprememba hitrosti ima 
vpliv na to, za koliko sončev čas prehi-
teva oz. zaostaja za srednjim sončnim 
časom oz. za uro v časovnem pasu. Ta 
pojav poskrbi za spremembo lege levo 
– desno. Ker je poleti hitrost najmanj-
ša, je poletna zanka osmice manjša od 
zimske zanke.

Med fotografiranjem so kakšni (redni) 
mimoidoči celo vprašali, kaj pravzaprav 
delam. Ko sem na hitro razložil, kaj 
počnem, je po navadi sledilo vprašanje, 
ali bo to kje objavljeno. Odgovoril sem, 

da bo, in to je zdaj skrajšana različica. 
Celotna raziskovalna naloga pa je obja-
vljena v daljšem članku v astronomski 
reviji Spika (maj 2021). Revija je na voljo 
tudi v Knjižnici Ivana Tavčarja).

Analema, kot se vidi iz Žirov
V obdobju od marca 2019 do marca 2020 smo na območju Opekarske ulice redno 
fotografirali Sonce. Slikanje je bilo del raziskovalne naloge na osnovni šoli.

Dopoldanska analema

Opoldanska analema

Popoldanska analema
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Renault priporoča   

Odlikujejo nas 30 letna tradicija 
in bogate izkušnje!

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

• Pooblaščeni serviser osebnih in dostavnih vozil renault
• Servisiranje vseh znamk drugih proizvajalcev osebnih 
   in dostavnih vozil
• Kleparske in ličarske storitve – pogodbeni partner 
   slovenskih zavarovalnic
• Servis avtoklim za vse znamke vozil- tudi z novim plinom r1234yf
• Menjava in prodaja vseh znamk pnevmatik za osebna vozila
• Možnost izposoje nadomestnega vozila
• Trgovina z nadomestnimi deli in dodatno opremo
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Vesele praznike in  
srečno novo leto 2022!

ANŽE CUNK, KAPLAN

Nanj se pripravljamo v obdobju štirih tednov od konca no-
vembra pa do samega božičnega praznika. Ta čas se imenuje 
adventni čas in naznanja prihod Odrešenika Jezusa med nas.
V božičnem času se spominjamo in praznujemo njegovo ne-
doumljivo skrivnost učlovečenja, ko je Bog poslal svojega edi-
norojenega Sina na svet. Dogajanje v sveti noči v mestu Be-
tlehem, ko je mlada judovska deklica Marija (ob Jezusovem 
rojstvu je bila stara 13–14 let) na svet prinesla Odrešenika, nam 
vsako leto znova prikazuje upodobitev v jaslicah. Da so jaslice 
pripravljene in skrbno postavljene v naši župniji, skrbi skupi-
na jasličarjev. Jasličarji so mladi fantje in dekleta, večinoma 
srednješolci ali na začetku študentskega obdobja. Skupina šte-
je približno 15 članov, ki darujejo svoj čas ter svoje sposobnosti 
in talente, da vsem ljudem približajo skrivnost Jezusovega roj-
stva. Vsakoletna priprava jaslic se začne nekje konec oktobra, 
ko gremo nabirat mah, ki ga potrebujemo za scensko uprizo-
ritev pokrajine, ta pa je lahko vsako leto drugačna, pomemb-
no je, da s svojo postavitvijo spregovori in nagovori vsakega, 
ki si jaslice ogleda. Pokrajina predstavlja okolje, v katerem se 
je rodil Jezus, a ker jaslice podajajo pomembno sporočilo, je 
potrebno, da prikažemo pokrajino, v kateri živimo. Zato po-
leg osnovnega hlevčka v jaslicah stoji kak kozolec, v ozadju so 
gore in hribi, od koder priteka voda. Tudi pastirji upodabljajo 
različne poklice in delo, ki ga še opravljamo ali so ga nekoč 
opravljali naši predniki. 
Bolj, ko se bližamo božičnemu prazniku, bolj pogosto se je tre-
ba dobiti in začeti ustvarjanje v cerkvi. Tako se po tretji ad-
ventni nedelji začenja postavitev ogrodja in same scene. Vsak 
večer po sveti maši se dobimo in postavljamo, seveda pa gre 
tukaj poleg samega ustvarjanja in postavljanja tudi za druže-
nje. Na tak način se še bolj pripravimo na praznik Jezusovega 

rojstva. V žirovske jaslice so bile po navadi vpete tudi različne 
zgodbe in teme današnjega časa – zakramenti, verstva sveta, 
Žirovska kotlina, zemljevid Slovenije …., zadnja tri leta pa na 
pobudo župljanov postavimo klasične jaslične figure, sto let 
stare upodobitve, ki jih je izdelal veliki mojster jaslic Franc 
Jožef Konjedic iz Stražišča pri Kranju. Jaslice so bile izdelane 
leta 1916. Nekaj figur je naredil tudi njegov najmlajši sin Viktor 
Konjedic, ki ustvarja še danes.
Vsako leto je v jaslicah kaj novega. Lani so bili novi trije pa-
stirčki, letos pa bo novo ozadje, ki prikazuje mesto Betlehem. 
Seveda upamo, da bomo kdaj v prihodnosti zopet postavili 
jaslice tudi s sodobno tematiko. Pomembno pa je, da ne po-
zabimo na glavno skrivnost božičnega praznika – na Jezu-
sovo rojstvo. Dandanes postajajo jaslice velika umetnost, a 
na žalost se vse prevečkrat zgodi, da nas v njih pritegne vse 
drugo kot pa votlina, kjer je postavljena Sveta družina. Jasli-
ce v župnijski cerkvi bodo med božičem in novim letom na 
ogled vsak dan od jutra do večera, po novem letu pa eno uro 
pred sveto mašo in po njej. Zato vse vabimo, da si jih pridete 
pogledat, predvsem pa si želimo, da bi vsak izmed nas ob po-
gledu na domače župnijske jaslice začutil, kako nas Bog ljubi 
in nam želi vedno znova vlivati poguma in moči, da se ne bi 
bali, saj je on Emanuel – Bog, ki je vedno z nami.

Jaslice – prizor  
Jezusovega rojstva
Eden najlepših in najbolj čarobnih časov  
v koledarskem letu je prav zagotovo 
božični čas.

Jaslice v žirovski cerkvi
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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.

27
let tradicije

27
let tradicije

Zimska akcija Osvežite dom z Gorenjskim glasom

14 dni brezplačnega časopisa

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

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

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

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

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

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
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Povprečna poraba goriva za vozila Toyota Yaris Cross: od 4,4 do 6,2 l/100 km in emisije CO₂: od 100 do 140 g/km. Emisijska stopnja: za 1,5 EURO 6 AP. Emisije 
NOx: od 0,0033 do 0,0093 g/km. Ogljikov dioksid (CO₂) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal 
zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam 
prizemnega ozona, delce PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. 10 letno jamstvo hibridne baterije velja ob rednih testih hibridne baterije (HHC) na 1 leto 
ali 15.000 prevoženih km (kar nastopi prej) pri pooblaščeni prodajno-servisni Toyotini trgovski mreži. Po preteku tovarniške garancije vam ponujamo 
bresplačno vključitev v program jamstva Toyota Relax (vse do starosti 10 let ali 160.000 km. Izračun je informativne narave in ni zavezujoči za sklenitev 
posla. Mesečni obrok je izračunan na osnovi prodajne cene v višini 18.850 EUR, trajanju financiranja 60 mesecev, skupnem začetnem plačilu 4.310,48 EUR 
in zadnjem povečanem obroku v višini 9.823 EUR. Povečan obrok je izračunan na osnovi predpostavke, da bo z vozilom prevoženih 10.000 km letno. 
Efektivna mera (EOM) je 4,26 % in temelji na fiksni obrestni meri. Slika je simbolična. Več na www.toyota.si. Toyota Adria d.o.o., Brnčičeva 51, Ljubljana.

NOVA 
TOYOTA  
YARIS 
CROSS

#HibridnaSreča

NA 
MESEC

ŽE OD

119 

€
ZA HIBRIDNO BATERIJO
10

TOYOTA RELAX

DO

10 LET 
JAMSTVA

LET 
JAMSTVA

  
Cesta Staneta  
Žagarja 65 b, 
4000 Kranj, 
04 280 90 00

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

  

            

vsi zdravstveni domovi  
na Gorenjskem
od 8. do 20. ure

Klinika Golnik
24 ur na dan

MOBILNE EKIPE
lokacije in urniki na spletnih  
straneh zdravstvenih domov
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V zadovoljstvo nam je obrniti list preteklega leta, v 
katerem je bilo doseženih mnogo začrtanih ciljev. Naj 

prihodnost prinese nove, lepe izzive na vaši poti. 

Srečno novo leto!

                                                           
                                             Ekipa ŽustAl
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Hydraulicswww.poclain-hydraulics.com

VELIKO ZDRAVJA,  
VESELE PRAZNIKE IN VSE DOBRO  

V NOVEM LETU VAM ŽELI

SREČNO

POCLAIN HYDRAULICS d. o. o., Industrijska ulica 2, 4226 Žiri



 

 

Kredit do 5000 EUR vam uredimo  
v 5 minutah na prodajnem mestu!

 

Internet: gluhicom.si
Telefon: 04 510 60 90
E-pošta: info@gluhicom.si
Odprto: 8–12 in 13–16, sobota zaprto
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NA ZALOGI VELIKA IZBIRA  
televizorjev, prenosnih računalnikov, tiskalnikov, 

tonerjev in kartuš ter baterij vseh vrst!

AKCIJSKA CENA 
299,90 EUR

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

Kuhinjski robot BOSCH MUM58M59
Moč 1000W, ogromno pribora, 

Redna cena: 375,90 EUR

AKCIJSKA CENA 
499,90 EUR AKCIJSKA CENA 

719,90 EUR

Prenosnik HP 250 G8 (27K22EA)
Procesor i3-1005G1, 8GB RAM, 256GB SSD, WIN10 Home
Redna cena: 559,90 EUR
Ob nakupu katerega koli računalnika  
PANDA ANTIVIRUS GRATIS!

Tablični računalnik  
LENOVO ZA5T0071BG

26,16cm zaslon, Android, 128GB pomnilnika
Redna cena: 249,00 EUR

SUPER CENA!

SUPER CENA!

Vlažilnik 
zraka TaoTronic 

AH002
Posoda 3,5l; vlaženje do 

300 ml na uro

Pralni stroj  
BOSCH WAN280A2

7 kg, 1400 obratov, dodajanje perila
Redna cena: 469,00 EUR

Sesalnik ELECTROLUX  
EUOC94DB

Izjemna učinkovitost in zelo tiho delovanje!
Redna cena: 229,90

AKCIJSKA CENA 
219,90 EUR

AKCIJSKA CENA 
189,90 EUR

Brivnik PHILIPS S3134/12
Suho in mokro britje, prirezovalnik, 

ČUDOVITO DARILO!

CENA 
74,99 EUR

AKCIJSKA CENA 
399,90 EUR

CENA 
37,90 EUR

Televizor SAMSUNG QE55Q60AAUXXH
139 cm QLED zaslon, SMART, UHD, HDR10+

Redna cena: 999,00 EUR

AKCIJSKA CENA 
799,99 EUR

Televizor PHILIPS 65PUS8546/12
165cm zaslon, ANDROID, PREMIUM SERIJA!

Redna cena: 999,00 EUR

ODLIČNO DARILO! 

  

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.


