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Nacionalni inštitut za javno zdravje 
(NIJZ) je v sodelovanju z Zlatim ka-
mnom drugo leto podelil priznanje 
občina zdravja, ki ga je tokrat prejela 
Občina Žiri. "Nagrada je orodje za spod-
bujanje in uresničevanje skrbi za zdrav-
je prebivalcev v lokalnih skupnostih," 
so poudarili organizatorji projekta Zlati 
kamen, v okviru katerega spremljajo 
razvoj na lokalni ravni. Ker se zavedajo, 
da zdravje sodi med najpomembnejše 
prvine kakovosti življenja v nekem oko-
lju, od leta 2018 sodelujejo tudi z NIJZ, ki 
v sklopu projekta Zdravje v občini že več 
let spremlja različne kazalnike zdravja 
za vsako od 212 slovenskih občin. Letos 
so priznanje občina zdravja podelili Ob-
čini Žiri, saj menijo, da jih je mogoče 
zelo dobro uporabiti kot zgled.
Kot so poudarili na NIJZ, Občina Žiri do-
sega odlične rezultate na področju zdrav-
ja prebivalcev. "Otroci in mladostniki te 
občine so v slovenskem prostoru naj-
bolj gibalno učinkoviti, med njimi je 
tudi najmanj prekomerno hranjenih," 
so poudarili in dodali, da je vzgoja za 
zdrav življenjski slog v obdobju otroštva 
in mladostništva najbolj racionalna in 
smiselna. Da tudi starši otrok in mla-
dostnikov ter drugi odrasli v Žireh dobro 
skrbijo za svoje zdravje, pa po njihovem 
nakazujejo dobri kazalniki na področju 
prehranjenosti odraslih in pa zelo do-
ber odziv na Žirfit – testiranje telesnih 
zmogljivosti odraslih prebivalcev. Kot so 
navedli, preventivna akcija za zdravo ži-
vljenje v Žireh poteka 17 let, v akciji pa so-
deluje zelo veliko število prebivalcev. "Da 
je skrb za zdravje Žirovcem blizu, nam 
kaže tudi odlična odzivnost v presejalnih 

programih na področju raka, ki je precej 
nad slovenskim povprečjem in tudi nad 
ciljno 70-odstotno vrednostjo." Na NIJZ 
so prepričani, da se zato verjetno niso 
preveč zmotili, če sklepajo, da so dobre 
vrednosti zdravstvenih kazalnikov, ki se 
še izboljšujejo, tudi rezultat sistematič-
nih prizadevanj za zdrav način življenja 
v kraju. Pri tem so posebej poudarili do-
volj širok spekter dejavnosti, povezanih 
z zdravstvom, pri čemer ne pozabljajo 
niti posebej ranljivih skupin. "Za občino 
je značilna vrsta različnih aktivnosti na 
področju zdravja prebivalstva, dolga tra-
dicija aktivnosti in vključenost v medna-
rodni projekt TAAFE." 
Občina prepoznava zdravje kot pomem-
ben dejavnik razvoja in napredka, pou-
darjajo na NIJZ. "Zato to področje vključu-
je v občinsko razvojno strategijo, začrtane 
aktivnosti spremlja in evalvira. Skrbi za 
dobro dostopnost do zdravstvenega var-
stva, prebivalci imajo na voljo tri zdravni-
ke družinske medicine, pediatra pa tudi 
psihiatra." Poudarili so še, da ima občina 
izdelano celostnoprometno strategijo ter 
daje poudarek trajnostni mobilnosti in 
ozaveščanju najmlajših o pomenu lokal-
ne samooskrbe. Je starosti prijazna ob-
čina, za preprečevanje in zmanjševanje 
zasvojenosti pa je lani ustanovila LAS za 

zdravje. "Nabor aktivnosti na področju 
zdravja je pester in usmerjen na različna 
področja, od športa do kmetijstva in oko-
lja ter vzgoje in izobraževanje." Opažajo, 
da pri aktivnostih sodeluje celotna sku-
pnost, kar se jim zdi zelo pozitivno. "To je 
v majhni občini, kot so Žiri, gotovo lažje 
izpeljati kot v kaki večji občini. Po drugi 
strani pa spada občina Žiri s svojo veli-
kostjo med povprečne občine (mediana 
števila prebivalcev v slovenskih občinah 
je okoli 4700 prebivalcev), kar pomeni, 
da bi lahko tak vzorec delovanja veljal za 
veliko število slovenskih občin." Tudi zato 
so poudarili, da se jim zdi zgodba Žirov 
posebno poučna. "Žiri so majhen kraj z 
omejenimi sredstvi. Zato so izvrsten pri-
mer, da se da z majhnimi sredstvi dose-
gati velike učinke."
Župan Janez Žakelj meni, da je dobro 
zdravje njihovih občanov plod velike po-
zornosti, ki so jo v preteklih letih posve-
čali temu področju. "Med drugim nam je 
uspelo pridobiti dodaten tim družinske 
medicine, tako imamo namesto dveh 
družinskih zdravnikov po novem tri in 
pediatrinjo." Z adaptacijo podstrehe v 
zdravstvenem domu pa si bodo po nje-
govih besedah v prihodnje prizadevali 
pridobiti še ginekologa in dodatnega zo-
bozdravnika.

Zdravje kot pomemben dejavnik razvoja
Občina Žiri je na podelitvi Zlati kamen sredi februarja prejela laskavi naziv občina 
zdravja 2021. Omenjeno priznanje podelijo občini, ki je prepoznala zdravje kot 
pomembno vrednoto in je v preteklem letu izstopala po aktivnostih za izboljšanje 
zdravja svojih prebivalcev. 

Občina Žiri je na podelitvi Zlati kamen sredi februarja prejela laskavi naziv občina zdravja 
2021. / Foto: arhiv občine
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Od nekdanje baročne cerkve se je do da-
nes ohranil le manjši del, zato sta Ob-
čina Žiri in Muzejsko društvo Žiri pred 
časom naročila raziskave, s katerimi so 
preverili morebitne arhitekturne ostan-
ke v tleh. "Območje, kjer je stala cerkev, 
je bilo v preteklosti večkrat poplavljeno, 
zato so se novo cerkev kasneje odločili 
postaviti na drugi lokaciji. Z raziskava-
mi smo želeli ugotoviti, ali so morebiti v 
zemlji ostanki temeljev še kakšnih sta-
rejših objektov, saj se je zemlja na tem 
delu močno pogrezala,« je razložil žu-
pan Janez Žakelj. Občina je za raziskave, 
od katerih bo odvisen nadaljnji načrt 
ureditve prezbiterija in okolice cerkve, 
namenila okrog tri tisoč evrov.
Ugotovitve iz geofizikalne raziskave 
sta predstavila geologa Branko Mušič 
in Barbara Horn, služile pa bodo kot 
podlaga za izdelavo digitalne replike 
manjkajočega dela stare cerkve. "Izbor 
najustreznejših postopkov obdelave in 
prikazovanja georadarskih signalov je 
bil v tem primeru kar zahtevno delo z 
veliko preverjanji," sta opozorila in po-

jasnila, da je najpomembnejši razlog v 
razgradnji cerkve in obilici drobnega 
ruševinskega materiala v vrhnjem sloju 
tal, kar povzroča močno razpršitev ge-
oradarskih signalov. "Drugi pomembni 
razlog je v visoki vlažnosti podpovršja, ki 
vpliva na močno upadanje georadarskih 
signalov z globino." Amplitude georadar-
skih odbojev so zaradi tega dokaj šibke, 
vendar s prilagojenimi postopki obdelav 
še vedno jasno prepoznavne in povsem 
ustrezne za interpretacijo v skladu z za-
danimi cilji, sta razložila Mušič in Horn. 
Po njunih besedah je temeljem cerkve-
ne ladje mogoče povsem jasno slediti 
na južni strani do globine približno 1,5 
metra in na severni strani do približno 
1,7 metra. "Lahko predpostavimo tudi 
možnost, da temelji segajo še nekoliko 
globlje, čeprav na rezultatih georadar-
ske metode zaradi izrazitega upadanja 
jakosti signalov na teh mestih niso več 
vidni." Kot pojasnjujeta, so georadarski 
odboji na mestih temeljev cerkve sko-
raj povsod kljub ustreznim postopkom 
obdelave še vedno šibkejši, kot bi to 
pričakovali od masivnih kamnitih kon-
strukcij takšnih dimenzij. "To je deloma 

zanesljivo posledica visoke vlažnosti 
podpovršja, vendar pa moramo v tem 
primeru upoštevati tudi možnost, da 
gre za 'roparske jarke', ki so nastali ob 
rušitvi cerkve. To so z drugotnim mate-
rialom zasuti jarki na mestih povsem 
odstranjenih temeljev cerkve." Kot sta še 
poudarila, bi morda s tem lahko razlo-
žili tudi zelo presenetljivo ugotovitev, da 
se temelji zvonika, ki so bili verjetno še 
masivnejši, sploh ne prepoznajo na no-
benem od globinskih režnjev georadar-
skih signalov, prav tako pa tudi ni jasno 
viden zaključek cerkve na zahodni stra-
ni. "Kakorkoli, to lahko privzamemo kot 
pomembno indikacijo o obstoju ostan-
kov prvotne, nekoliko manjše cerkve. Iz 
rezultatov georadarskih meritev pa smo 
razbrali tudi položaj in velikost ladje te 
domnevne starejše cerkve," sta povzela 
Mušič in Horn.
Omenjeno cerkev v Žireh so po besedah 
predsednika Muzejskega društva Žiri 
Alojza Demšarja verjetno zgradili ob kon-
cu 13. ali v začetku 14. stoletja, do konca 
15. stoletja je postala župnijska cerkev. 
Nato so jo stoletja prezidavali in dozi-
davali. Okrog cerkve je bilo do leta 1890 
žirovsko pokopališče. Leta 1906 so začeli 
graditi sedanjo cerkev, stara pa je med 
gradnjo nove hitro propadala. "Poleti 
1908 so bile v cerkvi zadnje maše, nato so 
cerkev zaprli, saj je postala že nevarna, 
dve leti kasneje pa so začeli uporabljati 
novo osrednjo žirovsko cerkev." Kot je še 
spomnil Demšar, se je leta 1913 za ohra-
nitev stare cerkve pri dunajski državni 
Centralni komisiji za varstvo spomeni-
kov zavzel tudi arhitekt Jože Plečnik, a 
so jo kljub temu leta 1926 podrli, ohranil 
se je le prezbiterij. Prav prezbiterij s svojo 
poltisočletno duhovno vsebino bi lahko 
po Demšarjevih besedah v prihodnje po-
stal prireditveni prostor za posvetno in 
cerkveno rabo.

Raziskave podlaga za nadaljnjo ureditev
Neinvazivne arheološke raziskave z georadarskim pregledom na območju stare 
cerkve sv. Martina v Žireh so pritrdile domnevam, da so v tleh prisotni arhitekturni 
ostanki nekdanje cerkve.

Georadarska raziskava na območju nekdanjega pokopališča v Starih Žireh / Foto: Jure Ferlan
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• Tudi na občini ste imeli izkušnjo s 
covidom-19, saj je zbolelo kar dve tre-
tjini zaposlenih v občinski upravi. Za-
radi tega ste morali med drugim pre-
staviti sejo občinskega sveta. Je bilo 
delovanje občine v tistem času tudi 
sicer okrnjeno?
Čeprav je zbolelo kar dve tretjini sode-
lavcev, smo se trudili – glede na to, da 
smo že tudi prej delali od doma – da smo 
pokrivali vse nujne zadeve, prav tako so 
se nadaljevali določeni projekti. Bolezen 
je res nadležna, a kljub temu smo lahko 
opravljali delo s pomočjo spletnih pove-
zav in po telefonu. Ob tem bi poudaril, 
da smo se na občini zelo striktno držali 
pravil, pa smo kljub vsemu predvsem 
tisti, ki smo večino delovnega časa pre-
živeli v prostorih občine, zboleli. Tako 
da je to res zelo kužen virus, in če pogle-
dam nazaj, bi se šel veliko raje cepit, če 
bi bilo to možno, in se izognil bolezni in 
karanteni za vse svoje bližnje.
• Kakšna pa je vaša osebna izkušnja s 
covidom-19?
Pri meni je bolezen spremljala vročina, 
glavobol ter bolečine v mišicah in ko-
steh, žena in hčerke so ostale še brez 
voha in okusa. Težava pa je tudi v tem, 
da tudi po štirih tednih, kar je bolezen 
izbruhnila, še nisem v redu – lahko 
grem na sprehod, kakršnekoli druge 
fizične dejavnosti pa težko opravljam. 
Lahko pa sodiš med srečneže, kot je moj 
sosed, ki sploh ne bi vedel, da je zbolel, 
če ne bi bil pozitiven na testu. Tako da 
so poteki bolezni zelo različni. 
• Kako ste zadovoljni s potekom ceplje-
nja v vaši občini, imate na voljo dovolj 
cepiv vsaj za najranljivejše skupine?
Po zadnjih podatkih, ki so stari kakšen 
teden, je s prvo dozo cepiva cepljenih 
okrog trideset odstotkov Žirovcev, kar 
se mi zdi dobro, bi se pa seveda cepilo še 
veliko več ljudi, če bi bilo dovolj cepiva. 
Številke glede okužb v tretjem valu so 
nižje tudi zato, ker je že precej preceplje-
nih oziroma jih je že prebolelo okužbo, 
kar nam daje upanje, da bomo do juni-
ja res lahko bolj normalno zaživeli. Kot 

opažam, smo namreč vsi že zelo nave-
ličani.
• Na zadnji seji občinskega sveta so 
svetniki med drugim poudarili, da se 
precej občanov pritožuje, da so zdrav-
niki v Žireh slabo dosegljivi. Ste s tovr-
stnimi pritožbami seznanjeni tudi na 
občini?
O problemu dostopnosti zdravnikov po 
telefonu so nas svetniki opozorili že na 
prejšnji seji. Zdravnike smo obvestili in 
so nam poročali o izvedenih ukrepih. 
Gotovo ni vse idealno, tako kot ni pri 
nobeni stvari. Prav je, da se opozarja 
na probleme. Predlagam, naj ljudje, če 
imajo pripombe, te argumentirajo in 
jih, lahko tudi anonimno, naslovijo na 
občino in jih bomo posredovali naprej. 
Vedno pa bo nekaj ljudi nezadovoljnih, 
nekateri tudi upravičeno, a verjamem, 
da se zdravstvene ekipe trudijo. Ob tem 
bi vseeno želel povedati, da sem kar šest 
let poslušal pritožbe na račun šolskih 
prevozov, ko smo naredili anketo med 
vsemi, ki uporabljajo šolske prevoze, pa 
je prevoznik dobil odlično oceno. Obe-
nem bi še poudaril, da ni zanemarljivo 
niti dejstvo, da nas je letos Nacionalni 
inštitut za javno zdravje razglasil za ob-

čino zdravja. Gotovo je to prispevek šte-
vilnih posameznikov, ne samo zdravni-
kov, a zagotovo so pri tem pomembno 
vlogo odigrali tudi zdravniki. 
• Na zadnji seji občinskega sveta ste 
predstavili prihodnje načrte s kopa-
liščem Pustotnik. Kaj si novega lahko 
občani obetajo poleti?
Računamo, da bo poleti ponudba obli-
kovana podobno kot lani, ob tem pa 
bomo nadaljevali postopek oddaje tega 
prostora za gradnjo v skladu s sprejetim 
podrobnim prostorskim načrtom, ki na 
kopališču predvideva ne montažni, am-
pak zidani objekt, ki bo omogočal širšo 
ponudbo. Interes za gradnjo je že izra-
zil sedanji ponudnik, bo pa seveda to 
možnost treba transparentno ponuditi 
vsem zainteresiranim. Imenovana bo 
tudi komisija, da ne bo nobenih dvomov 
o transparentnosti; občina si želi dobiti 
dobrega ponudnika in bodo zato vabljeni 
vsi, ki jim to predstavlja poslovni izziv. 
• Kdo naj bi sestavljal omenjeno ko-
misijo?
Zagotovo bodo vključeni predstavni-
ki političnih strank in list, povabili pa 
bomo tudi arhitekta, ki sta to načrto-
vala. Svetniki so sicer zatrdili, da se od-

Vsi težko čakajo vrnitev v normalno življenje
Tudi v Žireh je že precej ljudi precepljenih oziroma jih je že prebolelo covid-19, kar 
daje upanje, da bomo do junija res lahko bolj normalno zaživeli, je optimističen 
župan Janez Žakelj.

Župan Janez Žakelj / Foto: Gorazd Kavčič
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ločajo strokovno, da niso politiki – a vsak, ki je izvoljen, je 
politik in predstavlja skupino, ki ga je izvolila. 
• Sprejeli ste tudi uskladitev cen storitev gospodarskih 
javnih služb varstva okolja. Katere bistvene spremembe to 
prinaša za občane?
Za občane se bodo cene nekoliko znižale, in sicer za nekaj 
odstotkov, ker so se znižale omrežnine. Glavni razlog, poleg 
racionalnega obratovanja, je tudi to, da je več novogradenj 
in se torej strošek omrežnine razdeli na več gospodinjstev. 
Na občini nas to veseli, saj je vedno veliko lepše predlagati v 
sprejem znižanje cene kot povišanje. 
• M Sora je podala pobudo za odkup dela ploščadi pred Za-
družnim domom, ki je v lasti občine. Je že znana odločitev 
glede tega oziroma kdaj naj bi jo sprejeli? 
Občinski svetniki so bili soglasni, da je treba načrte najprej 
uskladiti z načrtovalcem ureditve centra Žirov; kot vem, je s 
strani M Sore že dobil naročilo, da pripravi idejno zasnovo. Če 
se bo izkazalo, da je to mogoče vključiti na pozitiven način, 
bo občinski svet na naslednji seji lahko to potrdil. M Sora si 
namreč želi širitve prodajnega programa, za kar potrebujejo 
več prostora in ena od možnosti se ponuja na območju nek-
danjega gostinskega lokala in trgovine, možna pa je še širitev 
na teraso levo od vhoda v zadružni dom. 
• Burna razprava se je razvila tudi v zvezi z neprofitni-
mi stanovanji v občini. Na občini glede na povpraševanje 
razpolagate z zadostnim številom neprofitnih stanovanj, 
kljub temu pa med svetniki ni bilo zaznati pretiranega 
interesa za njihovo prodajo niti sedanjim najemnikom?
Na predzadnji seji smo dobili pobudo, da pripravimo infor-
macijo glede neprofitnih stanovanj v občini, kar smo tudi 
storili. Dnevno se srečujemo s problemi teh stanovanj; več-
krat se tudi zgodi, da so zaradi razmer na trgu profitne na-
jemnine celo nižje kot neprofitne. Od svetnikov smo želeli 
dobiti usmeritev, ali naj v primeru, ko stanovalci želijo od-
kupiti stanovanje, to dovolimo. Nekaj tovrstnih odkupov smo 
namreč že izpeljali, pri čemer je občina dolžna prodajati po 
uradni cenitvi, svetniki pa so menili, da so cene prenizke. 
Svetniki nam kljub temu niso dali nekih jasnih usmeritev. 
Vsekakor pa nimamo želje razprodati teh stanovanj. Še na-
prej bomo torej kot doslej svetnike obveščali o vsakem prime-
ru prodaje posebej. 

• Občinskim svetnikom ste na zadnji seji postregli tudi s 
podatki direkcije za infrastrukturo, kako napredujejo pro-
jekti na cestah. Kaj se obeta na tem področju?
Smo ravno pred podpisom sporazuma o sofinanciranju re-
konstrukcije ceste pri Cenetu proti Škofji Loki; vrednost pro-
jekta je ocenjena na dva milijona evrov, z direkcijo pa pelje-
mo še več drugih projektov. Dobili pa smo tudi informacijo, 
da je naša vloga za komunalno opremljanje industrijske cone 
popolna, tako da v teh dneh čakamo na odločitev glede višine 
sofinanciranja, pripravlja se tudi razpis za izbiro izvajalca.
• Na območju stare cerkve ste opravili raziskave, s kateri-
mi so odkrili ostanke prejšnje cerkve. Kakšni bodo nadalj-
nji postopki v zvezi s tem? 
S predsednikom muzejskega društva Alojzom Demšarjem sva 
že bila v stiku in menim, da je zdaj najprej treba pridobiti 
mnenje strokovnjakov, kako bi bilo najboljše urediti, da bi to 
lahko na zanimiv način predstavili širši publiki. V proračunu 
smo letos zagotovili sredstva za georadarske raziskave, do-
datnih sredstev pa za to nismo predvideli. Najprej bo namreč 
treba doreči, kako bi izpeljali obnovo, se bomo pa tega lotili 
postopoma.
• Konec aprila in začetek maja sta bila v preteklih letih 
v Žireh v znamenju Slovenskih klekljarskih dni. Imate še 
upanje, da bo letos vseeno vsaj del načrtovanih dogodkov 
mogoče izpeljati v živo, ne samo na daljavo kot lani?
Na vsak način je v živo drugače kot na daljavo, verjamem pa 
v iznajdljivost Cvetk, ki so že lani pozitivno presenetile tudi s 
spletno predstavitvijo. Ta čas je namreč težko karkoli načr-
tovati vnaprej. Obeta se nam še en zanimiv dogodek, in sicer 
naj bi 26. aprila popoldne po središču Žirov nekaj najboljših 
žirovskih športnikov poneslo olimpijsko baklo. Čeprav so naj-
prej že odpovedali, so nas zdaj ponovno obvestili, da bodo do-
godek vendarle izpeljali.  
• Tudi v Žireh pa ste se zelo razveselili uspehov smučar-
skih skakalk Nike Križnar in Eme Klinec, ki trenirata v 
okviru žirovskega skakalnega kluba. 
Absolutno, in tudi na trenerja Zorana Zupančiča smo zelo po-
nosni. Pripravili smo jim tudi sprejem v Nordijskem centru, 
sicer tokrat bolj v "komorni" zasedbi, je bilo pa kljub temu 
čutiti pozitiven duh. Gre za resnično lep uspeh žirovskega 
športa.

MATEJA RANT

V sklopu Kreditne sheme, v kateri svoja finančna sredstva 
združujejo občine Škofja Loka, Gorenja vas - Poljane, Železniki 
in Žiri ter Območna obrtno-podjetniška zbornica Škofja Loka 
je odprt javni razpis za dolgoročna in kratkoročna posojila, 
ki se dodeljujejo podjetjem in dopolnilnim dejavnostim na 
kmetijah iz že omenjenih občin.
Dolgoročna posojila se v okviru javnega razpisa dodeljujejo za 
obdobje do desetih let po obrestni meri 6-mesečni EURIBOR 

+ 2,5 odstotka. Pridobiti jih je mogoče za: nakup stavbnega 
zemljišča in njegovo komunalno opremo, nakup, graditev in 
adaptacijo poslovnih prostorov ter nakup opreme in kmetij-
ske mehanizacije. V okviru javnega razpisa je mogoče prido-
biti največ sto tisoč evrov dolgoročnega kredita.
Na voljo pa so tudi sredstva za kratkoročna posojila, ki so na-
menjena financiranju tekočega poslovanja. Do vrednosti pet-
deset tisoč evrov jih je za obdobje do enega leta mogoče pri-
dobiti po obrestni meri 2,5 odstotka nominalno. Podrobnejše 
informacije o posojilih nudi Razvojna agencija Sora.

Na voljo ugodna posojila
V okviru Kreditne sheme je odprt javni razpis za dolgoročna in kratkoročna posojila, 
ki se dodeljujejo podjetjem in dopolnilnim dejavnostim na kmetijah na Škofjeloškem.
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Zanimanje za cepljenje je veliko, žal 
pa se zapleta pri dobavi cepiva; na pre-
majhno število odmerkov, ki jih ima-
jo na voljo, opozarjajo tudi zdravniki v 
Žireh. Konec marca so zaradi velikega 
zanimanja za cepljenje in želje po čim 
hitrejši precepljenosti prebivalstva v 
Ambulanti družinske medicine Arcus 
Medici organizirali cepilno akcijo in od 
22. do 27. marca pri starejših od šestde-
set let hitro dosegli relativno visok de-
lež cepljenih oseb. Zdravniški ekipi je v 
tednu dni uspelo cepiti več kot sedem-
sto ljudi, kar je bil ogromen zalogaj za 
majhno, a srčno ekipo, ki je bila dobro 

organizirana – to so opazili in pohvalili 
tudi tisti, ki so prihajali na cepljenje.
Zanimanje za cepljenje med Žirovkami 
in Žirovci, starejšimi od šestdeset let, je 
veliko – po zabeleženih prijavah se je v 
tej starostni skupini za cepljenje prija-
vilo kar 74 odstotkov vseh pacientov, še 
večji pa je bil interes v starostni skupini 
med sedemdeset in osemdeset let, kjer 
se je na cepljenje prijavilo celo 88 od-
stotkov v Ambulanti Arcus Medici opre-
deljenih pacientov. Trenutno je v teh 
dveh starostnih skupinah cepljenih 84 
odstotkov oseb s seznama in 74 odstot-
kov vseh starejših od šestdeset let, kar v 
konkretnih številkah pomeni 790 oseb, 
ki so prejele vsaj prvi odmerek cepiva.

MLADI NA CEPLJENJE ŠE ČAKAJO
Ob uspešnem cepljenju starejših pa so 
v Ambulanti Arcus Medici kritični do 
nacionalne cepilne strategije, ki mlaj-
šim od šestdeset let ne omogoča ceplje-
nja, hkrati pa je prav precepljenost oseb 
med 18. in 60. letom starosti ključna 
za ustavitev epidemije. Gre namreč za 
aktivno populacijo, ki hodi na delo ali 
pa se izobražuje in je zaradi obvezno-
sti v vsakodnevnih medosebnih stikih 
izpostavljena številnim možnostim 
za okužbo z novim koronavirusom, po 
drugi strani pa zaradi ukrepov za pre-
prečevanje širjenja okužb, omejena pri 
gibanju in pogosto zaradi delovnih ob-
veznosti primorana opravljati tedenska 
testiranja na novi koronavirus, kar vse-
kakor predstavlja dodatno breme. Tudi 
zato si žirovski zdravstveni delavci že-
lijo, da bi lahko mlade začeli cepiti čim 
prej. Pacienti se nanje obračajo s števil-
nimi klici in elektronskimi sporočili, 
nekateri v stiski, jezni in obupani, saj se 
želijo cepiti, a jim glede na trenutno ve-
ljavno zakonodajo žal ne morejo poma-
gati, saj so osebnim zdravnikom odvzeli 
vse vzvode za vpliv na izbiro kandidatov 
za cepljenje in tako, dodajajo, so v sti-
ski tudi zdravniki sami, ki so tedensko 
pod nadzorom inšpekcijskih služb. Ne 
glede na vse pa ostajajo optimistični in 
računajo, da bo april vendarle prinesel 
obljubljeno dobavo večjih količin cepiva 
in bo to na voljo tudi za vse mlajše, ki se 
želijo cepiti. Do takrat pa vse Žirovke in 
Žirovce lahko prosijo le za potrpežljivost 
in razumevanje, saj si tudi sami želijo, 
da bi bilo cepiva dovolj za vse. 

CEPLJENJE POMENI ZAŠČITO, NE  
ZAGOTAVLJA PA POPOLNE IMUNOSTI 

O tem, da je cepljenje najboljša možna 
zaščita proti težavam, ki jih prinaša 
novi koronavirus, je bilo povedanega in 
napisanega že veliko, kljub temu pa ve-
lja še enkrat poudariti, da se virus covi-
da-19 izjemno hitro širi, saj so okužene 
osebe že dva dni pred pojavom simp-
tomov in teden dni po preboleli okužbi 
aktivni prenašalci bolezni. Poleg tega pa 
sta pri kar dvajsetih odstotkih okuženih 

Cepljenje dobro organizirano, cepiva premalo
Na začetku drugega leta, ko naša življenja kroji novi koronavirus, je iskrico upanja 
na poti skupnega boja proti epidemiji prižgala znanost s cepivi, ki pomenijo lažji in 
uspešnejši boj s tem majhnim, a še kako močnim sovražnikom našega zdravja.

Cepljenje proti covidu-19 je v Žireh dobro organizirano, cepiva pa je premalo. 
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Ob uspešnem cepljenju starejših pa so v Ambulanti Arcus Medici 
kritični do nacionalne cepilne strategije, ki mlajšim od 60 let ne 
omogoča cepljenja, hkrati pa je prav precepljenost oseb med 18. 
in 60. letom starosti ključna za ustavitev epidemije. Gre namreč 
za aktivno populacijo, ki hodi na delo ali pa se izobražuje in je 
zaradi obveznosti v vsakodnevnih medosebnih stikih izpostavljena 
številnim možnostim za okužbo z novim koronavirusom, po drugi 
strani pa zaradi ukrepov za preprečevanje širjenja okužb omejena 
pri gibanju in pogosto zaradi delovnih obveznosti primorana 
opravljati tedenska testiranja na novi koronavirus, kar vsekakor 
predstavlja dodatno breme.



ob hujšem poteku bolezni potrebna tudi 
hospitalizacija in zdravljenje s kisikom. 
Takšnim zapletom se lahko izognemo 
s cepljenjem, s katerim dosežemo ka-
kovostnejši in dolgotrajnejši imunski 
odziv, kot če virus prebolimo. Z večjo 
imunostjo v celotni populaciji pa se bo 
ustavilo tudi širjenje virusa in začela se 
bo težko pričakovana vrnitev v običajno 
življenje. 
Dejstvo je, dodajajo zdravniki, da cepi-
vo proti covidu-19 ne nudi stoodstotne 
zaščite, prav tako kot je ne nudijo tudi 
cepiva za druge bolezni. Vsekakor pa 
bo v primeru, da kljub cepljenju zboli-
te, potek bolezni bistveno blažji in brez 
dolgotrajnih posledic ali pa bodo te 
kratkotrajne. Na primer: če zboli starej-
ša necepljena oseba iz rizične skupine, 
ki zaradi srednje zahtevnega poteka 
bolezni dva tedna ne more biti telesno 
aktivna, lahko izgubi do dvajset odstot-
kov mišične moči, kar lahko pri neka-
terih pomeni tudi izgubo sposobnosti 
za samostojno gibanje in opravljanje 
dnevnih aktivnosti. V primeru, da je 
bila oseba predhodno cepljena, bo po-
tek bolezni blažji in brez dolgotrajnih 
posledic, predvsem pa bo bolezen manj 
vplivala na kakovost posameznikovega 
življenja. 

V ŽIREH VEČJIH TEŽAV PRI CEPLJENIH 
NI BILO, PRIJAVE ŠE ZBIRAJO 

Glede na to, da se v zadnjem času ob 
cepljenju pogosto poudarjajo stranski 
učinki in različne reakcije na ceplje-
nje, zdravniki v Žireh večjih težav niso 
zaznali. Pri več kot tristo cepljenih s 
cepivom AstraZenece so pacienti med 
pričakovanimi reakcijami na cepivo 
največkrat omenili povišano telesno 
temperaturo, glavobol in slabo počutje, 
ki so po dnevu ali dveh izzveneli. 
Kljub temu da je v Žireh odziv na ce-
pljenje dober, pa si v Ambulanti Arcus 
Medici želijo še boljšega, predvsem v 
starostni skupini med 18 in 60 let, ki je 
ključna za ustavitev epidemije in de-
lovanje družbe. Odločitev o tem, ali se 
boste cepili ali ne, je seveda vaša, vsem 
Žirovkam in Žirovcem, ki ste se za ce-
pljenje že odločili, a se nanj še niste 
prijavili, pa predlagajo, da to pri svojem 
osebnem zdravniku naredite čim prej. 
Prijave so možne s spletnim obrazcem, 
po elektronski pošti ali telefonu, od šte-
vila prijavljenih pa je odvisno tudi šte-
vilo odmerkov cepiva, za katerega lahko 
kot ambulante zaprosijo. Pa pazite nase 
in ostanite zdravi!
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ANDREJ POLJANŠEK

Ministrstvo za okolje in prostor je zah-
tevalo, da se izvede celovita presoja 
vplivov na okolje kot posledice spre-
memb OPN Občine Žiri. Občina je naro-
čila okoljsko poročilo, uskladila osnu-
tek OPN z ugotovitvami poročila in ga 
v digitalni obliki posredovala na mini-
strstvo v obravnavo. Upamo (in za to 
si bomo prizadevali), da bodo pristojni 
našo vlogo čim prej obravnavali.
Kako naprej? Kdaj bo OPN sprejet? Na to 
vam ne moremo podati odgovora. Lahko 
navedemo le okvirne roke, pri čemer ob-
čina lahko le prosi za čimprejšnjo obrav-
navo. Predvidene aktivnosti so: obravna-

va okoljskega poročila in popravljenega 
OPN na ministrstvu, za kar upamo, da 
se bo izvedlo v treh mesecih; sledi eno-
mesečna javna obravnava dokumenta, 
priprava odgovorov na pripombe in nji-
hov sprejem na občinskem svetu; nato 
se ministrstva zaprosijo za druga, do-
končna mnenja. Glede na predviden čas 
dopustov upamo, da bodo ministrstva ta 
mnenja podala v maksimalno treh me-
secih; sledi sprejem na občinskem svetu 
in objava v uradnem glasilu.
V najhitrejši varianti bi dokument lah-
ko bil sprejet še letos, po realnejši na-
slednjo pomlad, vendar to ni odvisno le 
od Občine Žiri, pač pa od posameznih 
soglasodajalcev.

Občinski prostorski načrt
Občinski prostorski načrt (OPN) – sprememba št. 3  
je v postopku celovite presoje vplivov na okolje.

ANDREJ POLJANŠEK

Vzorec odpadkov v količini 340 kilogra-
mov se je odvzel v območju blokov in 
stanovanjskih hiš. Sortiranih je bilo 329 
kilogramov odpadkov, ki so se razdelili 
med 23 klasifikacijskih razredov.
Največji delež, 36 odstotkov (lani 38,33), 
imajo organski odpadki iz gospodinj-
stva – hrana in papirnati prtički, bri-
sače in robčki. Teh načeloma sploh ne 
bi smelo biti v vzorcu, saj imajo večsta-
novanjski objekti obvezno ločeno zbi-
ranje bioloških odpadkov, individualni 
objekti pa imajo na izbiro ločen odvoz 
bioloških odpadkov ali pa hišno kompo-
stiranje. Drugi odpadki tvorijo 22 odstot-
kov (lani 31,2), predvsem plenice in njim 
podobni odpadki; 10 odstotkov (lani 11) 
predstavljajo tekstilije, oblačila in obu-
tev, 4,8 odstotka (lani 6,23) pa je ostanka 
po prebiranju – predvsem drobni odpad, 
cigaretni ogorki, delci, manjši od 20 mi-

limetrov. Pet odstotkov je plastične em-
balaže, 1,5 odstotka plastike, 2 odstotka 
papirja in kartona, 2 odstotka papirne 
in kartonske embalaže, 1 odstotek ste-
klene embalaže, 0,5 odstotka stekla, 0,9 
odstotka kovinske embalaže, 0,47 od-
stotka kompozitne – papirne embalaže 
ter malenkost lesa, lesne embalaže in 
elektronske opreme. V vzorcu smo na-
šli tudi 8,5 odstotka vej in ostale zelene 
biomase, ki je v lanskem vzorcu ni bilo. 
Po mnenju izdelovalcev analize smo 
glede ločevanja odpadkov nekje v držav-
nem povprečju. Lahko smo zadovoljni 
z majhnim deležem embalaže in ne-
varnih odpadkov, pozornost pa bomo 
posvetili ločenemu zbiranju bioloških 
odpadkov iz gospodinjstev, kjer bomo 
izvedli ponovno obveščanje občanov o 
pravilnem ločevanju bioloških odpad-
kov, pravilnem kompostiranju in po 
potrebi tudi izvedli redarski nadzor nad 
kvaliteto ločenega zbiranja odpadkov.

Kako kakovostno ločujemo  
odpadke
V marcu je Občina Žiri naročila sortirno analizo 
mešanih komunalnih odpadkov. Analizo je izvedel 
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano,  
enota Novo mesto.
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NINA KOBAL, RAZVOJNA AGENCIJA ZGORNJE GORENJSKE

Na Gorenjskem si že od leta 2015 prizadevamo za celosten ra-
zvoj kolesarstva na regionalni ravni. Takrat je začel delovati 
Svetovalni organ gorenjske regije za razvoj kolesarstva (SORK) 
kot strokovno telo odbora za okolje, prostor in infrastrukturo 
pri Razvojnem svetu gorenjske regije. 
Po dobrih petih letih delovanja je eden najpomembnejših re-
zultatov vzpostavitev gorenjskega kolesarskega omrežja. Gre 
za skrbno izdelan preplet 640 kilometrov državnih in lokal-
nih kolesarskih povezav na Gorenjskem in v nekaterih so-
sednjih občinah. Pri določitvi so bili upoštevani mednarodni 
kriteriji prometne varnosti, atraktivnost pokrajine in dose-
gljivosti gostinskih in servisnih storitev, trase pa so bile po-
trjene s strani vseh 24 vključenih občin ter Direkcije RS za 
infrastrukturo (DRSI).
Glavni cilj projekta Gorenjsko kolesarsko omrežje (GKO) v letu 
2021 je na celotnem omrežju postaviti enotno prometno si-
gnalizacijo za kolesarje (usmerjevalne in informativne table), 
posvetili pa se bomo tudi natančnemu digitalnemu prikazu 
obstoječe kolesarske infrastrukture in evidentiranju črnih 
točk oziroma odsekov na omrežju. Slednje z namenom, da 
se tem lokacijam pri načrtovanju investicij nameni posebna 
pozornost, se prioritetno odpravijo in se kolesarjem zagotovi 
varna pot. Gorenjska regija bo na tem področju opravila pio-
nirsko delo, saj je prva v državi, ki se je vzpostavitve omrežja 
lotila tako sistematično.
Infrastrukturni del projekta želimo nadgraditi tudi s promocij-
skimi vsebinami. Namen je, da ne terenu označeno kolesarsko 
omrežje ustrezno promoviramo in predstavimo njegove poten-
ciale tako za turizem kot za spodbujanje trajnostne mobilnosti. 
Za prepoznavno podobo skrbi logotip, izdelani so promocijski 
zemljevidi in spletna stran www.gko.si s petimi predlaganimi 
izleti in GPX-sledmi. Prav vsak kolesar lahko najde sebi primer-
no in ustrezno traso, kjer bo doživel širše območje Gorenjske. 
V letu 2021 bomo nadgradili tudi koncept "kolesarju prijazen 
ponudnik", v katerega bodo vključeni predstavniki turističnih 
namestitev in storitev, kolesarske povezave ter naravne in kul-
turne zanimivosti pa bomo promovirali tudi na družabnem 
omrežju Instagram, kjer nas najdete pod imenom @gko_bike. 
Kolesarji predstavljajo pomemben segment turističnega go-
spodarstva in trajnostne mobilnosti, saj se zaradi epidemije 
covida-19 vse bolj zavedamo pomena zdravja, čistega okolja in 
povezanosti. Iz številnih držav po svetu poročajo o izjemnem 
povečanju števila kolesarjev v tem času, na kolo sede tudi vse 
več Slovencev. Turizem je ena izmed najbolj prizadetih panog 
v času epidemije, zato verjamemo, da Gorenjsko kolesarsko 
omrežje ter dodatna kolesarska ponudba lahko bistveno pripo-
moreta k izboljšanju privlačnosti Gorenjske ter k spodbujanju 
trajnostnih potovalnih načinov.

Projekt Gorenjsko kolesarsko omrežje v letu 2021 financirajo 
občine Bled, Bohinj, Cerklje na Gorenjskem, Gorenja vas - Po-
ljane, Gorje, Jesenice, Jezersko, Mestna občina Kranj, Kranj-
ska Gora, Naklo, Preddvor, Radovljica, Šenčur, Škofja Loka, 
Tržič, Železniki, Žiri, Žirovnica, Kamnik, Logatec, Medvode in 
Vodice, izvajata pa ga Razvojna agencija Zgornje Gorenjske in 
BSC Kranj – Regionalna razvojna agencija Gorenjske.

Za celostni razvoj kolesarstva
Gorenjsko kolesarsko omrežje je skrbno izdelan preplet povezav na območju 
Gorenjske in nekaterih sosednjih občin. Mreža cest, primernih za kolesarjenje, 
ponuja priložnost za popotovanje od kraja do kraja, odkrivanje znamenitosti na poti 
in srečevanje z lokalnim prebivalstvom.

Zemljevidi GKO

Občinski svet je na svoji 12. redni seji sprejel sklep o določitvi cen 
storitev gospodarskih javnih služb varstva okolja v občini Žiri. Na 
podlagi predloženih elaboratov o oblikovanju cen izvajanja sto-
ritev posameznih javnih služb so se določile cene komunalnih 
storitev. Večina cen je ostala nespremenjena, določene cene, npr. 
omrežnina za odvajanje in čiščenje odpadnih komunalnih voda, 
pa so se tudi znižale. To je mogoče zaradi priklopov novih objektov 
na kanalizacijsko omrežje, s čimer se stroški amortizacije razdelijo 
na več objektov, strošek za posamezen objekt pa se zniža. Glede 
na dejstvo, da je bila cena čiščenja odpadne vode v občini Žiri že v 
državnem povprečju, je občinski svet sprejel sklep o podaljšanju 
subvencije cene čiščenja odpadnih voda.

Subvencionirana cena ostaja
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Jože Petrovčič
DeSUS

Hitro čas beži, le kam se mu mudi ...
To se sprašujemo predvsem starejši, med katere sodim tudi 
sam. Nisem verjel, ko so mi starejši pripovedovali, da ko 
greš v pokoj, nimaš več nobenega časa. To se zdaj dogaja tudi 
meni. Pa da ne boste mislili, da toliko delam oziroma nare-
dim, željá je preveč, a storilnost precej manjša, ko si starejši. 
Pa še vse se bolj mudi, ker ne veš več, koliko imaš še časa. 
Ha, ha, pa šalo na stran …
Zahtevno leto je za nami. Dobro je bilo splanirano in zape-
ljano tudi v občinski upravi. Žal se je v to vmešal covid-19, 
ki nas je vse presenetil. Življenje je zastalo, prav tako tudi 
delo. Začelo se je šolanje na daljavo, zelo obremenjujoče za 
šolarje in starše. Sprijazniti smo se morali s tem, držali smo 
se ukrepov in dolgo zdržali brez okužb. Poleti, ko so se ukrepi 
sprostili, ste se lahko sprehodili mimo nove telovadnice do 
Pustotnika, kjer ste se lahko okrepčali in tudi kopali. To so 
naše nove pridobitve, ki smo jih podprli tudi svetniki. Treba 
jih bo še nadgraditi (Pustotnik, telovadnice ne).
Tudi v zdravstvu so šle stvari naprej. Dobili smo še tretjega 
družinskega osebnega zdravnika oziroma zdravnico. Žal co-
vid-19 ne dopušča normalnega dela niti v tej panogi, tako da 
opažamo kar precej nezadovoljstva med občani. Moramo se 
zavedati, da zdravnika potrebuje starejša populacija (v večji 
meri), ki pa ima v času virusa velike težave s kontaktom – 
naročanjem na preglede ali obiskom na domu. Komunika-
cija s pomočjo računalnika je zanje/za nas skorajda nemo-
goča, saj smo tako rekoč po večini računalniško nepismeni. 
Za boljše vzdušje med občani priporočam, da se enako kot 
e-pošto uporablja tudi telefon, saj starejši pogrešamo prav 
ta kontakt, ki pa je ravno tako varen in primeren glede na 
ukrepe zaradi virusa. Hvala za vaš trud in potrpljenje.
V tem letu pa s ponosom gledamo hitro rastoči dom za sta-
rejše. Pohvaliti moramo izvajalce in njihove delavce, ker de-
lajo v vsakršnem vremenu. Upamo, da se zaradi epidemije 
datum njegovega odprtja ne oddalji preveč.
V času epidemije pa ne smemo pozabiti na podeželje, na na-
ravo. Če v njej uživamo, se po njej sprehajamo, moramo na-
njo paziti in vanjo tudi vlagati, tako da bomo v njej videli še 
kaj lepega, drugega kot smeti in "cvetoče" ceste!
Ostanimo zdravi!

Dve leti je minilo od lokalnih volitev. Prva polovica mandata 
župana in občinskega sveta je bila zaznamovana z največjo 
investicijo v zgodovini Občine Žiri – gradnjo telovadnice in do-
datnih prostorov Osnovne šole Žiri. Kljub previdnosti članov 
občinskega sveta je gradnja potekala v okviru terminskih in 
finančnih načrtov, finančna konstrukcija se je izvedla v skladu 
s planiranjem in vse dejavnosti občine so potekale nemoteno. 
Gradnja je bila končana, Občina Žiri pa je imela ob koncu leta 
presežek finančnih sredstev, kar kaže na odgovorno delo žu-
pana in uprave.
Tudi težko pričakovani dom starejših občanov se gradi. Rešitev 
ni optimalna, a vendar dom bo zgrajen. Nujno bo treba zagoto-
viti dodatne parkirne prostore in parkovne površine, a tudi tu je 
ocena lahko le odlično. Tudi načrtovanje obvoznice se nadaljuje, 
predvideva se financiranje izgradnje z evropskimi sredstvi, vse 
to je mogoče le ob učinkovitem delu občine.
To so bili tudi projekti, ki so nesporno osrednji projekti Občine 
Žiri in imajo soglasno podporo vseh političnih strank, zasto-
panih v občinskem svetu. Osebno pa sem zelo vesel, da je za-
živel projekt Prostofer, kjer prostovoljci z občinskim električ-
nim vozilom izvajajo prevoze starejših občanov. To je bila tudi 
točka mojega volilnega programa, ki je nakazal pravo smer, 
in zelo sem vesel, da so ga župan in občani lepo sprejeli. Več je 
bilo izvedenih tudi manjših, a pomembnih projektov – tlako-
vanje poti na pokopališču, projektiranje pločnikov na Cesti pod 
griči, pridobitev gradbenega dovoljenja za cesto v industrijski 
coni ... V zadnjih dveh letih mandata se bo lahko več denarja 
namenilo tudi za požarno varstvo, šport, okolje ... 
Ocena dela župana in občinskega sveta je z moje strani pozi-
tivna in upam, da bo taka tudi v drugi polovici mandata. Ob 
tej priložnosti se zahvaljujem volivcem za izraženo podporo na 
zadnjih volitvah, po tridesetih letih pa se od aktivnega sodelo-
vanja v lokalni politiki poslavljam. 

Andrej Poljanšek 

Spoštovani!

Obvestilo
Občina Žiri obvešča, da sta na spletni strani 

www.ziri.si objavljena dva javna razpisa, in sicer: 

Javni razpis za sofinanciranje letnega  
programa športa v občini Žiri za leto 2021 

in 

Javni razpis za sofinanciranje stroškov 
obratovanja in vzdrževanja športnih 
objektov v občini Žiri za leto 2021. 

Več informacij o javnih razpisih in razpisno 
dokumentacijo zainteresirani dobijo na spletni  

strani Občine Žiri. 
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MATEJA RANT, FOTO: TANJA MLINAR

Priprave na dogodek, ki je v preteklih letih v Žiri privabljal 
množice obiskovalcev, so tudi letos potekale kot običajno, le 
druženjem ob klekljanju so se morali odpovedati, je pred 15. 
Slovenskimi klekljarskimi dnevi, ki bi se morali odvijati ko-
nec aprila in v začetku maja, pojasnila predsednica društva 
Tanja Mlinar. Tako so tudi letos čez zimo nastali številni iz-
delki, ki jih bodo razstavili v Galeriji DPD Svoboda. Lanskim 
miniaturam, ki še vedno krasijo stene galerije, se bodo tokrat 
pridružile še velike čipke.
Zaradi velikosti bodo namreč letošnje čipke razgrnili zgolj 
po mizah v sredini galerije, saj so za na stene prevelike, je 
razložila Tanja Mlinar. "Letošnje čipke so namreč večinoma 
v obliki prtov in so velike okrog pol metra pa vse do ene-
ga metra." Največjo čipko, ki meri kvadratni meter, je iz-
delal njihov član Jože Stanonik. "Natančno si je zapisoval 
ure, ko je klekljal metrsko čipko – zanjo je porabil 347 ur in 
30 minut, vključno s pripravo, navijanjem in prepenjanjem 
ter odpenjanjem čipke," je pojasnila Tanja Mlinar. Skupaj je 
sicer nastalo okrog dvajset velikih čipk. V društvu so bili pri-
jetno presenečeni tudi nad odzivom na letošnji natečaj, na 
katerega je prispelo kar sto čipk v obliki češnjevih cvetov. 
Tudi na ta način so se poklonili spominu na lani preminu-
lo dolgoletno predsednico društva Marico Albreht. "Marica 
je izdelovala številne variacije na podlagi osnovnega vzorca 
cvetke. Izdelala jih je ogromno in mnoge podarila. V Gale-
riji Cvetke jih hranimo 33, vsaka je unikat." Ta izziv so zato 
postavili tudi na tokratnem natečaju – pripravili so samo 
obris cvetke, notranjost pa je lahko vsak zapolnil, kakor si 
je sam zamislil. 
Ta čas pa še ne vedo, ali bodo lahko postavili tudi gostujoče 
razstave v prostorih občine in kapeli Male cvetke. Na občini 
se bo v tem primeru s samostojno razstavo predstavila Andra 
Jereb, v kapeli pa bo razstava z naslovom Baragovo življenje 
vpeto v čipko, ki jo pripravlja sorodno društvo iz Trebnjega. Obe 
razstavi so načrtovali že lani, a jim je načrte prekrižala epide-

mija, ki bo klekljarske dneve očitno krojila tudi letos. "A tudi če 
nam bo letos klekljarske dneve vendarle uspelo izpeljati v živo, 
zagotovo ne bo tako živahno, kot je bilo v preteklih letih," je 
pojasnila Tanja Mlinar. Bodo pa tudi poleti obiskovalcem Žirov 
omogočili ogled razstav v Galeriji DPD Svoboda, je še dejala in 
priznala, da klekljarice pogrešajo redna vsakotedenska druže-
nja, na katerih so se srečevale v preteklih letih in si izmenjeva-
le izkušnje. "Pogrešamo pa tudi Marico, ki je bila vedno pripra-
vljena priti tudi na dom, da smo razrešili kakšen klekljarski 
problem," je še dejala Tanja Mlinar.

Letos v ospredju velike čipke
V klekljarskem društvu Cvetke Žiri še niso povsem izgubili upanja, da bodo  
15. Slovenske klekljarske dneve konec aprila vsaj deloma lahko izvedli tudi v živo.

Na letošnji natečaj je prispelo kar sto čipk v obliki češnjevih cvetov. 

Največjo čipko je izdelal član društva Cvetke Jože Stanonik.

Pri delu mu je družbo ob svojem punklju z veliko čipko delala 
njegova žena Vesna Stanonik.
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Operacijo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja RS 2014 – 2020. Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za 
programsko obdobje 2014 – 2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Za vsebino je odgovorna Ljudska univerza Škofja Loka.

VSEŽIVLJENJSKO VAROVANJE NARAVE

Ljudska univerza Škofja Loka je s februarjem začela izvajati ak-
tivnosti, organizirane v sklopu projekta Vseživljenjsko varovanje 
narave. Partnerji v projektu so še Drevesnica Zakotnik, Turistično 
društvo Žirovski Vrh in Mizarstvo Simon Drlink.
Zavedanja lastnega vpliva na okolje je med ljudmi vedno več.  
Zavedamo se negativnih posledic onesnaževanja, zmanjka pa 
spodbude k akciji. Z ozaveščanjem ter konkretnimi akcijami bomo 
ljudi spodbudili k njihovemu doprinosu pri ohranjanju narave. 
To bomo dosegli z brezplačnimi izobraževanji in delavnicami 
ponovne uporabe materialov, z izobraževanji o pomembno-
sti ohranjanja avtohtonih drevesnih vrst, z zasaditvijo avtoh-
tonih sadnih drevesnih vrst in medovitih rastlin ter izdelavo 
hotelov za žuželke. Člani Turističnega društva Žirovski Vrh bodo 

v okviru projekta obnovili nosilne objekte na Poti skozi Zalo in 
jim dodali novo vsebino, ki bo opozarjala na ohranjanje narave 
ter biotske raznovrstnosti.
Prve delavnice smo začeli izvajati v marcu. Trenutno je nekaj mest 
na voljo še pri delavnici izdelave hotelov za žuželke iz lesa. Vabljeni 
tudi k prijavam za jesenski del, saj se bodo delavnice izvajale do 
konca leta 2022, ko se projekt zaključi.
Več informacij in prijavni obrazec najdete na spletni strani  
Ljudske univerze Škofja Loka. Prijave so možne tudi po telefonu:  
04 506 13 20 ali po e-pošti: gita@lu-skofjaloka.si.
Če želite biti obveščeni o aktualnih izobraževanjih, vas vabimo, 
da spremljate našo stran na Facebooku ter se na spletni strani 
Ljudske univerze Škofja Loka naročite na spletne novice.

ANTON MARC, LOKALNA ENERGETSKA 
AGENCIJA GORENJSKE

Prav raba energije močno vpliva na 
okolje, v katerem živimo. Vloga sklada 
je pomoč in spodbujanje občanov pri 
prehodu na obnovljive vire energije, 
učinkoviti rabi energije ter pri prehodu 
v trajno mobilnost.
V ta namen ima sklad organizirano 
mrežo energetskih svetovalcev po vsej 
Sloveniji, katerih namen je občanom 
svetovati glede izbire ukrepov, s kate-
rimi bodo zmanjšali porabo energije 
ali prešli na uporabo obnovljivih virov 
energije. Svetovalci so občanom lahko 
tudi v pomoč pri prijavi na razpise Eko 
sklada. Za občane ima sklad na voljo 
tako subvencije kot ugodne kredite za 
ukrepe energetske prenove. Na podro-
čju ogrevanja so tako na primer na voljo 
subvencije in krediti za kurilne naprave 

na lesno biomaso, za priklop na daljin-
sko ogrevanje, za vgradnjo sistema za 
prezračevanje z vračanjem toplote, za 
vgradnjo toplotne črpalke in za name-
stitev solarnega ogrevalnega sistema. 
Za kurilno napravo je subvencija od 20 
do 60 odstotkov oziroma do maksimal-
no 2000 oziroma 5000 evrov.

Pri prenovi lahko pridobite subvencije 
za izolacijo fasade, strehe ali podstreš-
ja in za zamenjavo oken z novimi okni 
z lesenimi okvirji. Pri zamenjavi okna 
je subvencija do 20 odstotkov naložbe 
in največ 150 evrov na m2 zamenjanih 
oken. Za prenovo fasade je vrednost 

subvencije tudi 20 odstotkov naložbe in 
največ 12 evrov na m2 toplotne izolaci-
je. Novovgrajena fasada mora skupaj z 
obstoječo zadostiti zahtevanim kriteri-
jem izolativnosti. Za socialno šibka go-
spodinjstva pa je za nekatere ukrepe na 
voljo tudi 100-odstotna subvencija.
Sklad ima na razpolago tudi subvencijo 

ali kredit za nakup novega električnega 
avtomobila. Subvencija je tu odvisna od 
kategorije vozila. Na voljo so tudi sub-
vencije za male sončne elektrarne. Za 
podrobnejše podatke ja najbolje, da se 
oglasite pri energetskem svetovalcu, 
pristojnem za vaše območje. 

Subvencije Eko sklada za občane
Eko sklad je javni sklad, katerega ustanovitelj je država. Namen ustanovitve sklada  
je varovanje in ohranjanje okolja predvsem s stališča energetike.

Sklad ima organizirano mrežo energetskih svetovalcev po vsej 
Sloveniji, katerih namen je občanom svetovati glede izbire 
ukrepov, s katerimi bodo zmanjšali porabo energije ali prešli na 
uporabo obnovljivih virov energije. Svetovalci so občanom lahko 
tudi v pomoč pri prijavi na razpise Eko sklada.
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Zametki sodelovanja med lokalnimi po-
nudniki živil (pridelovalci in predeloval-
ci) in gostinskimi ponudniki (gostinci 
in turističnimi kmetijami) na Škofjelo-
škem že obstajajo. Projektni partnerji – 
Razvojna agencija Sora, Območna-obr-
tno podjetniška zbornica Škofja Loka, 
KGZS – Kmetijsko gozdarski zavod Kranj 
ter Društvo za razvoj podeželja Resje – 
želimo, da bi se to sodelovanje in pove-
zovanje še okrepilo, saj se zavedamo, da 
je še veliko neizkoriščenih možnosti, 
ki bodo na dolgi rok lahko privedle do 
novih turističnih produktov, torej sku-
pnega uspeha vseh deležnikov projekta 
in zadovoljstva gostov, ki bodo obiskali 
gostince in turistične kmetije. Za dose-
go omenjenega bo treba skozi zgodbo 
gostom predstaviti, zakaj je vredno, da 
obiščejo prav naše gostince in turistične 
kmetije, ki vključujejo v svoje jedilnike, 
hišne specialitete, živila iz domačega 
lokalnega okolja, ki so pridelana in pre-
delana po tradicionalnih postopkih ter 
brez kemičnih dodatkov, in jih aktivno 
vključiti v samo kulinarično doživetje, 
ki se ga bodo še dolgo spominjali in se 
bodo radi vračali.
Skozi projekt Okusi Škofjeloškega, ki ga 
sofinancira Evropska unija iz Evrop-
skega kmetijskega sklada za razvoj po-
deželja in Republika Slovenija v okviru 
Programa razvoja podeželja 2014–2020 
želimo prenoviti obstoječo kulinarično 
ponudbo in jo nadgraditi z vključitvi-
jo novih jedi ter hišnih specialitet, ki 
temeljijo na tradiciji in sodobni kuli-
nariki. S postavitvijo smernic za izbor 
gostinskih ponudnikov bomo dopolnili 
izbor obstoječih ponudnikov z novi-
mi gostinci in turističnimi kmetijami, 
ki so lepo vabljeni k sodelovanju. Ti se 
bodo predstavili s hišnimi specialiteta-
mi, ki bogatijo turistično prepoznavnost 
lokalne kulinarike, na kulinaričnem 
festivalu, ki bo nov turistični produkt 
Okusov Škofjeloškega. Zaradi epidemio-
loških razmer izvedba v letošnjem letu 
ni mogoča, zato dogodek prestavljamo 
in ga nameravamo izvesti predvidoma 
v januarju naslednjega leta. V upanju, 

da festival obišče čim več obiskoval-
cev in pokusi hišne specialitete gostin-
skih ponudnikov, verjamemo, da bodo 
te navdušile goste in bodo skozi dobro 
promocijo festivala večkrat naročene 
pri gostinskih ponudnikih.
V okviru projekta bomo predvidoma 
jeseni, ob ustreznih ukrepih v zvezi z 
epidemijo, nadaljevali z izobraževanji 
za ponudnike živil in gostinske ponu-
dnike. Prav tako bomo za širšo javnost 
pripravili delavnico na temo obujanja 
starih loških jedi in pomena lokalne 
pridelave hrane.
Vsekakor je želja, da bi gostinci in tu-
ristične kmetije tudi v nadaljevanju, 
po zaključenem projektu, ponujali na 
svojih menijih nove jedi in hišne spe-
cialitete, ki bodo predstavljene na kuli-
naričnem festivalu in tudi drugih pri-
ložnostnih dogodkih. Prav tako želimo 
doseči, da bi se tako gostinci kot turi-
stične kmetije zavedali pomena vklju-
čevanja lokalnih živil v svoje jedilnike 
vse leto. Zato želimo od kmetij pridobiti 
informacije, katere tržne viške imajo 
oziroma bodo imele na voljo, v kakšnih 
količinah in katerem letnem času, da 
jih bodo gostinci in turistične kmeti-
je lahko kontaktirali za dobavo živil. V 
nadaljevanju pa bo na osnovi dobrega 
sodelovanja, medsebojnega spoštovanja 

in zaupanja med gostinci, turističnimi 
kmetijami in ponudniki lokalnih živil 
možno količine surovin in izdelkov še 
povečati in razširiti njihov asortiman, 
seveda ob dogovorjeni sprejemljivi ceni 
živil. Gre torej za obojestransko korist, 
saj bodo ponudniki živil imeli vnaprej 
dogovorjene resne kupce za svoje pri-
delke in izdelke, gostinci in turistične 
kmetije pa bodo v svoje jedilnike lahko 
vključevali preverjene, kakovostne, se-
zonske pridelke in izdelke iz lokalne-
ga okolja, kar prinaša posebno dodano 
vrednost jedem, zaradi katerih se bodo 
tako domači kot tuji gostje radi vrača-
li in okušali Okuse Škofjeloškega. Pri 
vsem tem pa je želja ohraniti raznoliko 
tradicionalno lokalno kulinariko, ki bo 
dostopna za vse goste, torej za vsak žep. 
Verjamemo, da lahko s skupnim sode-
lovanjem in povezovanjem pridobite vsi 
deležniki projekta, lokalni pridelovalci 
in predelovalci, gostinci in turistične 
kmetije, ki pri tem lahko povečate, raz-
širite in obogatite lastno ponudbo ter 
posledično s tem povečate tudi turistič-
no prepoznavnost lokalne kulinarike. 
Če želite sodelovati na kulinaričnem 
festivalu oziroma biti s prodajo svojih 
živil del kulinarične zgodbe, se na nas 
obrnite na vanja.bajd-frelih@kr.kgzs.si 
in kristina.miklavcic@ra-sora.si.

Še okrepiti sodelovanje
Povezovanje pridelovalcev in predelovalcev živil in gostincev ter turističnih kmetij  
v okviru projekta Okusi Škofjeloškega

Z lanskega uvodnega motivacijskega srečanja s kuharskim mojstrom Urošem Štefelinom 
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K preprečevanju širjenja virusa lahko po-
membno prispeva vsak od nas. Pri tem 
je najpomembnejše, da upoštevamo pri-
poročena zaščitna ravnanja: vzdržujemo 
medosebno razdaljo vsaj dva metra, pra-
vilno nosimo masko, skrbimo za higie-
no rok, zmanjšamo medosebne stike z 
drugimi in v primeru bolezni ostanemo 
doma. Najučinkovitejši ukrep za zaščito 
našega zdravja in zdravja naših bližnjih 
pa je cepljenje, ki predstavlja najboljšo za-
ščito pred boleznijo ter težavami, tveganji 
in posledicami, ki jih prinaša covid-19. 

OKUŽI SE LAHKO VSAKDO OD NAS

Z novim koronavirusom se lahko okuži 
vsak, tako starejši kot tudi mlajši, izku-
šnje pa kažejo, da imajo težji potek bole-
zni starejše osebe in osebe s kroničnimi 
obolenji, kot so kronične bolezni dihal, 

sladkorna bolezen, srčno-žilne bolezni, 
rak in podobno. Med skupinami, ki jim 
Svetovna zdravstvena organizacija in 
Centri za nadzor bolezni še posebej pri-
poročajo cepljenje, so zato tudi kronič-
ni bolniki in starejši od šestdeset let, ki 
predstavljajo več kot trideset odstotkov 
vseh okuženih v Sloveniji.

VARNOST IN UČINKOVITOST CEPIV

Skrb glede varnosti in učinkovitosti ce-
piv je odveč. Vsa cepiva morajo namreč 
skozi enake, točno določene postopke 
testiranja in ocenjevanja, kjer se prever-
ja njihova učinkovitost in varnost. Cepi-
va proti covidu-19 so bila preizkušena v 
kliničnih testiranjih, v katerih je sode-
lovalo več deset tisoč ljudi, in čeprav je 
bila časovnica strnjena, so se upoštevali 
vsi pomembni vmesni koraki.

ZAŠČITIMO SEBE IN DRUGE
Odločitev za cepljenje proti covidu-19 je 
vsekakor v rokah vsakega posamezni-
ka, odgovornost do drugih pa je v rokah 
nas vseh. Ne pozabimo, da je cepljenje 
proti covidu-19 tudi izkaz odgovornosti 
do tistih, ki so lahko krhkega zdravja in 
podvrženi resnim zapletom. Ko bomo 
na vrsti, se torej cepimo. S tem namreč 
izkazujemo skrb zase in za vse okoli 
nas. 
Pomembno je namreč, da za uspešno 
obvladovanje epidemije stopimo sku-
paj. Zato se čim prej nalezimo dobrih 
navad in se cepimo v čim večjem šte-
vilu.
Dodatne informacije o cepivih in ce-
pljenju lahko najdete tudi na posebni 
spletni strani Nacionalnega inštituta za 
zdravje www.cepimose.si.

Nalezimo se dobrih navad – cepimo se
Epidemija covida-19 je povzročila eno največjih kriz v zadnjem stoletju, ki je korenito 
spremenila naša življenja, in učinkovita cepiva so v tem trenutku edino realno 
upanje, da se epidemija ne bo ponovila tudi v naslednji hladni sezoni.

MATEJA RANT, FOTO: GORAZD KAVČIČ

Drevored z močvirskimi hrasti so po besedah Maje Kržišnik 
zasadili sredi devetdesetih let prejšnjega stoletja. "Travnik je 
bil takrat vsaj dvakrat na leto pod vodo, ker je Sora poplavlja-
la, pred približno sedmimi leti pa smo začeli opažati, da so 
se hrasti začeli sušiti." Kljub prizadevanjem, da bi jih z gnoje-
njem in hranili obdržali pri življenju, se jih je kar dve tretjini 
posušilo. "Zato smo morali sprejeti težko in bolečo odločitev, 
da jih posekamo." Kljub temu pa so se odločili obnoviti drevo-
red, le da so namesto močvirskih hrastov posadili gabre. Pri 
sajenju so jim priskočili na pomoč sosedje in prijatelji, odzval 
se je tudi župan Janez Žakelj z ženo Andrejo. 
Prvotno je bilo v drevoredu 29 dreves, zdaj pa so njihovo število 
zmanjšali na 17, ker so se vmes ostala drevesa toliko razra-
sla, je pojasnila Maja Kržišnik. "Odločili smo se za gabre, ker 
so trpežnejši in v Žireh dobro uspevajo." Iskanje novih dreves 
za drevored je sicer trajalo precej dolgo, je priznala. Dokončno 

odločitev so sprejeli po posvetovanju z Maticem Severjem, ki 
je sodeloval že z Juto Krulc, ki je zasnovala omenjeni vrt v Ži-
reh. Za svojevrsten podvig se je izkazalo tudi dobiti ta drevesa, 
saj so jih morali uvoziti iz Nizozemske. Že pri sajenju prvo-
tnega drevoreda so jim pomagali sosedje in prijatelji in tako 
je bilo tudi tokrat, pridružili so se tudi gasilci iz PGD Stare Žiri. 
Povabilu sta se z veseljem odzvala še župan in njegova žena. 
"Kržišnikov vrt mi vedno predstavlja oazo miru in lepote sredi 
vsakdana. Zavedam se velikega potenciala tega lepega parka 
in z veseljem podprem Kržišnikove pri njihovih aktivnostih za 
njegovo oživitev," je poudaril Žakelj in dodal, da ga obisk vrta 
vedno spomni tudi na njegovo avtorico Juto Krulc, s katero so 
se večkrat srečali ter "z njo in njenimi domačimi vedno odprli 
zanimive teme". Zvesti obiskovalci vrta pa so tudi otroci iz bli-
žnjega vrtca, ki so si prav tako že prišli ogledat nov drevored.

Močvirske hraste  
nadomestili gabri
V Kržišnikovem vrtu so bili prisiljeni 
posekati drevored iz močvirskih hrastov,  
ker so se začeli sušiti, zdaj pa so jih 
zamenjali s trpežnejšimi gabri.

"Svoje" drevo sta zasadila tudi župan Janez Žakelj in žena Andreja. 
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Kako se je par, ki je poročen od leta 2019, spoznal, nas je naj-
prej zanimalo. "Kot glasbenika sva se že prej dolgo pozna-
la, 'kresati' pa se je med nama začelo pred slabimi osmimi 
leti, ko sva se srečala na slovenski obali, kjer sem nastopal 
v enem od portoroških hotelov, Andreja pa je bila na obisku 
pri prijateljici z Obale," pojasni Rampre in omeni celo datum. 
"Iskrica je preskočila na koncertu Ane Oxa v Portorožu 17. av-
gusta 2013."
Tako Daniel Rampre kot Andreja Čamernik sta letos februarja 
publiki predstavila nova glasbena izdelka, že skoraj sedem let 
pa sodelujeta tudi na glasbenem področju. "Veliko delava kot 

duet, ustanovila pa sva tudi osemčlanski Joe Cocker Tribute 
Band, ki izvaja največje uspešnice tega legendarnega pevca." 

SLOVENIJA IMA TALENT

Širša publika je Daniela Rampreta spoznala kot odličnega 
imitatorja legendarnega Joeja Cockerja v oddaji Slovenija ima 
talent. Hitro se ga je prijelo ime slovenski Joe Cocker. Od ta-
krat je minilo že enajst let. "Vsekakor zanimiva izkušnja. Mi 
je bilo pa na predizboru v Kranju precej nerodno, ko sva se 
srečala z Romano Krajnčan in me je vprašala: 'Ja, Dani, koga 
si pa ti pripeljal?' … Sama je namreč pripeljala sina Žiga," se 
šaljivo spominja Rampre.
Zaradi oddaje je Rampre dejansko postal precej bolj prepozna-
ven. "Po šovu je seveda sledila evforija, saj me je ogromno ljudi 
ogovarjalo, mi čestitalo … Vsekakor je bilo tisto leto in še nekaj 
let zatem večje povpraševanje po mojih nastopih. Večkrat sem 
nastopil tudi kot presenečenje ali gost večera, enkrat celo pred 
okoli 17 tisoč ljudmi … Zaradi moje prepoznavnosti je bila laž-
ja tudi ustanovitev osemčlanske skupine Tribute to Joe Cocker 
oziroma Kokr Joe Band, s katerim smo imeli kar nekaj odlič-
nih koncertov – dokler niso lani razglasili epidemije." 
Se ga pa še danes vedno veliko ljudi spomni s Talentov, še pove. 

BOGATA GLASBENA ZGODOVINA

Kot zanimivost: Daniel Rampre je rojen na isti dan (20. maja) 
kot Joe Cocker, v sedmem razredu osnovne šole, pa je že imel 
prvi bend. Imenoval se je Sinji valovi. Do danes je igral v kar 
nekaj zasedbah in ima bogato glasbeno zgodovino. Tudi že 
nekaj svojih pesmi. Za nedavno skladbo Belo je februarja le-
tos ugledala luč sveta še pesem Seksi mama, v kateri se je 
preprosto oddaljil od trenutne "nebodigatreba" situacije. 
Tudi tokrat je pri ustvarjanju sodeloval z obalnim glasbeni-
kom Željkom Hrkalovičem. Ta se podpisuje kot avtor glasbe 
in besedila nove pesmi. "Skupaj sva dorekla primeren žanr 
zame in se pri tem naslonila na nekoliko erotični hit Toma 
Jonesa Sex bomb. 'Bondovski' vložek pa je nastal bolj slučajno 
oziroma si je brassovske partiture zanj zamislil Primož Gra-
šič," na kratko pojasni Daniel. 
Pri pesmi pa so sodelovala še druga znana slovenska glasbe-
na imena, v vlogi spremljevalnih vokalov slišimo tudi njego-
vo soprogo ter Andrejo Sonc.
"Že samo po sebi je bilo zgodaj jasno, da me bo glasba vedno 
spremljala. Profesionalno pa sem se z njo začel ukvarjati pri 
21. letih, ko sem na pobudo bobnarja Jožeta Debevca sprejel 
prosto mesto klaviaturista v vokalno-instrumentalni zasedbi 
Paradox in z njimi štiri leta vsak večer nastopal. Predvsem v 
ljubljanskem baru Nebotičnik pa tudi v Poreču in Savudriji," 
pripoveduje Rampre. 
Kot klaviaturist je bil tudi del lokalnih skupin, kot so Dim, Se-
zona, Pogum, s katerimi so nastopali po dvoranah in terasah. 

Slovenski Joe Cocker
Daniel Rampre, Žirovec, poročen z Andrejo Čamernik, ki jo poznamo z Radia Sora,  
je februarja publiki predstavil novo skladbo z naslovom Seksi mama. Širši javnosti je 
znan predvsem kot interpret Joeja Cockerja. Zadnja leta zakonca Rampre-Čamernik 
živita v Dragomerju, vendar Čamernikova pravi, da so jo tudi v Žireh dobro sprejeli.

Daniel Rampre / Foto: osebni arhiv



"Takrat so še pobirali vstopnino, tako 
da smo tudi nekaj zaslužili, saj so bili 
kvalitetni glasbeni inštrumenti precej 
dragi. Sploh pa jih ni bilo mogoče kupiti 
pri nas. Ponje smo hodili v Italijo, nekaj 
smo jih kupili v Nemčiji, s skupino Se-
zona pa smo se zapeljali v nabavo kitar, 
bobnov in legendarnih orgel Hammond 
z osebnim avtom celo do Londona. V pe-
tčlanski omenjeni zasedbi smo bili tudi 
vsi dobri pevci, zato je odlično zvenela. 
Od takrat naprej sem poleg igranja kla-
viatur postal tudi vokalist." 
Prišlo je obdobje med letoma 1984 in 
1992, ko je Rampre prekinil z aktivnim 
igranjem in se preizkusil v njegovi ura-
dni poklicni branži: "V Žireh sem odprl 
picerijo, ki se je še danes številni spo-
minjajo po urejenosti, dobrih picah, 
točenem pivu, najrazličnejših pijačah, 
koktajlih – lepo postreženih v primer-
nih kozarcih … Seveda ob predvajanju 
dobre glasbe s pomočjo kvalitetnega 
ozvočenja, kar je pripomoglo še k bolj-
šemu ambientu." 
Ker nobena stvar ni večna, je prišel 
trenutek, ko se je tudi to obdobje za-
ključilo, nadaljuje. Ponovno se je vrnil 
h glasbi. "V osmih letih se je na tem po-
dročju kar precej spremenilo, zato sem 
se odločil, da začnem nastopati sam, 
kot 'one man band'. Ker sem imel veliko 
izkušenj z igranjem v skupinah, mo-
ram reči, da je bil to poseben izziv, saj 
kot že ime pove, si za vse sam." Nasto-
pati je začel v ljubljanskem baru Ilirija, 
kjer sta ga slišala Roman Medvešek in 
Tomo Jurak. "Ravno takrat sta pripra-
vljala nov program uspešnic skupine 
Gu-Gu. Dogovorili smo se, da gremo za 
nekaj časa v Švico, kjer bi se dobro ui-
grali. In tako je ostalo pri tem, da smo 
nekaj časa igrali v Baslu, Zermattu, 
Crans Montani, Willarsu in drugih švi-
carskih krajih. V Švico in nazaj smo se 
tudi za samo en dan odpeljali približno 
tridesetkrat, kjer smo največkrat igrali 
na porokah. Kasneje sva s kitaristom 
Romanom postala duet. Kar tri cele 
zime, ki na nadmorski višini od 2300 
do 3200 metrov trajajo od 1. decembra 
do 10. maja, sva vsak večer igrala v re-
stavraciji La taverna – Val Thorens. Po 
končani švicarski in francoski turneji 
sva se z Medveškom razšla in nadalje-
val sem v samostojni različici pod ime-
nom McDanny. Takrat (leta 1998) sem 
tudi prvič začel nastopati na zasebnih 
zabavah, porokah, srečanjih, športnih 
in raznih drugih dogodkih." Pove še, da 
so ga že v Val Thorensu mnogi klicali 

"Monsineur Cocker", kar mu je dalo do-
volj samozavesti, da je interpretiranje 
tega velikega pevca nadaljeval. 

NA OTROŠTVO IMA LEPE SPOMINE

Ko je bil najstnik, je Daniel Rampre sa-
njaril, da bi lahko poleg redne šole vpisal 
še glasbeno, a žal takrat ni bilo realnih fi-
nančnih možnosti za tovrstno odločitev. 
Vendar poudari, da ima na otroštvo lepe 
spomine, čeprav s starši, starejšo sestro 
in mlajšima bratoma nikdar niso živeli 
v izobilju. "Bilo je precej brezskrbno. Ve-
dno se rad spomnim maminih 'naštri-
kanih' oblačil, športnih iger s prijatelji, 
smučanja po bližnjih gričih z doma na-
rejenimi gojzarji in smučmi, nabiranja 
borovnic, kopanja v takrat čisti reki Sori; 
pa tudi petja v šolskem pevskem zboru. 
Zelo sem se razveselil, ko je gospod Rupe 
opazil moj glasbeni talent in mi posodil 
frajtonarico, na katero sem se prvo pe-
sem naučil že po treh kilometrih iz Žirov 
do Sela, kamor smo otroci največkrat 
hodili v šolo peš. V tretjem razredu sem 
od staršev dobil prvo svojo 24-basno kla-
virsko harmoniko Firotti, s katero sem 
kmalu nastopil v radijski oddaji Veseli 
tobogan. Spomnim se tudi, kako sem 
pazil na mlajša brata, kar mi zaradi ob-
veznosti sicer ni bilo najbolj všeč. Tež-
ko sem sprejel tudi dejstvo, da se je vse 

moje otroštvo obnavljala hiša, pri čemer 
sem ob prisotnosti raznih gradbenih 
mojstrov moral kar precej sodelovati, 
po končanih delih pa jim celo natančno 
oprati orodje," pripoveduje pevec. 

ZAKONCEMA NI DOLGČAS

Posebne čase, v katere nas je pahnila 
prisotnost covida-19, zakonca Rampre-
-Čamernik pokomentirata: "Res je, da 
je nama – in vsem glasbenikom – novi 
koronavirus tako rekoč ukradel leto na-
stopov in to je za vse nas eno najslabših 
obdobij kadarkoli. Po drugi strani pa je 
prisilno mirovanje tudi pri nama spod-
budilo več kreativnosti. Več časa sva 
lahko posvetila izdaji novih singlov, pri-
pravljava tudi program za obdobje, ko 
bomo končno spet lahko stopili na odre, 
in tega se že zelo veseliva. Ugotovila pa 
sva tudi, da nama ni noben problem 
preživeti 24 ur skupaj, ker znava uživati 
v skupnih trenutkih in aktivnostih, se 
pa ne obremenjujeva, če kdo želi biti tudi 
malce sam. Skratka: ni nama dolgčas."
O zadnji pesmi Seksi mama pa Rampre 
pove še, da mu ogromno pomeni, da je 
publiki lahko predstavil svoj novi glas-
beni izdelek (tudi na Youtubu), v kate-
rega je lahko vdahnil nekaj tega krea-
tivnega nemira, ki ga v njem vzbuja 
trenutna situacija.
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Andreja Čamernik in Daniel Rampre / Foto: osebni arhiv
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Že v zgodnjih otroških letih se je z njim 
spoprijateljil tudi Davor Loštrek, ki danes 
kot pevec in saksofonist sodeluje v raz-
ličnih glasbenih skupinah in orkestrskih 
sestavih, svoje znanje še vedno nadgra-
juje pri uveljavljenih glasbenih mojstrih 
in ga kot učitelj tudi sam z veseljem deli 
med svoje učence v žirovskem oddelku 
Glasbene šole Škofja Loka. 
• Kako bi se bralcem Žirovskih novic 
glede na vse svoje delo in ustvarja-
nje na glasbenem področju na kratko 
predstavili? 

Po poklicu sem akademski glasbenik in 
saksofonist, z glasbo se ukvarjam že 27 
let. Kot osnovnošolec sem obiskoval niž-
jo glasbeno šolo v Logatcu pri prof. Luki 
Loštreku in kasneje pri prof. Betki Bizjak 
Kotnik. Kot otrok z veliko energije sem 
sočasno treniral tudi smučanje v smu-
čarskem klubu Logatec, oddelek Rovte. 
Udejstvoval sem se tako na športnih kot 
tudi na glasbenih tekmovanjih. Pred-
vsem na glasbenih tekmovanjih sem 
na državnem nivoju dosegel dve zlati 
priznanji, ki sta bili tudi odskočnica za 
vpis na takrat še Srednjo glasbeno in 
baletno šolo Ljubljana, danes Konserva-

torij za glasbo in balet. Tako se je moja 
glasbena pot začela bolj profesionalno. 
Po končani Srednji glasbeni šoli sem 
se vpisal na Akademijo za glasbo, kjer 
sem leta 2016 diplomiral v razredu prof. 
Matjaža Drevenška, in glasba je postala 
moj poklic ter velik del mojega življenja.
• Odraščali ste ob glasbi, posluša-
li očeta, kako je igral kitaro, nato pa 
v glasbeni šoli v roke prijeli saksofon. 
Kdo oziroma kaj je bilo "krivo" za ta-
kšno odločitev? Je bila, če danes po-
gledate nazaj, odločitev prava?
Za glasbo me je v prvi vrsti navdušil 
moj oče, ki je že od nekdaj igral kitaro 
kot samouk. V naši družini je prav vsak 
član igral kakšen inštrument in pred 27 
leti me je za saksofon navdušil moj bra-
tranec Aljaž Žižek, ki je ravno tako aka-
demski saksofonist, zaposlen v Orke-
stru slovenske Policije. Lahko rečem, da 
sta oče in bratranec glavna "krivca", da 
sem se odločil za to pot, in če bi danes 
lahko še enkrat izbiral, se ne bi odločil 
prav nič drugače.
• Kako zanimiv je saksofon kot in-
štrument in kašne možnosti za muzi-
ciranje so z njim na voljo glasbenim 
ustvarjalcem?
Saksofon je v današnjem svetu vedno 
bolj priljubljen in znan. Kot razmeroma 
mlad inštrument, leta 1846 ga je izde-

Saksofonist, ki ga navdušujeta glasba in šport
V aprilu, ki s svojimi vremenskimi pojavi na poseben način povezuje zimo in pomlad, 
vam bomo ob obisku žirovskega oddelka Glasbene šole Škofja Loka predstavili 
saksofon – inštrument, ki v samosvojo celoto združuje lastnosti trobil in pihal,  
s svojim zvokom pa navdušuje ljubitelje vseh glasbenih zvrsti.

Davor Loštrek

»Za glasbo me je v prvi vrsti 
navdušil moj oče, ki je že od 
nekdaj igral kitaro kot samouk. 
V naši družini je prav vsak član 
igral kakšen inštrument in 
pred 27 leti me je za saksofon 
navdušil moj bratranec 
Aljaž Žižek, ki je ravno tako 
akademski saksofonist, 
zaposlen v Orkestru slovenske 
Policije. Lahko rečem, da sta oče 
in bratranec glavna 'krivca', da 
sem se odločil za to pot, in če bi 
danes lahko še enkrat izbiral, se 
ne bi odločil prav nič drugače.«



lal Adolf Sax, se je zelo hitro uveljavil v 
različnih glasbenih zvrsteh in sestavih. 
Po fizikalni strukturi je hkrati podo-
ben klarinetu in trobilom in ravno iz te 
kombinacije je tudi nastal. Najdemo ga 
praktično v vseh zvrsteh, kot so klasika, 
džez, pop, rok, narodno-zabavna glasba 
in še bi lahko naštevali. V glasbenih se-
stavih pa je prisoten praktično povsod, 
razen v simfoničnem orkestru, kjer ga 
največkrat slišimo pri skladbah moder-
nega časa, pri starejših skladbah pa ga 
praktično ni, ker je bila večina klasičnih 
simfoničnih pesnitev napisana še pred 
iznajdbo samega inštrumenta.
• Ste odličen instrumentalist in in-
terpret v različnih glasbenih skupinah 
in zvrsteh, zadnja leta pa delate tudi 
kot pedagog. Kakšen izziv vam pred-
stavlja poučevanje? 
Poučevanje oziroma prenašanje znanja 
na mlajše generacije je nekaj posebne-
ga. Čeprav za zunanjega opazovalca to 
ni videti nič zelo težkega, je v samem 
bistvu ta poklic zelo zahteven. Z otroki 
se ukvarjamo individualno, saj je vsak 
otrok drugačen po osebnosti, po spo-
sobnostih, po dojemanju, kar od nas, 
učiteljev, zahteva, da se vsakemu otro-
ku – učencu posvetimo drugače, to pa 
pomeni nenehno raziskovanje, iskanje 
rešitev, prilagajanje učnega procesa po-
samezniku in tako naprej. Zaradi vseh 
teh lastnosti je ta poklic tako raznolik, 
pester in zanimiv. Velik faktor pri vsem 
tem je seveda motivacija, ki je ključnega 
pomena in ji namenjamo največ pozor-
nosti. V teh časih je bila prav motivacija 
na hudi preizkušnji, ki pa jo uspešno 
prestajamo. 
• Kako skušate saksofon približati 
najmlajšim, da se odločijo za igranje, 
in koliko mladih saksofonistov imate 
v tem šolskem letu vpisanih na učne 
ure v Žireh?
Saksofon je vedno bolj priljubljen in 
zanimiv za otroke, predvsem zato, ker 
v program saksofona vključujem ve-
dno več zabavne glasbe, kot so filmska 
glasba, glasba iz risank, glasba zna-
nih glasbenih skupin, hkrati pa še ve-
dno držimo stik s klasiko kot izvorno 
glasbo. Tako glasbo otroci poznajo, jim 
je zanimiva in zato imajo tudi visoko 
motivacijo za igranje tega inštrumen-
ta. Zaradi njegove uporabnosti pa ima-
jo otroci po končani glasbeni šoli veliko 
možnosti za glasbeno udejstvovanje, 
na primer v pihalnem orkestru, v big 
bandu ali v rokovskih, pop, džezovskih 
skupinah. V svojem razredu saksofona 

v Žireh imam trenutno tri učenke in 
učence, želim pa si, da bi se za sakso-
fon odločil še kdo in se nam pridružil 
pri našem muziciranju.
• Letošnje šolsko leto je tako za vas 
kot seveda vaše učence poseben iz-
ziv. Kako poteka učenje na daljavo? 
Kakšne cilje ste si zastavili do konca 
šolskega leta in kaj je tisto, česar si 
skupaj z učenci najbolj želite?
Učenje na daljavo poteka s pomočjo 
programov, kot sta Skype in Zoom. Se-
veda kvaliteta slišanega po računalniku 
ni primerljiva s poukom v živo, vendar 
moram reči, da smo se z učenci odlično 
prilagodili in si na ta način odprli tudi 
druge možnosti, ki jih v preteklosti ni-
smo toliko uporabljali, kot so snemanje 
video-avdio nastopov. Z učenci si najbolj 
želimo živih nastopov, nastopov pred 
publiko. Energije v živo se ne da prene-
sti ali predvajati s pomočjo elektronskih 
naprav in zato je bistvo glasbe, da je živa 
v vsej svoji obliki in da to energijo brez 
omejitev predajamo drug drugemu.
• Veljate za strogega učitelja. Ali si 
z učenci kdaj privoščite tudi kakšen 
ustvarjalni odklop, ko preprosto mu-
zicirate po svoje? Imate ob rednem 
šolskem delu sploh čas za takšno 
ustvarjanje?
Svoj učni proces poskušam organizirati 
in izvajati kar se da sproščeno. Ker učim 
v javni glasbeni šoli, moram slediti do-
ločenim ciljem in določilom, najbolj po-
membno pa je, da pri vsem tem vklju-
čujem svobodo, kreativnost in sproščeno 
glasbeno izražanje, kar je temelj glas-
be kot take. Glasba je svobodna in brez 
meja, zato moramo to otrokom omogo-
čati in jih v to tudi usmerjati. Pri pouku 
saksofona se ob igranju tudi pogovarja-
mo o vsakdanjih stvareh iz življenja, ki 
jih doživljamo in čutimo in se tako uči-
mo to sporočati in razumeti tudi skozi 
glasbo. Sebe ne vidim kot strogega uči-
telja, predvsem pa mi je pomemben od-
nos otrok do dela, do učitelja in do glasbe 
same, zato temu dajem velik poudarek.

• Kakšno popotnico želite z glasbo, 
svojim zgledom, učenjem in moti-
vacijo dati svojim učencem, ne glede 
na to, kdaj se bo njihova glasbena pot 
končala? 
Znanstveno je dokazano, da so ljudje, 
ki se ukvarjajo z glasbo na kakršen koli 
način, v življenju uspešnejši na vseh 
področjih, zato mi je pomembno, da 
otroke učimo glasbene govorice, da jih 
učimo skozi glasbo razumeti drugač-
nost, izražati čustva in z glasbo živeti.
• In čeprav je glasba v vašem življe-
nju na prvem mestu, pa ste in ostajate 
tudi športni navdušenec. Kaj je tisto, 
kar si letos želite na glasbenem in 
športnem področju?
Trenutna situacija glasbenikom na ža-
lost ne dopušča izražanja na odrih v 
živo, zato si prav tega zelo močno že-
lim. V načrtu je ogromno koncertov, 
zato upam, da bo to čim prej mogoče. 
Tudi športnih načrtov ne manjka; naj 
omenim dva največja, in sicer prekole-
sariti tri prelaze Soriška planina, Vršič 
in Mangartsko sedlo v enem zamahu in 
preteči Ultra trail maraton K2 na Koro-
škem, dolg 53 kilometrov in z 2550 me-
tri "višincev". 
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Glasbena šola Škofja Loka vabi k vpisu 
novih učencev za šolsko leto 2021/2022. 
Spletne prijave za sprejemne preizkuse 
za posamezne instrumente, petje in balet 
bodo na voljo od 3. maja dalje na šolski 
spletni strani, kjer je mogoče najti tudi več 
informacij o šoli in povezave do predstavi-
tev inštrumentov, baleta in petja. Najmlajši 
glasbeni navdušenci pa se lahko vključijo v 
skupine predšolske glasbene vzgoje (otro-
ci, stari pet let), glasbene pripravnice (šest 
let), baletnih uric (pet let) in plesne pri-
pravnice (od šest do osem let). Sprejemni 
preizkus za te programe ni potreben, vpis 
pa je možen do zapolnitve prostih mest, so 
pojasnili v Glasbeni šoli Škofja Loka.

Vabijo k vpisu

»Poučevanje oziroma prenašanje znanja na mlajše generacije 
je nekaj posebnega. Čeprav za zunanjega opazovalca to ni videti 
nič zelo težkega, je v samem bistvu ta poklic zelo zahteven. Z 
otroki se ukvarjamo individualno, saj je vsak otrok drugačen po 
osebnosti, po sposobnostih, po dojemanju, kar od nas, učiteljev, 
zahteva, da se vsakemu otroku – učencu posvetimo drugače, to pa 
pomeni nenehno raziskovanje, iskanje rešitev, prilagajanje učnega 
procesa posamezniku in tako naprej. Zaradi vseh teh lastnosti je ta 
poklic tako raznolik, pester in zanimiv.«
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LUKA ČADEŽ,  
POVELJNIK PGD DOBRAČEVA

Pred dokaj podobnimi izzivi smo se 
znašli tudi člani operativne enote PGD 
Dobračeva. Gasilsko delo se je kar na-
enkrat skoraj čisto ustavilo; prekinjena 
so bila tedenska usposabljanja, odpo-
vedana izobraževanja, omejeno je bilo 
fizično druženje v gasilskem domu … 
Dovoljeno je bilo le izvajanje nujnih 
operativnih nalog – posredovanje na 
intervencijah.
Ob rahljanju ukrepov za zajezitev epi-
demije se je končno pojavila možnost, 
da svoje aktivnosti ponovno postavimo 
nazaj v ustaljene tirnice. V prilagojeni 
obliki se je začelo izvajanje tečajev, ki 
se jih udeležujejo operativni člani; teo-
retični del večinoma poteka na daljavo 
v okviru spletnih učilnic, praktične vaje 
na terenu pa se izvajajo v manjših sku-
pinah, za vse sodelujoče pa je obvezna 
uporaba zaščitne maske in upoštevanje 
navodil NIJZ. Vse druge aktivnosti ope-
rativne enote se izvajajo po vnaprej pri-
pravljenem planu dela, ki ga je sprejelo 
poveljstvo enote, ta pa se po potrebi pri-
lagaja glede na trenutno epidemiološko 
sliko in veljavne ukrepe, povezane z njo. 
V začetku februarja je bil na širšem Go-
renjskem (tudi v občini Žiri) ponovno 
vzpostavljen sistem prvih posredoval-

cev za posredovanje ob nujnih bolezen-
skih stanjih (zastoj srca, hude krvavitve 
…) v katerega smo že več let vključeni 
tudi dobračevski gasilci. Vsem članom, 
ki sodelujejo na teh intervencijah, je 
bil predstavljen dopolnjen protokol iz-
vajanja temeljnih postopkov oživljanja 
z uporabo defibrilatorja ter prikazana 
pravilna uporaba osebne zaščitne opre-
me (zaščitni plašč, maska, očala, roka-
vice …), s katero se prvi posredovalci 
opremijo pred izvozom na intervencijo, 
vse z namenom preprečitve okužbe z vi-
rusom covida-19. 
V obdobju od novega leta do danes so se 
naši člani udeležili tečaja za gasilca pri-
pravnika, obnovitvenega tečaja iz teh-
ničnega reševanja, tečaja za varno delo 
z motorno žago, usposabljanja za polnje-
nje tlačnih posod, predstavitve uporabe 
in delovanja naprave za razkuževanje 
objektov ... Znotraj operativne enote pa 
trenutno poteka interno usposabljanje 
iz vrvne tehnike. Operativna enota je v 
prvi četrtini letošnjega leta posredovala 
na osmih intervencijah – pet dimniških 
požarov, dve pomoči ekipi NMP ob rea-
nimaciji obolele osebe, ena tehnična po-
moč (odklepanje vozila). 

V mesecu februarju je bil izveden javni 
razpis za nabavo podvozja za novo ga-
silsko avtocisterno. Na razpisu je bilo 
izbrano podjetje Man truck & bus Slove-
nija, ki bo podvozje dobavilo do sredine 
letošnjega leta. Z Občino Žiri je bil skle-
njen dogovor o sofinanciranju nakupa 
podvozja v višini 85 tisoč evrov. Začetek 
izdelave nadgradnje je predviden ob 
koncu letošnjega leta, predaja novega 
vozila v uporabo pa v prihodnjem letu.
Za nas velika pridobitev letos pa je nakup 
novega baterijskega hidravličnega orodja 
Weber Hydraulik E-Force3, ki se prven-
stveno uporablja pri tehničnem reševa-
nju ob prometnih nesrečah. Novo orodje 
– škarje, razpiralo, cilinder – bo zame-
njalo orodje, s katerim je bilo doslej opre-
mljeno naše hitro tehnično reševalno vo-
zilo. Vrednost investicije znaša nekaj več 
kot dvajset tisoč evrov. Večina sredstev 
(dobri dve tretjini celotnega zneska) je 
bila zagotovljena iz namenskih sredstev 
za delovanje gasilske enote, ki smo jih v 
zadnjih dveh letih prejeli od ministrstva 
za obrambo kot gasilska enota širšega 
pomena, manjkajoči del pa je zagotovilo 
društvo iz lastnih sredstev in iz sredstev 
od prodaje starega kompleta orodja.

Operativna enota aktivna tudi v času epidemije
Ko nas je pred dobrim letom prizadela epidemija covida-19, se je naše življenje tako 
rekoč čez noč močno spremenilo. Naša vsakdanja opravila je bilo treba prilagoditi 
zdravstvenim razmeram, nekatere aktivnosti pa celo (vsaj začasno) prekiniti.

Novo baterijsko hidravlično orodje E-Force3

Februarja je bil izveden javni 
razpis za nabavo podvozja za 
novo gasilsko avtocisterno. Za 
nas velika pridobitev letos pa 
je nakup novega baterijskega 
hidravličnega orodja Weber 
Hydraulik E-Force3, ki se 
prvenstveno uporablja pri 
tehničnem reševanju ob 
prometnih nesrečah. Novo 
orodje – škarje, razpiralo, 
cilinder – bo zamenjalo 
orodje, s katerim je bilo doslej 
opremljeno naše hitro tehnično 
reševalno vozilo.
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AMD ŽIRI

V preteklem letu je Avto-moto društvo Žiri praznovalo 60-le-
tnico delovanja, a jim jubileja ni uspelo praznovati na način, 
kot so si želeli, saj ukrepi za preprečevanje širjenja virusa 
niso omogočali izvedbe večjih dogodkov. Društvu, ki združuje 
okrog dvesto članov, že od leta 2005 predseduje Edo Demšar, 
glavne aktivnosti društva pa so namenjene varnostni v ce-
stnem prometu.
"AMD Žiri že vrsto let skrbi za izobraževanja voznikov, v pre-
teklosti smo imeli tudi svojo šolo vožnje, ki smo jo bili žal 
primorani zapreti, a poslanstvo še vedno opravljamo, le v 
prilagojeni obliki. Tako izvajamo izobraževanja o spremem-
bah pravil cestnega prometa, z osnovno šolo sodelujemo pri 
opravljanju kolesarskih izpitov in drugih aktivnostih, veza-
nih na varnost v prometu in mobilnost," aktivnosti društva 
opiše Demšar in ob tem poudari še dobro sodelovanje z ob-
činskim svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 
in Združenjem šoferjev in avtomehanikov (ZŠAM) Žiri. Skupaj 
s slednjimi ob vsakem začetku šolskega leta opozarjajo voz-
nike, da se v šole vračajo otroci in naj bodo pozorni nanje, 
prav tako pa otroke opozarjajo, na kaj morajo paziti. Sodelu-
jejo tudi pri akciji Pešbus in Kokoška Rozi, v predkoronskih 
časih pa so organizirali tudi številne izlete. "Tako kot najver-
jetneje vsi si tudi mi želimo, da bi kmalu premagali virus 
in lahko začeli izvajati svoje aktivnosti. Poleg že opisanega 
nameravamo osem naših članov peljati na tečaj varne vo-
žnje na Vransko, kjer tudi izkušeni vozniki spoznajo marsikaj 
novega, predvsem pa vidijo, kako se njihovo vozilo obnaša v 
različnih situacijah," opisuje načrte Demšar, ki se obenem z 

veseljem spominja tudi obdobja, ko je bilo društvo aktivno 
tudi na področju bencinskih športov – organizirali so namreč 
tako dirke v motokrosu kakor tudi reli. 
Sicer pa medse z veseljem sprejmejo nove člane, ki so jim ob 
včlanitvi na voljo vse ugodnosti, ki jih ponuja Avto-moto zve-
za Slovenije. Če želite postati člani Avto-moto društva Žiri, se 
lahko včlanite v centrih AMZS po vsej Sloveniji ali pa na sple-
tni strani www.amzs.si/clanstvo, pri čemer kot svoje društvo 
izberete AMD Žiri.

Skrb za varnost in  
mobilnost
Člani Avto-moto društva (AMD) Žiri 
že šest desetletij skrbijo za varnost 
v cestnem prometu, njihovi člani pa 
uporabljajo tudi storitve Avto-moto zveze 
Slovenije, katere član je AMD Žiri.

Člani AMD Žiri že šest desetletij skrbijo za varnost v cestnem 
prometu.

Razvojna agencija Sora pripravlja usposabljanje z naslovom Strategija trženja in marketing 
na internetu. O tej temi bo govoril Matej Kalan, ustanovitelj agencije za digitalni marketing 
Forward. Spletni dogodek se bo odvijal na videokonferenčni platformi Zoom, in sicer v po-
nedeljek, 10. maja, od 17.00 do 19.15, v torek, 11. maja, med 17. in 20. uro ter v sredo, 12. 
maja, od 17.00 do 19.15. V prvem delu predavanja se bodo posvetili temu, kako postaviti 
spletno stran in poskrbeti, da se bo prikazovala v iskalnikih, iskali pa bodo tudi odgovore 
na vprašanje, zakaj se odločiti za spletno stran, kakšni so koraki do nje in kako oblikovati 
spletne strani. Pojasnili bodo, kaj je SEO-optimizacija in razložili osnovne pojme, kot so 
meta opisi, page speed, rich snippets … V drugem delu bodo udeleženci spoznali uporabo 
spletnih orodij in oglaševanja z Googlovimi oglasi ter druga orodja. V tretjem delu se bodo 
osredotočili na promocijo na družbenih omrežjih: oglaševanje na Facebook Ads in Linke-
dIn Ads ter socialnih omrežjih. Usposabljanje je brezplačno, se je pa treba prijaviti, saj je 
število mest omejeno. Za vse prijavljene je obisk vseh treh dni usposabljanja obvezen. 

Strategija trženja in marketing na internetu

Razvojna agencija Sora v okviru projekta 
SPOT svetovanje Gorenjska pripravlja brez-
plačno spletno delavnico z naslovom Vra-
čila državnih pomoči in trenutno veljavni 
ukrepi za podjetja, povezani z epidemijo 
covida-19. Delavnica, ki jo bo vodila Nina 
Scortegagna Kavčnik, bo potekala v četr-
tek, 22. aprila, od 17.00 do 19.15 na vide-
okonferenčni platformi Zoom. Za delavnico 
so obvezne prijave, dodatne informacije pa 
je mogoče dobiti na spletni strani Razvojne 
agencije Sora.

Tudi o vračilih državnih 
pomoči
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JANA JENKO

Po tekmi v Oberstdorfu smo najprej čestitali svetovni prva-
kinji Emi Klinec, vse do zadnje tekme v ruskem Čajkovskem 
navijali za Niko Križnar, dobitnico velikega kristalnega glo-
busa, in skozi celotno sezono držali pesti za Zorana Zupan-
čiča, glavnega trenerja ženske reprezentance v smučarskih 
skokih, ki je skupaj s skakalkami uspešno krmaril skozi 
uspehe, malo slabše dneve in koronavirusno pandemijo, saj 
je ta močno vplivala tudi na njihovo delo. 

NAPOVEDUJE NOVE VRHUNSKE REZULTATE

Svetovna prvakinja Ema Klinec po naporni sezoni napoveduje 
trdo delo in nove vrhunske rezultate. ''Sezona je bila res zelo 
naporna, videlo se je, da sem mogoče po Oberstdorfu nekoli-
ko popustila, mogoče tudi zaradi tega, ker v skupnem seštev-
ku svetovnega pokala niti nisem bila več v igri za res najvišja 
mesta. Prej pa sem držala fokus. Tudi ko sem bila v izredno 
dobri formi pred začetkom sezone primorana biti deset dni 
doma, sem bila trdno odločena, da bo vse ostalo v meni in 
sem v bistvu tempirala svojo formo na posamično tekmo v 
Oberstdorfu. Vesela sem, da sem tudi sama sebi dokazala, da 
se to da. Glavni cilj za naprej je, da že poleti trdo primem za 
delo in svojo konstantnost dvignem na tako raven, da bo se-
zona izpeljiva z vrhunskimi rezultati.''

NOVA SEZONA BO UŽITEK IN IZZIV

Nika Križnar s kristalnim globusom v rokah z veseljem obuja 
spomine na prve skoke v SSK Žiri: ''SSK Žiri je močan klub in 
hkrati tudi majhen in prikupen. Mi je v čast, da sem lahko 
del njihove zgodbe, del kluba. Ob takšnih dogodkih se zagoto-
vo spomniš na svoje začetke, ko si prišel ves majhen, s smuč-
kami in z enim majhnim dresom na skakalnico ... In tisti 
začetki so bili prav posebni. Moram reči, da je lepo pogledati 

tudi dogodke za nazaj. In potem ko se začneš zavedati, kaj si 
v bistvu zdaj prinesel domov, do česa sem vztrajala vse od 
začetka, se začneš res zavedati vsega in ti postane jasno, da je 
bil ves trud poplačan in da je prav, da je prišel kristalni globus 
tudi v SSK Žiri.'' Nova sezona bo zanjo užitek in velik izziv: ''V 
bistvu si želim, da bi ohranila konstantne skoke, kot sem jih 
imela ob koncu sezone, in da bi s temi skoki zdaj nadaljevala 
na še višji nivo, če mi bo le uspelo – in tudi trudila se bom, da 
mi bo. Ohraniti bom morala nizke kilograme, poleg tega pa 
bom poskusila res uživati, ker to je tudi pomemben del tega 
športa, da ti uživaš, se sprostiš in takrat potem pridejo tudi 
lepi in dobri rezultati, in ko enkrat osvojiš dober rezultat, te to 
še toliko bolj motivira. Res si želim, da bi že v poletni sezoni, 
tako kot sem že lani, pokazala tisto pravo formo, ker je potem 
tudi lažje začeti v zimski sezoni.'' Za vse male nadobudneže, 
ki s prvimi koraki stopajo v svet športa, pa ima en sam, pov-
sem enostaven nasvet: ''Naj ne nehajo sanjati, naj si sanje 
uresničijo, pa naj bo na kateremkoli področju. Jaz nisem ne-
hala sanjati niti eno sekundo in res sem vesela.''

TEŽKO PONOVLJIVA SEZONA

Trener Zoran Zupančič je ponosen na skakalni šampionki, ki 
ju spremlja že od mladih nog. ''Kot trener v klubu SSK Žiri sem 
skrbel tudi za animacijo, ko smo na osnovnih šolah predsta-
vljali smučarske skoke, takrat s Tomažem Nagličem, danes to 

Veliki kristalni globus tudi pod žirovsko velikanko
Letošnje leto je bilo za slovensko žensko A-reprezentanco v smučarskih skokih vse  
do konca sezone napeto, a obenem izjemno uspešno.

Nika Križnar in Ema Klinec s trenerjem Zoranom Zupančičem  
/ Foto: arhiv občine

Sprejem za skakalni šampionki je pripravil tudi župan Janez Žakelj.  
/ Foto: Bobo



počneta tudi Nika in Ema. Delal sem z 
začetnimi skupinami in kasneje, nekje 
pri njunih dvanajstih oziroma trinajstih 
letih, ko sem bil bolj vključen tudi v delo 
kluba, začel slediti njunemu napred-
ku. Obe sta bili izjemni posameznici, z 
naskokom boljši; Ema je pri 13 letih že 
osvojila naslov državne prvakinje, pri 15 
letih je bila zmagovalka poletnega grand 
prixa in kazala velik talent. Tudi Nika 
Križnar, ko je kot tekmovalka prišla v 
panožni center, je že takoj na prvi tekmi 
svetovnega pokala na Ljubnem zmagala 
v kvalifikacijah in to je nakazovalo, da 
gre za izjemno tekmovalko.'' Uspešna 
sezona ženske skakalne A-reprezentan-
ce, številne medalje in oba najžlahtnejša 
športna naslova tudi njemu kot trenerju 
veliko pomenijo. ''Gre za dva izjemna do-
sežka. Največ, kar lahko tekmovalec vza-
me, je kolajna na svetovnem prvenstvu; 
zelo težko snemljiva kolajna, tudi naj-
boljšim velikokrat ne uspe. Ema je bila 
takrat prava in zdaj je svetovna prvaki-
nja. In pa za zaključek še veliki kristalni 
globus, najtežje dosegljiva nagrada po 
celotni sezoni. Takrat, ko se črta potegne 
pod sezono, najboljši dobi veliki kristalni 
globus – in tudi naša tekmovalka Nika 
Križnar se bo s tem zapisala v zgodovino. 
Bilo je še kar nekaj vrhunskih rezultatov, 
med drugim prva zmaga Nike Križnar 
v Hinzenbachu, ki je bila tudi zame kot 
trenerja prva zmaga v svetovnem poka-
lu, pa ekipna srebrna medalja na sve-
tovnem prvenstvu, ko sem bil sam že v 
karanteni. Od dvajsetih tekmovanj, ki 
smo jih letos imeli, 16 za svetovni pokal 
in štiri tekme na svetovnem prvenstvu, 
smo na koncu res lahko zadovoljni, saj 
smo osvojili 19 stopničk. Res je za nami 
izjemna sezona, ki bo težko ponovljiva. 
Verjamem, da bomo skušali braniti vse 
te naše uspehe, vendar bodo verjetno 
prav to poskušali tudi drugi. Zdaj ima-
mo čas za počitek, april je tisti mesec, ko 
začnemo postavljati nove načrte. Glede 
na preteklo sezono velikih sprememb ne 
bomo naredili, izboljšati je treba samo 
tisto, kar smo počeli doslej.''
Z nadaljevanjem dobrega dela, ekipnim 
duhom in zagnanostjo, ki so jo pokazali 
v letošnji sezoni, bo o skakalkah in tre-
nerju, ki so svojo športno in tudi trener-
sko pot začeli v Žireh, zagotovo še veliko 
slišati. Ob dobrih željah za prihodnost 
pa vsem trem še enkrat iskrene čestitke 
za veliki kristalni globus, za svetovno 
prvakinjo in vse druge dosežke, ki pod-
pisujejo uspešno žensko skakalno sezo-
no 2020/2021.

LEON ŠIKOVEC, SSK ŽIRI

V Smučarsko skakalnem klubu (SSK) Žiri 
smo se vklapljali in izklapljali s treningi, 
vse v skladu s priporočili NIJZ in odloči-
tvami vlade. Stalni spremljevalec trenin-
gov sta postala razkužilo in zaščitna ma-
ska. Vse v skladu z željo, da tudi naš klub 
pripomore k zajezitvi širjenja virusa.
V mlajših kategorijah ni bilo veliko te-
kem, a so kljub temu ves čas zavzeto 
trenirali. Tekmovanja so dokaj normal-
no potekala v starejših kategorijah, kjer 
smo v tej sezoni dosegali zgodovinske 
rezultate. Zmaga na tekmah svetovne-
ga pokala, prva na najvišjem po Grand 
Prix Courchevel. Medalja na velikem 
tekmovanju, svetovnem prvenstvu, ve-
liki kristalni globus.
V prejšnji številki smo že pisali o rezulta-
tih z nordijskega prvenstva. Če se je zgo-
dovina začela pisati z zlato medaljo Eme 
Klinec na svetovnem prvenstvu in srebr-
nimi medaljami na ekipnih tekmah na 
svetovnem prvenstvu, so rezultati sezo-
ne prikazovali, da smo blizu. Pravzaprav 
– Nika je bila blizu kristalnega globusa, 
ki so ga pred njo prejeli redki. V Sloveniji 
ima dva v lasti Primož Peterka, eden je v 
lasti Tine Maze, še eden v lasti deskarja 
Žana Koširja. Petega si lasti Peter Prevc. 
Pa vendar ima Nikin poseben odsev, saj 
se je borila zanj do zadnjega skoka. Nika 
je končala sezono kot prvakinja v seštev-
ku točk v svetovnem pokalu.
Tako Ema kot Nika sta svojo pot zače-
li v Nordijskem centru Poclain Žiri. Tu 
se vidi pomen infrastrukture, ki smo 

jo postavljali v preteklih skoraj dvajse-
tih letih. Vodila sta ju klubska trenerja 
Zoran Zupančič in Jernej Kumer, ki sta 
prav tako začela s smučarskimi skoki v 
Žireh. Zoran je danes glavni trener žen-
ske reprezentance. V sezoni 2020/2021 je 
postal eden od bolj uspešnih, če ne naj-
uspešnejši trener v smučarskih skokih v 
Republiki Sloveniji. Lasti si zlato in bro-
nasto medaljo na svetovnem prvenstvu 
v posamičnih skokih. V rokah ima sre-
brno medaljo v ekipni tekmi na svetov-
nem pokalu. Prav tako ima tudi zasluge 
za skupno zmago v svetovnem pokalu – 
kristalni globus. 
Skoraj sočasno s tekmami v Rusiji se je 
odvijala borba tudi v Planici, kjer je imel 
Skakalni klub iz Žirov kar dva predstavni-
ka med predskakalci. Rok Oblak in Marcel 
Stržinar sta orala ledino na planiški letal-
nici. Marcel je že s prvim skokom napo-
vedal, da se z njim v prihodnosti ni šaliti. 
Prvi polet je bil namreč dolg kar 225,5 me-
tra. S tem je Marcel že s prvim skokom iz-
enačil klubski rekord, ki ga je dotlej nosil 
Tomaž Naglič. Da prideš na letalnico, ni 
mačji kašelj. Za to so potrebna leta trenin-
ga. In na koncu zrelost. Fanta sta dosegla 
pomemben mejnik v skakalni karieri.
Veseli smo uspehov, ponosni. Naš No-
rdijski center Poclain stalno izboljšu-
jemo, vse z namenom, da lahko do-
segamo tovrstne rezultate. Vseskozi z 
najboljšim znanjem, trenerji vzgajamo 
naše tekmovalce. Želimo si, da bi tek-
movalci še naprej premagovali izzive. 
To je in bo potrditev našega dela, ki bo 
klub gnala naprej.

Zgodovinski uspehi 
Sezona 2020/2021 se je začela neobičajno, v stilu 
covida-19, pa vendar je vzbujala velika pričakovanja.

Ema Klinec in Nika Križnar / Foto: Bobo
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V začetku letošnjega leta sta v sklopu evropskega projekta TA-
AFE potekali dve srečanji žirovske akcijske skupine za staro-
sti prijazno občino. V akcijski skupini sodelujejo predstavniki 
različnih žirovskih društev, ki so aktivni na področju dela 
s starostniki ali pa se starostniki udeležujejo njihovih pro-
gramov, člani pa so tudi predstavniki občine, stroke s strani 
Inštituta Antona Trstenjaka, predstavniki žirovske osnovne 
šole in vrtca, župnije, patronažne službe in drugi posame-
zniki, ki jih ta tematika zanima oziroma se na tem področju 
udejstvujejo. 
Na prvem srečanju, ki je tako kot drugo zaradi razmer s ko-
ronavirusom potekalo kot spletna videokonferenca, smo na 
podlagi podatkov in konkretnih izkušenj ugotovili, da je v Ži-
reh prisotnih precej področij in zelo dobro organiziranih ak-
tivnosti, povezanih s starejšimi, v okviru katerih se lahko kot 
skupnost povežemo z novim domom. Z njihovo vključitvijo 
v svoje programe bi mogel tako dom še bolje in lažje zaživeti 
kot del žirovskega okolja in kot dejanski center integrirane 
dolgotrajne oskrbe za celotno občino. 

PROSTOVOLJCI POMEMBEN STEBER SKRBI ZA STAREJŠE

Med Žirovci je veliko pripravljenosti za sodelovanje na podro-
čju prostovoljstva v domu. Človek, ki je v domu, potrebuje vsaj 
enkrat tedensko po uro stika z osebo, ki ne živi v domu niti 
ni v domu zaposlena. Domski oskrbovanec ali oskrbovanka 
potrebuje živ in pristen človeški stik z ljudmi zunaj doma. Po 
navadi so to svojci in bližnji prijatelji, vendar pa v domovih 
za starejše bivajo tudi osebe, približno ena tretjina jih je, ki 
svojcev nimajo. Zanje predstavljajo prostovoljska druženja v 
obliki tedenskih družabništev ali skupin nepogrešljivo obliko 
socialnega življenja in močno človeško oporo v lepih pa tudi 
težkih trenutkih. Po domovih za starejše obstaja tudi prilo-
žnostno prostovoljstvo, ki je namenjeno vsem stanovalcem 
v domu, zlasti ko gre za posebene priložnosti ali aktivnosti. 
Na srečanju akcijske skupine je bil tako med člani že obstoje-
čih skupin, dobrodelnih in kulturnih društev, župnije pa tudi 
prostovoljcev v usposabljanju izkazan velik interes in želja po 
prostovoljskem sodelovanju v novem domu. Vzgojiteljice in 
otroci iz vrtca, na primer, so se pripravljeni še naprej vklju-
čevati v programe medgeneracijskega sodelovanja. Župnik 
Andrej Jemec je povedal, da bo v domu poskrbljeno tudi za 
duhovno oskrbo: predlagal je tedensko sveto mašo v domu, 
možnost mesečnega obhajanja zakramentov, ob nedeljah pa 
bi župnija ob pomoči prostovoljcev poskrbela, da bi se tudi 
težje pokretni starostniki mogli udeležiti maše v župnijski 
cerkvi. 

ŽELJE IN PRIČAKOVANJA LOKALNE SKUPNOSTI

Z družbo SeneCura, ki gradi žirovski dom in bo tudi v priho-
dnje nosilka programov institucionalnega varstva v Žireh, je 
občina doslej dobro sodelovala. Občina in SeneCura Žirovce 

na občinski spletni strani in v časopisu Žirovske novice sproti 
obvešča o novostih glede gradnje doma, zaposlitvah, spreje-
mih itd. 
Na pobudo članov žirovske TAAFE-trojke, ki operativno skrbi 
za izvedbo programov starosti prijazne občine od enega do 
drugega srečanja akcijske skupine, se v okviru Ljudske uni-
verze Škofja Loka v tem šolskem letu izvaja program prekva-
lifikacije za poklic bolničar-negovalec, ki ga za pet udeležen-
cev iz Žirov sofinancira žirovska občina. Občina bo aktivna 
tudi pri opredelitvi nalog osebe, ki bo v vlogi koordinatorja 
integrirane dolgotrajne oskrbe skrbela za organizacijska in 
vsebinska vprašanja na relaciji med domom starejših ob-
čanov in lokalno skupnostjo, kar je v tujini že uveljavljena 
dobra praksa na področju institucionalne oskrbe starejših, v 
Sloveniji pa jo v Žireh uvajamo prvi. 
Na srečanju akcijske skupine smo spregovorili tudi o željah 
in pričakovanjih žirovske lokalne skupnosti glede novega 
doma. Uvodoma je dr. Jože Ramovš z Inštituta Antona Trste-
njaka predstavil strukturo programov za dolgotrajno oskrbo 
kot na občinski ravni poteka v Sloveniji in drugod po Evropi. 
Člani akcijske skupine, tako s strani občine kot civilne druž-
be, si na dolgi rok želimo, da bo novi dom starejših občanov 
postopoma prevzel organizacijo oskrbe na domu za tiste sta-
rejše osebe, ki sicer živijo doma, vendar pri vsakdanjih opra-
vilih potrebujejo pomoč. 

VPRAŠANJA OBČANOV ZA VODSTVO DOMA STAREJŠIH 

Na drugem srečanju akcijske skupine sta bili poleg njenih 
članov prisotni tudi ga. Sanda Gavranovič, direktorica Sene-
Cure za Slovenijo, in ga. Barbara Lukač, socialna delavka v 
SeneCurinem domu v Radencih, ki trenutno skrbi za prijave 
v dom. V prvem delu sestanka smo predstavili žirovsko sku-
pnost in zaključke pripravljalnega srečanja, vizijo žirovskega 
doma starejših občanov in način dela v skupini SeneCura je 
predstavila tudi ga. Gavranovič, ki je zlasti pohvalila delova-

Občani na pogovoru z direktorico SeneCure
Člani akcijske skupine za starosti prijazno občino Žiri so vodstvu družbe SeneCura 
predstavili svoje dejavnosti in pričakovanja glede žirovskega doma starejših občanov.

Člani akcijske skupine za starosti prijazno občino Žiri so vodstvu 
družbe SeneCura predstavili svoje dejavnosti in pričakovanja glede 
žirovskega doma starejših občanov.
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PETRA ČELIK, DIPL. DELOVNA TERAPEVTKA

Naloga 1: Namenjena je izboljšanju koncentracije in pozor-
nosti. Pozorno preštejte in povejte, koliko samoglasnikov (A, 
E, I, O, U) je v mreži? Koliko pa je soglasnikov (vse črke razen 
samoglasnikov)? Če vam naloga dela težave, potem število 
črk napišite na desno od vsake vrstice in jih na koncu seštej-
te! Primer: V prvi vrstici je 10 samoglasnikov.

Naloga 2: Napišite besede, ki se začnejo oziroma končajo na 
navedeni črki:
Beseda se prične na MA- (napišite jih vsaj 12):
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________ 
Beseda se konča na -EC (napišite jih vsaj 6):
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

Aerobika za možgane

nje žirovske lokalne skupnosti in občin-
ske uprave v prizadevanjih za skupno 
čim boljše vključitev doma v skupnost. 
Sledil je pogovor z izmenjavo mnenj, 
člani akcijske skupine pa so predstavi-
cama SeneCure zastavili tudi več vpra-
šanj v zvezi z novim domom in progra-
mi, ki jih bo ta nudil. 
Tako smo lahko slišali, da bo dom glede 
na velikost imel tudi vhodni del (avlo) 
in prostor za delovno terapijo, ki se bo 
lahko po potrebi uporabljal tudi za sre-
čevanje skupin s prostovoljci. V pritli-
čju bo terasa, balkoni v sklopu skupnih 
enot v posameznem nadstropju pa bodo 
namenjeni druženju. Posamezne sobe 
zaradi varnostnih standardov balkonov 
nimajo. 
Dom bo imel kavarno s samopostre-
žnim delom za pecivo, ki bo namenje-
na tudi obiskovalcem. Na kosilo v dom 
bodo lahko prišle tudi osebe, ki ne bodo 
stanovale v domu oziroma si bodo lah-
ko kosilo odnesle domov. Hrana bo 
sveža in prilagojena starostnikom, na 
voljo bodo tudi različni jedilniki, npr. 
za sladkorne bolnike. Svojci bodo lahko 
med obiskom kosili ali večerjali skupaj 
s starostnikom. Podobno bo tudi frizer-
ski salon v najemu nudil poleg frizer-
skih storitev še pedikuro, masažo in 
druge kozmetične storitve, namenjen 
pa bo tudi zunanjim uporabnikom. 
Glede dobave živil bo imel dom eno-
tnega dobavitelja, ki bo oskrboval vse 
SeneCurine hiše v Sloveniji, v določe-
nem obsegu pa bodo vključili tudi živi-

la lokalnega izvora, npr. za mleko ali 
jabolka. Želijo nuditi sveže pripravlje-
no hrano ter kakovosten jedilnik brez 
hitre hrane.

POSTOPNA ŠIRITEV DEJAVNOSTI  
INSTITUCIONALNEGA VARSTVA 

Glede oskrbe na domu za starejše osebe, 
ki živijo doma, je bilo pojasnjeno, da ga 
za žirovske občane do nadaljnjega izva-
ja Center slepih, slabovidnih in starej-
ših iz Škofje Loke. SeneCura si želi, da bi 
postopoma prevzeli tudi to storitev, za 
kar je potrebnega nekaj časa. Prva na-
loga novega doma bo gotovo postopna 
vselitev oskrbovancev, za katero priča-
kujejo, da bo potekala tudi do pol leta po 
odprtju doma, in optimalno delovanje 
doma.
Nekaj več časa je vzela razprava v zve-
zi z dnevnim varstvom oziroma zača-
snimi namestitvami. Ga. Gavranovič 
je povedala, da tovrstne oblike varstva 
za zdaj ni v njihovem programu. Posa-
mezniki so sicer vabljeni na dejavnosti, 
ki se bodo izvajale v domu, vendar kla-
sičnega dnevnega varstva, pri katerem 
bi osebi nudili sobo in varstvo, ne bodo 
izvajali. Kot je razložila, je to vezano 
na koncesijo. V odgovor je župan Janez 
Žakelj dodal, da zakonodaja za vsako 
gospodinjsko enoto z okrog 12 osebami 
omogoča dnevno varstvo za dodatni 
dve osebi, ki nista v domu, kar je potrdil 
tudi g. Franc Imperl iz podjetja Firis, ki 
je sodeloval pri pripravi prijave na raz-
pisano koncesijo. Razprava v tem delu 

ni ponudila dokončnega odgovora, zato 
se je direktorica SeneCure zavezala, da 
bo priskrbela dodatne razjasnitve in 
utemeljitve.
Glede cene nastavitve v domu je ga. Ga-
vranovič povedala, da v primeru kon-
cesionarjev metodologijo oblikovanja 
cen določi država. Povprečna cena v Se-
neCurinih domovih v Sloveniji se giblje 
med 20,9 in 25 evri na dan, pri čemer 
gre za približno ceno. Cene med domovi 
se lahko zelo razlikujejo, ker nanje vpli-
vajo različni dejavniki, v Žireh pa bodo 
cene znane, ko bodo na voljo vsi stroški 
investicije. Pojasnjeno je bilo, da bo jav-
nost o ceni pravočasno obveščena. 
Glede prijav je bilo še rečeno, da lahko 
prošnjo za sprejem ali premestitev v 
dom zainteresirani oddajo tudi vnaprej, 
tudi če gre za primere, ko bo preselitev 
v dom aktualna šele čez kakšno leto. 
Dom takšno prošnjo sprejme in jo uvrsti 
v mirovanje. Na obrazcu prošnje, kjer je 
treba vpisati želeni datum za sprejem 
v dom, pa se napiše datum za npr. čez 
dve leti. Vsekakor je bolje, da je takšna 
informativna prošnja, ki še ne pomeni 
dokončne zaveze za prihod ali sprejem v 
dom, pravočasno zabeležena v domu. S 
tem so določeni administrativni koraki 
že izvedeni in v primeru nenadne po-
trebe po sprejemu lahko postopek steče 
hitreje. Obrazce in navodila glede spre-
jema v dom starejših občanov najdete 
tudi na občinski spletni strani www.
ziri.si na desni strani pod zavihkom 
Starosti prijazna občina. 
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MAJDA TREVEN

Turistično društvo Žiri deluje že 46 let. Vsa ta leta si društvo 
prizadeva za urejen in pozitiven videz kraja. Dosedanji po-
membnejši projekti društva so bile akcije ocenjevanja najlepše 
urejenih žirovskih domov, postavitev klopi ob sprehajališčih, 
izdaja predstavitvenih zloženk in razglednic, bili smo glavni 
pobudniki pri oživitvi Rupnikove linije in sodelovali pri orga-
nizaciji razstav. 
V zadnjih letih se je društvo usmerjalo v organizacijo priredi-
tev rekreativnega značaja. Pred dvajsetimi leti smo okrog Žirov 
označili pot Žirovskega kolesarskega kroga. Vsako leto septem-
bra organiziramo pohod ob rapalski meji. V središču Žirov ima-
mo Turistično-informativni center (TIC), ki je odprt po zastavlje-
nemu urniku (v času sobotnih tržnic ter v času večjih dogodkov 
in prireditev v Žireh). Še vedno ocenjujemo najlepše urejene 
žirovske domove. Žiri zastopamo na vsakoletnem sejmu Alpe-
-Adria: Turizem in prosti čas. Za najavljene skupine organizira-
mo turistična vodenja po Žireh in okolici. Vsako leto pripravimo 
vsaj eno potopisno predavanje, eno strokovno predavanje ter v 
času Slovenskih klekljarskih dni organiziramo cvetlični sejem.
Kot piše v Pravilniku Turističnega društva Žiri, je TD Žiri pro-
stovoljno, samostojno, neprofitno združenje fizičnih oseb, ki se 
združujejo z namenom pospeševanja razvoja turizma v skladu 
s splošnim gospodarskim in družbenim razvojem območja, v 
katerem deluje. Lani je imelo društvo 152 aktivnih članov, kar je 
46 članov več kot leto prej. V prihodnjih letih si v društvo želimo 
pritegniti več mladih ljudi, ki bi prinesli nove ideje in delovni 
zagon, ter podporne člane, ki bi pripomogli k obsežnejšemu de-
lovanju društva.

UTRINKI PRETEKLEGA LETA

Konec januarja smo se udeležili sejma Alpe-Adria – sejma za 
turizem, karavaning in prosti čas. K sodelovanju smo povabi-
li tudi lokalne ponudnike. Februarja smo izpeljali pustno po-

vorko, ki je zaradi izdelanega elaborata s strani Občine Žiri in 
vseh potrebnih dokumentov potekala po poti izpred parkiri-
šča pred Zadružnim domom po zaprti glavni cesti skozi cen-
ter Žirov vse do trgovine Market Spar in nazaj. Samo doga-
janje se je zaključilo na parkirišču pred Zadružnim domom, 
kjer smo se ob animaciji naših članic in članov ter vzgojiteljic 
iz VVE pri OŠ Žiri prijetno zabavali in sladkali s krofi in to-
plimi napitki. Udeležba je bila neverjetna, saj smo parkirišče 
pred Zadružnim domom popolnoma zapolnili z majhnimi 
in velikimi maškarami. V začetku marca je sledil letni občni 
zbor, pred začetkom katerega smo organizirali tudi potopi-
sno predavanje po Škotskem, ki ga je pripravila naša članica 
Kristina Bogataj. 
Verjetno je 16. marec 2020 datum, ki ga ne bomo nikoli poza-
bili. To je bil dan, ko so razglasili epidemijo in javno življenje 
je zamrlo za dolgo časa, vse do začetka junija. Zaradi covi-
da-19 so nam odpadli mnogi dogodki, ki bi popestrili doga-
janje v kraju in nas hkrati tudi predstavljali v novicah zunaj 
našega kraja. Kljub že intenzivnim pripravam smo morali 
odpovedati strokovno predavanje Sonaravno vrtnarjenje brez 
prekopavanja tal. Odpadli so Slovenski klekljarski dnevi in 
hkrati s tem tudi izmenjava semen in sadik na Kržišnikovem 
vrtu ter cvetlični sejem, ki poteka vsako leto v času Sloven-
skih klekljarskih dni. Dne 6. junija naj bi izpeljali dogodek 
Turistični dan Žirov, ki ga na omenjeni datum nismo izvedli. 
Smo pa izvedli tako Turistični dan Žirov kot Žirovski kole-
sarski krog na datum, ki je bil določen za Žirovski kolesarski 
krog, to je 20. junija. Na isti dan smo odprli informativno toč-
ko, ki je delovala vse poletje in jesen, vse do izvedbe Pohoda 
ob rapalski meji. Ves čas smo imeli v ponudbi tudi možnost 
izposoje e-koles.
Poletje nam je bilo glede omejitev bolj naklonjeno, zato smo 
lahko že v začetku poletja začeli priprave za naš jesenski po-
hod ob rapalski meji. Kolegice in kolegi so uspešno pripravili 
program in na koncu smo ga tudi v celoti uspešno izvedli – 
z zaključkom v Planinski koči PD Žiri Na Mrzlk. Pohoda se je 
udeležilo več kot 150 pohodnikov. Predvidevam, da je to glede 
na epidemijo in omejitve, povezane z njo, zelo veliko. Tretjega 
oktobra je bil predvideni datum za srečanje turističnih delav-
cev Gorenjske, ki pa ga zaradi omejitev NIJZ nismo mogli več 
izpeljati, zato je dogodek prestavljen na letos.

V OZADJU SE JE DOGAJALO ŠE MARSIKAJ ZANIMIVEGA 

Naša mlada članica Kristina Bogataj je s svojo seminarsko na-
logo z naslovom Žiri … na koncu doline sodelovala na tekmo-
vanju mladih turističnih vodičev ter osvojila zavidljivo tretje 
mesto. Sodelovali smo na razpisu za podelitev priznanj Občine 
Žiri in vložili predlog za priznanje Muzejskemu društvu Žiri. 
Muzejsko društvo Žiri je tako prejelo priznanje ob petdesetle-
tnici muzejske dejavnosti na Žirovskem. Uspešno smo se prija-
vljali tako na razpise Občine Žiri kot tudi Turistične zveze Slo-
venije in Kolesarske zveze Slovenije ter tako pridobili dodatna 
sredstva za delovanje društva. Aktivno sodelujemo z Občino 

Kljub epidemiji uspešno leto
Za Turistično društvo (TD) Žiri se je kljub razsajajočemu virusu covida-19 in razglašeni 
pandemiji tudi leto 2020 zaključilo zelo uspešno. 

Žiri smo tudi lani zastopali na sejmu Alpe-Adria: Turizem in  
prosti čas. 



Žiri pri nastajanju zemljevida Žirov, ki ga bomo lahko 
koristno uporabili tudi v naši TIC-točki za informiranje 
obiskovalcev. Trenutno tudi zbiramo material za nasta-
nek spletne strani TD Žiri. Sodelujemo tudi z Razvojno 
agencijo Sora, kjer pripravljajo novo strategijo turizma 
za celotno škofjeloško območje. Na tem mestu bi se še 
posebej rada zahvalila članom upravnega odbora TD 
Žiri za vso pomoč, podporo in veliko ur prostovoljnega 
dela, da smo leto 2020 izpeljali karseda uspešno. 

PROGRAM DELA ZA LETO 2021

Program za leto 2021 se ne razlikuje veliko od progra-
ma, ki je veljal do sedaj. Žal nam situacija z epidemijo 
ni dopustila izvesti pustne povorke, ravno tako se ni-
smo udeležili vsakoletnega sejma o turizmu, in kakor 
kaže situacija, v času prvomajskih praznikov organiza-
cija Slovenskih klekljarskih dni tudi še ne bo mogoča. 
Imamo pa tako člani TD Žiri kot vsi prebivalci Žirov 
radi, da je naš kraj lep, urejen in cvetoč, zato smo se na 
sestanku upravnega odbora TD Žiri soglasno odločili, 
da bomo 15. maja v času sobotne tržnice organizira-
li cvetlični sejem. Na isti dan bomo tudi odprli vrata 
naše info točke, ki bo odprta vsako soboto od 8. do 12. 
ure, ravno tako bomo na sobotnih tržnicah sodelovali 
tudi s promocijsko stojnico.
Doslej izvedba občnega zbora še ni bila možna, ga bomo 
pa izvedli v toplejših mesecih, in sicer piknik na prostem 
za vse naše člane. In takrat bomo tudi nagradili najlep-
še urejene domove, vrtove in poslovne stavbe v Žireh za 
lani. Ravno tako bomo takoj, ko bo dovoljeno, v Žireh or-
ganizirali srečanje turističnih delavcev Gorenjske, ki je 
bilo načrtovano že lani. V pripravi so tudi že dogovori za 
organizacijo Žirovskega kolesarskega kroga, ki je za letos 
planiran v malo drugačni obliki, saj bo dvajseti po vrsti 
in naj bi zato trajal kar tri dni. V teh dneh bo izveden tudi 
Turistični dan Žirov in posledično brezplačni vodeni iz-
leti po Žireh in naši okolici, v predvidenem programu pa 
sta tudi strokovno in potopisno predavanje. Vse do tretje 
nedelje v mesecu septembru bo delovala naša info točka, 
takrat pa je planiran tudi Pohod ob rapalski meji. Leto-
šnja smer pohoda se že načrtuje, ravno tako pa tudi vse, 
kar se bo dogajalo "za mejo". 
Ves čas bodo člani TD Žiri, ki imajo licenco turistične-
ga vodiča, pomagali pri organizaciji in vodenju izletni-
ških skupin, seveda v skladu z navodili in ukrepi NIJZ, 
če bo možno, bo organiziran izlet za naše člane, upamo 
pa tudi, da bomo letos s pomočjo Občine Žiri postavili 
spletno stran, ki bo predstavljala naše društvo in našo 
turistično ponudbo. Vseskozi pa se bomo trudili za pro-
mocijo in urejenost kraja, opozarjali občinsko upravo na 
pomanjkljivosti in težave, ki bi jih bilo treba odpraviti, 
da bi pripomogli še k bolj pozitivnemu videzu kraja, se 
vključevali v prireditve, ki jih prirejajo druga žirovska 
društva v skladu z navodili in ukrepi NIJZ, sodelovali 
z Občino Žiri pri vključevanju naše ponudbe v spletno 
aplikacijo Slovenski Turistični vodnik ter sosednjimi in 
drugimi slovenskimi turističnimi društvi.
Skratka, kljub epidemiji je pred nami pester program, 
zato vsi lepo vabljeni, da se nam pridružite z idejami 
in predlogi ali pa vsaj s podpisom kot podporni član TD 
Žiri.

FRANC TEMELJ

Obenem bo romanje tudi krajše, saj bo trajalo le tri dni, da se ga 
bodo lahko udeležili tudi tisti, ki na daljšega iz kakršnih koli razlo-
gov ne morejo. 
Sobota, 31. julij: Kot vsako leto bomo začeli ob 5. uri z romarskim 
blagoslovom v farni cerkvi. Nato bomo šli v Mrzli vrh, Bevkov vrh, 
na Kladje, Škofje, Robidnico in po Slugovi dolini do koče pod Blego-
šem, kjer bomo prenočili (ne pozabite na planinsko ali osebno izka-
znico). Hoje bo okrog devet ur. Trgovin in gostiln na poti ni, v koči pa 
si bo lahko vsak privoščil kaj na žlico ali zgolj ocvirkovko ali flancat.
Nedelja, 1. avgust: Ob 7. uri bo zajtrk, nato pa bomo čez Črni kal odšli 
v Javorje, od tam naprej do Poklona in potem po Blegoški cesti do 
Breznice, kjer bo kosilo. Nadaljevali bomo do kapucinskega samo-
stana v Škofji Loki, kjer se bomo ob 18. uri udeležili nedeljske maše. 
Kdor bo želel, si bo potem lahko privoščil večerjo v piceriji Jesharna 
ali v pekarni. Prenočili bomo v nekdanjih prostorih SKB banke, ki 
so last samostana in jim je sveti Jakob farni zavetnik. To in dolžina 
romanja sta bila razloga, da smo se odločili za spanje na trdih tleh. 
Zato potrebujete spalne vreče, ki jih lahko en konec tedna prej odda-
te Temelju v Žireh ali med tednom v Puštalu. Hoje bo okrog sedem 
ur, in to po cesti, večji del asfaltirani.
Ponedeljek, 2. avgust: Ob 6. uri se odpre Pekarna Orehek, kjer si 
bomo lahko kupili kaj za zajtrk in pijačo za na pot, ob 7. uri pa bomo 
krenili proti Qlandii v Kranju, kjer bo postanek za kavo ali malico. 
Nadaljevali bomo do Preddvora in se od tam v uri in pol povzpeli do 
Svetega Jakoba, kjer bo ob 16. uri zaključna maša, ki jo bosta daro-
vala žirovska duhovnika. Po maši se bomo spustili nazaj v dolino in 
si v Preddvoru privoščili kočerjo (kar po patru Petru pomeni nekaj 
med kosilom in večerjo). Nato se bomo z avtobusom vrnili v Žiri in 
spotoma v samostanu vzeli še spalne vreče.
Zaradi več razlogov smo letošnje romanje pripravili božjepotnik Ma-
tjaž in člana Franc Temelj in Janez Urh, ki bosta romanje tudi vodila.

Romanje k svetemu  
Jakobu nad Preddvorom
Ker je letos Jakobovo leto, smo se v društvu 
ŠmaR odločili, da bomo romali čez Blegoš,  
ki je naša rodovna gora, kakor jo je imenoval 
Miha, k svetemu Jakobu nad Preddvorom.

V društvu ŠmaR Žiri tudi letos načrtujejo eno daljše romanje. / Foto: Janez Urh
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Zaradi omejenega števila sočasno priso-
tnih oseb v naših prostorih smo ome-
jeni glede organizacije dogodkov, ki so 
se pri nas do zdaj redno odvijali. Vse do 
razglašene epidemije lani marca smo 
pripravljali dogodke tako za najmlaj-
še kot za odraslo populacijo, tako z za-
bavno kot strokovno vsebino. Za zdaj 
dogodkov še ne organiziramo, se pa že 
pripravljamo na čas, ko bo to spet do-
voljeno.
Vmesni čas zdaj namenjamo postavi-
tvi razstav in spletnemu dogajanju, ki 
poteka na spletni in Facebookovi strani 
Knjižnice Ivana Tavčarja Škofja Loka. 
Razstave so postavljene v knjižničnih 
prostorih, zato si lahko razstavo lahko 
ogleda vsak, ki obišče našo knjižnico. V 
Žireh prostora nimamo veliko, zato smo 
se omejili predvsem na domoznansko 
tematiko. Na razstavah predstavljamo 
domoznanske avtorje, tako pisatelje, pe-
snike, ilustratorje kot druge ustvarjalce. 
Ta čas so postavljene kar tri razstave. 
Prva je namenjena članicam Društva 
invalidov Žiri iz skupine ročnih del ter 
njihovim unikatnim izdelkom na temo 

pomladi in aktualnih praznikov. V sklo-
pu razstav pod naslovom Domoznanski 
avtorji predstavljamo ilustratorko Boja-
no Dimitrovski, ki živi v naših Žireh in 
tu ustvarja, ilustrira in slika. Tretja raz-
stava pa je bolj fotografska in govori o 
selitvi Krajevne knjižnice Žiri leta 2009 
(28. marca 2009), ko smo knjižnico selili 
s pomočjo žive verige. Prvi dve razstavi 
bosta postavljeni vse do sredine meseca 
maja, razstava o selitvi pa bo postavlje-
na 14 dni.
Seveda pa ne pozabljamo na vse dru-
ge, predvsem na najmlajše. Na spletni 
strani Knjižnice Ivana Tavčarja Škofja 
Loka lahko vsak dan poslušate zanimi-
ve pravljice, izdelujete različne prisrčne 
izdelke ali pa celo sodelujete na pravljič-
ni jogi. V knjižnici smo za vas namreč 
pripravili čisto poseben otroški kotiček, 
ki smo ga naslovili kar S kitkom v svet 
pravljic.
Seveda je na naši spletni strani lahko 
marsikaj zanimivega tudi za vas, odra-
sle bralce. Tu so predstavljene knjižne 
novosti, avtorji so pripravili prispev-
ke, v katerih sami predstavljajo svoje 
knjige. Med njimi sta tudi Milena Mi-
klavčič in Apolonija Klančar. Vsekakor 

je vreden ogleda tudi naš blog, kjer so 
predstavljeni pretekli dogodki, tako tudi 
razstave, ki so bile postavljene v Žireh. 
Na naši strani na Facebooku (https://
www.facebook.com/KnjiznicaSkLoka/) 
pa lahko sledite vsem novostim ali pa 
se nam pridružite na kulturnih pogovo-
rih z različnimi gosti in pestrih potopi-
snih predavanjih. Skratka, koronavirus 
nas ni ustavil, celo pomagal nam je, da 
smo stopili korak dlje ...

Dogaja se tudi v času korone ...
V Krajevni knjižnici Žiri se vedno nekaj dogaja. Tokrat nas je korona samo malo 
upočasnila, nikakor pa nas ni ustavila.

Razstava članic Društva invalidov Žiri iz 
skupine ročnih del

Na domoznanski razstavi predstavljamo 
ilustratorko Bojano Dimitrovski. 

Fotografska razstava govori o selitvi Krajevne knjižnice Žiri leta 2009.
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Dinah Jefferies, britanska pisateljica, 
rojena leta 1948 v Maleziji, je podpisa-
la že štiri močno priljubljene roma-
ne. Njen največji uspeh je ravno Žena 
plantažnika čaja, roman, ki je v izvir-
niku izšel leta 2015 in bil kar 16 tednov 
mednarodna uspešnica na listi časopi-
sa Sunday Times. V predlogih za branje 
vam na kratko predstavim dva njena 
romana, že prevedena v slovenščino. 
Oba sta izšla pri Založbi Učila in sta na 
voljo tudi v naši knjižnici. 

ZGODBA O KRIVDI IN IZDAJI

Žena plantažnika čaja, zgodba o kriv-
di, izdaji in neizgovorjenih skrivnostih, 
ki je živo in očarljivo postavljena v ob-
dobje koloniziranega Cejlona. Zgodba 
pripoveduje o 19-letni mladoporočenki 
Gwen, ki jo spoznamo na prelomnici 
življenja; na parniku opazuje svoj novi 
dom, Cejlon, kjer bo na veliki plantaži 
čaja živela z Laurenceom, očarljivim 
možem, ki ga je spoznala v Londonu. 
Ne zaveda pa se, da vse ne bo šlo po 
pričakovanjih. Najprej jo presenetijo 
dušeča vročina, žive barve in prevla-
dajoči hrup zvoncev, hup in insektov, 
nato pa še njen izbranec, ki jo pričaka 
zadržan in skrivnosten, čisto drugačen 
kot ljubeči mož, ki jo je osvojil v Londo-
nu. Medtem ko se Gwen sprašuje, kaj 
se je spremenilo, v hiši najde zaklenje-
na vrata, spravljene zaprašene obleke 
in na vrtu majhen neoznačen grob. Na 
vsakem koraku skrivnost … Nato Gwen 
na moževo neizmerno veselje zanosi. 
Toda v porodni sobi mora mlada mati 
sprejeti grozljivo odločitev, za katero 
ne sme nihče izvedeti – še najmanj pa 
Laurence. Da bi Gwen obvarovala svoj 
zakon, zakoplje skrivnost in postane 
osamljena kot še nikdar. Ampak koliko 
skrivnosti lahko prenese njen zakon, 
ki se je sprva zdel kot iz škatlice? Bo 
Laurence lahko kdaj razumel to, kar je 
naredila?
Hčerka trgovca s svilo je nadaljevanje 
zgodbe Žena plantažnika čaja. Doga-
janje je postavljeno v Francosko Indo-
kino, današnji Vietnam, v leto 1952. 

Nicole, 18-letna hči bogatega trgovca, 
pol Francozinja, pol Vietnamka, po 
materini smrti živi v senci lepe sta-
rejše sestre Sylvie, ki ji oče prepusti 
celotno družinsko podjetje za trgova-
nje s svilo, Nicole pa le staro opuščeno 
trgovino v vietnamski četrti Hanoja. 
Toda v deželi divjajo boji in uporniki 
skušajo na vsak način končati franco-
sko vladavino. Takrat se Nicole prvič 
zave pokvarjenosti francoske kolonial-
ne oblasti, in ko odkritje, da je v vse to 
vpletena tudi njena družina, jo do konca 
pretrese. Kot "mešanko" Nicole vleče na 
obe strani: hkrati simpatizira z upor-
niki, zaveda se grozot, ki jih povzroča 
kolonialna oblast, a se ne more osvo-
boditi vezi z družino in ljubezni do nje-
nih članov. Zdi se, da ji Tran, zloglasni 
vietnamski upornik, ponuja popolno 
rešitev iz težav, toda skrivnostni ame-
riški trgovec Mark je moški, o katerem 
je vedno sanjala. V času, ko nič in nih-
če ni takšen, kot se zdi, se mora Nicole 
odločiti, na čigavi strani je, kar jo vodi 
v mnoge težke življenjske preizkušnje.

MLADINSKA LITERATURA

Igor Karlovšek je pisatelj, scenarist in 
odvetnik, a že vse od šolskih dni predan 
tudi pisanju. V gimnaziji je objavljal 
kratko prozo, v naslednjih letih pa se je 
podpisal pod več romanov za odrasle in 

mladino. Danes vam predlagam v bra-
nje sklop knjig pod naslovom Ognjeno 
pleme (založba MIŠ). To je mladinska 
fantastika, postavljena v čas in prostor 
preseljevanja narodov konec šestega 
stoletja. Avtor postavi v središče doga-
janja petih otrok poveljnika slovanske 
vojske, ki so, medtem ko oče širi slo-
vansko ozemlje proti zahodu, na milost 
in nemilost prepuščeni naklepom nje-
govih nasprotnikov, ki v otrocih vidijo 
sredstvo za izsiljevanje. A Ognjenovi 
otroci še zdaleč niso lahek nasprotnik: 
pretkana zdravilka Ajda, prelepa Mila, 
ki ji sledijo vse živali, in trojčki – moj-
stri prače, loka in meča, mislijo še dolgo 
ostati pri življenju. V napetem romanu 
avtor ujame burno dogajanje tega zgo-
dovinskega obdobja in ga preplete s svo-
jo domišljijo.
Sebastijan Pregelj je zbirko Zgodbe s 
konca kamene dobe (založba MIŠ) na-
menil bralcem konca prvega ter tistim 
v drugem bralnem obdobju. Primerna 
je tudi za oklevajoče bralce drugega in 
tretjega bralnega obdobja. Tematika 
življenja koliščarjev je predstavljena 
skozi ravno prav napete zgodbe dečka 
Brina. Posebna odlika knjig v tej zbirki 
so dodatki, kjer so razloženi posamezni 
pojmi iz tistega časa in navedeni viri, ki 
dokazujejo, da so zgodbe ustvarjene na 
podlagi zgodovinskih dejstev.

Nekaj predlogov za branje
V Krajevni knjižnici Žiri smo tudi tokrat za vas pripravili nekaj namigov, katero  
knjigo vzeti v roke, in sicer tako za odrasle kot za otroke in mladino.

Smo eni izmed vodilnih podjetij v Sloveniji na področju izdelave  
hidravličnih cilindrov. 

V naš kolektiv vabimo:
  OPERATERJA NA CNC OBDELOVALNEM CENTRU  

STRUŽENJE IN REZKANJE, 
  KLASIČNEGA STRUGARJA.

Kandidatom ponujamo dvoizmensko zaposlitev za polni delovni čas  
v dinamičnem okolju. Prijave sprejemamo na jasna.plesec@mapro.si  
do 30. 4. 2021.
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Pomlad, čas novih začetkov in ponovnega rojstva narave, ko 
vse zeleni, cveti, žubori in poje, zaradi znanih epidemiolo-
ških razmer tudi letos ni dovoljevala prazničnih prireditev 
in druženj, s katerimi so v Vrtcu Žiri običajno zaznamovali 
njen začetek. A se strokovni delavci vrtca in vodstvo šole ob 
pomoči Bernarde Lukančič, dolgoletne prostovoljke Rdečega 
križa in vodje ene od skupin starejših za samopomoč v Žireh, 
tudi tokrat niso vdali, temveč so s skupnimi močmi dokazali, 
da se, kot pravi angleški pregovor, kjer je volja, najde tudi pot. 
V okviru medgeneracijskega sodelovanja so se v počastitev 
mednarodnega dneva žensk, dneva mučencev, materinske-
ga dne, gregorjevega, prihajajočih velikonočnih praznikov in 
začetka pomladi spet podali na sprehod s pesmijo. Muzikalč-

ki, Ustvarjalčki in Pohajalčki so se skupaj z vzgojiteljicami na 
dnevnem sprehodu, tokrat na materinski dan, ustavili pod 
balkoni žirovskih starostnikov, jim s pesmijo prinesli nekaj 
optimizma in pomladnega veselja ter jim zaželeli lepe pra-
znične dni. Ponovnega srečanja, pa čeprav na varni razdalji 
in ob upoštevanju vseh priporočil NIJZ, so bili veseli tako otro-
ci kot tudi starejši, ki so z najmlajšimi tokrat družno prepe-
vali in v domače kraje klicali pomlad. S svojim marčevskim 
obiskom so najmlajši z vzgojiteljicami razveselili še več so-
krajanov kot v decembru, saj so zapeli pod skoraj tridesetimi 
balkoni in na takšen način tudi v času epidemije poskrbeli, 
da duh medgeneracijskega sodelovanja ostaja živ in živahen. 
Praznični trenutki pa takšni, kot naj bi bili – srčni, v družbi in 
z močno iskrico upanja, da se bo svet vendarle spet obrnil na 
tisto lepšo stran, z majhnimi koraki in velikimi srci.

S pesmijo na ustih  
skočili v pomlad
Pomlad in praznični mesec marec so 
žirovski vrtčevski otroci in starostniki 
pozdravili s pesmijo ter iskrenim 
veseljem ob ponovnem snidenju pod 
domačimi balkoni.

Vrtčevski otroci so se spet podali na sprehod s pesmijo.

Renault CLIO
Neskončno zapeljiv

OMEJENA
SERIJA

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

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

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

Renault priporoča renault.si

 
 

renault priporoča ww.renault.si

169 €
 s paketom financiranja Renault fleksi*

 ugodnosti do 1.500 €**

že za
/mesec*

*Mesečni obrok velja za model Renault MEGANE Zen TCe 115 in začetno ceno 16.240 €, ki že vsebuje redni popust v višini 1.050 € ter dodatni popust v višini 
200 €, ki velja ob nakupu z Renault Fleksi financiranjem. **1.500 € oglaševanih ugodnosti sestavljajo obvezno in osnovno kasko zavarovanje za 99 € v 
vrednosti 380 €, podaljšano jamstvo (5 let ali 100.000 km, karkoli se zgodi prej) v vrednosti 700 € in vzdrževanje za motor (4 leta ali 80.000 km, karkoli se 
zgodi prej) po polovični ceni, v vrednosti 425 €. Velja preko Renault financiranja. Pridržujemo si pravico do napak. Poraba pri mešanem ciklu: 4,6-6,3 
l/100 km. Emisije CO2: 120-142 g/km. Emisijska stopnja: EURO6DFULL.  Emisija NOx: 0,0161-0,0366 g/km. Emisija trdnih delcev: 0,00018-0,00222 g/km. Število 
delcev (x1011): 0,01-0,27. Vrednosti meritev porabe in emisij ustrezajo standardu meritev WLTP. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, 
ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. 
Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Več informacij o ponudbi, nakupu 
in pogojih nakupa je na voljo na renault.si. Slika je simbolna. Renault Nissan Slovenija d.o.o., Dunajska 22, 1000 Ljubljana.

 NOVI
RENAULT MEGANE
 začuti vožnjo na novo

avtohiša in njeno uradno ime
naslov trgovca
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LESKO Žiri d.o.o., Pot v Skale 10, 4226 Žiri

LESKO
ALU FLAT

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

LESENA IN ALU/LES OKNA  |  VHODNA VRATA ZA HIŠE

Raspet d.o.o. 
Bukovo 67, 5282 Cerkno,

objavlja prosto delovno mesto:

STROJNIK TGM m/ž
s polnim delovnim časom, za nedoločen čas.

Opis del in nalog:
Delo na delovnem mestu, za katero se sklepa pogodba, 
zajema:
  upravljanje in vzdrževanje lahke in težke gradbene  

mehanizacije
 samostojno izvajanje strojniških del na terenu
  vodenje evidence o opravljenem delu in  

vzdrževanju stroja
  sodelovanje pri drugih opravilih v delavnici in na terenu
 vozniški izpit 
  opravljanje drugih del po nalogu neposrednega vodje

Zahtevana izobrazba: 
STROJNIK TGM ali UPRAVLJALEC TEŽKE GRADBENE  
MEHANIZACIJE, zaželene delovne izkušnje.

Nudimo stimulativno plačilo, službeno vozilo.

Vaše pisne prijave z življenjepisom in kratkim opisom 
dose danjega dela ter dokazili pričakujemo na naslov:  
Raspet, d.o.o., Bukovo 67, 5282 Cerkno ali na elektronski  
naslov info@raspet.si.



30 | NAGRADNA KRIŽANKA

Nagrade: 1. nagrada: darilna kartica želja v vrednosti 15 EUR, 2. in 3. nagrada: knjiga Zdravje in jaz- Prijatelja.

Re šit ve kri žan ke (ges lo, se stav lje no iz črk z ošte vil če nih polj in vpi sa no v ku pon iz kri žan ke) po šlji te do torka, 4. maja 2021, na Go renj ski glas, 

Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj. Rešitve lah ko od da te tudi v na bi ral nik Go renj ske ga gla sa pred po slov no stav bo na Nazorjevi ulici 1.
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ZAPOSLIMO

Konstruktor – projektant (m/ž)
  

Čakajo vas raznolike naloge in možnosti osebnega in kariernega razvoja ter 
delo v podjetju, ki je del mednarodnega koncerna skupine E.G.O.                   

          

 
                               Več informacij in prijave na www.mojedelo.com, 

                                kadrovska@egoproducts.com ali 05/37 55 508

ETA d.o.o. Cerkno

Goriška cesta 19, 5282 Cerkno

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

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

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

hipnos@hipnos.si

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

kompletno pogrebno 
storitev.

26
let tradicije

26
let tradicije

V visoki gredi lahko 
gojimo zelenjavo 
preprosto in 
udobno. S 
tunelom iz folije 
ali pokrovom za 
toplo gredo na 
najmanjši površini 
tudi v jeseni in 
pozimi lahko sami 
nekaj pridelamo. 
V knjigi so ideje za 
zasaditve in nego 
od preprostih 
kombinacij pa 
vse do zahtevnih 
različic – s 15 
vzorčnimi 
gredami za 
preproste 
dodatne 
posevke.

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

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

                        + poštnina

10,
80 strani, mehka vezava z zavihki,  
format: 214 x 172 mm

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

 

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

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

SUPER CENA 
639,90 EUR

SUPER CENA 
749,99 EUR

Televizor PHILIPS 65PUS8545/12
Ekran 165 cm, Android, Ambilight, P5 procesor
Obroki že od 33,56 eur/mesec

Televizor VIVAX 50UHD123T2S2SM
Ekran 127cm, 4K, ANDROID
Obroki že od 16,11 eur/mesec

CENA  
449,90  EUR

Sušilni stroj TESLA WT8H90M
Toplotna črpalka, 8kg, osvetljen boben
Obroki že od 20,13 eur/mesec

Pomivalni stroj BOSCH SMS46AW01
Prostostoječi, 60cm, AquaStop, izredno tiho delovanje
Obroki že od 16,11 eur/mesec

CENA  
359,99 EUR

CENA  
359,90 EUR

Prenosnik LENOVO IdeaPad 3 17ADA R5 8/256 (81W2005QSC)
17.3' HD+ zaslon, AMD Ryzen5 procesor, 8GB, 256GB, WIN10 Home
Obroki že od 28,64 eur/mesec

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


