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Želimo vam vesele velikonočne praznike!
Župan Anton Luznar, Občinski svet, Občinska uprava
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ANA ŠUBIC

Dolgoletna želja selških gasilcev po grad
nji novega doma, saj je sedanji premaj
hen, brez ogrevanja in stranišč ter na 
neprimerni lokaciji, se je vendarle začela 
uresničevati. Na parceli, znani kot Štefa
nov vrt, ki so jo kupili pred dvema letoma, 
so ta mesec izvedli prva dela – zgradili 
so priključka za kanalizacijo in vodo. "V 
enem mesecu pričakujemo gradbeno do
voljenje. Spomladi bomo naredili izkop in 
temeljno ploščo, postavitev konstrukcije 
doma od temeljev do strehe pa načrtuje
mo avgusta ali septembra. To bo trajalo le 
kakih pet dni, saj bo dom grajen s križno 
lepljenim lesom. Na ta način so na pri
mer zgradili tudi hotel na Soriški planini. 
Ko bo dom pod streho, bomo začeli notra

nje prostore opremljati z lastnim delom 
in nabavo," je napovedal poveljnik PGD 
Selca Matjaž Podrekar. 
S projektom so sprva kandidirali tudi 
za sredstva Eko sklada, a so od tega 
nato odstopili, saj bi stroški dodatnih 
ukrepov, ki jih je narekoval Eko sklad, 
krepko presegli pridobljena sredstva. 
Zgradili bodo dom dimenzije 18 x 16 me
trov. Spodaj bodo garaže ter prostori za 
gasilce, skladišče in komandna soba, v 
medetaži bosta sejna in družabna soba, 
nad garažami pa bo manjša dvorana. 
Gradnjo ocenjujejo na dobrih štiristo ti
soč evrov. "Gradnjo doma bo sofinanci
rala Občina, ki nam bo letos namenila 
sedemdeset tisoč evrov, prihodnje leto 
pa 130 tisoč, preostala sredstva pa bomo 
zagotovili sami. Čim več del bomo sku
šali opraviti sami z udarniškim delom, 
tudi dosedanja gradbena dela na parceli 
smo v precejšnji meri naredili sami," je 
pojasnil.

Letos nameravajo opremiti vsaj garaže, 
prihodnje leto pa naj bi vanje že preselili 
gasilsko opremo in usposobili prostore 
za gasilce, s čimer bo PGD Selca lahko 
začel delovati na novi lokaciji. "Dvora
no in ostale prostore bomo pa opremili 
skladno s finančnimi zmožnostmi v pri
hodnjih dveh do treh letih," je napove
dal Podrekar. Društvo mora sicer zbrati 
še 130 tisoč evrov. Sredstva bodo še na
prej zbirali s prireditvami, pomoč so jim 
obljubili sponzorji, načrtujejo pa tudi na
birko med krajani.
Omeniti velja še, da je PGD Selca mar
ca prejel zlati znak Civilne zaščite ob 
120letnici delovanja. Prevzeli so ga na 
regijski slovesnosti, ki so jo tokrat gosti
li v Železnikih. Selški gasilci bodo jubilej 
praznovali 25. junija s slovesnostjo in 
veselico z Ansamblom Saša Avsenika, 
dan prej bodo gostili srečanje in tekmo
vanje gorenjskih gasilk. Veselico bodo 
priredili tudi 21. oktobra z Mambo kings.

Selški gasilci začeli graditi dom
V PGD Selca so se lotili gradnje gasilskega doma, ki ga že težko pričakujejo.  
Ob 120-letnici so prejeli zlati znak Civilne zaščite.

Člani PGD Selca na slovesnosti ob dnevu Civilne zaščite: Peter Rihtaršič, Tone Potočnik,  
Tone Leben in Matjaž Podrekar / Foto: Tina Dokl

Na zemljišču, kjer bo novi gasilski dom, so 
že zgradili priključka za kanalizacijo in vodo. 
Postavitev konstrukcije doma od temeljev 
do strehe načrtujejo avgusta ali septembra, 
kar naj bi zaradi gradnje s križno lepljenim 
lesom trajalo le pet dni. / Foto: arhiv PGD Selca
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VALERIJA ŠTIBELJ, OBČINA ŽELEZNIKI

Zavezanci za plačilo nadomestila za upo-
rabo stavbnega zemljišča (NUSZ) so v mar-
cu 2017 prejeli informativne izračune za 
plačilo NUSZ v letu 2017. Ta dajatev je bila 
uvedena z Zakonom o stavbnih zemljiščih. 
Določanje višine in podrobnejših pogojev 
za odmero NUSZ je v pristojnosti občin, 
ki to urejajo z občinskimi odloki o NUSZ. 
Podatki, na podlagi katerih se izračuna 
višina nadomestila za uporabo stavbnega 
zemljišča za nepremičnino, so:
• površina,
• število točk za lokacijo,
•  število točk za namembnost, za kate-

ro se uporablja nepremičnina,
• komunalna opremljenost in 
• število točke za izjemne ugodnosti.
Kot vir podatkov za določitev višine NUSZ 
je občina od začetka uvedbe dajatve do 
leta 2017 uporabljala evidenco, s katero je 
razpolagala sama – evidenco je vzposta-
vila na podlagi izpolnjenih obrazcev "pri-
java podatkov za odmero NUSZ", ki jih je 
prejela od zavezancev.

Zakon o graditvi objektov pa je jasno do-
ločil, da mora občina za namen odmere 
NUSZ-ja uporabiti podatke, ki so vpi-
sani v kataster stavb kot katastrski ali 
registrski podatki v skladu predpisi, 
ki urejajo evidentiranje nepremičnin, 
kar pomeni, da morajo občine za na-
men odmere NUSZ za zazidana zemlji-
šča pridobiti podatke o stavbah in delih 
stavb iz Registra nepremičnin (REN).
Občina Železniki je zato v letu 2017 pri-
stopila k dopolnitvi evidence za odmero 
NUSZ. Glavni razlog za tovrstni ukrep 
je ugotovitev, da obstoječa evidenca za-
dnjih nekaj let ni bila sistematično poso-
dobljena s podatki iz uradnih državnih 
evidenc. Že decembra 2014 so vse občine 
prejele dopis ministrstva za finance in 
ministrstva za okolje in prostor, v kate-
rem priporočata občinam, da za odmero 
NUSZ že v letu 2015 uporabijo katastrske 
in registrske podatke javnih nepremič-
ninskih evidenc. Kot vir podatkov za do-
ločitev višine NUSZ so nekatere občine 
oziroma večina od njih že v preteklih le-
tih začele prevzemati podatke iz registra 

nepremičnin, naša občina pa se je odlo-
čila, da to stori v letu 2017.
Za potrebe odmere NUSZ se iz Registra 
nepremičnin prevzemajo le podatki, ki 
so povezani z zasedenostjo in obremeni-
tvijo prostora. V registru nepremičnin se 
za vsak del stavbe vodita dve površini, in 
sicer površina (neto tlorisna površina) in 
uporabna površina.
Zakon o stavbnih zemljiščih je oprede-
lil, da se NUSZ odmerja od čiste tlori-
sne površine in ta ustreza površini, ki 
je v registru nepremičnin opredeljena z 
izrazom površina. Površina dela stav-
be je seštevek vseh površin prostorov, 
ki pripadajo delu stavbe. Stanovanjska 
površina je tako čista tlorisna površina 
sob, predsobe, hodnikov v stanovanju, 
kuhinje, kopalnice, shrambe in drugih 
zaprtih prostorov stanovanja ter čista 
tlorisna površina garaže za osebne av-
tomobile. Od čiste tlorisne površine pa 
so odšteti odprti prostori dela stavbe 
(odprti balkoni, terase, lože) – in to je 
površina dela stavbe, ki je bila navede-
na tudi na informativnih izračunih.

Pojasnilo o odmeri NUSZ

ANA ŠUBIC

Občina Železniki je gradbeno sezono začela s 37 tisoč evrov 
vredno sanacijo usada pod hišo na Rudnem 28 in urejanjem 
javne razsvetljave na Rudnem, ki bo stala okoli 20 tisoč evrov. 
Obe investiciji bosta končani v enem mesecu.
Prvi večji projekti bodo prišli na vrsto v drugi polovici aprila, 
je napovedal župan Anton Luznar. Kmalu se bodo začele 89 
tisoč evrov vredna obnova vodovoda na Logu do ribogojnice in 
rekonstrukcije cest, najprej na strmem odseku Gotnar–Kovač 
v Podlonku, ki bo stala 170 tisoč evrov, in na kilometru lokal-
ne ceste Ravne–Šurk, kjer je investicija vredna 137 tisoč evrov. 
Nato bo sledila še ureditev dotrajanega odseka Sivar–Logar 
proti Megušnici, ki je z 190 tisoč evri največja letošnja občin-
ska investicija. Prvo fazo asfaltiranja občinskih cest in javnih 
poti bodo izvedli junija, drugo pa konec julija ali avgusta. 
Predvidoma 8. maja bodo začeli urejati nivojsko dvignjeno gr-
bino na državni cesti pri odcepu za Racovnik, kjer bodo odstra-
nili pas granitnih kock. "Na tem mestu smo želeli zarisati tudi 
prehod za pešce, ki prihajajo s sprehajalne poti Pod Grivo, a 
nismo dobili soglasja direkcije za infrastrukturo. Trdijo, da bi 
bili pešci na tem mestu v primeru označenega prehoda manj 
pazljivi in s tem še bolj ogroženi, s čimer se ne morem povsem 

strinjati. Bomo pa prehod vsaj osvetlili, poskrbeli bomo tudi za 
odvodnjavanje," je dejal župan. Dela bodo stala 25 tisoč evrov.
Okoli 83 tisoč evrov vredno kanalizacijo na Studenem naj bi za-
čeli graditi sredi maja. "Kmalu za tem se bo začela tudi gradnja 
pločnika in pripadajoče infrastrukture: meteorne kanalizacije, 
dveh avtobusnih postaj, od katerih bomo eno premaknili malo 
višje," pravi župan. Nekaj sredstev za 147 tisoč evrov vredno in-
vesticijo jim še manjka, zato so jih predvideli v rebalansu pro-
računa, ki ga bodo svetniki obravnavali aprila. Predvideli so 
tudi sredstva za pločnik na Jesenovcu od mostu do zadnjih hiš.
Izvajalec obnove vhodne avle in garderob v bazenu še ni iz-
bran. Najugodnejša ponudba na razpisu je sicer 145 tisoč evrov, 
s projektom pa kandidirajo tudi na sredstva Fundacije za šport.

Začeli z usadom
V občini Železniki se je že začela  
gradbena sezona.

Sanacija usada na Rudnem
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OBČINA ŽELEZNIKI
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Na podlagi 8. člena Odloka o podelitvi priznanj občine Železniki 
(Uradni list RS, št. 87/2012) in na predlog komisije za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja objavlja župan občine Železniki

RAZPIS
ZA ZBIRANJE POBUD ZA PODELITEV PRIZNANJ 

OBČINE ŽELEZNIKI V LETU 2017

Priznanja in nagrade občine Železniki so:
1. naziv častni občan,
2. plaketa občine,
3. priznanja občine: 
     a) priznanje občine za izjemne dosežke,
     b) priznanje za življenjsko delo prostovoljcev,
     c) priznanje za aktivno delovanje društev.   

NAZIV ČASTNI OBČAN podeljuje občinski svet občanom občine Že-
lezniki, državljanom Republike Slovenije ali tujim državljanom za:
- posebne zasluge za napredek znanosti, umetnosti in kulture,
-  izjemno delovanje, stvaritve in dosežke na področju 

družbenega življenja in dela,
- plodno življenjsko delo,
-  druge izjemne dosežke, s katerimi je pomembno in trajno 

prispeval k razvoju, prepoznavnosti in ugledu občine Železniki 
doma ali v tujini.

Podeli se največ en naziv častnega občana letno.

Naziv častni občan se podeli na slavnostni seji občinskega sveta 
s posebno listino, ki vsebuje besedilo sklepa o podelitvi naziva 
častnega občana občine Železniki.
Nagrajenec prejme tudi pisno utemeljitev naziva častni občan.

PLAKETO OBČINE podeljuje občinski svet posameznikom, podje-
tjem, zavodom, društvom ter drugim organizacijam ali skupnostim:
-  za večletne izjemne uspehe na posameznih področjih družbe-

nih dejavnosti in gospodarstva,
- za dosežke trajnega pomena,
- ob izredno humanem in požrtvovalnem dejanju,
- ob življenjskem ali delovnem jubileju,
-  ob drugih posebnih in pomembnih primerih, ki prispevajo  

k razvoju in ugledu občine Železniki.

Podelita se največ dve plaketi letno.

Plaketo občine se podeli na slavnostni seji občinskega sveta s 
posebno listino, ki vsebuje besedilo sklepa o podelitvi plakete 
občine Železniki.
Nagrajenec prejme tudi pisno utemeljitev plakete.

PRIZNANJA OBČINE 
a)  Priznanje občine za izjemne dosežke se podeli posamezni-

kom, podjetjem, zavodom, društvom ter drugim organizaci-
jam ali skupnostim za enkratne izjemne dosežke v zadnjem 
letu, kot vzpodbudo za nadaljnje strokovno delo oz. aktivno-
sti na posameznih področjih delovanja ter dejanja, ki se od-
ražajo v humanitarnem odnosu do soljudi.

b)  Priznanje za življenjsko delo prostovoljcev se podeli za živ-
ljenjsko delo prostovoljcev, s poudarkom na neopaženih, 
manj izpostavljenih osebah.

c)  Priznanje za aktivno delovanje društev se podeli aktivnim 
druš tvom za okrogle obletnice delovanja.

Podelijo se največ tri priznanja letno, s tem da se priznanja za 
aktivno delovanje društev ne štejejo v to kvoto.

Priznanje občine se podeli na slavnostni seji občinskega sveta s 
posebno listino, ki vsebuje besedilo sklepa o podelitvi priznanja.
Nagrajenec prejme tudi pisno utemeljitev priznanja.

Pobudniki za podelitev priznanj občine Železniki so lahko ob-
čani, skupine občanov, politične stranke, krajevne skupnosti, 
podjetja in druge organizacije in skupnosti.

Pobude za podelitev priznanj in nagrad občine Železniki morajo 
vsebovati podatke o kandidatih (ime in priimek oziroma naziv 
pravne osebe in naslov), predlog za vrsto občinskega priznanja 
in pisno utemeljitev. 
Pobudniki morajo pobudi priložiti pisno soglasje kandidata, da 
se strinja s kandidaturo in da dovoljuje objavo svojih osebnih 
podatkov. 
Upoštevane bodo vse pobude s pisno utemeljitvijo, ki bodo pre-
dložene najkasneje do vključno srede, 3. maja 2017, do 15. ure 
na naslov: Občina Železniki, Komisija za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja, Češnjica 48, 4228 Železniki, v zaprti ovoj-
nici s pripisom “NE ODPIRAJ – PRIZNANJA OBČINE“.

Št.: 094-1/2017-001
Železniki, 27. 3. 2017

ŽUPAN OBČINE ŽELEZNIKI:
Mag. Anton LUZNAR l.r.

ANA ŠUBIC

Direkcija za infrastrukturo namerava 
razpis za nadaljevanje gradnje regionalne 
ceste v Sorico objaviti še ta mesec. "Če ne 
bo pritožb, naj bi bil izvajalec izbran sep-
tembra, nato pa bomo imeli sestanek, da 
se dogovorimo, kje začeti. Prizadevali si 
bomo, da se bodo najprej lotili odseka pod 
vasjo Sorica, kar je tudi želja krajanov," je 

po nedavnem sestanku na direkciji pove-
dal župan Anton Luznar in dodal, da bodo 
njeni predstavniki 18. aprila prišli v Sorico 
predstavit projekte. Sanacijo usadov na 
cesti Sorica–Petrovo Brdo naj bi končali 
pred koncem oktobra, dokler je napove-
dana zapora. "Če bo treba, lahko dela na 
tej cesti tudi prekinejo in sprostijo promet, 
da bo cesta služila kot obvoz med gradnjo 
ceste v Sorico," je razložil župan. Tema po-

govora je bila tudi hkratna izvedba del na 
cesti na Jesenovcu, kjer direkcija načrtuje 
preplastitev, občina pa želi od mostu do 
zadnjih hiš zgraditi pločnik. Pogovarjali 
so se tudi o možnosti sofinanciranja del 
na cesti na Studenem, kjer bo občina le-
tos nadaljevala gradnjo pločnika in kana-
lizacije, ter na Rudnem, kjer v prihodnjih 
letih načrtujejo razširitev 100-metrskega 
odseka in ureditev avtobusnih postaj. 
"Glede obvoznice v Železnikih so nam po-
vedali, da imajo denar pripravljen, zato 
bodo z gradnjo lahko sledili izvedbi proti-
poplavnih ukrepov," je še dejal.

O gradnji ceste v Sorico
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ANA ŠUBIC, FOTO: TINA DOKL

Občinski svetniki so se na zadnji seji seznanili s poročilom 
policije o varnosti na območju občine Železniki in poročilom 
o delu Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Bled, 
Bohinj in Železniki (MIR). Po besedah komandirja Policijske 
postaje Škofja Loka Saša Enika so lani na območju občine Žele-
zniki obravnavali 39 kaznivih dejanj (predlani 45), raziskanost 
pa je bila 56-odstotna. Obravnavali so tudi trideset prometnih 
nesreč, dve delovni nesreči, dve gorski nesreči s smrtnim izi-
dom in tri samomore. Kršitev javnega reda in miru je bilo lani 
sedem, leto poprej pa šestnajst. 
Policija opaža, da se je izvrševanje kaznivih dejanj lani znova 
vrnilo v bivalna naselja, medtem ko je v zadnjih letih potekalo 
predvsem na manj obljudenih območjih, kot so gobarska iz-
hodišča, kjer je bilo v preteklosti precej vlomov v vozila. "Lani 
smo največ kaznivih dejanj obravnavali v naseljih. V strnjenih 
naseljih je bilo kar pet vlomov v stanovanjske hiše," je dejal 
Eniko. Policisti še vedno opažajo, da občani preslabo skrbijo 
za zaščito svojega premoženja. "Treba bo začeti zaklepati hiše, 
tudi če gremo samo za pol ure k sosedu. Nekdo lahko to opa-
zuje in izkoristi," opozarja Eniko in še svetuje, da naj v času 
poroke, pogreba ali veselic, vedno nekdo pazi na hišo. Po drugi 
strani se je lani zmanjšalo število vlomov v avtomobile.

PREVARANTI IZKORIŠČAJO ZAUPANJE STAREJŠIH

Precejšnje skrbi policistom trenutno povzročajo prevaranti, 
ki po vaseh izkoriščajo naivnost in zaupanje starejših. Ob 
tem je Eniko poudaril letošnjo goljufijo v Železnikih, kjer je 
neka tatica starejši občanki prodajala kremo, med nudenjem 
masaže rok in vratu pa ji je ukradla prstan in zlati verižici, za 
nameček pa ji je še prodala kremo za dvajset evrov. "Starejši 
ljudje so še vedno preveč zaupljivi, vsakogar spustijo v hišo. A 
žal vsi ljudje niso pošteni," opozarja. 
Na področju prepovedanih drog policisti lani niso bili prida 
uspešni, saj niso obravnavali kaznivih dejanj, so pa zasegli 
tri manjše količine droge za lastno uporabo. "Kadrovsko smo 
podhranjeni, in če bi lahko, bi več civilnih patrulj namenil, da 
bi delovale v smeri odkrivanja prepovedanih drog. Poleg tega 
je vaša občina v dolini, tako da informacija o naši prisotnosti 
zelo hitro zakroži, zato prepovedano drogo najdemo bolj kot 
ne po naključju. Prejemamo pa informacije občanov in drugih, 
zato smo seznanjeni, kdo in kje se ukvarja z drogo."

LANI TRIDESET PROMETNIH NESREČ

V občini Železniki se je lani zgodilo 30 prometnih nesreč, tri 
manj kot leto prej. Smrtnih žrtev ni bilo. Najpogostejša vzro-
ka sta ostala neprilagojena hitrost ter napačna stran oziroma 
smer vožnje. Kršitev prometnih predpisov je bilo lani 57, 51 
manj kot predlani. Upad je predvsem posledica polletne poli-

cijske stavke, ko policisti niso izvajali nalog v polnem obse-
gu. Največ ukrepov je bilo na področju neuporabe varnostnega 
pasu (24), hitrosti (16) in vožnje pod vplivom alkohola (6).

LETOS VEČ NADZORA NAD UPORABO VARNOSTNEGA PASU

Težišče dela medobčinskega inšpektorata in redarstva je bilo 
po besedah njegovega vodje Primoža Laha lani na preventivni 
dejavnosti ter nadzoru prometa na varnih šolskih poteh. Nji-
hovi redarji so v Železnikih uvedli postopke za 338 prekrškov 
oz. dvajset odstotkov manj kot leta 2015. Izvajali so predvsem 
nadzor hitrosti, ki je bil ciljno usmerjen na lokacije, na katere 
so jih opozorili občani. Nekaj manj kršitev je bilo zaradi neupo-
rabe pasu in telefona, čemur niso posvečali toliko pozornosti, 
jo bodo pa zato letos, saj je to vse bolj pereča problematika.
Inšpektorat je lani obravnaval dvajset zadev, največ s področja 
cest, predvsem zaradi posegov v varovalni pas ceste in ogroža-
nja ali zmanjševanja varnosti prometa na cesti, nekaj pa tudi s 
področja odpadkov.
Glede problematike pasjih iztrebkov je Lah povedal, da jo je v 
praksi zelo težko nadzirati, ker lastniki, kadar vidijo uradno 
osebo, za psom zagotovo počistijo. "Če prihaja do takih pro-
blemov, naj občani sporočijo konkretno ime, lahko tudi ano-
nimno, da se pogovorimo z lastnikom psa," je še povedal Lah. 
Občina Železniki je sicer lani za delovanje MIR prispevala 27 
tisoč evrov, a ker država za zdaj še krije polovico stroškov de-
lovanja MIR, je 12 tisoč evrov dobila povrnjenih.

Vlomilci so se vrnili v naselja
Policisti so lani v občini Železniki obravnavali manj kaznivih dejanj kot  
v letu 2015, upadli sta tudi števili prometnih nesreč ter kršitev javnega reda  
in miru. Opažajo, da je v naseljih spet več vlomov.

Sašo Eniko, komandir Policijske postaje Škofja Loka



6 | KREKOVO LETO

ANA ŠUBIC

V Kulturnem društvu dr. Janez Evangelist Krek iz Selc nada-
ljujejo s prireditvami ob Krekovem letu, ki jih prirejajo v poča-
stitev stoletnice Krekove smrti, ki bo oktobra letos. V začetku 
aprila so priredili Krekov večer, že četrti po vrsti. Pred polno 
Krekovo dvorano v župnišču v Selcih je predaval dr. Janez Ju-
hant, zaslužni profesor, član Evropske akademije znanosti in 
umetnosti, in sicer o Kreku kot genialnem voditelju tudi za 
naš čas. Dr. Juhant, ki velja za enega najboljših poznavalcev 
Kreka pri nas, je med drugim poudaril, da je Krek zgled vo-
ditelja, politika in družbenega delavca, ki so mu pred očmi 
skupne koristi in je zanje pripravljen zastaviti vse svoje življe-
nje. V tem duhu je spodbujal in učil tudi druge k vzajemnemu 
sodelovanju za skupno dobro. Med drugim je svoje delova-
nje razumel kot vodilo in temelj k samoorganizaciji delavcev 
in ostalih stanov, kmetov in obrtnikov. Dr. Juhant bo sicer 
v okviru SAZU pripravil simpozij o Kreku, ki bo 16. oktobra v 
Ljubljani. 
V sodelovanju s Kulturnim društvom Scena pa so 7. aprila v 
Kulturnem domu Železniki gostili Mileno Miklavčič s pogo-
vornim večerom Kaj bi morali vprašati dedke in babice, če bi 
jih še lahko. Kljub priljubljenosti pisateljice iz Žirov in veliki 
odmevnosti njene knjige Ogenj, rit in kače niso za igrače je 
bil obisk precej medel. Resda je bilo tisti večer še nekaj drugih 
dogodkov, a je po mnenju Miklavčičeve odziv predvsem odraz 
dejstva, da se v Selški dolini še vedno neradi pogovarjajo o in-
timnih zgodbah iz preteklosti. V zadnjih treh letih je imela že 
476 pogovornih večerov, na katerih z občinstvom deli zgodbe 
o življenju znotraj družine v prvi polovici 20. stoletja, ki jih je 
zbrala v zadnjih tridesetih letih in so bile do tedaj zamolčane. 

Pogosto sliši, kaj ji je bilo tega treba, a kot pravi: "Prav je, da 
vemo, kako je bilo včasih, ker ima slovenski narod veliko na-
pako, da se vzorci preradi prenašajo z ene generacije na dru-
go. Žal se še danes o intimnih odnosih ne znamo ali pa no-
čemo pogovarjati." Gostja je tudi povedala, da je marsikatera 
njena sogovornica ob izpovedi začutila olajšanje, odstiranje 
takšnih zgodb pa prispeva tudi k zbližanju znotraj družine. 
Naslednji dogodek v sklopu Krekovega leta bo 11. maja ob 20. 
uri v Kašči v Škofji Loki, kjer bosta Krekovo društvo iz Selc 
in Muzejsko društvo Škofa Loka priredila Blaznikov večer na 
temo Zadružništvo dr. Janeza Evangelista Kreka in sodobno 
lastništvo zaposlenih. Prikazali bodo tudi film Sanele Jahić o 
Domelu in Gorenjskem glasu. 21. maja ob 19. uri bo sledil peti 
Krekov večer, tokrat v cerkvi sv. Petra v Selcih. V programu bo 
nastopil oktet Oremus v sodelovanju s sestrami in duhovniki 
selške župnije. "Tematsko bo predstavljen dr. Krek kot duhov-
nik v molitvi in petju. Krek je bil po svojem osnovnem poslan-
stvu duhovnik. Iz duhovništva črpa vso življenjsko filozofi-
jo, ki jo je predvsem s študijem teologije poglobil in pridobil 
veliko znanja in spodbude za delo. Odločitev za duhovništvo 
pri njem ni bila lahka, a nadvse pomembna za vse nadaljnje 
delo," je ob tem poudarila vodja organizacijskega odbora Kre-
kovega leta Andreja Megušar. 

O Kreku kot voditelju in življenju v njegovem času
Ob Krekovem letu so ta mesec gostili dr. Janeza Juhanta in Mileno Miklavčič. Sledita 
Blaznikov večer na temo zadružništva in večer z duhovniškim oktetom Oremus. 

Gost 4. Krekovega večera dr. Janez Juhant in vodja organizacijskega 
odbora Krekovega leta Andreja Megušar / Foto: Andrej Tarfila

Milena Miklavčič je spregovorila o življenju znotraj družine v 
Krekovem času. / Foto: Gorazd Kavčič
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Preden odhitite brezskrbnim dnem na-
proti, pa je še čas za obisk pošte, kjer se lah-
ko  dogovorite glede dostave vaših poštnih 
pošiljk v času, ko vas ne bo doma. 
V času vaše odsotnosti vas lahko pošiljke ča-
kajo na pošti, pakete pa lahko prevzame tudi 
vaš sosed, sorodnik, ali pa vam jih po dogovo-
ru dostavimo na drug izbran naslov (v službo, 
na drugo pošto, bencinski servis Petrola ali PS 
Paketomat). Po dogovoru vam Pošta Slovenije 
pakete v notranjem prometu, ki nimajo doda-
tnih storitev (npr. odkupnine), dostavi tudi brez 
potrditve prevzema (podpisa naslovnika), in si-
cer na različna mesta, kot so terasa, balkon, 
nadstrešek …

Prvi sončni dnevi nas že vabijo na spomladan-
ska potepanja. Če še ne veste, kje bi preživeli 
spomladanske počitnice, preglejte ponudbo 
Poštnih potovanj, ki smo jo za vas pripravili v 
sodelovanju s turistično agencijo Sonček. 

Info & rezervacije: 02 220 80 00  
in www.posta-potovanja.si

Po vrnitvi s počitnic pa preglejte fotografije ter 
si izdelajte foto knjigo, lahko pa najlepše po-
čitniške trenutke ujamete tudi na svoji osebni 
poštni znamki. 

	 	za naročilo foto-knjige obiščite:  
www.moja-fotoknjiga.si 

	 	za izdelavo osebnih znamk obiščite:  
osebnaznamka.posta.si   
(do 31. maja izkoristite akcijo Pomlad)

Na spomladanske počitnice s Pošto Slovenije
Vsi, ki boste dopustovali v sosednji Hrvaški, pred 
odhodom ne pozabite na hrvaške kune, na poštah 
lahko kupite tudi vse vrste vinjet za slovenske av-
toceste in si uredite tudi turistično zavarovanje.

Na pošti lahko plačate tudi položnice, za obroč-
ne in vsakodnevne nakupe pa lahko pridobite 
plačilno kartico Diners Club, ki vam nudi še vrsto 
drugih prihrankov ter ugodnosti. Lahko pa seveda 
preizkusite tudi srečo in vplačate LOTO ali EURO-
JACKPOT.

Ne spreglejte  
posodobljenih obvestil  

o prispeli pošiljki. 
Obvestilo je že na prvi pogled dru-
gačno, v celoti natisnjeno in vsebu-
je vse podatke, ki jih potrebujete za 
dvig pošiljke na pošti ali morebitno 
ponovno dostavo.

 Info: www.posta.si, 080 14 00 in na poštnem okencu

ANA ŠUBIC, FOTO: TINA DOKL

Pošta Slovenije je v ponedeljek odprla prenovljeno poštno po-
slovalnico Na Kresu v Železnikih. Namestnik generalnega 
direktorja Pošte Slovenije Andrej Rihter je ob tej priložnosti 
poudaril, da so novi prostori na 236 kvadratnih metrih po-
vršine funkcionalni, 12 zaposlenim pa omogočajo še kako-
vostnejše opravljanje poštnih storitev. Prijaznejši so tudi do 
uporabnikov, ki jim je poleg dveh sodobno opremljenih okenc 
za sprejem in izročanje poštnih pošiljk ter opravljanje de-
narnih storitev na voljo tudi 54 poštnih predalov, omogočili 
pa so tudi neoviran dostop za invalide. »Prenove smo se lo-
tili, ker dolgoročno ostajamo v Železnikih,« je pojasnil Rihter.  
Župan Anton Luznar je izrazil zadovoljstvo, da se je Pošta Slo-
venije odločila za prenovo svoje poslovalnice v Železnikih, še 
zlasti ker se je v zadnjih letih delovanje pošte v občini spre-
menilo. Tako se je pošta v Selcih preoblikovala v pogodbeno 
pošto, v Sorici pa bodo letos uvedli pismonoško pošto, saj bo 
tam poštne storitve po novem opravljal pismonoša v prilago-
jenem dostavnem avtomobilu ob dostavi pošiljk. Župan je ob 
tem ocenil, da naj bi bila pošta kljub spremembi razmeroma 
dobro dostopna krajanom, a se bojijo, da se bo sčasoma to 
spremenilo. Rihter pa meni, da bodo s tem poštne storitve v 

Sorici še bolj približali uporabnikom. Kot zanimivost dodajmo, 
da je od ponedeljkovega odprtja prenovljenih prostorov pošte 
v Železnikih v 15-dnevni uporabi priložnostni poštni žig, na 
katerem so upodobili plavž in čipko. 

Odprli prenovljeno pošto
Pošta Slovenije je v prenovo poslovalnice v Železnikih vložila sto trideset tisoč evrov. 

Prenovljene prostore so uradno odprli župan Anton Luznar, 
upravnica pošte v Železnikih Nataša Šubic, direktorica poslovne 
enote Ljubljana Karmen Hauc in namestnik generalnega direktorja 
Pošte Slovenije Andrej Rihter.



8 | DOBRODELNI

MAJDA TOLAR

Ob koncu preteklega leta smo v Železni-
kih priredili že osmi dobrodelni koncert 
Sončki dobrote. Že na koncertu smo po-
jasnili, da zbiramo sredstva za pomoč 
sokrajanki Kristini Klaneček in njene-
mu partnerju Jožetu Gergarju. Vedeli 
smo, da bosta morala zaradi Kristinine 
bolezni in invalidnosti zamenjati stano-
vanje, ga preurediti in na novo opremiti. 
Vsega tega pa sama nista zmogla.
Naš namen je bil, da bi jima pomagali 
s finančnimi sredstvi, po potrebi poi-
skali še kakšnega sponzorja in izvajal-

ca del ter pomagali z lastnim delom. Že 
nekaj let zapored pa se je izkazalo, da 
so med nami ljudje, ki razumejo stisko 
drugih in so pripravljeni pomagati. Ne 
samo da darujejo v dobrodelne namene 
obiskovalci koncerta, ampak se tudi po 
koncertu na nas organizatorje obračajo 
ljudje z željo, da bi darovali. 
Tako so se letos naši akciji pridružili 
člani KUD France Koblar, ki nam sicer 
vsa leta pomagajo tudi pri organiza-
ciji koncerta. Odločili so se, da prispe-
vajo del sredstev, zbranih z vstopnino 
na njihovi igri. Velikodušno so za našo 
skupno akcijo namenili tisoč evrov. Ker 

se je izkazalo, da Kristina in Jože po pre-
selitvi potrebujeta le še novo pohištvo, 
smo se odločili za nakup tega. Tako sta 
v podjetju Alples izbrala pohištvo, ki sta 
ga potrebovala. Strošek nakupa je zna-
šal 2400 evrov, in ker je za slabih tristo 
evrov presegal naše finančne zmožnosti, 
je razliko prispevalo kar podjetje Alples. 
Tako imata Kristina in Jože v novem sta-
novanju novo petdelno omaro v spalnici, 
nove omare v dnevni sobi in na hodniku.
Ob zaključku naše letošnje akcije bi radi 
poudarili, da znesek, ki ga uspemo zbra-
ti s prostovoljnimi prispevki na koncer-
tu, ni visok oziroma se z njim ne da ve-

Z dobro voljo in s skupnimi močmi se da marsikaj
Pomagali smo sokrajanki Kristini Klaneček in njenemu partnerju Jožetu Gergarju.

Organizatorji dobrodelnega koncerta Sončki dobrote / Foto: Anita Habjan
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Majda Demšar (KUD France Koblar), Verona Šmid (Sončki  
dobrote), Kristina Klaneček, Majda Tolar (Sončki dobrote) in Jože 
Gergar / Foto: Gorazd Kavčič

ANA ŠUBIC

Kristini Klaneček in Jožetu Gergarju se je lani življenje obrnilo na 
glavo. Kristina je vse od otroštva bolehala za epilepsijo. Julija lani 
so jo zdravniki napotili v Nemčijo na možgansko operacijo, ki jo je 
sicer rešila epilepsije, a je prišlo do zapletov, zaradi česar je po levi 
strani telesa ohromela. »Na začetku je potrebovala takšno nego kot 
majhen otrok,« se spominja Jože. Sledila je rehabilitacija v zavodu 
Soča, kjer so Kristino osvobodili invalidskega vozička. Konec okto-
bra se je vrnila domov in z vztrajnostjo je okrevala do te mere, da 
danes hodi s pomočjo hodulje in palice – s težavo, seveda. A pot iz 
stanovanja je bila zanjo izjemno naporna, premagati je morala več 
kot petdeset stopnic, saj sta z Jožetom živela v bloku Na Kresu, v 
občinskem stanovanju v tretjem nadstropju. Imela sta veliko srečo, 
da se je sprostilo občinsko stanovanje v pritličju njunega bloka, 
ki ga je Občina dodelila njima. "Stanovanje je bilo treba celovito 
obnoviti. Zamenjali smo vsa okna, notranja in vhodna vrata, sani-
rali vse stene in stropove, na novo so izvedene elektro in strojne 
inštalacije. Nova je kopalnica, ki je prilagojena za osebe, ki se težje 
gibljejo (kad za prhanje, stranišče, držalo). Ploščice v kopalnici so 
nedrseče. Končni tlaki po celotnem stanovanju so v enem nivoju, 
tako da je gibanje čim bolj enostavno. V kratkem bomo na steno ob 
stopnišču namestili ročaj, da bo hoja po stopnicah lažja," je poja-
snila Martina Logar z Občine Železniki. "Na začetku imaš občutek, 
da si sam. Takšne pomoči res nisva pričakovala," pravita Kristina 
in Jože, ki sta silno hvaležna vsem, ki so pripomogli k selitvi v novo 
stanovanje, kar jima je občutno olajšalo življenje.

Selitev olajšala življenje
liko kupiti, narediti. Bolj pomembno je, da se zavedamo, da 
se z dobro voljo in s skupnimi močmi da marsikaj storiti.
Ob tej priložnosti bi se še enkrat radi zahvalili vsem daroval-
cem prostovoljnih prispevkov in nastopajočim na lanskem 
koncertu, ki so se v celoti odrekli honorarju. Zahvala velja 
tudi sponzorjem, ki so nam pomagali pri organizaciji kon-
certa. To so Lesna zadruga za Selško dolino, Restavracija Lu-
šina, podjetji Triis in Transles iz Železnikov ter Jana Habjan.
Naj sonce dobrote nikoli ne zaide. Organizatorji se že pripra-
vljamo na deveti koncert, ki bo zadnjo soboto v novembru. 
Vse, ki bi se nam radi pridružili, nam pomagali in kaj sveto-
vali, toplo vabimo k sodelovanju.

Salon pohištva Alples,  Češnjica 48a,  4228 Železniki   T: 04 51 18 304 / 306 / 307   F: 04 51 18 308   E: salon@alples.si
DELOVNI ČAS: od ponedeljka do petka od 9. do 19. ure, sobota od 8. do12. ure, nedelja in prazniki zaprto.

Podjetje Alples vas vabi 

v svoj  Salon pohištva v 

Ž e l e z n i k e ,  k j e r  s o 

p r i p r a v i l  p o s e b n o 

ponudbo kuhinj in bele 

tehnike po izjemnih 

cenah. Vabljeni!

salon pohištva

Mesec kuhinj v Salonu Alples, Železniki

DO 
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 5%
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pohi�tvo
v èasu

sejma Dom
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10 | IZ NAŠIH PODJETIJ

KRISTINA MIKLAVČIČ,  
RAZVOJNA AGENCIJA SORA

Visoka kakovost izdelkov in dobre sen-
zorične lastnosti pomembno vplivajo na 
obseg prodaje, vsekakor pa so ključne pri 
nakupnih odločitvah potrošnikov.
Verjamemo, da si proizvajalci oziroma 
ponudniki domačih izdelkov prizadevate 
doseči čim boljšo kvaliteto vaših izdelkov, 
da veliko pozornost namenjate izboru 
surovin in tehnološkim postopkom. Pre-
pričani smo, da vam mnenje ocenjevalne 
komisije o senzoričnih lastnostih vašega 
izdelka (videz, okus, vonj, barva, struk-
tura, bistrost …), njena priporočila, kaj 
lahko še popravite pri tehnologiji in kje 
delate napake, lahko bistveno pomaga-
jo pri vašem nadaljnjem delu in razvoju 
izdelkov znotraj predelovalne dejavnosti. 

Svoje izdelke ste sicer že imeli možnost 
posredovati na ocenjevanje Dobrote slo-
venskih kmetij na Ptuju, lahko pa jih 
posredujete tudi na senzorični ocenje-
vanji na Biotehniško fakulteto v Ljublja-
ni in Biotehniški center Naklo. 
Na Biotehniški fakulteti se ocenjujejo alko-
holne pijače ter drugi sadni in zelenjavni 
izdelki, na Biotehniškem centru v Naklem 
pa pekovski, mlečni in mesni izdelki. 
Za ocenjevanje na Biotehniški fakulteti 
lahko izdelke posredujete na Razvojno 
agencijo Sora do vključno ponedeljka, 
24. aprila 2017, za ocenjevanje na Bio-
tehniškem centru v Naklem pa v sredo, 
3. maja 2017. Ocenjevanje je namenjeno 
tako tistim, ki imate dopolnilno oz. do-
datno dejavnost že registrirano, kot tudi 
tistim, ki šele začenjate svojo poslovno 
pot in o registraciji še razmišljate. 

Po izvedenih ocenjevanjih bo Razvojna 
agencija Sora objavila javno povabilo za 
vključitev novih ponudnikov in novih iz-
delkov v blagovni znamki Dedek Jaka in 
Babica Jerca – Naravni izdelki iz škofje-
loških hribov. Priznanje na senzoričnem 
ocenjevanju je tudi pogoj za vključitev v 
znamki, ki predstavljata dodatno razpo-
znavnost kvalitetnih lokalnih izdelkov. 
Vabljeni torej vsi, ki bi želeli preveriti ka-
kovost svojih izdelkov, da nam jih dostavi-
te, povabilo pa velja tudi tistim, ki bi želeli 
svoje izdelke promovirati in tržiti znotraj 
blagovnih znamk Dedek Jaka in Babica 
Jerca, da se odzovete javnemu povabilu, ki 
bo objavljeno predvidoma v sredini maja. 
Dodatne informacije: Razvojna agencija 
Sora, Poljanska cesta 2, Škofja Loka, e-
-naslov: kristina.miklavcic@ra-sora.si, 
tel. št.: 04/ 50 60 225. 

Senzorična ocenjevanja pekovskih, mlečnih in 
mesnih izdelkov ter izdelkov iz sadja in zelenjave

ANA ŠUBIC

Podjetje Lotrič Meroslovje iz Selc je pred 
kratkim po izboru časnika Dnevnik 
prejelo priznanje zlata nit za najboljše-
ga zaposlovalca med malimi podjetji v 
letu 2016. Kot je v utemeljitvi zapisala 
komisija, so v 25-letni zgodovini razvili 
sistem vrednot, ki v ospredje postavlja 
dobre in poštene medsebojne odnose. 
"Razvoj in uspeh podjetja Lotrič Mero-

slovje izvirata iz vključenosti zaposle-
nih v načrtovanje strategije, avtonomije 
pri delu ob hkratni odgovornosti, viso-
ke stopnje zaupanja in ob tem skrbi za 
zdrav način življenja," so obrazložili. 
Mednarodno uveljavljeno skupino Lotrič 
Metrology oziroma matično podjetje Lo-
trič Meroslovje je Marko Lotrič ustanovil 
pred skoraj tremi desetletji, ko je v Selcih 
odprl obrt za kalibracijo tehtnic, uteži in 
pipet. Danes skupina združuje že več kot 

110 strokovnjakov s področja meroslovja, 
zaposlenih v šestih državah. "Spodbu-
jamo stalen osebni razvoj sodelavk in 
sodelavcev ter jim odpiramo različne 
možnosti inovativnosti. Imamo jasno 
izdelan načrt promocije zdravja na de-
lovnem mestu ter smo imetnik polnega 
certifikata družini prijazno podjetje. Ve-
liko pozornosti namenjamo tudi našim 
skupnim vrednotam ter medsebojnemu 
povezovanju," so razložili v podjetju.

Zlata nit tudi Lotrič Meroslovju
Podjetje Lotrič Meroslovje je bil lani najboljši zaposlovalec med malimi podjetji.
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ANA ŠUBIC, FOTO: ANDREJ TARFILA

V Domelu so marca že trinajstič nagra-
dili inovativne sodelavce. V Domelovem 
sistemu za registracijo predlogov izbolj-
šav je lani sodelovalo kar 251 ali skoraj 
četrtina zaposlenih, ki so podali 533 
predlogov izboljšav, s katerimi so v letu 
2016 podjetju prihranili 458 tisoč evrov. 
Za njihove nagrade v Domelu namenili 
sedemdeset tisoč evrov. 
Zlato priznanje za dosežke iz splošne 
inovativne dejavnosti so podelili Mirku 
Gaserju iz razvoja, lani pa je registriral 
eno samo idejo, ki se je nanašala na kr-
miljenje večjega števila motorjev z eno 
elektroniko. Za predlagano novost je Do-
mel decembra lani vložil tudi patentno 
prijavo, ki kaže na svetovno novost v kr-
miljenju EC-motorjev, so obrazložili. Na 
podelitev zlatega priznanja za inovativ-
nost so pomembno vplivale tudi Mirko-
ve registracije na področju EC-pogonov 
v zadnjih letih, so še dodali. Nekaj nje-
govih idej so že realizirali in prinašajo 
podjetju lepo gospodarsko korist, druge 
so v fazi uvajanja v proizvodnjo. Mirko 
se je sicer kot izumitelj podpisal že pod 
enega najstarejših Domelovih patentov 
iz leta 1989, na katerem temelji EC-pro-
gram sesalnih enot, drugi na temo EC-
-pogonov pa je bil registriran leta 2002 

in je bil osnova za sedanji program vi-
soko učinkovitih EC-pogonov.
"Prepričan sem, da na področju motor-
jev tega, kar sem dosegel v Domelu, ki 
zelo podpira inovativne dejavnosti, za-
gotovo ne bi dosegel v nobenem drugem 
podjetju v Sloveniji. Zadnja rešitev po-
gona več motorjev z enim frekvenčnim 
pretvornikom je pika na i vseh doseda-
njih predlogov in izdelkov," nam je zau-
pal letošnji zlati inovator. 
Srebrna priznanja za inovativnost so 
prejeli Žiga Potočnik, Uroš Lotrič, Jernej 
Trojar in Boris Osenčič, bronasta pa Ma-
tic Krek, Robert Rovtar, Janez Luznar, 
Alenka Katrašnik in Jože Kenda. 
Priznanje za največje število vpisanih 
izboljšav (21) je prejel Vilko Šmid, višji 
mojster v proizvodnji PE-laboratorijski 
sistemi. Podelili so tudi priznanje sku-
pini za odlično izpeljan razvojni pro-
jekt, pri čemer je izstopal razvoj nove 
družine EC-puhal Ultimateflow 350 pod 
vodstvom Marjana Kavčiča. Priznanje 
za dosežke pri uporabi metode TRIZ je 
prejel dr. David Koblar, priznanje za do-
sežke pri uvajanju metode TPM pa ekipa 
rotorske linije 5. Priznanje za informa-
cijsko podporo vodjem pri obravnavi 
predlogov so podelili Mariji Demšar, pri-
znanje za uresničevanje Domelove vre-
dnote sodelovanje pa Gordani Cvijić. 

»V Domelu spodbujamo profesionalno 
inovativnost, kjer sta ključna sodelova-
nje s kupci in uporaba vseh naših spe-
cifičnih kompetenc, izjemno pomemb-
na pa je tudi splošna inovativnost, kjer 
prihajamo do izjemnih rešitev in tudi 
do zelo velikih prihrankov,« je na pode-
litvi poudarila Jožica Rejec, predsednica 
uprave Domel Holdinga. Navzoče je na-
govoril tudi Tomaž Frelih, vodja start-
-up šole Hekovnik, v kateri so pomagali 
že več kot šeststo ekipam pri investici-
jah v skupni vrednosti več kot 35 mili-
jonov evrov.

Znova nagradili najboljše inovatorje
Med 251 zaposlenimi v Domelu, ki so lani predlagali izboljšave, je zlato priznanje  
za inovacije prejel Mirko Gaser.

Prejemniki Domelovih priznanj za leto 2016

Zlati inovator Mirko Gaser
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sestanek, ki so ga suvereno vodili deve-
tošolci Jan Jerala Skuber, Neža Habjan, 
Lovro Vrhunc in Aldin Batanovič, smo 
povabili vse zaposlene na šoli ter nekaj 
zunanjih gostov. Mlade poslance sta na-
govorila in pohvalila ravnatelj Franc Rant 
in podžupan Občine Železniki Matej Šu-
bic, ki nam je posredoval tudi županove 
pozdrave in vabilo, naj pridemo na obisk 
na občino.
Srečanje so s predstavitvami strankar-
skih programov popestrili osmošolci, 
ustanovitelji strank: STS – Stranke trak-
toristov Slovenije, GM – Glas mladih in 
SOS – Svet ob soncu.
Vsi udeleženci šolskega parlamenta – 
poslanci in njihovi sošolci – so dokazali, 
da postajajo aktivni državljani. O tem je 
nastala celo pesem.

AKTIVNI DRŽAVLJAN

Na volitve grem,
da bo svet iskren,
da predsednik ne bo kar en.

Dobrodelni smo,
stvari v kup naberemo
in jih drugim dajemo.

Svoje mnenje povem naglas,
staršem zraste še en siv las,
ko jaz spregovorim za nas.

Katarina Derlink, Sabina Bevk,  
Lucija Štremfelj, 9. razred

KATARINA PRIMOŽIČ,  
MENTORICA ŠOLSKEGA PARLAMENTA, 
FOTO: ANDREJ TARFILA

V tem parlamentu imajo glavno besedo 
osnovnošolci druge in tretje triade. Tu je 
prostor, kjer lahko izrazijo svoje mnenje 
in pridobijo izkušnje demokratičnega in 
strpnega dialoga. Otroci in načrtovanje 
prihodnosti je tema, o kateri so se letos 
pogovarjali pri razrednih urah učenci 
mnogih slovenskih osnovnih šol.
Na naši šoli so se za aktivno sodelovanje 
odločili učenci od šestega do devetega 
razreda. Izvoljeni predstavniki oddel-
kov – poslanci so na sestankih šolskega 
parlamenta zbirali ideje za pogovor in 
dobili nekaj nalog, ki so jih na razre-
dnih urah predstavili sošolcem. Pri tem 
so jih spodbujale tudi razredničarke.
Povzetke njihovih razmišljanj in spo-
znanj so razredni poslanci predstavili 28. 
marca na zaključnem sestanku šolskega 
parlamenta. Govorili so o bližnji in daljni 
prihodnosti, o valeti, oblikovanju družine 
in gradnji hiše, o odgovornosti do sebe in 
drugih, o pomenu znanja in izbiri poklica. 
Spraševali so se, kaj jim je v Selški dolini 
všeč in bi ohranili (npr. gozdno učno pot, 
kažipote, vodovod, obnavljanje kraja in 
kulturnih spomenikov, uspešno industri-
jo, šolo, župnišče, športno dvorano ipd.) 
ter kaj dodali in spremenili (npr. krožišče, 
kolesarske steze, skejt park, optiko, večji 
bazen, sončno elektrarno). Predstavili so 
delovni dan osnovnošolca in nanizali ne-

kaj zanimivih predlogov, ki bi popestrili 
urnik. Radi bi plezali na umetni plezalni 
steni, odmore preživljali na šolskem vrtu, 
med krožke bi dodali plavalnega in smu-
čarske skoke. Razmišljali so, kaj cenijo 
pri ljudeh in kakšne sledi želijo pustiti 
naslednjim generacijam. Poudarili so 
vrednote (npr. prijateljstvo, strpnost, spo-
štovanje, pogum, družino …), ki ne smejo 
biti le obrobna tema ampak del našega 
življenja danes in v prihodnosti. Debata z 
naslovom Za nas, za vse naše čute pa se 
je nanašala na človekov odnos do okolja. 
Spoznavali so, da z majhnimi koraki lah-
ko dosegajo velike cilje. Učilnico likovne 
umetnosti so tega dne napolnili mladi 
poslanci ter nekaj njihovih sošolcev. Na 

Korak za korakom osvajamo svet!
Šolski parlament OŠ Železniki se je po krajšem premoru spet priključil projektu 
Otroški parlament, ki ga že 27 let organizira Zveza prijateljev mladine Slovenije.

Zaključni sestanek šolskega parlamenta

Mamicam čestitamo!
Rodile so: 
Ana Bizjak Torkar iz Dolenje vasi Lucijo, Petra Po-
hleven iz Selc Ulo in Petra Koblar iz Železnikov 
Jana.
Dolžni smo tudi opravičilo. V zadnji številki smo 
napačno zapisali priimek ene od mamic, in sicer 
je sina Iana rodila Klara Leben Kušar iz Selc (ne 
Klara Leben Lušina). Za neljubo napako se opra-
vičujemo.
Podatke smo s privoljenjem staršev zbrali na podlagi vlog za 
dodelitev prispevka ob rojstvu otroka. Seznam vseh novoro-
jencev je tako lahko še daljši, čestitke in dobre želje pa izreka-
mo tudi mamicam, katerih imena tu niso zapisana.

Martina Logar, svetovalka za družbene  
dejavnosti, Občina Železniki
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Za starše smo izdelali dražgoške kruhke.

ANDREJA ŠOLAR

V marcu praznujemo dan žena, dan mučenikov, začetek pomladi 
in nazadnje še materinski dan. V počastitev teh praznikov smo na 
Podružnični šoli Sorica pripravili prireditev za starše, kjer so se 
učenci predstavili z igricami, pesmicami in plesom. Pripravili smo 
tudi kviz Kako dobro se poznamo? Da pa starši niso domov odšli 
praznih rok, smo jim pripravili skromna darilca: dražgoški kru-
hek, ki smo ga izdelali na delavnici pod vodstvom Alenke Lotrič, 
in vazico s cvetjem. Nad ustvarjanjem daril so bili učenci navdu-
šeni. S starši smo se družili tudi že januarja, ko smo izdelovali 
sladke hišice. 

Marec na PŠ Sorica

ANA ŠUBIC, FOTO: ARHIV OŠ ŽELEZNIKI

Na Osnovni šoli Železniki je bilo v za-
dnjem mesecu precej glasbenega doga-
janja. Konec marca so pripravili tradici-
onalni, že peti dobrodelni koncert Kadar 
srce najde srce. Nastopila sta otroški in 
mladinski pevski zbor ter 
instrumentalisti – vsi pod vodstvom 
Marjete Naglič. Pevci in pevke so se pred-
stavili s številnimi pesmimi v mnogih 
jezikih, seveda pa tudi s pesmimi slo-
venskih avtorjev. Nekatere skladbe so 
obogatili s spremljavo orffovih glasbil. 
"Letos smo v goste povabili čelista Urba-
na Megušarja, ki svojo glasbeno pot in 
izobraževanje nadaljuje v Gradcu. Pia-
nist Tilen Bajec pa je naš večletni spre-
mljevalec, korepetitor. Tilen se vrhunsko 
znajde med črno-belimi tipkami in diri-
gentsko roko zborovodje, zato je sodelo-
vanje z njim vedno v veselje in užitek," je 
dejala Nagličeva. Na koncertu so zbrali 
925 evrov, izkupiček pa so namenili šol-
skemu skladu za pomoč učencem.
V začetku aprila pa sta Javni Sklad RS 
za kulturne dejavnosti in Osnovna šola 
Železniki pripravila območno srečanje 
otroških in mladinskih pevskih zborov. 
V prvem popoldnevu se je na odru šolske 
dvorane zvrstilo sedem otroških zborov. 
Otroški pevski zbor OŠ Železniki pod vod-
stvom Nagličeve se je predstavil dvakrat, 
saj so posebej nastopili učenci prve tria-
de in učenci od tretjega do petega razre-

da, oboji ob klavirski spremljavi Gorazda 
Pintarja. Naslednje popoldne so se pred-
stavili še mladinski pevski zbori šestih 
osnovnih šol, med njimi seveda tudi z OŠ 
Železniki, prav tako pod vodstvom Nagli-
čeve in ob spremljavi Gorazda Pintarja.
Članice in člani Mladinskega pevskega 
zbora OŠ Železniki se ta čas že veselijo 
mednarodnega festivala v Bratislavi, 
kamor se odpravljajo med 20. in 23. 
aprilom. "Tokrat bomo nastopili kar 
štirkrat. Prvič že takoj v četrtek na otvo-
ritvenem koncertu v eni od cerkva v 
Bratislavi. Predstavili se bomo s sakral-

nim programom. Tekmovalna progra-
ma sta dva, prvi v kategoriji mladinskih 
zborov, drugi v kategoriji ljudska glasba. 
V obeh se bomo predstavili s skladbami 
in priredbami slovenskih ljudskih iz-
pod peres slovenskih skladateljev. Na 
zaključnem koncertu pa bomo nastopili 
z izborom štirih skladb iz našega leto-
šnjega, lahko rečem, kar precej bogate-
ga repertoarja," je napovedala Nagliče-
va. Spomnimo: lani je mladinski pevski 
zbor iz Železnikov navdušil na festivalu 
v Pragi, od koder se je vrnil z dvema vi-
sokima priznanjema.

Mladi pevci kmalu v Bratislavo
Na OŠ Železniki so pripravili že peti dobrodelni koncert Kadar srce najde srce, gostili 
so tudi območno srečanje pevskih zborov. Mladinski pevski zbor z zborovodkinjo 
Marjeto Naglič se prihodnji teden odpravlja na mednarodni festival v Bratislavo. 

Mladinski pevski zbor OŠ Železniki se je izkazal tudi na nedavni območni reviji  
pevskih zborov. 



LAURA RANT, FOTO: LUKA GALJOT

V februarju smo poleg običajnih tedenskih sestankov za 
mlajše organizirali še prijetno sobotno popoldne, ki smo ga 
preživeli na igrišču nad Dašnico. Do tja smo naredili prijeten 
sprehod po gozdni učni poti, ko smo prispeli, pa smo se odže-
jali s čajem. Sledilo je veliko skupinskih taborniških iger, zato 
veselja in zabave ni manjkalo.
Konec februarja, v začetku zimskih počitnic, pa je potekala 
ena izmed pomembnejših akcij – zimovanje v Smledniku. Po-
daljšan konec tedna je bil za marsikoga, sploh za najmlajše 
člane, nepozabna izkušnja. Takole pa jo je opisala naša »go-
stja« zimovanja, vedeževalka Lađa, ki je popestrila celotno 
dogajanje:
IZ MAGIČNEGA KOZARCA MALINOVCA
Poroča: vedeževalka Lađa
Svojo profesionalno kariero sem začela med taborniki RZS na 
njihovem zimovanju v Smledniku. Kot amaterka sem celo-
tno zimovanje odgovarjala na mnoga anonimna vprašanja, 
ki so mi jih zastavile stranke – udeleženci. Dela je bilo veliko: 
listki so se kar vrstili, kljub temu da so bile moje stranke ve-
dno zaposlene. Kmalu po tem, ko so pospravile prtljego in se 
najedle, so tri skupine rdečih in zelenih rutic po Smledniku 

iskale odgovore na različna zavita vprašanja v 'check-pointu'. 
Priznam, tudi sama sem morala nekaj odgovorov preveriti v 
svoji magični krogli. 
Žabe v kozarcu so glasno regljale in med zimovanjem napo-
vedovale jasno sončno vreme, zato so moje stranke preživele 
veliko časa na svežem zraku. Nekatere od njih so celo prvič 
postavljale taborniški ogenj. Šli so si ogledat tudi ruševine 
Smledniškega gradu na bližnjem hribu ter si tam privoščili 
malico. Manjkali nista tudi orientacija in lov na lisico – ta-
borniški klasiki. Med zimovanjem se je po stenah šole poja-
vljal časopis. V enem od njih je bil objavljen tudi intervju z 
mojo sestrično in vedeževalsko mentorico Borislavo Hasifali-
tović, ki so jo nekateri že poznali. Vod Coffee 2 go pa je spisal 
že tretjo rodovo revijo Detlca.
Ob večernih programih pa sem si vzela nekaj ur prosto. En-
krat so si moje stranke ogledale risani film Vesele nogice, 
drugič pa sodelovale v večernem kvizu Brez pomena in ne-
katerih improvizacijskih disciplinah. Zadnji večer pa je pri-
šlo mojih 45 minut slave. Moja vedeževalska mentorica mi 
je dovolila, da začnem svojo profesionalno pot in se s stran-
kami soočim tudi v živo. Mnogim tabornikom sem iz kart za 
igro enka in kozarca močnega malinovca napovedala njihovo 
usodo – ljubezen, srečo, denar, taborništvo. Moje napovedi so 
namreč 99,9-odstotno točne. 
Ko sem opravila svoje delo, za katerega sem bila plačana, je 
sledila še prisega. Na dvorcu Lazarini sta ob soju bakel in sveč 
dva nova MČ-ja in trije novi GG-ji slavnostno ponavljali bese-
de taborniške prisege. Pri svoji časti obljubljam … Naslednje-
ga jutra pa je RZS dobil tudi tri nove PP-je.
V torek sem zapustila Smlednik in se podala naprej po svoji 
profesionalni poti. Službe ne bom težko dobila, saj v teh kri-
znih časih marsikdo potrebuje res dobro vedeževalko. 
Če vas je vedeževalka prepričala, da smo se imeli super in bi 
radi še več od te izkušnje, smuknite na spletno stran rzs.rut-
ka.net in si v fotogaleriji oglejte slike z zimovanja. Toplo pa 
priporočamo tudi, da preberete spletno obliko revije Detlca, ki 
jo prav tako najdete na spletni strani.

Tabornikom Rodu zelene sreče se veliko dogaja!
Zimovanje v Smledniku je bilo za marsikoga nepozabna izkušnja.

specializirana  
trgovina z barvami 
in laki ter
avtoličarstvo

		VELIKA IZBIRA BARV IN OSTALEGA MATERIALA  
za obnovo vašega stanovanja, hiše ali avtomobila,

		MEŠANJE BARV v želenih niansah,
		KLEPARSKE IN LIČARSKE STORITVE,
		STROKOVNO SVETOVANJE,
		AKCIJSKE CENE lepila  

za keramiko IMO
in lesnih premazov
BONDEX SATIN                                                             

Delovni čas: od 8. do 12. in od 14. do 18. ure, 
sobota od 8. do 12. ure.

Modri val, d.o.o., Vešter 25, 4220 ŠKOFJA LOKA, 
T: 04/ 51 27 220, www.modrival.si
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»Ko besede ne pridejo v poštev, je hrana 
simbol ljubezni.«  Alan D. Wolfelt

Taverna Rovn v športnem parku Rovn v Selcih vabi. In 
zakaj bi se ustavili ravno pri nas?
Naša ponudba zajema dnevno sveže malice, različne 
pice iz krušne peči in jedi po naročilu z našega jedilnika. 
Zaključenim družbam postrežemo z že izdelanimi meniji 
ali meniji, ki jih oblikujete sami po dogovoru z našimi 
zaposlenimi. 
Zunanji del Taverne je zlasti v poletnem času odličen 
prostor za družinska kosila, izletniško okrepčilo ali 
klepet ob kavi. V ponudbo prihajajo tudi sladice, ki se jim 
ne boste mogli upreti.
Nudimo prostor za zaključene družbe. Menije, za katere 
želite, da jih postrežemo vašim izbranim gostom, oblikujete 
skupaj z našimi zaposlenimi, prostor pa vam uredimo po 
vaših željah.  Pri nas je dovolj prostora, da ob hrani uživate 
tudi v plesu, in ker je prostor ločen od ostalega dela taverne, 
je v času proslavljanja zares samo vaš. 
Taverno dopolnjujejo igrišča za nogomet, košarko, tenis 
in odbojko. Za vse športnike je taverna odlična točka, 
kjer lahko aktivno preživljate prosti čas, obenem pa naše 
prijazno osebje poskrbi za vaše dobro počutje ob kozarcu 
prijetno ohlajene pijače. 
Rovn je odlično izhodišče za pohodnike, ki se lahko 
odpravite na okoliške hribe z idiličnim razgledom, na poti 
nazaj pa si pri nas privoščite domač, sezonski obrok  in 
zares užijete košček narave. Pri nas se lahko ustavite 
kolesarji – za vas imamo pripravljeno posebno ponudbo. 
Če obožujete piknike, pa doma nimate prostora, da bi 
pogostili celo družbo, vam ponujamo možnost najema 
prostora, peči, v primeru večjih družb pa vam posodimo 
tudi našega kuharja, ki vam postreže z menijem, ki ga 
oblikujete skupaj z njim. 
V Taverni Rovn prilagajamo ponudbo vašim željam in 
sezoni ter vas tako razvajamo s kulinariko za vse okuse.
Veselimo se vašega obiska. Rezervacije sprejemamo po 
tel. št. 04 5147 776.                                          Osebje Taverne Rovn

Delovni čas:
ponedeljek, torek: 9.30–16.00

sreda–sobota: 9.30–22.00
nedelja: 9.30–21.00

www.taverna-rovn.si
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JAN MAJO ANGELES KOVAČIČ

Mlade v Sloveniji že nekaj let navdušuje sproščujoč športni 
hobi, ki je v tujini znan pod imenom fingerboarding, pri nas 
pa se je uveljavilo ime prstno rolkanje. Kaj sploh je prstno 
rolkanje oziroma fingerboarding, kot ga mladi v žargonu 
imenujemo? Gre za prstno izvajanje skatetboardinga (rol-
kanja), kjer je treba vložiti kar nekaj truda in koncentracije 
za izvedbo trikov. Razlika med pravim skateboardingom 
in fingerboardingom je samo v tem, da poteze izvajamo z 
roko namesto z nogo, po navadi z dvema prstoma, kot se 
to dela pri rolanju. V tujini je ta šport zelo razvit tako med 
mladimi kot tudi odraslo mladino. Letno imajo več kot sto 
tekmovanj, kjer tekmovalci pokažejo svoje prstne spretno-
sti in izzovejo sotekmovalce z različnimi fingerboard triki. 
Tudi nas mlade v dolini je prevzel tovrstni 'prstni šport'. 
Učenci izkoriščamo proste trenutke v šoli in v popoldan-
skih urah in se preizkušamo v prstnih spretnostih in novih 
trikih. Marsikdo se je lotil izdelave svojega fingersketebo-
arda – male lesene rolke in se tako navdušil za unikatno 
ustvarjanje svojega izdelka. Da bi bila igra med mladimi še 
bolj zanimiva, smo mladi pripravljeni izdelovati poligone 
za tekmovanja in izvajanje trikov. V žargonu jim rečemo 
skate parki. Narejeni so lahko iz različnih materialov, so 
različnih oblik, postavljeni pa so lahko v notranjih prosto-
rih ali na prostem. Mladi si zelo želimo, da bi imeli v naši 
občini prostor, kjer bi lahko postavili finger skate parke in 
se družili ob prijetnem in sproščujočem športnem hobiju.

Nov hobi med mladimi

JAN ŠMID, FOTO: ANDREJ TARFILA

V soboto, 1. aprila, smo skavti iz Železnikov imeli akcijo zbira-
nja starega papirja. Čeprav nam je zadnja leta vedno ponagaja-
lo vreme, je letos sijalo sonce. Začeli smo ob 9. uri z najmlajši-
mi, volčiči. Kasneje so prevzeli starejši, izvidniki in popotniki. 
Ti so papir pobirali tudi v bližnji okolici, in sicer na Racovniku, 
Plavžu, Trnju, Otokih, Dašnici in Logu. Z denarjem od zbrane-
ga papirja bomo pokrili stroške poletnega tabora in s tem raz-
bremenili starše, ki nam omogočajo, da se ga vsako leto lahko 
udeležimo.

Skavti zbirali papir



ANA ŠUBIC, FOTO: ARHIV TD ŽELEZNIKI

Turistično društvo Železniki (TD) bo ko-
nec maja drugič priredilo 24 ur klekljanja. 
Gre za edinstveno prireditev, ki so jo prvič 
izvedli lani kot uvod v Svetovni čipkarski 
kongres, ki so ga gostili v Ljubljani, že te-
daj pa je presegla vsa pričakovanja. Letos 
se bo neprekinjeno 24-urno klekljanje v 
kulturnem domu v Železnikih začelo v 
petek, 26. maja, ob 19. uri, tako kot lani pa 
se bodo za istim punkljem vrstile domače 
mojstrice in tudi učenke čipkarske šole. 
"Prav tako bomo k sodelovanju povabili 
klekljarice od drugod, tudi letos računa-
mo na udeležbo klekljaric iz tujine," je 
dejal predsednik TD Tomaž Weiffenbach. 
Prireditev bo spremljala predstavitev do-
mačih obrti, za nameček pa bo 26. maja 
gostila tudi zaključek Tedna obrti in pod-
jetništva na Loškem. 

V začetku aprila pa so se člani TD Že-
lezniki skupaj z Društvom Baška dedi-
ščina odpravili na razstavo cvetnone-
deljskih butaric iz različnih predelov 
Slovenije v Budnarjevo domačijo nad 
Kamnikom. Na ogled sta bili tudi buta-
rici člana TD Železniki Janeza Mohori-
ča, na vsaki pa je bila majhna čipka, ki 
je simbol tukajšnjih krajev. "V Budnarje-
vi hiši smo se udeležili tudi izdelovanja 
butaric. Z nami je bil še Zdravko Mar-
kelj, ki je prikazal pletenje košare," je 
pojasnil Weiffenbach. 
Na predvečer gregorjevega pa je TD Žele-
zniki znova obudilo obrtniško tradicijo 
spuščanja osvetljenih barčic po vodi. Že 
22. prireditev Luč v vodo je privabila okoli 
štiristo obiskovalcev, bajer v Plnadi pa je 
razsvetlilo okoli 240 gregorčkov. Pri iz-
vedbi prireditve so Turističnemu društvu 
na pomoč priskočila tudi druga društva.
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Znova bodo klekljali ves dan
Po prireditvi Luč v vodo in obisku razstave butaric v Budnarjevi domačiji se  
v Turističnem društvu Železniki že pripravljajo na neprekinjeno 24-urno klekljanje.

Pred Budnarjevo hišo, kjer sta bili na ogled tudi butarici iz Železnikov z dodano čipko

Zavod Družinska akademija, ki deluje v Železnikih, bo skupaj s škofjeloško dekanijo 17. 
maja v Sokolskem domu v Škofji Loki ob mednarodnem Tednu družin in stoletnici Marijinih 
prikazovanj v Fatimi organiziral srečanje družin vse dekanije vključno s Selško in Poljansko 
dolino. Srečanje družin s pričevanjem MarijaDA – BODI DAR z glasbenim programom, de-
lavnicami in predavanjem bo potekalo od 18.30 do 20.30. Vstop bo prost, poskrbeli bodo 
tudi za varstvo mlajših otrok na vrtu Sokolskega doma.

Srečanje družin V prostorih Dnevnega centra Šent v Škofji 
Loki (Mestni trg 38) bo 10. maja ob 10. uri 
srečanje pogovorne skupine s Katjo Škrabar 
na temo Postavljanje meja v odnosih. Dne 
23. maja ob isti uri pa se lahko pridružite po-
govorni skupini z Edom P. Belakom na temo 
Aktualnosti na področju duševnega zdravja.

O mejah v odnosih in 
duševnem zdravju

V Kulturno-turistčnem društvu Dražgoše pri-
pravljajo novo igro na prostem, in sicer bodo 
uprizorili Krekovo burko Cigan čarovnik. Kot 
pravi režiser Rok Pintar, je Janez Evangelist 
Krek s svojimi prizadevanji in delom ogromno 
naredil za Dražgoše, zato se mu želijo ob le-
tošnji stoletnici smrti vsaj simbolično oddol-
žiti. "Ko smo izvedeli, da bo Občina Železniki 
letošnje leto razglasila za Krekovo leto, smo 
želeli k temu tudi sami nekaj prispevati – in 
tako sem se odločil, da uprizorimo njegovo 
manj znano dramsko delo Cigan čarovnik," 
je dejal. Premiera v gledališču Za plotom bo v 
petek, 26. maja, ob 21. uri, ponovitev pa dan 
kasneje ob isti uri. 

Dražgošani z novo  
igro na prostem
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ANA ŠUBIC, FOTO: GORAZD KAVČIČ

Do 8. maja si lahko v Galeriji Muzeja Železniki ogledate razstavo 
karikatur z naslovom Nastaviti ogledalo Borisa Oblaka. Karikaturist 
iz Gorenje vasi je razstavil okoli 30 potretnih karikatur, na katerih 
je upodobil politike, glasbenike, športnike, estradnike ... Nekatere 
so nastale za televizijsko oddajo Bučke, na ogled pa so tudi šir-
ši javnosti manj znani obrazi, denimo avtorjeva stara mama, prva 
digitalna karikatura, ki jo je naslikal leta 2008. Oblak deluje tudi 
kot umetniški vodja Šubičeve hiše v Poljanah. Na hodniku Občine 
Železniki pa se do konca maja z razstavo Retrospektiva oblikova-
nja predstavlja priznani industrijski oblikovalec Marjan Žitnik, po 
rodu s Češnjice. Razstavni panoji kronološko prikazujejo njegove 
oblikovalske projekte od leta 1979 dalje. Prikazanih je 71 od več 
kot 260 realiziranih izdelkov. Na ogled so pohištvo, stekleničke 
za različne pijače, plastenke za vodo, kavni avtomat, ročno kovani 
izdelki, svetilke, telefoni, medicinska oprema, stojalo za namizni 
koledar, sesalniki, lesena otroška igrala ... Za oblikovalske dosež-
ke je prejel številne nagrade.

Na ogled Oblakove karikature in  
Žitnikovi oblikovalski dosežki 

Karikatuist Boris Oblak in predsednik Muzejskega društva  
Železniki Rudi Rejc

ANA ŠUBIC

Občina Železniki je v začetku aprila skupaj s krajevnimi skupnost-
mi, vaškimi odbori in društvi organizirala spomladansko akcijo či-
ščenja in urejanja okolja. Prostovoljci so v Železnikih in okoliških 
krajih skupaj zbrali 2620 kilogramov odpadkov, je pojasnil Janez 
Štalec z Loške komunale. "Zbrana količina je večja kot v preteklih 
letih. Ali je bilo dejansko več odpadkov ali je bilo več udeležencev 
in temeljitejše čiščenje, pa ne morem reči," je dejal. Čistilno akcijo 
so ponovno izvedli tudi na Podružnični šoli Dražgoše, nam je spo-
ročila Jana Lušina. "Začeli smo v četrtek, 30. marca, po malici, na-
daljevali pa naslednji dan, v petek, 31. marca, že zjutraj in po dveh 
šolskih urah zaključili z delom. Prvi dan so učenci smeti pobirali 
po vaških poteh, nato pa smo očistili še okolico šole. Veseli smo, 
da je tudi zaradi našega dela vas lepša. Sedem naših učencev se 
je udeležilo tudi vaške očiščevalne akcije, ki je bila v soboto, 1. 
aprila," je zapisala.

Zbrali dve toni in pol odpadkov

Čistilno akcijo so izvedli tudi na Podružnični šoli Dražgoše. 

ZA OPRAVLJANJE MIRNE POSLOVNE  
DEJAVNOSTI, IZGRADNJO POČITNIŠKIH  

APARTMAJEV ALI  STANOVANJ

PRODAMO dve etaži večstanovanjskega objekta v Davči 
15, ki se nahaja v bližini smučišča Cerkno, ob glavni  
cesti, od koder vodijo številne poti in panoramske ceste 
primerne za hojo in kolesarjenje. Objekt je bil zgrajen 
leta 1986, je vzdrževan in etažno razdeljen na 6 delov. 
Opremljen je z elektriko, vodovodom, kanalizacijo in 
telefonskim omrežjem. Vsaka etaža meri cca 205 m2 neto 
površine, kateri pripada še skupno funkcionalno zemljišče 
namenjeno vsem uporabnikom stavbe.

 
AKCIJSKA CENA: 60.000 € + DDV ZA ENO ETAŽO.

Za več informacij nas pokličite v NIKO Železniki,  
Vanja Habjan: 04 51 17 725, 040756241 ali nam pišite:  

vanja.habjan@niko.si
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NATAŠA HABJAN,  
JAVNI ZAVOD RATITOVEC

Obnovili smo hišico na letni terasi na 
bazenu, jo opremili z novimi mizami 
in stoli, tako da bo užitek ob sladoledu, 
kavi in drugih napitkih še večji. S to-
plim vremenom se je začela sezona sla-
doleda in vabljeni na okusno in veliko 
kepico te slastne dobrote. 

ŠPORT

Igrišča v Športnem parku Dašnica so 
urejena in pripravljena za uporabo. Pri-
pravljeno je tudi teniško igrišče ob ba-
zenu. Vabljeni, da pokličete ali se ogla-
site na bazenu in si rezervirate termin 
za igranje tenisa. Vsako leto pripravimo 
turnir v tenisu in do takrat imate še čas, 
da obnovite in nadgradite svoje znanje.
V plavalnem bazenu potekajo tečaji pla-
vanja za otroke. Tudi vi izkoristite čas 
odprtja bazena v okviru uradnih ur in 
zaplavajte ter uživajte v savni vse do po-
letja, ko bomo 3. julija zaprli vrata zara-
di prenove garderob in avle. 
V začetku aprila smo izpeljali ali bolje – 
smo poskušali izpeljati turnirje v nami-
znem tenisu, odbojki, košarki, futsalu 
in pikadu. Nekateri so nam lepo uspeli, 
nekaterih pa žal zaradi premajhne ude-
ležbe nismo mogli izpeljati. Rezultate 
in fotografske utrinke teh turnirjev si 
oglejte na spletni strani Javnega zavoda 
Ratitovec pod rubriko šport, turnirji JZR.

KULTURA

Po zelo obiskani razstavi 70 let kovinar-
stva v Železnikih, ki je bila na ogled od 
oktobra 2016 do marca 2017, smo začeli 
pomladno sezono galerijskih dogod-
kov. Prva v spomladanskem sklopu je 
bila gostujoča arhivska razstava V za-
ledju soške fronte. V aprilu bo na ogled 
razstava karikatur Borisa Oblaka. Dne 
12. maja sledi muzejska razstava, s ka-
tero bomo obeležili 100. obletnico smr-
ti Janeza Evangelista Kreka in obenem 
110. obletnico ustanovitve Planinskega 
društva Železniki. Slab teden kasneje, 
18. maja, muzeji praznujejo. Vabljeni na 
brezplačen ogled zbirk med 9. in 17. uro.

TURIZEM 

V TIC Železniki nudimo različne infor-
macije gostom in klicateljem, zanima jih 
marsikaj o naših krajih, skušamo jih nav-
dušiti za obisk prelepe Selške doline. Ko 
pridejo k nam, jim poleg ustnih informacij 
ponudimo še prospekte in zemljevide, da 
se ne izgubijo na poti, hkrati pa tudi doma 
pogledajo, kje so bili in kaj si želijo še vi-
deti. Navdušeni so nad pestro ponudbo 
klekljane čipke in drugih izdelkov domače 
obrti in spominkov. Ponudbo smo oboga-
tili s prelepimi glinastimi reliefi mojstrice 
Lidije Debelak iz Poljanske doline, čakamo 
pa še na modelčke za mali kruhek moj-
strice Petre Plestenjak Podlogar iz Škofje 
Loke. V marcu je Razvojna agencija Sora 
organizirala delavnico o ustvarjanju in 

upravljanju s Facebook poslovnimi stran-
mi. Posledica te delavnice je novo odprti 
poslovni profil na Facebooku z imenom 
TIC Železniki. Vabljeni, da si ga ogledate, 
hvaležni vam bomo tudi za všečke.
Razvojna agencija Sora je za letošnji 
projekt EU Moj projekt 2017 iz naše obči-
ne prijavila že izveden evropski projekt 
Trgi starega mestnega jedra Železni-
ki. Vabimo vas, da glasujete (povezavo 
najdete na spletni strani JZR) in s tem 
temu projektu omogočite predstavitve 
na dnevu odprtih vrat in finančna sred-
stva za to predstavitev.

MLADINSKE DEJAVNOSTI

Mlade animatorke mladinskega centra 
so zelo dejavne pri pripravi raznih delav-
nic za najmlajše in pri različnih dogod-
kih, ki potekajo v občini. V mladinskem 
centru se prav zaradi njih marsikaj do-
gaja vsak torek popoldan, ob sobotah in 
med počitnicami. V marcu so najmlajši 
izdelovali gregorčke, ptičje hišice, uživali 
so v filmskem večeru. Osnovnošolci, pri-
družite se delavnicam in druženju.
Animatorke MCŽ si bodo v petek pred 
prvomajskimi prazniki informativno 
ogledale tudi delovanje mladinskih cen-
trov iz Škofje Loke, njihove prostore in se 
srečale z njihovimi animatorkami. Pri-
čakujemo prijetno družabno srečanje. 
Dejavnosti mladinskega centra spre-
mljajte na spletni strani http://mczzele-
zniki.weebly.com/.

Zaživela je letna terasa na bazenu
Marec nam je prinesel prijetno tople pomladanske dneve, ki so nas zvabili  
na prosto. Na cesti so se pojavili kolesarji, motoristi, povečalo se je število tekačev, 
oživel je športni park v Dašnici.

Hišica na letni terasi pri bazenu Spominki v TIC Železniki
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KATJA MOHORIČ BONČA,  
MUZEJ ŽELEZNIKI

IME PREDMETA: 

ratitovški zvon, inv. št. ŽE 1392

OPIS PREDMETA:

1. material in tehnika: železo, baker, les
2. leto prihoda v muzej: 1997
3. mere: višina 65 cm, premer zvona 33 cm

V letu, ko obeležujemo 110. obletnico 
ustanovitve Planinskega društva Žele-
zniki, je primerno, da omenim z njim 
povezan predmet, ki ga hranimo v Mu-
zeju Železniki. Gre za ratitovški zvon, ki 
je bil med letoma 1925 in 1939 ob Krekovi 
koči na Ratitovcu. Ob koči, ki jo je posta-
vilo domače planinsko društvo, je bil po-
stavljen z namenom, da bi v meglenem 
vremenu nanj zvonili in planince varno 
pripeljali do planinske koče. Predmet je 
aktualen še zaradi nečesa – zvonu je do-

dana reliefna podoba dr. Janeza Evan-
gelista Kreka, čigar 100. obletnico smrti 
prav tako obeležujemo letos.
Zvon je ob odprtju Krekove koče na Ra-
titovcu leta 1925 koči podaril univ. prof. 
ing. Josip Boncelj. Ko je leta 1940 Štab za 
utrjevanje meje pod vodstvom generala 
Leona Rupnika pod svoje poveljstvo pre-
vzel Krekovo kočo na Ratitovcu, so raz-
prodali celoten inventar. Dragu Dolencu 
so kot zadnjemu oskrbniku koče na nje-
govo željo v last in posest izročili zvon. 
Od tedaj dalje je bil zvon na vrtni uti 
njihove hiše na Jesenovcu. Tik preden 
ga je 27. julija 1997 Jože Dolenc podaril 
muzeju v Železnikih, je bil na Ratitovcu 
še enkrat. In sicer ob praznovanju 90. 
obletnice planinskega društva.
Zvon je del stalne muzejske zbirke o 
Planinskem društvu Železniki. Dne 12. 
maja se bo za dober mesec preselil v 
muzejsko galerijo, kjer bo del razstave o 
Krekovi koči na Ratitovcu, ki jo ob zgoraj 
omenjenih okroglih obletnicah pripra-
vljamo v muzeju.

Vir: dokumentacija Muzeja Železniki in 
Jože Dolenc: Zgodba o ratitovškem zvo-
nu in še o čem, v: Železne niti 4/2007, 
str. 287–292.

Zgodbe muzejskih predmetov: ratitovški zvon
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Vsak dan sveže in okusno

Po Železnikih diši. 
Iz pekarne Hitri kruhek diši.  
Vsak dan sveže in okusno  
pecivo ter pekovski izdelki.

Pekarna Hitri kruhek, Češnjica 10, Železniki
Vsak dan od 5. do 19. ure. Ob sobotah od 6. do 13. ure.  

Nedelje in prazniki zaprto.
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CVETKA ŽITNIK, SK DOMEL

Leto 2016 je bilo Domelovo leto. Zrcalila 
se je odličnost in uspešnost. Poudarjene 
so bile vrednote: ustvarjalnost, ambici-
oznost, odgovornost, gospodarnost, spo-
štovanje in sodelovanje.
Tudi v SK Domel smo želeli v sezoni 
2016/2017 predstavljati svoje ime v tem 
smislu. Zastavili smo si cilje, se učili, delo 
nadgrajevali in ga prilagajali posamezni-
kom. Čeprav s skromnimi sredstvi, kar 
nekaj poškodbami in virozami smo z de-
lavnostjo, gospodarnostjo in zaupanjem 
delovali kot nepremagljiva ekipa. 
SK Domel je peti najuspešnejši klub v 
državi. Pred nami so: dva ljubljanska 
kluba, Kranjska Gora in Alpetour Škofja 
Loka. Pa ne zaradi uspehov, ampak šte-
vilnosti. Ta rezultat smo dosegli z zbi-
ranjem točk samo osmih tekmovalcev.
Z državnega prvenstva so naši tekmoval-
ci prinesli osem medalj. Daleč največ v 
zgodovini kluba. Najmlajši dobitnik bro-
naste medalje v veleslalomu je bil Urban 
Šinkovec kot mlajši v svoji kategoriji U12. 
V kategoriji mlajših deklic U14 sta Nina 
Drobnič in Rebeka Kalan prismučali šti-
ri medalje. Nina je državna prvakinja v 
veleslalomu in podprvakinja v superve-
leslalomu. Rebeka pa je državna prvaki-
nja v kombinaciji in podprvakinja v sla-
lomu. Gašper Kemperle je bil v kategoriji 
starejših dečkov U16 na tretjem mestu v 

slalomu in kombinaciji, srebrno meda-
ljo pa je dobil v veleslalomu. Ker smo še 
v dobri formi, držimo pesti v pričakova-
nju odličnih rezultatov Nine na medna-
rodnem tekmovanju Pinocchio v Italiji, 
Rebeke v Val d'Iseru ter Urbana v Val 
Gardeni. Z Alpecimbre oz. bivšega Topo-
lina je Nina že prinesla bronasto meda-
ljo v veleslalomu ter se uvrstila na šesto 
mesto v slalomu. Četrto in šesto mesto 
si je prismučala tudi na Pokalu Loka. V 
vodilno petnajsterico se je na obeh tek-
movanjih uvrstila tudi Rebeka. 
Vsi tekmovalci, ki se merijo na državnih 
tekmah, so na lestvici skupne razvrsti-
tve uvrščeni v prvo polovico tekmovalcev 
svoje kategorije. Odlična sezona je Nino 
Drobnič pripeljala do skupno prvega me-
sta v državi. Rebeka je zbrala le dvajset 
točk manj in pristala na tretjem me-
stu. Gašper Kemperle je sezono odlično 
začel, sledilo je nekaj bolečin, poškodb, 
malo nezaupanja, končal pa jo je v veli-
kem slogu – z medaljami na državnem 
prvenstvu in drugih državnih tekmah. 
Tudi Binetu Lotriču so padci pustili posle-
dice, da večkrat ni mogel nastopiti, a se 
je kljub temu kot mlajši v selekciji veselil 
srebrne medalje na državni tekmi. Luka 
Šinkovec si je z nekaj uvrstitvami med 
deseterico prismučal lepo število točk. 
Jan Pirc pa se je z nekaj zelo uspešnimi 
vožnjami izkazal na regijskih tekmah.
Pri cicibanih sta nas odlično zastopala 

Urban Šinkovec in Voranc Krek. Urbanu 
se je za las izmuznil pokal v skupni uvr-
stitvi. Najmlajši cicibani pa na državnih 
tekmah še ne nastopajo. S trdim delom 
so na vseh tekmah, ki so se jih udeleži-
li, posegli po visokih mestih – in v njih 
vidimo odlične naslednike. 
Do zaključka sezone nas loči le še ne-
kaj nastopov v reprezentačnem dresu 
in uradni zaključek s paralelnim tek-
movanjem zahodne regije na Voglu. 
Organizacija tega zaključka je zaupana 
nam in kot vedno se bomo potrudili, da 
upravičimo zaupanje. Na tem mestu se 
zahvaljujemo vsem, ki so tekmovali, 
trenirali, delali, navijali ali kakor koli 
prispevali k skupnemu uspehu. 
Na Soriški planini je bil 18. marca že če-
trti Pokal trenerjev Gartner – mednaro-
dni slalom FIS za ženske in moške. Ude-
ležba je bila spet dobra, tekma odlično 
izpeljana. Ne le da je bil to velik športni 
dogodek, Selška dolina se je predstavila 
tudi s svojo gostoljubnostjo in kvalite-
tno gostinsko in nastanitveno ponudbo. 
Okoli sto tujcev je za več dni zapolnilo 
vse nastanitvene kapacitete. To pot je Fi-
lip Gartner posebno priznanje namenil 
tudi za najboljšo uvrstitev najmlajšega 
dekleta in fanta. To sta bila Slovenka 
Nika Tomšič in Avstrijec Simon Ober-
hamberger. Priznanja je podelila Irena 
Gartner. Zahvaljujemo se prav vsem, ki 
ste nam pomagali pri organizaciji.

Zaključujemo odlično sezono
Smučarski klub Domel je peti najuspešnejši klub v državi. Z državnega prvenstva  
so naši tekmovalci prinesli kar osem medalj, največ doslej.

Smučanje je užitek. 
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MAJA BERTONCELJ 
FOTO: GORAZD KAVČIČ

V Planici so konec marca na letalnici 
bratov Gorišek sezono končali smu-
čarski skakalci. Veliki zmagovalec je 
Avstrijec Stefan Kraft, v deseterici se-
števka svetovnega pokala pa sta tudi 
dva izmed bratov Prevc. Domen je šesti 
najboljši skakalec sezone na svetu, Pe-
ter pa deveti. Med prejemnike točk se 
je vpisal tudi Cene. V pretekli zimi se je 
prvič zgodilo, da so vsi trije nastopili na 
isti tekmi svetovnega pokala.
»Pred sezono nisem pričakoval, da bom 
tako visoko. Bi pa raje videl, da bi imel ta-
kšne rezultate, kot jih imam, in da bi bil 
drugi najboljši Slovenec, ker bi to pome-
nilo, da bi Petru uspela še ena fantastična 
sezona. Začel sem zelo dobro, še sam sem 
bil presenečen, nato se je podrlo, šlo malo 
gor in dol, na koncu navzgor, tako da 
lahko z nasmeškom zaključim sezono," 
je po zadnji tekmi v Planici pojasnil Do-
men Prevc. Manj zadovoljen je s sezono 
Peter Prevc: "Zbral sem nekaj čez sedem-

sto točk, kar je več kot trikrat manj kot 
v lanski sezoni. Petnajstkrat manj imam 
zmag, enajstkrat manj stopničk. Če po-
gledamo grobo statistiko, nekaj čez zimo 
ni bilo v redu. Prav zelo veliko za vriskati 
nimamo, ni pa bila sezona katastrofalna. 

Povprečno, neopaženo sem šel čez zimo." 
V Planici je letel tudi Cene Prevc, ki pa se 
mu skozi kvalifikacije ni uspelo uvrstiti 
na tekmo: "Sem razočaran nad poleti, ne 
glede na to pa je v vsakem primeru Plani-
ca za skakalca poseben dogodek."

Sezona, v kateri je bil med Prevci najvišje Domen

Domen Prevc (levo) je letos stopil v ospredje in bil v skupnem seštevku višje tudi od brata Petra.

Božo Prezelj s.p. 

Podporezen 6,4228 Železniki 

Tel:04 519 90 90 

Gsm:041 697 465 

E: info@mizarstvo-bozo.si 

S: www.mizarstvo-bozo.si 

E:bozo.prezelj@siol.net 
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Božo Prezelj, s. p.
Podporezen 6, 4228 Železniki
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KOLESARSKI IZLET 10.–12. maja 2017

www.gorenjskiglas.si

Po Goriškem in Krasu
Vabimo vas, da se nam pridružite na kolesarjenju po 
Goriških brdih, Furlaniji in Krasu. To ni zahtevno  
kolesarjenje in ga bomo sproti prilagajali kolesarjem. 
Ves čas kolesarjenja nas bo spremljal kombi, ki bo tudi 
prevažal vašo dodatno opremo. 
 

Datum: od 10. do 12. maja

Cena izleta je 145 EUR in vključuje:
prevoz na relaciji Kranj–začetek kolesarjenja–Kranj,  
avtomobilsko spremstvo (kombi) med kolesarjenjem, dve nočitvi 
z zajtrkom za vse dni kolesarjenja, prehrana med kolesarjenjem. 

Za vse dodatne informacije v zvezi z izleti in za prijave  
pokličite 031 38 26 25 (Grega) ali  
pišite na e-naslov: grega.flajnik@g-glas.si.
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DARJA IN JANEZ ŠTIBELJ 
FOTO: OSEBNI ARHIV

V sredo, ko je Tine prišel domov iz šole, 
je rekel, da ga je župnik povabil na ogled 
skokov v Willingen. Seveda si je skoke 
želel ogledati tudi mož Janez. Ko pa je 
Jera izvedela, da gresta ati in Tine na 
ogled smučarskih skokov, je v hiši za-
ropotalo, zavreščalo in zavpilo, da tudi 
ona hoče iti. Ker je bil v avtu prost še 
en sedež, je tudi Jera dobila svojo pri-
ložnost. Mož ji je razložil, da je pot dol-
ga, da se bodo vozili deset ur, a Jera je 
vztrajala pri svojem. Grem. In pika. V 
četrtek zvečer smo tako pripravili obla-
čila, sendviče in čaj. Otroka sta se iz mi-
nute v minuto bolj veselila, jaz pa zme-
raj manj. Zgodaj sta morala v posteljo. 
Pa ni bilo nobenega problema. Tudi za-
spala sta takoj. Jaz pa ne. Ob treh zjutraj 
smo se zbudili. Nobenega javkanja in 
stokanja, zakaj morata že vstati. Večji 
problemi so bili takrat, ko smo šli na 
morje. Oblekli so se, jaz sem jim pogrela 
čaj, spakirala še sendviče v nahrbtnik, 
pokrižala in so šli.
Petnajst do štirih so bili dogovorjeni pred 
župniščem. Pot jih je najprej vodila v Re-
teče, kjer so z g. Brankom Potočnikom, 
ki je tudi šel z njimi, darovali sv. mašo 
in se nato odpravili proti Willingenu, ka-
mor so prispeli okoli 13.30. Kilometrska 
pešpot jih je nato vodila od parkirišča do 
skakalnice. Ker so tja prišli dovolj zgodaj, 

so dobili dobro mesto za ogled skokov. 
Najprej so si ogledali dve seriji skokov za 
trening, nato še kvalifikacije. Skakalce 
so prosili za avtograme, z brati Prevc pa 
so se tudi slikali. Si predstavljate, kaj to 
pomeni otroku, ki skoke navadno gleda 
le na udobnem kavču pred televizijskim 
sprejemnikom. Da v živo vidi Noriakija 
Kasaija, ali kot mu naši otroci pravijo 
zlata čelada, pa Stefana Krafta, Daniela-
-Andréja Tandeja … in seveda Prevce. Po 
koncu kvalifikacij so si s Prevci izmenjali 
še nekaj besed, nato pa je prišel čas za 
slovo in povratek proti avtu.
Spet se je prilegla skoraj kilometer dol-
ga pešpot, da so se malo ogreli po sed-
mih urah stanja in navijanja na mrazu. 
Ko so prispeli do avtomobila, so odložili 
vsa nepotrebna oblačila, nekaj malega 
pojedli, nato je sledila dolga nočna vo-
žnja do doma. Začeli so delati izračune, 
kdaj bodo prispeli domov. Po uri vožnje 
pa se je zalomilo, kajti vse se je ustavi-
lo. Dobrih petsto metrov pred njimi se 
je namreč zgodila prometna nesreča. 
In so čakali. Čakali. Čakali. Med čaka-
njem so malo spali. Predvsem sta spala 
Tine in Jera. Po dveh urah in pol so na-
daljevali z vožnjo. Večji del poti je vozil 
g. Damjan. Malo pred Münchnom pa je 
volan prepustil Janezu. Tako je on vozil 
naslednje štiri ure do Jesenic, da se je 
neutrudni voznik lahko odpočil. Tam 

sta spet zamenjala mesti in okoli sed-
me ure zjutraj, s postankom v Retečah, 
kjer so odložili g. Branka, so se srečno 
vrnili domov. Srečni mož in otroka, da 
so doživeli tako izkušnjo, in srečna jaz, 
da so varno prispeli domov. Si predsta-
vljate, kako se počutiš ob desetih zvečer, 
ko prejmeš SMS in izveš, da tvoji naj-
dražji nekje daleč, daleč tam v Nemčiji 
že eno uro stojijo na avtocesti in čakajo 
v vrsti zaradi prometne nesreče. Okoli 
njih pa polno pločevine in mraz. Ti pa 
lahko le nemočen ležiš v topli postelji in 
upaš na najboljše. Naj omenim, da jim 
je v okolici Katschberga termometer 
zunanje temperature pokazal minus 17 
stopinj Celzija.
Seveda sta otroka takoj po prihodu do-
mov povedala, kaj in koga vse sta vide-
la, pokazala kartice, slike …. Komaj so 
utegnili pozajtrkovati. Ko je g. Damjan 
odšel, se je kmalu začel kreg, kdo bo 
imel kartice, komu jih bosta še dala …. 
Takrat je nastopil Janez in oba poslal v 
posteljo. Seveda nista hotela iti, čeprav 
se je videlo, da sta zelo utrujena. A sta 
šla in kmalu tudi zaspala. Popoldne, ko 
sta vstala, je bilo že bolje. Še dolgo časa 
jima bo v spominu ostala ta prijetna 
dogodivščina in izkušnja in zares smo 
hvaležni g. Damjanu, da jim je to omo-
gočil. In Bogu, da jih je srečne in zdrave 
pripeljal domov.

Ni ovir  
za Willingen
Niti 975 kilometrov dolga 
pot ne ustavi našega  
g. Damjana, da ne bi šel 
navijat za naše skakalce.

Skupna fotografija s Cenetom Prevcem, g. Damjanom, Jero, Tinetom in Janezom  

UREDNIŠTVO 

V zadnji številki Ratitovških obzorij je v pri-
spevku Peter Prevc znova športnik leta pri-
šlo do napake. Prejemnik bronaste plakete 
je bil Tine Habjan (gorski tek) in ne Tina Ha-
bjan, kot je bilo navedeno v prispevku. Za 
nenamerno napako se opravičujemo. 

Popravek
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Sobota, 22. 4. 2017 • Športna dvorana Železniki, ob 19. uri

ZADNJA ČLANSKA TEKMA ROKOMETNEGA DRUŠTVA ALPLES
Rokometno društvo Alples, T: 040 559 639, E: anze.kavcic@gmail.com

Sreda, 26. 4. 2017 • pred Športno dvorano Železniki (v primeru dežja  
v Kulturnem domu Železniki), ob 18. uri

OSREDNJA OBČINSKA PROSLAVA OB PRAZNIKU DELA
Kulturno umetniško društvo France Koblar, T: 031 564 545

Petek, 28. 4. 2017 • Športni park Rovn, ob 20. uri

PREDPRVOMAJSKA ZABAVA S SKUPINO RAVBARJI
Klub študentov Selške doline, Mladinski svet Železniki, T: 040 872 171,  
E: tina.mesec97@gmail.com

Nedelja, 30. 4. 2017 • Športni park Rovn, ob 20. uri

NAJ ŽIVI PRVI MAJ - ZABAVA S SKUPINO ČUKI
Klub študentov Selške doline, Mladinski svet Železniki, T: 040 872 171,  
E: tina.mesec97@gmail.com

Sreda, 10. 5. 2017 • Krajevna knjižnica Železniki, ob 17. uri

URA PRAVLJIC: EVROPSKE PRAVLJICE (KARLA B. RIHTARŠIČ)
Knjižnica Železniki, T: 04 51 01 490, E: zelezniki@knjiznica-skofjaloka.si

Petek, 12. 5. 2017 • Galerija Muzeja Železniki, ob 19. uri

KREKOVA KOČA NA RATITOVCU – RAZSTAVA OB 100 LETNICI SMRTI  
DR. J. E. KREKA
Muzejsko društvo Železniki, Muzej Železniki – Javni zavod Ratitovec,  
KD dr. Janez Ev. Krek Selca, T: 04 51 47 356

Sobota, 13. 5. 2017 • Krekova koča na Ratitovcu, od 7. do 14. ure

27. SREČANJE UDELEŽENCEV REKREATIVNE AKCIJE »PRIJATELJ RATITOVCA«
Planinsko društvo za Selško dolino Železniki, T: 031 613 426,  
E: lotric.lojze@gmail.com

Nedelja, 14. 5. 2017 • Dražgoše – Vodiška planina, ob 10. uri

POHOD IZ DRAŽGOŠ NA VODIŠKO PLANINO
Kulturno turistično društvo Dražgoše, T: 041 854 218

Četrtek, 18. 5. 2017 • Muzej Železniki, od 9. do 17. ure

DAN ODPRTIH VRAT V MUZEJU ŽELEZNIKI
Muzejsko društvo Železniki, Muzej Železniki – Javni zavod Ratitovec,  
T: 04 51 47 356

Sobota, 20. 5. 2017 • Soriška planina - Ratitovec, ob 6. uri

8. POHOD PO OBHODNICI RATITOVCA
Planinsko društvo za Selško dolino Železniki, T: 031 613 426,  
E: lotric.lojze@gmail.com

Sobota, 20. 5. 2017 • Igrišče na Zalem Logu, ob 20. uri

ZELEFEST – ZABAVA Z ANSAMBLOM POGUM
Kulturno turistično društvo Zali Log, T: 031 856 968

Nedelja, 21. 5. 2017 • start v Lajšah pri cerkvi sv. Jedrt, ob 6.30

ANDREJKIN KROG (SV. JEDRT, SV. KRIŽ, SV. MIKLAVŽ,  
SV. MOHOR, SV. JEDRT)
Turistično društvo Selca, W: www.selca.si

Nedelja, 21. 5. 2017 • start v centru vasi Selca, ob 10.30

KREKOV POHOD  (DO CERKVE SV. JEDRT V LAJŠAH)
Turistično društvo Selca, W: www.selca.si

Nedelja, 21. 5. 2017 • Igrišče na Zalem Logu, ob 15. uri

ZELEFEST – VODEN POHOD PO POTI OKOLI ZALEGA LOGA
Kulturno turistično društvo Zali Log, T: 031 856 968

Nedelja, 21. 5. 2017 • v cerkvi sv. Petra v Selcih, ob 19. uri

KREKOVO LETO: DR. JANEZ EVANGELIST KREK - DUHOVNIK
Kulturno društvo dr. Janez Ev. Krek Selca, W: www.janezevangelistkrek.si

Petek, sobota, 26. in 27. 5. 2017 • Kulturni dom Železniki, od 19. do 19. ure

24 UR KLEKLJANJA
Turistično društvo Železniki T: 031 876 535

Petek, 26. 5. 2017 • Dražgoše, gledališče Za plotom, ob 21. uri

PREDSTAVA NA PROSTEM: CIGAN ČAROVNIK
Kulturno turistično društvo Dražgoše, T: 031 668 696

Sobota, 27. 5. 2017 • Dražgoše, gledališče Za plotom, ob 21. uri

PREDSTAVA NA PROSTEM: CIGAN ČAROVNIK
Kulturno turistično društvo Dražgoše, T: 031 668 696

Sobota, 27. 5. 2017 • Lajše - Brezje, ob 5.30

TRADICIONALNO ROMANJE NA BREZJE
Športno kulturno turistično društvo Lajše, T: 041 848 530

Nedelja, 28. 5. 2017 • Davča

ZADNJI MAJ
Turistično društvo Davča, T: 041 350 240

Nedelja, 28. 5. 2017 • Sorica - Rotk, ob 14.30

POHOD POD OBRONKI RATITOVCA
Turistično društvo Sorica, T: 051 221 554

Petek, 2. 6. 2017 • Kulturni dom Železniki, ob 20. uri

PREDSTAVITEV CD PLOŠČE: MOJE ORGLICE
France Čufar, T: 040 854 748

Nedelja, 4. 6. 2017 • pred cerkvijo v Dražgošah, ob 8.45

50 LET CERKVE V DRAŽGOŠAH – RAZSTAVA NA PROSTEM
Kulturno turistično društvo Dražgoše in Župnija Dražgoše, T: 031 216 832

Nedelja 11. 6. 2017 • Stara Loka, ob 20. uri

PREDSTAVA: CIGAN ČAROVNIK
Kulturno turistično društvo Dražgoše, T: 031 668 696

Petek, 16. 6. 2017 • Galerija Muzeja Železniki, ob 19. uri

POT IGRE, POT SVOBODE. LESENE IGRAČE SKOZI DVE STOLETJI –  
AVTOR MOHOR DEMŠAR
Muzejsko društvo Železniki, Muzej Železniki – Javni zavod Ratitovec, 
 T: 04 51 47 356

Sobota, 17. 6. 2017 • Športni park Dašnica

4. DAN ROKOMETA
Rokometno društvo Alples, T: 040 559 639, E: anze.kavcic@gmail.com

Prireditve v mesecu aprilu, maju in juniju 2017        



Domel je  vodilno globalno razvojno in proizvodno 
podjetje elektronsko komutiranih in univerzalnih 
motorjev. Naše izdelke najdete v premium segmentu 
gospodinjskih aparatov, v avtomobilskih in ostalih 
komercialnih in industrijskih aplikacijah.

Glavne prednosti naših proizvodov so:
visok izkoristek, nizek hrup in zanesljivost.

Proizvodi so rezultat našega lastnega razvoja in 
tehnologije.

Domel, d.o.o., Otoki 21, 4228 Železniki, Slovenija, Tel.: +3864 51 17 100, Fax: +3864 51 17 106, www.domel.com, e-mail: info@domel.com
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Pri Športno-kinološkem društvu Železniki 
šolamo in vzgajamo pse in njihove lastnike 
oz. skrbnike po sodobnih metodah, izogiba-
mo se kazni in prisili. Šolanje pri nas temelji 
na pozitivni motivaciji psov in izkoriščanju 
njihovih nagonov ter metodi potrjevanja 
želenega vedenja. Ključna je vzgoja lastnika, 
da zna pravilno ravnati s psom v urbanem 
okolju in da zna vzpostaviti takšno nave-
zavo, ki bo dobro vplivala na delo s psom. 
Šolanje poteka v majhnih skupinah, zato se 
lahko posvetimo vsakemu tečajniku pose-
bej. Naši inštruktorji imajo opravljene licen-
ce pri Kinološki zvezi Slovenije. 
Šolanje po programu male šole priporoča-
mo prav vsem psom, ne glede na starost, 
poreklo ali velikost psa. V mali šoli učimo 

osnov z velikim poudarkom na pravilnem 
igranju lastnika s psom in pravilnem potrje-
vanju psa za ponujeno vedenje. Za potrje-
vanje želenega vedenja uporabljamo kliker 
tehniko. Ti tečaji potekajo v skupinah do 
največ osem tečajnikov, šolamo po potrebi 
tudi individualno, čeprav je že znotraj skupi-
ne veliko individualnega pristopa. Mala šola 
je uvod in dobra popotnica v nadaljevalno 
šolanje. V malo šolo vpisujemo pse od 2,5 
meseca do enega leta starosti pa tudi starej-
še, odvisno od posameznega psa in znanja. 
V program B-Bh vpisujemo pse z opravljeno 
malo šolo od starosti osem mesecev, lahko 
je tudi kakšen mesec starejši, odvisno od 
predznanja. V programe IPO, ki so sestavlje-
ni iz vaj sledenja, poslušnosti in vaj obrambe 

Lepo vzgojen pes je  
v veliko veselje
Pri Športno-kinološkem društvu Železniki šolamo po več programih. 
Šolanje že poteka, še vedno se lahko pridružite mali šoli. Delo poteka 
v majhnih skupinah z individualnim pristopom. Uspešni smo tudi s 
prevzgojo problematičnih psov.

vpisujemo pse z opravljenim mednaro-
dnim B-Bh izpitom. V program agilitya vpi-
sujemo vse pse, ki so opravili vsaj program 
male šole. Tudi te tečaje vodimo v majhnih 
skupinah, po potrebi tudi individualno. 
Spomladanski tečaji na vseh stopnjah že 
potekajo, vendar v malo šolo vpisujemo 
tudi med letom in z individualnim pristo-
pom nadomestimo zamujeno. Svetujemo 
pa, da se v malo šolo vključite s psom, ko 
je ta še zelo mlad! Tako ne bo treba popra-
vljati napak, ki ste jih morda že storili. 
V društvu se zelo uspešno ukvarjamo s 
prevzgojo problematičnih psov, ki jih je 
žal zelo veliko. Organiziramo pa tudi tečaje 
za razstavljavce - kako pravilno predstaviti 
psa v najboljši luči.


