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ANA ŠUBIC

Tako kot vsako leto so tudi letos na prireditvi ob občinskem 
prazniku podelili priznanja devetošolkam in devetošolcem, 
ki so imeli v vseh letih osnovne šole izjemen uspeh, ter dija-
kom oz. dijakinjam za odličen uspeh v vseh letih srednje šole.
Osnovno šolo Železniki je konec lanskega šolskega leta za-
pustilo osemnajst odličnjakov. To so: Sara Benedičič, Aljoša 
Demšar, Vasja Demšar, Maja Luznar, Krištof Mohorič, Tin-

kara Mohorič, Nataša Rovtar, Stella Sirnik, Nika Berce, Tina 
Šmid, Tara Benedičič, Jaka Jelenc, Nejc Mohorič, Erika Mra-
vlja, Nika Prevc, Gaber Rakovec, Gaber Rant in Gašper Tolar. 
Poleg izjemnih osnovnošolcev so se priznanj iz rok župana 
Antona Luznarja razveselile še tri odličnjakinje iz srednjih 
šol. To so: Lora Štravs, ki je končala Škofijsko klasično gimna-
zijo, Breda Gartner, ki je obiskovala Srednjo šolo za farmacijo, 
kozmetiko in zdravstvo, ter Valerija Benedičič, nekdanja dija-
kinja Biotehniškega centra Naklo, smer hortikulturni tehnik.
"Nadpovprečne uspehe ste dosegli z nadarjenostjo, pridnostjo 
in vztrajnostjo. Želim vam uspešno šolanje tudi naprej tako v 
srednjih šolah kakor tudi na univerzah. Sprejmite nove izzi-
ve, zaupajte vase in izkoristite doslej pridobljena znanja. Želim 
vam, da se uspešno izšolate za poklic, ki ga želite opravljati, in 
vse dobro na vaši nadaljnji poti," je župan nagovoril odličnjake.
V nagovoru se je dotaknil tudi izobraževanja na daljavo v 
spomladanskem času in spomnil, da so prva generacija, ki 
se je soočila s takim načinom učenja. Po izboljšanju razmer 
so se sicer vrnili v šole in na OŠ Železniki so uspeli izpeljati 
tudi valeto, tako da so se devetošolci vsaj dostojno poslovili od 
osnovnošolskega izobraževanja in učiteljev, maturantje pa so 
bili letos v večini primerov prikrajšani za maturantski ples, 
je dejal župan. Prav tako so bili odličnjaki iz Železnikov letos 
prikrajšani za izlet v Gardaland, s katerim jih vsako leto na-
gradi občina, bodo pa v priljubljeni zabaviščni park povablje-
ni prihodnje leto z naslednjo generacijo odličnjakov.

Priznanja za enaindvajset odličnjakov
Prejelo jih je osemnajst zdaj že nekdanjih učenk in učencev in tri maturantke. 

Župan Anton Luznar z nekdanjimi učenkami in učenci OŠ Železniki, ki so imeli vsa leta osnovne šole izjemen uspeh. / Foto: arhiv Občine 
Železniki (Igor Mohorič Bonča)

Zdaj že nekdanje dijakinje, ki so bile odlične vsa leta srednje šole: 
Valerija Benedičič, Breda Gartner in Lora Štravs / Foto: Gorazd Kavčič



OBČINSKE NOVICE | 3 

ANA ŠUBIC, FOTO: GORAZD KAVČIČ

Zaradi razmer, povezanih s koronavi-
rusom, so se v Železnikih odločili za-
makniti prireditev ob občinskem pra-
zniku s konca junija na jesen. Železniki 
namreč praznujejo 30. junija, v spomin 
na ta dan leta 973, ko so bili v posebni 
darilni listini prvič omenjeni kraji iz Se-
lške doline. Praznik so tokrat počastili v 
petek, 18. septembra. Namesto slavno-
stne akademije so pripravili prireditev 
v manjšem obsegu, poleg tega pa so jo 
prestavili na prosto in zaprli za javnost.
Osredotočili so se na podelitev priznanj. 
Župan Anton Luznar je podelil občin-
sko plaketo zgodovinarju in geografu 
Vincenciju Demšarju, ki sicer že dobrih 
45 let živi v Škofji Loki, a je pustil pečat 
tudi v svoji rojstni občini Železniki. Kot 
zgodovinar se rad posveča tudi razisko-
vanju preteklosti svojih domačih kra-

jev. Plakete je bil zelo vesel, dejal je, mu 
predstavlja spodbudo za nadaljnje delo. 
Župan se mu je zahvalil za njegovo delo 
in aktivnosti, ki jih je namenil občini Že-
lezniki in njenim občanom na različnih 
področjih. "Tudi zaradi vašega prispevka 

je življenje v naši občini lepše in boljše," 
je pristavil Luznar. Župan je podelil še 
priznanja zdaj že nekdanjim devetošol-
kam in devetošolcem za izjemen uspeh v 
vseh letih šolanja ter trem dijakinjam, ki 
so bile odlične vsa štiri leta srednje šole.

Ob občinskem prazniku podelili priznanja 
S podelitvijo priznanj so septembra v Železnikih počastili letošnji občinski praznik. 

Zaradi ukrepov, povezanih s koronavirusom, je prireditev potekala v manjšem obsegu.

OBČINSKI SVET
OBČINE ŽELEZNIKI

podeljuje 

plaketo za leto 
2020

VINCENCIJU DEMŠARJU
(rojen 21. januarja 1941, stanujoč  
Kopališka ulica 22, Škofja Loka).

UTEMELJITEV:
Vincencij Demšar se je rodil 21. 1. 1941 v 
vasici Osojnik pod Blegošem kot pred-
zadnji izmed trinajstih otrok v Štulčevi 

družini. Osnovno šolo je šest let obisko-
val na Zalem Logu in nato nižjo gimna-
zijo v Železnikih. Šolanje je s pomočjo 
štipendije nadaljeval na učiteljišču v 
Tolminu. Po služenju vojaškega roka je 
na Filozofski fakulteti v Ljubljani štu-
diral zgodovino in geografijo in študij 
uspešno zaključil. 
Leta 1975 si je z ženo Ljubo ustvaril dom 
in družino v Škofji Loki. Rodili so se 
jima štirje otroci. 
Aktivno politično pot je začel novembra 
1989 kot ustanovni član Slovenskih kr-
ščanskih demokratov. Prvi občinski De-
mos v Sloveniji je bil ustanovljen prav v 
njegovi domači hiši v Škofji Loki. Na pr-
vih demokratičnih volitvah v Republiki 
Sloveniji, leta 1990, je v občini Škofja Loka, 
ki je takrat obsegala zdajšnje štiri občine 
– tudi občino Železniki, Demos tudi zma-
gal. G. Demšar je postal predsednik izvr-
šnega sveta občine Škofja Loka in to funk-
cijo opravljal do konca leta 1994. S 1. 1. 1995 
pa je bil imenovan za načelnika upravne 
enote Škofja Loka. V volilni enoti, kamor 
sodi tudi občina Železniki, je bil leta 1996 
na listi Slovenskih krščanskih demokra-
tov izvoljen za poslanca v Državni zbor 
Republike Slovenije. 
G. Demšar je v vseh teh letih, sploh pa po 
upokojitvi leta 2002, kot zgodovinar in 

geograf pustil pečat tudi v naši občini. 
Svoje prispevke redno objavlja v zborni-
ku Železne niti. V župniji Železniki že 14. 
leto vodi zgodovinsko skupino, izdali so 
dve knjigi o znamenjih in kapelicah v 
naših krajih. Na pobudo brata Andreja 
Demšarja se je lotil raziskovalnega dela 
o padlih vojakih med 1. svetovno vojno 
iz župnije Železniki. Zgodovinska skupi-
na, Krajevna skupnost Železniki in Ob-
čina Železniki so nato leta 2018 na cer-
kvi sv. Frančiška Ksaverija v Železnikih 
odkrile spominsko ploščo vsem padlim 
med 1. svetovno vojno iz župnije Žele-
zniki. Že nekaj let pa omenjena skupina 
tudi pridno zbira podatke o zgodovini 
Župnije Železniki, ki bo leta 2022 pra-
znovala 400. obletnico ustanovitve. 
G. Demšar je človek z veliko talenti, iz-
jemno energijo, odločen, načelen, celo 
trmast in – kot pravi sam – neizmerno 
radoznal in veren domoljub. V svojem 
življenju je opravljal različne naloge in 
dela ter s tem tudi v svoji rojstni občini 
pustil neizbrisen pečat.

Predlagatelja: Občinski odbor SLS Žele-
zniki in Zgodovinska skupina pri Župni-
ji Železniki

Obrazložitev pripravil: Matej Šubic
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Občinski svetniki so se konec septem-
bra sestali na 13. redni seji.
Najprej so se seznanili z ustanovitvijo in 
delovanjem Javnega podjetja Komunala 
Škofja Loka, d. o. o. Sklenili so, da Občina 
Železniki dovoljuje prenos izvajanja zbi-
ranja komunalnih odpadkov na njenem 
območju od sedanjega koncesionarja, 
delniške družbe Loška komunala na no-
voustanovljeno Javno podjetje Komunala 
Škofja Loka. V. d. direktorice novega podje-
tja Olivera Malijanska jim je pojasnila, da 
so se v občini Škofja Loka Loški komunali 
začele iztekati koncesije za oskrbo s pitno 
vodo, odvajanje in čiščenje odpadnih voda 
ter zbiranje odpadkov, ki so bile sklenje-
ne za 20 let in za dve leti podaljšane, zato 
so se po preteku tega obdobja tudi zaradi 
vpisa pravice do vode v ustavo odločili za 
ustanovitev javnega podjetja. "Javno pod-
jetje je kupilo delnice Loške komunale in z 
njeno pripojitvijo bo prevzelo vsa osnovna 
sredstva, delavce in dejavnost ter v občini 
Škofja Loka začelo izvajati vse tri dejavno-
sti s 1. januarjem 2021. S pripojitvijo Loške 
komunale bo javno podjetje njen univer-
zalni pravni naslednik, kar posledično 
pomeni, da vstopi tudi v vse sklenjene po-
godbe Loške komunale. Z njo ima Občina 
Železniki sklenjeno koncesijsko pogodbo 
za zbiranje odpadkov, ki traja še do leta 
2026," je razložila Malijanska. Vpis javnega 
podjetja kot novega lastnika delnic Loške 
komunale bo predvidoma izveden še ta 
mesec, v novembru in decembru predvi-
devajo postopke pripojitve obeh podjetij. 
Še pred koncem leta nameravajo občin-
skemu svetu predložiti tudi elaborat s ce-
nami za prihodnje leto in verjetno tudi za 
2022. Svetnik Janez Thaler je dejal, da upa, 
da bo kakovost storitve v Železnikih osta-
la na sedanji ravni in da ne bo povišanja 
cen, saj da na račun statusa podjetja ne bi 
smelo priti do podražitve.

DODATEN DENAR ZA SANACIJO  
BREŽINE NA PLAVŽU

Občinski svet je sprejel tudi drugi reba-
lans občinskega proračuna. Načrtujejo 
slabih osem milijonov evrov prihodkov 

in 8,4 milijona evrov odhodkov, kar je 
136 tisoč evrov oz. slaba dva odstotka več 
kot prej. Proračunski primanjkljaj bodo 
pokrili z ostankom sredstev na računu 
in 131 tisoč evri brezobrestnega kredita. 
Največjo spremembo predstavlja po-
višanje postavke za sanacijo skalnega 
pobočja nad naseljem Na plavžu, in si-
cer za 124 tisoč evrov na 672 tisoč evrov. 
Kot je pojasnil župan Anton Luznar, je bil 
popis del večji, prav tako tudi ponudbi, ki 
so ju prejeli na razpis za izvajalca, zaradi 
česar se nadejajo večjega sofinanciranja 
države, prav tako pa so nekoliko pove-
čali še občinski delež. Predvideni delež 
sofinanciranja z okoljskega ministrstva 
tako po novem znaša 532 tisoč evrov oz. 
129 tisoč evrov več kot prej, iz občinskega 
proračuna pa nameravajo prispevati 140 
tisoč evrov, od tega 40 tisoč iz rezervnega 
sklada. Poleg tega so z rebalansom iz pro-
računa izvzeli 25 tisoč evrov za evropski 
projekt, ki bi ga morali izvajati v času Čip-
karskih dnevov, a so ga zaradi situacije, 
povezane s koronavirusom, prestavili na 
prihodnje leto.
Svetniki so se seznanili tudi s poročilom 
o izvrševanju občinskega proračuna v le-
tošnjem prvem polletju. Prihodki so bili 
realizirani v višini dobrih treh milijonov, 
kar predstavlja 39-odstotono realizacijo 
glede na sprejeti proračun, odhodki pa 
27-odstotno oz. v višini 2,2 milijona evrov.
Na predlog KUD France Koblar so Alen-
ko Bertoncelj imenovali za predstavnico 
Občine Železniki v Svetu območne iz-
postave Javnega sklada RS za kulturne 
dejavnosti Škofja Loka, župana Antona 
Luznarja pa so na predlog občinskega 
odbora SLS znova imenovali za kandi-
data za člana Razvojnega sveta Gorenj-
ske regije, v katerem je bil že do zdaj 
predstavnik občine.

ŠTEVILNA VPRAŠANJA IN POBUDE

Pri točki vprašanja in pobude so se svetni-
ki zadržali dobro uro. V zvezi s pobudami 
glede tržnega prostora je župan pojasnil, 
da sicer razmišljajo o njegovi ureditvi pri 
pošti, imajo pa v občinski upravi nekaj 
pomislekov. V primeru gradnje doma sta-
rejših Na Kresu bi del stanovalcev zača-

sno lahko parkiral pred pošto, prav tako 
ob načrtovanem urejanju komunalnih 
vodov in parkirišč v tem delu naselja, 
lokacija pa bi jim prišla prav tudi ob re-
konstrukciji mostu čez Češnjico ob ureja-
nju poplavne varnosti, zato razmišljajo, 
da bi mogoče kazalo s tržnico malo po-
čakati. Župan je povedal tudi, da imajo 
za prihodnje leto v izboru veliko projek-
tov, od nedavnega tudi predlog direkci-
je za podpis sporazuma za nadaljevanje 
gradnje pločnika na Logu, in da se bodo 
skupaj odločili, katere bo možno izpeljati. 
Tomaž Demšar je predlagal, naj občina 
poišče rešitev za izvajanje dnevnega var-
stva starejših, saj da se gradnja doma 
utegne zamakniti. Tomaž Weiffenbach je 
opozoril na težave turističnih društev pri 
izvajanju prireditev v času koronavirusa. 
Čeprav je župan v zvezi s sofinanciranjem 
turistične dejavnosti avgusta s sklepom 
odpravil določbo, da mora društvo za pri-
dobitev sredstev javnega razpisa imeti 
tudi vodilno prireditev, in tako omogo-
čil koriščenje sredstev za vsako izvedeno 
aktivnost, pa Weiffenbach meni, da bi 
morali odpraviti tudi vračanje denarja 
za neizvedene aktivnosti, saj da bo to za 
manjša društva velik udarec. Blaž Vrhunc 
je glede sofinanciranja vseh družbenih 
dejavnosti, tudi športa in kulture, predla-
gal, da bi vzpostavili fond za neporabljena 
sredstva, ki bi počakala na naslednje leto.  
Franc Tušek se je obregnil ob pridobivanje 
služnosti za kolesarsko povezavo v Selcih; 
po njegovem je šlo v določenih primerih 
za neprimeren pristop do lastnikov ze-
mljišč. Odboru za gospodarstvo je pre-
dlagal, naj se vključi v iskanje rešitev za 
prihodnji razvoj Toplarne, ki jo čaka uki-
nitev soproizvodnje elektrike in zaključek 
podporne sheme pa tudi odhod direktor-
ja. Jurij Demšar je denimo opozoril na 
nujnost zagotovitve dodatnih površin za 
potrebe obrtne cone, Božo Prezelj pa na 
problematičnost določenih podorov na ce-
stah v Davči. Zanimalo ga je tudi, kako je 
z asfaltiranjem parkirišča pred ribiškim 
domom, a je dobil odgovor, da je precejšen 
del na kmetijskem zemljišču, kar je treba 
najprej rešiti s spremembo Občinskega 
prostorskega načrta.

Odpadke bo prevzelo novo javno podjetje
Občinski svetniki so soglašali, da v občini Železniki zbiranje odpadkov z novim letom 
prevzame Komunala Škofja Loka, ki bo nasledila sedanjega koncesionarja Loško 
komunalo. Sprejeli so tudi drugi rebalans občinskega proračuna.
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Občina prav te dni zaključuje največjo letošnjo investicijo v 
ceste – 221 tisoč evrov vredno rekonstrukcijo odseka Štulc–
Jurež v Zgornji Davči. Na skoraj 900 metrih ceste so utrdili 
in razširili vozišče, zgradili podporne zidove in poskrbeli za 
odvodnjavanje. Ob prvem primernem vremenu sledi asfalti-
ranje. Pri urejanju ceste Rotek–Zgornje Danje–Tokra–Ravne–
Šurk, za katero so namenili več kot 190 tisoč evrov, so po be-
sedah občinskega svetovalca za komunalno dejavnost Roka 
Pintarja imeli precej težav z izvajalcem. Na odseku Šurk–Rav-
ne so dela potekala dobro, težave pa so bile na dveh odsekih: 
od Zgornjih Danj proti Sorici in od Torke proti Zabrdu, kjer je 
bila drenaža slabo izdelana in je prihajalo do zastajanja vode. 
S temeljitim nadzorom jim je uspelo doseči, da je izvajalec 
nepravilnosti odpravil.
Še vedno poteka gradnja podpornega zidu na cesti v Megu-
šnico, investicija naj bi bila končana do 10. novembra. "Pod-
pisana je tudi pogodba za ureditev struge vodotoka v Dašnici 
od hišnih številk 70 do 76. Pridobivamo soglasja, v kratkem 
naj bi sledila uvedba v delo, rok za dokončanje pa je 25. no-
vember," je razložil. Prav tako so sklenili pogodbo za sanacijo 
mostov v Dašnici, izvajalca so že uvedli v delo.
V Zabrekvah so uredili hudourniško grapo, dela so bila precej 
zahtevna. V Sorici so uredili meteorni kanal, v Kališah odvo-
dnjavanje in na Studenem iztok iz Potokarjevega grabna, v 
Selcih pri šoli so uredili prehod za pešce na regionalni cesti, 
v sodelovanju s Krajevno skupnostjo Dolenja vas pa cesto na 
Hudem. Sanirali so tudi odsek od Prtovča do lovskega doma, 
kjer so uredili drenažo in dva prepusta ter nasuli cesto.
Izpeljali so tudi že večji del programa asfaltiranja občinskih 
cest: asfaltirali so krajši odsek ceste Zg. Sorica–Sp. Sorica, to 
je Tclnov klanec v Zgornji Sorici, cesto od Groharjevega spo-
menika proti Tolcu, obračališče na Zalem Logu, cesto Kapel-
ca–Podrovnk v Lajšah, dva kratka odseka v Kališah in Selcih 
na Klincu ter javni poti do Bohinca v Martinj Vrhu in na Gabr-
co v Dražgošah, kjer so v dogovoru z Elektrom Gorenjska pre-
plastili še cesto skozi del vasi Pri Cerkvi. V teh dneh potekajo 
še dela za asfaltiranje dobrega kilometra ceste do Sorčana in 
Krivca v Davči.

Nadaljujejo tudi postopke za sanacijo brežine Na plavžu. Na 
razpisu za izvajalca je bila med dvema prijavljenima ponu-
dnikoma cenovno bolj ugodna ponudba podjetja Eho projekt, 
d. o. o., s partnerjema Miha Doles, s. p., in Kaskader, d. o. o., ki 
so za prvo fazo sanacije oddali 657 tisoč evrov vredno ponud-
bo. "Še vedno čakamo, da nam okoljsko ministrstvo odobri 
sredstva. Uradne potrditve še ni, a pravijo, da je denar zagoto-
vljen," je povedal Pintar.
"Dobili smo tudi projektno dokumentacijo za ureditev središča 
Sorice in pločnika na Zalem Logu, izbrali smo že ponudnika 
za recenzijo obeh projektov. Prav tako računamo, da bomo v 
kratkem dobili ponudbo za projektno nalogo za ureditev ploč-
nika od križišča za Alples do novega naselja na Studenem. 
Obljubljeno je, da bo izdelana do konca novembra," je pojasnil.

DELA NA DRŽAVNIH CESTAH

Direkcija za infrastrukturo je v sodelovanju z občino na re-
gionalni cesti na Rudnem uredila avtobusni postaji, pločnik 
in javno razsvetljavo. Ta čas skupaj urejata odvodnjavanje 
ter meteorno in fekalno kanalizacijo na približno 150 metrov 
dolgem odseku pri cvetličarni na Studenem. Dela naj bi bila 
končana v prvi polovici tega meseca.
Direkcija je pred kratkim končala tudi ureditev cestnih odse-
kov ob lani saniranih brežinah pri davškem mostu in dober ki-
lometer naprej od Zalega Loga (blizu odcepa za Ravne), v okvi-
ru rednega vzdrževanja pa še letos namerava izvesti strojno 
krpanje poškodovanega vozišča pred saniranim odsekom nad 
Zalim Logom. 
Za potrebe sanacije usada na regionalni cesti v Dačvi na lo-
kaciji med Hlipovo Rupo in Podmejačevim Logom so se pred 
kratkim lotili geološko mehanskih preiskav. Pogodba za pro-
jektiranje je podpisana, izvedba pa je predvidena v prvi po-
lovici prihodnjega leta. Za sanacijo plazu na regionalni cesti 
blizu Lajš je v zaključni fazi recenzija projektne dokumentaci-
je. Izvedbo javnega naročila za izbor izvajalca sanacije direk-
cija načrtuje še letos, izvedbo del pa v prihodnjem letu. Kot je 
pojasnil Pintar, ima direkcija v pripravi tudi projektno nalogo 
za sanacijo plazenja terena pod spomenikom v Dražgošah. 
"Projektanta nameravajo izbrati še letos, prihodnje leto pa 
načrtujejo izdelavo projektne dokumentacije."

Dela na cestah večinoma končana
Poleg daljših odsekov, kot sta Štulc–Jurež v Zgornji Davči in Ravne–Šurk, so uredili  
in asfaltirali tudi številne krajše odseke lokalnih cest in javnih poti.

V Martinj Vrhu so asfaltirali dobrega pol kilometra ceste do Bohinca. Na regionalni cesti pri šoli v Selcih so uredili prehod za pešce.
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OBČINA ŽELEZNIKI

Plačilo parkirnine je mogoče samo brezgotovinsko, to je s krat-
kim sporočilom SMS (le za 24-urno parkiranje) ali s pomočjo 
mobilne aplikacije EasyPark. Navodila za plačilo parkirnine z 
navedeno območno kodo parkirišča so na voljo na obvestilnih 
tablah na vseh parkiriščih in na spletni strani Občine Železni-
ki. Parkirnino je mogoče plačati za en dan (24 ur), en mesec (30 
dni) ali za eno leto (365 dni). Cena parkiranja je enaka za vsa 
parkirišča na Prtovču: 

24 ur 2 EUR 

30 dni 8 EUR

365 dni 48 EUR

Za plačilo parkirnine s sporočilom SMS je treba na telefon-
sko številko 031 20 90 20 poslati SMS-sporočilo z naslednjo 
vsebino: OBMOČNA KODA PARKIRIŠČA [presledek] REGISTRSKA 
OZNAKA VOZILA. Pri plačilu z mobilno aplikacijo, ki je na voljo 
za prenos na AppStore in GooglePlay, uporabnik enkrat vnese 
v aplikacijo svojo telefonsko številko, registrsko oznako vozi-
la, območno kodo parkirišča in podatke o svoji kreditni karti-
ci (Mastercard, Visa, Diners, Amex) ali PayPalu. 
Uporabniki storitve plačila parkirnine lahko v primeru težav 
pokličejo na dežurno telefonsko številko: 05 88 88 023 ali piše-
jo na pomoc@easypark.net.

Območne kode parkirišč:

Prtovč 1 (pod cerkvijo) OBMOČNA KODA: 461

Prtovč 2 (nad cerkvijo) OBMOČNA KODA: 461

Prtovč 3 (ob koči Na Toli) OBMOČNA KODA: 462

Pri plačilu mesečne ali letne parkirnine ni pomembno, ali 
uporabnik vtipka kodo 461 ali 462, pri plačilu dnevne parkir-
nine mora uporabnik obvezno vtipkati kodo parkirišča, na 
katerem parkira.
Plačilo mesečne ali letne parkirnine ne pomeni najema par-
kirnega mesta, ampak le ugodnost za pogostejše uporabni-
ke pri plačilu parkiranja na parkiriščih na Prtovču, dokler ta 
niso zasedena. Občina Železniki ne jamči, da bo tudi v najhuj-
ših turističnih konicah na voljo dovolj prostih mest za parki-
ranje. V času svetih maš na Prtovču lahko na parkiriščih pri 
cerkvi (Prtovč 1 in Prtovč 2) brezplačno parkirajo vsi obisko-
valci Prtovča, torej ne samo udeleženci svete maše.
Cilj plačljivega parkiranja je zagotoviti varnost in nemoteno 
obdelovanje zemljišč prebivalcem Prtovča, kamor zaradi ne-
vestno parkiranih avtomobilov pogosto ne bi mogla dospeti 
niti intervencijska vozila. Sredstva od pobrane parkirnine 
bodo namenjena Vaškemu odboru Podlonk-Prtovč in bodo 
pravzaprav nekakšen prispevek obiskovalcev Prtovča in Rati-
tovca ožji lokalni skupnosti za urejanje prometne in turistič-
ne infrastrukture. 

Plačljivo parkiranje  
na Prtovču
Na podlagi Odloka o ureditvi mirujočega 
prometa v Občini Železniki, sprejetega 
v letu 2019, je Občina Železniki na 
parkiriščih na območju Prtovča začela 
zaračunavati parkirnino. Gre za parkirišči 
pri cerkvi in parkirišče ob Lovski koči Na 
Toli, ki ga je občini dala v najem Lovska 
družina Železniki.

ANA ŠUBIC

Občina Železniki je konec septembra na 
ministrstvo za infrastrukturo oddala vlo-
go za sofinanciranje kolesarske povezave 
Železniki–Selca. Gre za enega od projek-
tov v okviru dogovora za razvoj gorenjske 
regije, ki jih vodi regionalna razvojna 
agencija BSC Kranj. Investicija je ocenjena 
na 1,6 milijona evrov, od tega ima obči-
na na razpolago okoli 1,2 milijona evrov 
nepovratnih sredstev za razvoj regij. Se-
daj morajo počakati na odločbo, sledil bo 

razpis za izbiro izvajalca. Občinski sveto-
valec za investicije Peter Košir meni, da bi 
izvedbo investicije lahko začeli spomladi 
prihodnje leto, končali pa naj bi jo v treh 
letih.
Zadovoljen je, da jim je uspelo pravoča-
sno pripraviti vso potrebno dokumenta-
cijo. Izdelali so PZI projektno dokumen-
tacijo, pridobili soglasja soglasjedalajcev 
in sklenili služnostne pogodbe z lastniki 
zemljišč na trasi 7,5 kilometra dolge po-
vezave. Zadnji del trase v Selcih so morali 
prilagoditi, ker se jim z lastniki zemljišč 

ni uspelo dokončno dogovoriti. "Slabih 
350 metrov trase ne bo šlo ob regionalni 
cesti, ampak po občinski cesti mimo pod-
jetja Lotrič meroslovje do središča Selc," je 
razložil Košir.
Pripravljajo tudi projektno dokumenta-
cijo za nadaljevanje kolesarske povezave 
do Dolenje vasi. "Začeli smo se dogovarjati 
z lastniki zemljišč. Upam, da se nam bo 
uspelo dogovoriti in da bomo v primeru 
neporabljenih sredstev na ravni regije 
lahko oddali še vlogo za sofinanciranje 
kolesarske povezave Selca–Dolenja vas."

Oddali vlogo za kolesarsko povezavo
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V PGD Železniki so se septembra raz-
veselili novega gasilskega vozila s ci-
sterno, za katero so si prizadevali vrsto 
let. Dosedanja avtocisterna AC-16/50 je 
namreč stara 32 let. Lani so kupili pod-
vozje, letos pa je sledila še nadgradnja 
v avtocisterno AC-25/70 z maksimalnim 
pretokom vode 2500 litrov na minuto in 
kapaciteto rezervoarja za sedem tisoč li-
trov vode. "Ker je naš požarni okoliš ve-
lik, hidrantnega omrežja pa ni povsod, 
smo se odločili za večjo količino vode, ki 
jo lahko pripeljemo s seboj. S to pridobi-
tvijo smo poskrbeli za boljšo opremlje-
nost društva in večjo varnost občanov," 
je poudaril poveljnik Jože Kamenšek.
Novo gasilsko vozilo bo stalo med 270 in 
280 tisoč evri. "Občina je prispevala 200 
tisoč evrov, ostalo breme pa je padlo na 
nas, gasilce," je razložil predsednik PGD 
Železniki Miloš Kamenšek. Skladno z 
dogovorom med občinskim gasilskim 
poveljstvom in Občino Železniki je na-
mreč ta prispevala 70 odstotkov de-
narja, 30 odstotkov pa mora zagotoviti 
društvo z lastnimi sredstvi. V društvu 
so hvaležni občini ter občanom in vsem 
ostalim donatorjem, ki so kakorkoli pri-
spevali k nakupu in izdelavi nove avto-
cisterne, saj je brez njihove pomoči še 
ne bi imeli v garaži. Miloš Kamenšek 
je še posebej poudaril veliko podporo 
Domela, Nika in Alplesa pa tudi manj-
ših podjetij, ki jim stojijo ob strani. "Ne 

smemo pa pozabiti svojega nekdanjega 
predsednika Damjana Mohoriča, ki ima 
velike zasluge na področju gasilstva v 
Železnikih, saj nam je zagotovil veliko 
sredstev, ki so nam sedaj prišla zelo 
prav," je pristavil.
Kljub novi avtocisterni bodo njeno 32 let 
staro predhodnico obdržali v uporabi, in 
sicer za prevoz požarne vode na inter-
vencijah in pri ostalih aktivnostih dru-
štva. V voznem parku imajo poleg obeh 
avtocistern še 15 let staro gasilsko vozilo 
GVC-16/25, ki naj bi ga v prihodnjih letih 
zamenjali, in kombi za prevoz moštva, 
ki ga je društvo kupilo lani z lastni-
mi sredstvi. "Za nakup smo se odločili 
zaradi prevoza svojih najmlajših, saj 
kombi, star 21 let, ni zadostoval zahte-
vam o prevozu mladine. Za nov kombi 
smo namenili okoli 60 tisoč evrov. De-
nar smo zbirali kar nekaj let na svojem 
računu, s svojim prostovoljnim delom, 
poleg tega so prispevali sponzorji v naši 
občini in izven nje. Odprodali smo tudi 
stara kombija," je povedal predsednik 
društva. Poveljnik je poudaril, da je tre-
ba stalno spremljati napredek v tehniki 
ter tudi posodabljati tako vozila in opre-
mo za posredovanje kot tudi osebno za-
ščitno opremo.

UPAJO NA URADNI PREVZEM VOZIL

V PGD Železniki upajo, da jim bo v ok-
tobru, mesecu požarne varnosti, uspelo 
pripraviti uradni prevzem nove avtoci-
sterne in tudi novega kombija, kar pa 

bo odvisno od epidemiološke situacije. O 
morebitnih dogodkih bodo občane pra-
vočasno obvestili. So pa nedavno izpelja-
li društveno vajo, v pripravi je tudi vaja 
za gasilsko poveljstvo občine, če bodo 
okoliščine seveda dovoljevale izvedbo. 
"Organizirali smo preglede gasilnikov, te 
sicer lahko občani opravijo vse leto. Prav 
tako smo organizirali oglede gasilskega 
doma za nižje razrede osnovne šole in 
vrtce. Otroci se lahko preko naših članov 
vpišejo v društvo, vsak je dobrodošel!" je 
poudaril Miloš Kamenšek. 
Jože Kamenšek je zadovoljen, da se po 
prekinitvi v času epidemije počasi zno-
va vračajo na redne vaje in druženja. 
"Prikrajšani smo bili za marsikatero 
vajo in usposabljanje, navsezadnje tudi 
druženje. Počasi se vračamo v ustaljene 
tirnice, kar je spodbudno. Začela so se 
usposabljanja v Izobraževalnem centru 
RS za zaščito in reševanje na Igu in vesel 
sem, da bo v predavalnicah sedelo tudi 
nekaj naših članov. Prav tako se je za-
čelo delo z mladimi, seveda v manjšem 
obsegu." 
Ob tem je opozoril še, da je za splošno 
varnost občanov nujno vzgajati mladi-
no. "Starše bi radi spodbudili, da svoje 
otroke vključijo v našo sredino, saj z 
otroki odlično delamo. Prav zaradi var-
nosti otrok smo investirali v nakup no-
vega kombija, saj po vajah vse otroke 
sami odpeljemo domov. Tako staršem 
prihranimo del njihovega dragocenega 
časa."

Železnikarski gasilci bogatejši za novo avtocisterno
"S to pridobitvijo smo poskrbeli za boljšo opremljenost društva in večjo varnost 
občanov," je poudaril poveljnik PGD Železniki Jože Kamenšek. 

Vozni park PGD Železniki na čelu z novo pridobitvijo – avtocisterno AC-25/70 z maksimalnim pretokom vode 2500 litrov na minuto in 
kapaciteto rezervoarja za sedem tisoč litrov vode. Investicija v novo vozilo je vredna med 270 in 280 tisoč evri.
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Kot je na zadnji seji občinskega sveta 
minuli četrtek poročal župan Anton Lu-
znar, je občinski svetnik Miran Šturm 
ob poizvedovanju na ministrstvu za 
delo, družino in socialne zadeve dobil 
informacijo, da investitor SeneCura 
Central SI kljub dogovoru ni oddal vloge 
za zamenjavo lokacije doma starejših. 
Potem ko je škofjeloška upravna enota 
v predodločbi ugotovila, da predvide-
no zemljišče Na Kresu nima ustrezno 
predvidenih površin za parkiranje, so 
se namreč župan in predstavniki Sene-
Cure konec junija na sestanku na mi-

nistrstvu dogovorili, da bo investitor 
podal predlog za prestavitev načrtova-
nega doma na sosednje, še enkrat ve-
čje zemljišče na drugi strani vodotoka 
Dašnica.
Župan domneva, da so ga od odda-
je vloge verjetno odvrnili večji stroški, 
povezani z drugim zemljiščem: poleg 
kupnine so tu še dodatni stroški za za-
gotovitev poplavne varnosti, zgraditi bi 
bilo treba dostopno pot in most preko 
vodotoka ter verjetno ponovno izdelati 
projekt. Na direktorja SeneCure v Av-
striji Antona Kellnerja ter Markusa Zol-
lerja, ki je pri njih zadolžen za gradnjo 
domov, vključno z grozdom manjših 

domov v Sloveniji, so naslovili elektron-
sko pošto, v kateri so ju prosili za poja-
snila. Prav tako so jima predlagali, da 
bi se sredi oktobra sestali, saj naj bi bila 
povabljena na slovesnost ob polaganju 
temeljnega kamna za dom starejših v 
Žireh, ki ga bodo prav tako zgradili v 
okviru omenjenega grozda.
Kot je še povedal župan, so predvideli 
tudi srečanje z vodstvom Domela, da 
bi preverili, ali so pripravljeni kriti del 
stroškov v primeru gradnje doma na 
novi lokaciji, ter sestanek s predstavni-
ki stolpnic in mestnega odbora Na Kre-
su glede možnosti za dodatna parkiri-
šča v samem naselju.

Investitor ni oddal vloge za drugo lokacijo doma
Investitor v dom starejših kljub dogovoru ni oddal vloge za zamenjavo lokacije.

MARTINA LOGAR, OBČINA ŽELEZNIKI

Nekaj posameznic iz skupine, ki so v letu 
2018 in 2019 obiskovale tečaj za družin-
ske in druge neformalne oskrbovalce v 
organizaciji Inštituta Antona Trstenjaka 
za gerontologijo in medgeneracijsko so-
žitje, se od lanskega poletja sestaja vsak 
mesec enkrat v prostorih Občine Železni-
ki. Skupino vodi gospa Dragica Černe.
Namen srečanj je izmenjava dobrih iz-
kušenj in iskanje ustreznih rešitev za 
težave vsakdanjega življenja z onemo-
glim družinskim članom. Poleg sprotnih 
rešitev vprašanj pri oskrbi spodbuja dru-
žinske oskrbovalke k dejavni skrbi za la-
stno zdravje, vsem skupaj pa krepi voljo 
in moč, saj ob medsebojni podpori doži-
vljajo, da pri zahtevni življenjski nalogi 
oskrbovanja onemoglega niso same.
Če ste tudi vi neformalni oskrbovalec 

(oskrbujete starejšega družinskega čla-
na) in bi se želeli pridružiti skupini, lepo 
vabljeni; za več informacij lahko pokli-
čete na tel. št. 04 5 000 000.
Evropska krovna organizacija za nefor-
malne oskrbovalce Eurocarers in njene 
članice, ki so razglasile evropski dan 
neformalnih oskrbovalcev, prinašajo 
preprosto, a močno sporočilo: "Smo ne-
formalni oskrbovalci. Brez nas ne gre. A 
potrebujemo pomoč."
Kar 80 odstotkov dolgotrajne oskrbe za 
starejše in kronične bolnike v Evropi 
nudijo neformalni oskrbovalci, večino-
ma svojci, prijatelji ali sosedje. Ocenju-
jemo, da se pri nas v vlogi oskrbovalca 
znajde vsak deseti Slovenec. Za svoje 
delo niso plačani, a kljub temu bistveno 
prispevajo k zagotavljanju zdravstvenih 
in socialnih storitev. Brez njihovih pri-
zadevanj bi se sistem oskrbe sesul. 
Izbruh pandemije covid-19 je težave ne-
formalnih oskrbovalcev še zaostril. Ti-
soči prebivalcev Slovenije in milijoni 
po vsej EU so v zadnjih mesecih postali 
neplačani oskrbovalci svojih bližnjih, 
pomoči potrebnih. Ozaveščanje javnosti 
o tej tematiki je v času javne razprave za-
kona o dolgotrajni oskrbi bistveno za iz-
boljšanje dolgotrajne oskrbe starejših in 

onemoglih v lokalni skupnosti. Predlog 
zakona že prinaša izboljšave za družin-
ske oskrbovalce in lokalne skupnosti, saj 
bodo oboji razbremenjeni sofinanciranja 
oskrbe na domu. Poleg tega pa bodo dru-

žinski oskrbovalci lahko za oskrbo zelo 
bolnega svojca prejeli nadomestilo.
Zaradi številnih odzivov o stiskah svoj-
cev v času covida-19 je Inštitut Antona 
Trstenjaka vzpostavil telefonsko sveto-
vanje, ki je dostopno tudi za naše obča-
ne. Če potrebujete nasvet glede oskrbo-
vanja svojih bližnjih, pa lahko pokličete 
na svetovalni telefon št. 064 299 599, ki 
obratuje vsak dan v tednu med 9. in 15. 
uro. Akcijo pa lahko spremljate preko 
Facebook strani Družinski oskrbovalci.

Prvi evropski dan neformalnih oskrbovalcev
V torek, 6. oktobra, na prvi evropski dan neformalnih oskrbovalcev, se je srečala  
tudi skupina neformalnih oskrbovalk občine Železniki.

Če ste tudi vi neformalni 
oskrbovalec (oskrbujete 
starejšega družinskega člana) in 
bi si želeli pridružiti se skupini, 
lepo vabljeni; za več informacij 
lahko pokličete na telefonsko 
številko 04 5 000 000.

Zaradi številnih odzivov o 
stiskah svojcev v času covida-19 
je Inštitut Antona Trstenjaka 
vzpostavil telefonsko 
svetovanje. Če potrebujete 
nasvet glede oskrbovanja 
svojih bližnjih, lahko pokličete 
na svetovalni telefon št. 064 
299 599, ki obratuje vsak dan v 
tednu med 9. in 15. uro.



OBČINSKE NOVICE | 9 

ANA ŠUBIC

Občina Železniki se je konec septembra 
pridružila projektu Prostofer, s katerim 
bodo od ponedeljka, 12. oktobra, omogo-
čali brezplačne prevoze starejših. Klicni 
center že deluje, tako da se je za prevoz 
že možno dogovoriti.
Prostofer poteka pod okriljem zavoda 
Zlata mreža. Kot je pojasnil njegov di-
rektor Miha Bogataj, so Železniki 43. 
slovenska občina, kjer so ga uvedli, ko-
nec oktobra pa naj bi projekt, ki poveču-
je mobilnost starejših, potekal v že več 
kot petdesetih občinah. Za potrebe izva-
janja projekta, ki starejše, ki potrebujejo 
prevoz in ne zmorejo uporabljati javnih 
in plačljivih prevozov, povezuje s pro-
stovoljnimi vozniki, je Občina Železniki 
najela električni avto. Bogataj je že izve-
del usposabljanje šestih voznikov, ki so 
se javili za izvajanje prevozov.
"Z vključitvijo v projekt Prostofer želi-
mo pomagati starejšim, ki težje pride-
jo predvsem do zdravnika pa tudi po 
kakšnih drugih opravkih. Naši prosto-
voljci šoferji jim bodo pomagali priti v 
Škofjo Loko, Kranj, Ljubljano, na Jeseni-
ce oz. na kakšno drugo lokacijo," je dejal 
župan Anton Luznar. Nadeja se, da bo 
Prostofer v Železnikih lepo zaživel, zato 
vse, ki bi potrebovali prevoz, vabi, naj to 
možnost tudi izkoristijo.
Brezplačni prevozi so sicer namenje-
ni tistim starejšim, ki ne vozijo sami, 
nimajo sorodnikov in imajo nizke me-
sečne dohodke pa tudi slabše povezave 
z javnimi prevoznimi sredstvi. Prosto-
fer jim bo omogočil lažjo dostopnost do 
zdravstvenih in javnih ustanov, trgo-
vinskih centrov ...
Uporabniki morajo sicer vsaj tri dni prej 
poklicati na brezplačno številko 080 10 
10, ki je na voljo vsak delavnik med 8. in 
18. uro. V klicnem centru bodo zabele-

žili njihove podatke in lokacijo prevoza. 
Po najavi bodo obvestili prostovoljnega 
voznika in to sporočili uporabniku. Voz-
niki, ki bodo električni avto prevzemali 
na lokaciji polnilnice v naselju Na Kre-
su, bodo prevoze opravljali od ponedelj-
ka do petka med 8. in 16. uro, izjemoma 
pa se lahko dnevi in ure tudi prilago-

dijo potrebam uporabnikov. "Slovenski 
prostoferji v povprečju prevozijo po od 
100 do 150 kilometrov na dan. Seveda 
pa električno vozilo, ki ga je najela Ob-
čina Železniki, zmore bistveno več – v 
idealnih pogojih tudi do 400 kilometrov 
z enim polnjenjem. Za polnjenje bo po-
skrbel vsak voznik sam. Ko bo opravil 
prevoze tistega dne, bo vozilo vrnil na 
lokacijo polnilnice in ga priključil, s či-
mer bo naslednji dan napolnjeno za na-
slednjega voznika," je razložil Bogataj.
Župan je izrazil zadovoljstvo nad odzi-
vom prostovoljnih voznikov, upa pa, da 
se jim bo sčasoma pridružil še kakšen 

oz. da se bo opogumila tudi kakšna vo-
znica. Oba z Bogatajem sta ugotavljala, 
da so kakšnega prostovoljca verjetno 
odvrnile tudi razmere, povezane s koro-
navirusom. "Verjamem, da se nam bo v 
nekaj mesecih pridružil še kakšen voz-
nik. Idealno bi bilo, da bi jih imeli deset, 
da ne bi bili preobremenjeni in da bi 

eden prišel na vrsto največ dvakrat na 
mesec," je pojasnil Bogataj.
Za izvajanje prostovoljnih prevozov 
so se sicer javili Franc Pfajfar, Leopold 
Nastran, Darko Gortnar, Valter Bonča, 
Franc Preskar in Tomaž Weiffenbach. 
Vsi razen zadnjega so člani Društva 
upokojencev za Selško dolino vključno 
s predsednikom Pfajfarjem in podpred-
sednikom Nastranom. Pfajfar pravi, da 
bodo skušali pritegniti še kakšnega pro-
stovoljnega voznika, hkrati pa se bodo 
posvetili promociji projekta med njiho-
vimi člani, da bodo ti čim več uporablja-
li brezplačne prevoze.

S Prostoferjem do boljše mobilnosti starejših
Številnim občinam, vključenim v projekt Prostofer, so se pridružili tudi Železniki. 
Brezplačne prevoze starejših bodo prostovoljni vozniki začeli opravljati 12. oktobra.  

Prostovoljni vozniki v družbi župana Antona Luznarja in direktorja zavoda Zlata mreža Mihe 
Bogataja (tretji z desne)

Starostnike, ki bi potrebovali brezplačni prevoz do zdravstvenih 
ustanov in po drugih opravkih, Občina Železniki vabi, naj to 
možnost tudi izkoristijo. Uporabniki se morajo za prevoz dogovoriti 
vsaj tri dni prej, in sicer na brezplačni telefonski številki 080 10 10, 
ki je na voljo vsak delavnik med 8. in 18. uro.

Za izvajanje prevozov se je 
javilo šest prostovoljnih 
voznikov, na občini pa upajo, da 
se jim bo v prihodnjih mesecih 
pridružil še kakšen. Veseli bi 
bili tudi prostovoljnih voznic.
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PROF. DR. JOŽE RAMOVŠ 
INŠTITUT ANTONA TRSTENJAKA ZA GERONTOLOGIJO  
IN MEDGENERACIJSKO SOŽITJE

Ko so evropske države po letu 1990 vzpostavljale ta nujno po-
trebni finančni in organizacijski sistem socialne varnosti, so 
zakon o dolgotrajni oskrbi obljubljale tudi slovenske vlade. 
Nekatere so ga poskušale pripraviti do parlamentarne obrav-
nave, pa jim ni uspelo. Upamo, da jim tokrat bo, saj je zakon 
o dolgotrajni oskrbi pogoj, da omogočimo dostojanstveno sta-
ranje naši in naslednjim generacijam.
Sedanji predlog prinaša rešitve, ki gradijo na dobrih izkušnjah 
drugih evropskih držav in odgovarjajo slovenskim potrebam. 
Njegove šibke točke je med javno razpravo treba dodelati, med 
drugim tudi vlogo lokalne skupnosti pri dolgotrajni oskrbi.
Predlog prvič doslej zagotavlja stabilno blagajno za dolgotrajno 
oskrbo. Z novim zavarovanjem bo delež javnih sredstev (BDP) 
za dolgotrajno oskrbo podoben, kakor ga imajo druge evrop-
ske države. Vsak oskrbovanec bo imel vse storitve dolgotraj-
ne oskrbe v celoti plačane iz zavarovanja, ponujena pa mu bo 
paleta različnih možnosti, na kakšen način jih lahko upora-
bi. Blagajno bomo solidarnostno polnili s prispevki zaposleni, 
gospodarstvo in upokojenci ter državni proračun. Breme tega 
stroška je treba ob staranju prebivalstva prevzeti zavestno, saj 
bi bilo naivno pričakovati, da se bo denar pojavil od kdo ve kod. 

Tako so pred četrt stoletja storili tudi v drugih državah, pa naj 
so sistem dolgotrajne oskrbe zgradili na novem zavarovanju 
(npr. Nemčija) ali na davku (npr. Avstrija). Nas je dosedanje 
odlašanje privedlo v stanje, da se dušimo v pomanjkanju so-
dobnih oskrbovalnih možnosti, da je toliko starih ljudi in nji-
hovih svojcev prepuščenih samim sebi in da so naši domovi ob 
še taki prizadevnosti v skoraj nemogočem položaju.
Lokalna skupnost je edini politični in upravni subjekt, ki 
lahko organizira človeka dostojno dolgotrajno oskrbo svo-
jih ljudi, povsem enako, kakor je to z organizacijo in vode-
njem vrtcev, komunale in prometne infrastrukture. Država 
pa mora zagotoviti materialni in strokovni okvir, da lokalna 
skupnost te osnovne naloge lahko opravlja. Predlog zakona je 
odprl vrata za pristojnost lokalne skupnosti. V javni razpravi 
jo je treba razširiti, zlasti pa zagotoviti stvarne možnosti za 
njeno uresničevanje v praksi. Če bi ohranili skoraj vse dose-
danje domove centralizirane v državni upravi, bomo nada-
ljevali tragiko, ko morata dve tretjini slovenskih občin svoje 
najšibkejše ljudi kot begunce izvažati v velike domove po vsej 
Sloveniji in celo na Hrvaško.
Predlog zakona daje poudarek razvoju oskrbe in pomoči na 
domu; v tem je skladen s sodobnimi zakoni evropskih držav. 
Če bo zakon uveljavljen, bomo hitro dosegli trenutno odda-
ljeni cilj, da bo deležnih javne oskrbe na domu enako število 
ljudi, kakor jih je v domovih.
Predlog zakona daje vsakemu na izbiro, kakšno možnost bo 
izbral iz zavarovanja za dolgotrajno oskrbo – to je za sodob-
nega človeka zelo dobra novica. Pri izbiri je predvidena delna 
postopnost. Pri prvi kategoriji, to je pri najmanjši odvisno-
sti od pomoči, lahko izbere vse možnosti razen nastanitve v 
domu; ta je namenjena upravičencem, ki po oceni odvisnosti 
od oskrbe spadajo v kategorije od druge do pete.
Nova možnost izbire bo pravica do denarnega prejemka iz za-
varovanja za plačilo domače oskrbe v lastni režiji. Za četrto in 
peto kategorijo najvišje odvisnosti od pomoči bo možna tudi za-
poslitev oskrbovalca družinskega člana, ki bo iz sredstev tega 
zavarovanja zaposlen doma kot oskrbovalec z minimalno plačo 
– ob istih stroških za sistem, kakor če bi bil v ustanovi. To je med 
drugim tudi dobra poteza pri reševanju kadrovske krize.
Dobre rešitve predloga zakona o dolgotrajni oskrbi v Sloveniji 
lahko v javni razpravi utrdimo, slabosti nadomestimo z ustre-
znimi rešitvami. Ob tem pa je treba osvežiti zavest, da tudi naj-
boljši sistem in zakon o dolgotrajni oskrbi še ni kakovostna 
oskrba, ampak le nujen okvir zanjo. Humana oskrba svojih 
onemoglih ljudi je osnovna pravica in dolžnost vsakega člo-
veka, vsake družine in vsake krajevne skupnosti. Ta pravica 
in dolžnost je šola človeške solidarnosti za sožitje in uspešno 
sodelovanje, ki je ni mogoče nadomestiti z nobeno drugo.

Predlog zakona o dolgotrajni oskrbi
Ta čas je v javni razpravi predlog zakona o dolgotrajni oskrbi v Sloveniji.
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Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.  
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si. 

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

                        + poštnina

16 256 strani, mere: 21 x  21 cm, trda vezava      

EUR

Navodila za pripravo jedi za brezglutensko dieto odslej najdete 
tudi v novi knjigi, ki vključuje recepte za različne vrste kruha, 
peciva, sladic, prigrizkov, glavnih jedi in prilog.  
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Predsednik Društva upokojencev (DU) 
za Selško dolino je junija postal Franc 
Pfajfar, ki je bil pred tem pet let v funk-
ciji podpredsednika. Nasledil je Janka 
Jelenca, ki je bil na čelu društva kar 12 
let. Novega predsednika so izvolili na 
občnem zboru, ki so ga zaradi epidemije 
tokrat izpeljali šele junija, potekal pa je 
v manjšem obsegu. Običajno se ga je na-
mreč udeležilo okoli 150 članov, tokrat 
pa so k udeležbi povabili zgolj poverje-
nike in poverjenice.
"Društvo povezuje upokojence iz Selške 
doline, tudi izven meja občine Železniki, 
saj imamo člane vse do Sv. Tomaža, sku-
paj nas je okoli tisoč," je povedal Pfajfar, 
ki je vodenje najbolj številnega društva v 
občini prevzel v precej negotovih časih. 
Delovanje sekcij je v trenutnih razmerah 
omejeno oz. prilagojeno, mnoge aktivno-
sti so morali odpovedati. "Skrb za zdravje 
je na prvem mestu, saj naši člani spa-
dajo v rizično skupino. Upravi odbor je 
nedavno sklenil, da ne bomo izvajali ak-
tivnosti, ki bi lahko predstavljale tvega-
nje za zdravje," je dejal novi predsednik. 
Kljub temu upa, da bodo lahko članom 
ponudili čim več aktivnosti, seveda ob 
upoštevanju preventivnih ukrepov za 
preprečevanje širjenja okužb. "V času 
koronavirusa se je osamljenost pri ne-
katerih starejših poglobila in je še večji 
problem kot sicer. Izpeljati bomo skušali 
čim več zastavljenega programa. Ekipo 
imamo dobro, poleg vodij posameznih 
sekcij je tu še upravni odbor, ki smo ga iz 
sedmih članov razširili na devet, v veliko 
podporo je tudi podpredsednik društva 
Polde Nastran," je povedal Pfajfar.

STAREJŠI ZA STAREJŠE

V društvu že vrsto leto zelo dobro de-
luje humanitarna sekcija Starejši za 
starejše. "Vodi jo Anica Tušek, ki ima 
svoj krog ljudi, ki vedo za potrebe čla-
nov na njihovem območju. Društvo ima 
v vsaki vasi, v Železnikih pa v vsakem 
naselju, poverjenice, tako da smo v sti-
ku s člani. Največ je potreb po druženju 
in obiskih osamljenih, občasno pa gre 

tudi za pomoč pri kakšnih enostavnih 
opravilih, ko npr. kdo potrebuje kaj iz 
trgovine ali lekarne," je pojasnil. Sreča-
nja za starejše si letos ne upajo izpeljati, 
se pa pripravljajo na novoletno obdaro-
vanje članov, starejših od 85 let. "Tako 
kot vsako leto jih nameravamo obiskati 
na njihovih domovih, članov, ki bivajo 
v domovih za starejše, pa verjetno letos 
ne bomo smeli osebno obiskati."

PEVSKE VAJE IMAJO, NASTOPOV PA NE

V društvu so po besedah Pfajfarja še po-
sebno ponosni na mešani pevski zbor, ki 
je lani praznoval 25-letnico. Nastopov v 
teh razmerah nimajo, se pa zborovodki-
nja Minka Šmid trudi, da člani ohranja-
jo pevsko kondicijo in nadgrajujejo svoje 
znanje. Spomladi niso imeli pevskih vaj, 
nato pa so si poiskali dovolj velik prostor, 
ki jih omogoča ohranjanje varnostne 
razdalje. Nekajkrat so se srečali v cer-
kveni dvorani v Selcih, v zadnjem času 
pa so vadili v dvorani kulturnega doma. 
O izvedbi pevskih vaj se sicer dogovarjajo 
sproti, glede na epidemiološke razmere.

IZLETE SO ODPOVEDALI

Med člani je zelo priljubljeno tudi poho-
dništvo. "Na pohode, ki jih vodi Pavelca 
Potočnik ob pomoči Dragice Gartner, je 
vse do lani hodilo od trideset do štiri-
deset udeležencev. Letos jim je uspelo 
izpeljati le dva, morebiti bodo še ka-
kšnega, če bodo razmere dopuščale," 
je povedal Pfajfar. Izletniška sekcija, ki 
jo vodi Marija Plešec ob pomoči Miloša 
Kamenška, je spomladi izpeljala izlet v 
Avstrijo, sredi oktobra pa so nameravali 
obiskati Mežiško dolino, a so se odloči-
li, da izletov do nadaljnjega ne bo več. 
Tako bo odpadel tudi izlet v neznano ob 
koncu leta, še pred tem pa tradicional-
no martinovanje. "Prav tako niso mogli 
izpeljati tridnevnega izleta, ki je med 
člani zelo priljubljen."

SEKCIJI ROČNIH DEL OSTAJATA AKTIVNI

Pod okriljem društva delujeta tudi sekci-
ji ročnih del. Članice skupine, ki jo vodi 
Marija Lotrič, se po poletnem premoru 
znova redno srečujejo vsaka dva tedna, 

pri čemer uporabljajo zaščitne maske 
in upoštevajo druga varnostna priporo-
čila. Izdelujejo predvsem vezene izdelke 
in novoletne voščilnice. Članice sekcije 
Štrence, ki so se pod vodstvom Majde 
Gortnar začele zbirati v začetku lan-
skega leta ob izdelovanju copatk za no-
vorojenčke, pa za zdaj ne ustvarjajo na 
skupnih srečanjih, pač pa so še naprej 
ustvarjalne vsaka zase v domačem oko-
lju. V zadnjem času so veliko pozornosti 
pritegnile s punčkami iz cunj, ki jih izde-
lujejo za dobrodelni projekt Unicefa.

O PROSTOFERJU IN DOMU STAREJŠIH

V DU za Selško dolino so toplo pozdravili 
vključitev občine Železniki v projekt Pro-
stofer. Glavnino prostovoljnih voznikov, 
ki bodo  od 12. oktobra izvajali brezplačne 
prevoze starejših, predstavljajo prav čla-
ni DU, med njim je tudi predsednik. "Ko 
bo projekt zaživel, bo super," je prepričan 
Pfajfar, starostnike pa poziva, naj se po-
služujejo brezplačnih prevozov do zdra-
vstvenih ustanov in po drugih opravkih. 
"Čakamo tudi, da se bo kaj konkretnega 
premaknilo pri gradnji doma starejših, 
ki bi ga v občini zelo potrebovali, da bi 
občani imeli možnost domske oskrbe 
tudi v domačem kraju. Kot društvo pri 
uresničevanju in pospešitvi projekta ne 
moremo pomagati. Škoda je, da ni bil 
projekt bolj usklajen z lokalnim prebi-
valstvom in da je prišlo do konfliktov," 
je še dodal.

Aktivnosti za upokojence okrnjene
Delovanje sekcij Društva upokojencev za Selško dolino je letos omejeno, številne 
aktivnosti so odpovedane. Kot pravi novi predsednik društva Franc Pfajfar, kljub 
vsemu skušajo izpeljati čim več dejavnosti, če ne predstavljajo tveganja za zdravje.

Franc Pfajfar, novi predsednik Društva 
upokojencev za Selško dolino
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Aljoša Habjan, ki je lanskega junija ob 
nesrečnem skoku v morje postal tetra-
plegik, se je po končani rehabilitaciji 
na Univerzitetnem rehabilitacijskem 
inštitutu Soča konec maja vrnil domov 
v Selca, kjer je njegova družina ob do-
mači hiši pospešeno preurejala nek-
danjo dedkovo delavnico v stanovanje, 
prilagojeno potrebam invalida. Konec 
septembra je bilo nared za vselitev, ki jo 
je Aljoša že težko pričakoval.
V družinski hiši je bil namreč zelo odvi-
sen od pomoči domačih. Po stanovanju 
se je težko gibal z invalidskim vozičk-
om, z njim se ni mogel dovolj približa-
ti umivalniku, da bi si umil roke, če je 
želel ven, se je za uporabo stopniščnega 
vzpenjača moral presesti na voziček na 
ročni pogon, česar pa sam še ne zmore 
... V novem stanovanju, ki v dveh etažah 
obsega približno 70 kvadratnih metrov 
površin, je lahko precej bolj samostojen 
kot prej. "Zjutraj si lahko sam umijem 
zobe in roke, dvigalo mi omogoča, da 
grem lahko kadarkoli ven, vrata, luči 
in žaluzije upravljam s telefonom, saj je 
stanovanje narejeno po sistemu pame-
tne hiše," je zadovoljen Aljoša.

Optimizma mu ne manjka. Pri vsako-
dnevnem izvajanju vaj je zelo dosleden, 
trudi se tudi, da doma in okoli hiše čim 
bolj uporablja voziček na ročni pogon, 
saj se ob tem dodatno krepi in ohra-
nja kondicijo. Za premagovanje razdalj 
po Selcih ima elektromotorni voziček s 
krmilno enoto, uporablja ga tudi, kadar 
dlje časa sedi, saj je udobnejši in ga je 

enostavno spreminjati v pokončni in 
ležeči položaj. "Čeprav nog in rok ne ču-
tim nič več kot prej, funkcije so ostale 
enake, pa je zaznati napredek, saj sem 
močnejši in lahko počnem več stvari." 
Po novem ima tudi osebno asistentko, 
ki mu je v pomoč osem ur na dan. 
"Vesel sem, da grem na svoje," nam je 
tik pred selitvijo zaupal Aljoša, ki smo 

Aljoša že v novem stanovanju
Tik pred selitvijo v novo stanovanje, prilagojeno invalidu, so Aljošo Habjana obiskali 
organizatorji dobrodelnega koncerta Sončki dobrote, ki so mu tako kot mnogi drugi 
priskočili na pomoč. Konec novembra načrtujejo letošnji dobrodelni dogodek za 
pomoč Aleksandru Čufarju, ki bo zaradi gibalne oviranosti potreboval hišno dvigalo.

Aljoša Habjan v družbi članov sekcije Sončki dobrote in nekaterih obrtnikov, ki so pomagali 
pri urejanju njegovega stanovanja. 

Aljoša je v novem stanovanju lahko veliko bolj samostojen. Aljošev novi dom
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Prepletanja so eden izmed aktualnih 
projektov LAS Loškega pogorja, naš cilj 
pa so bolj vključujoče skupnosti na Lo-
škem.
Na Zavodu Tri v Škofji Loki se vedno bolj 
posvečamo izzivom migracij in sobiva-
nja, naš pristop pa je karseda celosten 
– od učenja jezika, ustvarjalnega in 
angažiranega sodelovanja v skupnosti 
do vzpostavitve občinske posvetovalne 
skupine za vključevanje, v kateri bodo 
sodelovali predstavniki škofjeloških šol, 
vrtcev, zdravstvenega doma, centra za 
socialno delo in drugih ustanov ter pri-
seljenk in priseljencev. 
Delamo predvsem z ženskami, ki so se 
k nam priselile za svojimi možmi, ki so 
tu dobili službo. Cilj naših srečanj je po-
nuditi jim priložnost za učenje sloven-
skega jezika in ustvarjalno sodelovanje v 
skupnosti, kamor so se priselile in kjer 
si želijo biti sprejete. Udeleženke naših 
srečanj pridobijo znanje za osnovno spo-
razumevanje v slovenščini, pozornost 
posvečamo spoznavanju in razumeva-
nju trga dela in zaposlovanja, seznanja-
nju s slovensko kulturo pa tudi prilo-

žnostim za osebni razvoj. Zaradi svojih 
otrok so pogosto v stiku s šolo in vrtcem, 
zdravstvenim domom, centrom za soci-
alno delo, zato se učimo jezikovnih vzor-
cev za komunikacijo v teh specifičnih 
situacijah. Če je treba, v jezikovne de-
lavnice vključimo tudi prevajalko (pred-
vsem za podporo pri delu z albansko 
govorečimi udeleženkami). Udeleženke 
spodbujamo, da se med seboj čim bolj 
povežejo, da se aktivno povezujejo z lo-
kalno skupnostjo in tako ustvarijo svojo 
lastno socialno mrežo. 
Ker pa je proces vključevanja nujno 
dvosmeren, s svojimi aktivnostmi na-
govarjamo tudi širše skupnosti, organi-
ziramo različne dogodke, vodimo razne 
angažirane in ustvarjalne akcije – v za-
dnjih mesecih ste mogoče srečali naše 
kvačkane grafite.
S projektom Prepletanja prihajamo tudi 
v Železnike. Potencialne udeleženke do-
segamo v sodelovanju z vrtcem in šolo, 
nagovarjamo pa tudi podjetja, da pova-
bilo širijo med svoje zaposlene. Srečamo 
se vsak četrtek ob 10. uri v knjižnici na 
Češnjici, tečaj pa traja dve šolski uri. 
Prijave sprejemamo na nina@zavod-tri.
org ali 040 528 387.

Jezikovni tečaj za ženske iz  
drugih kulturnih okolij
V Železnikih smo v sodelovanju z Osnovno šolo Železniki 
začeli izvajanje projekta Prepletanja – vključujoče 
skupnosti na Loškem. 

Kvačkarska intervencija na mostu v Škofji Loki ob letošnjem dnevu žena
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ga obiskali skupaj z organizatorji do-
brodelnega koncerta Sončki dobrote in 
nekaterimi izvajalci, ki so pomagali pri 
gradnji. Ureditev stanovanja za mla-
dega tetraplegika je bila velik zalogaj, 
zato so za pomoč družini Habjan pote-
kale številne dobrodelne akcije in pri-
reditve, med njimi tudi lanski koncert 
Sončki dobrote. "Na koncertu ter s pri-
spevki podjetij, organizacij in fizičnih 
oseb smo zbrali 19.902 evra. Z zbranim 
denarjem smo financirali izdelavo in 
postavitev dvigala, delno notranja in 
zunanja vrata ter pametno inštalacijo 
stanovanjskega objekta. Naši prijate-
lji – obrtniki Vilko Berce, Primož Frelih, 
Roman Golob, Jernej Lavtar, Matevž Be-
nedik, Borut Mohorič in Damjan Svolj-
šak pa so opravili še 292 prostovoljnih 
delovnih ur na objektu. Še enkrat hvala 
vsem obiskovalcem naših koncertov, 
donatorjem in prijateljem obrtnikom, 
ki so s svojimi dejanji in delom ponov-
no dokazali, da v naši dolini še živi čut 
za sočloveka," je povedal Aleksander 
Blaznik, član sekcije Sončki dobrote, ki 
sicer deluje pod okriljem KUD France 
Koblar.
Aljošev oče Tomaž Habjan je poudaril, 
da se poleg Sončkom dobrote zahvalju-
jejo tudi vsem, ki so nesebično donirali 
osebno oz. na račune omenjenega KUD, 
Karitas in Rdečega križa. Dodal je, da 
so pri gradnji veliko pomagali tudi pri-
jatelji, poleg tega pa so se s precejšnji-
mi popusti oz. donacijami materiala 
izkazala podjetja Tapro (vodovod, ko-
palniška oprema in keramika), Record 
(avtomatska vrata), Eltron (vodovodne 
inštalacije), Elektro šok Breval (elektro-
inštalacijski material), Grundfos (črpal-
ke), Mizarstvo Zupanc (kuhinja in go-
spodinjski aparati) in Lotrič meroslovje 
(slikopleskarski material). 
Sončki dobrote se sedaj že pripravljajo 
na letošnji dobrodelni dogodek. Tokrat 
ne bo koncerta, pač pa bodo potekale 
dejavnosti, s katerimi bodo zbirali sred-
stva za Aleksandra Čufarja, znanega 
fotografskega mojstra iz Železnikov, ki 
bo zaradi gibalne oviranosti potreboval 
hišno dvigalo. "Načrtujemo, da bi bil 
osrednji dogodek v soboto, 28. novem-
bra, prizorišče še ni določeno. Predsta-
vili bomo svoje dosedanje akcije in tudi 
povedali kaj več o letošnji. Če bo možno, 
se bodo na ta dan predstavili določeni 
glasbeniki. Vse je odvisno od omejitev 
zaradi koronavirusa in od vremena," 
je napovedala članica Sončkov dobrote 
Majda Tolar. 



ANA ŠUBIC

Železnikarski Mebor, ki so ga predlani razglasili za zlato slo-
vensko gazelo, je bil letos v finalu izbora najboljšega sloven-
skega izvoznika, ki ga organizira časnik Finance. Čeprav niso 
zmagali, so bili v Meborju upravičeno ponosni, da so se uvrstili 
med pet finalistov. "Za nas je to velika potrditev, da delujemo 
v pravi smeri," poudarjajo v podjetju, ki povprečno izvozi oko-
li devetdeset odstotkov izdelkov. Gre za družinsko podjetje, ki 
ima danes okoli sedemdeset redno zaposlenih, v njem pa poleg 
direktorja in ustanovitelja Borisa Mesca delajo še njegova žena 
Marinka, ki skrbi za finance, ter vsi trije sinovi – Uroš, vodja 
proizvodnje, Simon, vodja prodaje, in Gregor, vodja montaže.
Podjetje, v katerem razvijajo in proizvajajo stroje za primar-
ni razrez lesa, je v zadnjih letih imelo konstantno, približno 
dvajsetodstotno rast, lani pa je bila rekordna, kar 32-odsto-
tna. "Lani je bilo zelo naporno leto. Take rasti v proizvodnji ni 
enostavno ustvariti," priznava Boris Mesec. Ob 18,7 milijona 
evrov prihodkov so imeli 903 tisoč evrov dobička. "Letos nas je 
korona malce zaustavila. Načrtujemo, da bo promet podoben 
lanskemu, mogoče pa bomo dosegli petodstotno rast. Za zdaj 
dobro kaže, bi bil pa velik problem, če bi v podjetje dobili ko-
ronavirus," je razložil. 

INVESTIRALI V PROSTORE IN OPREMO

Podjetje, ki od leta 2013 deluje v industrijski coni Alples, je 
letos investiralo v razširitev upravne stavbe, s čimer so pri-
dobili okoli dva tisoč kvadratnih metrov površin. Namenili 
so jih novim pisarnam in skladišču, z njegovo selitvijo pa so 
dobili dodatni prostor v proizvodni hali, ki sicer obsega 12 ti-
soč kvadratnih metrov. V razširitev prostorov so po podatkih 
Mesca namenili skoraj 1,5 milijona evrov, poleg tega pa so v 
neposredni bližini kupili še 1.600 kvadratnih metrov veliko 
proizvodno halo podjetja Vesles. Približno pol milijona evrov 
so vložili še v opremo: v nove stroje, pametno razsvetljavo v 
hali in informacijski sistem ERP. 

PRODAJAJO PO CELEM SVETU

"Naši glavni proizvodi so horizontalne in vertikalne tračne 
žage za razrez hlodovine, robilniki za deske, večlistne krožne 

žage za razrez hlodov in prizem ... Ponudimo lahko celo žagal-
nico na ključ, od projektiranja do končne izvedbe." Prodajajo 
po celem svetu, od Severne in Južne Amerike, Avstralije do 
Sibirije, pri čemer jim je v pomoč trideset zastopnikov. Večjo 
linijo so lani prodali na Tajsko, letos so po dolgem času spet 
prodali stroje v Papuo Novo Gvinejo, prvič pa na Slonokoščeno 
obalo, Filipine, Novo Zelandijo ... Nastopajo v več kot šestdese-
tih državah po svetu, glavni trg pa ostaja Evropa, kjer ustvari-
jo šestdeset odstotkov prihodkov. Trenutno največ prodajo na 
Poljsko, v Francijo, Nemčijo, Veliko Britanijo, na Madžarsko, 
Slovaško, v Avstrijo, Belorusijo ... Največ prodajo tračnih žag, 
v zadnjem času pa naredijo tudi številne večje žagalne linije. 
"Eno smo ravno odpeljali v Rusijo, še letos bomo eno poslali 
na Slovaško, in sicer takšno, ki v osmih urah razreže do pet-
sto kubičnih metrov hlodov. Eno linijo bomo postavili tudi v 
Mariboru, z zmogljivostjo rezanja do dvesto kubičnih metrov 
v osmih urah bo ena zmogljivejših v Sloveniji. Za prihodnje 
leto imamo za Poljsko že naročeni dve zelo veliki liniji," je 
povedal Mesec.
Približno desetino prihodkov ustvarijo na domačem trgu, nji-
hov delež pa se je v zadnjem obdobju celo nekoliko povečal, 
k čemur so po mnenju Mesca prispevali tudi razpisi za nepo-
vratna sredstva.

VELIKO KUPCEV JE NOVIH

"Veliko naših kupcev je novih, saj ne prodajamo izdelkov, ki 
bi jih kupovali vsako leto, ampak se z njimi opremijo za dalj-
še obdobje. Imamo pa tudi stalne stranke, skoraj vsaka se 
vrne in še kaj dokupi, česar smo zelo veseli," je dejal Mesec. 
Med njihove ključne prednosti sicer uvršča inovativnost, ši-
roko ponudbo, pravo razmerje med ceno, kakovostjo in zmo-
gljivostjo stroja, prilagodljivost potrebam strank, učinkovito 
proizvodnjo in rešitve strojev ...
V podjetju letos načrtujejo tri nove zaposlitve. Enega varilca 
so že zaposlili, enega pa še nameravajo, prav tako tudi ličarja. 
V lanskem šolskem letu so imeli v podjetju tudi 17 vajencev in 
študentov, letos jih imajo že 14, kakšen pa se jim bo bržkone 
še pridružil. "To se nam zdi zelo pomembno za pridobivanje 
kadra v prihodnjih letih. Največ vajencev je sicer iz strojne 
šole v Škofji Loki," je še povedal Mesec.

Mebor med najboljšimi slovenskimi izvozniki
Podjetje Mebor se je uvrstilo med pet finalistov izbora Zmagovalec slovenskega izvoza. 
Lani je doseglo kar 32-odstotno rast, letošnji promet bo podoben lanskemu.

Direktor Boris Mesec z ženo Marinko ter sinovi (od leve): Gregorjem, 
Simonom in Urošem

Podjetje je letos investiralo v razširitev upravne stavbe.
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SIMON ŠUBIC

Podjetje Domel je tudi letos za svojo 
inovacijo prejelo zlato priznanje Regio-
nalne gospodarske zbornice Gorenjska. 
Tokrat so ocenjevalno komisijo nav-
dušili z razvojem centralnega pogona 
za e-kolo, ki so ga zasnovali skupaj s 
podjetjem Podkrižnik iz Nazarij in v 
sodelovanju s Fakulteto za strojništvo 
ter podjetjem EMSISO. Zlato regijsko 
priznanje za inovacijo je na slovesni 
podelitvi, ki je septembra v prostorih 
Zavarovalnice Triglav v Kranju zara-
di ukrepov v boju za zajezitev širjenje 
okužb s covidom-19 potekala v okrnje-
ni obliki, prevzel Boris Benedičič, vodja 
razvojne ekipe. 
Domel je kot globalni razvojni dobavi-
telj dovršenih rešitev elektromotornih 
pogonov in komponent, zasnovanih na 
lastnih inovativnih tehnologijah, sku-
paj s sodelujočimi partnerji razvil ene-
ga najmočnejših hibridnih pogonov za 
centralni pogon e-kolesa. Prvi odzivi te-
stov na nemškem tržišču so obetavni, s 
tem na področju e-mobilnosti dobivajo 
tudi mednarodne kompetence razvoj-
nih dobaviteljev, je svojo odločitev, da 
Domelovi inovaciji podeli najvišje regij-
sko priznanje, utemeljila ocenjevalna 
komisija. 
Za regijska priznanja se je letos pote-
govalo trinajst inovacij, zlato prizna-
nje pa so poleg Domela s Podkrižnikom 
prejeli še jeseniški SIJ Acronij skupaj z 
Razvojnim centrom Jesenice, Alpina iz 
Žirov in Iskratel iz Kranja. Vse štiri zlate 
gorenjske inovacije se bodo novembra 
potegovale še za nacionalno priznanje, 
ki ga podeljuje Gospodarska zbornica 
Slovenije.

Domelu novo 
zlato priznanje 
za inovacijo
Domel se bo novembra  
z inovativnim hibridnim 
pogonom za centralni 
pogon e-kolesa potegoval 
za nacionalna priznanja 
Gospodarske zbornice 
Slovenije.

Smo Skupina Elektro Gorenjska,  
z elektriko povezujemo Gorenjsko.
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Zlato regijsko priznanje za inovacijo je v imenu Domela prevzel Boris Benedičič.  
/ Foto: Domel
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DR. MIHA MARKELJ

Glavni namen obiska je bil širši italijan-
ski javnosti predstaviti način življenja 
ljudi v vaseh pod Ratitovcem, predvsem 
kako se ohranja kulturna dediščina in 
večstoletno bogato izročilo tirolskih 
prednikov teh krajev. S tem namenom 
so preko celotnega dneva potekala sne-
manja na različnih vnaprej določenih 
in izbranih lokacijah v Sorici in njeni 
okolici ter tudi v Železnikih in v Ravnah 
v Bohinju. 
V dopoldanskem času je bil ob Groharje-
vem spomeniku najprej posnet pogovor 
z županom Občine Železniki mag. Anto-
nom Luznarjem, ki je v uvodu predsta-
vil razvoj območja zgornjega dela Selške 
doline in potek življenja na tem obmo-
čju v današnjem času. Nadalje je pogo-
voru z županom na lokaciji pred cerkvi-
jo sv. Nikolaja v Sorici sledil pogovor z 
dr. Mihom Markljem, ki je predstavil 
bogato zgodovino teh krajev ter izhaja-
joč iz tega, kako se še v današnjem času 
ohranjajo nekdanje povezave z mestom 
Innichen/San Candido. V podjetju Do-
mel v Železnikih je bil posnet intervju 
z Matjažem Čemažarjem iz Zgornje So-
rice, ki kot direktor vodi najuspešnejše 
podjetje v lokalnem okolju, ki veliko 
pozornosti namenja tudi podpori kul-

turnih, športnih in izobraževalnih de-
javnosti prebivalcev v občini. V prvi 
polovici snemalnega dne je ekipa prav 
tako obiskala še Groharjevo hišo, kjer 
so dobili informacije o najbolj znanem 
soriškem rojaku Ivanu Groharju ter po-
sneli slike, ki se nahajajo v galeriji. 
Po okušanju tradicionalnih kulinarič-
nih dobrot območja, ki jih je pripravil 
Tine Jensterle v Gostišču Macesen, se 
je snemanje nadaljevalo še na turistič-

ni kmetiji Pr' Tolc v Spodnji Sorici in na 
Soriški planini, kjer je bila predstavlje-
na uspešna zgodba smučišča in novega 
Penziona Lajnar, ki skupaj še z drugimi 
turističnimi objekti na območju omogo-
ča dolgoročen razvoj prostora v dana-
šnjem času.
Zadnji del snemalnega dne pa je bil 
namenjen predstavitvi edinstvenega 
govora oziroma jezika, ki se je v stole-
tjih razvil in ohranil tu, pri čemer je v 
prvi vrsti domačin Boris Jensterle pred-
stavil, kako je jezik nastal in se kasne-
je razvijal ter se do določene mere tudi 
ohranil do današnjih dni, Marija in 
Marjan Čufer pa sta tudi praktično s po-
govorom pokazala, kako se v tem jeziku 
sporazumeva.
Priprava celotnega prispevka je poteka-
la v sproščenem in pozitivnem vzdušju, 
pri čemer sta bila novinarka in snema-
lec presenečena nad lepoto območja, 
prijaznostjo ljudi in bogato dediščino 
na območju, ki jo ljudje še danes ohra-
njajo. Za konec sta dodala, da se bosta 
v te kraje z veseljem zagotovo še vrnila 
in pripravila lep prispevek za objavo na 
televiziji. 
Po objavi prispevka bo ta dostopen tudi 
širši javnosti lokalnega okolja preko 
spletne strani Občine Železniki.

Obisk italijanske nacionalne televizije v Sorici
V soboto, 5. septembra, se je v Sorici in okolici mudila televizijska ekipa italijanske 
nacionalne radio televizije, odseka za Južno Tirolsko (RAI Sudtirol), z namenom, da 
posname prispevek o kulturni dediščini in starem jeziku, ki se je ohranil tod.

Po snemanju prispevka z županom mag. Antonom Luznarjem

Boris Jensterle ter Marija in Marjan Čufer med snemanjem na njunem domačem dvorišču  
v Ravnah v Bohinju
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Občina Železniki je v sodelovanju s slo-
venskim združenjem pasijoncev Pasi-
jonski veter v okviru evropskega pro-
jekta Prostovoljstvo ohranja evropsko 
dediščino živo od 16. do 19. septembra 
organizirala gostovanje predsednika 
evropskega združenja pasijonskih mest 
Europassion Josefa Langa v Sloveniji. 
Občina je tudi letos v okviru programa 
Evropa za državljane pridobila evropska 
sredstva za izvedbo konference, ki naj 
bi potekala septembra, a so zaradi koro-
navirusa projekt, ki bi moral sovpadati 
z 58. Čipkarskimi dnevi, prestavili na 
konec junija prihodnje leto. Kljub temu 
pa se je predsednik Europassiona, ki je 
eden od projektnih partnerjev, odločil 
Slovenijo obiskati že letos. "Občina Žele-
zniki je lahko ponosna na svoje občane, 
saj aktivno sodelujejo pri promociji in 
oživljanju kar dveh nesnovnih kultur-
nih dediščin, ki so vpisane na prestižni 

Unescov seznam. To sta Klekljanje čipk 
v Sloveniji in Škofjeloški pasijon. Med-
narodni obisk je bil namenjen pogo-
vorom o nadaljnjem sodelovanju med 
kulturnimi in turističnimi ponudniki 
na Loškem ter predsedovanju Euro-
passiona, ki bo naslednje leto v času 
uprizoritve Škofjeloškega pasijona," je 
povedala Andreja R. Megušar, koordina
torica združenja Pasijonski veter in 
evropskega projekta, ki poteka pod vod-
stvom Občine Železniki.
Josef Lang si je v Železnikih po spreje-
mu pri županu Antonu Luznarju ogledal 
še muzej in kraj, predstavili so mu tudi 
klekljarsko dediščino. Obiskal je tudi 
kapucinski samostan v Škofji Loki in 
se srečal s škofjeloškim županom Tine-
tom Radinjo. Poleg tega se je Lang sre-
čal s predstavniki Ribniškega pasijona, 
obiskal je državno sekretarko na mini-
strstvu za kulturo, v uršulinskem sa-
mostanu pa je potekal pogovor s sloven-
skimi pasijonci, tudi iz Selške doline.

Gostili predsednika evropskega 
združenja pasijonskih mest

Predsednik Europassiona Josef Lang si je 
ogledal tudi 24 ur klekljanja, pri katerem je 
sodelovala tudi Jerica Gartner.  

ANA ŠUBIC

Septembra lani so na seji sveta Krajevne 
skupnosti (KS) Selca ustanovili odbor za 
prenovo Krekovega doma. Koordinirata 

ga predsednik KS Peter Krek in Andreja R. 
Megušar. Krekov dom je zaveden v register 
nepremične kulturne dediščine Slovenije 
in zato spomeniško zaščiten, hkrati pa je 
stavba zelo dotrajana in potrebna celovite 

obnove, je opozorila Megušarjeva. S po-
močjo KS so začeli zbirati dokumentacijo 
za morebitno obnovo, zato sta se koordi-
natorja odbora pred kratkim v Krekovem 
domu srečala s projektantom Bojanom 
Rihtaršičem, Damjano Pediček Terseglav 
z ljubljanske območne enote Zavoda za 
varstvo kulturne dediščine in Ireno Potoč-
nik iz Restavratorskega centra Ljubjana. "S 
tem ogledom so bili postavljeni temelji za 
postavitev pogojev in pridobivanje soglasij 
za nadaljnje iskanje projektnih rešitev," je 
poudarila Megušarjeva. Spomnila je, da 
so že s počastitvijo stote obletnice Krekove 
smrti leta 2017 na Selškem ponovno ugo-
tavljali, kako bogati so nauki in spoznanja 
iz Krekove zapuščine, zato so se v odboru 
strinjali, da bi bilo treba to dediščino še 
aktivneje predstavljati, raziskovati in raz-
vijati. "Zagotovo smo občani in seveda tudi 
občina odgovorni za to dediščino in nam 
nikakor ni v ponos, da je že leta v takem 
stanju," je dejala. Obnova doma v lasti KS 
Selca bi bila povezana z velikimi stroški, 
a če bodo začeli razmišljati tudi o razvoju 
vsebine, ki bi zagotavljala kasnejše vzdr-
ževanje stavbe, in iskati dodatne finančne 
vire, imajo priložnost, da po fazah začnejo 
obnavljanje, meni Megušarjeva. 

Prenoviti želijo Krekov dom

Z ogleda Krekovega doma: Bojan Rihtaršič, Andreja R. Megušar (tretja z leve) ter predstavnici 
Zavoda za varstvo kulturne dediščine Irena Potočnik in Damjana Pediček Terseglav
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Le nekaj dni pred Čipkarskimi dnevi je Turistično društvo (TD) Žele-
zniki pripravilo tudi 24 ur klekljanja. Tokrat ni šlo za javno prireditev 
v kulturnem domu, kjer bi 24 ur neprekinjeno klekljali na istem pun-
klju, pač pa je ta potoval od ene klekljarice do druge. S klekljanjem 
so začeli na Majdelcovi domačiji v Podporeznu, kot prva pa je za 
punkelj sedla osmošolka Ana Deja Prezelj. Nato so člani TD punkelj 
pospremili še v Selca in Železnike. V 24 urah so ga ponesli na devet 
različnih lokacij, skupaj pa je klekljalo dvanajst odraslih klekljaric 
in šest učenk čipkarske šole: poleg že omenjene Ane Deje Prezelj 
še Tonka Mohorič, Marinka Vrhunc, Irena Čufar, Jana Rihtaršič, Vita 
Dolenc, Helena Kramar, Marina Demšar, Danica Mohorič, Marjana 
Trpin, Jerčka Gartner, Kaja Arko, Romana Jelenc, Lucija Demšar, Tisa 
Mohorič Bonča, Nastja Gartner, Eva Miže in Irena Benedičič. 

24 ur klekljanja

Klekljati so začeli na Majdelcovi domačiji v Podporeznu.  
/ Foto: Sabina Romšak

ANA ŠUBIC, FOTO: GORAZD KAVČIČ

Kljub razmeram, povezanim s korona-
virusom, je Turistično društvo (TD) Že-
lezniki tretji septembrski konec tedna 
spravilo pod streho 58. Čipkarske dneve, 
s čimer je ohranilo kontinuiteto festiva-
la, ki ga neprekinjeno prirejajo že vse od 
leta 1963. Prireditev, ki so jo sicer načr-
tovali že konec junija, je bila tokrat vse-
binsko precej manj bogata kot prejšnje. 
Postregla je z razstavami v kulturnem 
domu, ki so naletele na lep odziv, orga-
nizatorji pa so opažali tudi obiskovalce 
iz drugih krajev. "Z obiskom smo bili 
zadovoljni, to pomeni, da je čipka kljub 
omejitvam še vedno visoko cenjena. Z 
vseh strani smo tudi letos prejemali če-

stitke in pohvale. Prihodnje leto pa gre-
mo s polno paro naprej," je dejal predse-
dnik TD Tomaž Weiffenbach.
Razstave so prikazovale izdelke doma-
čih klekljaric ter učenk in učencev iz 
čipkarske šole pa tudi čipke, ustvarje-
ne na vseh petih dosedanjih dogodkih 
24 ur klekljanja. Na stojnici TD so veli-
ko pozornosti pritegnile klekljane rože, 
ki jih izdeluje Matilda Thaler, edina 
domača klekljarica, ki obvlada ta zelo 
zahteven postopek. Kupiti je bilo možno 
tudi klekljan nakit ter različne spomin-
ke in druge izdelke, ki jih je krasil motiv 
čipke. 

Na lep odziv obiskovalcev so naletele tudi 
punčke iz cunj, ki jih za dobrodelni pro-
jekt Unicefa izdelujejo članice Društva 
upokojencev za Selško dolino, združene 
v sekciji Štrence. Njihova vodja Majda 
Gortnar je povedala, da so edine na Go-
renjskem, ki jih izdelujejo. Punčke je bilo 
možno posvojiti, z donacijo 20 evrov pa 
je posameznik omogočil cepljenje otroka 
v državah v razvoju proti šestim nalezlji-
vim boleznim. Punčke nameravajo po-
nuditi tudi na Andrejevem sejmu.
Nedeljski program Čipkarskih dnevov je 
popestril še Pihalni orkester Alples, ki je 
nastopil na "placu" pred cerkvijo.

Čipka še vedno cenjena
V Turističnem društvu Železniki so bili z 58. izvedbo Čipkarskih dnevov zadovoljni.

Na ogled so bili izdelki domačih klekljaric ter učenk in učencev iz čipkarske šole.

Klekljane rože Matilde Thaler



KATJA MOHORIČ BONČA, MUZEJ ŽELEZNIKI 
FOTO: KATJA MOHORIČ BONČA

V prejšnjih Ratitovških obzorjih (št. 51, letnik 19) je bil v ru-
briki Muzejski predmet predstavljen plakat iz muzejske do-
kumentarne zbirke, ki je vabil na Čipkarske dneve leta 1994. 
Ohranjen plakat ima dokumentarno funkcijo, a obenem de-
luje tudi kot likovni izdelek. O avtorstvu ni bilo nič znanega, 
zapisanega. Po objavi v Ratitovških obzorjih mi je Bojan Rih-
taršič pisal, da je prepoznal plakat in da ga je izdelal on. Lah-
ko sem dopolnila podatke v zbirki, obenem pa to zanimivo 
zgodbo delim z bralci Ratitovških obzorij. 
Plakat je izdelal Bojan Rihtaršič, takrat srednješolec. V tistem 
času je več plakatov izdelal za Kulturno društvo Scena. Turi-
stično društvo Železniki mu je v izdelavo zaupalo tudi plakat 
za Čipkarske dneve leta 1994. 
Za končni izdelek je vsebino pripravil na več plasteh na pavs 
papirju – vsako barvo je s tušem narisal na svoj pavs papir. V 
tiskarni so vse plasti sestavili skupaj in natisnili plakat. Osre-
dnji likovni del je narisal ročno, sponzorje okoli tega dela pla-
kata je dodal na dva načina. Za tiste brez logotipa je uporabil 
šablono, ki so jo uporabljali v šoli pri tehničnem risanju, ostale 
je s pomočjo fotokopiranja dodal na plakat. Spisan program čip-
karskih dni po dnevih zapečati vzorec za čipko (v obliki pečata), 
ki je njegov avtorski vzorec. Bojan Rihtaršič je povedal, da si je 

nekaj vzorcev izposodil pri mami, jih gledal, začutil grafiko črt, 
risal toliko časa, da mu je izdelek deloval kot vzorec za izdelavo 
čipke. Nikoli pa ga ni nihče poskusil sklekljati. V črtah vzorca se 
skriva tudi njegov podpis, natančneje prvi črki imena in priim-
ka. Povedal je, da se je na vogale izdelkov (plakatov, ki jih je izde-
lal pred tem) podpisoval z BR, a ko je gradivo prišlo iz tiskarne, 
tega ni bilo na izdelku. Izvedel je, da v tiskarni to retuširajo, ker 
teh znakov niso razumeli kot podpis, ampak kot nezaželeno 
packo. Pri tem plakatu pa je podpis vdelal v vzorec. 

Muzejski predmet: Plakat 32. Čipkarski dnevi 
Nadaljujemo zgodbo muzejskega predmeta iz prejšnjih Ratitovških obzorij.

IGOR KAVČIČ, FOTO: ANDREJ TARFILA

Za lepo slovensko uverturo pred oktobrskim virtualnim vrhom 
dvanajstih držav iz pobude Tri morja je pred dnevi poskrbel fo-
tograf Andrej Tarfila iz Selc. Na selekcioniranem fotografskem 
natečaju – k sodelovanju so bili povabljeni le profesionalni 
fotografi – z osrednjo temo vpliv infrastrukture na življenje 
ljudi in povezovanje med njimi je s fotografijama mostu čez 
Ljubljanico in viadukta na Črnem Kalu osvojil prvo in tretje 
mesto. Vsak izmed udeležencev je na natečaj lahko poslal več 
fotografij, ki predstavljajo različne načine, kako infrastruktura 
združuje ljudi ali nasprotno – jih pomanjkanje le-te ločuje. 
"Mislim, da sem s fotografijo mostu s ključavnicami žirijo 
prepričal, ker sem ubral povsem drugačen pristop kot ostali 
fotografi. Večina je združevanje ljudi z infrastrukturo prika-
zovala s fotografijami mostov, cest, pristanišč, podobno kot 
tudi jaz s tretjeuvrščeno fotografijo, v zmagovalni pa sem 
poudaril tudi povezovanje med ljudmi na osebni ravni," je 
povedal Andrej Tarfila, ki je svoje delo žiriji obrazložil, da so 
nabrežja ob reki Ljubljanici povezana z mnogimi slikovitimi 

mostovi. Eden izmed njih je Mesarski most, ki se ga je v za-
dnjem času prijel vzdevek most ljubezni, saj je postal kraj, 
kjer pari proslavijo svojo zaljubljenost s simboličnim zakle-
panjem ključavnice na žičnato ograjo. Fotografiji bosta ob 
tem, da je avtor prejel bogati denarni nagradi, predstavljeni 
tudi na forumu Tri morja v Estoniji. 
Naj dodamo, da je Tarfila, ki v zadnjih letih intenzivno sode-
luje s Slovensko turistično organizacijo, za Britansko tiskov-
no agencijo pa tudi pokriva dogodke na območju Slovenije, 
pred časom na svetovnem Pariškem salonu prejel dve nagra-
di v kategorijah press in okoljevarstvena fotografija, in sicer 
za zračno fotografijo rdečega Blejskega jezera, ki jo je posnel z 
dronom, in kolesarskih protivladnih demonstracij v Ljublja-
ni. Trenutno ga zaposluje evropski projekt na temo prikaza 
spreminjanja mestnih ulic, na družabnih omrežjih pa se sle-
dilci navdušujejo tudi nad njegovimi krajinami.

Most ljubezni za zmago
Andrej Tarfila je osvojil prvo in tretje 
mesto na fotografskem natečaju držav  
iz pobude Tri morja.

Andrej je zmagal s fotografijo "mostu ljubezni" čez Ljubljanico. 
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ANA ŠUBIC, FOTO: GORAZD KAVČIČ

Za uvod v septembrsko prireditev Pozdrav jeseni je Turistič-
no društvo (TD) Sorica pripravilo uradno odprtje obnovljene 
okolice Groharjevega spomenika. Obnovili in uredili so klopi, 
tlakovano pot ter sanirali teren in zatravili okolico. Projekt ob-
nove je pripravil arhitekt Bojan Rihtaršič. Pokrili so jo s pri-
hodki iz turistične takse v višini 3300 evrov, poleg tega pa so 
člani TD opravili še okoli 150 delovnih ur. "Verjamemo, da bodo 
obiskovalci Sorice sedaj še rajši posedeli pri spomeniku," je de-
jala predsednica TD Polona Golija. Z obnovljeno okolico je bil 
zadovoljen tudi župan Anton Luznar. Pohvalil je prizadevne 
turistične delavce, ki z razvojem ponudbe in dodatnimi nasta-
nitvenimi kapacitetami v Sorici in na Soriški planini v občino 
Železniki privabljajo vse več turistov. Omenil je tudi nekaj le-
tošnjih občinskih naložb, ki prispevajo k urejenosti teh krajev.
V dvorani v Sorici je sledila še prireditev, ki so jo posvetili ti-
rolski poselitvi soriškega območja ob koncu 13. stoletja. Miha 
Markelj je predaval o razvoju nekdanjega soriškega narečja 
oz. dajnarske govorice, nastopil je tudi turistični podmladek.

V Sorici pozdravili jesen
Uradno so predali namenu obnovljeno 
okolico Groharjevega spomenika.

Namesto ene so pri Groharjevem spomeniku sedaj na voljo tri klopi.

Turistični podmladek, ki je zaigral kratko igro o življenju na soriškem 
območju po tirolski naselitvi 

ANA ŠUBIC

Konec septembra je Kulturno in turi-
stično društvo (KTD) Zali Log izpeljalo 
prireditev, posvečeno zaloškemu zelju. 
"Čeprav nam razmere niso bile naklo-
njene in nam je ponagajalo tudi vre-
me, se organizatorji nismo dali in smo 
prireditev izpeljali, čeprav ne tako, kot 
smo načrtovali," je povedala predsedni-

ca KTD Klavdija Škulj. Praznik zelja bi 
moral potekati ves zadnji konec tedna v 
septembru, a so zaradi slabega vreme-
na tudi petkovo in sobotno dogajanje 
izpeljali v nedeljo.
Dopoldne so pripravili voden pohod v 
Sušo. "Pohodniki so izvedeli marsikate-
ro zanimivost o Zalem Logu, Suši, Stro-
jevcevem skrilolomu ... Predstavili smo 
tudi novost na poti v Sušo – maketo Ža-

garjevega hleva. Pohodnike smo pogo-
stili z zeljno potico in zeljnim burekom, 
avtohtono žganjico zeloucem in zdravil-
no vodo iz Suše," je pojasnila. Po poho-
du so se v gostilni Pri Slavcu okrepčali s 
segedinom. Popoldne so sledile še stare 
vaške zeljne igre in delavnica za otroke.  
Potekala je tudi tržnica domačih pridel-
kov in izdelkov, ki je bila lepo obiskana. 
"Obiskovalci so kupovali predvsem zelje 
in druge domače dobrote, dobro se je 
prodajala tudi zeljna potica," je dejala.

Šesti Praznik zelja na Zalem Logu

Potekala je tudi tržnica domačih pridelkov in izdelkov.

Z etnografsko-kulinaričnega pohoda v Sušo



BOŽO PREZELJ, VODJA POHODA

Letos sem pohodnike, zbralo se jih je 25, 
v zelo lepem in toplem vremenu s po-
močjo hčerke Ane Deje in partnerke Eri-
ke zopet vodil po Osojni Davči.
Start pohoda je bil kot običajno pred do-
mačijo pri Jemcu, kjer je pohodnike naj-
prej pozdravil predsednik Turističnega 
društva Davča Alojzij Jelenc. Pot nas je 
vodila od Jemca čez travnike do glavne 
ceste, ki vodi v Davčo, nato po gozdni 
poti mimo Podmejača in Košana. Pov-
zpeli smo se po cesti mimo Mravlja do 
Sorčanove domačije, kjer so nam po-
stregli z okusno malico in pijačo, kar je 
letos zaradi koronavirusa potekalo malo 
drugače kot pretekla leta. Julij pa je tudi 
zaigral na svojo harmoniko.
Med potjo so pohodniki občudovali lepo 
obdelane davške domačije, se seznanili 
z zgodovino kraja, trenutnim življenjem 
v vasi in drugimi znamenitostmi. Med 
drugim so občudovali okoliške hribe in 
nabrali tudi kakšno gobo.
Pot smo nadaljevali po gozdu, kjer smo 
dvakrat prečkali nekdanjo rapalsko mejo 
mimo Čendove domačije, kjer imajo nov 
čebelnjak. Na travniku smo tudi nakr-
mili ovce. Ustavili smo se pri znameniti 
Jokelcovi lipi in izmerili njen obseg, ki 
je znašal 600 centimetrov. Nato smo pot 
nadaljevali čez smučišče, Tuškovega gri-
ča in naprej mimo Bičkarja in Čumarja. 
Ustavili smo se na izletniški Vrhovčevi 
domačiji, kjer nam je Miha razložil, s 
čim vse se ukvarjajo, in pohodnike lepo 
povabil k njim.
Pot smo zaključili v muzeju turistične-
ga društva, kjer nas je čakal okusen bo-
grač. Pohodniki so zadovoljni odšli do-
mov in obljubili, da še pridejo.

Sedemnajsti pohod po Davči
V nedeljo, 20. septembra, je Turistično društvo Davča organiziralo že 17. pohod po Davči. 

Letošnjega pohoda, ki je potekal po Osojni Davči, se je udeležilo petindvajset pohodnikov. 
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LOVSKA DRUŽINA ŽELEZNIKI

V tokratni izdaji Ratitovških obzorij se 
predstavlja Lovska družina Železniki 
(LD Železniki). Ustanovljena je bila leta 
1946, na ustanovni seji pa je bilo nav-
zočih 20 članov. Danes družina šteje 60 
članic in članov ter upravlja štiri lovske 
objekte: lovski dom Na Plavžu, lovsko 
kočo na Toli, bivak na Podnu pod Rati-
tovcem in lovsko strelišče pod Sušo.
Lovišče LD Železniki je eno največjih v 
Sloveniji in največje na Gorenjskem. Ob-
sega 9159 hektarjev, od tega je 8965 hek-
tarjev lovnih površin. Največji sklenjeni 
nelovni površini sta območje mesta Že-
lezniki in mokrišče Ledina na Jelovici. 
Lovišče leži v osrednjem delu Selške do-
line, med Železniki in Podroštom. Zaje-
ma celotne katastrske občine Podlonk, 
Železniki, Martinj Vrh, Zali Log ter dele 
katastrskih občin Dražgoše, Studeno, 
Davča, Danje, Gorenja Ravan, Leskovica, 
Nemški Rovt, Nomenj in Selo. Več kot 80 
odstotkov lovišča obsegajo gozdne povr-
šine, od tega je okoli polovica gozdov s 
prevladujočimi iglavci, tretjina pa s pre-
vladujočimi listavci. Drugo so mešani 
gozdovi in grmišča. Kmetijske površine, 
zlasti pašniki, travniki in v manjši meri 
njive, zajemajo približno 15 odstotkov 
površine lovišča. Drugo so nelovne po-
vršine. Reliefno lovišče leži med 440 in 
1678 metri nadmorske višine. Svet do 

nadmorske višine 800 metrov obsega 65 
odstotkov lovišča, med 800 in 1300 me-
tri 20 odstotkov, 15 odstotkov lovišča pa 
je nad 1300 metri nadmorske višine.
Za delovanje družine skrbi upravni od-
bor, ki ga sestavljajo starešina Simon 
Tolar, gospodar Julij Benedičič, tajnik 
Feliks Strehar, blagajnik Matija Bene-
dičič in referent za kmetijstvo, gozdar-
stvo in škodo po divjadi Gašper Gasser. 
LD Železniki deluje v okviru družinskih 
aktov, Zakona o društvih in Zakona o 
divjadi in lovstvu.

Celotno lovišče je zaradi lažjega upravlja-
nja razdeljeno na šest sektorjev. Z začet-
kom leta v LD naredimo načrt del, ki naj 
bi se čez leto opravljala po posameznih 
lovskih sektorjih in lovskih objektih. 
Dela v lovišču so načrtovana po smer-
nicah letnega lovskoupravljavskega na-
črta za gorenjsko lovskoupravljavsko 
območje. Kot zanimivost naj povemo, da 
smo lovci LD Železniki leta 2019 v lovišču 
opravili kar 1952 delovnih ur.
Začelo se je jesensko lovsko obdobje. To 
pomeni, da se je razen na kuno odprla 
lovna doba na vso divjad v našem lovi-
šču. Lov se večinoma izvaja individual-
no, jeseni pa LD organizira tudi skupin-
ske love. Prvi bo tradicionalni skupinski 
lov z LD Poljane v Martinj Vrhu. Tudi 
letos skupinske love načrtujemo na 
območjih, kjer zaradi povečanega šte-
vila divjadi nastaja večja škoda na ze-
mljiščih in mladih drevesnih sestojih. 
Na tem mestu se zahvaljujemo vsem 
lastnikom zemljišč in drugim prebival-
cem našega lovišča za dobro sodelova-
nje v preteklih letih.
V prihodnjih dveh številkah Ratitovških 
obzorij se vam bosta predstavili lovski 
družini Selca in Sorica. Torej bo ob na-
šem naslednjem članku december in 
upamo na vsaj malo snega.
Do takrat pa lovski pozdrav, vsem lov-
cem pa: "Dober pogled!"

Lovska družina Železniki
Danes šteje šestdeset članic in članov, naše lovišče pa je eno največjih v Sloveniji.

Lovski dom Na plavžu

Lovišče Lovske družine Železniki Delovna akcija s traktorjem
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GITA MIHOVEC, LJUDSKA UNIVERZA ŠKOFJA LOKA

Cilj LUS Železniki je občanom omogočiti vseživljenjsko izobraže-
vanje in boljšo dostopnost do izobraževanj, kar pozitivno vpliva 
na kakovost življenja, boljšo samopodobo in vključenost v družbo. 
Ljudska univerza (LU) Škofja Loka je v tem letu, v sklopu pro-
jekta CMU (Center medgeneracijskega učenja) in ob finanč-
ni pomoči Občine Železniki, uspešno izvedla kar 115 ur in 15 
različnih izobraževanj, ki so potekala v kulturnem domu in 
Mladinskem centru Železniki. Udeležilo se jih je 177 ljudi. Spo-
mladi je problematika, povezana s koronavirusom, prinesla 
prekinitev takratnih tečajev in delavnic, dala pa priložnost, 
da se naučimo uporabe spletnih orodij, ki nam omogočijo 
učenje od doma. Na tak način smo izvedli pet spletnih iz-
obraževanj. V začetku poletja smo na klasičen način izvedli 
tudi delavnico uporabe spletnega orodja Zoom z željo, da bo 
čim več občanov ob ponovni zaostritvi razmer imelo znanje 
in možnost za priključitev izobraževanjem na daljavo.
Ob upoštevanju varnostnih ukrepov nadaljujemo izvajanje ak-
tivnosti, ki so za udeležence brezplačne. Za to gre zahvala Ob-
čini Železniki in Osnovni šoli Železniki, ki je omogočila prostor 
za zagotavljanje ustreznih pogojev. V jesenskem delu bomo iz-
vedli naslednje tečaje oz. delavnice: Angleščina na potovanju, 

Pametno o pametnih telefonih, delavnica Nega obraza in triki 
ličenja, Nordijska hoja, Prva pomoč in uporaba defibrilatorja, 
Tečaj šivanja ter Začetni tečaj angleškega jezika. 
Dodatne informacije najdete na spletni (www.lu-skofjaloka.
si) in FB-strani. Če želite biti obveščeni o aktualnih aktivno-
stih LUS Železniki po e-pošti, sporočite vaš e-naslov na gita.
mihovec@lu-skofjaloka.si. Vabljeni!

LUS Železniki: Optimistično v jesen
Ob upoštevanju varnostnih ukrepov Ljudska univerza Škofja Loka nadaljuje 
brezplačne aktivnosti v Lokalnem učnem središču (LUS) Železniki.

Jeseni pripravljamo tečaje angleščine in šivanja, nordijsko hojo, 
delavnice o negi obraza, prvi pomoči, uporabi pametnega telefona ... 

Servis 
zmagovalcev
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ANA ŠUBIC

Septembra se je začel pouk tudi v glasbenih šolah. V različ-
ne programe Glasbene šole (GŠ) Škofja Loka je po podatkih 
pomočnika ravnatelja Luke Železnika vključenih 78 učencev 
iz občine Železniki, od katerih vse predmete na oddelku v 
Železnikih obiskuje 57 učencev. Devet učencev pouk nauka o 
glasbi obiskuje v Železnikih, individualne ure inštrumentov 
pa na matični šoli v Puštalu.
Železnikarski oddelek ima pouk v prostorih osnovne šole, kjer 
potekata individualni pouk inštrumentov in skupinski pouk 
nauka o glasbi, v prostorih Športne dvorane Železniki pa imajo 
plesno pripravnico. V okviru oddelka v Železnikih se učenci uči-
jo igranja na klavir, flavto, kitaro, klarinet, saksofon, trobento 
in basovska trobila – evfonij in pozavno. "Letos smo na prav 
vseh inštrumentih in k predmetu plesna pripravnica vpisali 
nove učence, nekaj učencev pa se je kot vsako leto vpisalo tudi 
na godala – violino in violončelo, vendar ure inštrumenta obi-
skujejo v Puštalu. Vsako leto skušamo dodati še kak inštrument 
več tudi na oddelku – letos se tako po več letih premora ponov-
no vrača pouk trobente. Razpisali smo tudi prosto mesto za in-
štrument rog, a lani žal ni bilo zanimanja," je razložil Železnik.
Kot zanimivost velja omeniti, da je letos pouk kitare na od-
delku prevzel učitelj Jan Pišek, pouk trobente pa izvaja učitelj 
Rok Krajnc. Do novembra bo navzoč tudi učitelj saksofona 
Domen Koren, ki do vrnitve s porodniškega dopusta (predvi-

doma do sredine novembra) nadomešča učiteljico Ireno Kr-
žišnik.
Pouk inštrumenta sicer poteka dvakrat tedensko po pol ure, 
gre za individualne ure z učiteljem inštrumenta. Pouk plesa 
obiskuje devet učenk dvakrat tedensko po 45 minut, vadijo 
pa v skupini. "Poleg tega vsi učenci obiskujejo skupinski pouk 
nauka o glasbi, enkrat tedensko 45 ali 60 minut – odvisno od 
velikosti skupine. Učenci vseh inštrumentov, razen kitare in 
klavirja, pa imajo ob tem na voljo korepetitorja, ki z učenci 
vadi skladbe s spremljavo klavirja in z njimi muzicira tudi na 
nastopih in tekmovanjih. Na oddelku v Železnikih za pouk kla-
virja in korepeticije skrbi učiteljica Olesja Horvath," je povedal. 
Nekateri učenci so tudi člani orkestrskih sestavov v GŠ Škofja 
Loka. Orkestri v trenutnih razmerah vadijo po sekcijah, torej 
po skupinah inštrumentov, da imajo učitelji in učenci dovolj 
prostora za vzdrževanje medsebojne razdalje.
"Nastope načrtujemo skladno s priporočili – torej z ustrezno 
manjšim številom točk in poslušalcev," je pojasnil Železnik, ki 
upa, da bodo razmere dovolj stabilne in da bodo nastope lahko 
izpeljali. Nekatere dogodke so v želji po tem, da bi jih lahko obi-
skalo čim več poslušalcev, že prestavili v druge prostore. Pred-
božični koncert GŠ Škofja Loka bo tako v Kapucinski cerkvi. Ve-
čino nastopov na oddelku v Železnikih kot običajno načrtujejo 
v predavalnici osnovne šole, nekatere pa v galeriji Muzeja.

V Železnikih ponovno 
pouk trobente
Različne programe Glasbene šole Škofja 
Loka obiskuje oseminsedemdeset učencev 
iz občine Železniki.

Učitelj trobente Rok Krajnc z učencema Emo Prevc in Binetom 
Rantom

Učitelj saksofona Domen Koren ter učenke Doroteja Šuštar, Jera 
Leben in Zoja Mohorič

V Vrtcu Železniki so letni načrt za letošnje šolsko leto oblikovali 
podobno kot pretekla leta. "Vključuje vsebine, ki so naša stalni-
ca, vsako leto pa ga osvežimo z novostmi. Izvedli bomo vse de-
javnosti, ki jih bodo ukrepi dovoljevali," je napovedala vodja vrtca 
Martina Markelj. Nadaljevali bodo projekte Ekošola, Zdrav vrtec, 
S knjigo v svet in Mali sonček, prvič pa se bodo srečali s projekti 
Naša mala knjižnica, Hrana ni za tjavendan, Trajnostna mobilnost 
in Gozdni vrtec. V načrtu imajo tudi izvedbo vrtca v naravi v mese-
cu februarju, obiske gledališč, Kekčeve dežele, Groharjeve hiše ... 
"Posebno pozornost bomo namenili dejavnostim na prostem, saj 
ena od prednostnih nalog nosi naslov Gozd – igralnica in učilnica 
na prostem," je pojasnila Markljeva. Dodala je, da se bodo posve-
tili tudi iskanju drugačnih načinov povezovanja med skupinami in 
sodelovanja s starši. Zagotovo bosta odpadla dva dogodka, ki so 
ju vsako leto organizirali za starše in otroke celotnega vrtca: jesen-
sko srečanje v obliki piknika ali izleta in prednovoletne delavnice. 
"Več pozornosti bomo namenili tudi individualnemu delu z otro-
kom, saj je druga prednostna naloga: V skupini ima vsak posame-
znik pomembno vlogo."

Posebna pozornost dejavnostim  
na prostem
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Rodile so: Barbara Mohorič iz Železnikov Manco, Špela Verbič iz Železnikov Aljaža, Saša Boga-
taj iz Železnikov Anito, Urša Benedičič iz Martinj Vrha Antejo in Nina Žunič iz Železnikov Jasno.
Podatke smo s privoljenjem staršev zbrali na podlagi vlog za dodelitev prispevka ob rojstvu otroka. Seznam vseh no-
vorojencev je tako lahko še daljši, čestitke in dobre želje pa izrekamo tudi mamicam, katerih imena tu niso zapisana. 

Martina Logar, svetovalka za družbene dejavnosti, Občina Železniki

Mamicam čestitamo!

KATJA LUZNAR, VZGOJITELJICA

Gibanje je vsakodnevna dejavnost, ki jo opravljamo od jutra do 
večera. Gibamo se ves čas. Še predno pridemo v službo, opra-
vimo že celo vrsto aktivnosti: jutranja rutina, pot od doma do 
vrtca, pot od vrtca do službe in tako naprej preko celega dneva.
Gibanje krepi naše telo in blagodejno vpliva na naše počutje. 
Če vprašamo otroke, zakaj se gibamo, bodo gotovo odgovorili, 
da zato, "da bomo imeli mišice" in "da bomo zdravi". Res je. 
Redna telesna dejavnost je izjemnega pomena za zdravje, ki 
je skupaj z duševnim zdravjem najpomembnejša sestavina 
zdravega življenjskega sloga. 
Vsi se zavedamo pomena gibanja za zdravje, zato bodimo 
otrokom zgled. Otroci radi sledijo staršem, radi bi nam bili 
čim bolj podobni, zato je zaželeno, da se tudi odrasli veliko 
gibamo. Otroci imajo veliko vzornikov – sedaj lahko mednje 
uvrstimo tudi dva kolesarja: Tadeja Pogačarja in Primoža Ro-
gliča, ki sta dosegla vrhunske rezultate na kolesarski tekmi 
Tour de France 2020. Tudi otroci v našem vrtcu so se veliko-
krat pogovarjali o rumeni in pikčasti majici. Otroci iz starej-
še skupine so naša kolesarja narisali, naši najmlajši pa so 
pobarvali majice, in sicer z barvami, ki so ta hip v Sloveniji 
najbolj priljubljene. 
Vsi otroci v vrtcu so pred kratkim sodelovali na Množičnem 
teku otrok, ki ga vsako leto organizira Atletska zveza Sloveni-
je pod sloganom "Začni mlad, tekmuj pošteno". Kot za vsako 
opravljeno nalogo smo tudi za tek dobili priznanje za sode-
lovanje.

Letošnjo jesen smo tudi sicer začeli zelo gibalno obarvano. 
Otroci starejše skupine so opravili že kar nekaj daljših izletov. 
Odšli so do nogometnega igrišča v Njivici, bili so v Dašnici, pri 
oddajniku nad vrtcem in na gozdni učni poti na Kresu. Tudi 
otroci iz mlajše in srednje skupine hodijo na izlete, vendar so 
ti krajši, saj so nekateri otroci komaj shodili. V nadaljevanju 
leta bomo pridno telovadili in se gibali, saj smo vključeni tudi 
v športno-gibalni program Mali sonček, projekt Skrbimo za 
naše zdravje ter Tek podnebne solidarnosti.
Šolsko leto se je komaj začelo, pa se nam že toliko dogaja. Z 
veseljem pričakujemo še druge lepe trenutke, ki nas čakajo v 
prihodnje.

Gibanje je naš vsakdan
V Antonovem vrtcu veliko pozornosti posvečamo telovadbi in gibanju.

Otroci iz Antonovega vrtca so pred kratkim sodelovali na Množičnem 
teku otrok.

Tadej Pogačar v rumeni majici
Antonov vrtec je 1. septembra dopolnil 25 let delovanja. "V lanskem, 
jubilejnem šolskem letu nam je zaradi epidemije uspelo izvesti le 
del aktivnosti, dan obletnice pa smo praznovali s torto. V načrtu 
imamo še izdajo stenskega koledarja za leto 2021 s fotografijami 
otroških umetnin, kajti v našem vrtcu je likovna dejavnost zelo bo-
gata in vredna ogleda širše javnosti," je povedala ravnateljica Nežka 
Čufar. Počastili bodo tudi 30-letnico samostojne Slovenije, in sicer s 
projektom Naša domovina, v okviru katerega se bodo posvetili jezi-
ku, kulturi, tradiciji, simbolom ter etnološkim in geografskim poseb-
nostim. V želji, da bi otroci čim bolje sobivali z naravo – v najširšem 
pomenu besede, bo rdeča nit šolskega leta Živimo z naravo skozi le-
tne čase, sicer pa ohranjajo tudi projekte, ki jih izvajajo že leta: špor-
tni program Mali sonček, Tek podnebne solidarnosti in Vrtnarjenje.

Četrt stoletja Antonovega vrtca
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Na valovih Radia Sora že nekaj let lahko 
poslušamo oddajo Potepamo se po do-
mačih krajih, ki je na sporedu ob sobo-
tah med 13. in 15. uro. V oddaji se pred-
stavljajo kraji na Škofjeloškem in bližnji 
okolici. Tako se enkrat mesečno skupaj z 

voditeljico Jano Jenko potepamo tudi po 
Selški dolini. V oddajo povabimo organi-
zatorje različnih dogodkov, predstavnike 
društev, zanimive osebe. Tako se glas o 
prireditvah in dogajanju v Selški dolini 
sliši na valovih Radia Sora širom po Go-
renjski in osrednjeslovenskem območju. 
Poslušalce povabimo na obisk v Selško 

dolino tudi tako, da jim predstavimo za-
nimive kotičke naše doline, jih povabi-
mo na pohodne in kolesarske poti, vča-
sih pa predstavimo zanimive in uspešne 
občane, ki živijo v prelepi Selški dolini. 
Pri ustvarjanju oddaje sodeluje novi-
narka in moderatorka Radia Sora Jana 
Jenko, ki se pripelje v Železnike, da po-
sname sogovornike, ki jih skličemo v 
Javnem zavodu Ratitovec, finančno pa 
oddajo podpira Občina Železniki. V od-
dajo mesečno povabimo organizatorje 
aktualnih dogodkov, lahko pa se nam 
oglasite tudi vi, če bi radi predstavili 
kakšen zanimiv dogodek, osebo ali kraj, 
ki bo zanimiv tudi za ostale. Pokličite v 
Muzej Železniki in se bomo dogovorili, 
lahko pa nam tudi samo predlagate, kaj 
naj predstavimo, seveda mora spadati v 
kontekst oddaje, hkrati pa mora biti za-
nimivo za poslušalce Radia Sora.

Z Radiem Sora se potepamo po domačih krajih

JAVNI ZAVOD RATITOVEC

V trenutni situaciji, povezani s korona-
virusom, bi rekreativcem verjetno bolj 
ustrezalo, da bi bili vremenski pogoji še 
vedno taki, da bi več časa lahko preži-
veli na prostem, vendar žal to ni mo-
žno. Prav zaradi varnosti obiskovalcev 
v naših prostorih skrbno sledimo na-
vodilom glede razkuževanja, pravil in 
obnašanja, ki jih predpišejo na NIJZ. Ni 
pa dovolj, da za varnost skrbimo samo 
v JZR, ampak se morajo tudi obiskovalci 
obnašati odgovorno, se vadb udeleževa-
ti samo zdravi in spoštovati predpisa-
ne ukrepe glede razkuževanja, nošenja 
mask in potrebne razdalje med obisko-
valci.
V dopoldanskem času so v športni dvo-
rani učenci osnovne šole, popoldne pa 
je namenjena rekreativcem. Če bi želeli 
rezervirati svoj termin v dvorani, nas 
pokličite in bomo skupaj poiskali ustre-
zen termin.
Plavalni bazen je odprt od sredine av-
gusta, dopoldan ga obiskujejo učenci 
osnovne šole, v njem pa ima treninge 
tudi domači plavalni klub. Seveda pa 

je odprt tudi za rekreativne plavalce in 
tiste, ki radi uživate v vodi. Na spletni 
strani JZR si poglejte odpiralni čas baze-
na.  Vabimo pa vas na obisk tudi v pre-
novljene savne, ki so trenutno odprte 

ob petkih, sobotah in nedeljah. Kmalu 
jih odpremo tudi vsaj kakšen dan med 
tednom. Obvezna pa je predhodna re-
zervacija vsaj en dan pred obiskom na 
naslov info@jzr.si.

Športna dvorana, plavalni bazen in savne
V hladnih dnevih se rekreacije z zunanjih površin preselijo v notranje prostore.

Dopoldne so v športni dvorani učenci, popoldne pa je namenjena rekreativcem.
Ja
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2.10.
plavanje 50 m prsno+prosto  m/ž                                       

(½OŠ, ½ OŠ, SŠ + starejši) bazen
18.00 -
20.00

3.10. turnir v lokostrelstvu  stadion
16.00 - 
20.00

03.10. - 
10.10 teden frtavkanja Bife bazen Vsak dan 

10.okt turnir v pikadu Bazen bife
19.00 - 
22.30

10.10. Orientacija - taborniki Železniki
09.00 - 
15.00

17.10. šah mala dvorana
15.00 – 
19.00

25.10. turnir v badmintonu      dvorana
10.00 – 
14.00

turnir v streljanju z zračno puško                                        
(oš, sš, študenti , starejši/  m,ž) stadion

16.00 - 
20.00

30.10. turnir v namiznem nogometu  - enojke           MCŽ
19.00 - 
22.00  

30.10. turnir v namiznem nogometu  - dvojice              MCŽ
19.00 - 
22.00  

14.11. turnir v namiznem tenisu  m/ž                 dvorana
09.00 - 
12.00

14.11. turnir v taroku po selško mala dvorana
18.30  - 
24.00

21.11. turnir v pikadu - dvojice Bazen terasa
19.00 - 
22.00

28.11. balinčkanje   turnir 1:1 dvorana 17.00
28.11. balinčkanje  družine na tarčo dvorana 18.00

PROGRAM 9. IGER JZR
AVGUST, SEPTEMBER, OKTOBER, NOVEMBER

4 vikend

11. vikend 

28
.1

1.

7. vikend 

5.vikend

6. vikend 

8. vikend 

9. vikend 

10. vikend 

turnir v zadevanju prostih metov dvorana 18.00
test 5 žog (trojke košarka) dvorana

18.00 – 
19.00

zaključna prireditev razglasitev , podelitev prehodnih 
pokalov...  bife dvorana

19.00 – 
21.00

28
.1

1.

JAVNI ZAVOD RATITOVEC

Kljub temu aktivnosti potekajo, udeležba je dobra, smo pa se-
veda odvisni tudi od vremenskih razmer. Kar nekaj aktivno-
sti namreč poteka na športnem parku, kjer pa je slabo vreme 
lahko ovira.
V Selški dolini je zelo aktualno kegljanje, kar se je pokazalo tudi 
pri zelo dobri udeležbi. V kategoriji registrirani moški tekmo-
valci je zmagal Lojze Demšar, drugi je bil Jure Markelj, tretji pa 
Egon Jelenc. Zmagovalec v kategoriji neregistrirani moški je bil 
Denis Soklič, drugo mesto je zasedel Matej Pintar, tretji pa je bil 
Josip Grgič. V kegljanju so aktivne tudi ženske, zmagovalka je 
bila Jerneja Tolar, druga Maja Zupanc in tretja Mateja Košmelj. 
V nadaljevanju so razpisani še turnirji v pikadu, badmintonu, 
namiznem nogometu, namiznem tenisu, taroku, balinčka-
nju ter v zadevanju prostih metov na koš. Taborniki pripra-
vljajo orientacijo v naravi, vedno aktualno in dobro obiskano 
pa je tudi tekmovanje v šahu. Aktualne informacije o 9. Igrah 
JZR spremljajte na spletni strani Javnega zavoda Ratitovec in 
Facebook strani Igre JZR.

Devete igre JZR
Devete igre JZR tečejo po programu, ki 
je, kot smo že zadnjič napisali, letos 
nekoliko okrnjen. 

Kegljanje: (od leve) Maja Zupanc, Lojze Demšar in Mateja Košmelj
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BRANKO KOŠIR, STRELSKO DRUŠTVO LOTRIČ ŽELEZNIKI

Ravno ta napredek je omogočil, da smo strelci na strelišču 
Pod Sušo vedno bolj aktivni. Letos smo omogočili več trenin-
gov, izvedli pa smo tudi regijsko prvenstvo na 25 in 50 me-
trov. Streljanje z malokalibrskim orožjem postaja med doma-
čini vedno bolj popularno. 
Malokalibrsko streljanje se deli na streljanje s puško in s pi-
štolo. Pri puški so discipline ločene na streljanje leže in na 
streljanje v trostavu (olimpijski maraton). Za ženske in mo-
ške je streljanje pod istimi pogoji. Kljub napornemu tekmo-
vanju (olimpijski maraton traja več ur) ženske dosegajo zelo 
podobne rezultate kot moški. Strelja se na 50 metrov. 
Pri pištoli je malo drugače. Ženske streljajo s t. i. športno pi-
štolo. Streljanje je sestavljeno iz dveh delov. Najprej streljajo 
precizni del. Šestkrat pet strelov ustrelijo podobno kot z zračno 
pištolo. Sledi hitrostrelni del. Tu morajo dame v treh sekun-
dah pomeriti in zadeti tarčo na razdalji 25 metrov. To morajo 
narediti 30-krat. Moški streljajo drugače. Njihovo streljanje je 
razdeljeno na tri dele. Najprej morajo v 150 sekundah ustreliti 
pet strelov (4 x 5). V drugi tretjini se čas zmanjša na 20 sekund 
in v tretji tretjini na 10 sekund za pet strelov. Na 50 metrov 
streljajo moški 60 strelov natančno.
V naslednji sezoni imamo namen dokupiti še dve elektronski 
tarči. To bo omogočalo hitrostrelno streljanje. Tu je streljanje 
razdeljeno na tretjine. V prvi tretjini mora strelec zadeti pet 
strelov v dvanajstih sekundah, v drugi tretjini pet tarč v še-
stih sekundah, v tretji pa mora strelec zadeti pet tarč v štirih 
sekundah. To je izziv samo za najboljše.
Izkušnje za nastope z malokalibrskim orožjem nabirajo tek-
movalci na zračnem strelišču. 

OBNOVA ZRAČNEGA STRELIŠČA

Nadaljuje se obnova strelišča. Septembra smo izvajali menjavo 
oken. Okna, ki so bila vgrajena prej, so prepuščala veter, pone-
kod pa tudi dež. Zamenjali jih bomo z novimi, ki bodo imela 
tudi rolete (umik zunanje svetlobe in boljša izolacija). Do zime 
je v načrtu še menjava strehe in izolacija sten. Če ne bo zasto-
jev, bomo do konca leta imeli enega najbolje urejenih strelišč v 
Sloveniji. Lepa popotnica za prvih 70 let delovanja.

DRŽAVNO PRVENSTVO ZA MLAJŠE KATEGORIJE

Skozi šivankino uho so strelci iz Črenšovcev izpeljali še za-
dnje državno prvenstvo za letošnje leto – državno prvenstvo 
za mlajše kategorije do 17. leta. Od strelcev našega društva se 
je izkazala ekipa dečkov v postavi Jakob Bratina, Matej Pre-
zelj in Amadej Koblar v streljanju z zračno puško z naslonom, 
ki je osvojila bronasto medaljo. Med posamezniki je bil med 
mlajšimi dečki Matic Tolar uvrščen na 7. mesto, Amadej Ko-
blar med dečki na 10. mesto, Mark Mohorič med starejšimi 
dečki s pištolo na 11. mesto in Žiga Tolar med starejšimi dečki 

s pištolo na 12. mesto. Matej Prezelj je bil 18., Jakob Bratina pa 
19. Čestitamo vsem.

TRENINGI

S strelstvom se lahko ukvarjajo vsi od desetega leta starosti do 
smrti. Najstarejši aktivni član bo prihodnje leto praznoval 80 let. 
Pridružite se nam vsak ponedeljek in vsako sredo med 18. in 19. 
uro na strelišču nad Občino Železniki. Naša trenerska ekipa vas 
bo poučila, kako varno in dobro streljati z zračnim orožjem tako 
rekreativno kot tudi tekmovalno. Trenutno najboljša strelka s 
pištolo v Sloveniji je Anja Prezelj, ki je članica našega društva. Da 
smo strelci v Železnikih konkurenčni tudi ostalemu svetu, pa 
dokazuje četrto mesto Petre Dobravec na svetovnem prvenstvu 
in bronasta medalja na Mediteranskih igrah.
Za pomoč društvu se zahvaljujemo Lotrič Meroslovju, Obči-
ni Železniki, Domelu, Alplesu, Boštjanu Berniku, s. p., Janezu 
Rihtaršiču, s. p., Denta B, Ludviku Šmidu in več posamezni-
kom, ki so nam pomagali finančno in materialno.

Predstavitev malokalibrskega streljanja
Pred dvema letoma smo s pomočjo Občine Železniki in Fundacije za šport dobili tri 
elektronske tarče za streljanje na petindvajset in petdeset metrov, letos pa nam je 
Lovska družina Železniki dogradila in podarila skladiščni prostor na svojem strelišču 
Pod Sušo. Vsem deležnikom se zahvaljujemo.

Regijsko prvenstvo

Moderno tarčno strelišče z desetimi elektronskimi tarčami
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MAJA BERTONCELJ 
FOTO: GORAZD KAVČIČ

Tradicija relija v Železnikih se je nada-
ljevala tudi letos. Organizatorjem iz ŠD 
Omikron Plus je uspelo izpeljati Rally 
Železniki v sedmi izvedbi. Prinesla je 
nekaj sprememb, ki so posledica situa-
cije v zvezi z novim koronavirusom.
Tekmovalni program je potekal v sobo-
to, 12. septembra. Prijavljenih je bilo 74 
posadk, ki jih je čakalo šest hitrostnih 
preizkušenj (trikrat Dražgoše in trikrat 
Davča). Reli je bil drugi v letošnji sezoni 
državnega prvenstva. Na vrhu nič no-
vega, saj je tretjič zapored v Železnikih 
zmagala posadka Rok Turk-Blanka Ka-
cin (Hyundai i20 R5). Dobila sta prav vse 
hitrostne preizkušnje. Drugi je bil Aljoša 
Novak s sovoznikom Jako Cevcem (Škoda 
Fabia R5 EVO), tretji pa Aleš Zrinski s so-
voznikom Rokom Vidmarjem (Ford Fiesta 
R5). "Kljub kratki sezoni in s tem večjemu 
pritisku sva se z Blanko na start podala 

sproščena. V prvem delu relija nama je si-
cer nekoliko ponagajala tehnika, saj sva 
imela težave z enim od amortizerjev, a 
kljub temu nama je tudi to hitrostno pre-
izkušnjo uspelo dobiti. Ekipa je uspešno 

odpravila napako. Veseliva se nove, tre-
tje zaporedne zmage v Železnikih," je po 
zmagi povedal Rok Turk. 
Center letošnjega relija je bil smučarski 
center Soriška planina.

Tretjič zapored na vrhu ista posadka
Rally Železniki v sedmi izvedbi sta dobila Rok Turk in Blanka Kacin.

Rok Turk je drvel novi zmagi naproti. S sovoznico Blanko Kacin sta dobila vse hitrostne 
preizkušnje.
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Za leto 2020 smo pripravili kar obširen program dela društva, ki smo ga predstavili v knjižici Ak-
cije, pohodi in izleti 2020. Po normalnem začetku leta je sredi marca epidemija koronavirusa de-
lovanje društva od sredine marca do sredine maja skoraj v celoti ustavila. V nadaljevanju  so se 
razmere v poletni sezoni normalizirale in pred nami so že rezultati dela za to obdobje.
Z nekaj omejitvami zaradi epidemije nam je uspelo izpeljati  vseh sedem tradicionalnih rekreativ-
nih prireditev pa tudi 66. izvedbo planinske zabave Ratitovec raja. Ratitovec in Krekovo kočo je v 
poletni sezoni obiskalo za deset odstotkov obiskovalcev več kot v letu 2019. Povečanemu številu 
obiskovalcev pa ni sledilo prenočevanje v koči, ki se je glede na lansko leto precej zmanjšalo. Za-

dovoljni smo tudi s številom članov društva, ki 
bo ob koncu leta preseglo lansko število. Pove-
čali smo obseg dela na planinskih poteh. Veči-
na planinskih poti, za katere skrbi naše društvo, 
je že opremljenih z novimi kovinskimi drogovi 
in smernimi tablami. V prihodnjih dveh letih 
bomo označitev poti  v celoti posodobili. 
Pri gradnji bivaka smo opravili še nekaj del in 
vložili zahtevek za pridobitev uporabnega do-
voljenja, ki ga pričakujemo do konca leta 2020. 
Pričakujemo, da bo v prihodnjem letu bivak v 
celoti na voljo planincem. Epidemija koronavi-
rusa in kasnejše omejitve pri prevozih so naj-
bolj prizadele delovanje vodniškega odseka 
in  planinskega krožka na osnovni šoli v Žele-
znikih. Do konca septembra je bilo izvedenih 
devet planinskih tur, mladi planinci pa so po 
daljšem premoru v septembru izvedli tridnev-
ni planinski tabor na Komni. 
Upamo, da bo tudi v zadnjih treh mesecih delo 
društva lahko potekalo normalno, zato vabimo 
vse člane društva in ostale, da se nam pridruži-
te na naših akcijah. Prav tako ste povabljeni na 
Ratitovec in v Krekovo kočo na Ratitovcu.

Zapisal: Alojz Lotrič, predsednik društva

V PLANINSKEM DRUŠTVU ZA SELŠKO DOLINO  
ŽELEZNIKI SMO ZAKLJUČILI POLETNO SEZONO
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POGREBNE STORITVE, HIPNOS d.o.o., Žlebe 98,  
1215 Medvode, P.E. Barletova cesta Preska - Medvode

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

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

hipnos@hipnos.si

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

kompletno pogrebno 
storitev.

26
let tradicije

26
let tradicije

Petek, 9. 10. 2020 • Muzej Železniki, ob 18. uri

ODPRTJE RAZSTAVE SLIK: OD LUBNIKA PO SELŠKI DOLINI  
DO TRIGLAVA, AVTOR: BERKO

Muzejsko društvo Železniki, Muzej Železniki – JZR, T: 04 51 47 356

Sobota, 10. 10. 2020 • zbor pri pošti, ob 10. uri

VODEN OGLED ARHEOLOŠKEGA NAJDIŠČA ŠTALCA (OBVEZNE PRIJAVE)

Muzejsko društvo Železniki, T: 04 51 47 356, 041 735 886

Sobota, 10. 10. 2020 • Športna dvorana Železniki, ob 19. uri

1.B. DRŽAVNA ROKOMETNA LIGA MOŠKI – 3. KROG; RD ALPLES  
ŽELEZNIKI – RK BREŽICE

Rokometno društvo Alples Železniki, E: wili.rant@gmail.com 

Nedelja, 11. 10. 2020 • Sorica ob 14. uri

POHOD POD OBRONKI RATITOVCA

Turistično društvo Sorica, T: 040 565 891, E: polona.golija@gmail.com

Sobota, 24. 10. 2020 • Strelišče nad občino Železniki

STRELSKO TEKMOVANJE ZA ZLATO ČIPKO (PRIJAVE DO 17. 10. 2020)

Strelsko društvo Lotrič Železniki T: 041 444 972  
E: sd.lotric.zelezniki@gmail.com 

Sobota, 24. 10. 2020 • Športna dvorana Železniki, ob 19. uri

1.B. DRŽAVNA ROKOMETNA LIGA MOŠKI – 5. KROG; RD ALPLES  
ŽELEZNIKI – RK KRŠKO

Rokometno društvo Alples Železniki, E: wili.rant@gmail.com

Prireditve v oktobru, novembru in decembru 2020

Četrtek, 29. 10. 2020 • spomenik NOB na Trnju

KOMEMORACIJA

Kulturno umetniško društvo France Koblar, T: 040 519 296

Sobota, 28. 11. 2020 • Železniki

12. DOBRODELNA PRIREDITEV SONČKI DOBROTE 

Sončki dobrote Železniki, T: 031 838 896 E: majda.tolar@guest.arnes.si

Sobota, 28. 11. 2020 • trg pred cerkvijo sv. Antona v Železnikih,  
od 14. do 19. ure

26. ANDREJEV SEJEM

Turistično društvo Železniki, T: 031 876 535

Četrtek, 3. 12. 2020 • Muzej Železniki, od 9. do 15. ure

TA VESELI DAN KULTURE – PROST VSTOP V MUZEJ ŽELEZNIKI

Muzejsko društvo Železniki, Muzej Železniki – JZR, T: 04 51 47 356

Nedelja, 6. 12. 2020 • začetek na Športnem parku Rovn, ob 9. uri

13. MIKLAVŽEV POHOD NA SV. MIKLAVŽ

Turistično društvo Selca, T: 031 378 751 E: tdselca@gmail.com

* Določeni dogodki lahko ob neugodnih epidemioloških razmerah  
odpadejo. Glede izvedbe se lahko pozanimate pri organizatorjih.

KRAJEVNA KNJIŽNICA ŽELEZNIKI
Za udeležbo na dogodkih Krajevne knjižnice Železniki so obvezne prijave. 
Več informacij na T: 04 51 01 490 in E: zelezniki@knjiznica-skofjaloka.si

 Vsak četrtek od 10. do 11.30

TEČAJ SLOVENŠČINE ZA ŽENSKE (ZAVOD TRI ŠKOFJA LOKA)

Četrtek, 8. in 22. 10. 2020, ob 17. uri

BEREMO Z NASMEHOM S PSOM VILIJEM (NIKA WEIFFENBACH  
IN AMBASADORJI NASMEHA)

Sreda, 14. 10. 2020, ob 17. uri
URA PRAVLJIC: RDEČA KOKOŠKA (TATJANA BERTONCELJ) 

Sreda, 21. 10. 2020, ob 17. uri
URA PRAVLJIC: RAZBITA BUČA (TATJANA ŠMID) 

Sreda, 4. 11. 2020, ob 17. uri

DELAVNICA ZA OTROKE (SAŠA AMBROŽIČ) 

Četrtek, 5. in 19. 11. 2020, ob 17. uri

BEREMO Z NASMEHOM S PSOM VILIJEM (NIKA WEIFFENBACH  
IN AMBASADORJI NASMEHA)

Sreda, 11. 11. 2020, ob 17. uri

URA PRAVLJIC (TATJANA BERTONCELJ)

Sreda, 18. 11. 2020, ob 17. uri

URA PRAVLJIC (TATJANA ŠMID) 

Sreda, 2. 12. 2020, ob 17. uri

DELAVNICA ZA OTROKE (SAŠA AMBROŽIČ) 

Četrtek, 3. 12. 2020, ob 17. uri

BEREMO Z NASMEHOM S PSOM VILIJEM (NIKA WEIFFENBACH IN  
AMBASADORJI NASMEHA) 

Sreda, 9. 12. 2020, ob 17. uri

URA PRAVLJIC (TATJANA BERTONCELJ)
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ZMOGLJIVOST 
NA VSEH PODLAGAH 

SAMODEJNO 
POLNJENJE

NESPREMENJENA 
PROSTORNOST

UČINKOVITA 
PORABA GORIVA

SKRB 
ZA OKOLJE

Kombinirana poraba goriva in izpusti CO2: 3,9-7,7 l/100km in 90-174 g/km, emisijska stopnja: EURO6, specifična emisija dušikovih oksidov (NOx): 0,0042-
0,0334 g/km, trdi delci: 0,00019-0,00086/km, število delcev: 0,55-3,160 E11/km. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča 
globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k 
čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Vse nadaljnje informacije o specifični porabi goriva in 
specifičnih emisijah CO2 iz novih osebnih vozil najdete v Priročniku o varčni porabi goriva in emisijah CO2, ki ga lahko brezplačno pridobite pri pooblaščenem 
SUZUKI partnerju in na spletni strani www.suzuki.si. Slike so simbolične.

AVTO LUŠINA d.o.o.
Gosteče 8, 4220 Škofja Loka, T: 04 50 22 000

www.avto-lusina.si, e-pošta: prodaja@avto-lusina.si
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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

Vaš trgovec v KRANJU AH REAL, d.o.o. PE REMONT Kranj, Ljubljanska c. 22, 
Andrej 041 308 956, Boštjan 041 740 878, Damir 041 789 758.  
Delovni čas: pon–pet: 8.00–18.00, sobota: 9.00–12.00. 

Dacia priporoča   dacia.si

Ime trgovca, Naslov trgovca in mesto, Tel: 0123 456 7890, www.imetrgovca.com 
Odprto od ponedeljka do petka od xx. do yy., sobota od xx. do yy., nedelja od xx. do yy/zaprto.

*EKO SKLAD na svoji spletni strani https://www.ekosklad.si/prebivalstvo/pridobite-spodbudo/seznam-spodbud/osebna-vozila-na-plin/osebna-vozila-na-plin-kredit po vnosu v rubriko Hitri informativni izračun 
kredita nudi naslednje kreditne pogoje za nakup vozila: informativna mesečna anuiteta za model Duster Essential 1.0 TCe 100 ECO-G v skupni vrednosti 13.740 € z DDV, s pologom v višini 3.750 € in financirano 
vrednostjo 9.990 € za obdobje 120 mesecev, znaša ob najemu kredita prek Eko sklada 88,82 €. Obrestna mera za najem kredita znaša 1,30 % letno. Vse informacije so zgolj informativne in temeljijo na 
informativnem in izračunu kredita na spletni strani EKO SKLADA. Več o kreditih EKO SKLADA za osebna vozila na plin, si lahko preberete na uradni spletni strani  https://www.ekosklad.si/prebivalstvo/pridobite-
spodbudo/seznam-spodbud/osebna-vozila-na-plin/osebna-vozila-na-plin-kredit. Renault Nissan Slovenija ne odgovarja za informacije objavljene na spletnih straneh EKO SKLADA kot tudi ne za točnost in 
zanesljivost in celovitost teh informacij in informativnega izračuna kredita, ki je na voljo na spletnih straneh EKO SKLADA. Poraba pri mešanem ciklu: 5,221–7,640 l/100 km. Emisije CO2: 137–173 g/km. Emisijska 
stopnja: EURO6Dt. 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 novemu 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.oksidov. Slika je simbolna. Renault Nissan Slovenija, d. o. o., Dunajska 22, 1511 Ljubljana.

Dacia Duster ECO-G

Dacia. Zanesljiv partner GRZS.

Na plinski pogon

+ paket zimskih pnevmatik

 že za 
89 €
na mesec
z                          kreditom*

PREDPRODAJA
SMUČIŠČE CERKNO

Sezonske vozovnice v predprodaji od 15. 9. 2020 dalje  I  www.ski-cerkno.com  I  05 37 43 400  I  info@hotel-cerkno.si

DNEVNE 
smučarske vozovnice 2020/21

REDNA
CENA

predprodaja
01.10. - 15.11.2020

predprodaja
16.11. - 01.12.2020

DNEVNA

JUTRANJA
(od 9.00 do 13.00)

odrasli
mladina, seniorji
otroci

odrasli
mladina, seniorji
otroci

33,00 €
28,00 €
19,00 €

29,50 €
26,00 €
17,00 €

28,00 €
24,00 €
16,00 €

25,00 €
22,00 €
14,50 €

30,50 €
26,00 €
17,50 €

27,00 €
24,00 €
15,50 €

PAKETNE (poljubne dni v sezoni)
smučarske vozovnice 2020/21

REDNA
CENA

predprodaja
01.10. - 31.10.2020

predprodaja
01.11. - 01.12.2020

PAKET
3-DNEVNA

PAKET
5-DNEVNA

PAKET
7-DNEVNA

odrasli
mladina, seniorji
otroci

odrasli
mladina, seniorji
otroci

odrasli
mladina, seniorji
otroci

96,00 €
80,00 €
56,00 €

153,00 €
130,50 €
90,50 €

211,00 €
177,00 €
122,50 €

81,50 €
68,00 €
47,50 €

130,00 €
111,00 €
77,00 €

179,00 €
150,50 €
103,50 €

89,00 €
74,00 €
52,00 €

141,50 €
120,50 €
83,50 €

195,00 €
163,50 €
113,50 €
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