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Spomin na dražgoške žrtve
Letos tradicionalne proslave s pohodi ni bilo, so pa k spomeniku položili vence, med
drugim tudi predsednik republike Borut Pahor.
JOŽE KOŠNJEK, FOTO: GORAZD KAVČIČ
Zaradi epidemije je letošnji spomin na boj Cankarjevega bataljona z Nemci v Dražgošah in na poboj domačinov pred 79
leti potekal drugače kot doslej. Tradicionalne opoldanske
spominske svečanosti pri spomeniku ni bilo, prav tako tudi
ne vsakoletnih pohodov. Organizacijski odbor prireditve se
je odločil za polaganje vencev k plošči padlim partizanom in
ubitim domačinom pod spomenikom. Prvi ga je v nedeljo, 10.
januarja, potem ko je odbilo poldan v dražgoški cerkvi svete Lucije, položil predsednik Republike Slovenije Borut Pahor,
za njim pa delegacije Občine Železniki in Krajevne skupnosti
Dražgoše - Rudno, organizacij in društev ter tudi prvi predsednik Republike Slovenije Milan Kučan. Župnik iz Železnikov
Tine Skok pa je po običaju tudi letos zjutraj na dan slovesnosti
pri spomeniku v dražgoški cerkvi daroval mašo za vse žrtve
dražgoške tragedije. Znano je, da so Nemci po umiku partizanov iz vasi porušili tudi staro, zgodovinsko zelo dragoceno
cerkev svete Lucije z znamenitimi zlatimi oltarji svete Lucije,
svete Ane, svetega Miklavža in svetega Antona. Takratnemu
predsedniku muzejskega društva Antonu Kržišniku s sodelavci jih je uspelo razstaviti in odpeljati v Kapucinski samostan v Škofjo Loko. Nemci so jih nameravali odpeljati v Nemčijo, vendar tega niso storili. Danes so ponos Grajske kapele
na Škofjeloškem gradu.

Žrtvam dražgoške bitke sta se poklonili tudi delegaciji Občine
Železniki in Krajevne skupnosti Dražgoše - Rudno.
Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je po položitvi
venca v izjavi za javnost državljankam in državljanom Slovenije sporočil, da je letos, ko praznujemo 30-letnico samostojne države, čas za sodelovanje kljub različnim pogledom na
posamezna vprašanja. Imamo več tistega, kar nas povezuje,
od tistega, kar nas ločuje, je dejal.

Sanacija brežine Na plavžu
Občina Železniki se je že lotila ene največjih letošnjih investicij:
prvega dela sanacije brežine nad naseljem Na plavžu. Zahtevno
sanacijo pobočja, kjer prihaja do rednega proženja kamnitega materiala, zadnji večji podor pa je bil januarja lani, bo izvedlo podjetje Eho Projekt s partnerjema Miha Doles, s. p., in podjetjem Kaskader ter podizvajalcem Fenix +. Izvajalci že gradijo dostopno pot
do območja sanacije, postavili so tudi že osnovne zaščitne mreže,
ki bodo služile za čas gradnje. V prvi fazi načrtovane celovite zaščite Gorenjega konca pred padajočimi skalami so predvideli zaščito
območja med objekti Na plavžu 1–77 s podajno-lovilnimi sistemi v
skupni dolžini več kot štiristo metrov. Investicijo, vredno 657 tisoč
evrov (z DDV), bo s 533 tisoč evri sofinanciralo okoljsko ministrstvo, ostalo pa bo prispevala občina. Po pogodbi z ministrstvom
mora biti sanacija izvedena do konca letošnjega septembra.

Sanacija brežine nad naseljem Na plavžu že poteka. / Foto: Občina
Železniki
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Investicije na državnih cestah
Direkcija RS za infrastrukturo namerava letos sanirati plaz na regionalni cesti blizu
Lajš, urediti avtobusno postajo pri davškem mostu in sanirati usad na cesti v Davčo.
Pripravljajo se tudi na gradnjo obvoznice v Železnikih.
ANA ŠUBIC, FOTO: GORAZD KAVČIČ
Na Direkciji RS za infrastrukturo (DRSI) smo preverili, katere
večje naložbe načrtujejo na območju občine Železniki.
Kot so pojasnili, je največja investicija v Železnikih, ki jo vodijo
skupaj z Direkcijo RS za vode (DRSV), protipoplavna ureditev
porečja Selške Sore – prva etapa, v okviru katere DRSI vodi aktivnosti za preložitev regionalne ceste skozi Železnike. Skupno
vlogo za izdajo gradbenega dovoljenja za protipoplavne ukrepe
in obvoznico, ki jo je DRSV vložil decembra lani, je Ministrstvo
za okolje in prostor že pregledalo in je trenutno v dopolnjevanju po poslanih pripombah. "Če bo DRSI v času obravnave vloge
za izdajo gradbenega dovoljenja pridobil vsa dokazila o razpolaganju z zemljišči, bo izdano gradbeno dovoljenje za celoto, v
nasprotnem primeru pa je možnost pridobitve delnega gradbenega dovoljenja," so razložili na DRSI. "V teku je javni razpis
za izvedbo protipoplavnih ukrepov in gradnjo obvoznice, ki
ga vodi DRSV. Začetek gradbenih del je predviden po uspešno
zaključenem javnem razpisu. Gradnja bo potekala po etapah,
glede na pridobljena zemljišča oziroma nepremičnine, in bo
trajala predvidoma dve leti," so razložili na DRSI.
Pripravljajo se tudi na sanacijo plazu, ki je že pred časom nastal na regionalni cesti okoli tristo metrov naprej od cerkve
v Lajšah v smeri proti Podblici. Kot so pojasnili, je za sanacijo plazu in nasipne brežine "Lajše" v pripravi razpisna dokumentacija za izvedbo gradbenih del. Ta bodo zajemala izvedbo sidrane pilotne stene v dolžini devetdeset metrov ter
izvedbo drenažnih reber in zbirnih jaškov nad cesto za odvodnjavanje zaledenelih voda. Ocenjena vrednost del na osnovi
projektantskega popisa del znaša 708 tisoč evrov, sanacija pa
je predvidena v prvi polovici letošnjega leta.
Načrtujejo tudi ureditev para avtobusnih postajališč na regionalni cesti pri davškem mostu. "V teku je recenzija projektne
dokumentacije za izvedbo gradnje (PZI). Nato sledijo odkupi
potrebnih zemljišč. Po njihovi pridobitvi sledi gradnja, predvidoma še v letošnjem letu," so napovedali na DRSI in dodali,
da so gradbena dela ocenjena na 65 tisoč evrov. Sredi letošnjega leta načrtujejo sanacijo usada na nasipni brežini na
regionalni cesti v Davčo (med Hlipovo rupo in Podmejačevim
Logom). Ta čas imajo v pripravi razpisno dokumentacijo za
izvedbo gradbenih del, ki so ocenjena na 134 tisoč evrov.

OBNOVA CESTE PROTI SORIŠKI PLANINI PRIHODNJE LETO
Glede obnove vozišča od Rotka proti Soriški planini nameravajo
v drugi polovici letošnjega leta objaviti razpis za izvajalca gradbenih del, obnovo pa načrtujejo prihodnje leto. Predvidena je
preplastitev vozišča v celotni širini in skupni dolžini 2,8 kilometra. Ocenjena vrednost gradbenih del znaša 1,8 milijona evrov.
Pojasnili so tudi, da je projekt rekonstrukcije ceste od prvega
križišča regionalnih cest nad vasjo Sorica do konca vasi Sorica na seznamu projektov, ki je sestavni del gradiva, ki bo v
tem mesecu pripravljeno kot predlog vladi za uvrstitev v dr-

Plaz na regionalni cesti blizu Lajš naj bi začeli sanirati v prvi polovici
letošnjega leta.
žavni proračun. Za odsek skozi naselje Sorica do priključka
k cerkvi ima Občina Železniki že izdelan PZI, ki je trenutno v
recenziji. DRSI je napovedal, da bo po prejemu projektne dokumentacije in uvrstitvi omenjenega projekta v državni proračun pristopil k urejanju zemljiškoknjižnih zadev za odsek
skozi naselje Sorica.
Za sanacijo plazu in rekonstrukcijo ceste pred naseljem Dražgoše (pod spomenikom) v dolžini 430 metrov bo letos izdelana PZI projektna dokumentacija. "Predvidoma v letu 2022
sledijo recenzija ter odkupi potrebnih zemljišč. Izvedba del bo
predvidoma v letu 2023," so povedali na DRSI.

KDAJ UREDITEV CESTE DO RUDNA
V zvezi z urejanjem regionalne ceste od Loga proti Rudnu, ob
kateri bi občina hkrati gradila tudi pločnik, so na DRSI razložili,
da je za drugo fazo projekta, ki se nanaša na 580 metrov dolg
odsek od odcepa za naselje Log do parkirišča za smučišče Rudno, izdelana novelacija PZI projektne dokumentacije. Odkupili
so vsa potrebna zemljišča, sicer pa ocenjena vrednost gradbenih del znaša 2,6 milijona evrov. Letos nameravajo objaviti javni
razpis za gradnjo. Za tretjo fazo, ki zajema nadaljnjo ureditev
do križišča na Rudnu, je v recenziji PZI projektna dokumentacija. Prihodnje leto bodo izvedeli parcelacijo, nato sledijo odkupi
in gradnja. Ocenjena vrednost gradbenih del znaša 2,1 milijona
evrov. Strošek za obe omenjeni fazi si bosta razdelili država in
občina, zato sta v usklajevanju sporazuma o sofinanciranju.
Glede načrtovane rekonstrukcije regionalne ceste od Škofje
Loke do Praprotna (odsek Podlubnik–Klančar) so na DRSI povedali, da je recenzija PZI projektne dokumentacije zaključena. "V letu 2021 bo potekala parcelacija in po pravnomočnosti
odločb bomo začeli odkupe potrebnih zemljišč. Če bodo ta potekala brez zapletov, bi predvidoma v letu 2023 objavili javni
razpis za izvedbo gradbenih del."
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Proračun vreden blizu deset milijonov evrov
Na decembrski seji je občinski svet sprejel prvi rebalans letošnjega občinskega
proračuna, letne programe za sofinanciranje dejavnosti društev in tudi cene za
izvajanje pokopališke dejavnosti.
ANA ŠUBIC, FOTO: OBČINA ŽELEZNIKI
Občinski svet se je sredi decembra sestal na 15. redni seji, ki je zaradi epidemioloških razmer potekala kot videokonferenca. Osrednja točka se je
nanašala na letošnji občinski proračun.
Ker so ob koncu predlanskega leta potrdili proračuna za dve leti, so tokrat
sprejeli že prvi rebalans proračuna.
Prihodki znašajo 8,5 milijona evrov,
odhodki pa 9,7 milijona evrov. Primanjkljaj bodo pokrili z ostankom sredstev
na računih in zadolževanjem. Kot je pojasnil župan Anton Luznar, so skladno
s sporazumom, sklenjenim z Direkcijo
za infrastrukturo, predvideli 200 tisoč
evrov kredita za sofinanciranje gradnje
obvoznice mimo Železnikov. Posojilo,
gre za 400 tisoč evrov, so predvideli tudi
za gradnjo garažne hiše v naselju Na
Kresu. Ta projekt je po besedah župana
povezan z gradnjo doma starejših.

NAČRTUJEJO ŠTEVILNE INVESTICIJE
Največja investicija bo gradnja kolesarske poti od Plenšaka do Selc. Gre za
dvoletni 1,5 milijona evrov vreden projekt, ki ga bo sofinancirala EU. Letos so
zanj predvideli 891 tisoč evrov, od tega
pričakujejo 730 tisoč evrov evropskih
sredstev, občinski delež pa naj bi znašal

Največja letošnja investicija
bo gradnja kolesarske poti
od Plenšaka do Selc. Gre za
dvoletni 1,5 milijona evrov
vreden projekt, ki ga bo
sofinancirala Evropska unija.
slabih 161 tisoč evrov. Za sanacijo brežine nad naseljem Na plavžu so predvideli 672 tisoč evrov, od tega je občina zagotovila 140 tisoč evrov, saj se nadejajo
sofinanciranja države v višini 532 tisoč
evrov. Po Zakonu o financiranju občin
pričakujejo 255 tisoč evrov nepovratnih sredstev gospodarskega ministrstva. Namenili jih bodo rekonstrukciji
javne poti Gortnar–Kovač v Podlonku
in ureditvi odseka na lokalni cesti Ro-

tek–Zgornje Danje–Torka–Ravne–Šurk.
Poleg tega so za investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest in javnih
poti predvideli še blizu 570 tisoč evrov,
med največje naložbe pa sodi tudi 154
tisoč evrov vredna ureditev javne poti
Hrvat–Ceferin v Davči. V športni dvorani Železniki bodo zamenjali parket, za
kar so predvideli 182 tisoč evrov, od tega
si obetajo 55 tisoč evrov s strani Fundacije za šport. Za sofinanciranje energetske sanacije in obnove poslovne stavbe
na Češnjici, kjer je tudi sedež občine,
so predvideli 109 tisoč evrov, od tega
pričakujejo 16 tisoč evrov nepovratnih
sredstev Eko sklada. Sanacija se je začela lani jeseni, a je prišlo do zakasnitve,
zato predvidenih sredstev niso porabili
v celoti in so jih prenesli v letošnji proračun, je razložil župan. Za drugo fazo
urejanja komunalne infrastrukture v
Dašnici so rezervirali 144 tisoč evrov.
Pred pošto v Železnikih bodo začeli urejati tržnico, za katero so letos predvideli
61 tisoč evrov, dokončali pa naj bi jo prihodnje leto.
Več svetnikov je izrazilo zadovoljstvo
z rebalansom, saj da prinaša številne
projekte in je razporejen po celotni občini. Glede gradnje garažne hiše Na Kresu
je bilo v razpravi slišati, da ne bi smela biti odvisna od uresničitve projekta
doma starejših in da je v vsakem primeru potrebna zaradi pomanjkanja parkirišč na tem območju, bi pa prej morali
z anketo med stanovalci stolpnic preveriti interes za nakup parkirnih mest.
Ob zadostnem zanimanju bi po besedah
župana garažno hišo lahko zgradili tudi
v primeru, če doma na predvideni lokaciji ne bo. Svetniki so pozdravili tudi
namero po ureditvi tržnice in ograje od
občinske stavbe proti kmetijski zadrugi,
pri čemer so predlagali, da bi bila kovana in nekoliko krajša zaradi boljše vidljivosti v križišču.
Na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je občinski svet potrdil tri predstavnike občine
v Svet Osnovne šole Železniki. Vanj so
za štiriletni mandat imenovali Janeza
Trojarja, Mirana Šturma in Alenko Lo-

trič. Komisija jih je izbrala izmed pet
kandidatov, ki so jih predlagale tri politične stranke.

DRUŠTVA NISO VRAČALA AKONTACIJE
Svetniki so sprejeli tudi programe športa, ljubiteljskih kulturnih dejavnosti ter
mladinskih in turističnih dejavnosti za
letošnje leto. Letni programi, ki so podlaga za objavo javnih razpisov za sofinanciranje omenjenih dejavnosti, so ostali
nespremenjeni, prav tako tudi zneski,
zagotovljeni v občinskem proračunu.
Za športne programe so predvideli blizu
74 tisoč evrov, za programe turističnih
društev trideset tisoč evrov, za kulturne
dejavnosti nekaj manj kot 23 tisoč in za
mladinske dejavnosti enajst tisoč evrov.
Društva sicer lani zaradi epidemioloških razmer niso mogla izvesti vseh
aktivnosti iz programov, prijavljenih
na razpise, kljub temu pa so imela določne stroške. Župan je tako izdal sklep,
da društvom ni treba vračati že prejete
akontacije, ki je znašala polovico pridobljenih sredstev na razpisu, do drugega
dela pa so upravičena le društva, ki so
uspela izvesti aktivnosti in jim sredstva
pripadajo glede na razpisne kriterije.
Več svetnikov je pohvalilo županovo
potezo, saj da s tem daje potrditev številnim občanom, ki prostovoljno delajo
v društvih. "Verjamem, da se bo našla
rešitev tudi za leto 2021," je dejal Tomaž
Weiffenbach, ki je še posebej opozarjal
na težave društev zaradi epidemije in
nujnost njihovega financiranja.

NOV CENIK POKOPALIŠKIH STORITEV
Občinski svet je sprejel cenike za izvajanje pokopališke dejavnosti na vseh
šestih pokopališčih v občini v letošnjem
letu. Glede na nov odlok o pokopališkem
redu, ki je začel veljati lani, je prišlo do
nekaterih sprememb. Nekatere krajevne
skupnosti, ki upravljajo pokopališča, so
poleg najema groba predvidele še pristojbino za uporabo pokopališča in pokopališke infrastrukture ob pogrebu, v Selcih pa tudi strošek prve ureditve groba.
Svetniki so določili tudi novo vrednost
točke za izposojo kompletov miz in klopi
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ter stojnic v letošnjem letu, ki so jo zvišali za predvideno inflacijo – 1,5 odstotka.
Lani je bilo pobranih 106 evrov najemnine. Sprejeli so sklep o načinu sofinanciranja političnih strank Občine Železniki
in sredstva glede na lani zvišali za 0,81
odstotka, za kolikor se je zvišal tudi obseg primerne porabe. Strankam v občinskem svetu letos iz občinskega proračuna pripada 0,2229 evra za vsak dobljeni
glas na volitvah v občinski svet. Skupni
letni znesek znaša 5784 evrov oz. 48 evrov
več kot lani. SLS bo za 936 glasov prejela
2508 evrov, SDS za 527 glasov 1404 evre,
SD za 279 glasov 744 evrov, Nsi, ki jo je
podprlo 246 volivcev, 660 evrov in Levica
za 173 glasov 468 evrov.
Občinski svet se je strinjal tudi s prenosom investicij v povečanje kapacitet
Vrtca Železniki in obnovo strehe na šoli
v Sorici v upravljanje Osnovni šoli Železniki ter prenosom naložbe v prenovo
savn in sanitarij v plavalnem bazenu v
upravljane Javnemu zavodu Ratitovec. S
tajnim glasovanjem, ki je trajalo do začetka januarja, so svetniki s predpisano
večino izglasovali skupno listo kandidatov za Razvojni svet gorenjske razvojne
regije za obdobje 2021–2027.
Župan se je v svojem poročilu osredotočil
na aktualne informacije o poplavni varnosti in epidemiološke razmere v občini.

VPRAŠANJA PREDVSEM O DOMU
Pri vprašanjih svetnikov je Janez Thaler
dal pobudo, naj z novim občinskim prostorskim načrtom predvidijo zemljišča
za individualno gradnjo, da bodo mladi
imeli možnost graditi v domači občini.
Miran Šturm je imel več vprašanj v zvezi
z domom starejših, za katerega je investitor na ministrstvo podal predlog za
sporazumno prekinitev koncesije. Župan
je pojasnil, da je iz dopisov razvidno, da
investitor išče možnosti, da bi zgodbo z
domom v Železnikih končal, pri čemer
mu je po njegovem prav prišla tudi ugotovitev upravne enote, ki je zavrnila izdajo gradbenega dovoljenja. "Mislim, da
na novo lokacijo ne bo šel še enkrat projektirati doma za 50–60 postelj, ker ekonomsko ni upravičeno," je dodal župan.
Če bo ministrstvo pristalo na prekinitev
koncesije in doma v Železnikih tokrat ne
bodo zgradili, pa je po mnenju Šturma
treba aktivno pristopiti k iskanju ustreznejše parcele za dom in drugega investitorja ter počakati na naslednji razpis
za koncesijo. Naklonjenost iskanju nove
lokacije so izrazili tudi Tomaž Demšar,
Branka Krek Petrina in Blaž Vrhunc.

Direkcija objavila poziv
lastnikom za čiščenje brežin
Direkcija RS za vode poziva lastnike, naj očistijo
priobalna zemljišča. Ob rednem vzdrževanju pretočnosti
rek in potokov ter odgovornem ravnanju z okoljem se
lahko znatno zmanjša poplavna ogroženost.
ANA ŠUBIC
Direkcija RS za vode poziva lokalne
skupnosti, lastnike in najemnike priobalnih zemljišč ob vodotokih v Sloveniji, zlasti v naseljih in ob kmetijskih
zemljiščih, k skrbnemu in gospodarnemu ravnanju v času otoplitve ozračja,
ko obstaja možnosti večjih padavin in
naraščanja vodostajev. Na Direkciji RS
za vode pojasnjujejo, da so na podlagi
Zakona o vodah lastniki in uporabniki
priobalnih zemljišč dolžni sami zagotavljati odstranjevanje odvečne zarasti
na bregovih, plavja (odpadlega listja in
drugih plavajočih predmetov), odpadkov in drugih opuščenih ter odvrženih
predmetov in snovi z vodnih ter priobalnih zemljišč.
Ob rednem vzdrževanju pretočnosti rek
in potokov ter odgovornem ravnanju z
okoljem se lahko znatno zmanjša poplavna ogroženost in s tem zaščiti premoženje in življenja ljudi, poudarjajo
na direkciji. Najpogostejši vzroki naraščanja vodostajev in poplav na vodotokih 2. reda so t. i. plavni čepi v strugah
neurejenih vodotokov, ki onemogočajo
normalni pretok vode. Z odstranjevanjem propadajoče vegetacije in odpadnega rastlinskega materiala s priobalnih in vodnih zemljišč, predvsem pri
manjših rekah in potokih (vodotoki 2.
reda), se prispeva k izboljšanju vodne-

ga režima in stanja voda, hkrati pa se
bistveno zmanjšajo pojav plavnih čepov
v strugi, bočna erozija brežin ter odlaganje naplavin.
Direkcija je navedla tudi pogoje, pod
katerimi lahko čiščenje priobalnega
(in vodnega) zemljišča izvede priobalni
lastnik oziroma drug uporabnik zemljišča. Tako je treba zagotavljati selektivno odstranjevanje suhe, propadajoče
in poškodovane zarasti iz priobalnega
zemljišča. Golosekov ni dovoljeno izvajati. Propadlo in odstranjeno zarast ter
odpadke je treba v celoti odstraniti z območja na naravi neškodljiv način; material je prepovedano odlagati v strugo,
na brežino in v petmetrski priobalni
pas vodotoka. Potrebno je redno odstranjevanje plavja in odpadkov ter drugih
opuščenih in odvrženih predmetov. O
morebitnem odlaganju tretjih oseb naj
lastniki obvestijo pristojno inšpekcijsko
službo. Priobalni pas in brežine je treba
redno kositi, kjer je to mogoče.
Če lastnik ali uporabnik zemljišča sam
ne zmore opraviti zakonsko določenih
vzdrževalnih del, lahko k temu v soglasju z lastniki zemljišč pristopi lokalna skupnost. Pri načrtovanju vegetativnega vzdrževanja je treba upoštevati,
da je v skladu z Zakonom o divjadi in
lovstvu prepovedano odstranjevanje zarasti ob vodnih koritih v obdobju med 1.
marcem in 1. avgustom.

Občinski svet v letu 2020
Občinski svetniki Občine Železniki so se lani sestali sedemkrat, in sicer na šestih rednih
sejah in eni dopisni. Redne seje so trajale skupaj 17 ur in 22 minut, v povprečju torej dve
uri in 54 minut na sejo. Najdaljša je bila februarska seja (štiri ure in 47 minut), najkrajša
pa julijska (ena ura in 50 minut). Seje niso potekale le v sejni sobi na sedežu Občine
Železniki, pač pa zaradi epidemioloških razmer tudi v dvorani Kulturnega doma Železniki
in po spletnem orodju MS Teams kot videokonference. Udeležba svetnic in svetnikov na
rednih sejah je bila 96,08-odstotna, občina pa jim je v celem letu izplačala sejnine v skupni neto višini 9800 evrov oz. 14.739 evrov bruto. Občinski svet je v letu 2020 sprejel 79
sklepov, od tega pet odlokov in štiri spremembe odlokov. V aprilu je župan sprejel sklep o
začetku priprave tretjih sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine
Železniki.
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LETNO POROČILO O SKLADNOSTI PITNE VODE IZ JAVNIH VODOVODOV
V OBČINI ŽELEZNIKI V LETU 2020
V skladu s 34. členom Pravilnika o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 19/04,
35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15 in 51/17; v nadaljevanju:
pravilnik) je treba uporabnike pitne vode iz javnih vodovodov
najmanj enkrat letno obvestiti o skladnosti pitne vode, ugotov
ljene v okviru notranjega nadzora.
Na vseh javnih vodovodih je vzpostavljen notranji nadzor po
sistemu HACCP. V sklopu notranjega nadzora se izvajajo tudi
analize pitne vode, ki jih izvaja pogodbeni izvajalec Nacional
ni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH). Analize pitne
vode (mikrobiološke preiskave in fizikalno-kemijske analize) se
izvajajo na podlagi letnega plana odvzema vzorcev. V primeru
neskladnih vzorcev pitne vode pogodbeni izvajalec po telefonu
obvesti odgovorno osebo na posameznem vodovodu in vodjo
režijskega obrata. V teh primerih se vzorci ponovno odvzame
jo in analize ponovijo. Vsi rezultati analiz pitne vode iz javnih
vodovodov, odvzetih v sklopu notranjega nadzora, so sproti ob
javljeni na spletni strani Občine Železniki. Letni poročili o pitni
vodi iz javnih vodovodov v upravljanju Občine Železniki in iz va
ških javnih vodovodov za leto 2020, ki ju je pripravil NLZOH, sta
prav tako objavljeni na spletni strani Občine Železniki.
Poleg notranjega nadzora se analize pitne vode izvajajo tudi v
okviru državnega monitoringa.
Pri mikrobioloških preiskavah se v pitni vodi določajo indika
torji fekalne onesnaženosti in indikatorske bakterije (prisotnost
mikroorganizmov). Mikroorganizmi nam pokažejo obseg in
stopnjo morebitne fekalne ali druge onesnaženosti.
Zanesljivi indikatorji fekalne onesnaženosti (Escherichia coli,
Enterococcus sppecies):
• Escherichia coli je bakterija, ki je vedno prisotna v človeškem
in živalskem blatu v velikem številu ter posledično v odplakah
in vodah, ki so onesnažene s fekalijami. Rezultat dokazuje, da
je bila voda fekalno onesnažena.
Enterokoki so bakterije, ki so prisotne v črevesju oz. v blatu ljudi
in živali. Upoštevamo jih kot zanesljive fekalne indikatorje. V
vodi se ohranijo dlje časa kot druge bakterije, zato njihovo pri
sotnost ocenjujemo kot starejše fekalno onesnaženje, ki kaže
na pomanjkljivosti v procesu oskrbe s pitno vodo.
Indikatorske bakterije (Clostridium perfringens s sporami, koli
formne bakterije, število kolonij pri 22 °C in pri 37 °C):
Koliformne bakterije zajemajo skupino bakterij, ki jih najdemo
ne samo v blatu, ampak tudi v okolju. Prisotnost kaže na one
snaženje z večjimi količinami organskih in anorganskih snovi
iz okolja.
Clostridium perfringens (klostridij) sodi med sporogene bakte
rije. Običajno so prisotne v blatu, vendar v manjšem številu kot
E. coli. Njihov izvor je lahko tudi v okolju. Spore prežive v vodi
dolgo časa in so odporne na dezinfekcijska sredstva.
Povečano število mikroorganizmov pri 22 °C in pri 37 °C kaže
na onesnaženje iz okolja oz. površin, zastajanje vode, neustre
znost priprave vode, poškodbe ali napake v omrežju.
JAVNI VODOVODI V UPRAVLJANJU OBČINE ŽELEZNIKI
Javna vodovoda v upravljanju Občine Železniki sta: javni vodo
vod Železniki in javni vodovod OŠ Davča. Javni vodovod Žele
zniki oskrbuje s pitno vodo cca 3100 prebivalcev v mestu Žele

zniki in naseljih Studeno in Jesenovec, javni vodovod OŠ Davča
pa s pitno vodo oskrbuje objekt OŠ Davča.
Javni vodovod Železniki napajajo zajetja Plenšak – največji
vodni vir, zajetja Mlake, zajetja Rudno, ter rezervna vodna vira:
vrtina Jesenovec in črpališče Škovine. Rezervna vira se v sis
tem vključita samo v primeru pomanjkanja vode. Na vseh virih
je urejena priprava vode z UV-dezinfekcijskimi napravami.
V letu 2020 je bilo v okviru notranjega nadzora iz javnega
vodovoda Železniki za mikrobiološke preiskave odvzetih 38
vzorcev pitne vode, za fizikalno-kemijske analize pa 6 vzor
cev. Na vodnih virih pred dezinfekcijo vode je bilo odvzetih 9
vzorcev pitne vode za mikrobiološke preiskave. Na rezervnih
vodnih virih so bili odvzeti 4 vzorci pitne vode za mikrobio
loške preiskave in 2 za fizikalno-kemijske analize. Iz omrež
ja javnega vodovoda Železniki je bilo odvzetih 25 vzorcev za
mikrobiološke preiskave in 4 vzorci za fizikalno-kemijske ana
lize. Od vseh odvzetih vzorcev za mikrobiološke preiskave je
bilo neskladnih s pravilnikom: 5 vzorcev, odvzetih na vodnih
virih pred dezinfekcijo, 2 vzorca, odvzeta na rezervnih vodnih
virih pred dezinfekcijo, ter 2 vzorca, odvzeta na omrežju. Vsi
vzorci, odvzeti za fizikalno-kemijske analize, so bili skladni s
pravilnikom.
V okviru državnega monitoringa so bili iz omrežja javnega vo
dovoda Železniki odvzeti 4 vzorci pitne vode. Glede na obseg
opravljenih mikrobioloških preiskav in fizikalno-kemijskih ana
liz so bili vsi odvzeti vzorci pitne vode skladni s pravilnikom.
Javni vodovod OŠ Davča napaja zajetje OŠ Davča. Pitna voda se
pred distribucijo dezinficira z UV-dezinfekcijsko napravo.
V letu 2020 so bili v okviru notranjega nadzora iz javnega vodo
voda OŠ Davča za mikrobiološke preiskave odvzeti 3 vzorci pi
tne vode, za fizikalno-kemijske analize pa 1 vzorec. Vsi odvzeti
vzorci so bili skladni s pravilnikom.
V okviru državnega monitoringa sta bila iz omrežja javnega vo
dovoda OŠ Davča odvzeta 2 vzorca pitne vode, ki sta bila skla
dna s pravilnikom.
VAŠKI JAVNI VODOVODI V OBČINI ŽELEZNIKI
Vaški javni vodovodi v občini Železniki so naslednji: vodovod
Dolenja vas, vodovod Selca, vodovod Kališe, vodovod Rudno,
vodovod Dražgoše, vodovod Podlonk, vodovod Zali Log, vodo
vod Sorica, vodovod Ron, vodovod Spodnje Danje.
Javni vodovod Dolenja vas s pitno vodo oskrbuje 499 uporab
nikov, napajajo ga zajetja: Mehne, Trojar, Kisel, Kljukc in Grič. V
vodohranu, v katerega se stekajo vode iz vodnih virov Mehne,
Trojar, Kisel in Kljukc, je urejena priprava vode z UV-dezinfekcij
sko napravo.
V letu 2020 je bilo v okviru notranjega nadzora iz javnega vo
dovoda Dolenja vas za mikrobiološke preiskave odvzetih 9
vzorcev pitne vode, za fizikalno-kemijske analize pa 1 vzorec.
Od vseh odvzetih vzorcev za mikrobiološke preiskave so bili
neskladni s pravilnikom: 3 vzorci, odvzeti na vodnih virih pred
dezinfekcijo in 1 vzorec, odvzet v vodohranu pred dezinfekcijo.
Vzorec, odvzet za fizikalno-kemijske analize, je bil neskladen s
pravilnikom zaradi prenizkega pH.
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V okviru državnega monitoringa sta bila iz omrežja javnega
vodovoda Dolenja vas odvzeta 2 vzorca pitne vode, ki sta bila
skladna s pravilnikom.
Javni vodovod Selca s pitno vodo oskrbuje 695 uporabnikov, napajajo ga zajetja: Bodešnik, Golica in Ustran. Pitna voda se pred
distribucijo dezinficira z UV-dezinfekcijsko napravo v vodohranu
Golica in s klorovim preparatom v vodohranu Bodešnik.
V letu 2020 je bilo v okviru notranjega nadzora iz javnega vodovoda Selca za mikrobiološke preiskave odvzetih 10 vzorcev
pitne vode, za fizikalno-kemijske analize pa 2 vzorca. Od vseh
odvzetih vzorcev za mikrobiološke preiskave so bili neskladni s
pravilnikom: 4 vzorci, odvzeti na vodnih virih pred dezinfekcijo,
in 1 vzorec, odvzet na omrežju. Vzorec, odvzet za fizikalno-kemijske analize, je bil skladen s pravilnikom.
V okviru državnega monitoringa so bili iz omrežja javnega vodovoda Selca odvzeti 4 vzorci pitne vode, ki so bili skladni s
pravilnikom.
Javni vodovod Kališe s pitno vodo oskrbuje 58 uporabnikov,
napajata ga zajetji Lepo Brdo in Rativnik. Pitna voda se pred
distribucijo dezinficira z UV-sterilizatorjem.
V letu 2020 je bilo v okviru notranjega nadzora iz javnega vodovoda Kališe za mikrobiološke preiskave odvzetih 6 vzorcev pitne
vode, za fizikalno-kemijske analize pa 1 vzorec. Od vseh odvzetih
vzorcev za mikrobiološke preiskave je bil 1 vzorec, odvzet pred
dezinfekcijo, neskladen s pravilnikom, ostali vzorci so bili skladni.
V okviru državnega monitoringa sta bila iz omrežja javnega vodovoda Kališe odvzeta 2 vzorca pitne vode, ki nista bila skladna
s pravilnikom.
Javni vodovod Rudno s pitno vodo oskrbuje 193 uporabnikov,
napaja ga zajetje Rudno.
V letu 2020 so bili v okviru notranjega nadzora iz javnega vodovoda Rudno za mikrobiološke preiskave odvzeti 4 vzorci
pitne vode, za fizikalno-kemijske analize pa 1 vzorec. Od vseh
odvzetih vzorcev za mikrobiološke preiskave sta bila 2 vzorca,
odvzeta na omrežju, neskladna s pravilnikom, ostali vzorci so
bili skladni.
V okviru državnega monitoringa sta bila iz omrežja javnega vodovoda Rudno odvzeta 2 vzorca pitne vode, od katerih 1 vzorec
ni bil skladen s pravilnikom.
Javni vodovod Dražgoše s pitno vodo oskrbuje 320 uporabnikov, napajajo ga zajetja Češnjica 1, 2, 3, 4 in Razpot.
V letu 2020 je bilo v okviru notranjega nadzora iz javnega vodovoda Dražgoše za mikrobiološke preiskave odvzetih 12 vzorcev
pitne vode, za fizikalno-kemijske analize pa 2 vzorca. Od vseh
odvzetih vzorcev za mikrobiološke preiskave so bili neskladni s
pravilnikom: 2 vzorca, odvzeta na zajetju, in 2 vzorca, odvzeta
na omrežju, ostali vzorci so bili skladni.
V okviru državnega monitoringa sta bila iz omrežja javnega
vodovoda Dražgoše odvzeta 2 vzorca pitne vode, ki nista bila
skladna s pravilnikom.
Javni vodovod Podlonk s pitno vodo oskrbuje 100 uporabnikov,
napajajo ga zajetja Podlonk 1, 2 in 3.
V letu 2020 je bilo v okviru notranjega nadzora iz javnega vodovoda Podlonk za mikrobiološke preiskave odvzetih 6 vzorcev
pitne vode, za fizikalno-kemijske analize pa 1 vzorec. Od vseh
odvzetih vzorcev za mikrobiološke preiskave so bili 3 vzorci neskladni s pravilnikom, ostali vzorci so bili skladni.

V okviru državnega monitoringa sta bila iz omrežja javnega vodovoda Podlonk odvzeta 2 vzorca pitne vode, ki sta bila skladna
s pravilnikom.
Javni vodovod Zali Log s pitno vodo oskrbuje 155 uporabnikov,
napaja ga zajetje Naglca. Pitna voda se pred distribucijo dezinficira z UV-dezinfekcijsko napravo.
V letu 2020 je bilo v okviru notranjega nadzora iz javnega vodovoda Zali Log za mikrobiološke preiskave odvzetih 5 vzorcev
pitne vode, za fizikalno-kemijske analize pa 1 vzorec. Od vseh
odvzetih vzorcev za mikrobiološke preiskave sta bila 2 vzorca,
odvzeta pred dezinfekcijo, neskladna s pravilnikom, ostali vzorci so bili skladni.
V okviru državnega monitoringa sta bila iz omrežja javnega vodovoda Zali Log odvzeta 2 vzorca pitne vode, od katerih 1 vzorec
ni bil skladen s pravilnikom.
Javni vodovod Ron s pitno vodo oskrbuje 63 uporabnikov, napaja ga zajetje Ron.
V letu 2020 so bili v okviru notranjega nadzora iz javnega vodovoda Ron za mikrobiološke preiskave odvzeti 3 vzorci pitne
vode, za fizikalno-kemijske analize pa 1 vzorec. Vsi odvzeti vzorci so bili skladni s pravilnikom.
V okviru državnega monitoringa sta bila iz omrežja javnega vodovoda Ron odvzeta 2 vzorca pitne vode, ki sta bila skladna s
pravilnikom.
Javni vodovod Sorica s pitno vodo oskrbuje 126 uporabnikov,
napaja ga zajetje Sorica.
V letu 2020 so bili v okviru notranjega nadzora iz javnega vodovoda Sorica za mikrobiološke preiskave odvzeti 4 vzorci pitne
vode, za fizikalno-kemijske analize pa 1 vzorec. Od vseh odvzetih vzorcev za mikrobiološke preiskave je bil 1 vzorec neskladen
s pravilnikom, ostali vzorci so bili skladni.
V okviru državnega monitoringa sta bila iz omrežja javnega vodovoda Sorica odvzeta 2 vzorca pitne vode, ki sta bila skladna
s pravilnikom.
Javni vodovod Spodnje Danje s pitno vodo oskrbuje 54 uporabnikov, napaja ga zajetje Trojar. Pitna voda se pred distribucijo
dezinficira z UV-dezinfekcijsko napravo.
V letu 2020 je bilo v okviru notranjega nadzora iz javnega vodovoda Spodnje Danje za mikrobiološke preiskave odvzetih 5
vzorcev pitne vode, za fizikalno-kemijske analize pa 1 vzorec.
Od vseh odvzetih vzorcev za mikrobiološke preiskave so bili neskladni s pravilnikom: 2 vzorca, odvzeta pred dezinfekcijo, in 2
vzorca, odvzeta na omrežju. Vzorec, odvzet za fizikalno-kemijske analize, je bil skladen s pravilnikom.
V okviru državnega monitoringa sta bila iz omrežja javnega vodovoda Spodnje Danje odvzeta 2 vzorca pitne vode, ki nista bila
skladna s pravilnikom.
Saša Lazar, vodja režijskega obrata Občine Železniki

V energetski pisarni svetujejo
po telefonu
Z Razvojne agencije Sora so sporočili, da v koronačasu svetovanje v Energetsko-svetovalni pisarni poteka po telefonu, in
sicer ob torkih od 16. ure do 17.30. Na telefonsko svetovanje se
je treba predhodno najaviti na tel. št. 04 50 60 220.
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Na Kickstarterju sedaj tudi
slovenska podjetja
ANA ŠUBIC
Razvojna agencija Sora v okviru projekta SPOT svetovanje Gorenjska vabi na delavnico z naslovom Na Kickstarterju sedaj tudi slovenska podjetja. Potekala bo v sredo, 3. marca, od 17. ure do 19.15
v obliki webinarja na videokonferenčni platformi Zoom. Po več kot
desetih letih od ustanovitve najbolj znane svetovne platforme
za množično financiranje Kickstarter je ta uradno začela delovati
tudi v Sloveniji. Od lanskega septembra lahko kampanjo prijavijo tudi slovenska podjetja. "Pred tem so se morali mladi slovenski podjetniki in ostali, ki so se odločili za odhod na Kickstarter,
povezati z nekom, ki je imel podjetje registrirano v ZDA oziroma
kasneje še v Veliki Britaniji, Nemčiji in nekaterih drugih državah,"
so pojasnili organizatorji. Na delavnici se bodo osredotočili na
vprašanja, katere ideje so zrele za nastop na platformi Kickstarter,
katere so potrebne "sestavine" za uspešno kampanjo, kako ta poteka od začetka do konca, koliko finančnih sredstev je potrebnih
za njen zagon, posvetili pa se bodo tudi primerom dobrih praks.
Predavatelj bo Žiga Berce, strokovnjak za Kickstarter. Uspešno je
vodil in svetoval več kot tridesetim kampanjam, ki so zbrale vrč kot
dva milijona evrov. Poleg tega redno predava na teme množičnega financiranja. Je tudi en izmed treh ustanovnih članov Slovenia
crowdfunding meetups, ki so v lanskem letu pripeljali Kickstarter
v Slovenijo. Za dodatne informacije in obvezne prijave pišite na e-naslov jana.sifrar@ra-sora.si. Število mest je omejeno.

Vrtec Železniki
vabi starše predšolskih otrok

Poteka že druga faza obnove
Na poslovni stavbi na Češnjici 48 že od jeseni poteka obsežna
energetska prenova, ki se je je s skupnimi močmi lotilo vseh pet
solastnikov, med katerimi sta največja podjetje Lotrič Meroslovje
in Občina Železniki. V prvi fazi so se osredotočili na obnovo strehe ter izdelavo fasade, vhoda v objekt in jaška za dvigalo. Kot so
pojasnili v Lotrič Meroslovju, ta čas potekajo zaključna dela na fasadi (končni sloj fasade na severni in zahodni strani) ter vgradnja
oken in vrat na vhodu. "Glede na neugodne vremenske pogoje oz.
mraz je izvajanje omenjenih del oteženo. Zato smo že začeli drugo
fazo, ki vsebuje ureditev stopnišča, namestitev naprave dvigala in
ureditev okolice: menjavo ograje, sanacijo podpornega zidu in asfaltiranje." Asfaltiranje načrtujejo ob odprtju asfaltnih baz – okoli
20. marca. Naročili so tudi že dvigalo, vgradnjo predvidevajo čez
mesec dni. "Stopnišče bo oblečeno v marmor, ki je prav tako že
naročen. Polaganje naj bi bilo končano v drugem tednu marca,"
so napovedali v Lotrič Meroslovju. Tudi drugo fazo obnove izvaja
podjetje GPS Grad iz Škofljice. Dela naj bi končal do 1. aprila, ko
bodo v Lotrič Meroslovju praznovali 30-letnico.

Poslovna stavba na Češnjici dobiva novo podobo. / Foto: Gorazd
Kavčič

K VPISU OTROK V VRTEC
s 1. 9. 2021

V Vrtcu Železniki vabimo k vpisu v naslednje programe:
- v dnevni in krajši program za otroke, stare od enega do treh let,
- v dnevni, polovični in krajši program za otroke, stare od treh let
do vstopa v šolo.
Vloge za vpis dobite v vrtcu ali na spletni strani OŠ Železniki.
Lahko jih oddate osebno ali po pošti do 5. 3. 2021, na naslov:
Vrtec Železniki, Otoki 13, 4228 Železniki.

Dodatne informacije lahko dobite po telefonu 04 500 20 30.

Vabljeni!

Razpis za kreditiranje podjetij in
dopolnilnih dejavnosti na kmetijah
Z Razvojne agencije Sora so sporočili, da je v okviru Kreditne sheme, v katero finančna sredstva združujejo občine Škofja Loka,
Gorenja vas - Poljane, Železniki in Žiri ter Območna obrtno-podjetniška zbornica Škofja Loka, odprt javni razpis za dolgoročne in
kratkoročne kredite, ki jih dodeljujejo podjetjem in dopolnilnim
dejavnostim na kmetijah iz že omenjenih občin. Dolgoročne kredite v okviru javnega razpisa dodeljujejo za obdobje do desetih
let, in sicer po obrestni meri 6-mesečni EURIBOR + 2,5 odstotka.
Pridobiti jih je možno za nakup stavbnega zemljišča in njegovo
komunalno opremo, nakup, graditev in adaptacijo poslovnih prostorov ter nakup opreme in kmetijske mehanizacije. V okviru javnega razpisa lahko pridobite največ sto tisoč evrov dolgoročnega
kredita. Prav tako so v okviru Kreditne sheme na voljo sredstva za
kratkoročne kredite. Kratkoročni krediti so namenjeni financiranju
tekočega poslovanja. Do vrednosti petdeset tisoč evrov jih lahko
za obdobje do enega leta pridobite po obrestni meri 2,5 odstotka, nominalno. Za podrobnejše informacije se obrnite na Razvojno
agencijo Sora, Poljanska c. 2, Škofja Loka, tel. št. 04 50 60 220.

Stanje glede
okužb stabilno
Kot pravi zdravnik Branko
Košir, bi število okuženih
s koronavirusom lahko še
zmanjšali, če bi občani tudi
na prostem nosili maske,
kadar nimajo ustrezne
medsebojne razdalje, in bi
se bolj dosledno izogibali
druženju v zaprtih
prostorih.
ANA ŠUBIC, FOTO: GORAZD KAVČIČ
Po podatkih Covid-19 Sledilnika je bilo v
začetku tega tedna v občini Železniki 62
aktivnih primerov okužb s koronavirusom. "Situacija je že približno dva meseca stabilna, število malce niha, enkrat je
več potrjenih primerov, drugič manj, se je
pa treba zavedati, da je okužba še vedno
prisotna v populaciji in se širi naprej. Je
pa razlika, da je sedaj manj hudih oblik
bolezni kot takrat, ko je bila epidemija na
vrhuncu in ko smo imeli več primerov
med starejšimi in kroničnimi bolniki," je
pojasnil zdravnik Branko Košir.
Kljub stabilni situaciji je treba še naprej dosledno spoštovati ukrepe za
preprečitev širjenja okužb. "Ta teden
so se v šole vrnili vsi učenci in videli
bomo, kaj bo to prineslo. Še vedno je
nujno spoštovati tudi določena pravila, predvsem vzdrževanje medsebojne
razdalje in uporabo mask, ki so najcenejši in najlažji način, kako zmanjšati
možnost prenosa okužbe z ene osebe
na drugo," je dejal Košir. Opaža, da je
še vedno največ kršitev glede neuporabe mask na prostem. Te niso potrebne,
kadar lahko vzdržujemo vsaj dvometrsko razdaljo do drugih oseb. "Dogaja se,
da se skupaj sprehajajo osebe iz različnih gospodinjstev brez ustrezne varnostne razdalje in brez mask. Nositi bi jih
morali tudi ob srečanju z drugo osebo
na pločniku." Opozoril je tudi, da nekateri uporabljajo relativno slabe maske,
npr. enoslojne iz blaga ali pa takšne,
ki so bile že prevečkrat oprane in zato
niso več dovolj zanesljive. Opaža, da se
je zelo malo občanov okužilo na delovnem mestu in da pretežen del okužb

Testiranje s hitrimi antigenskimi testi v kontejnerju pred zdravstvenim domom na Racovniku
izvira iz medsebojnega druženja v zaprtih prostorih, čemur bi se morali bolj
dosledno izogibati. "Vse to so rezerve, s
katerimi bi lahko še izboljšali stanje,"
je prepričan Košir.
V Železnikih je bilo v zadnjem obdobju
zelo dobro poskrbljeno za testiranje s
hitrimi antigenskimi testi. "Množično testiranje poteka vsak delovni dan
med 12.30 in 13. uro, poleg tega pa deluje še ekipa, ki pokriva smučišča in je
testirala vsako jutro ter tudi ob koncih
tedna, ko so opravili celo dvesto testov.
Ker po novem za smuko zadošča negativni test, ki ni starejši od enega tedna,
pričakujemo, da se bo naval na hitro
testiranje zmanjšal, zato ga bomo verjetno izvajali redkeje kot doslej. Ohranili
bomo že omenjeni polurni termin množičnega testiranja ob delavnikih, jutranja testiranja za potrebe smučarjev pa
bodo verjetno potekala od četrtka do nedelje. Smučarji naj spremljajo obvestila
smučišč Soriška planina in Rudno," je
predlagal Košir.

PROBLEM POČASNA DOBAVA CEPIVA
Glede cepljenja proti koronavirusu je
povedal, da je zdravstveno osebje, ki

dela v zdravstvenem domu na Racovniku večinoma precepljeno, cepljenje
starejših od osemdeset let pa poteka v
Škofji Loki. "Sedaj je največji problem
počasna dobava cepiva, zaradi česar bo
trajalo dlje časa, da bomo zaščiteni drug
pred drugim," je dejal Košir.
V Zdravstvenem domu (ZD) Škofja Loka
so glede cepljenja občanov občine Železniki pojasnili, da je bilo doslej z obema
odmerkoma cepiva Pfizer cepljenih 52
oseb, starejših od osemdeset let, ki imajo izbranega osebnega zdravnika v Zdravstveni postaji Železniki. Najstarejša
oseba, cepljena z obema odmerkoma, je
imela 93 let in pol. V preteklem tednu so
s prvim odmerkom cepiva Pfizer cepili
še dodatnih 38 starejših od osemdeset
let. "Trenutno še vedno cepimo starejše
od osemdeset let, zdravstvene delavce
in sodelavce ter zaposlene in oskrbovance v domovih starejših in socialno
varstvenih zavodih. Tudi v prihodnje se
bomo držali nacionalne strategije, ki jo
pripravlja NIJZ. Kdaj bomo lahko prešli
na cepljenje ostalih skupin, je odvisno
od dobave cepiva, ki je žal po vsej EU
manjša od potreb," je povedal direktor
ZD Škofja Loka Aleksander Stepanović.

OBČINA ŽELEZNIKI
OBVESTILO
Obveščamo vas, da je na spletni strani Občine Železniki objavljen

JAVNI RAZPIS

za dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja
kmetijstva in podeželja v občini Železniki v letu 2021.
Vsebina javnega razpisa in razpisne dokumentacije je na voljo na spletni strani Občine Železniki www.zelezniki.si pod rubriko OBVESTILA IN OBJAVE/Razpisi in javna
naročila ter v sprejemni pisarni Občine Železniki
(kontakt: Valerija Štibelj, 04/500 00 23).
Rok za oddajo vlog je najpozneje do vključno 30. 4. 2021.
Mag. Anton Luznar, župan
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Pomoč družini
na domu
V občini Železniki je v to
obliko pomoči vključenih
dvajset občanov oz.
uporabnikov, neposredno
delo pri njih pa opravljata
dve socialni oskrbovalki.
NATAŠA KALAN, CENTER SLEPIH,
SLABOVIDNIH IN STAREJŠIH ŠKOFJA LOKA
Starajoča se družba in dandanašnja družina, ki večinoma ne sobiva v skupnosti
več generacij, kot je mogoče še desetletja nazaj, se danes v skrbi za svoje bližnje nemalokrat sooča s stisko. Aktivne
mlajše generacije, ki so vpete v delovno
okolje precej dlje časa in povsem drugače
kot nekoč, se velikokrat težko organizirajo, zato jim je pomoč v vsakodnevnem
življenju in opravilih še kako potrebna.
Prav s tem namenom, da se na eni
strani razbremenijo svojci ter na drugi
strani omogoči starejšim, bolnim ali invalidnim občanom čim daljše bivanje v
domačem okolju, je kot socialnovarstvena storitev organizirana pomoč družini
na domu oz. socialna oskrba na domu,
ki z različnimi oblikami praktične pomoči in opravil vstopa v življenje posameznika in zagotavlja bolj kakovostno
življenje.
Prvi zametki pomoči na domu v občini
Železniki segajo že v leto 1998, od leta
2015 dalje pa je služba organizirana znotraj Centra slepih, slabovidnih in starejših Škofja Loka, ki poleg v občini Železniki neposredno delo na domu izvaja

Služba pomoči na domu v občini Železniki je od leta 2015 organizirana v okviru Centra slepih,
slabovidnih in starejših Škofja Loka.
di starostnega pešanja ali se spremeni
zdravstveno stanje, ki vpliva tako na
psihično kot fizično stanje posameznika (hospitalizacije zaradi različnih bolezni, poškodbe, težave s spominom) in to
predstavlja vse večje težave v organizaciji
posameznega dne. Velikokrat se v družini čez noč pojavi vprašanje, kako poskrbeti za osnovne potrebe svojih bližnjih,
npr. jutranje urejanje nepomične osebe,
pomoč pri oblačenju, kopanje. Ob tem se
povpraševanje navezuje tudi na gospodinjska opravila, kot je priprava zajtrka
ali kosila, če si posameznik ne zmore več
samostojno pripraviti obrokov. Tistim,
ki v bližini nimajo svojcev ali je njihova
socialna mreža zelo šibka, pa težavo lahko predstavlja že osnovni nakup živil ali
opravljanje nujnih obveznosti.
Občanom oz. svojcem je v prvih telefonskih kontaktih s strani koordinatorice
predstavljeno, kako služba pomoči na

Koordinatorica Nataša Kalan, pri kateri lahko dobite vse potrebne
informacije, je upravičencem dosegljiva od ponedeljka do petka od
7. do 15. ure po tel. št. 04/62-07-226.
tudi v občinah Škofja Loka, Gorenja vas
- Poljane in Žiri. Trenutno s 14 zaposlenimi socialnimi oskrbovalkami nudimo
neposredno pomoč 108 občanom. V občini Železniki je v to obliko pomoči vključenih dvajset občanov oz. uporabnikov,
neposredno delo pri njih pa opravljata
dve socialni oskrbovalki.
Največkrat se občani in njihovi svojci za
storitev socialne oskrbe na domu zanimajo, ko se pojavijo spremembe zara-

domu poteka, kdo vse je upravičenec do
pomoči, katere so storitve, opravila oz.
praktične oblike pomoči znotraj posameznih sklopov, ki jih izvajamo, kakšna
je cena izvajanja storitev in kakšni so
postopki v primeru nezmožnosti plačevanja.
V prvih stikih s koordinatorico se pogovor navezuje na to, kakšno je stanje občana, kakšne so potrebe, kako je vključena ožja in širša družina, prijatelji oz.

kako sploh deluje socialna mreža posameznika. Največkrat se že v prvem pogovoru lahko opredeli, kolikokrat in kdaj v
tednu bi posameznik pomoč potreboval,
in v nadaljevanju se na podlagi potreb
preveri, kakšne so možnosti za vključitev, ki jo poskušamo zagotoviti v najkrajšem možnem času.
Redkeje se po pomoč obrnejo tisti občani, ki v pomoči na domu vidijo nadgradnjo ali možnost, da izboljšajo svojo
kvaliteto življenja, torej tisti, ki se za pomoč odločijo, ko so še samostojni in bi
vključitev predstavljala tudi neko dolgoročno varnost. Veliko pogosteje se prvi
stik s službo pomoči na domu pojavi, ko
je situacija že zelo težka, pomoč nujno
potrebna, svojci in bližnji, ki so večinoma zaposleni, pa nimajo možnosti, da
bi pomoč nudili.

KATERE STORITVE NUDIJO V OKVIRU
POMOČI NA DOMU
Dogovor o storitvah in oblikah pomoči
na domu je individualen in se prilagodi
potrebam posameznika. V osnovi potrebe opredelimo že v prvih pogovorih, ko
je vključitev v izvajanje možna, pa znotraj postopka koordinatorica in socialna
oskrbovalka občana pred začetkom izvajanja obiščeta na domu, kjer se skupaj
opredelijo vse podrobnosti izvajanja.
Storitve oz. opravila so organizirana v
treh sklopih:
– pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih: pomoč pri oblačenju ali slačenju,
pomoč pri umivanju, hranjenju, opravljanju osnovnih življenjskih potreb,
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vzdrževanju in negi osebnih ortopedskih pripomočkov;
– gospodinjska pomoč: prinašanje enega pripravljenega obroka ali nabava živil in priprava enega obroka hrane, pomivanje uporabljene posode, osnovno
čiščenje bivalnega dela prostorov z odnašanjem smeti, postiljanje in osnovno
vzdrževanje spalnega prostora;
– pomoč pri ohranjanju socialnih stikov:
vzpostavljanje socialne mreže z okoljem, s
prostovoljci in s sorodstvom, spremljanje
upravičenca pri opravljanju nujnih obveznosti, informiranje ustanov o stanju in
potrebah upravičenca ter priprava upravičenca na institucionalno varstvo.
Cena storitve je subvencionirana s strani
občine, ki v skladu z zakonodajo zagotavlja najmanj petdeset odstotkov celotnih
stroškov storitve. Cena ure storitve za
uporabnika v občini Železniki je pet evrov.
V občini Železniki je neposredna oskrba
organizirana ob delavnikih, od ponedeljka do petka od 7. do 15. ure. V skladu s
Pravilnikom o standardih in normativih
socialnovarstvenih storitev se neposredno delo izvaja najmanj trideset minut
dnevno in največ dvajset ur tedensko. Ob
vključitvi občana v izvajanje se z Dogovorom o izvajanju pomoči na domu dogovori o storitvah in obsegu izvajanja.
Socialne oskrbovalke in koordinatorica
se s svojim strokovnim delom, ki vključuje tudi sodelovanje s svojci ter drugimi pomembnimi osebami, trudijo, da s
spremljanjem, opažanjem sprememb
ter s prilagoditvami posamezniku omogočajo čim bolj kakovostno in zadovoljno življenje. Tako lahko v času izvajanja
pri občanu, glede na posamezne potrebe,
obseg ali vrsto opravil prilagodimo ali
spremenimo.
Pomoč družini na domu je delo z ljudmi,
kjer se s spremembami srečujemo dnevno. Te od nas zahtevajo stalne organizacijske in individualne prilagoditve, pa naj
bo to z vidika spremenjenega zdravstvenega stanja posameznika ali drugih življenjskih potreb, stisk in nepredvidenih
situacij. Mreža svojcev in znancev ima
pomembno vlogo, saj lahko bistveno pripomore k temu, da je bivanje posameznika omogočeno v domačem okolju, kjer z
manjšim obsegom pomoči lahko še naprej živi zadovoljivo, kakovostno življenje.
Zagotovo pa to velja tudi za tiste, ki živijo
sami ali je njihova socialna mreža šibka,
saj se s storitvami, ki so občanom nudene, pomaga, da še vedno živijo tam, kjer
so preživeli večino svojega življenja in kjer
se počutijo predvsem dobro in varno.

Pregledanost nad povprečjem
V občini Železniki je bila triletna pregledanost v
programu za zgodnje odkrivanje predrakavih sprememb
materničnega vratu Zora 71-odstotna, kar je nad ciljno
vrednostjo. Na dober odziv žensk upajo tudi v prihodnje.
ANA ŠUBIC
Med 18. in 24. januarjem je potekal 15.
Evropski teden preprečevanja raka materničnega vratu. »Rak materničnega
vratu je med raki izjema, saj o njem
vemo dovolj, da lahko preprečimo skoraj vsak nov primer tega raka. Če je
ženska cepljena proti HPV in se redno
udeležuje presejalnih pregledov, je verjetnost, da bo zbolela za tem rakom, izjemno majhna. V Sloveniji imamo organiziran populacijski presejalni program
za zgodnje odkrivanje predrakavih
sprememb materničnega vratu Zora
že od leta 2003. V zadnjem triletnem
obdobju (na dan 30. junija 2020) se je
pregledanost v Sloveniji zaradi ukrepov
za zajezitev pandemije covida-19 prvič
v petnajstih letih zmanjšala pod ciljno
vrednost sedemdeset odstotkov in je
znašala 69,6 odstotka, kar je tri odstotne
točke manj kot leto prej,« je razložila dr.
Urška Ivanuš, dr. med., vodja Državnega programa Zora in predsednica Zveze
slovenskih društev za boj proti raku. Zaradi večjega obsega dela ginekologov čez
poletje in dobrega odziva žensk je konec
lanskega septembra pregledanost ponovno dosegla sedemdeset odstotkov.
V programu Zora si želijo, da bi v vseh
slovenskih občinah pregledanost presegla ciljnih sedemdeset odstotkov, kar
pomeni, da bi vsaj takšen delež žensk,
starih od dvajset do štiriinšestdeset let,
enkrat na tri leta opravil ginekološki
pregled in odvzem brisa materničnega
vratu. "V občini Železniki je bila triletna pregledanost na dan 30. junij 2020
71-odstotna, kar je nad ciljno vrednostjo

in nad slovenskim povprečjem. Med 212
občinami je to 92. največja pregledanost. Lansko leto je bila pregledanost
v vaši občini 76,9-odstotna, kar je bila
petdeseta največja pregledanost med
vsemi občinami," je razložila dr. Ivanuševa. Zaradi okrnjenega delovanja so v
državnem programu Zora do konca septembra v letu 2020, v primerjavi s triletnim povprečjem, pri ženskah, starih
30–39 let, odkrili za 19 odstotkov manj
predrakavih sprememb visoke stopnje.
»To je zelo skrb vzbujajoče, saj se vrh
raka materničnega vratu v nepresejani populaciji pojavlja med 40. in 49.
letom starosti, če pri mlajših ženskah
pravočasno ne odkrivamo in zdravimo
predrakavih sprememb. V starostni
skupini 30–39 let odkrijemo kar okrog
tretjino predrakavih sprememb visoke
stopnje,« je povedala.
V programu Zora so tudi opozorili, da se
v zadnjih letih rak materničnega vratu najpogosteje pojavlja pri ženskah po
petdesetem letu starosti, ki se ne udeležujejo redno presejalnih pregledov Zora.
Zato pozivajo ženske, da tudi po koncu
rodne dobe hodijo na redne presejalne
preglede vsake tri leta k svojemu izbranemu ginekologu. Če so presejalni izvidi do 64. leta starosti negativni, potem
je verjetnost, da zbolijo za rakom materničnega vratu, zelo majhna in lahko
s pregledi prenehajo.
Dr. Ivanuševa sicer poziva ženske, naj
tudi v času pandemije celostno skrbijo
za svoje zdravje, upoštevajo priporočila
proti raku, se redno udeležujejo presejalnih pregledov pri ginekologu in se
odločijo za cepljenje otrok proti HPV.

Sodobna ženska v sodobni realnosti
Razvojna agencija Sora v okviru programa Žensko podjetništvo vabi na spletno delavnico
Sodobna ženska v sodobni realnosti (ujeta med pričakovanji okolice in lastnimi željami).
Delavnica bo potekala v sredo, 10. marca, od 17. ure do 19.15. Prijave sprejemajo do četrtka, 4. marca, oziroma do zasedbe prostih mest na e-naslov info@ra-sora.si. Za dodatne
informacije o delavnici si oglejte profil Razvojne agencije Sora na Facebooku ali pišite na
omenjeni e-naslov. Delavnico finančno podpirajo vse štiri občine s Škofjeloškega, zato je
udeležba brezplačna.
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Po pomoč in informacije tudi na Borzo dela
Borza dela je informacijski servis pod okriljem Mestne knjižnice Ljubljana, a ta čas
vse dejavnosti potekajo virtualno. "S tem so postale dostopne tudi uporabnikom izven
Ljubljane," pravi vodja Borze dela Ana Berce iz Selc in vabi k uporabi njihovih storitev.
ANA ŠUBIC
Borza dela je informacijski servis, ki od leta 1996 deluje pod
okriljem Mestne knjižnice Ljubljana, prostore ima v Knjižnici
Otona Župančiča. "Nastal je na pobudo Zavoda RS za zaposlovanje, da v okviru aktivne politike zaposlovanja ustanovi informacijske točke zunaj samega zavoda ali enote. Namenjen
je vsem, ki potrebujejo pomoč in informacije s področja zaposlovanja, trga dela, usklajevanja zasebnega in poklicnega
življenja ter vodenja kariere. V središču Borze dela je uporabnik, ki bodisi išče (novo) zaposlitev ali želi spremembo karierne poti bodisi si želi izboljšati obstoječe delovno razmerje.
Njeno poslanstvo je pomoč in podpora uporabnikom, ki so se
znašli na kariernem razpotju ter potrebujejo dodatno motivacijo za izbiro nadaljnjega izobraževanja ali pri iskanju nove
zaposlitve," je pojasnila Ana Berce, ki od predlani kot strokovna svetovalka vodi Borzo dela. Bercetova prihaja iz Selc, po
izobrazbi je univerzitetna diplomirana sociologinja kulture
in profesorica teologije, v Mestni knjižnici Ljubljana je kot
bibliotekarka začela delati leta 2014, nakar se ji je ponudila
priložnost, da se zaposli kot strokovna svetovalka.

Ana Berce / Foto: osebni arhiv
Borza dela deluje na treh področjih: organizaciji izobraževanj,
pri pripravi razpisne dokumentacije in individualnih svetovanjih, kjer svetovalka pomaga uporabniku, da najde motivacijo
za postavitev stabilnih kariernih ciljev, razišče svoje močne
strani ter jih uspešno predstavi in zastopa na trgu dela. "V času
epidemije so se vsa tri omenjena področja preselila na splet in
s tem postala dostopna tudi uporabnikom izven območja Ljubljane. Tematike mesečnih delavnic so raznolike ter celostno
zajemajo posameznika in njegov vstop na trg dela," je pojasnila sogovornica, ki vodi izobraževanja o tem, kako se najbolje
predstavimo delodajalcu z dobro pripravljenim življenjepisom
ter samozavestno izpeljemo zaposlitveni razgovor. V program
so vključili tudi ozaveščanje o zdravju, kako se izogniti izgorelosti ter kako konstruktivno reševati konflikte na delovnem
mestu. Vse bolj se podajajo na področje finančne pismenosti
in dobrega upravljanja lastnih financ. Bercetova skupaj s sodelavcem Rokom Dežmanom vodi celodnevno izobraževanje z
naslovom Zaposlitveni razgovori iz pekla, kjer udeleženci spoznajo trike za uspešen zaposlitveni razgovor, vsak pa je deležen tudi simulacije razgovora na podlagi lastnega življenjepisa
in izbranega delovnega mesta.
"S selitvijo na splet ponudbo Borze dela omogočamo tudi tistim, ki ne zahajajo v Mestno knjižnico Ljubljana. Če se soočate z izgubo zaposlitve, imate težave pri oblikovanju zaposlitvene dokumentacije ali ste neuspešni na razgovorih, nam
lahko pišete na bd@mklj.si," je povabila vodja Borze dela in
dodala, da si bodo z veseljem vzeli čas za tiste, ki potrebujejo
pomoč, in skupaj poiskali način za uspešen nastop na trgu
dela. "Najlepši pri mojem delu je občutek, da si naredil nekaj
dobrega, občutek, da s svojim znanjem pomagaš nekomu, ki
se je znašel v stiski,« nam je zaupala Ana Berce.

Projekt Aktivno proti
invazivkam
»S predavanjem sem zelo zadovoljen, to bi
bilo treba spraviti do naših občanov, razširiti
informacijo in predstaviti projekt Aktivno
proti invazivkam tudi v Ratitovških obzorjih.« Navedene besede je izrekel eden od
udeležencev predavanja o invazivnih tujerodnih rastlinah, ki je potekalo v četrtek, 4.
februarja 2021, za člane odbora za komunalne dejavnosti in varstvo okolja Občine
Železniki. V četrtek, 18. februarja, je bilo predavanje namenjeno še svetnikom občine.
Projekt poteka od septembra lanskega
leta in bo trajal do aprila 2022. Ob Ljudski
univerzi Škofja Loka, ki je vodilni partner,
sodelujeta kot partnerja še Kmetijsko gozdarski zavod Kranj in Ribiška družina
Visoko.
V obdobju od decembra do sredine februarja so bila organizirana predavanja za
več kot 20 skupin, na katerih je bilo okrog
300 udeležencev. Največ skupin so sestav
ljali občani štirih občin, udeleženci šestih
skupin so bili dijaki škofjeloške gimnazije,
v treh skupinah so bile vzgojiteljice vrtcev
iz Žirov, Gorenje vasi in Poljan. Zadnja sku-

pina, kot je bilo omenjeno, je bila skupina
odbornikov Občine Železniki. Predavanja
se bodo nadaljevala tudi v drugi polovici
februarja in v marcu.
S predavanji želimo informirati in ozavestiti o problemu invazivnih tujerodnih rastlin
(ITR) čim širši krog prebivalcev obeh dolin
in Škofje Loke. Zato na predavanja vabimo
vse starostne skupine prebivalstva, odločevalce v lokalnih skupnostih, vzgojitelje
in učitelje, člane različnih društev in vse
deležnike, ki se srečujejo s tem problemom (gradbinci, komunalni delavci itd).
Vabimo občane Železnikov, da se udeležijo enega od predavanj, ki potekajo po
Zoomu, in sicer v torek, 23., in četrtek,
25. februarja 2021, ob 18. uri. Takoj,
ko bo mogoče, pa bomo organizirali tudi
klasična predavanja v učilnici oz. delavnice na prostem. Če želite, lahko predavanja organiziramo tudi za zaključeno skupino, za člane posameznega društva ob
letnem občnem zboru ipd.
Prijave in dodatne informacije: jaka.subic
@lu-skofjaloka.si. ali 04/506 13 60

Papagajčki – sirska svilnica je na
seznamu prepovedanih rastlin EU.

Tudi topinambur je invaziven.

Davidova budleja – metuljnik je
»tempirana bomba«.

Operacijo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja RS 2014 – 2020.
Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za programsko obdobje 2014 – 2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Za
vsebino je odgovorna Ljudska univerza Škofja Loka.

LJUDSKA UNIVERZA ŠKOFJA LOKA, PODLUBNIK 1A, ŠKOFJA LOKA

Ljudska univerza Škofja Loka – LUS Železniki

Obrezovanje

Vsa izobraževanja v LUS Železniki še vedno potekajo na daljavo. Udeleženci so poudarili več prednosti kot slabosti tovrstnega izobraževanja
in radi obiskujejo tečaje, vseeno pa vsi čakamo trenutek, ko se bomo
videli v živo. Trenutno potekajo naslednji tečaji tujih jezikov: dve skupini angleškega jezika, italijanski, nemški, španski in ruski jezik. Tečaji so
za občane Železnikov brezplačni, financirani s strani Občine Železniki.
Prav tako začenjamo s tremi skupinami kvačkanja, ki so organizirane
v sklopu projekta Vseživljenjsko varovanje narave (VVN). Projekt bo
predstavljen v naslednji številki Ratitovških obzorij.
Trenutno zbiramo prijave za predavanje o avtohtonih sadnih drevesnih vrstah (izbira sadike, priprava zemlje, zasaditev, obrezovanje,
uporaba pridelka) ter prijave za tečaje šivanja. Tečaji so brezplačni,
udeleženci predavanja pa dobijo tudi sadiko avtohtone vrste.
Prijavite se lahko na e-naslov: gita@lu-skofjaloka.si ali telefon 04/
506 13 20. Več informacij najdete na spletni in Facebook strani Ljudske
univerze Škofja Loka.
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Prešerni v domači dolini
Kulturno društvo dr. Janez Evangelist Krek je pripravilo spletno prireditev
ob slovenskem kulturnem prazniku, ki so jo posvetili ne le Francetu Prešernu,
pač pa tudi domačim pesnikom. Ogledati si jo je možno še do konca februarja.

Pod naslovom Prešerni v domači dolini so v Kulturnem društvu (KD) dr. Janez Evangelist Krek iz Selc pripravili prireditev
v počastitev slovenskega kulturnega praznika. Če so lani 8.
februar obeležili v telovadnici v Selcih, so letošnjo prireditev
zaradi koronarazmer preselili na splet. Premierno so jo predvajali na predvečer 8. februarja, posnetek pa bo na YouTube
kanalu KD dr. Janez Ev. Krek Selca dostopen še do konca februarja.
Prireditev sta izpred Prešernove rojstne hiše v Vrbi povezovala
Tonka Rovtar in Tine Štibelj, nastopajoče pa so posneli v njihovem domačem okolju. Gledalce je nagovoril župan Anton Luznar, ki je poudaril, da smo se Slovenci skozi zgodovino oklepali svojega jezika in kulture ter da sta imela pomembno vlogo
pri osamosvajanju in oblikovanju naše države. Dotaknil se je
tudi Zdravljice, v kateri največji slovenski pesnik nagovarja
k prijateljstvu, medsebojnemu spoštovanju, miru, svobodi in
dobroti, ki naj zavladajo svetu. V tem razmišljanju je Prešeren
zelo aktualen tudi danes, je poudaril Luznar. "V vsakodnevnem
življenju in tudi danes se srečujemo z različnimi ovirami, ki pa
jih lahko uspešno premagujemo s srčno kulturo, lepo besedo,
prijaznim odnosom in sodelovanjem z drugimi."
Gledalci so slovenski himni tudi prisluhnili; zapel jo je Janez
Triler ob klavirski spremljavi sina Jana. Izvedeli so tudi različne zanimivosti iz življenja Franceta Prešerna, vendar pa
prireditev ni bila posvečena samo njemu, pač pa tudi domačim pesnikom, ki opisujejo lepote Selške doline. Občinstvu so
predstavili Franca Vidmarja - Pustotnika, ki je bil pred dobrimi 150 leti rojen v Zgornji Luši in je pomembne dogodke
v kraju ohranjal v pesniški obliki. Zložil je okoli 150 pesmi,
med njimi o selški železnici, ki so jo slišali tudi gledalci. Prav
tako so prisluhnili recitacijam pesmi nekdanjih učiteljic Ladi
Trojar (Ratitovec) in Vere Završan (Za spomin in Prijateljem),

ter pesmim Andreja Demšarja, po domače Štulcovega, o tem,
kako ga je nekdo na sveti večer zbil z avtom in o srečanju z
medvedom, ter Janeza Rakovca o Selški dolini. Rakovec piše
pesmi od 15. leta starosti, izdal je tudi pesniško zbirko, pisati pa je začel še pravljice. V programu so sodelovali tudi instrumentalisti: poleg že omenjenega Jana Trilerja še Urban
Megušar ter Ana Šolar in Maja Triler, Ana Jelenc s petjem ter
otroci in mladina z razmišljanjem, kaj jim pomenijo pesem
oz. poezija ter domača vas. Prireditev je občinstvu postregla
tudi s čudovitimi posnetki lepot in značilnosti iz selških krajev, sklenili pa so jo ob zvokih Fantov s Praprotna in znamenite pesmi Selška dolina.
Člani kulturnega društva iz Selc se po besedah njihovega
predsednika Gregorja Gartnerja kljub epidemiji trudijo sodelovati in ustvarjati, kolikor jim pač omogočajo razmere. Prireditev v počastitev kulturnega praznika je ob njegovi pomoči
in pomoči Marije Rovtar organizirala in usmerjala Darja Štibelj. Kot je poudaril Gartner, je prireditev sad dela mnogih
rok in različnih talentov: od bralcev, recitatorjev, dveh povezovalcev pa vse do instrumentalistov, pevcev, glasbenikov,
fotografov in snemalcev, svoje so prispevali tudi otroci. "Zato
se ta skromni, a glede na trenutne razmere in pogoje ustvarjanja izjemni kulturni prispevek resnično splača pogledati,"
je dodal.
"Prešeren je bil res največji slovenski pesnik, a kdo bi si mislil,
da imamo toliko nadarjenih umetnikov tudi v naši dolini,
pravih malih Prešernov!" je še poudaril Gartner in opozoril,
da se ob natrpanem vsakdanu marsikdaj premalo zavedamo,
kako bogata je Selška dolina z umetniki, od katerih mnogi
še ustvarjajo, nekateri pa so že odšli in za sabo pustili veliko
zapuščino prihodnjim rodovom. "Prav kulturni praznik, Prešernov dan, je tu zato, da nas spomni na našo bogato kulturno dediščino, ki je iz leta v leto – pravzaprav celo iz minute v
minuto, od posnetka do posnetka – večja."

Matija Demšar je prebral pesem Franca Vidmarja - Pustotnika
o selški železnici.

Povezovalca prireditve Tonka Rovtar in Tine Štibelj pred Prešernovo
hišo v Vrbi

ANA ŠUBIC, FOTO: POSNETEK ZASLONA

KULTURA | 15

Pesmi »kovali«
na daljavo
Dogodek Pred plavžem mi
pesem povej je nastopajoče
in poslušalce povezal preko
ekranov.
ANA ŠUBIC
V Železnikih so slovenski kulturni praznik zadnja leta počastili tudi z javnim
"kovanjem pesmi" pod naslovom Pred
plavžem mi pesem povej. V Muzejskem
društvu (MD) Železniki se niso izneverili tradiciji in so v sodelovanju s Kulturno
umetniškim društvom (KUD) France Koblar dogodek pripravili tudi letos, a so ga
prilagodili koronarazmeram in preselili
na splet.
Nastopajoči in poslušalci so se tako na
praznični večer družili preko ekranov.
Spletni dogodek je postregel z raznolikim
programom: nastopajoči so recitirali pesmi Franceta Prešerna, Neže Maurer, Ferija Lainščka, Andreja Rozmana Roze ...,
nekateri so tudi zaigrali na inštrumente
in zapeli, občinstvo pa je prisluhnilo celo
tenoristu Janezu Lotriču.

Navzoči so si ob koncu spletnega dogodka obljubili, da se ob naslednjem kulturnem
prazniku spet dobijo – a ob pravem plavžu.
"Vseh nastopajočih je bilo trinajst. Veseli smo bili, da se nam je pridružil tudi
Janez Lotrič. Prireditev je spremljalo
33 poslušalcev, vendar je za nekaterimi ekrani sedelo več ljudi," je povedala
Alenka Bertoncelj iz KUD France Koblar
in dodala, da so bili s prireditvijo in obiskom zadovoljni, pa tudi s tem, da jim
je uspelo počastiti slovenski kulturni
praznik. Članica MD Železniki Katarina
Primožič je v vabilu na spletni dogodek
zapisala: "Svet se vrti po svoje in preizkuša našo prilagodljivost. Marsikaj
zmoremo in znamo! Za moč in zdravje,

za izvitje iz koronakrča pa sem ter tja
potrebujemo znane, utečene in priljubljene točke ter dogodke. Predvsem pa
druženje!" Prireditev, pa čeprav spletna,
je navzočim polepšala praznični večer,
od njega pa so se poslovili z obljubo, da
se ob naslednjem slovenskem kulturnem prazniku spet dobijo – a ob pravem
plavžu.
Omeniti velja še, da je Muzej Železniki
od minulega torka znova odprt, v muzejski galeriji pa si je možno ogledati
razstavo fotografa Aleksandra Čufarja z
naslovom Čipkopisi.

Muzejski predmet: Rudosledni znak in kopija
vozička iz rudarske zbirke
KATJA MOHORIČ BONČA,
MUZEJ ŽELEZNIKI
Prisotnost rude v Selški dolini je bila
ključna za razvoj železarstva v Železnikih, kot je bilo stoletja kasneje njeno
pomanjkanje razlog za propadanje železarstva. O živahnem rudarstvu pričajo krajevna in ledinska imena (Rudno,
Knape, Jamnik, Kosovec, Na jamah,
Cok …). Prve dokaze o taljenju rude
imamo iz starejše železne dobe s Štalce. Od 14. stoletja dalje se je metalurška
dejavnost znotraj loškega gospostva
razvijala v dolini, ob Sori. Nahajališča
rude so bila precej više: na Jelovici,
na Ratitovcu, proti Soriški planini, na
Vancovcu, kjer so sledovi kopanja rude
bolj ali manj vidni še danes. V muzeju
predstavljamo rudosledni znak, ki je

Rudosledni znak in kopija vozička iz rudnika na Ratitovcu / Foto: Katja Mohorič Bonča
stal ob vhodu v rudnik kot dovoljenje
oblasti za izkop rude (iz leta 1885). Drugi predmet, ki pripoveduje o rudarski
aktivnosti, pa je voziček za prevoz rude.

Gre za kopijo vozička, ki so ga našli v
rudniku na Ratitovcu. Rudnik, sedaj
označen s tablo, je bil aktiven med letoma 1820 in 1860.
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Glasba, ki pripoveduje ljudske zgodbe
V Triu Lumi igrajo trije mladi glasbeniki, dva Slovenca v družbi Estonke. Skupina,
katere korenine segajo tudi v Dolenjo vas, je pravkar predstavila svoj glasbeni
prvenec, album z naslovom Tere Tere.
IGOR KAVČIČ
Naslov albuma, ki je povzet po eni izmed skladb, prihaja iz
estonskega jezikovnega področja. "Tere je estonski pozdrav in
pomeni živijo – ali kot gre v skladbi Tere Tere (Živijo, živijo),"
pove gorenjski člen etno zasedbe Lumi violočelist Urban Megušar iz Dolenje vasi. "Tere je po navadi prva stvar, ki jo tam
rečemo, kadar srečamo človeka. Ker gre za naš prvi album,
se nam je zdelo to ime poleg estetskega videza zelo primerno.
Tere Tere je naslov ene od skladb na albumu in je starodavna
estonska pesem, ki govori o drevesih in vremenu." Ime Lumi
v ugrofinskih jezikih pomeni sneg in se je kljub začetnim
dvomom o ustreznosti s časom vsem trem priljubil.
Poleg Urbana zasedbo sestavljata še Saimi Kortelainen (violina, glas), ki prihaja iz estonskega univerzitetnega mesta
Tartu, in Oskar Longyka (violina, kitara) iz Ljubljane. V triu
so prvič zaigrali pred tremi leti, ko so v Gradcu, kjer študirajo
klasično glasbo na Univerzi za glasbo in upodabljajočo umetnost, priredili koncert za Saimijin rojstni dan. Le nekaj tednov kasneje so že nastopili na festivalu Zeitraum v Gradcu.
Sprva so se posvečali prirejanju hišnih koncertov in igranju
na ulicah, kasneje pa so stopili tudi na različna koncertna
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Ob izgubi Vaših najdražjih
Vam priskočimo na pomoč
in Vam v celoti opravimo
kompletno pogrebno
storitev.
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

Trio Lumi: Oskar Longyka, Urban Megušar in Saimi Kortelainen
/ Foto: Nejc Hafner
prizorišča, lani avgusta, ko se je epidemija nekoliko unesla,
tudi na terasi Pr' Pepet v Škofji Loki.
Povezuje jih ljubezen do igranja ljudske glasbe, njihovo druženje in muziciranje pa ni zgolj glasba, ampak je tudi zgodba
današnjega časa in mladih, ki se zavedajo sveta, v katerem
živijo, in svoje vloge v njem. Vsi trije si želijo predvsem ustvarjati in povezovati različne glasbene stile, pri izbiri skladb pa
se osredotočajo predvsem na različne glasbene tradicije iz
Skandinavije in z Balkana, ki jih začinijo s harmonijami in
ritmi, vzetimi iz drugih glasbenih žanrov različnih dežel. So
odlični instrumentalisti in svoja godala uporabljajo v vseh
njihovih zmožnostih. Aranžmaji skladb so drzni in inovativni, hkrati pa spoštljivi do tradicije.
Album so lani poleti posneli v snemalnem studiu v Estoniji.
Večino skladb so dokončali že v času pred epidemijo, poleti v
času sprostitve ukrepov so jih le še izpilili, dodali še nekaj novih in album je bil pripravljen. S Tere Tere se želijo predstaviti
širši publiki, njihov cilj pa je igranje na festivalih za ljudsko
glasbo po vsem svetu.
Urban trenutno zaključuje študij violončela v Gradcu, Saimi
obiskuje program Erasmusa na univerzi za glasbo v Helsinkih, Oskar pa se v okviru Erasmusa izpopolnjuje v Rotterdamu na Nizozemskem.
Skladbe z albuma si je mogoče kupiti na spletnih platformah,
kot sta na primer Bandcamp in Amazon, obljubljajo pa, da
bo album kmalu dosegljiv tudi na zgoščenki. In ko se bodo
epidemiološke razmere izboljšale, upajo tudi na čim več živih
nastopov.

Valentinovo
tudi v
mehurčku

IGOR KAVČIČ
Valentin je pravzaprav le posodil ime
za naslov glasbenega projekta Antona
Habjana, ki smo si ga lahko ogledali
in ga poslušali preteklo nedeljo – glede na čase, v kakršnih se ob epidemiji nahajamo, seveda v virtualni obliki
na svetovnem spletu. Spletni koncert
Valentin v mehurčku se je ob dnevu
zaljubljencev v nedeljo, 14. februarja,
z začetkom ob 19.30 odvijal na kanalu
Anton Habjan na Youtubu in na portalu
KTV Medvode.
"Sem človek, ki mora vedno nekaj
ustvarjati, in petje je tisto, kar počnem
najraje. Vseskozi sem imel željo, da bi
nekoliko obnovil repertoar pesmi, ki
sem jih pel v raznih sestavih z različnimi glasbeniki. Beseda je dala besedo
in tako smo pred časom pri meni doma
v Apnu pod Krvavcem posneli glasbeni
program popularnih pesmi," je o ideji za
koncert povedal baritonist ljubljanske
Opere Anton Habjan, že takrat z mislijo,
da bo posnetek predvajal na spletu prav
za valentinovo.
K projektu, v katerem je nastopil kot
osrednji vokalist in zaigral tudi na trobento, so se pridružili odlični škofjeloški glasbeniki Nejc Jemc (harmonika),
Jaka Strajnar (cajon) in Luka Vehar (električna kitara), Kranjčana Boštjan Križaj (akustična kitara) in Dževad Bečić
(kontrabas, bas kitara), v goste pa je povabil pevsko kolegico iz ljubljanske Opere sopranistko Darjo Novak in kitarista
Marka Mozetiča - Mozo.
V raznolikem tri četrt ure dolgem programu smo slišali slovenske popevke,
italijanske kancone, dalmatinske pesmi, pa tudi evergreene v venčku najbolj znanih Paula Anke. Očarali so tako
vrhunski solistični pevski nastopi Anto-

Utrinek s snemanja Valentina v mehurčku / Foto: KTV Medvode
na in Darje kot njuni dueti. Za pripravo
videoposnetka je na pomoč priskočila
ekipa KTV Medvode, za zvočno podobo
pa je poskrbel tonski mojster Rado Černe, še eden iz njegove uigrane ekipe sodelavcev. Medvoški televizijci so posnetek v predvajanje ponudili tudi drugim

lokalnim televizijam in odziv je bil zelo
dober. Kot rečeno, je bil posnetek premierno predvajan v nedeljo, za zamudnike
pa je seveda še dostopen na kanalu Anton Habjan na Youtubu, kjer ga je mogoče neštetokrat poslušati. Dokler valentinovo ne postane antonovo.

Smo Skupina Elektro Gorenjska,
z elektriko povezujemo Gorenjsko.

ELEKTRO GORENJSKA, D.D., ULICA MIRKA VEDNOVA 3 A, KRANJ

Operni pevec Anton Habjan
je z glasbenimi gosti za
splet posnel koncertni
večer ljubezenskih pesmi
z naslovom Valentin v
mehurčku.
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Lovska družina z največ člani na Gorenjskem
Po površini lovišča se Lovska družina Selca uvršča med največje v Sloveniji.
GROGA ČENČIČ, STAREŠINA LOVSKE DRUŽINE SELCA
V okviru predstavitev lovcev Selške doline vam bomo tokrat
predstavili Lovsko družino (LD) Selca. LD Selca je bila ustanovljena leta 1946. Od leta 2009 ima z Republiko Slovenijo sklenjeno Koncesijsko pogodbo za trajnostno gospodarjenje z divjadjo
v lovišču Selca, ki je veljavna do leta 2029. LD Selca po tej pogodbi opravlja naloge javne službe s področja lovstva in izvaja niz
nalog s področja trajnostnega gospodarjenja z divjadjo.
Lovišče LD Selca se razteza v šestih občinah in obsega 8135 hektarov površine, od katere je lovne površine 7881 hektarov. Obsega
območje na obeh straneh Selške Sore, na vzhodu od Lubnika in
Hrastnika pa do Miklavške gore in platoja Jelovice na zahodu. S
tem se po površini uvršča med največje lovske družine v Sloveniji in je družina z največ člani (76) na Gorenjskem.
V okviru LD Selca na podlagi Zakona o društvih in Pravil LD Selca delujejo naslednji organi: občni zbor, upravni odbor, nadzorni odbor, disciplinska komisija, komisija za kadre, komisija za ocenjevanje škod po divjadi in druge komisije, odbori in
referenti na najrazličnejših področjih (kinologija, strelstvo …).
LD Selca razpolaga z dvema pomembnima objektoma: lovskim domom v Selcih, kjer so sprejemnica divjačine, hladilnica, skladišče, dvorana za sestanke in klubski prostor, ter
lovsko kočo na Rastovki na Jelovici s spalnimi prostori, ku-

Zlati šakal – prišlek v naših gozdovih
hinjo, klubskim prostorom in teraso. V lovišču je več krmišč,
visokih prež, avtomatskih krmilnic, lovskih stez ipd.
Večino delovnih obveznosti opravijo člani, mlajši od sedemdeset let, z obveznimi, neplačanimi urami. To so predvsem
dostava soli in krme, ravnanje ruše in sanacija škod po divjadi, vzdrževanje grmišč in pašnih površin za divjad, obnova
stez in izgradnja lovskih objektov. Zaradi vse večjih potreb v
lovišču se opravi tudi veliko udarniških ur.

Otroci iz vrtca v Selcih na obisku v našem lovskem domu
Večino prihodkov ustvari družina s prodajo mesa divjadi, ki
ga deloma odkupi pogodbeni partner Nimrod, d. o. o., deloma
pa člani lovske družine. Drugi večji vir prihodka so članarine naših članov. V z divjadjo bogatem lovišču LD Selca je prisotna srnjad, jelenjad, gamsi, mufloni, divji prašiči in mala
divjad; šakal, lisica, kune, poljski zajec, raca mlakarica, siva
vrana, šoja in sraka.

SOBIVANJE Z ZAŠČITENIMI ZVERMI
V zadnjih letih se učimo sobivati z zaščitenimi zvermi. Še posebno nas je pretresla prisotnost tropa volkov, ki se zadržuje predvsem na platoju Jelovice. Prav v teh dneh imajo že tretje leglo
mladičev. Lani jeseni je bil odlovljen in opremljen s satelitsko
ovratnico mladi volk Jelko, ki je član tropa Jelovica. Stalno so
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prisotni tudi medvedi, v kratkem pa se na
Jelovici načrtuje ponovna naselitev risa.
Včasih se srečamo s skrivnostno divjo
mačko. Prav tako se v lovišču pojavljajo
zlati šakali, ki so se v zadnjih letih z Balkana razširili po Sloveniji. O prisotnosti
velikih zveri v naših krajih in izzivih, ki
nas čakajo v povezavi s tem, bomo obširneje pisali v eni od naslednjih številk.
Še vedno sta v lovišču prisotni zaščiteni gozdni kuri divji petelin in gozdni jereb, a se zaradi obsežne sečnje, gradnje
gozdnih cest in vlak, vznemirjanja s
strani uporabnikov prostora (gobarji, izletniki …) njun življenjski prostor
manjša in verjetno jima bomo kmalu
pomahali v slovo.

Gams v snegu
Resno težavo okolju in pri vznemirjanju
prostoživečih živali predstavljajo nezakonite vožnje s štirikolesniki in motorji
po gozdovih. Temu početju zakonodajalec noče ali ne zna narediti konca, kljub
ogorčenju lastnikov zemljišč, ljubiteljev
narave in drugih uporabnikov prostora.
Lovci smo pri objestnosti in aroganci
nasilnežev nad okoljem popolnoma nemočni.

SODELOVANJE Z MLADIMI
V okviru LD Selca deluje tudi sekcija lovskih rogistov. Pod vodstvom Janeza
Habjana in umetniškim vodenjem Blažke Pogačnik imajo redne tedenske vaje
in uspešno nastopajo na kulturnih dogodkih, prireditvah in pogrebih lovskih
tovarišev po celi Gorenjski.
Veliko pozornost namenjamo sodelovanju z mladimi in izobraževanju na
naravovarstvenem področju. Zainteresirane ljubitelje narave vabimo, da si
ogledajo našo spletno stran www.ld-selca.si ali pa se nam pridružijo.
Doživljanje narave in gozda, ko se dani
ali zahaja sonce, ali druženje s prijatelji
in lovskimi tovariši je tisto, kar nas najbolj osrečuje. V današnjih norih časih je
to privilegij, ki je dan le redkim.

Kavčič skrben lastnik gozda
Branko Kavčič iz Dražgoš je bil med prejemniki priznanj
za najbolj skrbne lastnike gozdov za leto 2020.
ANA ŠUBIC
Zavod za gozdove Slovenije (ZGS) je tudi
lani izbral najbolj skrbne lastnike gozdov, po enega iz vsake območne enote
zavoda. Na kranjskem gozdnogospodarskem območju si je ta naziv prislužil
Branko Kavčič iz Dražgoš. Prejemnikom
so priznanja običajno podelili na prireditvi ob koncu leta, lani pa zaradi epidemije to ni bilo možno, zato so se ob
koncu leta vsem pisno zahvalili, poleg
tega pa so na spletnih straneh ZGS objavili elektronsko publikacijo, v kateri
so predstavili razloge, zaradi katerih
izbrani lastniki gozdov izstopajo s svojo
skrbjo za gozd. Ob izboljšanju epidemioloških razmer bodo predstavniki ZGS
skrbne lastnike obiskali tudi na domu
ter jim izročili priznanja in simbolične
nagrade.
Branko Kavčič, gospodar kmetije Pr' Hkavšču, je z gozdom povezan že od otroštva,
saj je tja hodil pomagat očetu. "Njegova
gozdna posest obsega 56 hektarjev, občasno kakšno parcelo dokupi. Gozdovi so v
revirju Dražgoše. Največji del njegovega
gozda je na Jelovici, več manjših parcel
pa v okolici vasi. Z gozdovi intenzivno
gospodari, v zadnjem desetletju seka
povprečno štiristo kubičnih metrov letno, kar je več kot sedem kubičnih metrov na hektar. Razmerje razvojnih faz v
njegovem gozdu je precej uravnoteženo.

Gozdovi so negovani, kakovost opravljene sečnje in spravila lesa pa je visoka.
Na kmetiji so dobro opremljeni za varno
delo v gozdu," so v obrazložitvi priznanja
navedli v ZGS.
Kavčič posebno skrb namenja tudi vzdrževanju gozdnih vlak in samoiniciativno vzdržuje gozdno cesto. Ob pojavu
lubadarja takoj pristopi k sanaciji, hitro
poskrbi tudi za vse pogostejše sanacije
po ujmah. Odlično sodeluje z javno gozdarsko službo ter se udeležuje tečajev,
ekskurzij in drugih prireditev, ki jih organizira ZGS, Krajevna enota Železniki.
Tudi sinova gresta po njegovih stopinjah in se vključujeta v opravila v gozdu. Ves les iz domačega gozda doma
tudi predelajo. Zaradi utesnjenosti delovnih prostorov ob kmetiji so v zadnjih
letih veliko investirali v postavitev nove
žage na robu vasi.
Kavčiča v gozdu moti škoda na mladovju, ki jo z objedanjem povzroča jelenjad,
jezijo ga gobarji, ki odmetavajo pločevinke, in štirikolesniki, ki se vozijo po
vseh prometnicah in tudi po brezpotjih.
V gozdu je z družino doživel številne nepozabne prigode. Spominja se, kako so
kot otroci zbirali kose lubja in po pobočju naredili tobogan, kako so jim nekoč
med delom v gozdu krokarji pojedli malico in kako jim je nekoč medved pojedel vsa jabolka, a so ga pregnali, preden
se je lotil preostalih jedi ...

Branko Kavčič je v zadnjem desetletju posekal povprečno štiristo kubičnih metrov drevja
letno.

20 | ZANIMIVOSTI

Doselitev risov na Gorenjsko
Ris, ki smo ga izpustili lani v snežniških gozdovih, je prehodil pot čez Javornike,
Menišijo, Škofjeloško hribovje in Pokljuko ter se trenutno nahaja na območju TNP.
ČLANI PROJEKTA LIFE LYNX
Projekt LIFE Lynx poteka že četrto leto,
njegov glavni cilj pa je reševanje dinarsko-JV alpske populacije risa pred izumrtjem. Risom v Sloveniji bomo pomagali preživeti tako, da bomo pripeljali
nove živali iz romunskih in slovaških
Karpatov. Za dolgoročen obstoj in povezanost s sosednjimi populacijami bomo
rise doselili tudi na Gorenjsko. V prvih
treh letih projekta smo doselili že sedem risov, štirje so bili izpuščeni v slovenskem, trije pa v hrvaškem delu Dinaridov. Gibanje vseh doseljenih risov
spremljamo s telemetričnimi ovratnicami, za Gorenjsko pa je najbolj zanimiva pot risa Maksa. Maks izvira iz slovaških Karpatov, izpuščen pa je bil junija
2020 iz prilagoditvene obore v Lovišču s
posebnim namenom Jelen na območju
Snežnika. Najprej se je nekaj časa zadrževal na območju Notranjske, potem pa
mu je uspelo prečkati avtocesto Ljubljana–Koper in se je odpravil na Gorenjsko.
Prehodil je dolgo pot in se nekaj časa
zadrževal na širšem območju Kranjske
Gore. Zatem je sledil premik nazaj po
skoraj isti poti do obrobja Jelovice. V zadnjem tednu se je Maks zopet vrnil na
območje Triglavskega narodnega parka.

Ris Maks je prečkal tudi območje občine
Železniki. / Avtor: Aleš Pičulin

Ris Maks ob izpustu iz prilagoditvene obore / Foto: Aleš Pičulin
Tudi tokrat si je izbral zanimivo pot, in
sicer kar okrog Bohinjskega jezera. Podatki Maksovega gibanja za zdaj ne nakazujejo na to, da bi se že ustalil in si
ustvaril teritorij.
V sodelovanju s Triglavskim narodnim
parkom in Lovsko družino (LD) Nomenj
Gorjuše letos načrtujemo doseljevanje
risov iz Karpatov na območje Alp v Sloveniji. Z vključitvijo petih risov na to
območje želimo ustvariti povezavo med
dinarsko (Slovenija, Hrvaška) in alpsko
populacijo risov (Švica, Avstrija, Italija)
ter s tem omogočiti dolgoročen obstoj
risov tudi v Alpah.
Vsakega od petih doseljenih risov bomo
sprva namestili v že pripravljene prilagoditvene obore, opremili s telemetrično ovratnico ter jih po izpustu spremljali pri vključevanju v novo naravno
okolje. Če se ris ne bi vključil v novo
okolje (npr. bo zapustil alpsko območje)
ali se bo z njim zgodilo kaj nepredvidljivega (npr. smrt zaradi povoza), bomo ta
osebek poskusili nadomestiti z novim.
Pri projektu se zavedamo, da je za ohranitev risov pomembno sodelovanje s
predstavniki lokalnih skupnosti in lovci, zato bomo javnost redno obveščali o
izvajanju projektnih aktivnosti. Glavni
način obveščanja bodo lokalne posvetovalne skupine (LPS), kamor k sodelovanju vabimo vse zainteresirane prebival-

ce. Z vključitvijo v LPS lahko predstavite
svoje ideje o lokalnih priložnostih in
potrebah, povezanih s projektom. Tako
lahko tudi pomembno prispevate k
učinkovitejšemu izvajanju projekta in
boljši vpetosti ukrepov v lokalno okolje.
LPS smo do sedaj organizirali v lokalnih
skupnostih iz primorske, notranjske in
kočevske regije, 27. januarja pa je potekalo prvo srečanje Gorenjske in Severno
Primorske lokalne posvetovalne skupine. Vsi zainteresirani nam lahko pišete
tudi na naš e-poštni naslov (life.lynx.
eu@gmail.com) ali na naš FB-profil.
Prek programa Mladi varuhi risa pa
sodelujemo z devetimi šolami po Sloveniji, med njimi z Gimnazijo Franceta
Prešerna v Kranju, OŠ Josipa Vandota v
Kranjski Gori, OŠ Mojstrana in OŠ Koroška Bela na Jesenicah. Na vsaki od teh
šol bomo imeli delavnico ter terenski
dan na temo ekologije in varstva risa,
program pa smo skupaj z zaposlenimi
prilagodili vsaki šoli posebej, tako da so
lahko vanj vključile tudi svoje druge šolske aktivnosti.
Več informacij o projektu lahko dobite
tudi na spletni strani www.lifelynx.eu
ter na LIFE Lynx Facebook in Instagram
profilu. V mednarodnem projektu sodelujejo slovenski partnerji: Zavod za gozdove Slovenije, lovska zveza, Univerza v
Ljubljani in Zavod RS za varstvo narave.
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Znova do knjižnih polic
V Krajevni knjižnici Železniki, ki je po
novem odprta tudi ob ponedeljkih, je spet
možen dostop do gradiva.
ANA ŠUBIC
Epidemija vpliva tudi na delovanje knjižnic. V Krajevni knjižnici
Železniki, kjer je bila v začetku letošnjega leta možna le brezstična
izposoja, je spet prost pristop do gradiva, ob tem pa morajo bralci
spoštovati zaščitne ukrepe. "Omejeno je tudi število obiskovalcev v
prostoru. Uporabniki so se temu že privadili in počakajo pred vrati knjižnice. Vse vrnjeno gradivo damo v karanteno in ga po treh
dneh dokončno odpišemo in vrnemo na police," je razložila knjižničarka Tatjana Bertoncelj. Aktualne informacije o odprtosti in
načinu delovanja knjižnice so na voljo na spletni strani Knjižnice
Ivana Tavčarja Škofja Loka. V letošnjem letu ima knjižnica v Železnikih nov delovni čas, saj je po novem odprta tudi ob ponedeljkih

Direktor knjižnice Ivana Tavčarja Matjaž Eržen je
eden od dobitnikov Čopovih priznanj za leto 2020,
in sicer za enkratne dosežke, ki so plod izvirnih
strokovnih pristopov, ali za posebne zasluge pri
popularizaciji knjižničarstva, krepitvi ugleda
knjižničarjev, knjižnic in knjižničarske stroke ter za
zasluge pri razvoju knjižnične dejavnosti.
od 11. do 15. ure. "Novost je tudi možnost vračanja gradiva v času
njenega zaprtja. Na vratih, na vrhu stopnišča, je reža za vračanje
gradiva. Žal bo vračanje možno šele, ko se bodo epidemiološke
razmere toliko izboljšale, da bodo lahko odprti tudi lokali v pritličju in bo tako stavba čez dan odprta," je razložila.
Lani je bila zaradi epidemije knjižnica konec marca in v začetku
aprila popolnoma zaprta, nakar je bila do začetka maja možna
le brezstična izposoja gradiva. Kljub omejenemu delovanju so v
lanskem letu zabeležili dober obisk, saj je knjižnico obiskalo 19.441
bralcev oz. odstotek več kot predlani. "Rok izposoje smo, razen za
revije in DVD-je, podaljšali na tri tedne, zato je bila izposoja gradiva za tretjino manjša v primerjavi z letom 2019. Skupaj je bilo
izposojeno 55.022 enot. Bralci so podaljšanje roka izposoje na tri
tedne pohvalili, zato ga bomo ohranili tudi v prihodnje," je napovedala. Od sredine marca niso mogli izvajati nobene dejavnosti, omeniti pa velja letošnjo novost: od začetka februarja lahko
na Radiu Sora vsak torek ob 17.30 prisluhnite pravljici za otroke.
Berejo in pripovedujejo jih knjižničarke Knjižnice Ivana Tavčarja.
Lani so odrasli bralci največ povpraševali po kriminalnih romanih Tadeja Goloba in Avgusta Demšarja ter biografiji Radka Poliča
Raca. Po podatkih Bertoncljeve je še vedno veliko zanimanje za
knjigo Bronje Žakelj Belo se pere na devetdeset in roman Veronike
Simoniti Ivana pred morjem; del zgodbe se namreč dogaja tudi
v Železnikih. "Mladi bralci uživajo v zgodbah iz kamene dobe avtorja Sebastjana Preglja, radi pa posežejo po romanih Igorja Karlovška, Nataše Konc Lorenzutti, Dese Muck. Za vse mlade bralce
pa že od jeseni poteka projekt Družinsko branje. Otroci ob pomoči
staršev preberejo deset knjig, odgovorijo na vprašanja, v knjižnico
prinesejo izpolnjen kuponček in dobijo nagrado."

IN MEMORIAM

Marijan Peternelj
Kreštanov Marijan
1948–2021

Mirnega januarskega dne nas je
presunila vest, da našega Marijana ni več med nami. Tiho se
je poslovil, kot je sam želel, na
svoji ljubljeni domačiji v Sorici.
Rojen leta 1948 kot edini otrok
mami Justini in očetu Jožefu v
idilični vasici Sorica je bil že od
mladih nog predan glasbi in ljubezni do svojega rojstnega kraja. V rosnih letih je prepeval z očetom, kasneje pa je velik pečat njegovemu pevskemu talentu
pridal tudi v Sorici službujoči župnik profesor glasbe
Franc Gačnik. Čeprav bi se s svojim petjem lahko ob
bok postavil mnogim velikim glasbenim imenom,
je Marijan ostal na svojem domu in srčno obdeloval domačo zemljo ob delu v lokalnih podjetjih. Že od
mladih let je bil aktiven na različnih področjih delovanja krajevne skupnosti in lokalnih društev. Vedno
se je zavzemal za domačine in ohranitev podeželskih
vasi, bil je predsednik odbora pri postavitvi Groharjevega spomenika v Sorici, sodeloval je pri obnovi
Groharjeve hiše, bil je eden izmed glavnih pobudnikov za vračilo nacionaliziranih zemljišč in sodeloval
v odboru za izgradnjo telefonije. Prav tako je bil član
občinskega sveta Občine Železniki od leta 1998 do leta
2002, v tem času si je prizadeval za obnovo regionalne ceste do Sorice in oživitev turizma v Sorici in
okolici. Nadvse dejaven je bil tudi v lokalnih druš
tvih, več kot desetletje je bil predsednik turističnega
drušva v Sorici ter dolgoletni pevec in zborovodja v
cerkvenem pevskem zboru. S svojimi govori, idejami,
poznavanjem kraja in zgodovine ter s svojimi glasbenimi točkami je obogatil nešteto prireditev in pomembnih dogodkov. Po odhodu v pokoj pa je končno
našel čas še za še en skriti talent, ki je dolgo tlel v
njem. Svoj bogat, srčen in barvit notranji svet je prenesel na papir in tako je na jesen življenja, leta 2017,
izdal svoj pisateljski prvenec – roman Melanda. Dve
leti kasneje je izdal še roman v dveh delih z naslovom
Nebo nad Skalnim. Bralec skozi Marijanovo pisateljevanje resnično lahko občuti njegovo navezanost na
domače kraje in ljubezen do kmečkega življenja. Čeprav je bil brez svojih otrok, je Marijan prav zaradi te
prvinske ljubezni do domačije poskrbel za nasledstvo
svoje domačije in jo predal pridnim mladim rokam.
Kljub temu da si je s tem pridobil več časa za pisanje,
pa mu četrte knjige žal ni uspelo dokončati.
Tako bomo, Marijan, pogrešali vse tvoje mnogotere
talente, pobude, ideje, spominjali pa se te bomo kot
velikega domoljuba, poštenjaka in večnega iskalca
pravice, resnice in ljubezni. Naj ti bo lepo tam onkraj.
Krajani Sorice in člani Turističnega
društva Sorica
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Mladinski center
Tako kot večina stvari v tem šolskem letu
tudi delo v Mladinskem centru Železniki
poteka drugače.
JAVNI ZAVOD RATITOVEC
V začetku šolskega leta so se vrata mladinskega centra odprla
za najmlajše in izvedlo se je nekaj delavnic v živo, nato pa se je
dogajanje preselilo na splet. Konec oktobra je tako potekal Halloween party. Udeleženci so cel teden reševali dnevne naloge in
izmed vseh tistih, ki so pravilno rešili vse naloge, so nato izžrebali tri nagrajence. Zadnji dan so morali pripraviti koktajl in poslati sliko, sestavine za koktajl pa so bile rešitve dnevnih nalog.
Novembra niso pozabili niti na svetovni dan otroka, pozivali
pa so tudi k spoštovanju ukrepov v boju proti zajezitvi širjenja
koronavirusa. V začetku decembra so starše povabili na brezplačen webinar z naslovom Motiviran, samostojen in odgovoren otrok – skrivnosti izjemnih staršev, na katerem je predaval Andrej Pešec. Otroci so v prazničnem decembru na daljavo
uživali v filmskem večeru in ustvarjali novoletne okraske.
Tako kot so informativni dnevi za osnovnošolce in srednješolce letos potekali na družabnih omrežjih, je bilo tudi s predinformativnimi dnevi, ki jih vsako leto pripravijo v Mladinskem centru Železniki. Na ta način šole in življenje v njih
bodočim dijakom iz lastnih izkušenj predstavijo dijaki iz Selške doline. Tako dobijo res pravi pogled na utrip šol. Letos so
se povezali po spletu in to izvedli na daljavo.
Mladinski center ima svoja vrata res zaprta, ampak se je v
njem vseeno veliko zgodilo, kar boste videli, ko bomo ponov-

Motoristi Selške doline
JAVNI ZAVOD RATITOVEC
Pred motoristično sezono je v Selški dolini na FB zaživela nova skupina Motoristi Selške doline. V skupino ste vabljeni motoristi in motoristke iz naše doline, se pravi od zloglasne Soteske navzgor pa vse
do Petrovega Brda, kjer se naša dolina konča. Cilj skupine je, da se
motoristi nekoliko bolje spoznajo in povežejo med seboj, da se oblikuje seznam, s katerim se bodo lahko identificirali in ki bo tudi malo
statistično nakazoval, kakšni motorji se vozijo pri nas, koliko je motoristov oziroma motoristk. Želja je, da se sčasoma oblikuje tudi kakšna izletna tura motoristov iz Selške doline, kjer bi s poenotenimi
majicami ponesli znamko Selške doline v svet. Veseli bomo, če vas
bo k temu projektu pristopilo kar največ, da ne bomo več samo "čez
prst" ocenjevali, da je motoristov v Selški dolini veliko.

Pred motoristično sezono je na Faceboooku zaživela nova skupina
Motoristi Selške doline.

Upamo, da bo mladinski center kmalu spet odprl svoja vrata.
no odprti; upajmo, da bo to prav kmalu. Preurejen je vhod
v mladinski center, stopnice so položnejše in dostop je tako
lažji in varnejši. Sedanjima dvema prostoroma smo dodali še
tretjo sobo, s tem je prostora več in bo lažje organizirati tudi
večje dogodke ali se enostavno družiti ob pogovoru, igrah in
ustvarjati na delavnicah.
Imamo pa še eno dobro novico, in sicer se poleg Facebooka profila Mladinskega centra Železniki, ki ga že poznate,
predstavljamo tudi na Instagram profilu. Najdete nas na @
mc_zelezniki, kjer bomo prav tako objavljali novice, delili dogodke, ideje, igre ... Spremljajte nas, sodelujte, in ko bomo
ponovno odprli vrata, nas obiščite.
Tudi Klub študentov Selške doline pripravlja za vse mlade kar
nekaj dogodkov in akcij, za katere si želimo, da v popolnosti
zaživijo.
Ena od akcij je pohodniški izziv, kjer spodbujajo mlade, da
čim bolj športno in aktivno izkoristijo svoj prosti čas, poleg
tega pa osvojijo tudi privlačne nagrade za opravljen izziv. Namen je tudi promocija lokalnih turističnih destinacij v Selški
dolini (lokalnih vrhov in ponudnikov). Projekt bo podrobneje
predstavljen na internetnih straneh in družabnih omrežjih.
Pripravili so tudi pustovanje, ki so ga prestavili kam drugam
kot na splet. Namen dogodka je bil predvsem zabava in dobra
volja. V treh kategorijah – otroci do 14 let, odrasli in skupine
– so lahko poslali svoje pustne fotografije, nato je potekalo
glasovanje. V teh dneh bodo razglasili zmagovalce, ki bodo
prejeli simbolično nagrado.

Virtualni sprehod po Sloveniji
Združenje turističnih vodnikov Slovenije je mednarodni dan turističnih vodnikov (21. februar) vsako leto zaznamovalo z brezplačnimi turističnimi ogledi. Letos se bodo turistični vodniki ob svojem
prazniku prilagodili epidemiološkim razmeram. Pripravili bodo
virtualno turistično vodenje. Vodniki se bodo tako v nedeljo, 21. februarja, v živo javljali iz različnih slovenskih regij, in sicer pod naslovom Interpretiramo Slovenijo. Najprej se bodo ob 9. uri javili iz
Gorenjske (iz Kranja, Škofje Loke in Radovljice), ob 10.30 iz Štajerske in Prekmurja, opoldne se bodo preselili v Ljubljano z osrednjo
Slovenijo, ob 14. uri naj bi se oglasili iz Dolenjske in Posavja ter
ob 16. uri še iz Primorske. Kraje in razporede javljanj si je možno
ogledati na spletni strani www.slovenija-vodniki.si. Predstavitve
bo možno spremljati brezplačno, vendar je potrebna predhodna
prijava na e-naslov rezervacija@slovenija-vodniki.si ali telefonsko
številko 070 380 961, kjer bodo prijavljeni dobili spletne povezave
do dogodkov. Za tiste, ki niso vešči novih tehnologij in jim bodo v
prijavi sporočili, da bi se radi ogledov udeležili v živo, bodo organizirali brezplačno vodenje v času, ko bodo razmere dopuščale.
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Športna
dejavnost
Tudi na športnem področju
se dogaja, čeprav so bila
vrata športnih prostorov,
ki jih upravljamo, dolgo
zaprta, nekatera so še zdaj.
JAVNI ZAVOD RATITOVEC
Seveda čutimo katastrofalne posledice,
a si prav vsi želimo, da se počasi situacija obrne na bolje in da bodo tudi vsi
naši prostori ponovno zaživeli. V tem
tednu smo odprli vrata Športne dvorane
Železniki, Muzeja Železniki in galerije,
bazen s savnami in mladinski center pa
za zdaj ostajajo zaprti.
V prihodnje se bomo z mladinskim centrom vključili v natečaj za olimpijski
veleplakat, ki ga je razpisal Olimpijski
komite Slovenije skupaj s sponzorjem
Europlakatom ter v sodelovanju z Zvezo
za šport invalidov Slovenije in veleposlaništvom Japonske v Sloveniji. Namen
akcije je promovirati šport, olimpizem,
olimpijske simbole in vrednote ter krepiti zavedanje otrok in mladine o prihajajočih poletnih olimpijskih igrah Tokio

Slovenska olimpijska bakla bo v naši občini predvidoma 22. aprila.
2020 (obdržali so prvotno ime), ki bodo
med 23. julijem in 8. avgustom 2021, in
poletnih paraolimpijskih igrah Tokio
2020, ki bodo med 25. avgustom in 6. septembrom 2021. Upamo, da bomo uspešni.
Na občinskem nivoju se bomo vključili tudi v projekt Slovenka bakla, ki je že
pred OI v Pjongčangu 2018 doživel premierno izvedbo. Pričakuje se, da bo projekt izveden tudi za Tokio 2020, ko bo
Slovenijo obkrožila Slovenska bakla in
povezala vse občine, vse mlade tekače,
rekreativne športnike, občane in občanke, vrhunske športnike v neponovljivo
zgodbo. Slovenska bakla bo predvidoma
v naši občini kakor tudi na celotnem
Škofjeloškem 22. aprila. Kmalu bomo o

projektu izvedeli tudi kaj več, saj se predvideva sestanek z OKS - SŽZ, nato pa se
bomo obrnili po pomoč tudi na vas, športnike iz naših krajev.
Komisija za izbor Športnik leta občine
Železniki 2020 je že izbrala športnike,
delavce v športu in športna društva, ki
so si lani prislužili priznanja Občine
Železniki. Uradno imen še ne bomo objavili, ker še vedno čakamo, kako se bo
odvijalo sproščanje ukrepov. V običajnem decembrskem terminu prireditve
ni bilo, možnost organizacije smo prestavili na marec, če pa tudi takrat prireditev ne bo izvedljiva, bo v naslednjih
Ratitovških obzorjih objavljen članek,
namenjen nagrajenim športnikom.

Muzejska razstava o športu v Selški dolini
JAVNI ZAVOD RATITOVEC
Januarja smo izvedeli, da smo bili
uspešni pri prijavi projekta Interaktivno sodobno, ki smo ga kot vodilni partner prijavili na razpis LAS loškega pogorja. Partnerji v projektu so še Občina
Žiri, Muzejsko društvo Žiri in Razvojna
agencija Sora. Vsebina, ki se ji bomo
posvetili, je organizirana športna dejavnost v Selški dolini po drugi svetovni vojni. Načrtujemo stalno muzejsko
razstavo, ki bo na ogled v avli Športne
dvorane Železniki. Predstavljeni bodo
športna društva in klubi, ki spodbujajo športni način življenja in ustvarjajo
uspešne zgodbe. Predmeti, vezani na te
športne zgodbe, bodo svoje mesto našli
v večji vitrini. Poseben poudarek v projektu bo zbiranje fotografij in priprava
fototeke, ki bo na ogled na digitalnih

Primer olimpijskega smerokaza

ekranih. Na tak način se bo razstava
lahko stalno dopolnjevala in posodabljala. V Selški dolini smo ponosni na
olimpijce, ki so na poletnih in zimskih
olimpijskih igrah zastopali državo in
tudi naše kraje. 'Olimpijski del' razstave
bo poseben razdelek, ki bo pravzaprav
ves čas aktualen. Poleg spomina na
pretekle olimpijske igre, na katerih so
sodelovali športniki, vezani na Selško
dolino, bo na razstavi mogoče zaslediti delček prihajajočih oziroma aktualnih olimpijskih iger. Pri snovanju tako
obsežne in pregledne razstave se bomo
za podatke in gradivo obrnili na zainteresirano javnost in posameznike. Verjamemo, da bomo v Selški dolini, kjer
je šport pomemben del identitete, to
področje življenja ustrezno predstavili,
avli športne dvorane pa dodali vsebine,
ki jo bodo obogatile.
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V šoli spet
živahno
Ta teden so se v šole vrnili
tudi učenci višjih razredov.
ANA ŠUBIC
"Upamo, da je šolanja na daljavo vsaj za
nekaj časa konec," je minuli ponedeljek,
ko so se v šole vrnili tudi učenci druge
in tretje triade, dejal ravnatelj Osnovne šole Železniki Franc Rant. Dodal je,
da poučevanje na daljavo ne more biti
enakovredno običajnemu poučevanju,
pa čeprav so si ves čas močno prizadevali, da bi ohranili visoko raven pouka
in motivirali učence, a žal jim pri vseh
ni uspelo doseči aktivnega sodelovanja.
Najprej so se zadnji teden v januarju v
šole vrnili učenci prve triade. Po besedah ravnatelja so prve tedne šolanja v
šoli izpeljali brez težav in so že komaj
čakali vrnitev preostalih učencev, kar
se je ta teden tudi zgodilo. Rant je napovedal, da bo njihova prva naloga v
šoli ponovno vzpostavljanje oddelčnih
skupnosti in ugotavljanje dejanskega znanja učencev. "Seveda bo skrb za
zdravje in varnost še vedno na prvem
mestu. Pri tem je pomanjkanje prostorov v matični šoli v Železnikih precejšnja ovira. Organizacijo pouka smo
že prilagodili novim razmeram. Razdeljevanja učencev v mešane skupine
do nadaljnjega ne bo, zato bo odpadla
večina interesnih dejavnosti. Težave so
tudi pri podaljšanem bivanju za četrti
in peti razred, ker nam primanjkuje
učiteljev." Zaposleni se že nekaj tednov
udeležujejo testiranj, ki potekajo na
prvi delovni dan v tednu pred začetkom pouka. "Žal se je izkazalo, da ti testi niso prav zanesljivi. Prejšnji teden

Maja Tarfila, 8. a
je bilo večje število izvidov testov lažno
pozitivnih, zaradi česar smo imeli dodatne organizacijske težave," je povedal
Rant. Učence sicer prihodnji teden čakajo zimske počitnice.
Glede predšolskega varstva v Vrtcu Železniki je Rant dejal, da poteka nemoteno, odsotnih je sorazmerno malo otrok.
Vrtec je tudi v preteklih mesecih delal
brez prestanka, so pa nekaj časa izvajali
"nujno varstvo", kjer pa je bilo iz tedna
v teden več otrok, nazadnje že več kot

tretjina. Zadnje tedne vrtec deluje v polnem obsegu, žal pa je občasno kakšen
oddelek v karanteni zaradi posameznih
okužb, je pojasnil. Prepoved združevanja
skupin jim povzroča precejšnje kadrovske težave. Poudaril je, da so obdržali
visoko raven vzgoje in varstva. "V vrtcu
se, razen mask na obrazih zaposlenih,
ne čuti, da bi zaradi trenutnih razmer
vladalo drugačno vzdušje. Otroci se prav
tako učijo, igrajo, zabavajo, ustvarjajo,
počivajo ..."

V Antonovem vrtcu se družijo na Zoomu
Tudi v Antonovem vrtcu zaradi epidemioloških razmer skupine delujejo v t. i. mehurčkih.
"Vzgojiteljice, ki so v skupini, pokrivajo ves delovni čas. Skupnih dejavnosti za vse otroke
ni, a zaradi tega niso prikrajšani, saj se aktivnosti odvijajo v vsaki skupini posebej. Se pa
skupine pokličejo med seboj po Zoomu, tako da so otroci v stiku, čeprav ne fizično. Sicer
pa so vrnitev v vrtec zelo težko čakali, pogrešali so vrstnike," je pojasnila ravnateljica
Nežka Čufar in dodala, da delo v njihovem vrtcu kljub različnim omejitvam za zdaj lepo
poteka. Posebej je poudarila, da k temu zelo veliko pripomorejo zaposlene, ki se zavedajo
svoje odgovornosti, so vestne in tudi inovativne, saj iščejo načine, s katerimi bi otrokom
čim bolj polepšale čas, preživet v vrtcu.

Mamicam čestitamo!
Rodile so:
Mojca Čemažar iz Potoka Tineta, Petra Guduraš s Studena Ivana, Špela Bevk iz Davče Rebeko, Nada Pratljačić iz Železnikov Valentino, Urška Demšar z Rudna Elo, Patricija Čemažar iz
Potoka Manco, Ana Habjan iz Železnikov Lio, Anja Gorjup iz Dolenje vasi Izo, Darja Lušina iz
Dražgoš Marcela in Maja Gašperšič iz Železnikov Izaka.
Podatke smo s privoljenjem staršev zbrali na podlagi vlog za dodelitev prispevka ob rojstvu otroka. Seznam vseh
novorojencev 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
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Zakaj je tega treba?
"Zakaj je tega treba?",
se je vprašala soseda.
"Vse narobe se vrti,
živci pešajo in upanje plahni!"
"Zakaj ljudje se ne umirijo,
počakajo in potrpijo?
Oh, le zakaj je tega treba?"
se sprašuje še kolega.

V Smučarskem klubu Domel
se ne predajamo
Veseli nas, da so otroci spet tam, kjer so najraje –
na snegu. V miru lahko trenirajo in pilijo svoje znanje,
tekem pa po vsej verjetnosti v tej sezoni ne bo.

Pa tudi mladim se zavrača,
in se v šole še ne vrača.
"Mar je res vse to potrebno?"
vpraša učitelj nezavedno.
Pa vendar vprašajmo se zdaj,
je res potreben takšen direndaj?
V takšnih časih pač živimo,
težko kaj dosti spremenimo.
Le zakaj je tega treba,
da se v jezi, žalosti poseda.
Življenje več je kot le beda,
naj vsak se danes to zaveda.
Ne hodi naprej, ne glej nazaj,
v tem trenutku živi zdaj.
Poglej, kaj vse današnji dan ti je podaril,
res škoda je, da bi ga zapravil.
Ema Kokalj, 9. b

Jasna Tukić, 4. b

Aktivnosti treningov se ob upoštevanju preventivnih ukrepov počasi vračajo v ustaljene
tirnice, čeprav smo še daleč od normalnosti.
MATEJ HABJAN
Ko smo lani zaključevali sezono, smo
zmajevali z glavami in tarnali nad tem,
kako kratka in težka je bila. Ravno ko je
spomladi končno zapadel sneg, smo jo
morali zaradi izbruha pandemije predčasno zaključiti. Žal se je izkazalo, da je
bil to šele začetek težav, ki nam jih je
prinesla korona.
Poleti smo tako morali med drugim odpovedati organizacijo aktivnih počitnic
na Soriški planini, jeseni pa so nam eden
za drugim odpadali treningi po avstrijskih ledenikih. Odpovedati smo morali
tudi tradicionalne priprave vseh selekcij
v avstrijskem Kaunertallu med krompirjevimi počitnicami. Po počitnicah pa se
je tako ali tako zaustavil celoten proces
treninga za vse naše selekcije.
V tem času je delo tako potekalo zgolj
v »pisarni«, pa še to v virtualni. Kljub
temu da so bile praktično vse aktivnosti zaustavljene, ali pa še posebej zato,
je bilo treba veliko truda vložiti v to, da
bomo to težko obdobje sploh preživeli.
Žal je tako, da je velik del prihodkov z zaustavitvijo ugasnil, stroški delovanja pa
se niso bistveno zmanjšali. Zato se moramo na tem mestu zahvaliti našim zvestim sponzorjem, trgovinama Extreme
Vital in Bokal, ter še posebej podjetjema
Domel in iPlus, s katerima že desetletja

skupaj skrbimo, da je alpsko smučanje v
Selški dolini še kako živo. Ob taki podpori smo prepričani, da bomo v teh krajih
smučali tudi v prihodnje.
Je pa zahteven koronski čas prinesel
tudi nekaj pozitivnega. Že zadnjih nekaj sezon smo namreč s kolegi iz Alpske
šole Rudno razmišljali o povezovanju, a
dlje od besed do letos še ni prišlo. Sedaj
pa smo vendarle naredili korak naprej.
Pod okrilje kluba smo sprejeli skupino
otrok in jim s pomočjo Smučarske zveze
Slovenije omogočili skupne treninge z
ostalimi našimi selekcijami. Prepričani
smo, da je to šele začetek in prava pot
tudi za pokoronski čas. Veselimo se že
nadaljnjega sodelovanja.
Trenutno se aktivnosti treningov ob
upoštevanju preventivnih ukrepov počasi vračajo v ustaljene tirnice, čeprav
smo še daleč od normalnosti. Letos se
pač ne moremo hvaliti z uspehi naših
otrok. Pa ne zato, ker ne bi bili več sposobni vrhunskih nastopov, ampak zato,
ker jih ne morejo nikjer pokazati, saj
tekem ni in jih po vsej verjetnosti v tej
sezoni tudi ne bo. Ampak to je v tem trenutku resnično še najmanj pomembno.
Veseli nas, da so otroci spet tam, kjer so
najraje – na snegu. V miru lahko trenirajo, pilijo svoje znanje in predvsem
uživajo v športu. Kaj več o uspehih pa
drugo leto …
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Ena najtežjih
sezon
Na smučiščih Soriška
planina in Rudno upajo,
da jim bo v nadaljevanju
sezone uspelo vsaj deloma
zmanjšati izpad.
ANA ŠUBIC
Zaradi epidemije in z njo povezanih
ukrepov bodo v tej sezoni na smučiščih
našteli precej manj obratovalnih dni in
smučarjev. Na Soriški planini so naprave pognali 18. decembra, a je po štirih
dneh nastopilo slabo vreme in nato še
ponovna prepoved obratovanja. "Po novem letu je ponovno močno snežilo in
smo smučišče odprli 7. januarja, a smo

Na Rudnem so zadovoljni, da so v tem tednu
lahko začeli izvajati smučarske tečaje. /
Foto: Ana Šubic

Glede na obilico snega nameravajo na Soriški planini obratovati vsaj do konca marca.
/ Foto: Gorazd Kavčič
ga že dan kasneje zaradi ponovne prepovedi spet zaprli. Do 26. januarja smo
obratovali za 'trening mehurčke', nato
pa ponovno tudi za ostale smučarje," je
pojasnila direktorica Turističnega centra Soriška planina Polona Golija. Sprva so beležili okoli šestdeset odstotkov
manj smučarjev, kot bi jih imeli v normalnih razmerah, a se situacija počasi
izboljšuje in so dosegli približno sedemdeset odstotkov nekdanjih obiskov. Golijeva je pričakovala, da bo odziv slabši. Seveda je odvisen tudi od vremena,
prepričana pa je, da ga bodo izboljšala
tudi omiljena pravila glede veljavnosti
hitrih testov na koronavirus. Od minulega ponedeljka namreč zadošča negativni test, ki ni starejši od sedmih dni,
medtem ko je prej veljal le 24 ur.
Pred zdravstvenim domom na Racovniku so vzpostavili vsakodnevna hitra
testiranja. "Testiranja smo uredili v
sodelovanju z Občino Železniki in dr.
Brankom Koširjem ter zunanjo ekipo g.
Gašperja Štremflja. Vsi so se maksimalno potrudili in uspelo nam je urediti
vsakodnevno hitro testiranje, ki pride

Med Bloudkovimi nagrajenci tudi Habjan
Pretekli teden je bila 56. podelitev Bloudkovih priznanj za leto 2020. Potekala je na spletu. Med nagrajenci je tudi Gregor Habjan, ki je prejel Bloudkovo plaketo za pomemben
prispevek k razvoju slovenskega športa. Kot so zapisali v obrazložitvi priznanja, je bil petnajst let trener in selektor slovenske reprezentance v showdownu oziroma t. i. namiznem
tenisu za slepe. V tem času so njegovi varovanci dosegli kar 23 odličij na velikih tekmovanjih, dvakrat je bila iz njegovih vrst imenovana parašportnica leta, kot trener pa je bil
nagrajen s srebrnimi in bronastimi znaki Olimpijskega komiteja in Zveze za šport invalidov
Slovenije – paralimpijski komite. Od leta 2000 do njegove trenerske upokojitve leta 2019
je aktivno, danes občasno, sodeloval z Zvezo društev slepih in slabovidnih Slovenije ter
medobčinskimi društvi slepih in slabovidnih, kjer je izvajal nemalo seminarjev, predavanj, tekmovanj in prvenstev. Od mednarodne zveze za šport slepih je pridobil tudi licenco za mednarodnega sodnika v showdownu. To delo še vedno opravlja. M. B.

prav tudi podjetjem in zaposlenim v
šolstvu," je povedala Golijeva.
Trenutno so z obiskom smučišča kar
zadovoljni, seveda pa pričakujejo, da
bo med zimskimi počitnicami še več
gostov. "Bo pa izpad dohodka zaradi zaprtih namestitev in gostinskih obratov
velik, tudi če bi se takoj obetalo sproščanje, saj sta dve tretjini sezone že mimo.
Veseli pa smo, da so se ljudje zelo dobro
odzvali vsaj na prevzem hrane in pijače," je dodala. Glede na obilico snega nameravajo obratovati do konca marca oz.
še dlje, če bo možno. "Vseeno upamo, da
med počitnicami in marca še kaj nadoknadimo in to ne bo najslabša sezona."
Tudi na smučišču Rudno imajo eno
najtežjih sezon doslej. Decembra so
obratovali zgolj dva dneva, po nekajtedenski prepovedi obratovanja pa so
smučišče znova odprli šele 24. januarja. Kot je dejal predsednik Športnega
društva Buldožerji Mirko Gartner, je
bilo ob vseh protikoronskih omejitvah
težko privabiti smučarje. "Obisk ni bil
dober. Nekaj otrok, ki že znajo smučati,
so starši vseeno pripeljali in so smučali sami, saj covid testi za otroke do 12.
leta niso potrebni, za starejše pa so. Odraslih smučarjev skoraj ni bilo." Zadovoljni so, da so ob sproščanju ukrepov
v tem tednu lahko začeli izvajati tudi
smučarske tečaje. Izvajajo krajše tečaje
– petkrat po dve uri. Na prve tečaje so
povabili pet skupin z desetimi otroki. V
tem tednu so že razpisali drugi termin
tečajev. V času, ko so bila smučišča za
javnost zaprta, so obratovali za smučarske klube. "Trenirat so prihajali praktično vsi gorenjski klubi, nekaj pa tudi s
Primorskega. Na račun klubov smo doslej zabeležili 1100 obiskov." Obratovati
si želijo do 15. marca.
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Tekaški raj na Jelovici
Proge so v letošnji zimi dobro obiskane in
tudi dobro urejene, za kar skrbijo člani
Športnega društva Dražgoše.
MAJA BERTONCELJ
Tek na smučeh je v letošnji zimi zelo priljubljena oblika rekreacije. Med lokacijami, kjer se še vedno da teči, je tudi Jelovica.
"Na Jelovici so proge urejene od 12. decembra. Že dolgo ne pomnim, da bi bile razmere tako ugodne. Trenutno imamo s teptalnikom opravljenih med štirideset in petdeset ur. Urejena je
proga od vrha do Kališnika v dolžini okrog štirih kilometrov in
še dodatnih okrog pet kilometrov proti Vratnemu robu do Zakonikove bajte. V tem delu je še en meter snega, tako da bodo
proge še dolgo zdržale," je povedal Klemen Lušina, predsednik
Športnega društva Dražgoše, v katerem skrbijo, da so proge v
tako dobrem stanju. Fotografije in stanje na progah objavljajo
tudi na družbenem omrežju, kar se zagotovo pozna tudi pri
obisku. "Obisk je letos res izjemen. Tekači prihajajo k nam tudi
iz drugih koncev, ne le iz Selške doline, škofjeloške in kranjske
občine, kot je bilo to običajno v preteklih sezonah. Na Jelovici je zares lepo. Krasna narava, visoke smreke, mir, sem in
tja srečaš koga ... Vse to ima svoj čar," pravi Lušina in doda,
da teče tudi vse več domačinov: "Veliko jih je kupilo opremo,
otroci si jo lahko izposodijo tudi v društvu. Mislim, da je v vasi
zelo malo otrok, ki ne bi znali teči na smučeh. To je za nas še
dodatna spodbuda."

Na smučeh se še vedno da teči tudi na Soriški
planini, tekaške proge v sklopu Smučišča Rudno,
ki so letošnjo zimo prav tako razveseljevale
tekače, pa so zaradi pomanjkanja snega zaprte.
Tekačev bi bilo zagotovo še več, če bi se iz avtomobila lahko
podali direktno na progo. Se je dalo, a so to zmogli le bolje
pripravljeni, drugi pa najprej od parkirišča nad zadnjimi hišami v Dražgošah en kilometer peš do vrha, tako da se že
dobro ogrejete. Tisti, ki tečejo na Jelovici, se bodo zagotovo
strinjali, da je že prav tako, da ni gneče, kot jo beležijo ponekod drugje. Trenutno se da teči do Bičkove skale, naprej je
kopno. Proge pa so še v zelo dobrem stanju. Urejajo jih po potrebi. Za njihovo uporabo ni treba plačati, so pa zaželeni prostovoljni prispevki, s pomočjo katerih jih, poleg prostovoljnih
ur, urejajo. "To so visoki stroški. Večinoma smo odvisni od
prostovoljnih prispevkov, pomaga nam tudi Občina Železniki v okviru razpisa za šport. Trudimo se, da so proge dobro
urejene. V letošnji zimi smo imeli veliko dela tudi z odstranjevanjem podrtih dreves. Če bi gledali s finančnega vidika,
bi hitro zaključili," je pojasnil Lušina in poudaril, da dokler
bo tako, bo šlo. "V društvu smo zagnani in pripravljeni delati.
Za urejanje prog nas skrbi med pet in deset. Veseli smo, da so
prebivalci razumevajoči in pripravljeni tudi potrpeti. Ob lepih
koncih tednov je bilo parkirišče polno, avtomobili parkirani
tudi ob cestah, kje celo na kakšnem dvorišču. Poleg tekačev
je bilo tudi veliko sankačev, družin pa tudi pohodnikov." Če

Za urejenost tekaških prog na Jelovici skrbijo v ŠD Dražgoše.
/ Foto: arhiv društva
ne bo večje otoplitve, računajo, da bi proge lahko zdržale do
konca marca. "Urejali jih bomo, dokler bodo razmere ugodne
in dokler bo interes. Ko se otopli, se ljudje hitro preusmerijo v
druge športne aktivnosti."
Urejanje prog je v letošnji zimi, ki je zaradi covida-19 drugačna, glavna dejavnost društva. "Sicer pa pozimi v običajnih
razmerah organiziramo tečaj smučanja na Rudnem, ki se ga
udeleži od 100 do 120 otrok. Upamo, da nam ga bo uspelo izpeljati, a v skrajšani obliki. Vse leto poteka Dražgoški mnogoboj,
namenjen članom društva. Imamo prvomajski turnir v malem nogometu, medvaške igre, organizirano vadbo v dvorani
... Vedno se kaj dogaja," je zaključil Klemen Lušina.

POSREDNIŠTVO PRI PRODAJI
BARV ZA LES PROIZVAJALCA

NUDIMO VAM:

IMPREGNACIJE ZA LESENE KONSTRUKCIJE,
UNIVERZALNE IN DEBELOSLOJNE LAZURE ZA LES,
SUŠENJE LESA, IZDELAVO OPORNIH ROK ZA NADSTREŠKE,
IZDELAVO OPAŽA, LADIJSKEGA PODA IN BRUN,
IZDELAVO BALKONSKIH OGRAJ,
KOLOBARJEV ZA OBLAGANJE STEN.

POKLIČITE NA TEL. 041 697 465 IN SE PREPRIČAJTE
Božo Prezelj, s. p.
Podporezen 6, 4228 Železniki
info@mizarstvo-bozo.si, bozo.prezelj@siol.net
04 519 90 90, 041 697 465

www.mizarstvo-bozo.si
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Petintrideset let Športnega društva Selca
Skozi vsa leta smo lahko najbolj ponosni na prostovoljno delo na Rovnu.
BRANE BERTONCELJ
PREDSEDNIK ŠD SELCA
Športno društvo Selca je bilo ustanovljeno leta 1985. Ob obletnici je društvo
izdalo priložnostni bilten, iz katerega
so razvidne aktivnosti članov in društva skozi pretekla leta. Bilten je v elektronski verziji na voljo na spletni strani
www.sdselca.si. Glede na to, da se prispevkov nabralo za 130 strani, verjamemo, da bo vsak našel kak zanimiv izsek
iz delovanja društva v preteklosti.
Projekt, na katerega je društvo najbolj
ponosno, je Športni park Rovn. Ko smo
ga prevzeli v upravljanje, je bil v precej
žalostnem stanju – in z leti nam ga je
uspelo urediti. Skoraj vsakoletne poplave so nam povzročale največ težav.
V letih 1989 do 1993 je bila največji zalogaj izgradnja teniških igrišč, kasneje
obnove vseh igrišč in stavb. V letu 2006
smo zgradili igrišče za odbojko na mivki ter leta 2007 legalizirali gostinski
lokal.
Postopek denacionalizacije in ureditev
lastništva Rovna je zasluga Športnega
društva Selca, sam postopek je trajal sedem let. Sedaj je Rovn v 60-odstotni lasti društva, 40 odstotkov pripada Občini
Železniki. Poplave leta 2007 so uničile
praktično ves park, ki smo ga v naslednjih treh letih zelo uspešno na novo
zgradili. Ljudje iz cele Slovenije so ob teh
katastrofalnih poplavah dokazali, da je
solidarnost še živa, da so pripravljeni
pomagati po svojih močeh, nekateri s

Brane Bertoncelj: "Bilten ob 35-letnici društva je lep dokument, ki zares podrobno opisuje
dejavnosti društva." / Foto: Gorazd Kavčič
prostovoljnim delom, drugi finančno,
tretji s pozitivno promocijo. Po letu 2012
je bil zgrajen nov gostinski lokal Taverna Rovn; lastnik lokala je Igor Marin,
lastništvo igrišč in preostalega dela parka pa ostaja nespremenjeno.
Skozi vsa leta smo lahko najbolj ponosni na prostovoljno delo na Rovnu, in
sicer je bilo skupaj opravljenih 21.800
ur. Športni park Rovn bo v vsakem primeru, ne glede na lastništvo ali upravljanje v prihodnosti, ostal v Selcih,
kar je za nas najpomembnejše. Skušali
ga bomo še bolj približati občanom in
drugim uporabnikom, tudi z brezplačno
uporabo vseh igrišč.

Športni park Rovn bomo skušali še bolj približati občanom.

Športne aktivnosti so bile skozi leta
raznovrstne. V biltenu so navedeni vsi
športni dogodki, ki smo jih organizirali. Nogomet je glede na travnato in asfaltno igrišče na Rovnu skozi celotno
obdobje najpomembnejši. Divja liga v
nogometu na travi ima na področju
rekreacije najdaljšo tradicijo v Selški
dolini. Leta 1972 se je začela z osmimi
vaškimi ekipami, vmes je bila največja
udeležba dvajset ekip, tudi lani je bila
kljub koronarazmeram organizirana.
Omenil bi tudi Prvomajske turnirje,
Selca open, ligo v futsalu, Euro Selca
turnirje; Praznik slofutsala smo organizirali enajstkrat med letoma 2006 in
2016. Glede udeležbe (tudi do 42 ekip) in
kvalitete ekip (praktično vsi slovenski
reprezentantje) je bil vsako leto najmočnejši slovenski turnir v futsalu. Lokalno
pa seveda turnir selških ekip na travi,
kjer se člani društva srečujemo že trideset let.
Športno srečanje podjetij Selške doline
od leta 2000 naprej, ko se ekipe podjetij
pomerijo v devetih disciplinah, vedno
postreže z zanimivimi dvoboji, velik
poudarek je na druženju rekreativcev.
Košarkarski (pred šolo Selca) in kasneje turnirji v ulični košarki so bili zelo
dobro obiskani, sploh v prvih dvajsetih
letih delovanja. V teh časih je bila med
najaktivnejšimi zimska sekcija, predvsem alpsko smučanje. ŠD Selca je bilo
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pobudnik in soorganizator Pokala Ratitovec, ki je na smučarske tekme privabljal okrog 150 smučarjev iz vaških ekip
celotne doline. Vsakoletna tekmovanja
so bila organizirana v kegljanju, namiznem tenisu in rokometu.
Hura prosti čas so bili tečaji in turnirji
predvsem v nogometu, odbojki, tenisu,
smučanju, hokeju na rolerjih, organizirani za osnovnošolce in mladince (zlati
leta od 1999 do 2008).
Od leta 1993 dalje so bili organizirani
številni turnirji v tenisu (124), v prvih letih tudi na vrhunskem nivoju z najboljšimi slovenskimi tenisači. Devetnajst
let so bile organizirane prireditve Selca
open, glavni je bil tenis, spremljajoči pa
Teden športa na Rovnu. Od leta 2006 so
bili aktivni tudi odbojkarji na mivki z
organizacijo tekem.
Tarok po Selško (serija sedmih turnirjev
v taroku) je bil organiziran 22. leto (od
leta 1998) in poteka v gostinskih lokalih,
udeleži se ga od 38 do 48 tarokistov.
Od leta 2015 dalje pa so organizirani Sredini prijetni popoldnevi na Rovnu (Lotrič, d. o. o.), ki privabijo številne otroke

Gradnja teniškega igrišča leta 1993
v starosti od 6. do 12. leta in zajemajo
delavnice in poučna srečanja.
Brez številnega članstva društva, brez
pomoči številnih sponzorjev in donatorjev in brez sodelovanja Občine Železniki
teh dogodkov in Športnega parka Rovn
ne bi bilo oz. v bistveno manjšem obsegu. Zato iskrena hvala vsem, preveč zaslužnih je, da bi kogarkoli omenjal. Vsak
je po svojih močeh prispeval v mozaik
zgodovine društva, v vsakem mozaiku je
vsak, tudi najmanjši delček pomemben.
Bilten ob 35-letnici društva je lep dokument, ki zares podrobno opisuje dejavnosti društva, hkrati pa ponuja podatke
o organiziranih športnih dejavnostih
ter Športnem parku Rovn v preteklih letih. Res toplo priporočam, da si ga ogledate.

IN MEMORIAM

Niko Bertoncelj
Povlonovcov Niko
se je rodil 6. oktobra 1951 v Goren
koncu v družino
mame
Antonije
in očeta Nika, kasneje se je družini
pridružil še mlajši brat Bojan. Osnovno šolo je obiskoval v Železnikih, nato pa ga je želja po
znanju tehniških ved vodila na srednjo
strojno šolo v Ljubljano. Šolarja in dijaka je navdušil nogomet, ki ga je več
let treniral.
Kot vsi mladi fantje v tistih časih se je
tudi Niko kmalu po končani srednji šoli
moral odzvati dolžnosti služenja vojaškega roka. Najprej je bil poslan v Postojno, nato v Zadar, kjer so se njegovo
znanje strojništva, njegova močna značajska lastnost – natančnost in zanimanje za orožje združili, Niko je postal topničar, eden najboljših v svoji generaciji.
Po odsluženem vojaškem roku se je
vrnil v domači kraj, ki mu je bil vse
življenje vdan. Ponovno se je zaposlil v domačem podjetju Niko, kjer je
služboval že dobro leto pred odhodom
v vojsko, in se aktivno vključil v družabno življenje v kraju. Leta 1973 je bil s
prijateljem Matjažem Dolencem (Bajtarjevim Matjažem) pobudnik ustanovitve Mladinskega aktiva. V vili na
Racovniku so uredili prostore, postavili mizo za biljard in ročni nogomet,
kupili barvni televizor, ki je bil eden od
treh barvnih v Železnikih, da so lahko
spremljali različna športna tekmovanja, organizirali so plese v kulturnem
domu, izlete … – bilo je zlato obdobje
železnikarske mladine. Niko je bil med
letoma 1975 in 1981 aktiven tudi kot
dramski igralec v domači gledališki
skupini KUD Svoboda. Doživeto je odigral vloge v predstavah Krapi, Naši
trije angeli, Dežurna služba, Butalci,
Sveti plamen, Pri Hrastovih … Bil pa
je tudi odličen tehnični risar, ki je svoj
talent dokazal, ko je skupaj z očetom
zrisal vzorec – 'mušter' za plavž, znameniti klekljan simbol Železnikov.
Leta 1977 se je poročil s Stanko, roj.
Dolenec, in še v istem letu prvič postal
oče, rodil se je sin Tomaž. Tudi vlogo
družinskega moža in očeta je predano
opravljal, poleg nje in službe pa našel

čas še za mladino, igro, nogomet. Leta
1983 se je rodil drugi sin Janez in Niko,
ki ni bil več mladinec, se je vse bolj posvečal le še družini, službi in nogometu.
Vodenje Nogometnega kluba Železniki
je prevzel leta 1996 in klub je pod njegovim vodstvom doživel razcvet. Zaradi
odločnosti, volje in vizije je znal in zmogel organizirati delo. Znal se je veseliti
zmag ekip in znal je korektno sprejemati poraze. Ko je bilo po poplavah leta
2007 igrišče popolnoma uničeno, ni izgubil volje in se je zagnano zavzemal za
temeljito prenovo. Zaslužen je za izgradnjo igrišča z umetno travo, klubskih
prostorov in slačilnic, tribun in otroških igral. Ker je ekipam želel zagotoviti
še boljše pogoje za trening, je razmišljal o postavitvi reflektorjev ob igrišče
in nekaj let kasneje tudi ta cilj izpolnil.
Praktično do zadnjega dneva življenja je
opravljal administrativna dela za klub,
nikoli pa mu ni bilo odveč niti nobeno drugo delo, od organizacijskih do
vzdrževalnih. Za svoje zasluge je prejel
zlato plaketo Nogometne zveze Slovenije in občinsko priznanje zlata plaketa za športnega delavca. Aktiven je bil
tudi v okviru Medobčinske nogometne
zveze Gorenjske Kranj. Svoj prvi štiriletni mandat v izvršnem odboru osred
nje gorenjske nogometne organizacije
je nastopil leta 1999 in bil v omenjeni
organ, kot predstavnik klubov iz škofjeloškega okoliša, izvoljen še petkrat.
Bil je tudi član več svetovalnih komisij,
s svojimi predlogi in idejami pa je veliko
prispeval tudi k boljši organiziranosti
nogometnih tekmovanj na Gorenjskem.
Vso svojo delovno dobo je bil zaposlen
v podjetju Niko. Tudi v službi so cenili njegove organizacijske sposobnosti,
zato so mu zaupali odgovorna delovna
mesta, upokojil se je kot vodja skladišča. Po odhodu v pokoj so mu čas zapolnjevali Nivca in štirje vnuki, ki jih je
imel neizmerno rad. Veselil se je skupnih počitnic z njimi na morju, kjer ga
je skoraj trideset let čakala prikolica.
Brez vnukov sta z ženo Stanko na morje šla le redko …
Niko, tvoj zemeljski čas se je zaradi
težke bolezni prezgodaj iztekel. Pogrešali bomo tvojo iskrivost, manjkala
nam bo tvoja prisotnost. Hvala ti za
vse, kar si prispeval k razvoju kraja, ki
si mu bil tako pripaden. Naj ti bo lahka domača zemlja. Počivaj v miru.
Špela Bertoncelj
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RECIKLIRAJMO SVOJE ZNANJE!
Komunala Škofja Loka, d. o. o., v nadaljevanju predstavlja svoj kotiček v Ratitovških obzorjih. Kot pravi naš slogan, »V službi ljudi, na strani narave«,
bomo skrbeli, da boste pravočasno obveščeni in ozaveščeni o aktualnih temah na področju ravnanja z odpadki. Glavna skrb našega podjetja so
zadovoljen in preskrbljen uporabnik ter varovanje in ohranjanje narave.
V tej izdaji se posvečamo ustreznemu ločevanju odpadkov na mestu nastanka, tako v individualnih gospodinjstvih in večstanovanjskih objektih, kot pri
drugih uporabnikih (javni zavodi – šole, vrtci, industrije,…).

»ZAME ODPADEK,
ZA DRUGEGA SUROVINA«

Predmet postane odpadek takoj, ko ga
ne potrebujemo več in ga zavržemo. Če
odpadek ustrezno ločimo že ob
nastanku, lahko ta vnovič postane
surovina.
S pravilnim ločevanjem odpadkov
omogočimo obdelavo ter predelavo v
nov uporaben predmet. Na ta način
zmanjšujemo odlaganje odpadkov na
odlagališča, ki kljub ustrezni urejenosti
še vedno vplivajo na okolje. S pravilnim
ločevanjem bomo ohranili naravo, v
kateri bivamo ljudje, živali in rastline.

BIOLOŠKI ODPADKI
Rjava posoda
kuhinjski odpadki,
zelenjavni odpadki (čebulni, krompirjevi olupki,
solatni listi itd.), olupki in ostanki sadja,
kavna usedlina,
čajne vrečke,
jajčne lupine,
papirnati robčki in brisačke,
vrtni odpadki: zeleni odrez, trava, listje, rože,
plevel, stara zemlja lončnic ...
MED BIOLOŠKE ODPADKE NE SPADAJO:
maščobe; zbiramo jih v zaprti posodi in
oddamo v zbirnem centru,
meso in kosti; odlagamo jih v mešane
komunalne odpadke.

OSTANEK ODPADKOV
Črna posoda / zelena vrečka

EMBALAŽA
Posoda z rumenim pokrovom /
rumena vrečka
EMBALAŽA za tekoča živila (kartonska
embalaža mleka, sokov in ostalega),
EMBALAŽA netekočih živil in neživil,
plastične vrečke in folije,
plastični kozarci in lončki,
plastična EMBALAŽA, ki je vsebovala
pralni prašek, mehčalec za perilo,
kovinska EMBALAŽA (pločevinke vseh vrst).
MED EMBALAŽO NE SPADAJO:
kosovni plastični predmeti (plastične igrače,
plastični stoli …),
plastična embalaža nevarnih snovi in njihovi
ostanki (motorna in druge vrste mineralnih
olj, sredstva za zaščito rastlin – pesticidi,
barve, laki itd.).

higienske plenice in vložki,
uporabljeni sanitetni izdelki,
žvečilni gumi,
pomaščen peki papir,
cigaretni ogorki,
ohlajen pepel,
odpadki iz tekstila, usnja,
vreče sesalnika s smetmi, smeti od
pometanja,
lasje in dlaka.
MED OSTALE ODPADKE NE SPADAJO:
VSE LOČENE FRAKCIJE ODPADKOV

Komunala Škofja Loka d. o. o.,
Naslov: Kidričeva cesta 43a, 4220 Škofja Loka
E-pošta: info@komunalaskofjaloka.si
Telefon: 04/50 23 500
Spletna stran: www.komunalaskofjaloka.si

RENAULT TWINGO IN CLIO
OMEJENA SERIJA
NAREJENA V SLOVENIJI

Renault CLIO

SERIJA

*Akcijska ponudba velja za modela Renault Twingo I Feel Slovenia SCe 65 in Renault Clio I Feel Slovenia TCE 100 LPG. Maksimalni znesek ugodnosti do 2.600 € se nanaša na Renault Clio I Feel Slovenia TCE 100 LPG in vsebuje
redni popust v višini 700 €, dodatni popust v višini 600 €, ki velja ob nakupu z Renault financiranjem, subvencionirano obvezno in osnovno kasko zavarovanje za 99 € v vrednosti 304 €, podaljšano jamstvo (5 let ali 100.000
km, karkoli se zgodi prej) v vrednosti 500 € in vzdrževanje za motor TCe 100 LPG po polovični ceni (5 let ali 100.000 km, karkoli se zgodi prej) v vrednosti 561 €. Pogoj akcije je sklenitev finančne pogodbe z minimalno financirano
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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.
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 zunanRenault priporoča 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.
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AVTOHIŠA REAL, D.O.O., VODOVODNA CESTA 93, LJUBLJANA

UGODNOSTI DO 2.600 €*
BOGATA OPREMA
PAKET ZIMSKIH
OMEJENA PNEVMATIK

Slika je simbolna. Renault Nissan Slovenija d.o.o., Dunajska 22, 1000 Ljubljana.

Neskončno zapeljiv

IŠČETE NOVO ZAPOSLITEV?
IŠČETE NOVO ZAPOSLITEV?

PRIDRUŽITE SE EKIPI DOMEL
PRIDRUŽITE SE EKIPI DOMEL
Domel je vodilni globalni razvojni dobavitelj dovršenih rešitev elektromotornih pogonov in komponent,
zasnovanih na lastnih inovativnih tehnologijah, ki nam omogoča rast in trajnostni razvoj.
Domel je vodilni globalni razvojni dobavitelj dovršenih rešitev elektromotornih pogonov in komponent,
zasnovanih
na lastnih
inovativnih tehnologijah,
ki nam
omogoča
rast inrazvijali
trajnostni
razvoj.
Nudimo
vam priložnost
za sodelovanje,
kjer boste lahko
uporabili
in nadalje
vaša
znanja in
sposobnosti ter s tem oblikovali osebni in karierni razvoj.
Nudimo vam priložnost za sodelovanje, kjer boste lahko uporabili in nadalje razvijali vaša znanja in
sposobnosti
ter s tem
oblikovali
in karierni
razvoj.
Preverite prosta
delovna
mestaosebni
na spletnem
naslovu:
https://prijave.domel.com/
Preverite prosta delovna mesta na spletnem naslovu:
https://prijave.domel.com/
Če želite postati del uspešne
ekipe, oddajte prijavo skupaj z življenjepisom na
bit.ly /-Prijava-na-razpis
Če želite postati
del
uspešne
ekipe,
prijavo skupaj z življenjepisom na
ali po elektronski
poštioddajte
na prosnje@domel.com.
bit.ly /-Prijava-na-razpis
ali po elektronski pošti na prosnje@domel.com.
Domel, d.o.o., Otoki 21, 4228 Železniki, Slovenia, Tel.: +386 4 51 17 100, www.domel.com, e-mail: info@domel.com,
Domel, d.o.o., Otoki 21, 4228 Železniki, Slovenia, Tel.: +386 4 51 17 100, www.domel.com, e-mail: info@domel.com,

Darilo: vinjeta 2021

OPEL Zafira Tourer

138
€
na mesec

1.4 Turbo Drive

Darilo: vinjeta 2021

OPEL Astra

99
€
na mesec

1.4 Turbo Enjoy

Darilo: vinjeta 2021

OPEL Corsa

79
€
na mesec

1.4 Color Edition

BIG DEAL ZA RABLJENA VOZILA – 3 brezplačni servisi in 5-letno jamstvo*

Darilo: vinjeta 2021

OPEL Grandland X

210
€
na mesec

1.5 CDTI Innovation

Darilo: vinjeta 2021

OPEL Astra

139
€
na mesec

Darilo: vinjeta 2021

OPEL Corsa

129
€
na mesec

1.2 Edition Turbo

1.2 Turbo Light

BIG DEAL ZA MLADE OPLE – 3 brezplačni servisi in 7-letno jamstvo*

Darilo: zimske gume, vinjeta in dodaten
popust ob nakupu s financiranjem.*

OPEL Crossland X

152
€
na mesec

1.2 Enjoy

Darilo: zimske gume, vinjeta in dodaten
popust ob nakupu s financiranjem.*

OPEL COMBO

Life 1.2 L1H1 Enjoy

189
€
na mesec

Darilo: zimske gume, vinjeta in dodaten
popust ob nakupu s financiranjem.*

OPEL Corsa

119
€
na mesec

1.2 Edition

BIG DEAL ZA NOVE OPLE – 3 brezplačni servisi in 7-letno jamstvo*

OPLOVA
BLISKOVITA
PONUDBA

JAMSTVO
ZADOVOLJSTVA

VŠEČ
VAM BO!
ČE NE, GA PRIPELJITE NAZAJ.
H VA L A , K E R N A M Z A U PAT E !

080 88 82
opel.avtotehna-vis.si
info@avtotehna-vis.si

PE LJUBLJANA
01 58 18 510
info.lj@avtotehna-vis.si
PE KRANJ
04 281 71 70
info.kr@avtotehna-vis.si
PE ŠKOFJA LOKA 04 502 40 00 info.skl@avtotehna-vis.si

Kombinirana poraba goriva (po WLTP-ciklu): 4,7–6,1 l/100km in izpusti CO2: 124–137 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6d-TEMP. Specifične emisije dušikovih oksidov (NOX): 0,0226–0,0374 g/km. Trdi delci: 0,00048–
0,00073 g/km in število delcev: 0,03–0,34 * 1011/km pri dizelskih motorjih. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal iz prometa prispevajo k
poslabšanju zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. *Več informacij je na voljo pri prodajnih svetovalcih Avtotehne VIS. Cene in
podatki veljajo na dan poslane objave v tisk. Pridržujemo si pravico do spremembe ponudbe ali napake v tisku. Reprezentativni primer finančnega lizinga za mesečno odplačevanje: Opel Corsa 1.2 Edition Turbo;
vrednost predmeta financiranja znaša 13.690 € z DDV. Število obrokov je 84 (mesecev), polog pa znaša 40% (5.476 €). Mesečni obrok znaša 128,10 €. Obrestna mera znaša 7 %. Stroški obdelave in posla so vključeni
v plačila na začetku. Morebitni dodatni stroški, ki nastanejo v primeru, da stranka ne izpolnjuje pogodbe, niso vključeni v izračun. Jamstvo zadovoljstva s povratnim odkupom velja za vsa nova, nepoškodovana
osebna vozila Opel, za katera je od izročitve novega vozila kupcu minilo manj kot 30 dni oziroma je bilo z vozilom prevoženih manj kot 2.000 km – katerikoli pogoj je prvi izpolnjen. Jamstvo zadovoljstva oz. garancija
povratnega odkupa ni na voljo za vozila, ki so upravičena do subvencij Eko sklada za nakup električnih vozil, zaradi pogojev za pridobitev subvencij. Pridržujemo si pravico do spremembe ali ukinitve ponudbe. Slike so
simbolične, navedena oprema je odvisna od različice in stopnje opremljenosti.

