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Na Rudnem bodo dobili avtobusno postajo
Na državni cesti na Rudnem urejajo avtobusno postajališče, kar je bila dolgoletna
želja domačinov. Investicije tudi na občinskih cestah.
ANA ŠUBIC, FOTO: TINA DOKL
Na državni cesti na Rudnem so konec
maja začeli urejati obojestransko avtobusno postajališče. Rekonstruirali bodo
150-metrski odsek od križišča v smeri
proti Dražgošam, poleg avtobusnih postaj pa načrtujejo še ureditev pločnika
in javne razsvetljave. S tem bodo uresničili dolgoletno željo domačinov, ki so
opozarjali na nevaren odsek. Izvajalec
podjetje Mapri Proasfalt dela izvaja ob
popolni cestni zapori, ki bo trajala do 25.
junija. Obvoz poteka čez Lajše, za redno
avtobusno linijo, ki jo začasno izvajajo s
kombiji, in intervencijska vozila na nujni vožnji pa po javni poti Žagar.
Potekajo tudi že dela na občinskih cestah. Maja so se lotili urejanja odseka
Ravne–Šurk. Prvi del je že pripravljen na
asfaltiranje, ki je predvideno v teh dneh,
je povedal občinski svetovalec za komunalno dejavnost Rok Pintar. Rok za izvedbo vseh del na lokalni cesti Rotek–Zg.
Danje–Torka–Ravne–Šurk, ki jih izvaja
podjetje Euro grad, je sicer v začetku septembra. Gre za utrditev in ponekod raz-

Na Rudnem bodo rekonstruirali 150 metrov dolg odsek, poleg avtobusnih postaj pa
načrtujejo še ureditev pločnika in javne razsvetljave.
širitev vozišča in vgradnjo objektov za
odvodnjavanje cestnih in zalednih voda
na dveh odsekih ceste v skupni dolžini približno 1,5 kilometra in asfaltiranje
vozišča v dolžini 870 metrov. Investicija je
skupaj z davkom vredna 152 tisoč evrov.
Pred kratkim so na javnem razpisu že izbrali izvajalca ureditve ceste Štulc–Jurež
v Davči. Med devetimi ponudniki je bil

Obvestilo odličnjakom osnovne in srednje šole
OBČINA ŽELEZNIKI
Župan Občine Železniki vsako leto ob občinskem prazniku podeli priznanja učencem, ki so
dosegli izjemen uspeh v vseh razredih osnovne šole, in dijakom, ki so dosegli odličen uspeh
v vseh letnikih srednje šole. Podelitev priznanj se je vedno odvijala na dan slavnostne akademije ob občinskem prazniku, 30. juniju. Letos zaradi epidemije COVID-19 slavnostne
akademije in podelitve priznanj v juniju ne bo, bo pa dogodek v manjšem obsegu izveden
predvidoma 18. septembra. Občina za podatke zaprosi osnovno šolo in srednje šole. Iz vseh
srednjih šol podatka ne dobimo, zato vljudno prosimo dijake, ki zaključujejo srednjo šolo in
so bili odlični v vseh letnikih, da to sporočijo Občini Železniki, in sicer na tel. št. 04 5000 000
najkasneje do 30. junija ali pa se osebno oglasijo v sprejemni pisarni občine. Žal tudi izleta
v Gardaland, ki ga za odličnjake organiziramo vsako leto, letos ne bo. Vse pa bomo povabili
na izlet naslednje leto skupaj z novo generacijo odličnjakov.

s ponudbo, vredno slabih 182 tisoč evrov
(brez DDV), najugodnejši Mapri Proasfalt.
Utrdili in razširili bodo vozišče ter ga asfaltirali v dolžini 860 metrov, poleg tega
bodo zagradili podporne in oporne zidove
ter poskrbeli za odvodnjavanje.
Mapri Proasfalt je bil uspešen tudi na
razpisu za izvedbo programa asfaltiranja občinskih cest, ki je letos vreden nekaj manj kot 129 tisoč evrov (brez DDV).
Asfaltirali bodo slab kilometer javne
poti do Sorčana in 200 metrov do Krivca v Davči, 520 metrov javne poti Bohinc
v Martinj Vrhu, približno 200 metrov do
Gabrce v Dražgošah, 160-metrski odsek
Kapelca–Podrovnk v Lajšah in 110 metrov
ceste Sp. Sorica–Zg. Sorica, načrtujejo pa
tudi preplastitev približno 180-metrskega odseka ceste v Dražgošah, manjšo sanacijo ovinka v Smolevi in asfaltiranje
obračališča na Zalem Logu. Predvidoma
bodo že letos asfaltirali tudi 250 metrov
ceste Groharjev spomenik–Tolc v Sorici,
kar so sicer načrtovali prihodnje leto, a
je Krajevna skupnost Sorica že izvedla
pripravo podlage.
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Vrtec kmalu z novo
podobo
Nadaljuje se obnova dodatnega objekta
Vrtca Železniki, ki bo letos tudi končana.
Podružnična šola v Sorici bo med
poletnimi počitnicami dobila novo
kritino, v dražgoški šoli pa nameravajo
prestaviti kuhinjo.
ANA ŠUBIC, FOTO: TINA DOKL
Obnova dodatne stavbe Vrtca Železniki, ki jo je Občina Železniki kupila predlani za potrebe njegove širitve, naj bi bila
predvidoma končana v prvih dneh avgusta. Potem ko so v
preteklih dveh letih obnovili notranjost objekta, v katerem so
pridobili prostor za dodatni skupini otrok, zamenjali ostrešje ter prizidali nov vhod s stopniščem in jaškom za dvigalo,
so se letos v tretji fazi obnove lotili še izdelave fasadnega ovoja, terase, vgradnje dvigala in ureditve zunanje okolice. Izvajalec podjetje GPS Grad iz Škofljice je dela začel konec marca, a so v času epidemije dela potekala počasneje, kot bi v
običajnih razmerah. Investicija je vredna 140 tisoč evrov.
Med poletnimi počitnicami bodo obnove deležne tudi šolske
stavbe. Na podružnični šoli Sorica bo izbrani izvajalec Kleparstvo Dejan Kosem zamenjal dotrajano strešno kritino, v kar bo

V tretji fazi obnove dodatnega vrtčevskega objekta so se lotili
izdelave fasadnega ovoja, terase, vgradnje dvigala in ureditve
zunanje okolice.
občina vložila 24 tisoč evrov. Poleg tega je v proračunu zagotovljenih 73 tisoč evrov za prestavitev kuhinje in ureditev jedilnice, sanitarij in shrambe v Podružnični šoli Dražgoše. Občina je
trenutno še v fazi zbiranja ponudb izvajalcev za to investicijo.

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

JAVNI RAZPIS

Praznovanje občinskega praznika
prestavili na september
Junij velja v Železnikih za praznični mesec, v katerem obeležujemo občinski praznik. V počastitev 30. junija so se običajno zvrstile številne prireditve, vrhunec pa je bila slavnostna akademija s
podelitvijo občinskih priznanj. Zaradi razmer, povezanih s koronavirusom, je bila sprejeta odločitev, da se praznovanje letošnjega
občinskega praznika prestavi na september, tako kot se je to že
zgodilo s Čipkarskimi dnevi. Predvidoma bo manjša slovesnost ob
občinskem prazniku potekala v petek, 18. septembra.
OBČINA ŽELEZNIKI
OBVESTILO
Obveščamo vas, da je na spletni strani
Občine Železniki objavljen

JAVNI RAZPIS

za sofinanciranje obnove sakralne stavbne dediščine
v občini Železniki za leto 2020.
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: Martina Logar, 04/500 00 15).
Rok za oddajo prijav je najpozneje do vključno 15. 7. 2020.
Mag. Anton Luznar, župan

o dodeljevanju nepovratnih finančnih sredstev za
izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav v občini
Železniki za leto 2020.
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: Saša Lazar,
04/500 00 22). Rok za oddajo prijav je najpozneje do vključno
30. 9. 2020 do 12. ure.
mag. Anton Luznar, župan

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

JAVNI RAZPIS

finančnih sredstev za spodbujanje razvoja malega
gospodarstva v občini Železniki za leto 2020.
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 prijav je najpozneje do vključno
30. 9. 2020.
Mag. Anton Luznar, župan
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Potrdili rebalans občinskega proračuna
Na majski seji so občinski svetniki sprejeli rebalans letošnjega proračuna, v katerem
so predvideli tudi sanacijo brežine Na plavžu. Potrdili so tudi nove cene oskrbe s pitno
vodo ter odvajanja in čiščenja odpadne vode.
ANA ŠUBIC
Občinski svet se je konec maja srečal na 11. redni seji, ki bi sicer
morala potekati že sredi aprila, a je bila zaradi epidemije prestavljena. Zaradi zagotavljanja ustrezne medsebojne razdalje so jo
tokrat namesto v občinski sejni sobi izpeljali v kulturnem domu.
Občinski svetniki so po skrajšanem postopku sprejeli rebalans
letošnjega proračuna. Prihodki proračuna so se povečali za 11
odstotkov na 7,8 milijona evrov. Dodatnih 291 tisoč evrov jim
je prinesel višji znesek povprečnine, ki po novem znaša 632,96
evra, prav tako se nadejajo dodatnih 452 tisoč evrov sredstev
za financiranje investicij iz drugih javnofinančnih institucij.
Odhodki so se povečali na 8,3 milijona evrov, kar je dober milijon evrov več kot prej. "To je odraz povečanja prihodkov in
povečanja stanja na računu konec lanskega leta v višini 243
tisoč evrov, od tega so imele 190 tisoč na računu krajevne skupnosti," je razložila občinska svetovalka za proračun, finance
in gospodarstvo Cirila Tušek.

ZA SANACIJO BREŽINE UPAJO NA POMOČ DRŽAVE
V proračun so na novo vnesli sanacijo brežine nad hišami
v naselju Na plavžu, kjer je konec januarja prišlo do večjega skalnega podora. Sanacija je skupaj z davkom ocenjena
na 1,8 milijona evrov, v letošnjem proračunu pa so predvideli 508 tisoč evrov za izvedbo prve faze. Nadejajo se, da bo
sanacijo s 403 tisoč evri sofinanciralo Ministrstvo za okolje
in prostor, 105 tisoč evrov pa bi prispevala občina. Na odobritev državnih sredstev še čakajo. Župan Anton Luznar
močno upa, da bodo uspešni in da bodo lahko šli v izvedbo.
S projektom sanacije brežine sta svetnike seznanila predstavnika podjetja Eho projekt, ki sta povedala, da je tektonsko
močno pretrto celotno severno pobočje na dolžini 900 metrov,
kar ogroža staro mestno jedro med hišami Na plavžu 1–93,
Domelov objekt, nogometno igrišče in državno cesto. Zaradi

Na plavžu je konec januarja prišlo do večjega skalnega podora.
Občina se je s projektom sanacije že prijavila na razpis okoljskega
ministrstva. Odločitev glede sofinanciranja naj bi prejeli še ta mesec.

strmine pobočja je še posebej kritičen vzhodni del, kjer gre za
redno izpadanje skal in pojav večjih odlomov v zadnjih desetletjih. Za zaščito so predvideli podajno-lovilne sisteme ograj,
njihova skupna dolžina pa presega en kilometer, na najbolj
kritičnem delu bi jih postavili v dveh vrstah. S prvima dvema
fazama, ki so ju naknadno združili, si želijo zaščititi vzhodni
del oz. celotno staro mestno jedro, s tretjo in četrto fazo pa bi
zaščitili še zahodni del območja.
Župan je povedal tudi, da so z rebalansom v proračun dodali
30 tisoč evrov za izgradnjo opornega zidu Nastran in nadaljnjo ureditev pločnika na Studenem tudi pri sosednjem objektu. Poleg tega so denar zagotovili za različne projekte, kjer so
ga predvideli premalo, med drugim 30 tisoč evrov za ureditev ceste Štulc–Jurež v Davči in 40 tisoč evrov za dokončanje
investicije v dodatni objekt vrtca. Zagotovili so tudi 15 tisoč
evrov za vgradnjo samočistilnega filtra v vodovodni jašek pri
ribiškem domu, saj so občani z Loga začeli opozarjati na kalnost vode. Svetnik Franc Tušek je v proračunu pogrešal pobudo njihove svetniške skupine za ureditev tržnice.
Svetniki so potrdili tudi zaključni račun lanskega občinskega proračuna. Prihodki so bili realizirani v višini 7,7 milijona
evrov oz. 97-odstotno, odhodkov pa je bilo slabih 7,6 milijona
evrov, kar je 12 odstotkov manj od načrtovanega.

VIŠJE CENE KOMUNALNIH STORITEV
Svetniki so tudi potrdili poročilo o lanskih aktivnostih režijskega obrata. Na vodovodu sta bili lani le dve okvari. Sanirali so
vodovod na Studenu, Na Plavžu in v Logu ter med gradnjo ceste
pri bazenu. Pri kanalizaciji so večja dela izvedli v Logu in Na
Kresu. Z odvozom dehidriranega blata je čedalje več težav, stroški se povečujejo, enako velja za praznjenje greznic. Lani je bilo
izpraznjenih 146 greznic. Na razpis za male komunalne čistilne naprave se je prijavil samo en občan, in sicer z Zalega Loga.
Potrdili so tudi nove cene oskrbe s pitno vodo ter odvajanja
in čiščenja odpadne vode. Glavni razlogi za povišanje cen so
vse manjša količina prodane vode in višji tekoči stroški, občutna podražitev odvoza dehidriranega blata (letos so predvideni
še enkrat višji stroški kot lani) in dražje praznjenje greznic;
v tem letu naj bi jih izpraznili več kot sto. Na ceno omrežnin
vplivajo višja amortizacija zaradi novih investicij in dimenzije
vodomerov. V primeru greznice bo položnica za 4-člansko družino višja za 0,3 evra. Če je objekt priključen na kanalizacijo in
vodovod Železniki ter ima vgrajen vodomer DN20, bo cena za
kubični meter vode višja za 1,0467 evra, s tem, da se področje
pitne vode poviša za 0,0798 evra, področje odpadne vode pa za
0,9669 evra. Položnica, na kateri je obračunana poraba 20 "kubikov" vode, bo višja za 2,5 evra.
Zaradi urejanja javnih parkirišč so dopolnili odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave, in sicer v delu,
kjer je določeno, katere dejavnosti se lahko opravljajo v režijskem obratu. Dodali so dejavnost obratovanja parkirnih prostorov in garaž s plačljivim parkiranjem.
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obdukcijo ali na sežig, od tam pa v hladilnico pri njem. Naročnik pa se bo lahko odločil, ali bo pogreb opravil koncesionar ali katerakoli druga pogrebna služba," je pojasnil Thaler.
Predsednik nadzornega odbora Občine Železniki Janez Trojar
je predstavil končno poročilo o nadzoru projekta Ekonomsko
poslovna cona Alples, za katerega so občini izrekli pozitivno
mnenje s pridržkom. Svetniki so se seznanili tudi s policijskim poročilom o varnosti na območju občine Železniki ter
poročilom o delu Medobčinskega inšpektorata in redarstva
občin Bled, Bohinj in Železniki v lanskem letu.
Zaradi epidemije so se občinski svetniki tokrat srečali v kulturnem
domu.

ODLOK O POKOPALIŠKEM REDU
Potrdili so odlok o pokopališkem redu v občini Železniki. Pred
tem ga je dvakrat obravnaval odbor za komunalne dejavnosti
in enkrat občinski svet. Podane pripombe so bile upoštevane,
razen ta, da je možen raztros pepela pokojnih izven za to določenih pokopališč, saj se ne strinjajo, da bi bilo to dovoljeno
storiti kjerkoli, je razložil predsednik odbora Janez Thaler. V
prvi obravnavi so potrdili tudi odlok o načinu opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe. "Ta odlok je nadgradnja prejšnjega in bo podlaga za objavo razpisa in izbiro koncesionarja. Ta bo v okviru
24-urne dežurne službe odpeljal umrlega v mrliško vežico, na

ŠTEVILNA VPRAŠANJA IN POBUDE
Živahno je bilo tudi pri svetniških pobudah in vprašanjih.
Jože Prezl je opozoril, da bi morali poiskati nove parcele za
stanovanjsko gradnjo, s čimer bi mlade lažje zadržali v domači občini, pa tudi za obrtno in industrijsko dejavnost.
Franc Tušek je ugotavljal, da bi se morala občina bolj aktivno
vključiti v odkupe praznih hiš v starem mestnem jedru in
tako ohranjati njegovo podobo, s čimer se je strinjal tudi Tomaž Weiffenbach. Po mnenju Branke Krek Petrina bi morali
začeti razmišljati o vzpostavitvi dnevnega varstva starejših,
Miran Šturm je predlagal, naj se občina skuša dogovoriti za
odkup zemljišča za dodatne parkirne površine na Prtovču,
Božo Prezelj je denimo opozoril na podor na regionalni cesti v
Davčo, Alenka Lotrič na vse slabše stanje ceste v Dražgoše ...

Neposreden stik z občani
"V lokalni politiki mi je všeč, da imamo neposreden stik z ljudmi ter njihovimi
željami in potrebami," pravi občinski svetnik SLS in podžupan Matej Šubic.
ANA ŠUBIC, FOTO: TINA DOKL
Matej Šubic iz Železnikov ima 51 let in
je kot strugar zaposlen v podjetju Bosch
Rexroth v Škofji Loki. V prostem času
je najraje z družino, z ženo imata štiri
otroke. Zelo rad se zapelje tudi s kolesom, v gledališki skupini Scena pa se
skupaj s prijatelji trudi soustvarjati kulturno življenje v domačem kraju.
• Kateri mandat ste občinski svetnik
in zakaj vztrajate v lokalni politiki?
Občinski svetnik sem tretji mandat in
drugi mandat podžupan. Predsednik
občinskega odbora SLS Železniki sem
sedmo leto, v minulih dneh pa sem bil
izvoljen tudi za podpredsednika regijskega odbora SLS Gorenjska. Politiko bližje
spremljam že od osamosvojitve Slovenije. V lokalni politiki mi je všeč, da imamo
neposreden stik z ljudmi ter njihovimi
željami in potrebami.
• Katere cilje oz. projekte boste osebno zasledovali?
Največji poudarek še vedno dajem poplavni varnosti in pa prepotrebni obvo-

znici skozi mestno jedro Železnikov. V
občini se vedno znova kaže tudi potreba
po urejanju infrastrukture, predvsem
lokalnih cest. V prihodnjih treh letih se
nam vendarle obetajo nove kolesarske
poti od Jesenovca do Selc oz. do Dolenje
vasi. Poleg tega pa bo v kratkem investitor, ki bo pri nas gradil Dom Železniki,
oddal vso dokumentacijo, ki je potrebna
za gradbeno dovoljenje.
• Ste predsednik odbora za gospodarske dejavnosti. S čim se ukvarjate?
Občina se je odločila, da bo pripravila
nov Lokalni energetski koncept (LEK) in
župan je v ta namen imenoval usmerjevalno skupino, ki bo skupaj z zunanjimi sodelavci pripravila novi LEK. Na
podlagi tega se načrtuje prostorski in
gospodarski razvoj lokalne skupnosti.
Vključeval bo ukrepe za bolj učinkovito uporabo obnovljivih virov energije in stremel k izboljšanju kakovosti
zraka v naši dolini, saj vemo, da se je
predvsem v samem centru Železnikov
(Dašnica, Na Kresu, Log) onesnaženost
zraka povečala. Predlog novega LEK-a

Matej Šubic
bo obravnaval in sprejemal tudi odbor
za gospodarske dejavnosti in občinski
svet.
• Kaj je največji problem v občini?
Največji izziv za vse nas je, kako glede
na potrebe čim bolj pravično razdeliti
sredstva občinskega proračuna. Sem
mnenja, da imamo za otroško varstvo
v občini dobro poskrbljeno, je pa kar nekaj mladih družin, ki bi rade gradile, pa
za to ni zadosti gradbenih površin. V ta
namen zato pripravljamo nov občinski
prostorski načrt (OPN).
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Obvestilo lastnikom zemljišč ob občinskih cestah
MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT
IN REDARSTVO OBČIN BLED,
BOHINJ IN ŽELEZNIKI
Na podlagi 5. člena Zakona o cestah
(ZCes-1; Uradni list RS, št. 109/10, 48/12,
36/14 – odl. US, 46/15 in 10/18) pozivamo vse lastnike zemljišč ob občinskih
cestah in pločnikih, da poskrbijo za
redno vzdrževanje živih mej oz. druge
vegetacije tako, da obrežejo ali odstranijo vegetacijo, ki zmanjšuje preglednost občinske ceste oz. ogroža, ovira
ali zmanjšuje varnost prometa na njej.
Prav tako je treba zagotoviti ustrezno
vidnost prometne signalizacije, saj je
pogosto težje opazna zaradi neustrezno
vzdrževane vegetacije. Namen zagotavljanja preglednosti cest je v tem, da se
zagotovi čim večja varnost udeležencev
v prometu, zlasti najšibkejših. Prav tako
pa je treba poudariti, da morajo biti
skladno z zakonskimi določili urejene
tudi dovozne in dostopne poti za gasilce
in gasilska vozila, še posebej v primeru intervencije ob požaru ali drugi nesreči. Dovozne poti so utrjene površine
na terenu, ki so neposredno povezane
z javnimi prometnicami ter omogočajo dovoz gasilskih vozil do postavitvenih in delovnih površin, dostopne poti
pa so površine na terenu, ki povezujejo
površine v zgradbah in dvorišča z javnimi prometnimi površinami. Nemalo-

Lastnike zemljišč ob občinskih cestah in pločnikih pozivamo, da poskrbijo za redno
vzdrževanje živih mej oz. druge vegetacije.
krat se prav gasilci soočajo s težavami
pri dovozih na intervencijo, saj pri svojem delu uporabljajo tudi večja gasilska
vozila, prav tako pa je nemoten dovoz
nujen tudi za reševalna vozila, policijska vozila in vozila ostalih služb. Skrb
vzbujajoče dejstvo je, da se vse te službe
ob prihodih na mesto intervencije srečujejo s tem, da so na dovoznih poteh
postavljene najrazličnejše ovire, kot so
različne ograje, cvetlična korita, količki.
Ugotavljajo tudi, da so premeri zavojev
premajhni, da so dovozi zelo ozki ter da

Bodimo odgovorni do okolja in pobirajmo pasje
iztrebke za svojimi štirinožnimi prijatelji
SAMO POTOČNIK, ŠPORTNO KINOLOŠKO DRUŠTVO ŽELEZNIKI
V zadnjih letih je Občina Železniki na pobudo Športno kinološkega društva Železniki postavila 31 zabojnikov za odlaganje pasjih iztrebkov na različnih lokacijah v Železnikih,
Selcih in Dolenji vasi. Odziv je pozitiven in zabojniki zelo dobro služijo svojemu namenu.
Lahko bi rekli, da smo se v teh letih nanje navadili in so jih lastniki psov dobro sprejeli.
Kljub vsemu pa je med nami še kar nekaj neodgovornih lastnikov psov, ki iztrebkov ne
pobirajo, tudi če se njegov štirinožec ponečedi le kak meter od zabojnika, kar je skrajno
nemarno početje. Športno kinološko društvo apelira na lastnike psov, da naj se obnašajo
odgovorno, naj imajo pri sebi vedno primerno ekološko razgradljivo vrečko in za svojimi
psi pobirajo iztrebke ter jih odlagajo v za to namenjene zabojnike. Če ne poberete iztrebka za svojimi štirinožci, vas pristojne službe lahko oglobijo. Z globo 150 EUR se kaznuje
za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju z Odlokom o javnem redu in miru v občini
Železniki (Uradni list RS, št. 43/15 in 48/15), in sicer z določilom 7. člena, točke 10, ki
določa, da je zaradi varstva zdravja in čistoče prepovedano puščati pasje iztrebke na tleh
(kaznuje se lastnik psa). Želimo si, da občina Železniki nadaljuje postavljanje zabojnikov
za odlaganje pasjih iztrebkov in hkrati prosimo občane, lastnike zemljišč in lastnike psov,
da nam posredujejo predloge lokacij, kjer bi zabojnike še lahko postavili.

intervencijske poti sploh niso označene
oziroma niso označene pravilno.
Cestni svet je skladno z 12. točko prvega odstavka 2. člena Zakona o cestah
zemljišče, katerega mejo na podlagi
predpisov o projektiranju javnih cest
določajo linije med skrajnimi točkami prečnega in vzdolžnega profila cestnega telesa, vključno z napravami za
odvodnjavanje. Termin cestno telo je
opredeljen v 13. točki prvega odstavka
2. člena zakona, in sicer je cestno telo
del javne ceste, ki ga sestavlja cestišče
z nasipi in vkopi. Na podlagi 14. točke
prvega odstavka 2. člena zakona je cestišče del javne ceste, ki ga sestavljajo
vozišče, odstavni in ločilni pasovi, kolesarske steze, pločniki, bankine, naprave
za odvodnjavanje, če so tik ob vozišču,
ter zračni prostor v višini sedmih metrov, merjeno od točke na osi vozišča.

Energetsko-svetovalna
pisarna spet odprta
Z Razvojne agencije Sora so sporočili, da je
znova možno obiskati Energetsko-svetovalno
pisarno, in sicer vsak torek od 16. ure do 17.30
na Kidričevi cesti 1a v Škofji Loki. Namenjena
je vsem, ki potrebujete nasvet o graditvi ali
obnovi stanovanja ali hiše. Svetovanja so individualna in za občane brezplačna. Za obisk
je obvezna predhodna prijava na telefonsko
številko 04 50 60 220, na kateri je možno dobiti tudi dodatne informacije.
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Prehitrih voznikov
vse več
Občinski redarji so lani zabeležili 1222
prekoračitev dovoljene hitrosti vožnje,
letos pa že več kot sedemsto. Za prihajajoče tedne napovedujejo poostren nadzor.
ANA ŠUBIC
Prehitra vožnja je na Selškem še vedno velik problem, kažejo
podatki Medobčinskega inšpektorata in redarstva (MIR) občin
Bled, Bohinj in Železniki. "Občinski redarji so v občini Železniki
v okviru rednega nadzora v obdobju od januarja do maja letos
zabeležili 711 prekoračitev najvišje dovoljene hitrosti v naseljih. Po številu prekrškov izstopa lokacija v Dolenji vasi, kjer je
bilo zaznanih 521 kršitev. Najvišja izmerjena hitrost je bila 107
km/h v naselju, kjer je splošna omejitev 50 km/h. Poleg omenjene izstopa tudi lokacija pri muzeju Na plavžu, kjer je hitrost
omejena na 30 km/h. Ugotovljenih je bilo 119 prekoračitev, najvišja izmerjena hitrost je bila 58 km/h. Občane opozarjamo,
da spoštujejo omejitve hitrosti, hkrati pa za prihajajoče tedne
napovedujemo poostren nadzor," so sporočili z MIR.
Na vse bolj perečo problematiko prehitre vožnje je vodja MIR
Primož Lah opozoril tudi na majski seji občinskega sveta, kjer
je poročal o lanskem delu v občini Železniki. Na njenem območju so redarji lani evidentirali 1246 kršitev (70 odstotkov
več kot predlani), od tega 1222 s področja prekoračitev dovo-

Skozi Dolenjo vas s 107 km/h
ljene hitrosti. Trije vozniki so hitrost presegli za 30–50 km/h,
16 jih je vozilo 20–30 km/h prehitro, 309 oz. četrtina 10–20
km/h preveč, pri 889 voznikih (73 odstotkov) pa so zabeležili
prekoračitev 5–10 km/h.
Lah je tudi pojasnil, da po sprostitvi ukrepov, povezanih s koronavirusom, opažajo bistveno povečano število prekoračitev
hitrosti, poleg tega so kršitve težje. "Nikoli ni nihče pritiskal
na nas, da bi morali delati več ali manj. Imamo proste roke."
Poudaril je, da nadzorov ne izvajajo zaradi 'pobiranja' denarja, pač pa zaradi pereče problematike in številnih pozivov občanov, naj ukrepajo, sploh v coni z omejitvijo 30 km/h.
Inšpektorat pa je lani v občini Železniki obravnaval 22 kršitev,
od tega 12 s področja občinskih cest in štiri s področja turistične takse. Sodelovali so tudi v številnih preventivnih akcijah,
letos pa so veliko časa posvetili ukrepom v zvezi z epidemijo,
zaradi katerih so bili dnevno v Železnikih.

Velik upad kaznivih dejanj
Število prometnih nesreč na območju občine Železniki je
lani ostalo na enaki ravni kot v letu 2018, posledice pa so
bile hujše.
ANA ŠUBIC
Policisti so lani v občini Železniki zaznali velik upad kaznivih dejanj na področju kriminalitete, saj so jih obravnavali
15 (predlani 39), raziskanost pa je bila
40-odstotna (leto poprej 53,8), je na zadnji seji občinskega sveta poročal komandir Policijske postaje Škofja Loka
Sašo Eniko.
Slaba polovica oziroma sedem kaznivih
dejanj je bilo s področja premoženja, predlani pa 25. Kot ugotavljajo, so jih v večini primerov zagrešili "zunanji storilci".
Obravnavali so samo dve tatvini, medtem ko jih je bilo predlani 14, poleg tega
pa še dve veliki tatvini, in sicer vloma
v stanovanjsko hišo in poslovni objekt.
Tudi lani so se pri preiskovanju kazni-

vih dejanj soočali s problemom slabega
samozaščitnega varovanja premoženja
oškodovancev. Nekateri občani so na to
še vedno premalo pozorni, še zlasti ob
daljših odsotnostih od doma, na primer
v času poletne sezone in dopustov.
Obravnavali so tudi dve kaznivi dejanji zoper gospodarstvo in dva primera
nasilja v družini. "S področja prepovednih drog nismo obravnavali kaznivih
dejanj, ampak 14 prekrškov," je pojasnil
in dodal, da prepovedane droge ostajajo
problem. Dobro sodelujejo z občino in
občani, ki so jim sporočili nekatere lokacije in informacije, povezane z drogo.
Tistim, ki se ne želijo izpostavljati, je na
voljo anonimna telefonska številka policije 080 1200. "Pomembno je, da pridemo do informacij, da lahko ukrepamo

in pridemo do hišne preiskave in zasega droge," je poudaril.
Kršitev javnega reda in miru je bilo lani
deset, od tega so se štiri nanašale na nedostojno vedenje do uradne osebe. Nekateri namreč ne spoštujejo poklica policista, s čimer se srečujejo tudi v drugih
občinah, je povedal Eniko.
Lani so zabeležili 36 prometnih nesreč
(predlani 37). "Posledice pa so bile hujše;
štirje so bili hudo telesno poškodovani, enajst lažje, smrtnih žrtev pa k sreči
ni bilo," je razložil Eniko. Najpogostejša
vzroka nesreč sta še vedno stran/smer
vožnje in neprilagojena hitrost.
Opozoril je tudi na problem vožnje pod
vplivom alkohola; lani so odkrili 29 kršiteljev. "To je skrb vzbujajoče, so pa problem v prometu tudi droge."
Policijska postaja Škofja Loka pokriva
512 kvadratnih kilometrov veliko območje. S tridesetimi sodelavci je kadrovsko
podhranjena, saj bi ob polni zasedenosti
imeli štirideset zaposlenih. Eniko ocenuje, da kljub vsemu zagotavljajo dobro varnost v Selški dolini, tudi s pomočjo dobrega sodelovanja z občino in redarstvom.
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Pravilna uporaba javne kanalizacije
Uporabnike prosimo, naj upoštevajo navodila, da ne bo prihajalo do zamašitev.
OBČINA ŽELEZNIKI
Komunalna odpadna voda, ki nastaja v stavbi ali delu naselja, ki
je opremljen z javno kanalizacijo, se mora v skladu z Odlokom o
odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v
Občini Železniki (Ur. l. RS, št. 75/11) obvezno odvajati v javno kanalizacijo. Na območjih, kjer ni kanalizacije, morajo lastniki objektov urediti lastne objekte za odvajanje in čiščenje odpadne vode.
V nadaljevanju vam podajamo nekaj koristnih nasvetov in
dejstev, s katerimi želimo izboljšati ozaveščenost uporabnikov storitve odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode.
Zaradi neupoštevanja določenih pravil prihaja do zamašitve
kanalov ter s tem do razlitja onesnažene vode v vodotoke ali
celo stanovanjske objekte, do mehanskih poškodb črpališč in
celo do motenega delovanja čistilnih naprav. Najpogostejši
vzrok zamašitve hišnih priključkov in interne kanalizacije so
maščoba in kavne usedline, ki se nabirajo na stenah kanalov. Zaradi odlaganja ostankov hrane imajo idealne pogoje za
življenje v kanalizaciji tudi podgane, ki so odlični plavalke in
plezalke in lahko zlezejo v najvišja nadstropja objektov.
V kanalizacijo NE sodijo:
• odpadna olja in naftni derivati, ker se na čistilni napravi
ne razgradijo in povzročajo motnje delovanja biološkega dela
čistilne naprave,
• gradbeni odpadki (malta, cement, deske …), ker zmanjšujejo prevodnost kanalov,
• barve, topila, dezinfekcijska sredstva, kisline, fitofarmacevtska sredstva, zdravila, kužne snovi, ker povzročajo motnje delovanja biološkega dela čistilne naprave,
• trdi odpadki (tekstil, plastični delci, embalaža, papirnate

brisače, tamponi, vložki, plenice, vlažilni robčki, bombažne
vate, palčke za ušesa, ostanki hrane), ker pri obratovanju črpališč povzročajo mehanske poškodbe in onemogočajo normalno delovanje čistilne naprave,
• organski odpadki (ostanki hrane, pokošena trava, listje),
ker povečujejo količino usedlin, zmanjšujejo prevodnost kanalov, povzročajo gnitje, kar posledično povzroča neprijetne
vonjave in pospešuje razmnoževanje glodavcev,
• odpadne vode iz greznic, malih čistilnih naprav, hlevov,
• meteorne vode, ker redčijo odpadno vodo in s tem povzročajo motnje v delovanju čistilne naprave. Bakterije, ki razkrajajo odpadno vodo, za svoje delovanje potrebujejo hrano, ki jo
dobijo z odpadno vodo, če pa je ta razredčena, jim primanjkuje hrane, zato odmirajo in voda ni zadosti očiščena,
• odpadne vode, ki vsebujejo neobdelane, zmlete ali zdrobljene trde odpadke.
Vlažilni robčki, kljub temu da na njihovi embalaži piše, da so
razgradljivi, ne sodijo v kanalizacijo, ker pogosto povzročajo
zastoj črpalk.
Prosimo, da vsi uporabniki javne kanalizacije upoštevate
zgornja navodila, da ne bo več prihajalo do zastoja črpalk v
črpališčih, zamašitev kanalov …
Enako velja tudi za uporabnike, ki odpadno vodo odvajajo v
male čistilne naprave. Opozarjamo vas, da je doslednost spoštovanja proizvajalčevih navodil zelo pomembna.
Zavedati se moramo, da vsa odpadna voda tako ali drugače
odteče v podzemlje v območje vodonosnikov podtalnice, ki jo
uporabljamo za oskrbo s pitno vodo. Ne sme nam biti vseeno,
kaj spuščamo v tla, ker s tem škodujemo sami sebi.
Varujmo naravo!

Pravilno ravnanje z uporabljeno zaščitno opremo
OBČINA ŽELEZNIKI, LOŠKA KOMUNALA
Kot kaže, bodo ukrepi za preprečevanje širjenja bolezni covid-19 v veljavi še kar nekaj časa, virus še ni dokončno premagan. Torej bodo iz tega naslova še nekaj časa nastajale dodatne količine specifičnih vrst odpadkov, kot so npr. zaščitne
maske in rokavice. Ravno tako, kot je pomembna uporaba in
predvsem pravilna uporaba zaščitne opreme, je pomembno
tudi pravilno ravnanje s tovrstno opremo po uporabi. Skrajno
neodgovorno ravnanje s tovrstno opremo je, če jo "pustimo"
ali odložimo kjerkoli, da jo potem veter raznaša po okolici. To
je nesprejemljivo tako iz okolijskega vidika kot iz zdravstvenih razlogov.
Najprej naj omenimo zaščitno opremo, predvsem zaščitne
maske za večkratno uporabo – pralne, kjer je to dovoljeno in
možno uporabljati. Kar se tiče povzročanja odpadkov, so pralne zaščitne maske bistveno boljše.
Za zaščitno opremo za večkratno uporabo po končni uporabi, za zaščitno opremo za enkratno uporabo, vključno z ostalim materialom za enkratno uporabo, ki ga uporablja bolna

oseba ali oseba, ki kaže znake bolezni koronavirusa, in njeni
negovalci (robci, maske, zaščitne obleke za enkratno uporabo, osebna zaščitna oprema zdravstvenega osebja), je Ministrstvo za okolje in prostor dalo navodila, kako z njo ravnati,
ko postane odpadek:
Ta oprema se takoj po uporabi odloži v plastično vrečo za odpadke, nameščeno v prostoru. Plastično vrečo je treba tesno
zapreti (zavezati, zalepiti) tako, da raztresanje vsebine odpadkov ni možno. Zaprto vrečo je treba nato odložiti v posodo
za zbiranje mešanih komunalnih odpadkov (MKO – ostanek
odpadkov), in nikakor ne v zabojnike, namenjene zbiranju
ločenih frakcij komunalnih odpadkov. Da bo informacija nedvoumna: tovrstni odpadki ne sodijo v posodo za zbiranje bioloških odpadkov (rjave posode), ne sodijo v posodo za zbiranje
odpadne embalaže iz plastike, kovin in sestavljenih materialov (rumena posoda oziroma siva z rumenim pokrovom) in
jih ni mogoče oddati v Zbirnem centru Studeno. Če še posebej
poudarimo: rokavice iz lateksa ali podobnih materialov, ki se
uporabljajo za nakupe ali druge namene, niso embalaža in
zato ne sodijo v posodo za odpadno embalažo.
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Stopili smo skupaj in poskrbeli, da so Dražgoše
(p)ostale čiste in urejene

Kopanje za postavitev drogov javne razsvetljave

V akciji je sodelovalo 80 udeležencev, med njimi tudi najmlajši.

KLEMEN LUŠINA

gasilski dom, popravili kanalete na igrišču, očistili nekaj
prepustov ter eno vodno zajetje in njegovo okolico ter opravili še nekaj ostalih malenkosti, ki so naš že tako lep kraj
še polepšale. Akcije se je udeležilo osemdeset udeležencev.
Vsi smo se strinjali, da je to kar visoko število. Lepo je bilo
ob zaključku pogledati, kako se na javnih površinah naše
vasi druži velika pisana druščina – pisana po starosti, saj je
najmlajši udeleženec štel le nekaj tednov, najstarejši pa so
že dočakali čas 'penzije'. Želimo si, da bi se v takem številu
zbrali tudi naslednjič, saj je delo v družbi veliko lažje, hitreje
in seveda bolj prijetno opravljati.

Zadnjo soboto v maju smo v Dražgošah izvedli veliko delovno-čistilno akcijo. K organizaciji akcije so pristopile vse večje organizacije oziroma društva v vasi: krajevna skupnost,
športno društvo, kulturno turistično društvo in Prostovoljno gasilsko društvo Dražgoše. Ob glavnih cestah in najbolj
obiskanih točkah smo pobrali odvržene smeti, nasuli cesto
Dražgoše–Podstan, nasuli cestne bankine in pometli ceste
po vasi, postavili nekaj drogov za javno razsvetljavo, pokosili gledališče Za plotom, prebarvali nekaj klopi, očistili naš

Očiščevalna akcija v Davči
Odpadkov je bilo manj, kar kaže na vse večjo ozaveščenost krajanov in obiskovalcev.
BOŽO PREZELJ
V soboto, 6. junija, je Turistično društvo
Davča v sodelovanju z Občino Železniki
ter Krajevno skupnostjo Davča in PGD
Davča organiziralo očiščevalno akcijo
kraja. Občina je priskrbela vrečke in zaščitne rokavice. Letos se je očiščevalne
akcije udeležilo kar 34 udeležencev iz
cele vasi. Razveseljuje pa dejstvo, da je
na akcijo prišlo veliko mladih in otrok,
saj se tako kaže ozaveščenost o čistoči
kraja in ohranjanje neokrnjene narave.
Pred orodiščem PGD Davča so se zbrani
razdelili v osem skupin in se odpravili
po vseh lokalnih cestah in regionalni
cesti. Letos so nabrali manj odpadkov
kot prejšnja leta. Kaže se, da je pri krajanih in obiskovalcih vsako leto večja
ozaveščenost, da se odpadkov ne meče
v naravo. Največ odpadkov pa se vsa-

Letos se je očiščevalne akcije udeležilo kar 34 udeležencev iz cele vasi.
ko leto nabere ob regionalni cesti do
Smučarskega centra Cerkno. Po dobrih
treh urah so se udeleženci spet zbrali

pred orodiščem PGD Davča, kjer jih je
turistično društvo pogostilo z okusnimi
sendviči in pijačo.
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Največja prioriteta poplavna varnost
Anketa o nadaljnjem razvoju občine Železniki je pokazala, da občani poleg poplavne
varnosti, ki jo postavljajo na prvo mesto, med prioritetne naloge uvrščajo še
zmanjšanje prisotnosti droge, varno kolesarsko povezavo, obvoznico, kanalizacijski
sistem in dom starejših. Zelo pomemben se jim zdi tudi razvoj družbenih dejavnosti.
Kako ste zadovoljni s svojo občino kot krajem
za prebivanje?

ANA ŠUBIC
Občina Železniki je lani pristopila k izdelavi novega razvojnega programa, s katerim želijo začrtati prioritete njenega delovanja za nadaljnjih sedem let. V ta namen je župan Anton
Luznar imenoval enajstčlansko delovno skupino za pripravo
strategije razvoja občine v obdobju 2020–2026. Skupino vodi
podžupan Matej Šubic, v njej pa so še Miran Šturm, Leopold
Nastran, Blaž Vrhunc, Gregor Habjan, Valerija Štibelj, Cirila
Tušek, Jolanda Pintar, Matej Markelj, Božo Prezelj in Janez
Thaler. V želji, da bi pri oblikovanju prioritet pridobili tudi
mnenje občanov, so v decembrskih Ratitovških obzorjih in
na občinski spletni strani objavili anketni vprašalnik, ki je
pokazal, kakšna je raven zadovoljstva z bivanjem v občini Železniki, s čim so domačini zadovoljni in s čim ne, kako vidijo
nadaljnji razvoj in kateri projekti se jim zdijo pomembni.

SODELOVALO PRIBLIŽNO PET ODSTOTKOV OBČANOV
Anketo je izpolnilo 349 občank in občanov, od tega 212 moških. Več kot polovica oziroma 197 anketiranih je spadalo v
starostno skupino 25–45 let, 93 je bilo starih 46–65 let, poleg
njih pa je sodelovalo še 14 upokojencev in 45 mladih do 25 let.
"Odgovorilo je približno pet odstotkov občank in občanov, kar
je podobno kot v drugih občinah, ki so izvedle tovrstno anketo," je razložil Matej Šubic ter dodal, da so v občini Železniki
mnenja in želje občanov s pomočjo anketnih vprašalnikov
tokrat iskali prvič.
Rezultati in odgovori sodelujočih jih, kot pravi Šubic, niso
presenetili in ne odstopajo bistveno od usmeritev, ki jih je delovna skupina že sicer nameravala zajeti v razvojni strategiji
Pomembnost projektov
Poplavna
Zmanjšanje
varnost prisotnosti droge
Zelo pomembno
Pomembno
Manj pomembno

Varna kolesarska
povezava

246

275

230

75

42

77

9

6

18

Ni pomembno

5

11

8

Brez odgovora

14

15

16

N - 349
Kateri prevladujoči tip občine naj razvijamo?
Občina s poudarkom na razvoju družbenih aktivnosti
(šport, kultura, mladinske dejavnosti, šolstvo)

143

Občina s poudarkom na razvoju turizma

69

Občina s poudarkom na razvoju gospodarstva

71

Občina s poudarkom na razvoju podeželja

48

Brez odgovora

18

N 349

Zelo zadovoljen 13 %
Zadovoljen 54 %
Nezadovoljen 22 %
Zelo nezadovoljen 5 %
Brez odgovora 6 %
N 349
in jih kot ključne prepoznavajo tudi občinski svet, občinska
uprava in župan.
Med najpomembnejšimi projekti se je pričakovano znašla poplavna varnost, ki je dobila tudi največjo podporo anketirancev. Kar 321 (slabih 92 odstotkov) jih je ta projekt označilo kot
pomembnega, od tega 246 kot zelo pomembnega, zgolj štirinajstim pa se je zdel manj pomemben oziroma nepomemben.
"Sem izjemno zadovoljen, da poplavno varnost občani postavljajo na prvo mesto, kar je lahko tudi signal državi, kako pomemben je ta projekt za našo občino," je poudaril Šubic.
Občani očitno kot zelo velik problem zaznavajo drogo, saj je
zmanjšanje njene prisotnosti z vidika pomembnosti prejelo
drugo najvišje število glasov (317). Kar 275 občanov je ta ukrep
označilo kot zelo pomemben, 42 pa kot pomemben.

ŽELIJO SI TUDI KOLESARSKO POVEZAVO
Na tretje mesto so z 88-odstotno podporo postavili varno kolesarsko povezavo, ki se zdi zelo pomembna 230 občanom, pomembna pa 77. Le nekaj glasov manj je prejela obvoznica Železniki, sledijo fekalna in meteorna kanalizacija, asfaltiranje
javnih cest in lokalnih poti ter dom starejših. Seštevek glasov
(pomembno in zelo pomembno) pri vsakem od teh projektov
presega 260, kar predstavlja skoraj 75-odstotno podporo.
"Občani omenjene projekte štejejo za prioritete in prepričan
sem, da bo občina v naslednjih letih zasledovala te trende in
želje," je napovedal Šubic. Visoko podporo z okoli 230 glasovi
sta sicer prejela tudi projekt Prostofer (prevoz na klic, ki ga
za potrebe prevoza starejših in otrok izvajajo prostovoljci) in
razširitev Osnovne šole Železniki, blizu dvesto pa optimizacija daljinskega ogrevanja in izgradnja tržnice.

OBČINA S POUDARKOM NA RAZVOJU DRUŽBENIH AKTIVNOSTI
Ob vprašanju, kateri prevladujoči tip občine naj razvijajo, je
143 anketirancev (41 odstotkov) odgovorilo, naj bo to občina s
poudarkom na razvoju družbenih aktivnosti (šport, kultura,
mladinske dejavnosti, šolstvo), 71 bi jih poudarek namenilo
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razvoju gospodarstva, 69 razvoju turizma in 48 razvoju podeželja. "Vidi se, da smo gospodarsko močna občina, sicer bi bilo
glasovanje verjetno drugačno. Ljudje so večinsko zadovoljni z
delom, želijo pa si tudi sprostitve, urejenega šolstva in predšolskega varstva. To se nam zdi pomembno in ti odgovori bodo
verjetno tudi smernice za delo v prihodnjih letih."

DVE TRETJINI ZADOVOLJNI Z BIVANJEM V OBČINI ŽELEZNIKI
Pri vprašanju o splošni ravni zadovoljstva z bivanjem v občini
Železniki je 187 sodelujočih izrazilo zadovoljstvo, 44 je zelo zadovoljnih, 77 nezadovoljnih in 18 zelo nezadovoljnih. "Posebej
so pohvalili oskrbo s pitno vodo in ravnanje z odpadki, gasilsko službo in splošne zdravnike, večinsko so zadovoljni tudi
s plavalnim bazenom, športno dvorano, športnima parkoma
v Dašnici in na Rovnu, kulturnim domom ..." je našteval. Visoke podpore so bili deležni tudi muzej, vrtci in osnovna šola.

ŠTEVILNI NEZADOVOLJNI Z INŠPEKTORJI IN REDARJI
"Pri kolesarskih poteh je situacija ravno obratna, kar smo lahko pričakovali," je ugotavljal Šubic. Nezadovoljstvo je izrazilo
kar 311 anketirancev, pri sprehajalnih poteh pa je takšnih nekaj več kot dvesto. Približno toliko jih je opozorilo tudi na slabe
ceste in lokalne poti ter na pomanjkanje neprofitnih stanovanj. Razvidno je tudi, da niso zadovoljni z medobčinskim inšpektoratom in redarstvom, saj je z njim nezadovoljnih kar 271
anketirancev (skoraj 78 odstotkov), od tega 160 zelo, zadovoljnih pa zgolj 63 občanov. Takšen odziv je bil po besedah Šubica
dokaj pričakovan in je predvsem posledica številnih kršitev
glede hitrosti vožnje. Pri policijski dejavnosti je slika nekoliko
boljša, saj je dobra polovica sodelujočih zadovoljna z njo.

ŽELIJO SI TUDI KONKURENČNEGA TRGOVCA
"Iz rezultatov je razvidno tudi, da si želijo konkurenčni trgovski center, saj je več kot polovica oz. 186 nezadovoljnih s
trgovinami z osnovnimi živili." S parkirnimi površinami je
zadovoljna približno polovica anketirancev. Več kot dvesto si
jih želi boljšo gostinsko ponudbo, nizka je tudi raven zadovoljstva s turističnimi namestitvami, saj je z njimi nezadovoljnih okoli 250 sodelujočih.
O turizmu jih 237 oz. 68 odstotkov meni, da je neizkoriščena
priložnost za razvoj občine, 62 občanov je odgovorilo, da je
turističnih ponudnikov dovolj, treba je le dvigniti raven kakovosti, 32 pa jih je odvrnilo, da turizem ni pomembna in
prednostna dejavnost občine.
"Glede prireditev menim, da so ljudje z njimi relativno zadovoljni. Večinsko so odgovarjali, da jih je ravno prav." Takšen
odgovor je pri turističnih prireditvah dalo 185 občanov, pri
kulturnih 196 in pri športnih 212. Dobrih sto je bilo mnenja,
da jih je premalo, približno deset pa, da jih je preveč.

REZULTATI JIM BODO V POMOČ
"Anketa nam bo nedvomno v pomoč, da bomo sami še bolj
prepričani, v kaj se občina spušča, in da ne bomo silili v projekte, ki niso med prioritetami občanov. Velik poudarek bo na
poplavni varnosti, lokalnih cestah in javnih poteh ter seveda
na kolesarski povezavi, za katero upamo, da bo nekoč potekala tudi naprej do Škofje Loke. Zagotavljali bomo dobre bivanjske pogoje za družine, saj je naša prioriteta tudi ugodna
demografska slika, poskrbeli bomo tudi za starejše ..." je še
napovedal Matej Šubic.

SVETOVANJE ZA ZAPOSLENE

Želite pridobiti nova
znanja in kompetence?
Pri izbiri brezplačnega računalniškega ali jezikovnega
izobraževalnega programa, ki bo ustrezal
vašim potrebam in predznanju, vam bodo pomagali
svetovalci Ljudske univerze Škofja Loka.
Informacije: 04 506 13 80, info@lu-skofjaloka.si

Projekt Center za svetovanje in vrednotenje znanja zaposlenih Gorenjske
sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.
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Spletne prevare, lažno akviziterstvo in goljufije
SARA SCHWARZMANN, INŠTITUT
ANTONA TRSTENJAKA ZA GERONTOLOGIJO
IN MEDGENERACIJSKO SOŽITJE
Spletno nakupovanje postaja vse bolj
priljubljeno ne le med mlajšo generacijo,
ampak tudi med starejšimi. Prednosti,
kot so hiter dostop in prejem izdelka ter
možnost, da se na ta način izognemo nakupovalnim centrom, so se še izraziteje
pokazale med preteklo epidemijo. Te sisteme praviloma uporabljajo predvsem
računalniško bolj "pismeni" ljudje, toda
zaradi ugodnih cen in pretekle epidemiološke situacije so spletni nakupi postali
vse bolj pogosti tudi med manj veščimi
uporabniki spleta. Oboji pa so lahko, če
so nepazljivi, žrtve prevare.
Pri nakupu preko spleta je treba preveriti,
za kakšen izdelek gre in če je prodajalec
vreden zaupanja. Pozorni smo na ustrezno cenovno politiko, kakovosten opis
izdelka, informacije o vračilu in reklamacijah ter možnosti plačila. Še posebna

previdnost gre pri nakupu zdravil, saj vse
več prevarantov in lažnih akviziterjev trži
izdelke, ki niso pravi, za svoj izdelek ali
storitev pa zahtevajo visoko plačilo. Zdravila nakupujemo samo v lokalni lekarni
ali spletni lekarni, ki je registrirana pri
pristojnih nacionalnih organih.
Prodajalci spretno uporabljajo različne
prodajne strategije. Njihov glavni cilj je
prodaja in dobiček. Pri starejših ljudeh,
po možnosti socialno in materialno
ogroženih, tovrstni pristopi lahko zavedejo do te mere, da kupujejo stvari ali
storitev, ki je ne potrebujejo. Prodajalci
z dolgimi monologi po telefonu lahko
starostnika zmedejo; nemalokrat so na
začetku pogovora prijazni in ustrežljivi, kasneje pa se pritisk na starostnika
lahko stopnjuje z zastraševanjem. Najboljša preventiva je, da takšne pogovore
že v začetku vljudno zaključimo ter klic
prekinemo ali pa vsaj resno in pošteno
razmislimo, ali izdelek res potrebujemo.
V pretekli stiski, pa tudi v različnih osebnih

Človek med samostojnostjo
in odvisnostjo
Pomen pomoči bolnim, onemoglim in invalidnim
DR. JOŽE RAMOVŠ, INŠTITUT ANTONA
TRSTENJAKA ZA GERONTOLOGIJO IN
MEDGENERACIJSKO SOŽITJE
Če doma skrbite za starega, onemoglega
ali bolnega družinskega člana, spadate v
veliko nevidno družbo, ki šteje v Sloveniji
nad 200.000 ljudi – to je več kot desetina
vseh prebivalcev države. Priletnega družinskega člana, ki mu pešajo moči, oskrbuje doma vsak dan kakih 50.000 zakoncev – večinoma žene, ki so tudi same v
letih, svoje može. Svoje starše oskrbuje
približno 50.000 hčera in 30.000 sinov,
25.000 snah svojega tasta ali taščo, približno toliko bratov in sester svojega
brata ali sestro – večina od teh to dela
ob službi in skrbi za svoje otroke. Tudi
nad 20.000 sosedov priskoči na pomoč
svojim onemoglim sosedom po nekaj ur
tedensko.
Vse te ljudi imenujemo družinski oskrbovalci. Uporablja se tudi izraz nefor-

malni oskrbovalci, ki poudari razliko s
poklicnimi ali formalnimi oskrbovalci
– ti so zaposleni v domovih za stare ljudi ali v organizacijah za pomoč, oskrbo
in nego na domu.
Pomoč pri oskrbi in negi onemoglega ali
bolnega starega človeka je pomembna
in zelo zahtevna življenjska naloga. Da
bi jo lažje opravljali, je zelo pomembno,
da razumemo njen smisel za druge in za
nas same.
Pomena pomoči za drugega ni težko
najti: Poglejmo naš primer oskrbovanja
onemoglega starega ali bolnega človeka. Ta se s pomočjo drugih hrani, giblje,
ima poskrbljeno za čistočo, družbo in vse
druge vsakdanje življenjske dejavnosti,
ki jim ni kos sam. Če pomoč sprejema z
veseljem in hvaležnostjo, je veliko lažje
in prijetneje tistim, ki mu pomagajo.
Kakšno 'korist' pa imate bližnji od tega,
da pomagate onemoglemu? Svojci sami
pripovedujejo o notranjem zadovoljstvu,

stiskah, ki smo jim priča, se pojavi veliko
dobrega, pokaže pa se tudi nekaj slabega.
Tako so na primer med epidemijo stisko
in ranljivost starejših izkoristili prevaranti, ki so se izdajali za lažne prostovoljce,
ponudnike paketov hrane ali prodajalce
zaščitnih mask, rokavic ali razkužil. Storitve so ponujali pod pretvezo, da nudijo
pomoč. Podobno se dogaja še danes, zato
preden sprejmete pomoč, preverite, kdo jo
ponuja. Če je oseba pri ponujanju pomoči
vsiljiva, pomoč raje zavrnite ter se obrnite
na katero izmed poznanih vladnih ali nevladnih organizacij ali koga, ki ga poznate.
Nikoli neznancu ne izročite svojih osebnih dokumentov ali bančne kartice, saj
sta na žalost ranljivost in potreba po pomoči tudi priložnost za lopove. Če je možno, se izogibajte nakupom izdelkov, ki
se prodajajo od vrat do vrat, posebej če
prodajalca ne poznate, saj so ti izdelki
velikokrat nepreverjeni. Kot pri iskanju
pomoči, se tudi pri tem raje obrnite na
ljudi, ki so vam blizu in ki jim zaupate.

kako se ob oskrbovanju bližnjega učijo
odnosov z ljudmi, kako se odzvati, kadar
sami prejemajo kako pomoč. Pripovedujejo, da se vanje naseljuje zaupanje, da
bo tudi zanje nekdo poskrbel, ko obnemorejo – kajti čeprav smo v vlogi tistega,
ki pomaga, močni, je vsakdo izmed nas
kdaj nemočen, vsakdo je v čem nemočen in potrebuje pomoč. Največja korist
od pomoči nemočnim pa je to, da se učimo vživljati se v drugega, solidarno čutiti
z drugim in se prav odzivati na njegove
potrebe, da se učimo pristne človeške ljubezni. To so najvažnejše stvari za srečno
življenje. Učimo pa se jih lahko samo v
praksi vsakdanjega življenja, ko skrbimo
za pomoči potrebne, za otroke, za bolne
in za onemogle stare ljudi. Ko pomagamo onemoglim svojcem, se učimo biti
bolj človeški. Oskrbovanje onemoglih je
med najzahtevnejšimi šolami v življenju,
usposablja pa nas za najbolj pomembno
sestavino življenjskega zadovoljstva.
Pomislite na svoje izkušnje iz tega ali
preteklega obdobja: kakšno izkušnjo
s pomočjo bolnemu ali onemoglemu
imate vi – pri čem ste drugemu pomagali in kaj ob tem prejeli?
Več na to temo lahko preberete v knjigi
Integrirana dolgotrajna oskrba, Inštitut
Antona Trstenjaka, 2020.
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Zdravje v občini Železniki

Prostovoljcev jim ni manjkalo

ANA ŠUBIC

ANA ŠUBIC

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) je pripravil posodobljene podatke o zdravju prebivalcev v slovenskih občinah. Objavljeni so na spletni strani Zdravje v občini (obcine.nijz.si) v zavihku
2020. Iz podatkov za občino Železniki lahko med drugim razberemo, da je bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev trajala
povprečno 14,7 koledarskega dneva na leto, v Sloveniji pa 16,4
dneva. Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila
1,1 na 1000 prebivalcev (35–74 let), na ravni države je znašala
2,1. Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih
obravnav zaradi zlomov kolka 6,8 na 1000, v Sloveniji pa 6,5. Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka,
je bil nižji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen prav
tako. Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju. Stopnja umrljivosti zaradi samomora je v občini
Železniki znašala 41 na 100 tisoč prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva so znova pokazali
visoko odzivnost občanov v presejalnih programih. Odzivnost v
Program Svit – presejanju za raka debelega črevesa in danke je
bila 78,9 odstotka, kar je približno 15 odstotkov več kot na državni ravni, v Programu Zora – presejanju za raka materničnega
vratu pa 79,1 odstotka, medtem ko je bila v Sloveniji 71,7 odstotka. Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju. Delež
prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je znašal 8,8
odstotka in je bil podoben kot na državni ravni. Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila
2,1 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.

S preklicem epidemije so konec maja tudi v Železnikih deaktivirali
Občinski štab Civilne zaščite. Kot je pojasnil župan Anton Luznar,
se jim je v času karantene za pomoč ponudilo kar 50 prostovoljcev.
"Aktivirali smo jih deset in na začetku tri sodelavce iz občinske
uprave." Za razvoz hrane so jim dali na razpolago občinski avto,
a so prostovoljci večinoma uporabljali svoja vozila. Kosila je kuhal Igor Marin, od 255 so jih 46 dostavili brezplačno zaradi socialnih razmer prejemnika. Razdelili so tudi 31 paketov suhe hrane,
od tega 17 brezplačno. Za dostavo zdravil iz lekarne so imeli zgolj
en primer. Poleg rednega obveščanja na občinski spletni strani so
šestkrat poslali obvestila vsem gospodinjstvom. Poskrbeli so za
varen vstop v zdravstveni dom, ki so ga opremili z domofonom in
vitrino za obvestila, poleg tega so kupili 30 zaščitnih plaščev za
zdravnike in 12 za patronažni sestri, je pojasnil župan. Nakupili
so tudi razkužila in zaščitne maske. V času velikega pomanjkanja
jim jih je uspelo dobiti dva tisoč, dodatnih dvesto pa so jih kupili
še v lekarni. Po gospodinjstvih so razdelili komplete za izdelavo
mask za enkratno uporabo. Domel je imel možnost dobave zaščitnih mask iz Kitajske in je to ponudil tudi občini, ki se je odločila
za naročilo 20 tisoč mask. "Plačali smo samo maske, saj je Domel
v celoti kril stroške prevoza, za kar smo zelo hvaležni," je poudaril.
Maske so sicer prejeli nekoliko kasneje, kot so načrtovali, a so sedaj dobro preskrbljeni z njimi za morebitni drugi val koronavirusa.
Po podatkih župana je občina imela 17.500 evrov stroškov, povezanih z epidemijo. Prijavili so jih na solidarnostni sklad in upajo, da
jim jih bodo v celoti povrnili.

26

26

let tradicije

let tradicije

Ob izgubi Vaših najdražjih smo Vam na voljo za svetovanje in na vašo željo za Vas
v celoti opravimo vse storitve potrebne za pogrebno slovesnost.

za pokopališča: Davča, Dražgoše, Selca, Sorica, Zali Log, Železniki
• prevozi od kraja smrti

(na dom, v mrliško vežico, na upepelitev, po Sloveniji in v tujini)

• prodaja pogrebne opreme
• postavitev odra na domu
• dobava in dostava žalnih aranžmajev
• naročilo pevcev in trobente
• naročilo bele golobice
• povečava in okvirjanje fotografije pokojnega

• fotografiranje in snemanje pogreba
•
•
•
•
•
•
•

posredovanje osmrtnic
izkopi klasičnih in žarnih jam
urejanje pokopališč in grobov
klesanje in zlatenje črk
prekopi
ureditev dokumentacije
svetovanje
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Okusi Škofjeloškega
Povabilo na srečanje s kuharskim mojstrom g. Urošem Štefelinom, ki bo 15. junija
v Crngrobu
KRISTINA MIKLAVČIČ, RAZVOJNA AGENCIJA SORA
Kot smo vas že obveščali, smo letos začeli izvajanje projekta Okusi Škofjeloškega, ki ga Razvojna agencija Sora izvaja v
partnerstvu z OOZ Škofja Loka, KGZS – Kmetijsko gozdarskim
zavodom Kranj in Društvom za razvoj podeželja Resje.
S povezovanjem ponudnikov lokalnih živil in gostinskih ponudnikov, vključno s turističnimi kmetijami, želimo partnerji prenoviti obstoječo kulinarično ponudbo in jo nadgraditi z
vključitvijo novih jedi ter hišnih specialitet, ki temeljijo na
uporabi lokalnih surovin, tradiciji in sodobni kulinariki. Aktivnosti z gostinskimi ponudniki, turističnimi kmetijami in
lokalnimi pri/predelovalci bomo zaokrožili z novim turistično-kulinaričnim produktom – Kulinaričnim festivalom. Strokovno bo aktivnosti usmerjal tudi priznani slovenski kuharski mojster g. Uroš Štefelin, ki je med drugim prejel tudi naziv
Chef tradicije 2020.
Z namenom vzpostavitve kulinarično zanimive destinacije in
turistične obogatitve vas v okviru tega projekta v ponedeljek,

15. junija, ob 9. uri vabimo na uvodno motivacijsko srečanje
na Turistično kmetijo Pri Marku v Crngrobu, kjer bosta g.
Uroš Štefelin in ga. Marcela Klofutar iz Vile Podvin predstavila izkušnje in pomen povezovanja gostinskih ponudnikov in
ponudnikov lokalnih živil, izkušnje glede organizacije in izvedbe vedno bolj prepoznavnega turističnega dogodka Okusi
Radol'ce in vključevanja v druge turistične projekte. Predstavila se bosta tudi gostinec in lokalni ponudnik, ki soustvarjata kulinarično in turistično podobo Radovljice z okolico. Prijave na srečanje so obvezne in jih zbirajo na Turizmu Škofja
Loka (04/517 06 02, andreja.kriznar@visitskofjaloka.si) in OOZ
Škofja Loka (04/ 50 60 200, julija.primozic@ozs.si).
Projekt sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v
okviru Programa razvoja podeželja 2014–2020. Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja za
obdobje 2014–2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano. Za vsebino aktivnosti je odgovorna Razvojna agencija Sora.

Vabljeni k sodelovanju pri popisu starih hišnih imen
Letos nadaljujemo popis hišnih imen na območju vasi Davča in Podporezen.
KRISTINA MIKLAVČIČ, VODJA PROJEKTA
RAZVOJNA AGENCIJA SORA
Hišna imena so odraz dediščine naših krajev in narečnih govornih posebnosti. Izoblikovala so se na podlagi značilnosti določenega območja, prebivalcev, ki tu živijo, in njihovih dejavnosti.
Zanimivo je, da se na podeželskih območjih ljudje bolje poznajo
po hišnih imenih kot po priimkih, kljub temu pa določena imena izginjajo iz vsakdanjega govora oz. so že pozabljena.
Z namenom, da preprečimo njihovo izginotje in da razširimo
uporabo hišnih imen, smo v okviru projekta "Stara hišna imena – obraz dediščine naših krajev", ob sofinanciranju Občine
Železniki in strokovni podpori Razvojne agencije Zgornje Gorenjske, v preteklih treh letih že opravili podroben pregled nekdanjih in današnjih hišnih imen, preverili njihovo pojavljanje
v zgodovinskih virih in uporabo v narečnem govoru med domačini v 14 vaseh/naseljih občine in pri tem popisali 278 imen,
ki se med ljudmi še uporabljajo. Letos pa nadaljujemo popis
hišnih imen na območju vasi Davča in Podporezen.
Ob zaključku popisa bodo zainteresirani lastniki hiš, tako kot
v prejšnjih popisih, prejeli tudi glinene tablice z napisom hišnega imena v narečju, vsi zbrani podatki bodo evidentirani v
spletnem leksikonu www.hisnaimena.si, izdelana pa bo tudi
publikacija v tiskani obliki z zbranimi hišnimi imeni lanskega in letošnjega popisa in posebnostmi na to temo.
Če kot prebivalci teh vasi oz. občani poznate kakšno zanimivo zgodbo tako o svojem hišnem imenu kot tudi o drugih

imenih, razpolagate s fotografijami domačij ali celo poznate
razlago, kako je ime nastalo, in ste pripravljeni te podatke deliti z drugimi ter s tem prispevati tudi k vsebini publikacije o
hišnih imenih, vas pozivamo k sodelovanju. Ker verjamemo,
da želite negovati lokalno identiteto, vas vabimo, da nam pišete na e-naslov kristina.miklavcic@ra-sora.si, pokličete po
tel. št. 04/ 50 60 225 ali se osebno zglasite na Razvojni agenciji
Sora v Škofji Loki (Poljanska cesta 2).

Bralci spet med policami
Krajevna knjižnica Železniki, ki je bila zaradi epidemije sprva zaprta, nato pa so z 21. aprilom omogočili izposojo gradiva po predhodnem naročilu, je 5. maja znova začela delovati po veljavnem
urniku, seveda z določenimi omejitvami in v skladu z navodili
NIJZ. Bralci so lahko vrnili izposojeno gradivo, ne pa tudi dostopali do knjižnih polic, zato jim je knjižničarka pripravila želeno
literaturo. Po 19. maju so se obiskovalci že lahko sprehodili po
knjižnici in sami izbirali gradivo, seveda pa to poteka v skladu z
določenimi zaščitnimi ukrepi – uporabo maske in razkuževanjem
rok. V juniju je knjižnica odprta v torek, četrtek in petek od 14.
do 19. ure ter ob sredah med 10. in 15. uro. Julija in avgusta velja
poletni urnik; obratovalni čas je vsak torek in četrtek od 13. do
19. ure. V knjižnici so ob tem opozorili še na možnost izposoje
e-knjig v slovenščini preko spletnega portala Biblos, kjer je na
voljo skoraj tisoč naslovov.
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Odlično družinsko podjetje
ANA ŠUBIC
Družba EY Slovenija je letos že petič zapored podelila nagrado odličnosti
družinskemu podjetju. Tokrat so jo prejeli v Lotrič Meroslovju. Selško podjetje s tridesetletno tradicijo je komisijo prepričalo s svojo uspešnostjo,
dolgoročno naravnano strategijo, inovativnostjo ter dobrim in preglednim
vodenjem, tako družinskim kot korporativnim. "Družinsko podjetje je preplet vrednot, pri čemer se zavedamo tako emocionalne kot tudi racionalne
podlage, ki nas pri tem usmerjata. Gre za tek na dolge proge, kar po mojem
mnenju predstavlja privilegij, saj voditelji družinskih podjetij nimamo na
razpolago zgolj nekaj let, da se izkažemo, naš uspeh pa se ne meri le s
finančnimi kazalniki. V trenutni situaciji je bilo tako naše glavno prizadevanje usmerjeno v ohranitev prav vseh delovnih mest. To smo dosegli z
usmeritvijo na nova področja ter razvojem produktov in storitev kot odgovor na nastale razmere. Družinska podjetja imamo namreč željo po preživetju zapisano v sam DNK," je poudaril lastnik in generalni direktor Marko
Lotrič. V podjetju so poleg njega aktivni še štirje družinski člani: njegova
žena in namestnica Mojca ter otroci Katja kot finančna direktorica, Mitja,
ki je direktor hčerinskega podjetja Lotrič Certificiranje, in Maja, direktorica
hčerinskega podjetja PSM merilni sistemi. Družinske odnose znotraj poslovnega okvirja so uredili s sestavo družinske ustave, ki usmerja njihove
vloge, vrednote, vidike nasledstva in razvoja podjetniške družine. Ta sicer
šteje 150 strokovnjakov z najrazličnejših področij meroslovja. Skupino poleg krovnega podjetja Lotrič Meroslovje tvorijo še štiri hčerinska podjetja v
Sloveniji in šest v tujini.

Prodaja v času nestabilnih
razmer
ANA ŠUBIC
Razvojna agencija Sora v okviru projekta Spodbujanje podjetništva na Loškem vabi na brezplačno delavnico Prodaja
v času nestabilnih razmer, ki bo v ponedeljek, 22. junija,
od 17. do 20. ure v veliki sejni sobi Upravne enote Škofja
Loka (Poljanska cesta 2). Predavateljica bo Mateja Milost,
direktorica podjetja Fimago in predavateljica na Univerzi
v Novi Gorici. Udeleženci bodo spoznali, kako prilagoditi
poslovanje na nove razmere, obrniti situacijo sebi v korist,
jo izkoristiti za rast in razvoj, kako najti nove priložnosti za
učinkovitejšo prodajo in kako pogledati posel iz drugega
zornega kota, da bi izšli iz krize kot zmagovalci. Dotaknili se
bodo tudi spremenjenih potreb in pričakovanj strank, nujnih pogojev za ohranjanje obstoja in zagotavljanja uspeha
podjetja na trgu, krize kot priložnosti za povečanje ugleda in
obsega poslovanja, prožnosti kot novega načina delovanja v
podjetju, vlog in nalog vsakega zaposlenega v novi situaciji,
sprememb v komuniciranju, vrednot, ki nas v novi realnosti
še bolj povezujejo ... Izvedbo delavnice so finančno podprle
vse štiri škofjeloške občine, tudi Železniki. Število mest je
omejeno. Obvezne so prijave do srede, 17. junija, na e-naslov info@ra-sora.si, pri čemer je treba navesti kontaktne
podatke (ime, priimek, naslov).

Novi prostori za vse intenzivnejše razvojne aktivnosti
Stavba, ki nas pozdravi ob vstopu v Železnike, je v teh dneh dobila nove uporabnike. Z začetkom meseca junija
je v prenovljenih prostorih zaživela nova lokacija hčerinskega podjetja LOTRIČ Certificiranje.
Selitev s kranjske lokacije
Prenova objekta sicer še ni v celoti zaključena. V prvi fazi se je izvedla prenova pritličja
stavbe, kjer ima po novem prostore hčerinsko
podjetje LOTRIČ Certificiranje. To podjetje je
bilo stanovljeno leta 2012, do nedavnega pa
je imelo svoje prostore v Kranju. Podjetje izvaja storitve preskušanja materialov in proizvodov ter varnosti pri delu in požarne varnosti,
večina strank pa prihaja s področja avtomobilske, plastične in gumarske, kovinske in elektro

industrije. S selitvijo na novo lokacijo v Železnike je podjetje LOTRIČ Certificiranje pridobilo povsem prenovljene prostore, kar bo poleg
drugih ugodnosti prineslo tudi večjo povezanost z matičnim podjetjem v Selcih.
Večji razvojni projekti
V prihodnjih mesecih bodo obnovitvena
dela zaključena tudi v prvem nadstropju, kar
bo omogočalo selitev celotnega razvojnega
oddelka, ki ima trenutno svoje prostore v

podjetju LOTRIČ Meroslovje v Selcih. Novi,
predvsem večji prostori bodo omogočali
nadaljnjo širitev razvojnih projektov. Teh ni
malo. Poleg razvoja lastnih merilnih sistemov TRAMES za merjenje dimenzij in drugih
lastnosti izdelkov ter pametnega merilnega
sistema EXACTUM za spremljanje pogojev
okolja in vzorcev je ekipa razvoja veliko svoje
energije in časa namenila predvsem razvoju
prototipa medicinskega ventilatorja, v podjetju pa nudijo tudi novo storitev preskušanja obraznih mask.
Jeseni v novi preobleki tudi zunanjost
stavbe
V mesecu septembru naj se bi predvidoma
zaključila tudi prenova fasade objekta, kar
bo prispevalo k boljši energetski učinkovitosti stavbe ter lepši in bolj urejeni podobi
našega kraja.
Tatjana Jelenc

Sodelavke in sodelavci podjetja LOTRIČ Certificiranje so z mesecem junijem pridobili
nove prostore v poslovni enoti Železniki. V jesenskih mesecih naj bi poleg prenovljene
notranjosti v novi podobi zaživela tudi zunanjost stavbe.
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Kaj bo s poletnimi prireditvami
Čipkarski dnevi so prestavljeni, Dan teric kot običajno načrtujejo sredi avgusta ...
ANA ŠUBIC
Zaradi epidemije koronavirusa so tudi na Selškem v zadnjih
mesecih odpadle številne prireditve oz. so jih prestavili na
kasnejši čas. To se je zgodilo tudi letošnjim, že 58. Čipkarskim
dnevom, ki bi morali potekati od 24. do 28. junija, a so se zaradi negotovih razmer glede izvedbe že konec aprila odločili, da
jih prestavijo na jesen – na čas od 16. do 21. septembra. Takrat
bodo izvajali tudi projekt Prostovoljstvo ohranja evropsko
dediščino živo: mladi za evropska mesta – mesta za mlade,
za katerega je Občini Železniki uspelo pridobiti 25 tisoč evrov
evropskih sredstev. "Dogodki, ki smo jih navajeni iz preteklih
let, bodo letos žal nekoliko okrnjeni, bodo pa vsi ostali izvedeni na kakovostni ravni – tako kot najbolj znamo. Skupaj
bomo poskrbeli, da se tradicija praznika čipke v Železnikih
nadaljuje," pravi predsednik Turističnega društva Železniki
(TD) Tomaž Weiffenbach.

ZNOVA TUDI PRIKAZ NA STATVAH
V TD Davča se že pripravljajo na Dan teric. Načrtujejo ga tretji
konec tedna v avgustu. Predsednik TD Davča Lojze Jelenc pravi, da so optimistični in verjamejo, da bodo razmere v tistem
času omogočale izvedbo. V soboto, 15. avgusta, nameravajo
obravnavati eno od aktualnih tem, lani je bila to denimo problematika divjih zveri, zvečer pa bo zabava z Veselimi svati.
Naslednji dan bodo pripravili še kulturni program, etnografski prikaz predelave lanu in veselico z Veselimi Begunjčani.
Jelenc je tudi povedal, da jim je za potrebe prikaza uspelo dobiti statve, ki jih sedaj obnavljajo, podaril pa jih jim je Janez
Trdina iz Martinj Vrha.

GROHARJEV TEDEN MALCE OKRNJEN
Prosvetno društvo Ivan Grohar iz Sorice se pripravlja na 33.
Groharjev teden, ki bo po besedah predsednice Polone Pintar letos malce okrnjen. "V soboto, 20. junija, ob 10. uri v
Groharjevi hiši načrtujemo likovno delavnico, ki jo bo vodil
Miro Kačar. V nedeljo ob 15. uri Groharjev teden nadaljujemo in hkrati zaključujemo s Festivalom družabnih iger, ki

ga pripravljajo učenci iz Sorice v okviru turističnega krožka
pod mentorstvom Monike Gasser in Bernarde Kejžar. Zbrali
se bomo na igrišču v Sorici, kjer bo kratek kulturni program
in razlaga navodil o poteku druženja. Različne igre se bodo
igrale po postajah po Sorici." V primeru dežja bo dogajanje v
Groharjevi dvorani.

KRAWAL PREDVIDOMA V AVGUSTU
Kulturno društvo (KD) Rov je 27. festival Krawal načrtovalo
17. in 18. julija, a so po nedavnem sestanku organizacijskega
odbora sklenili, da bodo termin zamaknili predvidoma za en
mesec, saj je po njihovem preveč neznank, dodatne zahteve
NIJZ in vlade pa so premalo dorečene.
KD Rov skrbi tudi za koncerte v okviru projekta Vidra NI riba,
ki ga prirejajo v sodelovanju z Javnim zavodom Ratitovec. Konec januarja sta bife pri bazenu napolnila Drajnarjuva vampa,
marčevski koncert džezovsko-trubaškega tria Pantaloons so
morali prestaviti, prav tako ni bilo aprilskega koncerta zasedbe 3=pjančki. Sredi maja so gostje na terasi lahko spremljali
projekcijo koncerta zagrebške kantavtorice Sare Renar. V soboto, 20. junija, že načrtujejo koncert v živo, gostili bodo Dežurne
krivce iz Prlekije, trije koncerti pa so predvideni še za jesen.

PRAZNIK ZELJA MALCE KASNEJE
Koronavirus je ponagajal tudi organizatorjem iz Kulturnega
in turističnega društva (KTD) Zali Log. Maja je odpadel Zelefest, ki ga letos ne bo. "Zato pa načrtujemo ob koncu šolskega
leta, če bo izvedljivo, drugače pa ob zaključku počitnic, prireditev pod okriljem našega turističnega podmladka 'Lepo je,
kjer si doma' in v avgustu 'Plaža party'. Smo se pa odločili,
da to letos izpeljemo v manjšem obsegu," je povedala predsednica KTD Klavdija Škulj. Jeseni načrtujejo tudi tradicionalni
Praznik zelja, ki so ga zaradi prestavitve Čipkarskih dnevov
zamaknili na malce kasnejši termin, in sicer na čas od 25. do
27. septembra.
Ob rahljanju ukrepov za zajezitev virusa so v naslednjih tednih predvideni tudi številni drugi dogodki. Zbrali smo jih v
koledarju prireditev na 31. strani.

Prvomajska budnica
Epidemija jo je zagodla tudi Pihalnemu orkestru Alples Železniki
pri izvedbi tradicionalne prvomajske budnice. "Budnico smo izpeljali nekoliko drugače – dobesedno izpeljali. Na prikolico smo
naložili zvočnike in preko njih predvajali koračnice, ki jih imamo
posnete na naših CD-jih. Zapeljali smo se po krajih, kjer po navadi
igramo budnico," je povedal predsednik orkestra Matic Prevc. Začeli so na Zalem Logu, se zapeljali po Železnikih od Plavža preko
Racovnika in Češnjice do Studena, naredili ovinek skozi Dašnico
ter se skozi Log in Rudno odpeljali v Dražgoše. Od tam so budnico
nadaljevali skozi Kališe in jo sklenili v Selcih. "Ljudem smo želeli
dati malo optimizma v teh težkih časih in upanja, da bomo skupaj
čim hitreje življenje vrnili v normalno stanje," je poudaril Prevc.

Melodije koračnic so tokrat prihajale iz zvočnikov.
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Gostišče
Pri Zalogarju
Tridesetletna tradicija se spogleduje
s sodobnostjo.
Vsaka stvar je za nekaj dobra, pravi pregovor. Za nedavno epidemijo tega seveda ne moremo reči, je bila pa odlična priložnost za
pridne lastnike Gostišča Pri Zalogarju v Dolenji vasi, ki so v tem času
prenovili in modernizirali sobe. Restavracija sama je bila deležna temeljite prenove dobro leto prej, tako je celotna gostilna po dobrih
tridesetih letih delovanja zasijala v osveženi podobi.
Gostišča Pri Zalogarju na Bukovškem polju v Dolenji vasi ne morete zgrešiti. Nanj vas še pred vasjo opozarjajo visoka drevesa lipe,
kostanja in orehov, ki v poletnih mesecih nudijo senco in prijeten
hlad. Tradicija gostinstva se pri Košmeljevih prenaša iz roda v rod.
Dobro sodelovanje sedaj že tretje generacije družine Košmelj in pridnih ter zanesljivih sodelavcev je prav gotovo ključ do uspeha. Z
gostinstvom se je začel ukvarjati že oče, nadaljeval pa bo sin Žan, ki
je pred nedavnim zaključil gostinsko šolo. Pravijo, da žena podpira
tri hišne vogale. To velja tudi pri družini Košmelj, saj, kot pravi šef
Janez, brez žene in hkrati odlične kuharice Neže ne bi šlo. V veliko
pomoč je že mladi naslednik Žan, ko pa je gostišče nabito polno,
pa s svojim znanjem in izkušnjami na pomoč priskoči tudi nekdanji
kuhar Ivo.
Dnevna ponudba zajema širok nabor vseh vrst jedi, od tistih, ki
predstavljajo železni repertoar domačih slovenskih gostiln, do izbrane ponudbe oz. specialitet, med katerimi je treba posebej omeniti srno po kmečko z domačimi svaljki, pijana telečja jetrca na ocvrti čebuli in ne nazadnje odlične hišne sladice. Če si boste zaželeli
samo malico, tudi ne bo težav, privoščili si boste lahko katero od

Zalogar že na zunaj kaže prenovljeno podobo.

Prenovljena jedilnica

enolončnic, obaro z žganci, žrebičkov golaž in še se bo kaj našlo. V
kuhinji dajejo prednost zdravi domači hrani s škofjeloških hribov,
zato so tudi partnerji v projektu Okusi loškega podeželja. So tudi
člani društva Sommelier Slovenije, kar potrjuje, da boste pri Zalogarju lahko okušali vina uveljavljenih slovenskih in tudi nekaterih
tujih vinarjev.
V gostišču imajo tudi ločen prostor za različna praznovanja zaključenih družb in zunanjo brunarico s kaminom. V poletnih mesecih
gostilničar Janez tudi sicer celotno gostinsko ponudbo preseli v
brunarico in v njeno okolico, saj je poletno vročino lažje prenašati
na vrtu v prijetni senci orehov. Lepo vabljeni poleti in pozimi, vedno
vam bo prijetno in toplo.
V Gostišču Pri Zalogarju želijo, da vam bo nova podoba gostišča
všeč in da se boste radi vračali. Oglasite se s prijatelji ali poslovnimi
partnerji, veseli bodo vsakega gosta. Dobrodošli!

Brunarica – primerna za zaključene družbe

GOSTIŠČE »PRI ZALOGARJU«
Košmelj Janez, s. p.
Odprto: od 11. do 22. ure, ob torkih in sredah zaprto.
Telefon: 04/ 500 5000, e-pošta: gostisce.zalogar@siol.net
www.zalogar.si

18 | JAVNI ZAVOD RATITOVEC

Z veseljem smo ponovno z vami
Sedaj poslujemo že na skoraj vseh lokacijah, bazena in savn pa do počitnic zaradi
dokaj neživljenjskih pogojev po vsej verjetnosti ne bomo odprli.
JAVNI ZAVOD RATITOVEC
Življenje po koronaepidemiji se počasi vrača v normalne tirnice. No, težko rečemo, da v take kot pred epidemijo, saj se
nam je v zadnjih mesecih življenje postavilo precej na glavo,
vračanje je počasno, tudi naš način obnašanja se je pri marsičem spremenil. Bolj smo zadržani, odmaknjeni eden od drugega, spremenili smo odnos do materialnih dobrin, skratka,
ne upamo zaživeti tako sproščeno kot nekoč. Pa kljub temu
moramo živeti dalje, delati, se družiti, zabavati in potovati.
V to novo realnost smo vstopili tudi v Javnem zavodu Ratitovec,
ko so se začeli sproščati ukrepi, povezani s koronavirusom. Kot
prvo smo odprli teniško igrišče, v začetku maja smo z veseljem
odprli zunanjo teraso v bifeju na bazenu, sedaj lahko vstopamo
tudi že v notranjost. Hitro smo odprli tudi muzej in TIC. V nadaljevanju so se odprla vrata športne dvorane, športnega parka
in otroških igrišč. Kot zadnje so za odprtje dobila dovoljenja še
bazen in savne, vendar pa obojega tja do počitnic po vsej verjetnosti ne bomo odprli, saj so pogoji še dokaj neživljenjski in je
težko zagotavljati vse predpise Nacionalnega inštituta za javno

Športni park Dašnica
zdravje. Tako sedaj poslujemo že skoraj na vseh lokacijah, tudi
na terasi lokala na Športnem parku Dašnica. Smo odgovorni in
spoštujemo vsa priporočila, ki so potrebna za varovanje pred
novimi okužbami, zato je obisk pri nas varen.

Brezplačno vodenje po starem delu Železnikov
JAVNI ZAVOD RATITOVEC, FOTO: ANŽE KRAJNIK
Epidemija koronavirusa je prizadela prav vsa področja našega življenja. Tudi turizem, ki se je tako v Sloveniji kot po celem svetu ustavil. Prav v pomladnem času v Muzeju in TIC-u
Železniki sprejmemo večje število šolskih in odraslih skupin,
ki jim razkažemo našo zgodovino in jih popeljemo skozi stari del Železnikov. Tudi letos smo imeli precej najav, pa se je
zadeva obrnila v čisto drugo stran. Stran, ki si je nismo predstavljali in niti mislili, da se življenje lahko dejansko ustavi.
Pa se je.
Sedaj bo treba vložiti veliko napora, da goste ponovno pripeljemo v naše kraje. Skupaj s ponudniki turističnih nastanitev
v občini smo se sestali in dogovorili, da stopimo skupaj pri
promociji Selške doline in vsak od nas gostom nekaj ponudi.
Za večjo prepoznavnost Selške doline smo na Facebooku uredili stran z naslovom Selška dolina – Svet pod Ratitovcem.
Dogovarjamo se tudi za različne načine oglaševanja po Sloveniji. Z oglaševanjem in pojavljanjem v medijih želimo spodbuditi večje zanimanje za obisk prelepe Selške doline.
V Javnem zavodu Ratitovec se ponudbi pridružujemo z brezplačnim vodenjem po starem delu Železnikov in z vodenjem
po zbirkah Muzeja Železniki. Prav vse, tudi vas, domačine,
vabimo na sprehod po Železnikih in ogled muzeja. Na brezplačna vodenja po starem delu Železnikov vas vabimo vsako
soboto v juliju in avgustu. Dobimo se ob 10. uri na 'plac' pred
cerkvijo sv. Antona, od koder vas bo turistična vodička popeljala na ogled starega dela Železnikov.

Brezplačno vodenje bo potekalo vsako soboto v juliju in avgustu.
Vabljeni!
Muzej Železniki bo v juliju in avgustu odprt po poletnem času:
torek in sreda od 9. do 15. ure, četrtek, petek in sobota od 9. do
17. ure ter nedelja od 13. do 17. ure. Kot dodatno ponudbo vam
vsak petek v juliju in avgustu ob 10. uri nudimo voden ogled
po zbirkah, ki se mu lahko priključite z nakupom muzejske
vstopnice. Pri vodenju bomo upoštevali takratna priporočila
NIJZ za varen obisk muzeja.
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Escape – Pobeg iz mesta
JAVNI ZAVOD RATITOVEC, FOTO: ANŽE KRAJNIK
Javni zavod Ratitovec in Zadruga Lokatour iz Škofje Loke smo
partnerji v projektu Igrifikacija starih mestnih jeder Škofje
Loke in Železnikov. Projekt je sofinanciran iz sredstev Republike Slovenije in Evropske unije iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in smo ga začeli v lanskem letu. Cilj projekta
je vzpostavitev novega inovativnega turističnega produkta,
ki bo pripomogel k prepoznavnosti lokalnega območja. Vsak
izmed partnerjev je v svojem lokalnem okolju razvijal svojo
pot, ki temelji na principu "pobega", "lova na zaklad" in "pripovedovanja zgodb". Obiskovalci bodo z aktivnim sodelovanjem,
osebnim izkustvom in spoznavanjem doživeli in spoznali lokalno okolje na njim zanimivejši način. Z izdelavo teh dveh
poti želimo povečati število obiskovalcev in oživiti kraj.
Zadruga Lokatour pripravlja pot po mestnem jedru Škofje
Loke. Pot z naslovom Skrivnost Margaretinega prstana bo
udeležence popeljala dobrega pol stoletja v preteklost in s pomočjo navodil in različnih nalog bodo morali najti Margaretin prstan.
Železniki so znani po železarstvu in fužinarstvu, zato je tudi
pot zasnovana na tej zgodbi. Udeleženci bodo na poti odkrivali skrivnosti 'fužinarjevega ingota', reševali naloge in s pravimi rešitvami prišli do končnega cilja in skrivnosti. Igro smo
zasnovali tako, da lahko sodeluje od dve do šest oseb, primerna je tako za posameznike kot družine. Več o sami igri vam

Poletna muzejska noč
ANA ŠUBIC
V okviru Poletne muzejske noči bo v soboto, 20. junija, med 18. in
22. uro prost vstop v Muzej Železniki. "Ob 19. uri bomo predstavili
staro otroško družabno igro, ki so jo v Železnikih imenovali klincanje in je že kar pozabljena. Občane vabimo, da pridejo, si ogledajo
muzej, posedijo na muzejskem dvorišču, poklepetajo, se poskusijo
v družabni igri …" pravi Katja Mohorič Bonča, kustosinja in članica
Muzejskega društva (MD) Železniki, ki je prav tako vpeto v pripravo
dogodka. Že pred časom je oživela tudi muzejska galerija. V njej
si lahko do 12. junija ogledate razstavo Zgodovinskega arhiva Ljubljana z naslovom Slovenci, začenjajo se novi časi ... (1918–1920),
ki se osredotoča na prva leta po koncu prve svetovne vojne. "Po
pričakovanjih sicer ni navala, so pa posamezni obiskovalci, ki si za
ogled vzamejo precej časa, ker je razstava vsebinsko zelo bogata,"
je pojasnila Katja Mohorič Bonča. V petek, 19. junija, ob 18. uri pa
MD Železniki že vabi na odprtje slikarske razstave Vinka Hlebša,
14. avgusta se bo, prav tako s slikami, predstavil Tone Benedik,
16. septembra pa načrtujejo razstavo na temo čipkarstva. V MD
Železniki se že pripravljajo tudi na taljenje po starem. Društvena
ekipa bo 20. junija na povabilo Gornjesavskega muzeja sodelovala
na dogodku na Jesenicah, taljenje v Železnikih pa načrtujejo 22.
avgusta. Obisk Štalce so predvideli konec septembra.

www.gorenjskiglas.si

ne izdamo. Rezervirajte svoj termin na spletni strani Javnega
zavoda Ratitovec in pokukajte v reševanje skrivnosti 'fužinarjevega ingota'.
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V ameriški reviji tudi sekulje iz Dolenje vasi
Ameriška fotografska zveza PSA je v svojo majsko revijo uvrstila tudi Žabjo svatbo –
prispevek in kar štirinajst fotografij Aleksandra Čufarja, eno celo na naslovnici.
ANA ŠUBIC
Od odobritve do objave Žabje svatbe v
PSA Journal je sicer minilo dobro leto
dni, a je bil fotograf iz Železnikov na
koncu zelo zadovoljen, saj so mu poleg
obsežnega prispevka objavili kar trinajst fotografij in še naslovnico. Nanjo
se mu je uspelo prebiti kot prvemu slovenskemu fotografu. Deležen je bil celo
čestitk Elene McTighe, predsednice PSA,
ki sicer povezuje fotografe z vsega sveta.

ZA DOBER POSNETEK TUDI V VODO
Čeprav je kot izjemen ljubiteljski fotograf
v tridesetih letih osvojil že več kot 1100
nagrad na natečajih po vsem svetu, je
Čufar, sicer član Fotografskega društva
Jesenice, ponosen tudi na svoj najnovejši dosežek. Ne nazadnje gre za plod njegovih dolgoletnih prizadevanj. Vrsto let
je vsako pomlad dolge ure preležal pred
mokrišči, da mu je uspelo v objektiv ujeti
žabe, ki so sicer zelo plahe. V želji, da bi
se jim lahko še bolj približal in posnel še
boljše fotografije, je nemalokrat do pasu
ali pa še globlje zabredel v mrzlo vodo in
čakal … Tako je bilo denimo tudi aprila
2000, ko je blizu Kočevja po dveh urah
in pol prezebanja v vodi posnel krastačo, ki je pokukala na gladino, povsem
prekrito z vodno lečo. "Ko sem začel lesti
proti njej, je izginila v vodo, nato pa sem

Aleksander Čufar / Foto: osebni arhiv

Zelena rega iz okolice Žalca

mirno ležal, da bi prišla ven. Naenkrat
sem zaslišal pljusk in prijateljev smeh.
Dvignil sem glavo in žaba je sedela na
objektivu. Ko me je videla, je skočila nazaj v vodo, a je čez 30 sekund spet pogledala ven, za kratek čas, a mi je uspelo
narediti nekaj posnetkov ..." Takrat je
nastal njegov prvi posnetek žabe, s katerim je požel velik uspeh. Zanj je prejel
več kot 50 nagrad po vsem svetu, največ
mu pomeni zmaga v kategoriji dvoživk
na naravoslovni razstavi Projekt nature
& fotografie Glanzlichter 2001 v Nemčiji.
Krastača, obdana z vodno lečo, je še danes ena Čufarjevih najboljših fotografij
žab, ki so jo pričakovano objavili tudi v
PSA Journal – skupaj z njegovimi kasnejšimi posnetki. Poleg krastač iz Kočevja
in jezera zraven Prevalj so predstavljene
tudi sekulje, ki jih je fotografiral v nekdanjem mokrišču pri silosih v Dolenji vasi,
in plavčki iz Veržeja. "Fotografije za objavo so izbrali sami. Če bi imel možnost,
bi kakšno zamenjal. Zagotovo bi uvrstil
tudi tisto, ko so v Dolenji vasi žabe ena
na drugi čez sneg lezle proti vodi."

goča čudovite barvne kontraste in tudi posnetke, za katere nekateri menijo, da jih v
naravi ni mogoče narediti, kar pa ne drži,
zagotavlja avtor. Vselej je posebno pozornost posvečal kotu oz. strani fotografiranja, najraje je izbral protisvetlobo ali toplo
večerno svetlobo tik pred sončnim zahodom, rumena ozadja je ustvaril s pomočjo
odboja dreves, ki so, osvetljena s soncem,
v vodo oddajala rjavo svetlobo ...
Čufar poudarja, da je potrebnih veliko pomladi, da ti uspe nekaj, kar vsi občudujejo. Na določeno mokrišče je odšel enkrat
ali dvakrat v sezoni, da je žabe čim manj
vznemirjal. "V pravem trenutku moraš
biti na pravem kraju. Tudi niso vsako
leto na istem mestu, če ni dovolj vode,"
je pojasnil in dodal, da je imel ob posameznih nahajališčih žab tudi kolege, ki
so ga obveščali, kdaj se mu splača priti.
"Pred leti, ko sem bil še član Foto društva
Grča Kočevje, smo s fotografskimi kolegi
vsako leto šli fotografirat žabjo svatbo, saj
so mokrišča vedno bolj zasipali. Vsak si je
izbral svoj prostor, kjer je nepremično ležal tri ure. Ko so žabe začele prihajati ven,
so skakale tudi po nas, bili smo zadelani
z mahom in visoko travo, še videle nas
niso. V zadnjih letih je pa tako, da ti lahko
inšpekcija zagrozi s prijavo zaradi vznemirjanja žab. Postalo je težje."

ŽABA, KI V ČASU LJUBEZNI POMODRI
Naslovnica, na katero se je Čufar prebil kot
prvi slovenski fotograf

Čufarju so še posebej ljubi plavčki; gre za
navadno rjavo žabo, a samec v času ljubezni za tri dni pomodri. To fotografu omo-
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Sekulji, ki ju je fotografiral ob nekdanjem mokrišču pri silosih v
Dolenji vasi

PO NEKAJ URAH SO TLA ZELO TRDA
Da se je žabam lažje približal, si je nadel oblačila varovalnih
barv, sprva se je tudi pokrival s šotorskim krilom. Z brežin
jih je fotografiral v ležečem položaju, do so se gledali iz oči v
oči, saj se mu zdi to najbolje za prikaz žab v njihovem okolju.
Takšno fotografiranje je naporno, saj traja tudi do šest ur.
Premikali se niso, če ni bilo zares nujno. "Se te pa žabe po
nekaj urah navadijo in se ob rahlih gibih niti ne skrijejo več,
samo gledajo," je pojasnil in v smehu dodal, da so sicer po
nekaj urah vsaka tla zelo trda.
Poleg vztrajnosti in poznavanja navad živali mora fotograf
imeti tudi dobro opremo in vedeti, kako jo uporabljati. Čufar je sčasoma začel uporabljati kombinacijo teleobjektiva in
macro obročkov, kar mu je omogočalo fotografiranje žab z
daljše, približno metrske razdalje in s tem tudi več kakovostnih fotografij. "Marsikdo se je čudil, da žabe slikam z objektivom za veliko divjad, na primer gamse, jelene ... Več ljudem
sem povedal za ta trik in jim je pomagal do lepih fotografij in
tudi do nagrad."
Po dolgih urah ob mokriščih je sledilo delo v digitalni temnici, kjer se je lotil obdelave najboljših posnetkov, pri čemer pa
vselej teži k temu, da je fotografija čim boljši odraz stanja v
naravi.

LANI VEČ KOT DVESTO NAGRAD
Čufar je po osvojenih nagradah in priznanjih eden najuspešnejših slovenskih fotografov. Lani je osvojil rekordnih 211
nagrad, večinoma v tujini, kot prvi slovenski fotograf je pridobil naziv Excellence FIAP diamant 3, že sedem let zapored
nagrade osvaja na vseh celinah, kar ni enostavno, saj je vsaka komisija drugačna. "Dobra slika je super, a dobri ljudje,
ki sem jih spoznal ob fotografiranju, so pa še veliko več. Z
mnogimi sem še vedno v dobrih odnosih. Sicer pa še danes
vem, kje je kakšna slika nastala, s kakšnim objektivom sem
delal, kakšen dan je bil, kdo je bil z mano, kaj smo se potem
hecali ... To mi res dobro dene."

Fotografija krastače, za katero je Čufar prejel več kot petdeset nagrad

lepih nagrad." S fotoaparatom se je pogosto odpravil tudi v
gozd in v zvezi s tem ve povedati prenekatero anekdoto. Tudi
tisto, kako je proti njemu skočil divji petelin, zaradi česar je
padel čez skale in se zavalil v suhe veje. "On me je pa gledal s
skal. Sem se pa bolj bal, kaj je s fotoaparatom kot pa z mano."
Spominja se tudi, kako so nekoč fotografskega kolega, potem
ko ga je petelin kavsnil v roko, odpeljali na šivanje, kako so
čakali medvede ...
Kot poudarja, je fotografija krasen hobi. "Vsak dan greš lahko
na isto mesto, a boš vsakič dobil drugo sliko." Ima še ogromno
idej, a mu v zadnjih letih fotografiranje preprečujejo zdravstvene težave, zato se sedaj bolj posveča ustvarjanju kreativnih posnetkov iz svojega bogatega fotografskega arhiva.

Najraje slika naravo
Pred kratkim se je na ulicah in trgih Kranja zgodil drugi Ex tempore
Kranj – Zgodovinsko mesto 2020. Osnovna tema so bile zgodovinske in etnološke znamenitosti mesta Kranj, podtema pa arhitekturne posebnosti mesta. Med prisotnimi slikarji smo srečali tudi Franca Ranta (na fotografiji) iz Potoka, ljubiteljskega slikarja, ki sta mu
platno in čopič blizu že dobrih štirideset let. Pri ustvarjanju so mu
tematsko najbližje prizori, ki jih ponuja narava: pejsaži. Kranjskega
ekstempora se je udeležil že lani, je pa tudi član Kulturnega društva likovnikov Kranj, ki je organiziralo ekstempore v sodelovanju z
Mestno občino Kranj, Gorenjskim muzejem in Zavodom za turizem
in kulturo Kranj. Nastala dela sodelujočih umetnikov na letošnjem
ekstemporu si lahko ogledate do 27. junija 2020 v Galeriji MO Kranj.

Fotografiranje ga je tako privlačilo, da je imel prej fotoaparat
kot avto. "Včasih sem zelo malo spal, ker sem bral, iz knjig in
revij sem črpal znanje o fotografiji. Na začetku sem bil fotograf narave, pokrajine, delal sem makro posnetke rož, vedno
sem rad slikal tudi ljudi, kar mi je prav tako prineslo nekaj

Foto: A. B.

FOTOAPARAT KUPIL PREJ KOT AVTO
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Glasbenik je tudi pripovedovalec
Mladi violončelist Urban Megušar študira na Univerzi za glasbo in upodabljajočo
umetnost v Gradcu. Navdušuje ga koncertno muziciranje, še zlasti v komornih
sestavih. Glasbo ne le igra, ampak tudi pripoveduje na različne načine.
IGOR KAVČIČ

• Sta bila zadnja dva meseca z ukrepi
fizične izolacije, ki jih je narekovala
pandemija covida-19, za vas čas počitka ali nenehnega druženja z violončelom?
Na začetku marca smo študenti na
univerzi po večini menili, da bo ta zaprta kak teden ali 14 dni, nakar bomo
študij nemoteno nadaljevali. A ni bilo
tako. Delo s profesorji je tako potekalo
po internetu, sam pa sem imel ob tem
srečo, da sem lahko nemoteno vadil v
stanovanju. Vsi trije sostanovalci smo
zgrabili priložnost za več vadbe in tako
je bilo ves dan po stanovanju slišati dve
violini in violončelo. Nakar smo ugotovili, da čez dan človek potrebuje tudi
nekaj počitka, zato smo si izdelali načrt,
po katerem so bile določene ure dneva
namenjene študiju in igranju, spet druge pa počitku.
Študenti se nismo mogli dobivati na
vajah v komornih skupinah, seveda
tudi ni bilo živih nastopov. Tako včasih
tudi pade motivacija. Prišli so tedni, ko
sem instrument nekoliko odložil in se

Urban Megušar z glasbo tudi pripoveduje.

V pričakovanju novih koncertov / Foto: Tina Dokl
več ukvarjal s teorijo. Bral sem literaturo o nastanku posameznih skladb,
se ukvarjal z njihovo analizo. Poskušali
smo igrati komorno igro po spletu brez
časovnega zamika, a to vseeno ni bilo
enako kot igranje v živo.
• V maju ste se iz Gradca v domačo
Dolenjo vas vrnili z namenom, mar
ne?
Fino je bilo po nekaj časa spet priti domov, dober razlog pa je bilo tudi povabilo, ki ga je naš Folk trio Lumi dobil za
igranje ob ponovnem odprtju terase lokala Prulček v Ljubljani. V triu je ob meni
in mojem dekletu Saimi Kortelainen, ki
poje in igra violino, še violinist Oskar
Longyka. Vsi trije smo študentje na graški univerzi. Bil je čudovit koncert, publika navdušena, nam pa so ob ponovni izkušnji koncerta v živo žarele oči. Končno
v živo, smo si rekli, saj smo se že naveličali "živih prenosov" po spletu.
• Vrniva se v vaša otroška leta, vaša
prva izbira menda ni bil violončelo?
Starša sta mi ponudila možnost ukvarjanja z različnimi dejavnostmi, od nogometa, športnega plezanja do glasbene
šole. Da se bom že sam odločil, kaj me
bo najbolj potegnilo. Moja prva izbira
v glasbeni šoli je bil sicer klavir, ker
ga imamo doma in ga igra tudi moja
mama, a mi je na preizkusu v šoli ta-

kratni ravnatelj Bogataj svetoval, naj se
vpišem na violončelo. Tako sem začel
pri Špeli Kermelj, vmes pomislil, da me
bolj zanima šport kot glasba, a sem se
ob koncu osnovne šole vseeno vpisal na
Konservatorij za glasbo in balet.
• In prišli v razred ene naših najboljših violončelistk Karmen Pečar Koritnik, igrali pa ste tudi v super sestavu
njenih učencev Cello Attacca!
Že po prvem letniku sem ugotovil, da
je igranje violončela tisto, kar bom počel v življenju. To so bila lepa leta, sestav Cello Attacca! pa izjemna izkušnja
komornega igranja. Komorna glasba
me je še posebno pritegnila, od študija
posamezne skladbe do njene izvedbe
na koncertu. V teh letih sem obiskoval
tudi različne mojstrske tečaje, spoznal
profesorja Juliana Arpa, ki deluje na
univerzi v Gradcu, in se odločil za študij
pri njem. Za vsak primer sem šel delat
sprejemni izpit na ljubljansko akademijo, bil sprejet na oba študija, a sem se
odločil za Gradec. Mislim, da je izkušnja
tujine za glasbenike zelo pomembna,
saj sodeluješ s kolegi iz drugih kultur in
drugačnih miselnih in glasbenih okolij.
• Ko klasik pride v Gradec, ga skoraj
nujno prevzame tudi džez, mar ne?
Džez me je navdušil že v Ljubljani. Ko
sem slišal igrati violinista Petra Ugri-
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na, kako godala delujejo v džezu, sem
tudi sam začel razmišljati v tej smeri.
Na univerzi nam vsako leto ponudijo
tudi različne delavnice, na katerih gre
za povezovanje med klasiko, džezom in
drugimi zvrstmi. S kolegi sem tako igral
v različnih sestavih v okviru projekta Mladi raziskovalci na festivalu Jazz
Cerkno, na festivalu Zvončki in trobentice … V bistvu se nikoli nisem oddaljil
od klasične glasbe, saj ta sama po sebi
vsebuje džezovske elemente. Glasba je
sicer napisana, na koncu pa je glasbenik tisti, ki se odloči, kako bo vsako frazo odigral na koncertu.
• Omenili ste bonus, ki ga mednarodni prostor ponuja glasbeniku?
Veliko sodelujem s tujci. Glede na to, da
je kar precej Slovencev na šoli, se prav
trudim bolj povezati s tujimi študenti
in tako spoznavati tudi druge glasbene
svetove. Če igraš južnoameriške ritme
s Španci, je nekaj povsem drugega kot
na primer s kom iz vzhodnih držav ali
centralne Evrope. Imamo kvartet, v katerem ob meni igrajo še Čilenec, Italijan
in Ukrajinec.
• Kakšno glasbo igra Folk trio Lumi?
Skupaj igramo že poltretje leto predvsem ljudsko glasbo iz skandinavskih
in baltskih dežel, ki jo prinaša Saimi,
repertoar pa širimo tudi s slovenskimi
pesmimi, kot so recimo Jabolko rudeče,
Zrejlo je žito, Dajte, dajte ... Naš načrt
pravzaprav niti ni bil veliko koncertira-

ti. V Gradcu prirejamo tako imenovane
Hausconcerte (hišne koncerte). Zbere se
nas deset, dvajset glasbenikov, s seboj
prinesemo skladbe za komorne skupine in igramo ter uživamo v glasbi. Ne
tekmujemo.
• Pa vendar, lani ste s Triom Tempestoso zmagali na pomembnem
tekmovanju za sodobno glasbo Boris
Pergamenschikow v Berlinu. Sestav je
sicer precej nenavaden: harmonika,
klarinet in violončelo.
Akordeonisti imajo problem, ker gre za
relativno mlad instrument. Pred 19. in
20. stoletjem ni skladb, zato večinoma
igrajo moderno glasbo. Pred tremi leti
sem se pridružil akordeonistki Sanji
Mlinarič in klarinetistu Andražu Golobu in smo začeli igrati glasbo podobnega finskega sestava. Sam sicer nisem
navdušen nad tekmovanji, Bela Bartok
je nekoč rekel, da so tekmovanja za konje, ne za umetnike, nakar sem na šoli
videl plakat o tekmovanju za sestave
sodobne komorne glasbe. In smo se prijavili. Vzdušje na tekmovanju, ki sicer
poteka vsaka tri leta, je bilo zelo sproščeno, skorajda kot koncert. Ob skladbi,
ki smo jo igrali, je bila pomembna tudi
15-minutna govorna predstavitev glasbe, ki jo igramo. In smo zmagali. Del
nagrade je bil tudi plačilo naročila nove
skladbe. Na razpis se je javilo več kot sto
komponistov. Precej časa nam je potem
vzel izbor komponista, hkrati pa smo

ostali v stiku z vsaj še desetimi avtorji,
pri katerih bomo v prihodnje naročili še
kakšno skladbo.
• V zadnjih letih se ukvarjate tudi z
glasbo za gledališče in nastopate z gledališko skupino Divadlo Continuo na
Češkem. Za kakšno sodelovanje gre?
Biti glasbenik ni le igranje na instrument, biti moraš tudi pripovedovalec.
Več – neko zgodbo pripovedujejo vse
umetnosti interdisciplinarno. Tako
smo na odru gledališča prisotni tudi
glasbeniki. Igram v predstavi Noon (Poldne), ki govori o petih ljudeh, ki so sredi
osemdesetih let protestirali na Rdečem
trgu v Moskvi, pa se je pripeljala policija, jih strpala v avtomobile in odpeljala
v umobolnico. Predstava govori o represiji. Imeli smo že kar nekaj ponovitev
na Češkem, v Avstriji, na Madžarskem,
v Švici ...
• Vaš svet glasbe postaja vse večji, v
katero smer vas vodi violončelo?
Za zdaj me najbolj zanima komorna
glasba in koncertiranje v sestavih z
drugimi glasbeniki. Seveda v različnih
zvrsteh glasbe. Upam, da se bo pokazala
možnost nastopanja pred domačo publiko, mogoče se bom v prihodnosti lotil tudi organizacije kakšnega festivala
v naših krajih. V začetku avgusta bom
s Triom Tempestoso nastopil v okviru
cikla mladi talenti na Imago Sloveniae,
računam pa tudi na kakšen nastop s
Folk triom Lumi v Škofji Loki.

Zgodbe muzejskih predmetov:
Slikarsko stojalo
KATJA MOHORIČ BONČA, MUZEJ ŽELEZNIKI
FOTO: IGOR MOHORIČ BONČA

IME PREDMETA: SLIKARSKO STOJALO,
INV. ŠT. ŽE 1414
OPIS PREDMETA
1. material in tehnika: les
2. mere: 66 cm x 66 cm x 182 cm
3. leto prihoda v muzej: 2007
Tokratni predmet – slikarsko stojalo ali
pogovorno štefelaj, ki ga je pri slikanju
uporabljal akademski slikar in profesor
na Akademiji za likovno umetnost v
Ljubljani Gojmir Anton Kos, naj bo predvsem spomin na slikarja, ki je bil po

rodu iz Selške doline – njegov oče je bil
Selčan, zgodovinar dr. Franc Kos. Dne
22. maja letos je minilo petdeset let od
slikarjeve smrti.
Rodil se je 24. januarja 1896 v Gorici. Šolal se je v Gorici, na Dunaju in v Zagrebu,
kasneje je deloval v Ljubljani. Čeprav ni
živel v Selški dolini, v nekaterih njegovih delih prepoznamo selško pokrajino.
Poleg slikanja se je ukvarjal še s fotografijo, ilustracijo, oblikovanjem notranje
opreme in plakatov.
V stalni zbirki Muzeja Železniki poleg
stojala hranimo še mizico za mešanje
barv ter dve vazi, ki sta bili njegova last.
Predmeti so bili do nedavnega na ogled
v muzeju, trenutno pa so shranjeni v
depoju.

Slikarsko stojalo, ki ga je uporabljal
akademski slikar Gojmir Anton Kos
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Tudi v čipkarski šoli delali na daljavo
Epidemija je poseben izziv prinesla tudi učencem in učiteljici v čipkarski šoli.
ANA ŠUBIC
Sredi marca je ob epidemiji vrata zaprla tudi Čipkarska šola
(ČŠ) Železniki. Po zadnjih urah pouka so punklji ostali v šoli.
Mislili so namreč, da bo to trajalo 14 dni, se spominja vodja ČŠ
Irena Benedičič. Tako je začela delo na daljavo. "Učencem sem
enkrat tedensko pošiljala drugačne naloge. Starejši učenci so
si ogledali virtualno razstavo čipk in napisali kritiko, prebrali
so zgodovinski članek o klekljanju na Selškem in odgovorili
na vprašanja, poskusili so po navodilih narisati avtorski vzorec za klekljanje. Risati so poskušali tudi mlajši, najmlajši pa
so pobarvali vzorec za klekljanje in sestavili pesmico o klekljanju. Večinoma so se učenci dobro odzivali in v teh tednih
ponosno prinašajo opravljene naloge v šolo."
Benedičičeva pravi, da je tako njej kot tudi učencem izziv
predstavljalo delo na daljavo, ki ni bilo klekljanje. "Učenci so
pokazali svoje oblikovne, literarne sposobnosti, odgovornost,
natančnost, razvijali so e-načine komuniciranja ... Vse to je
bilo dobro. Učence sem spoznala tudi s teh vidikov. Ampak
dva takšna meseca sta bila dovolj. Glavni cilj v čipkarski šoli
je, da se učenci naučijo klekljati. Temu namenimo večino
razpoložljivih ur. Delo na daljavo pa pač tega znanja ne daje,"
je pojasnila.
Tik pred epidemijo jim je uspelo izpeljati šolsko tekmovanje
in z njim kvalificirati učenke za državno tekmovanje v Idriji,
ki pa odpade. V prvi triadi je bila sicer v kategoriji ris z notranjimi in zunanjimi postavki najboljša Mila Mohorič, v 4. in 5.
razredu v kategoriji žabice Hana Rihtaršič, od 6. do 9. razreda

Valeta verjetno brez staršev
Pouk na Osnovni šoli Železniki znova poteka skoraj tako kot v času
pred 13. marcem, zadovoljno ugotavlja ravnatelj Franc Rant. "Učenci se še niso povsem navadili na novo realnost, zato jih moramo
občasno še opozarjati na uporabo mask, upoštevanje razdalje
do drugih oseb ... Vzpostavili smo tudi nov red prihajanja v šolo.
Ocenjujem, da vzgojno-izobraževalno delo poteka zelo dobro."
Devetošolci že končujejo šolanje, valeto bodo imeli v petek, 12.
junija. "Kot kaže, jo bomo morali izpeljati brez staršev, ker bi sicer
hitro prekoračili omejitev 200 oseb." Rant je povedal tudi, da bodo
s prihodnjim šolskim letom tudi v davški šoli skušali organizirati podaljšano bivanje, s čimer želijo doseči, da starši iz šolskega
okoliša podružnice ne bi več vpisovali otrok v matično šolo. "Če se
bo sedanji trend nadaljeval, bo čez nekaj let ogrožen obstoj podružnice v Davči. Menim, da bi obstoj podružnice moral biti predvsem
v interesu staršev in bi moral biti pomembnejši od kratkoročnih interesov posameznikov," je poudaril. O delovanju Vrtca Železniki je
povedal, da so se vanj vrnili praktično vsi otroci in da program izvajajo v celoti. "Nekoliko je okrnjena le uporaba skupnih prostorov.
Telovadnice ne uporabljamo, ker bi ista orodja uporabljali otroci iz
različnih skupin. Omejena je tudi uporaba zunanjih igral. Skupin
ne mešamo med seboj, zaradi česar moramo zagotoviti nekoliko
več delavcev predvsem pri jutranjem sprejemanju v vrtce in popoldne, ko se število otrok v vrtcu zmanjšuje."

Vzorec iz koronaobdobja. Narisala ga je Tonka Rovtar iz 7. razreda.
pa sta se najbolj izkazali Hana Oman v idrijskem risu in Lana
Arko v širokem risu. Odpadlo je tudi aprilsko tekmovanje v
klekljanju kitice z velikimi klekeljni v Žireh, ki so se ga radi
udeleževali, konec maja bi morali sodelovati na prireditvi 24
ur klekljanja v Železnikih in konec junija na Čipkarskih dnevih, ki so prestavljeni na september.
V iztekajočem se šolskem letu je bilo v ČŠ Železniki 119 učenk
in učencev, od tega 85 v Železnikih, osem v Davči in 26 v Selcih. "Število vpisanih je primerljivo z lanskim letom, v večini
so dekleta pa tudi nekaj fantov. Številčno so močne generacije od 2. do 5. razreda, kar je zelo dobro. Klekljanje je letos obiskovalo šest devetošolk, tri od njih bodo zaključile vseh devet
letnikov," je še razložila Irena Benedičič.

KLEKLJAM
Klekelj posukam in ga prekrižam,
zadnjič zategnem in ponovim.
Čipka nastaja počasi zelo,
ampak bo lepa kot modro nebo
in pisana kot barvito jesensko drevo.
Delam in delam, zmotim se kdaj,
hitro nazaj in pravilno naprej.
Čipka že raste spet,
jaz pa veselo gledam v svet.
Doroteja Šuštar, 3. a
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Bili smo si blizu
V Antonovem vrtcu se nam
je v času epidemije zdelo
pomembno, da ohranjamo
stik z družinami otrok, ki
obiskujejo naš vrtec.
NEŽKA ČUFAR, RAVNATELJICA
Seveda je bil naš namen, da jim polepšamo vsakdan, ki je bil za vse naenkrat
zelo drugačen od tistega, ki smo ga bili
vajeni. Še sreča, da so elektronski mediji tako dostopni in razširjeni, saj so nam
omogočili, da smo si dopisovali, se videli in tudi slišali.
Najprej smo jim poslali fotografije dogodkov tega šolskega leta, da so lahko
obujali spomine na prijetna druženja
v vrtcu. Ker je ravno nastopila pomlad,

Korona škrat – risba, ustvarjena ob
domišljijski zgodbi Kje so vsi otroci

Otroci so doma veliko ustvarjali.
smo jih spodbudili k likovnemu ustvarjanju na to temo, kasneje tudi z idejami
za deževne dni. Vemo, da so umetniki
na različne načine popestrili čas karantene. Aleksander Čufar je za nas pripravil dve zbirki svojih fotografij. Različne
živali, ki jih je slikal v naravnem okolju, in cvetenje žafrana v Martinj Vrhu
v preteklih letih. Marsikdo sploh ne ve,
kakšno lepoto imamo v neposredni bližini. Ja, lepe fotografije razveselijo dušo,
srce in oči, zato sva bila z možem vesela, da so jih prejemniki pošiljali tudi
naprej.
Vedeli smo, da otroci doma veliko likovno ustvarjajo, zato smo povabili starše,
da so svoje otroke in njihove umetnine
fotografirali. Počasi so se zvrstile vse
skupine in vsi so dobili nove ideje, še
najbolj pa so bili veseli fotografij svojih
prijateljev.
Poseben del našega sodelovanja je bila
domišljijska zgodba z naslovom Kje so
vsi otroci. Vzgojiteljice smo jo pisale v
nadaljevanjih in otroci so nestrpno pričakovali, kaj bo prinesel naslednji del.
Ugibali so, kako se bo zgodba odvijala,

in si živo predstavljali vse, kar je bilo
napisano. Če vas zanima vsebina, si jo
lahko preberete na spletni strani vrtca.
V tem času je kar nekaj otrok praznovalo rojstni dan. Razveselili smo jih s
posebno čestitko in telefonskim klicem.
V vrtcu veliko pojemo, in da bi jih spodbudili k petju tudi doma, je vzgojiteljica
Katja Luznar z možem Janezom posnela
pesem. Skupaj z notnim zapisom in besedilom smo otrokom poslali posnetek.
Vrhunec vsega je bil videoklic vzgojiteljic z bodočimi šolarji. Po dolgem času
smo videli drug drugega, zato smo si
imeli marsikaj povedati. Priznam, da
mi je bilo toplo pri srcu, ko sem jih poslušala. Najraje bi vsakega tudi objela,
a kaj, ko je koronavirus tako močno posegel vmes.
Z junijem je v vrtcu spet zelo živahno.
Pogrešali smo se in kot pravi prijatelji
nadaljujemo skupno pot, ki je v marsičem drugačna kot prej. Pa vendarle
vzgojiteljice poskrbimo, da otroci čutijo
našo ljubezen, da vrtec ostaja kraj prijetnega druženja in nabiranja novih spoznanj, izkušenj in doživetij.

Mamicam čestitamo!
Rodile so: Anja Bernik iz Železnikov Zalo, Katja Frelih iz Martinj Vrha Tiana, Nina Dolenec iz
Dolenje vasi Miha, Ajda Bizjak iz Kališ Matevža, Klaudija Potrebuješ iz Železnikov Laro, Anja
Benedik iz Železnikov Julijo, Lidija Jelenc iz Dražgoš Bineta, Urška Bogataj iz Smoleve Julijo,
Sara Kunštek iz Podlonka Katarino in Petra Šmid iz Železnikov Jakoba.
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

Z 11. pohoda po obhodnici Ratitovec

Prijatelji Ratitovca se bodo srečali že tridesetič
Srečanje prijateljev Ratitovca z razglasitvijo rezultatov lanske akcije bo v soboto,
20. junija, tradicionalna zabava Ratitovec raja pa kot običajno zadnjo nedeljo v juliju.
ANA ŠUBIC
Z rahljanjem ukrepov za zajezitev koronavirusa so tudi v Planinskem društvu (PD) za Selško dolino Železniki začeli stopnjevati svoje aktivnosti. Kot je pojasnil predsednik Alojz Lotrič, so
v aprilu in maju veliko pozornosti namenili spomladanski čistilni akciji in urejanju planinskih poti. "Med drugimi smo za
pohodnike ponovno odprli zahtevnejšo planinsko pot iz Jesenovca preko Planšaka na Prtovč. Planince vabimo, da jo preizkusijo – za pravi planinski vzpon na Ratitovec." Sredi maja so

www.gorenjskiglas.si

Zemlja je osnovno
najpomembnejše
orodje ne glede na
to, ali pridelujete
vrtnine, sadje,
vinsko trto,
zelišča, ste
vrtičkar, trženjski
pridelovalec,
ekološki ali
konvencionalni
kmet, ali
prekopavate ali ne.
Odličen priročnik
za vse, ki želijo
spoznati sestavo
tal ter kako jih
izboljšati, da
bodo rastlinam
dostopna vsa
hranila, ki jih
potrebujejo za rast
in dober pridelek.

144 strani, mere: 17 x 23,5 cm, brošura
Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.
Če želite, da vam jo pošljemo po pošti,
se poštnina zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.
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Krekovo kočo na Ratitovcu so ponovno odprli sredi maja.
za obiskovalce ob koncih tedna ponovno odprli Krekovo kočo,
ki je od 1. junija do 4. oktobra odprta vsak dan.
V društvu nadaljujejo tudi svoje prireditve. Zadnjo soboto v maju
so uspešno izvedli 11. pohod po obhodnici Ratitovec. Od 9. maja
nadaljujejo tudi 30. rekreativno akcijo Prijatelj Ratitovca, ki so
jo zaradi epidemije sredi marca prekinili. Tradicionalno, prav
tako že 30. srečanje udeležencev priljubljene akcije so prestavili
na soboto, 20. junija. Ob 11. uri načrtujejo osrednji del prireditve
z razglasitvijo rezultatov lanske, 29. akcije in družabnim srečanjem. "Na prireditvi bomo vsem udeležencem podelili spominske majice, ki jih podarja PD za Selško dolino. Najboljši v lanski
akciji in tisti, ki so lani dosegli jubilejne vzpone, bodo prejeli
priznanja. Osebje koče bo za vse udeležence prireditve pripravilo enolončnico," je napovedal Lotrič. Že 66. planinsko zabavo
Ratitovec raja bodo izpeljali 26. julija. Med 11. in 13. uro načrtujejo osrednji del prireditve s kulturnim programom in odprtjem
novozgrajenega zimskega bivaka, nato pa bo sledil program narodno-zabavnega ansambla. Vse prireditve bodo izvedli ob upoštevanju takrat veljavnih ukrepov.
"Začeli bomo tudi organizacijo planinskih tur, po spisku, predstavljenem v knjižici Akcije pohodi in izleti 2020. Pri tem upamo, da
se bodo sprostili strogi ukrepi pri avtobusnih prevozih," je razložil
Lotrič. Upa tudi, da bo po poletnih počitnicah ponovno lahko zaživel mladinski odsek na osnovni šoli v Železnikih.
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Upajo na dobro poletno sezono
Na Soriški planini so po slabi zimski sezoni zasnovali zelo pestro poletno ponudbo.
ANA ŠUBIC, FOTO: TINA DOKL (ARHIV GG)
Poletno sezono bodo v Turističnem centru Soriška planina
začeli v soboto, 20. junija. Po besedah direktorice Polone Golija so pripravili pester program tako za goste njihovih namestitev kot tudi enodnevne obiskovalce. "Poletna zasedenost
kapacitet je seveda precej slabša kot v preteklih letih, se pa
počasi povečuje povpraševanje, za zdaj predvsem slovenskih
gostov." V zadnjih poletnih sezonah so gostili skoraj 85 odstotkov tujih gostov, največ avstrijskih in italijanskih. "Največ je bilo družin in mlajših parov ter mlajših samostojnih
popotnikov. Povprečni čas bivanja je bil 2,7 dneva, smo pa v
zadnjem letu, tudi pred korono, beležili že večje povpraševanje domačih gostov in družin. Upamo, da se bo ta trend nadaljeval," je pojasnila.
Z odprtjem poletne sezone bodo pognali dvosedežnico Lajnar,
ki bo nato obratovala za konec tedna in praznike, v avgustu
pa od četrtka do nedelje. Od 28. junija bodo vsako nedeljo imeli vodene pohode po Rapalski meji in vodene kolesarske ture
različnih težavnosti. "Nekaj posebnega bo tura prek Soriške
planine v Podbrdo in potem z vlakom v Bohinjsko Bistrico,
za gorske kolesarje pa bomo vsako soboto nudili tudi organiziran prevoz iz Podbrda ob določenih urah, kamor se bodo
lahko odpravili v lastni režiji. Poleg tega smo za goste naših
namestitev na Soriški planini in pa tudi v Sorici z okolico pripravili tedenski program, ki se ga bodo lahko udeležili brezplačno ob bivanju pri nas dva dneva ali več. Na voljo bodo
vodeni ogledi Groharjeve hiše ob sredah, gozdne animacije ob
četrtkih, planinska joga in meditacija ter voden ogled muzeja
v Železnikih ob petkih, voden ogled starega dela Železnikov
ob sobotah in brezplačne vožnje z dvosedežnico, ob nedeljah
pa bodo gostje lahko unovčili popust pri vodenem pohodu po
Rapalski meji," je naštela Golijeva. Tradicionalno načrtujejo
tudi tekmo v gorskem spustu s kolesi, poletni koncert in ob
zaključku sezone Majerski smenj in kontrabant.
Golijeva upa, da je pred njimi dobra poletna sezona. Epidemija jim je namreč zadala hud udarec. "Največji izpad dohodka
smo utrpeli predvsem na račun zadnjih dveh tednov marca, ko smo smučišče zaprli ob zelo dobrih pogojih za smučanje, prav tako smo imeli napovedanih še veliko tekem in
ostalih dogodkov, ki smo jih prej prestavljali na račun slabih
vremenskih razmer. Takoj, ko je bilo mogoče, smo začeli z

Nadaljujejo akcijo Razgibajmo
Zali Log
Tradicionalnega pohoda na Ratitovec skozi Groblje, ki ga Športno
društvo (ŠD) Zali Log prireja na dan državnosti, letos ne bo, znova
pa že poteka akcija Razgibajmo Zali Log, ki so jo marca prekinili.
"Nadaljujemo jo na vseh treh vpisnih točkah: Petrovo Brdo, Grbolje in Suša. Podelitev za lansko leto bo jeseni oziroma spomladi,
ko bomo razglasili še rezultate letošnje akcije," je povedal predsednik ŠD Janez Habjan.

Direktorica Turističnega centra Soriška planina Polona Golija
obratovanjem penziona Lajnar in počasi se spet vračamo v
stare tirnice. Izpad dohodka je velik tudi zaradi ekstremno
slabe zime, poslovanje pa trenutno prilagajamo razmeram
in se trudimo ohraniti vitalnost podjetja. Nujno potrebujemo
dobro poletno sezono in upamo na dobre zimske razmere v
decembru."

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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Mirovali so tudi rokometaši Alplesa
V času, ko se je ustavil praktično ves svet, so mirovale tudi telovadnice in dvorane.
Seveda je bilo to edino pravilno, saj je vendarle na prvem mestu zdravje. Stanje se
počasi izboljšuje in tako so tudi rokometaši Alplesa ponovno v pogonu.
ROKOMETNO DRUŠTVO ALPLES
Članska selekcija je začela treninge sredi maja, ko so se sprostili ukrepi, treningi pa potekajo na zunanjem igrišču
za športno dvorano. Namen treningov
je predvsem krepitev kondicijske pripravljenosti, saj bi bil premor do avgusta, ko se začnejo treningi za novo
sezono, vendarle predolg. Tekmovanje
v članskih kategorijah je bilo sicer prekinjeno, še zmeraj pa se ne ve, ali je ekipi uspelo napredovati v 1. B ligo. Imamo
enako število točk kot tudi RK Pomurje,
vendar tekmo manj. Ker so v jesenskem
delu na tekmi v Murski Soboti zmagali
domačini, so v manjši prednosti, sami
pa se zavzemamo, da se upošteva količnik, ki natančno določi število točk,
glede na število odigranih tekem. Odlo-

Na treninge so se z veseljem vrnile tudi mlajše selekcije.
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Kombinirana poraba goriva in izpusti CO2: 5,6-7,2 l/100 km in 127-163 g/km, emisijska stopnja: EURO6, specifična emisija dušikovih oksidov (NOx): 0,0334
g/km, trdi delci: 0,00045 g/km, število delcev: 0,97 E11/km. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje.
Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim
koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5ter dušikovih oksidov. Vse nadaljnje informacije o specifični porabi goriva in specifičnih emisijah
CO2 iz novih osebnih vozil najdete v Priročniku o varčni porabi goriva in emisijah CO2, ki ga lahko brezplačno pridobite pri pooblaščenem SUZUKI partnerju
in na spletni strani www.suzuki.si. Slike so simbolične. Akcija velja za izvedenke SX4 S-Cross 1.0 Premium Allgrip (R2NY) na zalogi oz. že naročenih v
proizvodnjo do odprodaje zalog.

ABC Dealership
Dealer Road
Dealer City
ABC 1DE
Tel: xxx xxxx xxxx
www.suzukidealer.com

AVTO LUŠINA, d.o.o.

Gosteče 8, 4220 Škofja Loka, T: 04 50 22 000
www.avto-lusina.si, e-pošta: prodaja@avto-lusina.si
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čitve za zdaj še ni. Treba bo začeti sestavo
ekipe za prihodnjo sezono. Večina igralcev
nas bo prav gotovo navduševala v zelenem
dresu tudi v prihodnji sezoni, znano pa je
že, da nas zapušča Andrej Bergant, steber
naše obrambe v letošnji sezoni, ki se seli
nazaj v Škofjo Loko in mu ob tem želimo
veliko uspeha na rokometni poti še naprej.
Treninge pa so začele tudi mlajše selekcije. Zbrali so se v zaključku maja, prav tako
na športnem igrišču. Z veseljem so se zopet vrnili na treninge, saj so že pogrešali
rokomet pa tudi prijatelje. Kljub temu da je
sezona tudi zanje že končana, še naprej pridno trenirajo, v času, ko niso imeli šole, pa
so trenirali celo dopoldne. Mlajše selekcije
je treba v letošnji sezoni, kljub temu da je
bila predčasno končana, resnično pohvaliti, saj so dosegle kar nekaj lepih rezultatov,
predvsem pa nas veseli dejstvo, da so ekipe
lepo popolnjene. Seveda pa ne smemo pri
tem obstati, zato smo že zavihali rokave pri
pripravah na naslednjo sezono.
Dne 30. maja bi morali organizirati 7. Dan
rokometa, vendar nam je tudi pri tem "ponagajala" pandemija. Veliko dela je bilo že
opravljenega, vendar so nam ukrepi preprečili, da bi Dan rokometa lahko pripravili
tako, kot smo si tudi želeli. Pa upajmo, da
nam bo drugo leto bolj naklonjeno!

Kolesarji za zlato čipko
Športno društvo Kamikaze se pripravlja na tradicionalno Kolesarsko dirko za zlato čipko v Davči, ki jo nameravajo izpeljati v soboto, 11. julija. Organizatorji sicer pravijo, da
zaradi negotovih razmer in omejitev, povezanih s koronavirusom, za zdaj ne morejo
z gotovostjo trditi, da dirka bo, bodo pa o tem sproti obveščali na svoji spletni strani
www.kamikaze.si in FB-profilu. Organizatorji iz Atletskega društva Železniki pa so morali odpovedati tradicionalni mednarodni Tek na Ratitivec, ki bi v petindvajseti izvedbi
moral biti 6. in 7. junija. Štel bi za Pokal Slovenije v gorskih tekih za vse kategorije in
za Prvenstvo Slovenije v gorskih tekih gor-dol za dečke in deklice. Znan pa je že termin
teka prihodnje leto, ki bo 6. junija. Občani pa so letos prikrajšani tudi za junijsko tradicionalno konjeniško prireditev v Dolenji vasi, ki so jo v Konjeniškem klubu Ratitovec
prav tako morali odpovedati.

Rally bo, vendar kasneje
Iz Športnega društvo Omikron Plus so sporočili, da prireditve 7. rally Železniki zaradi trenutnih ukrepov pa tudi finančno ekonomske situacije ne bo možno izpeljati v
predvidenem julijskem terminu. "Glede na to, da je za prireditev, tako kot vsako leto,
zelo veliko zanimanje, smo se odločili, da rally vsekakor izpeljemo še to sezono," je
pojasnil predsednik organizacijskega odbora Marko Kos. Točnega datuma še nimajo,
predvidevajo pa, da bo izvedba možna oktobra ali novembra."Rally bo prilagojen takratni situaciji, tako kar se tiče varovanja zdravja tekmovalcev in gledalcev kakor tudi
finančne sheme tekmovanja. Možno je, da bo nekoliko krajši, po vsej verjetnosti pa
bomo vrvež, ki se dogaja okrog servisne cone dirkalnikov, ki je bila doslej v centru Železnikov, umaknili nekam na obrobje. Kljub vsemu zagotavljamo, da se bomo potrudili
za še eno lepo dirko v naših prelepih krajih," je napovedal Kos.

• Velika ponudba rabljenih vozil z znano zgodovino
• Jamčimo
kvaliteto

01/23-55-665
www.cresnik.si

in garancijo

KIA ODPRODAJA

•Financiranje
uredimo
takoj

AKCIJSKA CENA
1.530€ zdaj že od 1.280€
možnost odplačevanja na obroke
od 29,61€/mesec
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Navdušena nad
izkušnjo
Estera Bešter iz Selc bo čez dva meseca
dopolnila devetnajst let. Trenutno se
pridno uči za maturo, istočasno pa se
pripravlja na polfinalni izbor za letošnjo
mis Slovenije.
ALENKA BRUN
Tudi v času, ko smo bili zaradi koronasituacije primorani
ostajati doma, je bila Estera Bešter aktivna. Simpatična gimnazijka se je učila za maturo, kot ena izmed udeleženk letošnjega projekta Miss Slovenije za miss Sveta 2020 pa je imela
tudi po tej plati kar zaseden urnik. Izzivi in naloge za dekleta
so namreč ostali, le izvedba je bila v prilagojeni obliki, komunikacija pa prenesena na splet.
Med izzivi za tekmovalke je bila zagotovo zanimiva izdelava reciklirane obleke. Eko obleko so morala dekleta kreirati
in sešiti same; in sicer iz Tosaminega odpadnega materiala.
Estera se nasmehne, da se je kar namučila, saj se je s kreiranjem in šivanjem srečala prvič. Morda je bila olajševalna
okoliščina pri vsem njena babi Anica oziroma Ani, kot jo kličejo doma, ki je šivilja in je imela tako nekoga, na katerega se
je lahko obrnila po nasvet, pomoč. O sami obleki izvemo le,

Estera Bešter / Foto: A. B.
da je kratka in različnih barv. Prvič jo bo javnosti predstavila
na polfinalnem izboru, ki bo v nedeljo zvečer v Rimskih Termah. Vendar bo izbor potekal prilagojeno glede na situacijo,
v skladu s priporočili, brez občinstva, lahko pa ga spremljate
v živo ob 18.30 na uradni strani mis Slovenije na Facebooku.

ŽE DESET LET JE GASILKA
Ko je bila Estera mlajša, je trenirala odbojko, zelo rada tudi
pleše. Prosti čas zapolni še z delom v strežbi, s telovadbo, tekom, z obiskom fitnesa, s sprehodom, kjer jo zvesto spremlja
zlata prinašalka Bina. Kot smo že omenili, se trenutno največ
posveča maturi, ima pa še eno posebno veselje: navdušuje jo
gasilstvo. Že deset let je članica PGD Selca. »V tem res uživam.
Moj brat je gasilec, pa tudi ati je bil,« razloži. Smeje doda, da
je kot majhna deklica najraje gledala risanko Gasilec Samo.
Nima sicer še narejenega izpita za operativnega gasilca, vendar ima tudi to v načrtu. »Potem bom pa lahko sodelovala
tudi pri intervencijah. Ni pa tečaj vsako leto,« še pove.

Smo Skupina Elektro Gorenjska,
Skupinapovezujemo
Elektro Gorenjska,
zSmo
elektriko
Gorenjsko.
z elektriko povezujemo Gorenjsko.

www.elektro-gorenjska.si

PROJEKT MISS SLOVENIJA
Da izbor za najlepšo Slovenko že nekaj let ni več samo lepotni
izbor, je bilo ključnega pomena, ko se je Estera odločala za
prijavo nanj. Še najbolj zanimiv je bil babičin odziv, ki ji ni
bilo ravno po godu, da bi se Estera prijavila na neko lepotno
tekmovanje; češ da to ni zanjo. »Na začetku so res vsi mislili,
da gre samo za lepotno tekmovanje, potem pa sem jim razložila, da je zadnja leta to precej več. Da se lahko marsikaj
naučiš, spoznaš ljudi, se udeležiš različnih akcij. Pokazala
sem jim tudi spletno stran izbora in babi se je omehčala,« se
spominja Estera, ki res uživa v sami izkušnji.
V bistvu je bila nad vsem skupaj pozitivno presenečena. »Sklenila sem nova prijateljstva, izkušnja je super. Všeč mi je tudi,
da so organizatorji projekta res s srcem pri stvari,« razloži.
Kaj pa zmaga, nas je zanimalo. Estera po premisleku ugotovi,
da o njej sploh ne razmišlja. Sedaj je osredotočena na polfinalni izbor. Je pa ugotovila, da ji je modni svet všeč in ve, da
če bi se pojavila priložnost v tej smeri, bi jo zagrabila.
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Prireditve v juniju, juliju, avgustu, septembru
Petek, 19. 6. 2020 • Muzej Železniki, ob 18. uri
ODPRTJE RAZSTAVE SLIK VINKA HLEBŠA: MED NARAVO IN KOZMOSOM

Sobota, 11. 7. 2020 • Železniki–Davča ob 10. uri

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

Športno društvo Kamikaze, W: www.kamikaze.si

Sobota in nedelja, 20. in 21. 6. 2020 • Soriška planina, od 9. do 16. ure

Nedelja, 26. 7. 2020 • Krekova koča na Ratitovcu, ob 10. uri

ODPRTJE POLETNE SEZONE Z OBRATOVANJEM DVOSEDEŽNICE LAJNAR
IN DRUGIMI ŠPORTNIMI AKTIVNOSTMI*

66. PLANINSKA ZABAVA RATITOVEC RAJA

Sobota, 20. 6. 2020 • Krekova koča na Ratitovcu, ob 11. uri
30. SREČANJE UDELEŽENCEV REKREATIVNE AKCIJE PRIJATELJ RATITOVCA

Nedelja, 2. 8. 2020 • Soriška planina

22. KOLESARSKA DIRKA ZA ZLATO ČIPKO V DAVČO

Planinsko društvo za Selško dolino, T: 031 613 426, E: lotric.lojze@gmail.com

DOWNHILL SOR'CA, DRŽAVNO TEKMOVANJE V GORSKEM SPUSTU*

Planinsko društvo za Selško dolino, T: 031 613 426, E: lotric.lojze@gmail.com
Sobota, 20. 6. 2020 • Muzej Železniki, od 18. do 22. ure
POLETNA MUZEJSKA NOČ – PROST VSTOP V MUZEJ ŽELEZNIKI
Ob 19. uri: Predstavitev stare družabne igre "klincanje, binka"

Sobota, 8. 8. 2020 izpred Športne dvorane • Železniki, ob 9. uri
14. REKREATIVNO KOLESARJENJE OKROG RATITOVCA
Planinsko društvo za Selško dolino, T: 031 613 426, E: lotric.lojze@gmail.com

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

Sobota, 8. 8. 2020 • Soriška planina, ob 19.30

Sobota, 20. 6. 2020 • Bazen Železniki, ob 20. uri

POLETNA NOČ NA SORIŠKI PLANINI – TRI VIVERE IN ORKESTER
AMADEO*

VIDRA NI RIBA #3: KONCERT DEŽURNI KRIVCI
Kulturno društvo Rov Železniki, W: www.rov-drustvo.si

Petek, 14. 8. 2020 • Muzej Železniki, ob 19. uri
ODPRTJE PREGLEDNE SLIKARSKE RAZSTAVE, AVTOR TONE BENEDIK

Sobota in nedelja, 20. in 21. 6. 2020 • Sorica
33. GROHARJEV TEDEN

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

Sobota ob 10. uri, Groharjeva hiša: Likovna delavnica (vodi Miro Kačar)
Nedelja ob 15. uri, igrišče v Sorici, Festival družabnih iger

Sobota in nedelja, 15. in 16. 8. 2020 • Davča

Prosvetno društvo Ivan Grohar Sorica, T: 031 242 861
24. 6. 2020 in vsako sredo v juliju in avgustu ob 17. uri
VODEN OGLED GROHARJEVE ROJSTNE HIŠE IN MUZEJA V SORICI*
25. 6. 2020 in vsak četrtek v juliju in avgustu • Soriška planina, ob 17. uri
OTROŠKE GOZDNE ANIMACIJE (GOZD OB GOSTIŠČU LAJNAR)*
26. 6. 2020 in vsak petek v juliju in avgustu ob 10. uri
VODEN OGLED MUZEJA ŽELEZNIKI
Muzej Železniki – JZR, W: www.jzr.si, T: 04 51 47 356
26. 6. 2020 in vsak petek v juliju in avgustu • Soriška planina, ob 18. uri
PLANINSKA JOGA IN MEDITACIJA (TRAVNIK OB GOSTIŠČU LAJNAR)*

DAN TERIC
Turistično društvo Davča, T: 041 350 240
Sobota, 22. 8. 2020 • na Češnjici v Železnikih (pri pošti), od 7. do 20. ure
TALJENJE ŽELEZA PO POSTOPKIH IZPRED 2500 LET
Muzejsko društvo Železniki, T: 04 51 47 356
Sobota, 22. 8. 2020 • izpred lovske koče na Toli na Prtovču, ob 8. uri
12. POHOD BOSONOGIH S PRTOVČA NA RATITOVEC
Planinsko društvo za Selško dolino, T: 031 613 426, E: lotric.lojze@gmail.com
Sobota in nedelja, 22. in 23. 8. 2020 • Soriška planina
MAJERSKI SMENJ IN KONTRABANT*
Sobota, 22. 8. 2020 • Bazen Železniki, ob 20. uri

28. 6. 2020 in vsako nedeljo v juliju in avgustu, • Soriška planina

9. IGRE JZR: UVODNI OTVORITVENI ROCK VEČER Z BANDOM

OB 8.30: VODENA KOLESARSKA TURA SORIŠKA PLANINA–PODBRDO–
BOHINJSKA BISTRICA*
Ob 10. uri: Voden pohod po rapalski meji, Soriška planina*

Javni zavod Ratitovec, W: www.jzr.si

Nedelja, 28. 6. 2020 • Sorica–Heblarje ob 14. uri

Nedelja, 30. 8. 2020 • Selca
GREMO GOR PA DOL – POHOD

POHOD PO GROHARJEVI POTI V HEBLARJE

Start Športni park Rovn ob 6. uri: Sv. Miklavž, Sv. Mohor, Sv. Jedrt, Sv. Križ
Start v centru vasi Selca ob 10.30: na Sv. Križ

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

Turistično društvo Selca, W: www.selca.si

vsako soboto v juliju in avgustu • "plac" pred cerkvijo, ob 10. uri
BREZPLAČNO TURISTIČNO VODENJE PO STAREM DELU ŽELEZNIKOV
Javni zavod Ratitovec, W: www.jzr.si, T: 04 51 47 356, 051 458 010
Od torka do srede, od 1. do. 7. 7. 2020 • Sorica
AMADEO FESTIVAL: POLETNE LIKOVNE IN GLASBENE DELAVNICE*
Petek, 10. 7. 2020 • Gostišče Lajnar Soriška planina
URADNO ODPRTJE GOSTIŠČA IN PENZIONA LAJNAR
S SKUPINO THE GOLDEN DIXIE BOYS*

Nedelja, 6. 9. 2020 • Krekova koča na Ratitovcu, od 6. ure dalje
44. REKREATIVNI POHOD NA RATITOVEC
Planinsko društvo za Selško dolino, T: 031 613 426, E: lotric.lojze@gmail.com
Sobota in nedelja, 12. in 13. 9. 2020 • Sorica
POZDRAV JESENI
Turistično društvo Sorica, T: 040 565 891, E: polona.golija@gmail.com
*Dogodek prireja Turistični center Soriška planina, T: 040 565 891,
E: info@soriska-planina.si.

Obiščite nas!
Vianor
Avtoservis
Lavtar Selca
Selca 175
041/877 530

Ob nakupu 4
pnevmatik Nokian

ZA
BREZSKRBNO
POLETJE

PREJMETE 20€

za premontažo
Vianor

Več o akciji na www.petrol.si

