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ANA ŠUBIC

• Letošnje leto je močno zaznamoval 
koronavirus. Kako zelo je otežil delo 
občinske uprave, kje vse občutite nje-
gov negativni vpliv?
Najtežje je bilo ob začetku epidemije, 
ko je bilo veliko pomanjkanje zaščitnih 
sredstev, ko nismo imeli česa vzeti v 
roke. Sedaj covid-19 že malo bolj pozna-
mo, vemo, da se z zaščitnimi ukrepi da 
zelo preprečiti okužbe. Nošenje zašči-
tnih mask je postalo realnost, čeprav se 
nam je to še nedolgo nazaj zdelo čudno. 
Smo pa v občinski upravi delali tudi v 
času epidemije, tako da bistvenih za-
mud pri načrtovanih projektih ni. Že 
spomladi smo nadaljevali obnovo vr-
tčevskega objekta. So pa v tistem času 
zastali postopki v zvezi s poplavno var-
nostjo, približno dva meseca tudi nismo 
imeli sestankov na direkciji za vode, 
ki sicer potekajo redno na dva tedna. 
Prav tako trenutno še ni zagotovljenih 
finančnih sredstev države za sanacijo 
brežine Na plavžu, saj so ukrepi, pove-
zani z epidemijo, terjali veliko denarja. 
Na teh dveh projektih smo še najbolj ob-
čutili posledice koronavirusa.
• Je pa koronavirus vplival tudi na 
prireditve; mnoge so odpadle, druge 
pa so prestavljene in okrnjene. Občin-
ski praznik boste tokrat namesto ju-
nija počastili sredi septembra. Kaj bi 
ob prazniku sporočili občanom?
Letošnje praznovanje občinskega pra-
znika bo precej drugačno, prireditev žal 
ne bo odprtega tipa. Občankam in obča-
nom bi dejal, da naj kljub vsemu resno 
vzamejo opozorila pristojnih glede zaje-
zitve širjenja okužb in se držijo priporo-
čil. Začela se je šola, vrtci so spet pol-
ni, pazljiv je treba biti tudi ob uporabi 

javnega prevoza. Upajmo, da bo število 
okužb začelo upadati. V naši občini smo 
se doslej virusu dobro izogibali, naj bo 
tako tudi v prihodnje.
• Kako ste pripravljeni na morebiten 
nov porast okužb?
Zaščitnih mask imamo dovolj, dobrih 20 
tisoč, večinoma smo jih kupili iz Kitajske 
preko Domela. Ob prvem valu epidemije 
smo vzpostavili tudi mrežo prostovolj-
cev, javilo se jih je več kot petdeset, in po 
potrebi jo lahko hitro spet aktiviramo.
• Katere občinske projekte ste že 
spravili pod streho in kateri še pote-
kajo oz. vas še čakajo?
Sredi poletja smo že končali tretjo, za-
dnjo fazo obnove dodatnega objekta 
Vrtca Železniki. Gre za pomembno pri-
dobitev, s katero nam je uspelo zadostiti 
potrebam po predšolskem varstvu. Le-
tos smo v okviru 140 tisoč evrov vredne 
investicije izdelali še fasadni ovoj, tera-
so, vgradili dvigalo in uredili zunanjo 
okolico. Poleg tega smo med poletnimi 
počitnicami poskrbeli za zamenjavo do-
trajane strešne kritine na podružnični 

šoli v Sorici, investicija v prestavitev 
šolske kuhinje in jedilnice v dražgoški 
šoli pa še poteka in naj bi bila končana 
v drugi polovici oktobra.
Končali smo tudi že ureditev hudourni-
ške grape v Zabrekvah. Na vodovodnem 
omrežju v Dašnici gradimo novo črpali-
šče, s čimer bo zagotovljena nemotena 
oskrba objektov v zgornjem delu na-
selja. Čaka nas tudi še ureditev struge 
enega od pritokov Dašnice, rok za izved-
bo je do konca novembra
• Kako daleč ste z investicijami v ob-
činske ceste?
Ena največjih investicij v ceste, in sicer na 
odseku Rotek–Zgornje Danje–Torka–Rav-
ne–Šurk, je že končana. Šlo je za razširi-
tev vozišča in ureditev odvodnjavanja na 
dveh odsekih ceste v skupni dolžini pri-
bližno 1,5 kilometra ter asfaltiranje vozi-
šča v dolžini 870 metrov. Dela so stala 192 
tisoč evrov. Še vedno pa poteka 220 tisoč 
evrov vredna investicija v Zgornji Davči, 
kjer urejamo cesto Štulc–Jurež. Predvide-
ni so utrditev in razširitev vozišča, gra-
dnja podpornih zidov, odvodnjavanje ter 
asfaltiranje odseka v dolžini 862 metrov. 
V okviru programa asfaltiranja občin-
skih cest smo že uredili odsek lokalne 
ceste Teclonov klanec v Zgornji Sorici in 
odsek Groharjev spomenik–Tolc ter javni 
poti Gabrca v Dražgošah in Kapelca–Po-
drovnik v Lajšah. Čaka nas še asfaltiranje 
javne poti Sorčan–Krivc v Davči v dolžini 
1175 metrov in polkilometrskega odseka 
javne poti Bohinc v Martinj Vrhu pa tudi 
gradnja opornega zidu na cesti Megušni-
ca–Miznikar–Vancar.
• Izpeljali ste tudi že razpis za izva-
jalca sanacije brežine nad naseljem 
Na plavžu, kjer je v začetku leta prišlo 
do večjega skalnega podora. Kdaj naj 
bi se sanacija začela?

Koronavirus nas ni ustavil
Župan Anton Luznar pred praznovanjem občinskega praznika, ki ga bodo tokrat 
obeležili septembra, ugotavlja, da epidemija ni bistveno zavrla občinskih projektov.

Župan Anton Luznar / Foto: Tina Dokl



Res je, v želji po čimprejšnjem začetku del smo že izvedli 
postopek javnega naročila. Prejeli smo dve ponudbi, obe po-
polni, vredni pa sta 657 in 661 tisoč evrov (vključno z DDV). 
Za sanacijo si obetamo pomoč države. Pisnega zagotovila 
nimamo, smo pa dobili ustno informacijo ministrstva za 
okolje in prostor, da predvidevajo sanacijo brežine, a čakajo 
na rebalans državnega proračuna, s čimer bodo zagotovi-
li sredstva. Do takrat tudi ne moremo podpisati pogodbe z 
izvajalcem. Sanacijo načrtujemo še letos in naj bi bila kon-
čana do konca decembra. Gre pa za prvo fazo načrtovane 
celovite zaščite Gorenjega konca pred padajočimi skalami. 
V prvi fazi bo izvedena spodnja linija ograj na odseku med 
objekti Na plavžu 1–77.
• V občini se pripravljate tudi na projekt ureditve kolesar-
skih poti, ki ga nameravate izpeljati s pomočjo evropskih 
sredstev. Kako daleč ste s postopki in pridobivanjem sogla-
sij lastnikov zemljišč?
Projekt poteka preko regionalne razvojne agencije BSC Kranj 
in ga izvajamo s pomočjo sredstev za razvoj regij. Vlogo za 
sofinanciranje nameravamo oddati do konca septembra, 
prav veliko časa nimamo več, čeprav pričakujemo, da bodo 
rok malo podaljšali. Gre za 7,5 kilometra dolgo povezavo od 
Plenšaka do Selc, ocenjena je na 1,6 milijona evrov, od tega 
imamo na voljo 1,2 milijona nepovratnih sredstev. Za zgornji 
del trase so služnosti večinoma podpisane in overjene, bilo 
pa je nekaj nasprotovanja lastnikov zemljišč v Selcih. Upa-
mo, da se nam bo uspelo dogovoriti. Če se za zadnji odsek 
poti ne bomo mogli dogovoriti, bomo speljali kolesarsko pot 
po obstoječi občinski cesti. Verjetno pa potem kolesarji po 
tej poti ne bodo vozili, ampak bodo peljali kar po državni ce-
sti. Pri obravnavi kolesarske poti na odboru za komunalne 
dejavnosti in na občinskem svetu je kar nekaj udeležencev 
predlagalo, naj kolesarsko pot podaljšamo tudi od Selc do Do-
lenje vasi. Tako smo se lotili tudi že priprave dokumentacije 
za kolesarsko pot od Selc do Dolenje vasi, kjer se prav tako 
že usklajujemo z lastniki zemljišč. Pričakujemo, da bo v tej 
finančni perspektivi ostalo nekaj denarja na ravni regije in 
da bomo naknadno lahko prijavili še ta odsek. 
• Je že kaj novega glede doma starejših? Je ministrstvo že 
odločilo o pobudi investitorja za predstavitev lokacije?

Žal še nimamo nobenih novih informacij v zvezi s tem. Kot 
je znano, je Upravna enota Škofja Loka v predodločbi ugoto-
vila, da gradnja v delu, ki se nanaša na zagotavljanje pogo-
jev za oblikovanje, dimenzioniranje in umeščanje površin za 
mirujoči promet, ni skladna z določili prostorskega akta in 
določbami predpisov o urejanju prostora. Parkirišča so bila 
predvidena na treh nekoliko oddaljenih lokacijah, a bi mora-
la biti na funkcionalnem zemljišču objekta. Investitor je tako 
oddal vlogo na ministrstvo za prestavitev doma na sosednjo 
parcelo čez vodotok Dašnica, kjer je sedaj vrt. Po drugem, re-
zervnem scenariju pa bi dokupili del sosednje parcele, ki bi 
postal del funkcionalnega zemljišča doma. 
• Lotili ste se tudi postopka sprememb občinskega pro-
storskega načrta (OPN). Kako poteka?
Za zdaj po načrtih, OPN naj bi bil sprejet jeseni prihodnje leto, 
seveda pa bo treba potegniti črto med realnimi in nerealnimi 
pobudami, ki bi postopek po nepotrebnem dodatno zavlekle. 
Treba bo določiti pobude, ki jih bomo vključili v nadaljnje po-
stopke sprememb in dopolnitev OPN.

OBČINSKE NOVICE | 3 

Podružnična šola v Sorici ima novo streho.

Zaradi razmer, povezanih s koronavirusom, so se v Železnikih od-
ločili praznovanje občinskega praznika s konca junija prestaviti na 
september. Prireditev v manjšem obsegu bo potekala v petek, 18. 
septembra, a bo zaradi omejenega zbiranja ljudi tokrat zaprta za 
javnost, udeležili se je bodo lahko zgolj vabljeni obiskovalci. Kot 
je pojasnil župan Anton Luznar, bo prireditev, ki jo bodo v primeru 
ugodnega vremena skušali prestaviti na prosto pred športno dvo-
rano, osredotočena na podelitev priznanj. Tokrat bo občinski na-
grajenec eden, in sicer zgodovinar Vincencij Demšar, ki bo prejel 
plaketo občine, poleg tega pa bodo po tradiciji podelili še župa-
nova priznanja odličnjakom osnovne in srednje šole. V lanskem 
šolskem letu je OŠ Železniki zapustilo osemnajst devetošolcev, ki 
so imeli vsa leta šolanja izjemen uspeh, poleg njih pa bodo prizna-
nje iz rok župana prejeli še trije zdaj že nekdanji dijaki, ki so bili 
odlični vsa srednješolska leta.

Praznovanje občinskega praznika  
v manjšem obsegu

Ena največjih investicij v ceste, in sicer na odseku Ravne–Šurk, je že 
končana. / Foto: Tina Dokl
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Občinski svetniki so na julijski seji na predlog komisije za 
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja potrdili podeli-
tev občinske plakete zgodovinarju Vincenciju Demšarju. Ko-
misija je tokrat na razpis za podelitev priznanj, ki jih pode-
ljujejo na slovesnosti ob občinskem prazniku, prejela pobudi 
občinskega odbora SLS Železniki in Zgodovinske skupine pri 
Župniji Železniki, obe pa sta se nanašali na Demšarja.

MARCA PRIHODNJE LETO UKINITEV SOPROIZVODNJE  
ELEKTRIKE

Precej pozornosti sta bila deležna poročilo koncesionarja To-
plarne Železniki o opravljanju izbirne lokalne gospodarske 
javne službe distribucije toplote za lansko leto in letno poroči-
lo toplarne za lansko leto. Poslovni prihodki so znašali dober 
milijon evrov, od tega so jih 63 odstotkov ustvarili s prodajo 
toplotne energije, 32 odstotkov s prodajo električne energije, 
preostalo pa z drugimi storitvami. Toplarna je poslovno leto 
končala s 4824 evri dobička, sicer pa je po ločenih računo-
vodskih sodilih izguba na proizvodnji in distribuciji toplotne 
energije znašala 98.448 evrov in so jo pokrivali s soproizvo-
dnjo elektrike. Lani so prodali 9553 MWh toplotne energije, 
kar je tri odstotke manj kot predlani, ter pri tem ustvarili 
nekaj več kot 672 tisoč evrov prihodkov. Približno 55 odstot-
kov toplotne energije so prodali industrijskim in poslovnim 
odjemalcem, ostalo pa stanovanjskim hišam in večstano-
vanjskim objektom. Potencial omrežja sicer znaša 349 odje-
malcev, registriranih imajo 283, od tega je bilo aktivnih 223. 
V Dašnici, ki ima potencial 158 odjemalcev, je narejenih 127 
priključkov, priključenih pa je 89 odjemalcev, v Logu je od 109 
izvedenih priključkov 79 registriranih uporabnikov, aktivnih 
pa 61. Zamenjali so del distribucijskega voda mimo bazena, 
na omrežje pa se je priključil novi vrtec.
Razprava se je vrtela predvsem okoli prihodnosti toplarne, saj 
bo konec marca prihodnje leto zaradi zaključka podporne she-

me prišlo do ustavitve soproizvodnje električne energije. Sve-
tniki so bili seznanjeni tudi s tremi možnimi scenariji razvoja 
podjetja, ki jih je pripravil direktor; v enem od njih je predvidel 
strateškega partnerja, ki bi s šestmilijonsko investicijo ponov-
no zagnal soproizvodnjo električne energije. V razpravi je bilo 
slišati, da brez kogeneracije toplarna nima prihodnosti in da 
bi morali preveriti, ali so za ta namen na voljo nepovratna 
sredstva, da vlagatelja verjetno ne bo lahko dobiti, svetnike pa 
je zanimalo tudi, kaj bo z občinskim deležem v podjetju, če jim 
to uspe ... Prav tako je bilo slišati mnenje, da bi v toplarni mo-
rali narediti več za povečanje števila odjemalcev toplote.

TURIZMU ŠE VEČ POZORNOSTI

Svetniki so potrdili tudi poročilo o delu Javnega zavoda Ratitovec 
(JZR) v lanskem letu. Ob 585 tisoč evrih prihodkov je ustvaril ne-
kaj manj kot 28 tisoč evrov presežka, ob upoštevanju ostanka iz 
preteklih let pa dobrih 98 tisoč evrov. Kot je razvidno iz poročila, 
so nekoliko več prihranili načrtno, saj so pričakovali dodatne 
stroške s prenovo savn, s prijavo na projekte, zalaganje sredstev 
in investicijske vložke na infrastrukturi. JZR je vključno z direk-
torjem Gregorjem Habjanom imel devet zaposlenih, letos pa so 
dodatno zaposlili še reševalca iz vode in polovično tudi novo či-
stilko. Prioritetna naloga JZR je opravljanje javne službe, za ka-
tero so lani prejeli nekaj več kot 180 tisoč evrov, od tega slabih 
158 tisoč evrov iz občinskega, preostalo pa iz državnega proraču-
na. Dobri dve tretjini prihodkov oz. 405 tisoč evrov so ustvarili s 
tržno dejavnostjo, od tega 276 tisoč evrov z gostinstvom. 
Bazen in savne je lani obiskalo 6212 uporabnikov, če prišteje-
mo še člane plavalnega kluba in osnovnošolce, pa je bilo blizu 
24 tisoč obiskovalcev. V muzeju so našteli 2465 obiskovalcev 
oz. slabih 400 več kot predlani, poleg tega so zabeležili še 2200 
obiskovalcev v galerijski dejavnosti. JZR je sodeloval tudi v 
različnih projektih na področju turizma in kulture, delal na 
prepoznavnosti Selške doline, izpeljal različne športne tur-
nirje ... V okviru mladinskega centra so izpeljali okoli štiride-
set delavnic, nekaj aktivnosti z gosti in zagotovili vsaj osem-
sto ur obratovanja. "Precej smo izboljšali ponudbo in vse svoje 
storitve dvignili na višji nivo, kar se tudi pozna pri rezultatu. 
Potrebno bo še delo na turizmu v turistični poslovalnici in 
muzeju," v poročilu navaja direktor.

ODLOK O DEŽURNI POGREBNI SLUŽBI

Občinski svet je potrdil odlok o načinu opravljanja 24-urne 
dežurne pogrebne službe v občini Železniki. Gre za obvezno 
lokalno gospodarsko javno službo, ki obsega prevoz od kraja 
smrti do hladilnih prostorov izvajalca javne službe ali zdra-
vstvenega zavoda zaradi obdukcije, odvzema organov ali dru-
gih postopkov na pokojniku ter nato do hladilnih prostorov 
izvajalca. Na podlagi odloka bo občina razpisala koncesijo za 
opravljanje te službe.
Svetniki so potrdili tudi izstop Železnikov iz Konzorcija Centra 
za ravnanje z odpadki CERO Gorenjska. Leta 1996 je 16 gorenj-
skih občin podpisalo pogodbo za ustanovitev CERO Gorenjska 
s ciljem, da bi na regijski ravni vzpostavili enoten sistem za 
ravnanje z odpadki, a do uresničitve ni prišlo.

Na julijski seji tudi o prihodnosti toplarne
Občinski svet se je v začetku julija sestal na 12. redni seji.

OBČINA ŽELEZNIKI

OBVESTILO
Obveščamo vas, da je na spletni strani  

Občine Železniki objavljen

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje izobraževanja nadarjenih mladih  

glasbenikov in plesalcev – Jobstov sklad 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 12. 10. 2020.

mag. Anton Luznar, župan



OBČINSKE NOVICE | 5 

ANA ŠUBIC

Potem ko je upravno sodišče lani jeseni zaradi tožbe domačinke 
odpravilo okoljevarstveno soglasje (OVS) za izgradnjo obvoznice 
in prvo fazo protipoplavnih ukrepov v Železnikih, ga je Agencija 
RS za okolje (Arso) konec julija ponovno izdala. A še preden je 
OVS, na katerega so sicer prejeli dve pritožbi, postal pravnomo-
čen, so na Arsu sredi avgusta prejeli dopis okoljskega ministr-
stva za umik zahteve za izdajo OVS. Na Direkciji RS za vode so 
pojasnili, da se je spremenila uredba o posegih v okolje, za ka-
tere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, in da za prvo fazo 
protipoplavnih ureditev v Železnikih OVS ni več potreben.
Župan Anton Luznar pravi, da so s takšnim razpletom zado-
voljni, saj so se bali, da bi OVS zopet padel.
Na direkciji za vode so še razložili, da odkup zemljišč za prvo fazo 
ureditev poteka po terminskem planu projekta in da jih imajo 
pridobljenih že več kot 80 odstotkov. »V kratkem bomo začeli vla-
gati vloge za izdajo gradbenih dovoljenj. Začetek gradnje pred-
videvamo spomladi prihodnje leto, če ne bo večjih zapletov,« so 
napovedali. Župan je tudi povedal, da je direkcija na upravno 
enoto poslala že več razlastitvenih elaboratov, a so v nadaljeva-

nju dokaj uspešni pri pobotu z lastniki in sklepanjem služnosti. 
V začetku avgusta so direkcija za vode, direkcija za infrastruk-
turo, ki bo gradila obvoznico, in Občina Železniki kot soinve-
stitor projekta sklenili pogodbo za izvedbo inženirskih storitev 
pri prvi fazi, in sicer s podjetjem JV Projekt in družbo DRI upra-
vljanje investicij.
Okoljevarstveno soglasje pa je še vedno potrebno za drugo fazo 
projekta, v kateri načrtujejo zadrževalnik pod Sušo. Direkcija 
za vode je že uvedla v delo izvajalca storitve pridobivanja pra-
vice graditi. Pogodbo z izbranim izvajalcem JV ZEU so podpisali 
konec junija. "Pri hiši, ki jo bo treba porušiti za izvedbo druge 
faze, so že začeli pogovore in je v fazi cenitve," je pojasnil župan. 
Povedal je še, da je že prišlo tudi do ogleda hudournika nad Zalim 
Logom, na katerega so domačini opozorili pristojne ob februar-
ski predstavitvi zadrževalnika. "Takrat je ob koncu predstavitve 
eden od udeležencev predlagal vaščanom, naj skušajo iz tega 
projekta nekaj iztržiti za svojo vas. Hudournik si je ogledal pro-
jektant vodnih ureditev Rok Fazarinc. Izkazalo se je, da je bila 
tam ena zaplavna pregrada zgrajena že po poplavah leta 2007, 
ki bi jo bilo treba izprazniti, malo višje pa bi bilo možno zgraditi 
še eno, vendar bo treba urediti tudi dostop," je še razložil Luznar.

Okoljevarstvenega soglasja ne potrebujejo več
Zaradi spremembe uredbe o posegih v okolje okoljevarstveno soglasje za prvo fazo 
protipoplavnih ureditev in izgradnjo obvoznice v Železnikih ni več potrebno.

ANA ŠUBIC, FOTO: TINA DOKL

Tomaž Weiffenbach ima 38 let in kot 
komercialist opravlja poklic vodje skla-
diščnega sistema v logistiki veleprodaje 
'najboljšega soseda' v Ljubljani, raznoliko 
delo pa ga vodi po vsej Sloveniji. "Živim Na 
plavžu pr' Drmot, v prostem času pa poleg 
vodenja Turističnega društva Železniki rad 
pomagam pri različnih prostovoljskih pro-
jektih in se rad družim z mnogimi občani 
in občankami. Še vedno pa je narodno-za-
bavna glasba moja velika strast, prav tako 
z veseljem v roke vzamem harmoniko."
• Občinski svetnik ste drugi mandat. 
Zakaj vztrajate v lokalni politiki? 
Že dolga leta sodelujem na različnih po-
dročjih in hkrati spoznavam, kaj, kje, 
kdaj se nekaj ne izide po načrtih. Me-
nim, da je pomembno, da lahko poma-
gam ljudem v domačem kraju na raz-
ličnih področjih, na začetku predvsem 
z nasveti, nato pa v občinskem svetu s 
predlogi, pobudami, do izvedbe zadev, 
ki so možne in so upravičene.

• Katere cilje boste zasledovali?
Poplavna varnost je ena tistih tem, ki je 
za našo občino poglavitnega pomena. Tri-
najst let po katastrofalnih poplavah je da-
nes narejenega odločno premalo. Ne glede 
na to, ali se postopki odvijajo na občinski 
ali na državni ravni, se odvijajo prepočasi. 
Birokratski mlini na vseh področjih me-
ljejo prepočasi, čeprav smo v 21. stoletju z 
močno informacijsko tehnološko podpo-
ro. Ob padavinah občani, ki smo nesreč-
nega 18. septembra 2007 'plavali', vselej 
gledamo tako v nebo kot v Soro. Na uso-
dni torek so nekateri ljudje po spletu ne-
srečnih okoliščin poplavni davek plačali z 
življenjem. Ga bo moral še kdo?
• Ste član kakšnega občinskega odbo-
ra? S čim se ukvarjate?
Sem član odbora za gospodarske de-
javnosti in član komisije za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja. Akti-
ven sem tudi na drugih področjih in sem 
član sveta OŠ Železniki, član komisije za 
mednarodno sodelovanje, član komisije 
za delo na področju Rupnikove linije in 

Rapalske meje in podpredsednik Stro-
kovnega sveta za turizem Javnega zavo-
da Ratitovec. Zaupane so mi najrazlič-
nejše naloge na vseh teh področjih.
• Kaj je največji problem v občini?
Težko je določiti največji problem. Dej-
stvo pa je, da jih je vedno dovolj in jih 
nikoli ne zmanjka. Eden od njih pa je 
tudi zagotovitev prometne varnosti. Že-
lezniki ležijo v ozki dolini, kjer je poleg 
naših bivališč in reke Sore umeščena 
tudi ozka cesta, ki je na nekaterih odse-
kih namenjena hkrati vsem uporabni-
kom. Kritičnih situacij je dejansko vsak 
dan preveč. 

Za poplavno in prometno varnost
Tomaž Weiffenbach je občinski svetnik z liste SLS.

Tomaž Weiffenbach
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Občina Železniki je objavila javni natečaj za zasedbo  
prostega uradniškega delovnega mesta 

VIŠJI SVETOVALEC ZA PRORAČUN, 
FINANCE IN GOSPODARSTVO

v občinski upravi Občine Železniki, za nedoločen čas s 
polnim delovnim časom in poskusnim delom 6 mesecev. 

   
Celotni javni natečaj je objavljen na spletni strani občine 

Železniki https://www.zelezniki.si/razpis/286791.

Kandidat/ka vloži prijavo v pisni obliki na obrazcu za prijavo, 
kar pošlje v zaprti ovojnici z označbo: "Javni natečaj – višji 
svetovalec za proračun, finance in gospodarstvo«, na na-
slov: Občina Železniki, Češnjica 48, 4228 Železniki,  in sicer 
do vključno 23. 9. 2020. Za pisno obliko prijave se šteje tudi 
elektronska oblika, to je skenirani obrazec za prijavo z izjavo 
o izpolnjevanju pogojev s podpisom kandidata, poslano na 
elektronski naslov: uprava@obcina.zelezniki.si.

mag. Anton LUZNAR, l.r.
 ŽUPAN

Dne 2. julija 2020 se je od nas poslovil Janez Ferlan. Rojen 
je bil na Češnjici kot zadnji, tretji otrok, edini fant, mami 
Ivanki in očetu Antonu Ferlanu. Po osnovni šoli v Železni-
kih je obiskoval Srednjo šolo za kemijo v Ljubljani. Takoj po 
zaključku šolanja se je zaposlil v tovarni Niko in ob delu 
nadaljeval študij kemijske tehnologije v Mariboru. 
Pred 40 leti sta si z ženo Marinko ustvarila dom in družino. 
V zakonu se jima je rodilo sedem otrok.
V času demokracije se je pridružil Slovenskim krščanskim de-
mokratom in bil izvoljen v prvi občinski svet novonastale Ob-
čine Železniki leta 1994. Postal je predsednik omenjene stran-
ke v Železnikih in jo uspešno peljal do združitve s Slovensko 
ljudsko stranko, ki jo je potem vodil vse do leta 2013. V tem 
času je bil pet mandatov, 20 let, občinski svetnik, od tega 16 let 
podžupan. V času politične aktivnosti je uspešno vodil volilne 
kampanje za poslanske in županske kandidate ter svetniška 
mesta. Skozi mandate je sodeloval na različnih področjih in 
v različnih komisijah, največji pečat pa je pustil v Komisiji za 
varstvo naravne in kulturne dediščine. Zelo si je prizadeval za 
razvoj Toplarne Železniki in širitev toplotnega omrežja. 
Odigral je ključno vlogo pri pobudi za povrnitev zvonika 
župnijske cerkve sv. Antona v Železnikih v prvotno stanje in 
s svojo vztrajnostjo dosegel, da je zvonik prekrit s skrilom, 
tako kot je bil pred drugo svetovno vojno. Kasneje je projekt 
obnove zvonika tudi vodil. Leta 1998 je med svojim triteden-
skim letnim dopustom sam prekril zvonik cerkve Marije 
Pomočnice na Prtovču, prav tako s skrilom, da se je izognil 
bakreni strehi, in s tem ohranil kulturno dediščino. V času 
gradnje Antonovega vrtca je bil nepogrešljiva vez med ob-
čino in župnijo. S povezovanjem s predstavniki vseh strank 
v občinskem svetu mu je uspelo, da je Antonov vrtec dobil 
koncesijo s soglasjem vseh svetnikov.
Večino svoje delovne dobe je bil v vodstvu podjetja Niko, ki 
mu je bil izredno pripaden. Kot dolgoletni občinski svetnik 
in podžupan pa se je močno zavedal, kako pomembno je 
uspešno delovanje vseh podjetij v občini. 
Zelo dejaven je bil tudi na športnem področju. Med drugim 
je sodeloval pri tekmah svetovnega pokala v sankanju na 
Soriški planini, več kot deset let delal pri rokometnem dru-
štvu Alples in pomagal pri organizaciji številnih športnih 
prireditev. Od odprtja športne dvorane v Dašnici je bil reden 
udeleženec rekreativnih srečanj in športnih dogodkov. 
Česar se je Janez lotil, se je lotil z veliko vnemo in zavzeto-
stjo. Poleg delavnosti, znanja in odgovornosti ga je odliko-
vala tudi poštenost. Izjemno je bilo njegovo sodelovanje in 
povezovanje politike, gospodarstva in Župnije Železniki, kjer 
je aktivno deloval več kot 20 let, kar je posledično prineslo 
veliko dobrega za našo občino. Še bi se dalo naštevati, a ne-
mogoče je v teh nekaj stavkih povedati vse tisto, kar je Janez 
naredil za našo skupnost. Leta 2017 je za svoje bogato delo 
prejel listino častnega občana občine Železniki.
Janez, počivaj v miru!

OO SLS Železniki,
Matej Šubic

V SPOMIN

Janez Ferlan 
(1956–2020)Direkcija RS za infrastrukturo bo te dni na regionalni cesti na 

Studenem začela urejati odvodnjavanje ter meteorno in fekalno 
kanalizacijo na približno 150 metrov dolgem odseku od uvoza k 
cvetličarni v smeri proti Češnjici. Izbrani izvajalec Mapri proas-
falt naj bi dela končal v začetku oktobra. Investicijo, vredno ne-
kaj več kot 45 tisoč evrov, bo s približno 18 tisoč evri sofinancira-
la Občina Železniki. Direkcija te dni končuje tudi urejanje dveh 
cestnih odsekov ob lani saniranih brežinah na regionalni cesti 
Podrošt–Češnjica. Gorenjska gradbena družba je ta teden asfal-
tirala cesto nad Zalim Logom oz. na odseku pred Šurkom, prav 
te dni pa se bo lotila še ureditve ceste ob brežini pri davškem 
mostu. Dela naj bi končala do konca meseca. Glede sanacije 
usada na državni cesti v Davčo na lokaciji med Hlipovo rupo 
in Podmejačevim logom so na direkciji razložili, da je pogodba 
za izdelavo projektne dokumentacije v fazi podpisa, izvedbo del 
pa načrtujejo v prvi polovici prihodnjega leta. V zaključni fazi 
je tudi recenzija projektne dokumentacije za sanacijo plazu na 
regionalni cesti blizu Lajš. Izvajalca nameravajo izbrati še letos, 
sanacijo pa predvidevajo prihodnje leto.

Kmalu dela na Studenem

Pred dnevi so asfaltirali cesto pred Šurkom, te dni pa se bodo lotili 
tudi odseka pri davškem mostu.  
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OBČINA ŽELEZNIKI IN ZAVOD ZLATA MREŽA

Občina bo za opravljanje teh prevozov najela električni avto, 
Zavod Zlata mreža pa bo organiziral teoretično in praktično 
izobraževanje za prostoferje (predvidoma dne 29. 9. 2020), kjer 
bodo prostoferji podpisali tudi pristopne izjave in dobili vse 
potrebne informacije. Prijazno vabimo vse, ki bi želeli postati 
prostovoljni šofer – prostofer v občini Železniki, da se prija-
vijo v sprejemni pisarni Občine Železniki pri Lilijani Tolar, 
lahko po telefonu 04 5 000 000 ali po e-pošti: uprava@obcina.
zelezniki.si. Prijave zbiramo do 25. 9. 2020.
Prostovoljni šofer je lahko vsak, ki ima veljavno vozniško do-
voljenje in je v svojem prostem času pripravljen pomagati ti-
stim, ki prevoze potrebujejo.
Storitev bo občanom Železnikov na voljo od 12. 10. 2020 da-
lje; v klicnem centru, št. 080 10 10, si lahko rezervirajo pre-
voz od 29. 9. 2020 dalje.

KAJ JE PROSTOFER?

Prostofer je skovanka iz besed 'prostovoljni' in 'šofer'. Prosto-
fer je projekt zavoda Zlata mreža. Gre za trajnostni vsesloven-
ski prostovoljski projekt za mobilnost starejših, ki povezuje 
starejše osebe, ki potrebujejo prevoz in ne zmorejo uporabljati 
javnih in plačljivih prevozov, s starejšimi aktivnimi vozniki, 
ki pa po drugi strani radi priskočijo na pomoč. 
Številni starejši imajo velike težave s prevozi, sploh če so 
doma zunaj mestnih središč, kjer ni razvite avtobusne mre-
že. Tisti bolj oddaljeni se velikokrat ne morejo odpraviti po 
opravkih, kadar si želijo, temveč se prilagajajo možnostim 
oziroma času, ko jim lahko pomagajo družinski člani ali pri-
jatelji. Nekateri uporabljajo taksi, vendar pa to pomeni doda-
tne stroške, kar je za številne prevelik finančni zalogaj, zato 
ti tovrstnih prevozov ne uporabljajo. 

KOMU JE NAMENJEN PROSTOFER?

Prostofer je namenjen vsem tistim starejšim, ki ne vozijo 
sami, nimajo sorodnikov in imajo nizke mesečne dohodke, pa 
tudi slabše povezave z javnimi prevoznimi sredstvi. Prostofer 
jim omogoča lažjo dostopnost do zdravniške oskrbe, brezplač-
ne prevoze do javnih ustanov, trgovinskih centrov ipd.

ZAKAJ PROSTOFER?

Brezplačni prostoferski prevozi starejšim omogočajo večjo 
mobilnost, večjo socialno vključenost, medsebojno povezova-
nje in pomoč, boljšo kvaliteto življenja v tretjem življenjskem 
obdobju, poleg tega lahko čim dlje ostanejo doma (čim ka-
snejši odhod v dom za ostarele).
Druženje in občutek koristnosti igrata pomembno vlogo pri 
aktivnem staranju. 

KAKO DELUJE PROSTOFER? 

Uporabnik, ki potrebuje prevoz, pokliče na brezplačno šte-
vilko 080 10 10. V komunikacijskem centru nato zabeležijo 
njegove podatke in lokacijo prevoza. Po najavi prevoza klicni 

center obvesti prostovoljnega voznika o prevozu in to sporoči 
uporabniku, za katerega se opravi prevoz. Vozilo je zagotovlje-
no s strani občine, prav tako je poskrbljeno za zavarovanje 
tako voznika kot tudi sopotnikov. Klicni center je na voljo za 
rezervacije prevozov vsak delovnik med 8. in 18. uro, rezer-
vacijo prevoza pa je treba najaviti vsaj tri dni pred izvedbo 
storitve. Vozniki prostovoljci bodo prevoze opravljali od pone-
deljka do petka med 8. in 16. uro, izjemoma pa se lahko dnevi 
in ure tudi prilagodijo potrebam.

KDO JE LAHKO PROSTOFER?

Prostovoljni šofer je lahko vsak, ki ima veljavno vozniško do-
voljenje in je v svojem prostem času pripravljen pomagati ti-
stim, ki prevoze potrebujejo. Vendar pa so prostoferji v resnici 
veliko več kot zgolj prostovoljni vozniki – svojim sopotnikom 
nesebično pomagajo tudi, ko ti izstopijo iz avta: pri zdravniku 
jih pospremijo do čakalnice in počakajo nanje med pregledom, 
pomagajo nesti vrečke iz trgovine in jim priskočijo na pomoč 
pri vzpenjanju po stopnicah ... To so ljudje z velikim srcem, ki 
jemljejo svojo humanost za samoumevno in častno dejanje. 

KAKO POSTATI PROSTOFER?

Vozniki, ki želijo postati prostoferji, to sporočijo na občino, v 
kateri živijo in je priključena projektu Prostofer. 

ZAKAJ JE PROSTOFER DRUŽBENOKORISTEN PROJEKT?

S t. i. prostoferstvom se povečuje udeležba starejših v ce-
stnem prometu in izboljšuje njihova mobilnost. Poleg tega 
se izboljšuje varnost v cestnem prometu in povečuje socialna 
vključenost starejših na splošno, obenem pa povečuje cenov-
na dostopnost prevozov. V zadnjem času postaja projekt pro-
stoferstva tudi ekološki oz. prijazen do okolja, saj stremimo k 
temu, da prostoferji uporabljajo električna vozila. 
Slovenija se že uvršča med 'zelo stare' države, saj je danes pri 
nas vsak peti prebivalec starejši od 65 let. Delež starejših od 
60 let se povečuje za tri odstotke na leto. 

ZAKAJ BI K PROJEKTU PROSTOFER MORALA PRISTOPITI 
VSAKA OBČINA?

Glede na to, da se dviguje starostna meja in povečuje število 
starostnikov, postajajo potrebe po skrbi za starejše vse večje. 
Prostofer je eden od projektov, ki na celovit način rešuje pro-
blematiko mobilnosti starejših občanov, zato k projektu v za-
dnjem času intezivno pristopajo številne slovenske občine, ki 
želijo svojim starejšim občanom ponuditi možnost brezplač-
nih prevozov, ko jih nujno potrebujejo. 
Nekatere občine uporabljajo električna vozila – zanje so si 
občine zagotovile tudi polnilnice, ki so obenem tudi parkir-
no mesto za to vozilo. Dodana vrednost najema ali nakupa 
vozila za prostoferstvo pa je lahko tudi uporaba tega vozila za 
kake druge občinske namene, ko je vozilo prosto.
Projekt Prostofer je deležen številnih medijskih objav in pred-
stavitev ter uživa velik ugled in odobravanje s strani celotne 
Slovenije. 

S srcem na poti – brezplačni prevozi za starostnike
Konec septembra se bo tudi Občina Železniki priključila projektu PROSTOFER.
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ANA ŠUBIC

Potem ko je Občina Železniki konec ja-
nuarja prejela obvestilo kranjske enote 
Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slo-
venije, da lahko podeli dodatno konce-
sijo v obsegu 0,5 programa na področju 
splošne in družinske medicine, je maja 
objavila javni razpis, na katerega je pri-
spela ena ponudba. Prijavila se je Am-
bulanta Košir, s katero je sredi avgusta 
podpisala koncesijsko pogodbo.
Omenjena ambulanta je eno dodatno 
koncesijo prevzela že lani spomladi po 
upokojitvi zdravnika Gregorja Habjana, 
zaradi česar je zdravnik koncesionar 
Branko Košir zaposlil dva mlada zdrav-
nika – najprej Tatjano Nastran in ja-
nuarja letos za polovični delovni čas še 
Anžeta Oparo, ki je od lanskega aprila 
pri njem že delal pogodbeno. Njuni am-
bulanti večinoma obravnavata paciente 
upokojenega zdravnika. Po podatkih dr. 
Koširja ima Nastranova že 1950 glava-
rinskih količnikov oz. 1220 pacientov, 

zato jih ne sprejema več, Opara, ki ima 
nekaj več kot 700 količnikov oz. 600 pa-
cientov, pa zaradi dodatne koncesije v 
obsegu 0,5 programa lahko sprejema 
nove paciente, tudi tiste, ki po Habjano-
vi upokojitvi še niso izbrali zdravnika. 
Takšnih je okoli 240.
Opara sicer prihaja iz Domžal in dela še v 
zdravstvenem domu v Trbovljah. Pacien-
te v Železnikih obravnava dva- do trikrat 
tedensko; v ordinaciji je vsak ponedeljek 
dopoldne ter občasno ob sredah in petkih 
popoldne – odvisno od menjav z drugimi 
zdravniki. Ažuren urnik pristnosti zdrav-
nikov in njihovi kontaktni podatki so na 
spletni strani Ambulante Košir. Zaradi 
preprečevanja okužb s covidom-19 še ve-
dno velja, da je za vsak obisk ambulante 
potreben predhoden dogovor.
V ambulanti dr. Opare klice sprejemajo 
na telefonski številki 041 444 850 prve 
štiri ure ordinacijskega časa. "Prvi stik z 
zdravnikom je na daljavo. Pri tem sliši-
mo očitke, da ne dvigujemo telefona. S 
tem se v določeni meri strinjam, a je tre-

ba razumeti, da se sestra ne more ogla-
siti, ko ima drugo obveznost. Pogosto je 
linija tudi zasedena, zato priporočam 
uporabo elektronske pošte. Nanjo redno 
odgovarjava – v dopoldanski izmeni do 
13. ure in v popoldanski do 18. ure – ter po 
potrebi pokličeva nazaj, razen če gre za 
administrativno zadevo, ki se da razlo-
žiti po elektronski poti. Sicer pa marsikaj 
lahko uredimo na daljavo, če pacienti 
zaupajo še fotodokumentacijo oz. če se 
z njimi lahko dovolj natančno pogovo-
rim," pravi dr. Opara. Zadovoljen je, da 
že veliko pacientov, tudi starejših, upo-
rablja elektronske komunikacije.

Opara še sprejema paciente
V Ambulanti Košir so dodatno koncesijo za pol programa 
namenili vpisu pacientov pri zdravniku Anžetu Opari.

Anže Opara, dr. med.

ANA ŠUBIC, FOTO: TINA DOKL

Mariji Ujević Šalković, dr. dent. med., je Občina Železniki za 15 
let podelila koncesijo za opravljanje javne službe na področju 
zobozdravstva za odrasle, saj se je zobozdravnik Vladimir Šal-
ković konec junija upokojil. Ambulanta nove koncesionarke je 
v zdravstvenem domu na Racovniku začela delovati s prvim 
septembrom. Zobozdravnica Marija Ujević Šalković, ki sicer živi 
v Naklem, je diplomirala leta 2006 v Zagrebu. Zobozdravstveno 
dejavnost opravlja več kot deset let, paciente v Železnikih pa že 
dobro pozna, saj je od novembra 2011 delala v ordinaciji dr. Šal-
kovića, ki je sicer imel blizu 1700 pacientov. "Sprejela bom vse 
paciente, ki se bodo želeli registrirati. Registracija ne gre avto-
matsko; pacienti morajo priti osebno v ordinacijo s kartico zdra-
vstvenega zavarovanja," je pojasnila. Ordinacija bo praviloma 
obratovala ob ponedeljkih, četrtkih in petkih dopoldan, ob tor-
kih in sredah pa popoldan. "Včasih lahko pride do spremembe 
urnika zaradi dežurstev." Naročanje je možno na telefonski šte-
vilki 04 5147489 ali e-naslovu: dr.marija.salkovic@gmail.com. 
Opozorila je, da v času koronavirusa sprejemajo le zdrave pa-
ciente, brez bolezenskih znakov in po predhodnem naročilu. 

Ker so pogoji dela zaradi zaščitne opreme bolj zahtevni, pre-
dlaga naročanje po elektronski pošti, seveda pa bodo spre-
jemali tudi telefonske klice. "Vsekakor se bom potrudila, da 
bom čim bolj dostopna svojim pacientom," je zagotovila. 

Nova zobozdravnica koncesionarka
S septembrom je začela delovati zasebna zobna ordinacija Marije Ujević Šalković.

Marija Ujević Šalković, dr. dent. med., in zobna asistentka Urška 
Benedik
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Število mest pri klasičnih tečajih je omejeno, zaradi zagotavljanja pogojev povezanih s 
COVID-19. Izvedeni bodo tečaji, za katere bo več zanimanja. Hvala za razumevanje! 
* spletni tečaj 

 vzgojitelj predšolskih otrok 

 ekonomski tehnik 

 bolničar-negovalec 

 NPK računovodja 

INFORMACIJE, 
PRIJAVE 

  
04/506 13 20 

 
 
 

LUS ŽELEZNIKI 
 

 Angleščina na potovanju 

 E - nemščina na potovanju* 

 Učimo se rusko - nadaljevanje 

 E - španščina - nadaljevanje * 

 E - ruščina - nadaljevanje * 
 

 Facebook oglaševanje 

 E - osnove podjetništva* 

 O negi obraza in trikih ličenja 

 Naučimo se nordijske hoje 

 Tečaj šivanja za začetnike 
 
 

gita.mihovec@lu-skofjaloka.si 

OBČINA ŽELEZNIKI

Na podlagi lani sprejetega odloka o ureditvi mirujočega pro-
meta bo Občina Železniki 1. oktobra 2020 na parkiriščih na 
območju Prtovča začela zaračunavati parkirnino. Gre za par-
kirišči pri cerkvi in parkirišče ob Lovski koči Na Toli, ki ga je 
občini dala v najem Lovska družina Železniki. Cilj plačljivega 
parkiranja je boljša ureditev parkiranja vozil brez oviranja 
prometa in zmanjševanje obremenjevanje okolja. V prvi vrsti 
pa želi občina prebivalcem Prtovča, kamor zaradi nevestno 
parkiranih avtomobilov pogosto ne bi mogla dospeti niti in-
tervencijska vozila, zagotoviti varnost in nemoteno obdelo-
vanje zemljišč. Sredstva od pobrane parkirnine bodo v celoti 
namenjena Vaškemu odboru Podlonk - Prtovč in bodo prav-
zaprav nekakšen prispevek obiskovalcev Prtovča in Ratitovca 
ožji lokalni skupnosti za urejanje prometne in turistične in-
frastrukture.
Plačilo parkirnine bo obvezno vsak dan v letu od 00.00 do 
24.00, izjema bosta parkirišči pri cerkvi, kjer bo omogočeno 
brezplačno parkiranje v času sv. maš v tamkajšnji cerkvi 
Marije Pomočnice. Nadzor plačevanja parkirnine bodo izva-
jali redarji Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin 
Bled, Bohinj in Železniki.

Cena parkiranja bo 2 EUR za 24 ur, 8 EUR za 30 dni in 48 EUR 
za 365 dni. Parkirnino bodo obiskovalci Prtovča lahko plača-
li samo brezgotovinsko, to je s kratkim sporočilom SMS ali 
s pomočjo mobilne aplikacije EasyPark. Navodila za plačilo 
parkirnine z navedeno območno kodo parkirišča bodo na 
voljo na obvestilnih tablah na vseh parkiriščih in na spletni 
strani Občine Železniki.
S SMS-jem bo parkirnino za 24-urno parkiranje moč plača-
ti tako, da boste na telefonsko številko 031 20 90 20 poslali 
SMS-sporočilo z naslednjo vsebino: OBMOČNA KODA [presle-
dek] REGISTRSKA OZNAKA VOZILA. Parkirnina bo plačana, ko 
boste prejeli povratni SMS s potrdilom. Z mobilno aplikacijo 
EasyPark pa bo mogoče plačati tako dnevno kot mesečno ali 
letno parkirnino. Aplikacija, ki je uveljavljena v številnih kra-
jih v številnih državah, je na voljo za prenos na AppStore in 
GooglePlay, kjer so navedena tudi vsa navodila za plačilo.
Za tiste, ki pri hoji v hribe s seboj ne nosijo mobilnih telefo-
nov ali pa jih sploh ne uporabljajo, je koristen podatek, da 
bo parkirnino mogoče plačati tudi od doma ali s katerekoli 
druge lokacije in je ne bo treba plačati na samem mestu par-
kiranja, treba bo le poznati območno kodo parkirišča. Ta bo, 
tako kot podrobnejše informacije o parkiranju, na voljo tudi 
na spletni strani Občine Železniki.

Od prvega oktobra na Prtovču plačljivo parkiranje
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V Alplesu od junija dalje ne koristijo nobene oblike državne po-
moči, saj so v tem času pridobili nove posle v segmentu opre-
mljanja študentskih domov in hotelov, tako da proizvodnja po-
teka v polnem obsegu, je povedal direktor Velko Gortnar. Pred 
tem je bila aprila na čakanju na delo od doma polovica zapo-
slenih in v maju 40 odstotkov, prav tako so izkoristili plačilo 
prispevkov za zaposlene, ki so delali, podjetje jim je nakazalo 
200 evrov kriznega dodatka. "Protikoronski ukrepi so bili v času 
epidemije in zaprtja maloprodajnih salonov in studiev s pohi-
štvom nujno potrebni in za naše podjetje zelo učinkoviti, saj 
smo v maju beležili 70-odstotni upad naročil. Manjša naroči-
la na lastni blagovni znamki smo uspešno nadomestili z novo 
pridobljenimi posli," je pojasnil Gortnar. Poudaril je, da je bilo 
od vsega začetka epidemije njihovo vodilo ohranitev delovnih 
mest v podjetju, tako da na odpuščanje niso niti pomislili. Dva 
sodelavca sta se sicer v poletnih mesecih upokojila, a so ju na-
domestili z novozaposlenimi. "Napovedi glede naročil do konca 
letošnjega leta so dobre, tako da sem optimist in prepričan, da 
bomo delali v polnem obsegu, kajti niti v času epidemije nismo 
prekinili razvojnih aktivnosti na področju novih produktov na 
lastni blagovni znamki in bomo v jesenskem času kupcem 
predstavili novosti pri vgradnih omarah," je napovedal Gortnar. 

Optimistični tudi  
v Alplesu

RAZVOJNA AGENCIJA SORA

Obveščamo vas, da je v okviru Kreditne sheme, v katero svoja fi-
nančna sredstva združujejo občine Škofja Loka, Gorenja vas - Po-
ljane, Železniki in Žiri ter Območna obrtno-podjetniška zbornica 
Škofja Loka, odprt javni razpis za dolgoročne in kratkoročne kre-
dite, ki se dodeljujejo podjetjem in dopolnilnim dejavnostim na 
kmetijah iz že omenjenih občin. Dolgoročni krediti se v okviru jav-
nega razpisa dodeljujejo za obdobje do deset let, po obrestni meri 
6-mesečni EURIBOR + 2,5 odstotka. Pridobite jih lahko za: nakup 
stavbnega zemljišča in njegovo komunalno opremo, nakup, gradi-
tev in adaptacijo poslovnih prostorov ter nakup opreme in kmetij-
ske mehanizacije. V okviru javnega razpisa lahko pridobite največ 
100 tisoč evrov dolgoročnega kredita. Prav tako so v okviru Kre-
ditne sheme na voljo sredstva za kratkoročne kredite. Kratkoročni 
krediti so namenjeni financiranju tekočega poslovanja. Do vredno-
sti 50 tisoč evrov jih lahko za obdobje do enega leta pridobite po 
obrestni meri 2,5 odstotka fiksno nominalno. Za podrobnejše in-
formacije smo na voljo na tel. št. 04 50 60 220.

Razpis za kreditiranje podjetij in 
dopolnilnih dejavnosti na kmetijah

Razvojna agencija Sora v okviru projekta Spodbujanje podjetni-
štva na Loškem vabi na brezplačno delavnico Upravljanje s časom 
in določanje prioritet (Kako organizirati čas, da bomo pri dosega-
nju osebnih in poklicnih ciljev čim bolj učinkoviti). Delavnica bo 
potekala spletno, v obliki webinarja, preko videokonferenčne plat-
forme Zoom, v sredo, 30. septembra, od 17. ure do 19.15. Name-
njena je podjetjem in vsem, ki jih ta tematika zanima. Predavala 
bo mag. Lidija Dolenc Carotta iz ekipe podjetja Transformacija. Gre 
za strokovnjakinjo za razvoj prodajalcev, trenerko komunikacijskih 
veščin ter coachinjo za osebni in poslovni razvoj. Število mest je 
omejeno, obvezne so prijave do četrtka, 24. septembra, na e-na-
slov: info@ra-sora.si.

Učinkovito upravljanje časa

Podjetje Niko po besedah direktorja Rada Čulibrka spet dela na 
polno in ne koristi nobene od oblik pomoči države. "Vlada je dala 
vsem zelo veliko! Tako podjetjem kot upokojencem in študentom, 
vsem je dala tudi turistične bone. Le malo držav na svetu je bilo 
tako radodarnih. Bo pa to seveda treba vse vrniti," pravi Čulibrk. 
Glede števila zaposlenih je povedal, da je podjetje ostalo v nespre-
menjeni sestavi, sicer pa tudi zaposlujejo. Ta čas iščejo pet novih 
sodelavcev – orodjarje, nabavnika, delavce za proizvodnjo ... In 
kakšni so obeti glede poslovanja v prihodnjih mesecih? "Z naročili 
smo zapolnili svoje kapacitete in imamo tako dovolj dela do konca 
leta in naprej. Dobro nam gre," je poudaril Čulibrk.

V Niku spet delajo na polno

Razvojna agencija Sora (RAS) vabi na delavnico Inovativno na 
pot podjetništva, namenjeno podjetjem in tistim, ki o podjetni-
štvu šele razmišljajo. Delavnica bo potekala osemkrat, izvajali jo 
bodo dvakrat na teden v oktobru in novembru od 17. do 20. ure 
v veliki sejni sobi Upravne enote Škofja Loka ali na online način 
(odvisno od razmer, povezanih s koronavirusom). Teme delavnic 
bodo Osnove vitkega podjetništva in validacija poslovne ideje (6. 
oktober), Postavljanje hibridnih poslovnih modelov (8. oktober), 
Kanvas poslovnega modela (13. oktober), Financiranje podjetja 
in razumevanje finančnega poslovanja malega podjetja (14. okto-
ber), Registracija s. p. ali podjetja ter Podporno podjetniško okolje 
(20. oktober), Socialna omrežja in digitalizacija poslovanja (22. 
oktober), Marketing in trženje (3. november) ter Individualno men-
torstvo pri pripravi poslovnih načrtov udeležencev (predvidoma 
5. november). Prijave sprejema RAS na telefonski številki 04 506 
02 20 in e-pošti info@ra-sora.si do 28. septembra oz. do zasedbe 
prostih mest. Za prijavljene je obvezen obisk vseh osmih dogod-
kov delavnice.

Inovativno na pot podjetništva

Če potrebujete nasvete glede izvajanja ukrepov učinkovite rabe 
energije v gospodinjstvih, lahko vsak torek od 16. ure do 17.30 obi-
ščete Energetsko-svetovalno pisarno na Kidričevi cesti 1a v Škofji 
Loki. Izkušeni energetski svetovalci občanom brezplačno nudijo 
strokovno in komercialno neodvisno pomoč pri toplotni zaščiti in 
energetski sanaciji zgradb, izbiri ustreznih oken in zasteklitve ter 
ogrevalnega sistema, ustreznega energenta in ogrevalnih naprav, 
pripravi tople sanitarne vode, uporabi obnovljivih virov energije, 
možnosti pridobitve različnih subvencij Eko sklada, energetskih iz-
kaznicah ... Za nasvete sta na voljo Beno Potočnik, univ. dipl. ing. 
elektr., in Matjaž Eržen, unv. dipl. ing. str. Obvezna je predhodna 
najava na telefonsko številko Razvojne agencije Sora 04/50 60 
220.

Po nasvet v energetsko pisarno
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Domel je v začetku septembra pripravil 
tradicionalno prodajno konferenco, ki 
bi v običajnih razmerah sicer poteka-
la že spomladi, za spremembo pa so jo 
tokrat izpeljali na Soriški planini. Pred-
stavili so rezultate preteklega dela in se 
predvsem posvetili usmeritvam v pri-
hodnosti. "Letos smo več poudarka dali 
strategiji, poleg tega pa želimo predsta-
viti izdelke, v katere so vgrajeni naši 
motorji; v prvi vrsti našim zaposlenim 
– sodelavcem v prodaji in razvoju, da vi-
dijo končne aplikacije v živo in jih tudi 
preizkusijo,« je dejal predsednik uprave 
Domel Holdinga Matjaž Čemažar. "Pou-
darek prodajne konference je bil, kako 
vidimo Domel v naslednjih petih letih 
v srednjeročnem planu do leta 2025. 
Fokus je na baterijsko gnanih aplika-
cijah, zato smo v to usmerili tudi pred-
stavitev. Vsak predstavljeni izdelek ima 
vgrajen delček ali pa večji del Domelo-
vega znanja, odvisno od aplikacije. To je 
naš ponos, ki ga lahko pokažemo z veli-
kim veseljem," je dejal direktor prodaje 
in marketinga v Domelu Jaka Kavčič.
Na konferenci so največ pozornosti po-
svetili njihovi produktni platformi. Kot 
je pojasnil Čemažar, se največje spre-
membe odvijajo na avtomobilskem 

trgu, saj starejše generacije izdelkov 
nadomeščajo z novimi inovativnimi 
rešitvami za področje e-mobilnosti in 
baterijsko napajanimi aparati v se-
gmentu vrtne opreme in ročnih orodij. 
Konferenco so tako sklenili prav s pred-
stavitvijo tovrstnih izdelkov. Veliko po-
zornosti so pritegnila električna vozila 
– poleg golfa iz Domelovega voznega 
parka še Audijev športni terenec e-tron 
in povsem nov Volkswagnov ID.3. Kot je 
razložil Kavčič, je v ID.3 vgrajena četrta 
generacija e-kompresorja, ki ga poganja 
Domelov elektromotor, v e-tronu imajo 
določene komponente za manjšo vodno 
črpalko, v golfu pa je tretja generacija 
kompresorja za klimatsko napravo.
Navzočim so ponudili testne vožnje, prav 
tako pa so lahko preizkusili tudi Dome-
lova testna električna kolesa, zapeljali 
pa so se še z električnim skuterjem in 
skirojem, prikazali so jim uporabo elek-
trične žage in kosilnice ... "Ob e-mobilno-
sti je drug današnji poudarek na baterij-
skih aplikacijah. Večinoma smo prisotni 
na vrtni opremi, imamo dve močni bla-
govni znamki Stihl in Husqvarna. To je 
zelo dobra iztočnica tudi za prihodnjo 
rast," je dejal Čemažar. Konference so se 
udeležili tudi predstavniki zastopstva za 
Stihl, avtohiše Vrtač in Volkswagnovega 
centra mobilne prihodnosti.

ZNOVA ZAPOSLUJEJO

V predstavitev so sicer zajeli celotni Do-
melov program: segment sesalnih enot, 
ki ostaja močan Domelov steber, saj z 
njimi dosegajo tretjino prodaje, labora-
torijsko opremo, program ventilatorjev 
... V Skupini Domel po podatkih Čema-
žarja skupna realizacija čistih prihod-
kov od prodaje za lansko leto pred kon-
solidacijo znaša 157,5 milijona evrov, od 
tega je realizacija družbe Domel znašala 
141,3 milijona evrov. Ustvarili so 8,3 mi-
lijona evrov dobička.
Čemažar ocenjuje, da bodo letošnje leto 
zaključili s 95-odstotno realizacijo pla-
na, saj celotnega izpada iz pomladan-
skih mesecev ne bodo mogli nadome-
stiti. Stanje naročil v poletnih mesecih 
se je krepko izboljšalo, zato so že z av-
gustom prešli na normalni delovni čas 
za vse zaposlene. Maja so koristili ukrep 
čakanja na delo, skrajšan delovni čas pa 
v juniju in v omejenem obsegu v juliju. 
Med koronakrizo so število zaposlenih 
zmanjšali za približno 20, saj v maju 
zaradi negotovosti niso podaljšali vseh 
pogodb za določen čas. Že avgusta so 
vsem ponudili ponovno zaposlitev in is-
kali še dodatne delavce, saj so na enem 
od programov zaradi dodatnih naročil 
vzpostavili nočno izmeno. Zaposlovanje 
nadaljujejo tudi septembra. V Sloveniji 
imajo trenutno 1275 zaposlenih.

Na ogled izdelki z vgrajenim Domelovim znanjem
Domel je prodajno konferenco obogatil s predstavitvijo izdelkov, v katere so vgrajeni 
njihovi motorji ali komponente: od baterijske vrtne opreme do električnih vozil. 

Preizkusiti je bilo možno tudi testna električna kolesa. 

Predstavljene izdelke so si ogledali tudi obiskovalci.
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"Število prvošolcev je najmanjše, kar pomnim. V tem šolskem 
letu jih je na matični šoli in na podružnicah skupaj samo 67, 
po navadi pa jih je bilo okoli 80. Skupno število učencev je 
687 in se prav tako iz leta v leto manjša," je pojasnil ravnatelj 
Franc Rant in dodal, da zaznava trend odseljevanja.
Na centralni šoli v Železnikih znanje nabira 550 učencev, od 
tega 42 prvošolcev. Od 89 učencev na podružnici v Selcih jih 
je šolski prag prvič prestopilo 18, med 17 učenci v Sorici so 
trije prvošolci, prav tako tudi v Dražgošah, kjer je skupaj 16 
učencev, v Davči pa imajo 12 šolarjev, med njimi eno prvošol-
ko. Sprejem prvošolcev je zaradi omejitev glede zbiranja ljudi 
tokrat potekal po posameznih oddelkih.

PODALJŠANO BIVANJE TUDI V DAVČI

Podaljšano bivanje po novem poteka prav na vseh štirih po-
družničnih šolah. Potem ko so ga z lanskim šolskim letom 
uvedli v Sorici, so ga z letošnjim septembrom omogočili še 
v Davči. "Za ta korak smo se odločili, ker so nekateri starši 
iz okoliša davške podružnice zaradi neorganiziranega po-
daljšanega bivanja otroke raje vpisovali v matično šolo. Ob 
takšnem trendu bi podružnico v nekaj letih verjetno zaprli," 
je razložil ravnatelj. Podaljšano bivanje je sicer na vseh po-
družnicah dobro obiskano. V Sorici so lani s prenovo šolske 
kuhinje omogočili tudi pripravo kosila, sčasoma pa naj bi ku-
hinjo uredili tudi v Davči, je napovedal ravnatelj. "Sedaj kosila 
v Davčo vozimo iz Železnikov. Gre za dokaj dobro rešitev, saj 
obroke dostavlja sodelavka, ki se že sicer na tej relaciji vozi v 
službo na podružnico in prevoz kosil opravi spotoma."

UKREPI PROTI ŠIRJENJU OKUŽB

Tudi na OŠ Železniki posebno pozornost posvečajo priporoči-
lom za preprečevanje okužb s koronavirusom. "Šolska vrata 
na centralni šoli so zaklenjena, da učenci niso prezgodnji. 
Pouk začenjamo ob pol osmih ali ob 8.20. Vstop je možen 
dvajset minut pred začetkom in takrat imamo organizirano 
dežurstvo učiteljev, ki zagotavljajo red. Prav tako je šola odpr-
ta po prihodu šolskih avtobusov. Učencev, ki se vozijo, je pri-
bližno polovica, tako da je prihajanje v šolo precej razpršeno."
V šolah velja priporočilo NIJZ, da otroci nosijo maske v sku-
pnih šolskih prostorih, na avtobusih pa so obvezne. Ravna-
telj pravi, da glede prevozov ni posebnih težav in potekajo po 
ustaljenem voznem redu. "Dejavnosti bomo skušali organizi-
rati tako, da bo na hodniku samo en oddelek in ne bo priha-
jalo do mešanja otrok iz različnih razredov. V tem primeru 
ne bomo vztrajali pri nošenju mask za učence. Pri mlajših že 
sicer ne pričakujem večjih problemov, saj večinoma ostajajo 
v razredu, tako da bodo maske uporabljali samo v skrajnih 
primerih. Določeno število mask je na voljo tudi na šoli, če jih 
bodo učenci potrebovali, prejeli smo jih od republiške uprave 
za zaščito in reševanje. Seveda so prav tako povsod po šoli na 
razpolago razkužila."

V KNJIŽNICI IN JEDILNICI MANJ UČENCEV

V šolski knjižnici ni več takega vrveža kot nekoč, saj je glede 
na površino v njej lahko največ pet učencev naenkrat. Sesta-
vili so podroben urnik, kateri dan in katero uro lahko učitelj 
iz svojega razreda pošlje pet učencev. Izposojo knjižničarki 
rešujeta tudi tako, da s škatlo knjig prihajata v učilnice, sploh 
na razredni stopnji, ter učencem ponudita izbrana dela, v ra-
zredu pa bo knjige možno tudi vrniti. Tudi na predmetni sto-
pnji načrtujeta redne obiske razredov s knjižnimi novostmi 
oz. seznami za bralno značko, vendar pa knjižničarki pou-
darjata, da otroci ne smejo biti prikrajšani za obisk knjižnice. 
V njej se sicer ta čas soočajo s še večjo prostorsko stisko, ki jo 
je poglobila obvezna tridnevna karantena knjig.
V jedilnici so spremenili razpored miz in s tem zagotovili 
priporočeno razdaljo, kar pa pomeni, da je lahko v jedilnici 
hkrati manj učencev, zato so naredili razpored prihodov na 
kosilo. Pri pouku športne vzgoje se izogibajo uporabi orodij, ki 
jih uporablja več učencev, žoge in podobne predmete razku-
žujejo. "Še naprej bomo uporabljali tudi bazen, kjer varnost 
zagotavlja Javni zavod Ratitovec," je napovedal ravnatelj.

SODELOVANJE V PROJEKTIH

Na šoli bodo sicer v sodelovanju s tremi tujimi partnerskimi 
šolami nadaljevali evropski projekt Ključ do boljše prihodno-
sti, ki bi ga morali skleniti konec preteklega šolskega leta, a 
so aktivnosti v času koronavirusa zastale, zato so jim izvedbo 
podaljšali do konca letošnjega koledarskega leta. Vključili se 
bomo tudi v projekt, ki ga vodi Zavod Tri, in sicer Prepletanja – 
vključujoče skupnosti na Loškem, ki preko različnih delavnic 
spodbuja proces vključevanja žensk iz drugih kulturnih okolij 
v lokalne skupnosti. Sem sodijo tudi jezikovne delavnice, na 
katerih bodo starši njihovih učencev iz priseljenih družin ime-
li možnost izboljšati znanje slovenskega jezika, je razložil rav-
natelj. Nadaljevali bodo tudi utečene projekte, kot so Križišče 
generacij, Rastem s knjigo, Šolska shema in Eko šola, pa tudi 
aktivnosti pri projektu Šolski učni vrtovi, v okviru katerega so 
uredili visoke grede in učilnico na prostem.

Učencev vsako leto manj
Osnovno šolo Železniki skupaj s podružnicami v novem šolskem letu obiskuje  
687 učencev, od tega 67 prvošolcev.

Šolski prag je prvič prestopilo 67 učencev, od tega 42 v Železnikih.
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Na Osnovni šoli Železniki se že vrsto let soočajo s prostorsko 
stisko, kot opažajo, pa je ta zaradi prilagoditev pouka v času 
koronavirusa še bolj izrazita. "V sedanjih razmerah, ko se od 
nas zahteva, da se učenci čim manj mešajo med seboj, da so 
skupine sestavljene bolj kot ne iz posameznih razredov in čim 
manjše, se je ta problem še bolj pokazal, ker tem pogojem v ce-
loti sploh ne moremo zadostiti, čeprav uporabljamo tudi pro-
store, kot so predavalnica in kabineti, celo kabinet za tehniko, 
ki nikakor ni primeren za pouk kateregakoli drugega predme-
ta," je razložil ravnatelj Franc Rant in dodal, da na prostorsko 
stisko že dolgo opozarjajo. Pričakuje, da bodo skupaj z Občino 
Železniki pristopili k obnovi šole. Župan Anton Luznar napove-
duje, da bodo prihodnje leto v občinski proračun uvrstili izde-
lavo projektov za ureditev mansarde.

ŠOLSKA KNJIŽNICA ŠE POSEBEJ TESNA

Prostorska stiska na OŠ Železniki je na prvi pogled najbolj oči-
tna v šolski knjižnici, ki deluje v veliko premajhnem prostoru, 
meri namreč 60 kvadratnih metrov, je pojasnila knjižničarka 
Katarina Primožič. Čeprav ima knjižnica bogato zbirko knjig, 

so zaradi pomanjkanja prostora nekatere naložene previsoko 
in mnogim učencem nedosegljive. Obiskovalcem sta na voljo 
le dva stola, čitalnica, ki bi jo nujno potrebovali, že več kot 
dvajset let služi kot učilnica, ki je od knjižnice ločena le z dr-
snimi vrati, kar zna biti moteče za izvedbo pouka, če so otroci 
v knjižnici preglasni, je povedala Primožičeva. Čeprav je šola 
dobro opremljena z računalniki, pa teh ne morejo postaviti v 
knjižnico, zato se učenci spretnosti uporabe Cobissa učijo le v 
računalniški učilnici, in ne na licu mesta, je dodala.

VSI PROSTORI POVSEM ZASEDENI 

Prostora pa jim po besedah ravnatelja še zdaleč ne primanj-
kuje le v knjižnici, saj so vsi prostori šole vedno povsem za-
sedeni in morajo zaradi pomanjkanja učilnic uporabljati tudi 
prostore, ki niso primerni za pouk. Pretesna je tudi zbornica. V 
učilnicah na predmetni stopnji ni tople vode. "Za pouk tehni-
ke in tehnologije nimamo primernih prostorov, tudi delavnica 
je občutno premajhna, v njej lahko dela nekaj otrok, nikakor 
pa cela skupina. Prenova in dograditev matične šole sta nujni. 
Naši učenci so že zdaj na slabšem v primerjavi z mnogimi vr-
stniki iz drugih slovenskih krajev," je prepričan ravnatelj.
Prostorsko stisko je Primožičeva predstavila tudi na februarski 
seji sveta staršev, ki je njeno pobudo glede obnove šole podprl. 
Na zadnjo sejo sveta šole konec maja so tako povabili tudi pred-

stavnike občinskega odbora za družbene dejavnosti in župana, 
da so jim predstavili problematiko. "Pričakujemo, da se ne bo 
ustavilo pri tem obisku, pač pa, da se bomo lotili dvostranskega 
iskanja rešitev," je dejala predsednica sveta šole Jana Kusterle.

MOŽNOST ZA DODATNE PROSTORE V ŠOLSKI MANSARDI

Ravnatelj meni, da bi bilo najbolj smiselno pregledati projekt 
celovite obnove in nadgradnje šole, ki so ga izdelali že pred dese-
tletjem, ter morda predlagati določene spremembe. A kot pravi 
župan, je bila prenova tedaj ocenjena na šest milijonov evrov, 
kar bi bil za občinski proračun prevelik zalogaj. Poudaril je, da se 
zavedajo prostorske stiske na šoli. "Za zdaj vidimo možnost, da 
bi dodatne prostore pridobili v mansardi, zato nameravamo pri-
hodnje leto naročiti projektno dokumentacijo za njihovo izdela-
vo," je napovedal župan. Dodal je, da se skladno s proračunskimi 
zmožnostmi trudijo vlagati v vzgojno-izobraževalne ustanove. 
"Za sprotne obveznosti ter investicije v vzgojo in izobraževanje 
vsako leto namenimo približno dva milijona evrov, kar je naj-
višja postavka v našem proračunu,« je razložil Luznar.

Opozarjajo na nujnost posodobitve šole
Osnovna šola v Železnikih že vrsto let poka po šivih. V trenutnih razmerah, ko je 
izvedba pouka prilagojena ukrepom za preprečevanje širjenja koronavirusa, se je 
prostorska stiska še poglobila. Na šoli opozarjajo, da je obnova vse bolj nujna.

Šolska knjižnica ima bogato zbirko knjig, a ni dovolj prostora za 
ustrezno namestitev, potrebovali bi tudi čitalnico.

Občutno premajhna je tudi delavnica za tehniko, opozarjajo na šoli. 

»Za zdaj vidimo možnost, da bi dodatne prostore 
pridobili v mansardi, zato nameravamo prihodnje 
leto naročiti projektno dokumentacijo za njihovo 
izdelavo,« je napovedal župan Anton Luznar.
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Od 285 otrok, ki so vpisani v Vrtec Žele-
zniki, jih 230 obsikuje oddelke v Žele-
znikih, 55 pa v Selcih. "Sprejeli smo vse 
otroke, za katere so starši oddali vloge 
v času razpisa in izpolnjujejo starostni 
pogoj. Na čakalni lestvici je ostalo šest 
otrok, ki s 1. septembrom starostnega 
pogoja še niso izpolnili, ter deset otrok, 
za katere so bile vloge oddane po razpisu 
in jih starši v vrtec želijo vključiti med 
letom. V oddelkih prvega starostnega 
obdobja trenutno nimamo prostih mest, 
v oddelkih drugega starostnega obdobja 
pa je pet prostih mest," je pojasnila vodja 
Vrtca Železniki Martina Markelj.
Tudi z novim šolskim letom nadaljujejo 
ukrepe za preprečitev okužb s covidom-19. 
Starši lahko ponovno otroka pripeljejo do 
igralnice, a si morajo pred vstopom na-
deti zaščitno masko in razkužiti roke. 
Omejili so združevanje otrok med skupi-
nami. Družita se le po dva oddelka zjutraj 

ob prihodu in popoldne pred zaprtjem 
vrtca. "Vsakodnevno ob združevanju be-
ležimo imena otrok in zaposlenih. Redno 
razkužujemo prostore in sredstva ter skr-
bimo za zračenje," je naštevala Marklje-
va. Ukrepi jim omejujejo vsakodnevno 
uporabo skupnih prostorov, kot so terasa, 
telovadnica in večnamenski prostor, in 
izvedbo skupnih dejavnosti in prireditev. 
A kot poudarja Markljeva, so se strokov-
ni delavci v vrtcih vedno znali prilagoditi 
spremembam in poiskati poti, ki so bile 
zanje izziv, za otroke pa igra, zabava in 
učenje. "Zagotovo bomo tudi tokrat našli 
način, da se bodo otroci v vrtcu dobro po-
čutili ter da bosta med zaposlenimi vla-
dala optimizem in dobra volja. Predvsem 
pa je pomembno, da ostanemo zdravi."
Antonov vrtec, ki je sicer 1. septembra do-
polnil 25 let, v tem šolskem letu obiskuje 
42 otrok. Prostih mest ni. Na čakalni listi 
je še pet otrok, ki že izpolnjujejo starostni 
pogoj za sprejem, in trije, ki so še premla-
di, je razložila ravnateljica Nežka Čufar.

Med spremembami, ki so jih prinesli 
ukrepi, povezani s koronavirusom, je 
omenila, da je uvajanje novincev s pri-
sotnostjo staršev tokrat potekalo zunaj, 
in sicer že zadnji teden v avgustu. Rodi-
teljski sestanek bo zaradi zagotavljanja 
medsebojne razdalje v kulturnem domu. 
"V našem vrtcu imamo namreč navado 
imeti skupni roditeljski sestanek, saj 
ima veliko družin v vrtcu po dva otroka, 
letos je takšnih kar trinajst," je pojasnila 
Čufarjeva. Čeprav je ob prihodih in odho-
dih v garderobah in na stopnišču vrtca 
hkrati večje število ljudi, Čufarjeva opa-
ža, da vsi starši redno uporabljajo ma-
ske in se trudijo vzdrževati medsebojno 
varnostno razdaljo. "Najtežje bo, ko se 
bodo začela običajna jesenska prehladna 
obolenja in viroze, kajti vzgojiteljice niso 
strokovno usposobljene za presojo o tem, 
kdo mora ostati doma in kdo lahko hodi 
v vrtec," je opozorila in dodala, da bodo 
zaupali presoji pediatrov, na katere naj 
se straši obrnejo po nasvet.

Ukrepi za preprečevanje okužb tudi v vrtcih
V Vrtec Železniki je vpisanih 285 otrok, Antonov vrtec pa jih obiskuje 42.
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Živimo v času, ko so spremembe edina stalnica in je zmožnost hitrega 
prilagajanja nujno. Trenutne razmere se bodo slej ko prej končale, 
spremembe, ki so jih s seboj prinesle, pa bodo ostale del nas. 

V podjetju LOTRIČ Meroslovje se zavedamo odgovornosti, zato smo skrb za 
točnost meroslovnih postopkov prevzeli tudi v času epidemije COVID-19. 
Še naprej smo ostali na voljo vsem zdravstvenim ustanovam, katerim smo 
zagotavljali nemoteno opravljanje vseh tehnično-vzdrževalnih del. Seveda 
pri tem nikakor nismo pozabili na sodelavke in sodelavce, njihovo varnost, 
vključenost ter posledično informiranost. 
Danih razmer nismo zgolj »preživeli« temveč uspešno nadgradili naše  
poslovanje tako na področju storitev kot produktov. 

Preskušanje obraznih mask

Storitev, za katero vlada velik interes, je preskušanje osebnih in medicin-
skih mask, s katero proizvajalcem  ter drugim zainteresiranim organizaci-
jam zagotavljamo hitro in učinkovito ugotavljanje skladnosti proizvede-
nih mask. Poleg preskusov na končnih izdelkih slednje opravljamo tudi 
v razvojni fazi, kjer preskušamo posamezne materiale, ki so namenjeni 
izdelavi mask ter tako zagotavljamo varnost nas vseh. Kredibilnost pre-
skusnega laboratorija predstavlja medlaboratorijska primerjava, v kateri  
je sodelovalo 6 laboratorijev iz celotne Evrope in v okviru katere smo  
dosegli več kot odlične rezultate.

Respirator DIHAM

V okviru stičišča oz. t.i. HUB-a na Gospodarski zbornici Slovenije smo v so-
delovanju s podjetjem DOMEL, EKWB, Tehnološki park Ljubljana, Zavoda 
404 ter BPMC razvili lastni ventilator DIHAM. V podjetju LOTRIČ Meroslovje 
smo bili zadolženi predvsem za programsko opremo ter s tem zagotavlja-

nje pravilnega delovanja ventilatorja ter seveda opravljanje vseh potreb-
nih meritev. Vključeni smo bili v proces konceptne zasnove delovanja, 
določitev strojne in elektro konstrukcije in instalacije ter konstrukcije se-
stavnih delov in ohišja, izvedli smo programiranje HMI in krmilnika, razvili 
sistem za doziranje kisika in O2 komoro. Izvedli smo testiranja sestavnih delov 
in celotnega ventilatorja ter kot rečeno opravili vse potrebne meritve.

Za svoje delo je razvojna ekipa iz rok predsednika Republike Slovenije  
Boruta Pahorja prejela priznanje Inženirska Iskra. Podjetje LOTRIČ Mero-
slovje pa je zahvaljujoč svojemu uspešnemu poslovanju, dolgoročno na-
ravnani strategiji ter inovativnosti prejelo Nagrado odličnosti za družinsko 
podjetje, s katero EY Slovenija nagrajuje najboljše slovenske družinske 
prakse in družinska podjetja. 

ZA VARNOST NAS VSEH

V podjetju LOTRIČ Meroslovje izvajamo preskuse obraznih mask.
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Na Češnjici so predzadnjo soboto v avgustu znova talili železo 
po postopkih starodobnih železarjev s Štalce. Skupina za ek-
sperimentalno arheologijo Štalca, ki deluje pod okriljem Mu-
zejskega društva Železniki, se je tokrat lotila taljenja v dveh 
pečeh, da bi preverila mnenje nekaterih strokovnjakov, da 
predrobna ruda ne vpliva pozitivno na postopek taljenja in 
tvorjenje 'volka' – zmesi železa, oglja in žlindre. "Pri prerezu 
volkov smo ugotovili, da debelina rude ne vpliva ključno na 
uspešnost taljenja, seveda pa ima vsaka debelina svoje po-
sebnosti, ki jih bomo potrdili še ob kovanju volkov v kovno 
železo," je povedal član skupine Štalca Andrej Bogataj. 
Z gradnjo 80 centimetrov visokih glinenih peči so začeli že ob 
6. uri zjutraj in ju končali ob 11. uri, nato je sledilo sušenje. Če 
so v dosedanjih poskusih uporabljali rudo velikosti do štiri 
milimetre, so sedaj to razdelili in v eno peč dodajali zelo drob-
no sipko rudo, v drugo pa debelejša zrna. Postopek taljenja je 
trajal od pet do šest ur, v tem času pa so v peč na vsakih nekaj 
minut dodajali oglje in rudo bobovec skupaj s ščepom kreme-
na. Za vsako peč so porabili približno 20 kilogramov oglja in 
15 kilogramov železove rude. Prikaz je bil najbolj atraktiven v 
večernih urah, ko so peči podrli in se lotili kovanja žarečega 
volka, ki so ga tako z lesenimi kladivi na lesenem tnalu na 
grobo očistili žlindre in drugih primesi.
V peči, kjer so uporabljali drobno rudo debeline do 1,6 mili-
metra, je nastal večji volk teže 2,16 kilograma ter trije manjši 
skupne teže en kilogram; torej je bila skupna teža okoli tri 
kilograme. V peči, kjer so uporabljali debelejšo rudo od 1,6 do 4 
milimetre, pa so dobili volka teže 3,5 kilograma v enem kosu.

Debelina rude ni ključna 
za uspeh taljenja
To po nedavnem taljenju železa po 
starodobnih postopkih ugotavlja ekipa 
Muzejskega društva Železniki. 

Na Češnjici je konec avgusta znova potekal 
prikaz starodobnega taljenja. 

ALENKA BRUN

Najstarejša občanka občine Železniki Ana Nastran, ki stanuje v 
škofjeloškem Centru slepih, slabovidnih in starejših (CSS), je na 
predzadnji dan julija praznovala stoprvi rojstni dan. Zaželela si je 
obiska znanega romarskega središča na Brezjah oz. Bazilike Marije 
Pomagaj. Željo so ji v loškem CSS uresničili. Na Brezje sta jo po-
spremili delovna terapevtka Denis Kamnar in direktorica CSS Ško-
fja Loka Silva Košnjek, slavljenki pa je ob častitljivi rojstnodnevni 
številki voščil tudi pater Viktor Papež in na dvorišču brezjanske 
bazilike z njo poklepetal. Ana Nastran je stanovalka škofjeloškega 
CSS od konca leta 2015, drugače je doma iz Megušnice v Martinj 
Vrhu. Prihod v Center je bil povezan z njeno slabovidnostjo. Starost 
dobro prenaša, le malce slabše tudi sliši, a je še vedno zelo komu-
nikativna, znana pa je tudi po hudomušnih izjavah, ki sogovornika 
nasmejijo. Spomin ji še dobro služi, pri hoji pa si pomaga s hojco. 
Ana je edina stanovalka CSS Škofja Loka, ki je stara več kot sto let, 
in za svoja leta izjemna gospa, kot nam je zaupala Silva Košnjek.

Ana Nastran je praznovala stoprvi 
rojstni dan

V Kulturnem in turističnem društvu (KTD) Zali Log se pripravljajo na 
Praznik zelja, ki pa ga zaradi omejitev, povezanih s koronavirusom, 
ne bodo mogli izpeljati v načrtovanem obsegu. Prireditev bo pote-
kala od petka, 25. septembra, do nedelje, 27. septembra. V petek 
in soboto načrtujejo kuharsko delavnico za otroke, tekmovanje v 
kuhanju jedi iz zelja in stare vaške zeljne igre. "Nedeljsko osrednje 
dogajanje, ki se je po navadi dogajalo na parkirišču pred gostilno 
Pri Slavcu, bomo malce spremenili in obiskovalce povabili na etno-
loško-kulinarični voden pohod po krožni poti okoli Zalega Loga, 
kjer bodo izvedeli marsikaj zanimivega o vasi in o tem, zakaj na 
Zalem Logu rastejo prav posebne zeljne glave. Pohod z degustacijo 
zeljnih jedi se bo začel ob 10. uri. Seveda bo ta dan na običajnem 
mestu delovala tudi tržnica domačih pridelkov in izdelkov, kjer 
upamo, da bo možno kupiti tudi kaj zaloškega zelja, vsekakor pa 
zeljno potico. Seveda bodo zaradi omejitev, ki nam jih nalaga NIJZ, 
na vse te dogodke potrebne predhodne prijave. O točnem poteku 
dogajanja in prijavah bomo obiskovalce še pravočasno seznanili," 
je napovedala predsednica KTD Zali Log Klavdija Škulj.  

Praznik zelja
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KATJA MOHORIČ BONČA

IME PREDMETA: 
plakat Čipkarski dan 1994,  
dokumentacijsko gradivo, D/135

OPIS PREDMETA
1. material in tehnika: papir 
2. mere: 100 cm x 70 cm
3. leto prihoda v muzej: 1994

Čipkarski dnevi v Železnikih so najsta-
rejša čipkarska prireditev z neprekinjeno 
tradicijo na Slovenskem. Prvič so bili na 
sporedu leta 1963, ko so pripravili razsta-
vo, tekmovanje, sprevod, običaje, športni 
in zabavni del prireditve, kar je do danes 

ostalo nekakšno jedro velikega čipkar-
skega dogodka. Od takrat dalje je bila pri-
reditev v Železnikih izpeljana prav vsako 
poletje, sprva v avgustu, kasneje se je ter-
min premaknil v julij, zadnja leta v junij. 
Letošnja situacija s koronavirusom nare-
kuje prilagoditve, tako da bodo Čipkarski 
dnevi letos izpeljani v septembru.
V muzeju so v središču pozornosti pred-
meti – nosilci sporočil, dokumenti časa 
in prostora. Enako velja za pisne vire, ki 
jih v manjšem obsegu tudi hranimo v 
muzejskih prostorih. Eden takih je pla-
kat, ki ga tokrat predstavljamo namesto 
muzejskega predmeta. Plakat velikega 
formata je vabil na 32. Čipkarske dneve, 
ki so bili v juliju 1994.

Zgodbe muzejskih predmetov: 
Plakat

Plakat za Čipkarski dan leta 1994

ANA ŠUBIC

Za uvod v 58. Čipkarske dneve, ki bodo 
letos precej okrnjeni, bo Turistično dru-
štvo (TD) Železniki 16. in 17. septembra 
pripravilo 24 ur klekljanja. Tudi ta do-
godek bo drugačen kot v preteklih letih 
– večinoma bo potekal po terenu, saj bo 
punkelj potoval od ene klekljarice do 
druge. "V kratkem času bo prepotoval 
dobršen del doline in se sproti ustavljal 
na domovih, rezultat klekljanja pa bo 
tako od postaje do postaje večji. Končni 
izdelek bomo postavili ob bok čipkam 
iz preteklih štirih let, ko smo prireditev 
imeli v kulturnem domu. Začeti name-
ravamo v Podporeznu in nato nadalje-
vati na zahodnem delu občine. Skušali 
bomo obiskati čim več krajev v občini in 
sproti zapisovati posebnosti, kilometri-
no in mogoče še kakšen drug zanimiv 
statističen podatek. Punkelj se bo usta-
vil tudi v čipkarski šoli in mogoče za 
nekaj časa tudi v kulturnem domu, kjer 
se bo čipka pod spretnimi rokami kle-
kljaric hitro večala," je napovedal pred-
sednik TD Tomaž Weiffenbach.
Čipkarske dneve načrtujejo v soboto in 
nedeljo, 19. in 20. septembra. Praznik 

klekljaric bodo tokrat praznovali v Kul-
turnem domu Železniki. "Oba dneva bo 
od 10. do 19. ure potekala razstava, na 
kateri bodo svoje mojstrovine pokazale 
domače klekljarice ter učenke in učen-
ci Čipkarske šole Železniki. Letos bodo 
sodelovale tudi članice Društva upoko-
jencev za Selško dolino z dobrodelnim 
Unicefovim projektom Punčka iz cunj. 
Članice bodo na ogled postavile najra-
zličnejše punčke iz cunj in obiskovalce 
povabile, da katero od njih posvojijo," 
je razložil Weiffenbach. Možen bo tudi 
nakup čipk, izdelkov in pribora za kle-
kljanje ter različnih spominkov iz Žele-
znikov.
Mednarodni projekt Prostovoljstvo 
ohranja evropsko dediščino živo: Mladi 
za evropska mesta – mesta za mlade, 
za katerega je občina pridobila 25 tisoč 
evrov v okviru programa Evropa za dr-
žavljane, pa bodo namesto letos izpelja-
li v času prihodnjih Čipkarskih dnevov 
konec junija 2021. Kljub omejitvam bodo 
sicer mednarodno obarvani že letošnji 
Čipkarski dnevi, saj pričakujejo manjši 
delegaciji iz Nemčije in Avstrije, med-
tem ko sta delegaciji iz italijanskega 
Innichena in Belgije zaradi vse slabših 

epidemioloških razmer po Evropi obisk 
odpovedali.
Vodja evropskega projekta Andreja R. 
Megušar je povedala, da bosta med de-
legati tudi predsednik združenja Euro-
passion, ki povezuje evropska pasijon-
ska mesta in kraje, Josef Lang in član 
predsedstva Franz Miehl iz Avstrije. 
Leta 2018 se je združenju priključilo tudi 
gibanje Pasijonski veter, ki združuje 
slovenske pasijonce, tudi iz občine Že-
lezniki. Za goste pripravljajo program z 
ogledi Železnikov, muzeja in klekljanja 
ter sprejem pri županu Antonu Luznar-
ju, ogledali pa si bodo tudi Škofjo Loko, 
kjer jih bo sprejel tamkajšnji župan 
Tine Radinja, in se srečali s škofjelo-
škimi kapucini in mladimi pasijonci v 
Ribnici. "Ta obisk je aktualen tudi zato, 
ker je leta 2021 predvidena uprizoritev 
Škofjeloškega pasijona, kjer sodelujejo 
tudi številni igralci iz občine Železniki," 
je dejala Megušarjeva in dodala, da prav 
uprizarjanja pasijonov po Sloveniji in v 
Evropi kažejo na skupne točke delova-
nja mladih v družbi: ponujajo se prilo-
žnosti za krepitev lokalne identitete in 
prepoznavanje domačega kraja kot kul-
turne dediščine.

Klekljarski praznik v Železnikih
Čipkarski dnevi bodo potekali 19. in 20. septembra, nekaj dni pred tem pa tudi  
24 ur klekljanja. 
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Na hodniku Občine Železniki si lahko do konca septembra ogle-
date fotografsko razstavo Mira Šmida iz Podlonka z naslovom Po-
gled malo drugače ... Za fotografiranje ga je verjetno navdušil uči-
telj tehničnega pouka v zadnjih razredih osnovne šole Rudi Rejc. 
"Potem sem toliko časa težil mami, da mi je končno kupila tisto, 
kar se je takrat dobilo, pa za delavsko plačo. Mali ruski aparat 
SMENA 8M." Kot je pojasnil, gre pri njem za bolj dokumentarno fo-
tografiranje, zase, za družinski arhiv izletov, dogodkov, prireditev. 
Šele pred nekaj leti se je odločil, da bi malo bolj fotografiral, a kot 
pravi, ostaja bolj pri poskusih. "Včasih grem v naravo, včasih mi 
uspe ujeti kak zanimiv trenutek ali nekaj, kar mislim, da drugim 
ne pomeni veliko, a so me kljub vsemu lani v Domelu prepričali, 
da pripravim izbor nekaj fotografij za v jedilnico, kjer vedno raz-
stavljamo dela zaposlenih ali drugih lokalnih ustvarjalcev." Šmi-
dove fotografije so bile tako pred tem že na ogled v Železnikih 
in tudi v Domelu v Škofji Loki. "Nastal je bolj 'cvetlični' izbor in 
dve fotografiji z za mnoge nenavadnima pogledoma na plavž in 
Domel," je še povedal.

Pogled malo drugače ...

Na hodniku občine si lahko ogledate fotografije Mira Šmida.

V Galeriji Muzeja Železniki si lahko še do 14. septembra ogleda-
te pregledno slikarsko razstavo Antona Benedika. Šestdesetletni 
ljubiteljski slikar iz vasi Knape se slikarstvu bolj posveča zadnjih 
21 let. Znanje je sprva pridobival pri akademski slikarki Metki Go-
sar, kasneje pa tudi v slikarski šoli Save Sovreta. Na ogled je po-
stavil akrilne slike iz obdobja zadnjih petih let; gre za tihožitja in 
pokrajinske motive, npr. Bled, Bohinj, Bukovico, Ratitovec, Triglav 
... »Benedik s svojimi deli kaže na razumevanje in obvladovanje 
posameznih žanrov v umetnosti ter z vsakim obdobjem bolj tudi 
na razumevanje povezav posameznih likovnih elementov, kot so 
linija, barva in prostor, in njihovo spojenost v dovršeno celoto,« je 
ob razstavi zapisala umetnostna zgodovinarka Saša Bučan. Muzej-
sko društvo Železniki pa že pripravlja novo razstavo. V sredo, 16. 
septembra, ob 18. uri bodo odprli fotografsko razstavo Aleksandra 
Čufarja z naslovom Čipkopisi. 

Pregledna razstava Antona  
Benedika

Slikarska razstava Antona Benedika bo odprta do 14. septembra.  
/ Foto: Simon Benedičič

"Pozdrav jeseni bomo letos pripravili v vitkejši – covid različici. 
Dvodnevno prireditev smo skrajšali na en dan, potekala bo v 
soboto, 19. septembra, ob 17. uri," je povedala predsednica Turi-
stičnega društva (TD) Sorica Polona Golija. Letos se bodo najprej 
zbrali pred Groharjevim spomenikom, kjer so člani TD Sorica, Pro-
svetnega društva Sorica, društva Groharjeva hiša, arhitekt Bojan 
Rihtaršič in Krajevna skupnost Sorica obnovili okolico. "Obnovili 
smo tlakovano pot do spomenika, zamenjali oz. renovirali lese-
ne klopce, uredili teren in ga sanirali z zatravitvijo. Tako se bo 
Pozdrav jeseni začel z odprtjem obnovljene okolice spomenika, 
potem pa bomo ob 18. uri nadaljevali prireditev v dvorani Ivana 
Groharja. Tudi letos nadaljujemo temo tirolske naselitve; pouda-
rek bo na v delčkih še ohranjeni stari govorici, ki izvira iz tirolske 
naselitve. Otroci bodo zaigrali še kratek skeč, strokovno predava-
nje pa bo izvedel dr. Miha Markelj," je napovedala Golijeva. Letos 
so kljub covidu-19 uspeli izpeljati dva pohoda, in sicer februarja 
v Danje in junija v Heblarje. Pohod pod obronki Ratitovca bodo 
izvedli 11. oktobra, če ne bo prišlo do dodatnih zaostritev. 

Pozdrav jeseni v Sorici
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Letošnja poletna turistična sezona je bila zaradi koronaviru-
sa precej drugačna. Tudi na Selškem so za razliko od prete-
klih poletij zaznali visok delež domačih gostov.

V MUZEJU ŠE ENKRAT VEČJI OBISK

Tudi v TIC-u in Muzeju Železniki so julija in avgusta zabele-
žili spremenjeno strukturo obiskovalcev. V tem času imajo 
po navadi večje število tujih obiskovalcev, letos pa jih je bilo 
zelo malo. Prevladovali so domači gostje, predvsem družine 
in pari. "Pokazalo se je, da so letošnje poletje slovenski go-
stje obiskovali kraje po Sloveniji in tudi Selško dolino. Prav 
zaradi tega beležimo v muzeju in TIC-u v juliju in avgustu 
še enkrat večji obisk kot v istem obdobju lani, s čimer smo 
zelo zadovoljni. Ko bomo potegnili črto čez celo leto, bo obisk 
seveda bistveno manjši, saj nas spomladi obišče veliko šol-
skih in upokojenskih skupin, kar pa je letos v celoti vse od-
padlo. Prav tako imamo velik obisk v času Čipkarskih dni, ki 
jih letos ni bilo oz. bodo sedaj samo v obliki razstav, kar pa ne 
pomeni tudi obiska muzeja in TIC-a. Jesen je po navadi prav 
tako namenjena šolskim in upokojenskim skupinam, nekaj 
najav sicer imamo, a je to zelo malo, poleg tega je vsak obisk 
odvisen od situacije v tistem času," je razložila turistična in-
formatorka Nataša Habjan.  

NA SORIŠKI PLANINI IN V SORICI ZADOVOLJNI

"Glede na slabe obete spomladi smo z letošnjo poletno sezo-
no zadovoljni," pravi Polona Golija, direktorica Turističnega 
centra Soriška planina, ki ima prenočišča v Brunarici in Pen-
zionu Lajnar. Prevladovali so domači gostje, bilo jih je kar 87 
odstotkov. V juliju so imeli približno 70-odstotno zasedenost 
nastanitvenih kapacitet, v avgustu pa 89-odstotno, od tega je 
približno 70 odstotkov gostov koristilo turistične bone. "Gostje 
so pri nas povprečno ostali 2,78 dneva, imeli pa smo tudi ve-
liko enodnevnih gostov: pohodnikov, kolesarjev ... Obisk eno-
dnevnih gostov je bil zelo odvisen od vremenske napovedi, 
saj so nas večinoma obiskali domači gostje. Zelo smo veseli, 
da so nas tudi oni prepoznali kot privlačno destinacijo," je 
poudarila Golijeva.
Ponudbo poletnih aktivnosti so letos precej obogatili. "Zelo 
smo zadovoljni z obiski na vodenih pohodih po rapalski meji 
in tudi z obratovanjem dvosedežnice. Domači gostje so jo pri-
dno uporabljali za dostop do vrha Lajnarja, od koder so po-
tem nadaljevali ture na različne strani. Kar nekaj obiska smo 
imeli tudi na vadbah joge, sicer pa bomo za naslednje sezone 
verjetno ohranili kar celotno letošnjo ponudbo, saj smo imeli 
prav za vsako aktivnost zadovoljne uporabnike," je pojasnila 
Golijeva.
Primož Pintar iz Spodnje Sorice ponuja prenočišča na doma-
či kmetiji Pri Tolc in v najetem gostišču Macesen. "Glede na 
situacijo s sezono moramo biti zadovoljni, čeprav smo trenu-
tno, če gledamo oba objekta skupaj, na 60 odstotkih lanskega 

obiska. Gostje se pri nas v povprečju zadržijo tri dni, kar je 
manj kot lani, so pa seveda za razliko od prejšnjih sezon v ve-
čini iz Slovenije. Ti storitve večinoma poravnajo z boni," je po-
jasnil. Pohvalil je obogateno ponudbo poletnih aktivnosti na 
Selškem; upa, da jo bo v naslednjih sezonah še več ter da bo 
še bolj dodelana in pravilno predstavljena gostom, ker bo le 
tako predstavljala dodano vrednost turizma za vse vpletene.

LEP OBISK TUDI V DAVČI

Lepo število obiskovalcev so opazili tudi v Davči. Kot je poja-
snil predsednik Turističnega društva (TD) Davča Lojze Jelec, 
so jih to poletje obiskali tudi trije avtobusi gostov. "Gostili smo 
člane zveze borcev iz Železnikov ter obiskovalce iz Primorske 
in Savinjske doline. Ogledali so si naš muzej pa tudi film o 
lanu in tericah, poleg tega so poskusili, kako se tre na trlicah. 
Z obiskovalci iz Savinjske doline, kjer so prav tako trli lan, smo 
si tudi izmenjali izkušnje, ugotavljali smo, kako se postopki 
predelave lanu razlikujejo, prav tako pripomočki, npr. statve," 
je pojasnil Jelenc. Povedal je še, da v TD razmišljajo tudi o ure-
ditvi nove varne pešpoti, ki bi pripeljala pod davške slapove.
S turizmom pa so se bolj resno začeli ukvarjati tudi na do-
mačiji Pr' Vrhovc v Davči. Po koncu epidemije so se bolj aktiv-
no posvetili promociji dveh novih glamping hišk, poleg tega 
pa omogočajo še kampiranje. Z odzivom so zadovoljni, pravi 
Zdenka Kejžar z Vrhovčeve domačije: "Zanimanje za glam-
ping je veliko, hiški sta tudi do konca septembra ob koncih 
tedna večinoma zasedeni. Večinoma prihajajo pari in druži-
ne, ki imajo radi mir, svež zrak in naravo. Pri nas je dobra iz-
hodiščna točka za Porezen, Blegoš in Črni vrh. Marsikdo pa se 
ustavi tudi za eno noč, nekateri nenačrtovano, npr. kolesarji. 
V glamping hiškah prevladujejo slovenski turisti, mnogi ko-
ristijo bon, v kampu pa so večinoma tujci, največ je Nemcev. 
Od junija je pri nas prenočilo najmanj tristo različnih gostov, 
poleg njih pa je še veliko obiskovalcev, ki prihajajo na ribolov 
in na naš piknik prostor," je povedala Kejžarjeva.  

Tudi na Selškem veliko domačih gostov
V občini Železniki je bilo do 23. avgusta izkoriščenih 666 turističnih bonov v skupni 
vrednosti 70.144 evrov, kar je največ med vsemi štirimi škofjeloškimi občinami.  

Pr' Vrhovc v Davči so uredili glamping hiški.
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Letošnje poletje je bilo nekoliko drugačno kot pretekla, in sicer 
zaradi prisotnosti koronavirusa in posledično vseh ukrepov, 
tako na področju nošenja mask, razkuževanja, medsebojne 
razdalje kot druženja v manjših skupinah. Ta drugačnost se 
je pokazala tudi pri strukturi gostov v Selški dolini. Čez poletje 
po navadi zabeležimo prihod večjega števila tujih gostov, temu 
letos ni bilo tako. 
Poletne aktivnosti smo v Javnem zavodu Ratitovec posveti-
li večji promociji Selške doline. Vključili smo se v akcijo "Zdaj 
je čas. Moja Slovenija.", ki jo je pripravila Slovenska turistična 
organizacija. V ta namen smo izdelali dva veleplakata, ki sta 
čez poletje vabila v Selško dolino na avtocestnem križu, eden na 
primorski avtocesti in drugi na dolenjski. Dve odlični fotografiji 
je posnel priznani domači fotograf Andrej Tarfila, za oblikovanje 
celotnega plakata pa je poskrbela Nina Drol. Na avtocesti z Vrh-
nike proti Ljubljani stoji fotografija s kolesarjem, ki kolesari pro-
ti najlepši vasi Sorica, poleg je zapisan slogan "Zdaj je čas za ak-
tiven oddih v Selški dolini". Druga fotografija s sloganom "Zdaj 
je čas za slikovit oddih v Selški dolini" je posneta na Površnici, 
kjer pohodniki opazujejo naš najvišji in najbolj obiskan vrh Ra-
titovec in jo lahko vidite ob avtocesti z Grosuplja proti Ljubljani. 
V Selško dolino smo obiskovalce vabili tudi preko radijskih 
valov, in sicer se je oglas čez poletje predvajal na Radiu 1, ki se 
sliši širom Slovenije. Finančna sredstva za promocijo na Ra-
diu 1 je prispevala Občina Železniki, za izdelavo in postavitev 
veleplakatov pa Javni zavod Ratitovec.
Gostom, ki so prenočevali v Selški dolini, domačinom in na-
ključnim turistom smo ponudili brezplačna turistična vodenja 
po starem delu Železnikov, ki so potekala vsako soboto, petek 

pa je bil namenjen vodenju po zbirkah Muzeja Železniki. Že 
pred časom smo izdelali logotip Selška dolina, zaživela je tudi 
Facebook stran Selška dolina – Svet pod Ratitovcem. Z vsemi 
promocijami in aktivnostmi želimo doseči, da Selška dolina 
postane poznana kot turistična destinacija. To pa seveda zah-
teva čas in skupno delovanje vseh deležnikov v turizmu.

Zdaj je čas za aktiven in slikovit oddih v Selški dolini
Poletne aktivnosti smo posvetili večji promociji Selške doline. 

Vključili smo se v akcijo "Zdaj je čas. Moja Slovenija." in izdelali veleplakata, ki sta čez poletje vabila v Selško dolino na avtocestnem križu.
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22.8. Tenis turnir Tenis 
09.00 - 
20.00

3.9. -5.9.
turnir v avtomatskem kegljanju                                    
(registrirani, neregistrirani  m/ž)

kegljišče pr 
Mer

15.00 – 
22.00

5.9. turnir  v  tenisu dvojice (+ŠRI) tenis igrišče
09.00 - 
21.00

19.9.
atletika mnogoboj  (skok v dalj., tek kratke proge, suv. 

Krogle, vortex, tek dolge proge) stadion
16.00 - 
20.00

26.9. turnir v odbojki na mivki  stadion
10.00 - 
21.00

26.9. balinčkanje   turnir 1:1 stadion
16.00 – 
20.00

26.9. balinčkanje  družine na tarčo stadion
16.00 – 
20.00

26.9.
turnir v streljanju z zračno puško                                        
(oš, sš, študenti , starejši/  m,ž) stadion

16.00 - 
20.00

26.9. turnir v lokostrelstvu  stadion
16.00 - 
20.00

03.10. - 
10.10 teden frtavkanja Bife bazen Vsak dan 

3.10.
plavanje 50 m prsno+prosto  m/ž                                       

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

10.okt turnir v pikadu Bazen bife
21.00 - 
24.00

11.10. Orientacija - taborniki Železniki
09.00 - 
15.00

17.10. turnir v badmintonu      dvorana
17.30 – 
20.00

17.okt igre MCŽ (otroci in mladina) dvorana
09.00 - 
12.00

17.10. šah mala dvorana
15.00 – 
19.00

24.10. turnir v namiznem nogometu  - enojke           MCŽ
20.00 - 
22.00  

24.10. turnir v namiznem nogometu  - dvojice              MCŽ
20.00 - 
22.00  

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

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

21.11. turnir v pikadu - dvojice Bazen terasa
21.00 - 
23.00

28
.1

1.

9. vikend 

10. vikend 

11. vikend 

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

1. vikend

2.vikend

3.vikend

4.vikend

5.vikend

8. vikend 

7. vikend 

6. vikend 

turnir v zadevanju prostih metov dvorana
18.00 – 
19.00

test 5 žog (trojke košarka) dvorana
18.00 – 
19.00

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

19.00 – 
21.00

28
.1

1.

JAVNI ZAVOD RATITOVEC

Konec avgusta so se začele že 9. Igre JZR (Javnega zavoda Rati-
tovec), ki pa bodo letos nekoliko okrnjene. Vsako leto smo igre 
začeli z rokovskim koncertom, letos zaradi omejenega zbira-
nja ljudi to žal ni bilo izvedljivo. Prav tako ne bo vseh disci-
plin, ki so bile, saj jih zaradi varnosti udeležencev ni možno 
izpeljati. Kljub temu pa igre ostajajo in ponujajo kar nekaj 
zanimivih športnih aktivnosti.
Konec avgusta so se kot prvi pomerili tenisači. Zmagal je Ti-
motej Kranjc, drugi je bil Tine Šturm, tretji pa Robert Ozanič. 
V začetku septembra so na svoj račun prišli kegljači in tisti, ki 
tenis radi igrajo v dvojicah. Konec septembra vas vabimo na 

atletske discipline, turnir v odbojki na mivki, turnir v balinč-
kanju, preizkusili pa boste lahko tudi, kako ste vešči z lokom in 
zračno puško. V oktobru so predvidena tekmovanja v plavanju, 
šahiranju, badmintonu, pikadu, frtavkanju, namiznem nogo-
metu, taborniki pripravljajo tradicionalno orientacijo za obča-
ne, animatorke mladinskega centra pa igre MCŽ. Zaključek bo 
konec novembra, ko bodo na vrsti še turnir v namiznem teni-
su, taroku, pikadu in turnir v zadevanju prostih metov. 
Tako kot na vseh področjih moramo tudi pri 9. Igrah JZR skr-
beti za varnost vseh udeležencev in se prilagajati trenutnim 
razmeram. Vse morebitne spremembe pa tudi rezultate in 
fotografije bomo objavili na spletni strani Javnega zavoda 
Ratitovec in Facebook strani Igre JZR.

Devete Igre JZR

Občinsko prvenstvo v tenisu in turnir za igre JZR (z desne proti levi): 
zmagovalec Timotej Kranjc, drugouvrščeni Tine Šturm (občinski 
prvak), tretji je bil Robert Ozanič, četrti pa Jasmin Čaušević.

JEZIKOVNI TEČAJI

RAČUNALNIŠKI TEČAJI

TEČAJI ZA PROSTI ČAS

Windows   Word   Excel   Power Point

MEKON LOKA D.O.O.
Podlubnik 253, 4220 Škofja Loka

tel.: 04 51 50 590
info@mekon-loka.si
www.mekon-loka.si

ZA:
učence
dijake

študente
odrasle

upokojence

KDAJ?
Pričetki od   

28.septembra 
dalje.

Na voljo je 
več kot 150 

različnih 
terminov.

PONUDBA
Na voljo so začetni 

in nadaljevalni 
tečaji ( od 1. do 7. 

stopnje ), utrjevanje 
šolske snovi, 

priprava na maturo, 
individualni pouk, 

tečaji za zaključene 
skupine.

Angleščina   Nemščina   Italijanščina
Španščina   Francoščina   Portugalščina

Ruščina   Japonščina   Kitajščina
Poljščina   Hrvaščina   Slovenščina

Mozaik   Klekljanje   Retorika    Keramika   
Slikanje  Fotografija  Poslikava stekla, svile,...
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Tokratni počitniški teden je bil zasnovan čisto drugače. Po-
čitniške aktivnosti z naslovom "Ali si upaš?" sta zasnovali in 
izpeljali prizadevni animatorki Sara Luznar in Jera Šuštar. 
"Upalo" si je kar 15 otrok, ki so preživeli aktiven teden, nekaj 
pa jih je obiskalo samo posamezne delavnice.
V ponedeljek so imeli gimnastično in atletsko delavnico, v to-
rek pa so začeli plesno delavnico. Po uvodnih plesnih igrah so 
se fantje raje odločili za ples z žogo in igrali nogomet, dekleta 
pa so se naučila plesno koreografijo. Nadaljevati bi morali z 
vodnimi igrami, a sta jih animatorki zaradi hladnega vre-
mena prestavili in nadomestili s timbilding igrami, ki niso 
bile nič manj zabavne. Veščine dobrega sodelovanja so otro-
kom prav prišle v sredo, ko je bil na vrsti Escape – Pobeg iz 
mesta Železniki in kuharsko tekmovanje. Najprej je otrokom 
s skupnimi močmi uspelo rešiti vse uganke ter se rešili iz 
mesta, dogodivščino priporočajo vsem, nato pa so pripravili 
bananine tiramisuje. Kuhanje je bilo zabavno, manjkali niso 
niti manjši prepiri o tem, kako se pravilno stepe smetana in 
kdaj je v resnici dovolj stepena, vendar je vsem uspelo. Ani-
matorki sta preizkusili štiri odlične tiramisuje, zmaga pa je 
pripadla fantovski ekipi, ki je navdušila tudi s predstavitvijo 
svoje sladice. 
Počitniški teden so sklenili z dvodnevnim preživetjem v na-
ravi. V četrtek popoldne so se udeleženci najprej zabavali in 
hladili na vodnih igrah v športnem parku, sledili pa sta pouč-
ni delavnici prve pomoči in priprave pohodnega nahrbtnika. 
Na poligonu različnih izzivov je bilo najprej treba spakirati v 
nahrbtnik vse, kar so potrebovali do naslednjega dne, nato 
rešiti poškodovanega prijatelja in opraviti izziv nočnega pla-
vanja v hladni vodi. Po vrnitvi v športno dvorano so postavi-
li šotore, pojedli slastno večerjo in se odpravili spat. Zjutraj 
so spekli hrenovke, spakirali vso prtljago in se zabavali ob 
športnih igrah. Kmalu je bil čas za odhod domov. Otroci so 

se utrujeni, a navdušeni zaradi novih znanj in doživetij od-
pravili domov. Ker je bilo ob odhodu najpogostejše vprašanje, 
ali bomo lahko še kdaj prišli, lahko sklepamo, da so se imeli 
super. Naslednjič pa se le opogumi in pridi tudi ti.

Počitniški teden z mladinskim centrom
Že več let zapovrstjo med počitnicami v okviru Mladinskega centra Železniki 
organiziramo počitniško varstvo.

Počitniške aktivnosti so tokrat potekale pod naslovom Ali si upaš?

V nedeljo, 20. septembra, bo potekal že 17. pohod po Davči v iz-
vedbi tamkajšnjega turističnega društva. Letos bo pohodnike vod-
ja pohoda Božo Prezelj s pomočjo hčerke Ane Deje in partnerke 
Erike zopet vodil po Osojni Davči. Start bo kot običajno ob 10. uri 
pred domačijo pri Jemcu, od koder bo pot pohodnike vodila čez 
travnike do glavne ceste. Nadaljevali bodo po gozdni poti mimo 
Podmejača in Košana ter se mimo Mravlja povzpeli do Sorčanove 
domačije, kjer jim bodo postregli z okusno malico. Pot bodo nada-
ljevali mimo Čendove domačije do znamenite Jokelcove lipe in na-
prej mimo Bičkarja. Pohodniki bodo izvedeli marsikaj o zgodovini 
Davče, spoznali življenje domačinov in občudovali lepo pokrajino. 
Pot bodo zaključili v muzeju turističnega društva, kjer jih bo čakal 
topel obrok. Pohod bo potekal v skladu s priporočili NIJZ, ob vsa-
kem vremenu in na lastno odgovornost.

Sedemnajsti pohod po Davči
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Rodile so: Polona Pintar iz Topolj Maja, Sarah Šmid iz Dolenje vasi Loti, Monika Nenezić iz 
Železnikov Oskarja, Vesna Prelec iz Železnikov Tinkaro, Erika Berce iz Lajš Lano, Jerneja Fajfar 
iz Spodnje Sorice Mio, Fani Štravs iz Železnikov Petro, Urška Pogačnik iz Zabrekev Zarjo, Nuša 
Derling iz Železnikov Reneja, Mateja Tušek iz Selc Bineta, Ana Lotrič iz Železnikov Aneja, Nastja 
Beganović iz Železnikov Majo, Maja Berce iz Selc Tineta, Ema Zupanc iz Dražgoš Jošta, Nataša 
Egart iz Zgornje Sorice Laro in Monika Pegam iz Zabrekev Lucijo. 
Podatke smo s privoljenjem staršev zbrali na podlagi vlog za dodelitev prispevka ob rojstvu otroka. Seznam vseh no-
vorojencev je tako lahko še daljši, čestitke in dobre želje pa izrekamo tudi mamicam, katerih imena tu niso zapisana. 

Martina Logar, svetovalka za družbene dejavnosti, Občina Železniki

Mamicam čestitamo!

LUCIJA TOLAR

"Ko taborni ogenj ogreje srce, / prijatelje 
druži pesem in smeh. / Iskre žarijo, spo-
mine budijo, na čarobne trenutke, / na 
skavtske modrosti, vse male radosti," 
gre besedilo meni zelo ljube skavtske 
pesmi, ki res lepo opisuje večere ob ta-
bornem ognju na taboru. Vsak skavt ve, 
da je vrhunec skavtskega leta prav po-
letni tabor. Letos so bili zaradi "pomla-
dne koronakarantene" še bolj z veseljem 
pričakovani.
Volčiči so letošnji poletni tabor prežive-
li na Otoku Gumpcev, kjer so urili svoje 
zmaje, izdelali vikinško bojno opremo 
in skupaj z Vikijem šli na lov za alfa 
zmajem. Izvidniki pa so se znašli sredi 
igre šaha, skozi tabor so se preizkusili 

v različnih veščinah, pekli kruh v saču, 
prestali progo preživetja in na koncu 
matirali črnega kralja. 
O potovalnem taboru RAFAklana pa je 
zapisala klanovka Nika Tolar: "Tisti tre-
nutek, v katerem se zaveš, da si neiz-
merno neskončno hvaležen za ljudi, ki 
te obdajajo, ki te imajo radi, ki so tvoji 
prijatelji v slabem in dobrem, po na-
vadi pride najbolj nepričakovano. Vse 
od smeha na pokvarjenem, z zamudo 
prispelim vlakom; bežanja pred dež-
jem sredi noči; gradu na Socerbu; tihe-
ga strahu, ko opaziš vojake, čeprav nisi 
storil ničesar narobe; služenja na Tinja-
nu; večernega prižiga ognja in obujanja 
spominov; žuljev, ki te opominjajo, da je 

za teboj že prehojena pot, da zares živiš, 
da čutiš; prvega obrisa morja; igranja 
družabnih iger; razmišljanja puščav; 
razgretih debat; petelinjega petja; vse-
povsod spremljajočih komarjev; slanih 
las; SUP-anja, ki ga nisi pričakoval; pa 
vse do zadnjega dne, poslovitve od Dive 
in občudovanja Strunjanskega križa – 
vse to je bil zame tisti trenutek zaveda-
nja, kakšno srečo ima vsakdo, ki si lah-
ko reče skavt ter živi kot delček skavtske 
družine."
Če te je mogoče zgoraj napisano navdu-
šilo in bi se nam rad/-a pridružil/-a, iz-
polni prijavnico, ki jo najdeš na spletni 
strani Žilavih Žebljičkov Železniki 1 ali 
na naši FB-strani.

Skavtsko poletje
Vsak skavt ve, da je vrhunec skavtskega leta poletni tabor. 

Poletni tabor volčičev na Otoku Gumpcev

Potovalni tabor RAFAklana
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ROD ZELENE SREČE ŽELEZNIKI

Trlično je manjša vas tik ob hrvaški meji, slabih deset kilo-
metrov iz Rogatca. Če si od tam čez mostiček prečkal Sotlo, ki 
je na tem mestu pravzaprav ljubek potoček, si zašel v prav-
cato olimpijsko vasico. Namesto Japonske smo organizacijo 
prevzeli kar taborniki Rodu zelene sreče v tandemu s taborni-
ki Rodu zelenega Jošta iz Kranja.
Starejši udeleženci, torej tisti z zelenimi rutkami, so se do 
tabornega prostora odpravili nekaj dni prej, in to kar peš. 
Startali so v prestolnici zlate vode, v Laškem, in po več kot 
50 premaganih kilometrih kot zmagovalci zavpili taborniški 
pozdrav: Z-D-R-A-V-O! Zdravo, zdravo, zdravo! Kmalu za njimi 
so se jim pridružili še MČ-ji z rdečimi rutkami in tako se je 
začelo. Več kot 70 parov rok si je prvi večer podalo baklo več-
nega olimpijskega ognja, ki nam med taborjenjem na srečo 
ni ugasnil (sicer bi se morali vrniti domov). Sledil je teden dni 
potovanja po svetovnih celinah. V olimpijskem duhu so vsak 
dan trenirali taborniške veščine – kuhali nad ognjem, posta-
vljali bivake, se podali na orientacijsko pustolovščino … Borili 
so se v različnih športih, od nogometa, baseballa, lokostrel-
stva do starih keltskih tekmovanj. Na taboru je vladalo nače-
lo: "Važno je sodelovati in ne zmagati!", zato so bili udeleženci 
vedno dobre volje. Za vzdušje je poskrbela tudi za kontinent 
značilna hrana, ki sta jo kuharja odlično pripravila.
Udeleženci so sklenili veliko novih prijateljstev in se domov 
vrnili polni lepih spominov – z medaljo okrog vratu.
V petek, 11. septembra, ob 17. uri bomo taborniki na travniku 
pred stolpnico Na kresu 21 predstavili svojo aktivnost. Lah-
ko se boste preizkusili v raznih taborniških izzivih in igrah, 
imeli boste možnost ogleda naših šotorov, fotografij in še 

marsikaj. Med drugim si boste nad ognjem lahko spekli ne-
kaj slastnega. Vabljeni, da se ustavite in povprašate naše za-
gnano vodstvo in ostale navdušene tabornike. Za vse, ki vas  
bomo navdušili, pa imamo dobro novico - vpisujemo nove 
člane! Za več informacij pokukajte na našo spletno stran 
www.rzs.taborniki.si.

Olimpijske igre zaradi koronavirusa v Trličnem
Taborniki smo se avgusta odpravili na taborjenje v Trlično.

Utrinek s poletnega taborjenjaZadišalo je tudi po pečeni koruzi.

Božo Prezelj s.p. 

Podporezen 6,4228 Železniki 

Tel:04 519 90 90 

Gsm:041 697 465 

E: info@mizarstvo-bozo.si 

S: www.mizarstvo-bozo.si 

E:bozo.prezelj@siol.net 

Besedilo: 

-sušenje,žaganje in skobljanje lesa 

-izdelava klasiènega,lam in lamelnega parketa 

-izdelava opaža,brun in ladijskega poda 

-izdelava lesno strugarskih izdelkov 

-izdelava balkonskih ograj 

-izdelava okroglic za oblaganje sten 

-zimsko vzdrževanje cest 

-posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov 

-trgovina z drvmi in drugimi trdimi gorivi 

-seènja in storitve za gozdarstvo 

-cestni tovorni promet 

-zastopstvo pri prodaji barv firme KEMS(logotip) 
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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

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
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LOVCI SELŠKE DOLINE

Spoštovane bralke in bralci Ratitovških obzorij!
Veseli nas, da se vam lahko prvič predstavimo tukaj. Lovce 
Selške doline predstavljamo lovci treh lovskih družin (LD) – 
LD Železniki, LD Selca in LD Sorica. Lovstvo je v naši dolini 
tradicija, ki se prenaša iz roda v rod. Današnji pomen lovstva 
večinoma zajema skrb za naravo in v njej živečih živali, ohra-
njanje lovske kulturne dediščine, lovsko kinologijo in izobra-
ževanje mladih. 
Pomen lovstva se je skozi zgodovino spreminjal. Našim dalj-
nim prednikom je lov omogočal preživetje, in sicer hrano in 
surovine za oblačila in orodje. Z lovom so tudi pridobili živali 
za udomačitev. 

V fevdalni dobi je bil lov razvedrilo za vladarje. Kmetje niso 
bili upravičeni do njega, čeprav jim je divjad uničevala polj-
ske pridelke. Opravljati so morali lovsko tlako in brezplačno 
gostiti gospodo, njihove konje in pse. 
Na začetku 19. stoletja se je uveljavil dominantni način lova. 
Lovno pravico je imel vsak lastnik zemlje ne glede na njeno 
velikost. Odpravljeni so bili pravica na tujih tleh brez odško-
dnine, tlaka in vse dajatve, povezane z lovom. Sledila je mo-
rija. V dveh kratkih desetletjih so iz naših krajev popolnoma 
iztrebili jelena, divjega prašiča in risa, preostalo divjad pa 
močno zdesetkali. Zato so morali na koncu 19. stoletja posa-

mezniki ponovno naseliti jelenjad. Na Gorenjskem je bil pri 
tem najbolj uspešen baron Julius Born, ki je v 3000 hektarjev 
veliko oboro v Jelendolu naselil jelenjad iz Madžarske, s Polj-
ske in iz Avstrije.
Leta 1907 je bil ustanovljen Slovenski lovski klub, ki je uvedel 
centralno organizacijo slovenskega lovstva, strokovno izobraže-
vanje članstva ter lovcem dal nalogo zaščitnikov narave in va-
ruhov narodnega značaja dežele. Leta 1945 so dokončno ukinili 
dominantni lov in leta 1946 sprejeli začasni zakon o lovu. Od 
sprejetja leta 1976 do danes je doživel več sprememb. Divjad je 
zdaj državna last in naravno bogastvo, zato lovska organizacija 
deluje v okviru Zakona o divjadi in lovstvu Republike Slovenije. 
Zaradi človekovega vpliva na okolje so habitati divjadi (pro-
stoživeče živali, za katere je predpisana lovna doba) v Slo-
veniji postali razdrobljeni. Tu govorimo predvsem o vplivu 
prometa in intenzivnosti prisotnosti človeka v naravi v vseh 
letnih časih – to je razumljivo, saj je človek del narave. Prav 
tako na vseh območjih ni zveri, ki bi naravno uravnavale ni-
hanja v velikostih populacij različnih živalskih vrst. Zaradi 
navedenih vplivov se lahko brez poseganja v populacije ne-
katere vrste divjadi povečajo do mere, ki ni več vzdržna ne za 
naravo ne za ljudi. Posledično se lahko zaradi množičnosti 
ene vrste številnost druge močno zmanjša. Takrat se pogosto 
pojavijo tudi nalezljive bolezni.
Pomembnejše naloge lovskih družin, torej upravljavcev lo-
višč, so med drugimi komunikacija z lastniki zemljišč, ukrepi 
za ohranjanje in izboljševanje življenjskih razmer za divjad, 
preprečevanje in sanacija škode, ki jo povzroči divjad, zim-
sko krmljenje, lovsko čuvajstvo in ne nazadnje tudi odvzem 
divjadi z lovišča. Načrte lovskoupravljavskih območij izdeluje 
Zavod za gozdove Republike Slovenije v sodelovanju z lovski-
mi organizacijami, območnimi enotami Zavoda Republike 
Slovenije za varstvo narave, območnimi enotami Kmetijsko-
-gozdarske zbornice Slovenije, lokalnimi skupnostmi in dru-
gimi, katerih dejavnost je povezana z divjadjo in okoljem.
V prihodnjih izdajah Ratitovških obzorij se vam bo vsaka od 
treh lovskih družin lovcev Selške doline podrobneje predsta-
vila. Opisali bomo lovsko kulturo, svoje delo, objavili aktualne 
novice in vas obveščali o lovskih dogodkih v naši dolini. Do 
takrat pa lovski pozdrav!

Lovci Selške doline
Lovstvo je v naši dolini tradicija, ki se prenaša iz roda v rod. 

Neandertalčeva piščal iz Divjih bab 
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Planinsko društvo za Selško dolino Železniki je 22. avgusta izpe-
ljalo 12. pohod bosonogih s Prtovča na Ratitovec. Udeležilo se ga 
je 59 udeležencev. "Povečini prihajajo iz Selške doline in Škofje 
Loke. Mnogi izmed njih so stalni udeleženci pohoda. Med njimi 
najdemo več družin, kjer se pohoda udeležujejo starši in otroci. 
Vseh dvanajstih pohodov se je udeležil Boštjan Drobnič iz Žele-
znikov. Zaključek pohoda je bil pred Krekovo kočo na Ratitovcu. 
Udeleženci so prejeli čaj, flancat in enolončnico, naknadno pa še 
spominsko majico," je pojasnil Alojz Lotrič, predsednik PD za Sel-
ško dolino Železniki. Pohod je bil sicer letos prilagojen razmeram, 
povezanim s covidom-19. M. B.

Pohod bosonogih na Ratitovec

Pohod bosonogih s Prtovča na Ratitovec je potekal v dvanajsti 
izvedbi. / Foto: Rok Bertoncelj

Turistično društvo (TD) Selca je konec avgusta priredilo tradicio-
nalna pohoda Gremo gor in Gremo gor-dol. Kljub slabemu vreme-
nu ju je organizatorjem uspelo spraviti pod streho, a je bilo poho-
dnikov manj kot običajno. Zjutraj je bilo vreme tako slabo, da so 
razmišljali celo o odpovedi, a se je potem zjasnilo in je deževalo 
le v nekaj krajših obdobjih, je povedal predsednik TD Tomaž Ha-
bjan. V okviru krajšega pohoda Gremo gor so se odpravili na Sv. 
Križ, kjer je približno 45 udeležencev čakalo okrepčilo. Tam je bil 
tudi cilj zahtevnejšega 6-urnega pohoda Gremo gor-dol, ki pove-
zuje vse štiri vrhove v okolici Selc. Na daljšem pohodu je bilo kljub 
dežju osem udeležencev. Zgodaj zjutraj so se z Rovna podali na 
Sv. Miklavža in nato po položnejši poti do Dolenje vasi, kjer jih je 
čakala malica. Nato so se povzeli na Sv. Mohorja ter nadaljevali do 
Sv. Jedrti in nato proti Sv. Križu. "Tudi te pohodnike je dež precej 
namočil, a so zmogli skozi slabo vreme," je še razložil Habjan.

Šli so gor in dol

Na daljšem pohodu je bilo kljub dežju osem pohodnikov.

www.prevc.si
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do
       

-55% 
popust

 kuhinje po meri
 celotna oprema novogradenj
 prenova stanovanj

Akcija velja do 15.9. za leseni del Dankuchen ob plačilu z gotovino.



V društveni knjižici Akcije, pohodi in izleti 
2020 smo zapisali, da bo 26. 7. 2020 pote-
kala 65. izvedba planinske zabave Ratitovec 
raja. Predvidena je bila slovesnost ob odprtju 
novozgrajenega bivaka ob koči na Ratitovcu, 
povezana z bogatim kulturnim programom. 
V sodelovanju z meddruštvenim odborom 
gorenjskih planinskih društev bi ta dan na 
Ratitovcu pripravili tudi tradicionalno sreča-
nje gorenjskih planincev in prireditev zaklju-
čili z nastopom narodno-zabavnega ansam-
bla.
Zaradi sprejetih ukrepov vlade za preprečitev  
okužbe s koronavirusom je bila izvedba pri-
reditve po prvotnem scenariju neizvedljiva. 
Na UO društva smo se odločili, da izvedemo 
samo kulturni program. K sodelovanju smo 
povabili opernega pevca Toneta Habjana iz 
Dražgoš ob spremljavi harmonikarja Nejca 
Jemca. Na naše zadovoljstvo pa smo pro-
gram lahko še obogatili. Teden pred priredi-
tvijo nas je s prihodom na Ratitovec prijetno 
presenetil svetovno znani operni pevec Ja-
nez Lotrič iz Železnikov, ki je potem v soboto, 
25. 7. 2020,  v krogu domačih in prijateljev na 
Ratitovcu praznoval svoj 67. rojstni dan. Z ve-

seljem smo sprejeli njegovo pripravljenost, 
da naslednji dan sodeluje v kulturnem pro-
gramu na prireditvi Ratitovec raja. Nedeljske 
prireditve se je udeležil tudi ljudski pevec Si-
mon Eržen iz Kamne Gorice, poznan tudi kot 
dolgoletni oskrbnik in gospodar v planinski 
koči na Kriških podih. On je v zadnjih 50 letih 
reden gost prireditve Ratitovec raja. Vsi trije 
pevci in harmonikar so že v preteklosti sode-
lovali na prireditvah na Ratitovcu. 
Številni obiskovalci prireditve so ob nekoliko 
neprijaznem vremenu pred Krekovo kočo na 
Ratitovcu z navdušenjem spremljali dvourni 

program lepega petja v izvedbi vrhunskih 
opernih pevcev Janeza Lotriča in Toneta Ha-
bjana, ljudskega pevca Simona Eržena in spre-
mljevalca na harmoniki Nejca Jemca. Zado-
voljni pa smo tudi v društvu, da nam je kljub 
težavam uspelo uspešno izpeljati 65. izvedbo 
prireditve Ratitovec raja in brez prekinitve na-
daljevati bogato tradicijo prireditve.
V imenu PD za Selško dolino Železniki se 
vsem izvajalcem kulturnega programa še en-
krat zahvaljujem,

predsednik društva Alojz Lotrič
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NA RATITOVCU JE POTEKALA 65. IZVEDBA  
PRIREDITVE RATITOVEC RAJA
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Petek, 11.9.2020
Ogled proge, verikacija

PROGRAM  2020

Sobota, 12.9.2020
Start Rally ob 8:30 uri

Cilj Rally ob 17:16

www.rally.omikronplus.si

Vodstvo , Servisna cona
TC Soriška planina

6HP 80 km
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ANA ŠUBIC, FOTO: GORAZD KAVČIČ

Letošnji, 7. Rally Železniki se bo zaradi 
ukrepov in priporočil NIJZ v boju s koro-
navirusom razlikoval od predhodnih, saj 
so se organizatorji skušali čim bolj uma-
kniti od strnjenih naselij in lokalnega 
prebivalstva. Reli bo potekal brez gledal-
cev, vstop v servisno cono na Soriški pla-
nini pa bo dovoljen le akreditiranim ose-
bam. Kot pravi predsednik ŠD Omikron 
plus in organizacijskega odbora Marko 
Kos, se zavedajo, da si bodo naključni 
mimoidoči, stanovalci ob hitrostnih pre-
izkušnjah in morda še kakšen športni 
navdušenec želeli ta športni dogodek de-
liti z njimi, a naj pri tem skrbijo za var-
nostno distanco in higieno. 
"Ideja o premestitvi servisne cone sicer 
ni povsem nova. Mislim, da smo vsi 
opazili v zadnjih letih hiter razvoj na 
Soriški planini, kjer imajo vse ali skoraj 
vse, kar za organizacijo velike medna-
rodne prireditve potrebujemo. Kako bo 
naprej, bomo še videli, kajti naš reli je 
zasnovan tako, da so vse hitrostne pre-
izkušnje speljane v okolici Železnikov, z 
naše nove lokacije pa so vezne etape kar 
dolge, česar tekmovalci ne marajo pre-
več," je povedal Kos.
Letošnji reli bo tudi nekoliko krajši, saj 
bodo tekmovalci v soboto, 12. septem-
bra, odpeljali le dve različni hitrostni 
preizkušnji, vsako po trikrat. To sta 

Dražgoše in Davča, prva je dolga dobrih 
osem kilometrov, druga pa krožna v 
dolžini 18 kilometrov. Vse ostalo doga-
janje bo na Soriški planini, start prvega 
avtomobila bo jutri ob 8.30, cilj pa nekaj 
po 17. uri. Start hitrostne preizkušnje 
Dražgoše bo na Rudnem ob 9.08, 12.14 in 
15.20, start hitrostne preizkušnje Davča 
pa bo na križišču za smučišče Črni vrh 
ob 9.51, 12.57 in 16.03. Ceste na trasah 
bodo med preizkušnjami zaprte, jih pa 
bodo po potrebi za kratek čas odprli za 
lokalni promet, je razložil Kos. 

Prijavljenih je več kot 70 posadk iz Slo-
venije, Avstrije, Italije in Nemčije. Hr-
vaških posadk zaradi protikoronskih 
ukrepov na meji ne bo, čeprav so spr-
va razmišljali, da bi reli štel tudi za 
hrvaško državno prvenstvo. Odpadlo 
bo tudi mednarodno consko prvenstvo 
Republike Hrvaške ter Mitropa pokal. 
Bo pa letošnji reli štel za FIA CEZ Rally 
prvenstvo, državno prvenstvo Slovenije, 
pokalno prvenstvo AŠ 2005, Yugo pokal 
2020 in pokalno prvenstvo AŠ 2005 za 
starodobnike. 

Letošnji reli bo drugačen
Pred vrati je 7. Rally Železniki, ki ga Športno društvo Omikron plus prireja 11. in  
12. septembra. Načrtovali so ga sicer že julija, a jim je koronavirus prekrižal načrte.

Prijavljena je tudi zmagovalna posadka z lanskega relija, ki jo sestavljata Rok Turk in Blanka 
Kacin.
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STRELSKO DRUŠTVO LOTRIČ ŽELEZNIKI

Minuli konec tedna je v Ljubljani v orga-
nizaciji Strelskega društva Tabor Ježica 
potekalo državno prvenstvo mešanih 
parov v streljanju z zračnim orožjem. 
Na to tekmovanje lahko vsako društvo 
pošlje dva para, ki tekmujeta za naslov 
državnih prvakov. V prvem delu so kva-
lifikacije, kjer se strelja 30 strelov. Naj-
boljših osem parov se uvrsti v finale, kjer 
tekmovalci ustrelijo 20 strelov. Najboljša 
v polfinalu se uvrstita v finale za zlato 
in srebrno medaljo, tretje- in četrtouvr-
ščeni pa v mali finale za bronasto meda-
ljo. V finalu se ocenjujejo zadetki parov 
na desetinke natančno. Seštevek obeh 
strelov se primerja z nasprotnim parom 
in boljši par prejme dve točki. V primeru 
izenačenja si oba para delita točki. Zma-
govalni par je tisti, ki prvi osvoji 16 točk.
Strelsko društvo Lotrič Železniki je na-
stopilo s tremi pari. Izjemno dobro je 
nastopil mešani par Anja Prezelj in 
Klemen Tomaševič, ki sta z zračno pi-
štolo premagala vso slovensko konku-

renco. Finale in sam potek zaključnega 
dela tekmovanja si lahko ogledate na 
društveni Facebook strani. V isti kate-
goriji sta nastopila tudi par Romana 
Prelec in Tomaž Prelec. V kvalifikaci-

jah sta osvojila deseto mesto. Z zračno 
puško sta nastopila Vesna Markelj in 
Branko Košir. Iz kvalifikacij sta se uvr-
stila v polfinale in na koncu osvojila 
šesto mesto.

Strelci z novo medaljo z državnega prvenstva
Anja Prezelj in Klemen Tomaševič najboljša med mešanimi pari z zračno pištolo

Najboljši na državnem prvenstvu mešanih parov z zračno pištolo. Anja Prezelj in Klemen 
Tomaševič sta premagala vso slovensko konkurenco.

ANA ŠUBIC, FOTO: ROK PFAJFAR

Člani Športnega društva Kamikaze Železniki so tudi letošnji 
julij kljub ukrepom zaradi koronavirusa in neugodni vre-
menski napovedi pripravili tradicionalno, že 22. rekreativno 
kolesarsko dirko za zlato čipko.
Na startu pred restavracijo Lušina v Železnikih se je zbralo 
več kot devetdeset kolesark in kolesarjev, ki so se pomerili na 
15 kilometrov dolgi preizkušnji s 580 metri višinske razlike s 
ciljem pri kmetiji Pr' Vrhovc v Davči. Najmlajši udeleženec je 
imel devet let, najstarejši pa je štel častitljivih 79 let.
Dirko je najhitreje končal nekdanji veslač Žiga Galičič, ki je za 
pot porabil 32 minut in 56 sekund. Drugi je bil Klemen Remic, 
tretji pa Tilen Potisk (ŠD Poljane). Med kolesarkami je bila s 

časom 35:25 najboljša izkušena Laura Šimenc (BK Umag), za 
njo sta v cilj prikolesarila Tina Perše (Calcit Bike Team) in Gita 
Mihovec. Tekmovanje je štelo tudi za prvenstvo občine Železni-
ki. V absolutni moški konkurenci je zmagal Blaž Kavčič, drugi je 
bil Bine Lotrič (SK Domel), tretji pa Enej Božnar Prosen. V absolu-
tni ženski konkurenci je prvo mesto med domačinkami osvojila 
Mojca Krajnc (SK Domel), drugo Metoda Rant in tretje Helena 
Tolar. V posameznih kategorijah so občinski prvaki postali: Blaž 
Kavčič, Bine Lotrič, Tilen Vrhunc (Domel), Jure Čadež, Anton 
Demšar, Zvone Frelih (ŠD Sorica), Jože Šmid in Mojca Krajnc.

Tudi letos kolesarili  
za zlato čipko
Na 22. kolesarski dirki za zlato čipko 
sta bila najhitrejša Žiga Galičič in Laura 
Šimenc, na občinskem prvenstvu pa sta  
bila absolutno najboljša Blaž Kavčič in 
Mojca Krajnc.

Najboljši na občinskem prvenstvu v kategoriji do 15 let: zmagovalec 
Blaž Kavčič ter drugo- in tretjeuvrščena Enej Božnar Prosen in Lovro 
Rant



ROK PINTAR

Letošnja sezona je bila za vse športnike milo rečeno čudna in nič 
drugače ni bilo pri rokometaših RD Alples. Odlične predstave so 
ekipo pripeljale blizu samega vrha lestvice, ko pa se je sezona za-
radi pandemije koronavirusa prekinila, so bili na nehvaležnem 
tretjem mestu, ki ne prinaša napredovanja v višji rang tekmova-
nja. Kljub temu da so imeli tekmo manj od prvouvrščenih ekip 
in bi v primeru zmage na tej zaostali tekmi tudi prehiteli drugo 
uvrščeno ekipo, se je RZS odločila, da napredujeta Sevnica in Po-
murje, RD Alples pa je, kot radi rečemo, ''potegnil ta kratko''.
V sredini avgusta pa je prišel klic Rokometne zveze Slovenije, 
da je eno mesto v 1. B državni rokometni ligi (DRL) še prosto, saj 
so nekateri klubi zaradi finančnih težav izstopili iz lige. Pred 
klubom je bila nehvaležna odločitev, saj bi se sezona v 1. B DRL 
morala začeti že v sredini septembra, v 2. DRL pa v začetku 
oktobra. Kasneje so sicer ekipe izglasovale, da se sezona v 1. B 
ligi zamakne za dva tedna. Najprej so se sestali igralci članske 
zasedbe in soglasno podprli igranje v 1. B DRL, nato pa so se se-
stali še vodilni v klubu skupaj s predstavnikoma podjetij Alples 
in Domel. Oba glavna sponzorja sta potrdila, da sta pripravlje-
na sodelovati, tako da je upravni odbor kluba sprejel igranje v 
drugem kakovostnem razredu slovenskega rokometa.

Tudi v letošnji sezoni bo dirigentsko palico na klopi držal Agron 
Šefketi (na klopi mu bo, tako kot lani, pomagal Igor Dražetič), 
ki mi je v pogovoru zaupal, da se tako on kot igralci že veselijo 
igranja v 1. B DRL. Cilj je jasno obstanek, skušali pa bodo zagre-
niti življenje prav vsaki ekipi, sploh v domači športni dvorani 
Železniki. V lanski sezoni so nedvomno dokazali, da so sposob-
ni igrati v višjem rangu tekmovanja, saj so v nepozabni tekmi 
Pokala Slovenije po dveh podaljških izločili RK Grosuplje, ki je 
že dalj časa reden član 1. B-ligaške druščine. V boju za obsta-
nek pa bo še kako prav prišla kakšna okrepitev, predvsem na 
desni strani, kjer že vrsto let primanjkuje levorokih igralcev. 
Kot posojeni iz RD Urbanscape Loka bodo namreč v Železni-
kih izkušnje nabirali Aleksandar Mirčevski, Tim Kalan, Feliks 
Strehar, Nejc Berce in Anže Pogačar. Vsi omenjeni mladi igralci 
bodo dobra popestritev v ekipi in bodo nedvomno nabrali veli-
ko izkušenj ob izkušenih domačih igralcih.
Kot vselej pa v klubu dobro skrbijo za svoj podmladek, ki bo v 
prihodnosti nosil glavno breme v višjih selekcijah. Kar nekaj 
igralcev v članski selekciji se tudi kali v trenerskih vodah, 
tako bo na primer treninge mini rokometa vodil vratar član-
ske ekipe Tomaž Gartnar, športni krožek v Selcih pa krožni 
napadalec Matej Tušek. Kadete bo vodil že nekoliko izku-

Rokometaši Alplesa v pričakovanju 1. B lige
V Rokometnem društvu (RD) Alples se veselijo igranja v 1. B državni rokometni ligi.

Igralci članske zasedbe
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Smo Skupina Elektro Gorenjska,  
z elektriko povezujemo Gorenjsko.

Smo Skupina Elektro Gorenjska,  
z elektriko povezujemo Gorenjsko.
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Tudi v letošnji sezoni bo dirigentsko palico na 
klopi držal Agron Šefketi (na klopi mu bo, tako 
kot lani, pomagal Igor Dražetič), ki je povedal, 
da se tako on kot igralci že veselijo igranja v 1. 
B DRL. Cilj je jasno obstanek, skušali pa bodo 
zagreniti življenje prav vsaki ekipi, sploh v 
domači športni dvorani v Železnikih.

šenejši trener, tudi nekdanji igralec v klubu, Rok Završnik, 
mlajše dečke bosta pod svoje okrilje vzeli Manca Završnik in 
Monika Frol, športni krožek v Železnikih pa bo vodil Klemen 
Kušar, še en bivši rokometaš v Rokometnem društvu Alples.
Vse našteto je torej dobro vabilo na tekme članske ekipe, če bo 
prisotnost gledalcev odobrena s strani Nacionalnega inštitu-
ta za javno zdravje. 
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TANJA OBLAK, FOTO: IVAN ROLIH

Na tradicionalnem pohodu so se zbrali 
člani društev diabetikov, ki imajo sede-
že na Jesenicah, v Domžalah, Kamni-
ku, Kranju, Škofji Loki in Tržiču. Nekaj 
več kot osemdeset udeležencev je na 
glavnem trgu pozdravil župan Anton 
Luznar, družbo pa mu je delal tudi pod-
župan Matej Šubic, ki se mu zahvalju-
jemo za trud, ki ga je skupaj z ostalimi 
domačini vložil v organizacijo dogodka. 
Sledil je ogled župnijske cerkve. Svoj pe-
čat je na dogodku pustil tudi koronavi-
rus, zato smo se večinoma zadrževali 
na prostem, v zaprtih prostorih pa smo 
uporabljali zaščitne maske. Na spre-
hodu po starem delu Železnikov smo 
spoznavali bogato fužinarsko dediščino 
kraja. Na trgu pred plavžem nam je več 
o zgodovini Železnikov povedal kustos 
muzeja Jure Rejc, ki nas je nato pospre-
mil v muzej z zanimivimi predstavitva-
mi železarske zgodovine kraja, kleklja-
nja in tudi novejše zgodovine. 
Na poti od plavža do Racovnika smo si 
ogledovali meščanske in kmečke hiše, 
ki jih krasijo stenske poslikave, zamre-
žena okna in kovana polkna. Več hiš in 
župnijska cerkev pa so, kot se za kraje 

v okolici Zalega Loga spodobi, pokrite 
s skriljem. Več podrobnosti o kritini in 
pečatu, ki ga je ta kamen pustil v Sel-
ški dolini, smo izvedeli pred štirimi leti 
na meddruštvenem pohodu po Zalem 
Logu. 
Od gostiteljev smo se poslovili na Egro-
vem vrtu, od koder smo se vrnili na iz-
hodiščno lokacijo, kje so nam v gostilni 
Trnje postregli z okusnim kosilom. 

ŠE NEKAJ O DRUŠTVU

Društvo diabetikov Škofja Loka ima 
malo manj kot tristo članov iz vseh 
štirih občin Upravne enote Škofja Loka. 
Ustanovljeno je bilo pred 31 leti in se 
skupaj z drugimi slovenskimi društvi 
povezuje v Zvezo društev diabetikov 
Slovenije. Prvi predsednik Društva dia-
betikov Škofja Loka je bil zdravnik Jože 
Možgan. 
Člani društva niso samo sladkorni bol-
niki, ampak tudi njihovi družinski čla-
ni in prijatelji, saj je zelo pomembno, 
da bolezen in njene znake poznajo tudi 
tisti, ki se z boleznijo srečujejo doma ali 
v širšem življenjskem okolju. 
Pomemben je podatek, da polovica ljudi 
ne ve, da ima sladkorno bolezen, zato 
v društvu veliko časa posvečamo izo-

braževanju s poudarkom na zdravem 
življenjskem slogu, prepoznavanju in 
poznavanju sladkorne bolezni in njenih 
posledic.
Podobno kot druga društva organizi-
ramo predavanja, za člane enkrat le-
tno organiziramo sedemdnevno šolo 
zdravega načina življenja v zdravilišču 
Talaso Strunjan, izvajamo brezplačne 
meritve krvnega tlaka in sladkorja v 
krvi, skrbimo za redno telesno aktiv-
nost članov in se družimo na piknikih 
in izletih.
Štirinajsti november je svetovni dan 
sladkorne bolezni in v počastitev tega 
dneva društvo sodeluje v mednaro-
dnem projektu Osvetlitev v modro. Na 
ta dan so objekti po vsem svetu osvetlje-
ni z modro svetlobo. Zadnjih nekaj let 
je bil osvetljen tudi Loški grad, želeli pa 
bi, da se temu projektu pridružijo tudi 
občine iz Poljanske in Selške doline.
Občane vabimo, da nas obiščejo, ko 
bomo organizirali brezplačne meritve 
krvnega tlaka in sladkorja v krvi. Letos 
so bile meritve v prostorih Društva upo-
kojencev za Selško dolino. Pridemo tudi 
prihodnje leto in upam, da se vidimo 
v čim večjem številu. Saj veste – sami 
lahko največ storimo za svoje zdravje!

Meddruštveni pohod gorenjskih diabetikov
Društvo diabetikov Škofja Loka je konec junija v sodelovanju z Občino Železniki 
organiziralo meddruštveni pohod članov šestih gorenjskih društev diabetikov.

Tradicionalnega pohoda se je udeležilo nekaj več kot osemdeset udeležencev.
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Petek in sobota, 11. in 12. 9. 2020 • Železniki z okolico
7. RALLY ŽELEZNIKI
Športno društvo Omikron Plus W: www.rally.omikronplus.si

Sreda, 16. 9. 2020 • Muzej Železniki, ob 18. uri
ODPRTJE RAZSTAVE FOTOGRAFIJ ČIPKOPISI, FOTOGRAF ALEKSANDER ČUFAR
Muzejsko društvo Železniki, Muzej Železniki – Javni zavod Ratitovec,  
T: 04 51 47 356

Sobota in nedelja, 19. in 20. 9. 2020 • Kulturni dom Železniki
58. ČIPKARSKI DNEVI
Turistično društvo Železniki T: 031 876 535

Nedelja, 19. 9. 2020 • Sorica 
POZDRAV JESENI
Turistično društvo Sorica, T: 040 565 891, E: polona.golija@gmail.com

Sobota, 19. 9. 2020 • Terasa bifeja bazena Železniki, ob 19.30
VIDRA NI RIBA #5: URŠULA RAMOVEŠ IN FANTJE Z JAZBECOVE GRAPE
Javni zavod Ratitovec, Kulturno društvo Rov Železniki   
W: www.rov-drustvo.si, www.jzr.si

Nedelja, 20. 9. 2020 • zbor pri Brunarici Dražgoše, ob 9. uri
VODEN OGLED JAME KONASNICA V POBOČJU JELOVICE NAD  
DRAŽGOŠAMI – OBVEZNE PRIJAVE
Razvojna agencija Sora, E: jerneja.lotric@ra-sora.si, T: 04 50 60 222

Nedelja, 20. 9. 2020 • Davča, ob 10. uri
POHOD PO DAVČI
Turistično društvo Davča, T: 041 350 240

Nedelja, 20. 9. 2020 • Muzej Železniki, od 10. do 17. ure

DAN ODPRTIH VRAT V ČASU 58. ČIPKARSKIH DNI

Muzej Železniki – Javni zavod Ratitovec, Muzejsko društvo Železniki,  
T: 04 51 47 356

Sobota, 26. 9. 2020 • Muzej Železniki, ob 10. uri

VODENJE PO STALNI RAZSTAVI MUZEJA ŽELEZNIKI – DNEVI EVROPSKE 
KULTURNE DEDIŠČINE 

Muzej Železniki – Javni zavod Ratitovec, Muzejsko društvo Železniki,  
T: 04 51 47 356

Petek–nedelja, 25.–27. 9. 2020 • Zali Log – parkirišče gostilne 
Pri Slavcu 

PRAZNIK ZELJA 
Kulturno turistično društvo Zali Log, E: ktd.zalilog@gmail.com

Sobota, 3. 10. 2020 • Trg pred plavžem Železniki, ob 10. uri

TEDEN PODEŽELJA NA LOŠKEM: PRIKAZ KOVANJA ŽEBLJEV 

Javni zavod Ratitovec, Razvojna agencija Sora, T: 04 51 47 356

Sobota, 3. 10. 2020 • Terasa bifeja bazena Železniki, ob 19.30

VIDRA NI RIBA #6: TRETJI KANU

Javni zavod Ratitovec, Kulturno društvo Rov Železniki   
W: www.rov-drustvo.si, www.jzr.si 

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

POHOD POD OBRONKI RATITOVCA

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

Prireditve v septembru in oktobru
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Renault CLIO
Neskončno zapeljiv

OMEJENA
SERIJA

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

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

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

Renault priporoča renault.si

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

5 let jamstva po polovični ceni* 
1 leto brezplačnega osnovnega kasko zavarovanja* 
3 leta vzdrževanja* 

+ paket zimskih pnevmatik

Podana maloprodajna cena (MPC) je neobvezujoča priporočena cena in vključuje 22-odstotoni DDV in DMV. Cena velja za model Dacia Sandero Essential 1.0 Sce 75.  *Ob nakupu vozila z Dacia Financiranjem 
prejmete brezplačno osnovno kasko zavarovanje za prvo leto, redno vzdrževanje vozila za 3 leta oziroma 60.000 km, karkoli se zgodi prej in 5 let jamstva po polovični ceni. 5 let jamstva obsega 2 leti tovarniške 
garancije in podaljšano jamstvo za 3., 4., in 5. leto ali 100.000 km, karkoli se zgodi prej. Pogoj za pridobitev omenjenih ugodnosti je obnova avtomobilskega zavarovanja v naslednjem letu preko Dacia 
Financiranja. Več informacij o ponudbi, nakupu in pogojih nakupa je na voljo na dacia.si. Poraba pri mešanem ciklu: 4,338−7,668 l/100 km. Emisije CO2: 114−150 g/km. Emisijska stopnja: EURO6Dt. Emisija 
NOx: 0,0175−0,0364 g/km. Emisija trdnih delcev: 0,00067−0,00089 g/km. Število delcev (x1011): 0,01−0,04. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije 
onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter 
dušikovih oksidov. Slika je simbolna. Renault Nissan Slovenija, d. o. o., Dunajska 22, 1511 Ljubljana.

Dacia. Zanesljiv partner GRZS.

 že za 
8.590 €

Dacia priporoča   dacia.si

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

Dacia Sandero

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

VELIKA PONUDBA RABLJENIH VOZIL 
Z ZNANO ZGODOVINO IN GARANCIJO 

 

JAMČIMO KVALITETO 
 

FINANCIRANJE UREDIMO TAKOJ 

1.530€  
zdaj že od 1.280€  

možnost odplačevanja 
na obroke   

od 29,61€/mesec 

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


