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Vrtec Železniki je v začetku januarja začel delovati tudi v pre-
novljenih zgornjih prostorih starejše sosednje stavbe, ki jo je 
občina kupila leta 2018 in še isto leto v pritličju uredila eno 
igralnico. Lani so se lotili prenove nadstropja, v katerem so 
uredili dodatno igralnico, garderobe, sanitarije in kabinet za 
osebje, poleg tega pa so zamenjali ostrešje in prizidali nov 
vhod s stopniščem in jaškom za dvigalo. Investicijo, vredno 
245 tisoč evrov, so končali decembra. Letos bo objekt dobil še 
fasadni ovoj, teraso, dvigalo in urejeno okolico, za kar so v 
občinskem proračunu zagotovili 115 tisoč evrov.

Ker objekt še nima dvigala, so v novo igralnico preselili sku-
pino 14 dve- in triletnih otrok iz centralnega vrtca, tam pa 
so vzpostavili nov oddelek, v katerem je trenutno osem eno-
letnikov, v začetku marca pa jih bo že enajst. Če ne bi prišlo 
do zakasnitve pri gradnji zaradi povečanega obsega del in bi 
nove prostore odprli že s septembrom, bi nov oddelek takoj 
napolnili, tako pa so nekateri starši varstvo poiskali drugje, je 

razložil Franc Rant, ravnatelj OŠ Železniki, pod okrilje katere 
sodi tudi vrtec. Dodal je, da so z odprtjem nove igralnice za-
dostili trenutno izraženim potrebam po predšolskem varstvu 
v občini, saj bodo lahko sprejeli tudi otroke, ki bodo starostni 
pogoj izpolnili med šolskim letom. 
"Trenutno je edina pomanjkljivost, da še ni dvigala, sicer pa 
smo z novimi prostori zadovoljni, saj so veliki in lepi," je po-
udaril Rant. Vodja vrtca Martina Markelj je dodala, da je po-
vršina nove igralnice dovolj velika, da jo lahko po potrebi na-
menijo tudi za skupino 24 otrok drugega starostnega obdobja.

Novi prostori vrtca velika pridobitev
V Železnikih so januarja odprli nove prostore vrtca, v katere so lani vložili skoraj  
četrt milijona evrov.

Občina je uredila še nadstropje stavbe ob Vrtcu Železniki, 
namenjene njegovi širitvi, in tako pridobila prostore za dodatno 
skupino otrok.

VABILO NA PREDSTAVITEV DRUGE FAZE PROJEKTA 
»Protipoplavna ureditev porečja Selške Sore«

Spoštovani,
krajane Zalega Loga vabimo na predstavitev izvedbe II. faze pro-
jekta »Protipoplavna ureditev porečja Selške Sore«. Na predstavitvi 
vam bomo predstavili potek gradnje zadrževalnika pod Sušo, nje-
gov pomen za večjo poplavno varnost skupnosti, način delovanja 
in prostorsko umestitev.
Po končani predstavitvi bo na razpolago čas za vaša vprašanja.

Prestavitev bo v četrtek, 27. 2. 2020, ob 17. uri v dvorani Kulturne-
ga doma na Zalem Logu.

Projekt bodo predstavili:
– mag. Anton Luznar, župan Občine Železniki,
– Tomaž Prohinar, direktor Direkcije RS za vode,
–  mag. Suzana Stražar, direktorica Urada za upravljanje z vodami 

na Direkciji RS za vode,
–  Bojan Drnovšek, vodja projekta Protipoplavna ureditev porečja 

Selške Sore na Direkciji RS za vode,
–  mag. Rok Fazarinc, glavni projektant poplavne varnosti Žele-

znikov iz podjetja IZVO-R,
– Rok Pintar, svetovalec za komunalno dejavnost Občine Železniki.
 
Vljudno vabljeni!

Tomaž Prohinar
 Direktor Direkcije RS za vode

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada.

Letos bo novi objekt Vrtca Železniki dobil še 
fasadni ovoj, teraso in dvigalo, poleg tega pa 
bodo uredili tudi okolico.
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Letošnji proračun Občine Železniki 
predvideva dobrih sedem milijonov 
evrov prihodkov in 7,3 milijona evrov 
odhodkov. Dve tretjini denarja bodo po-
rabili za tekoče odhodke in financiranje 
javnih zavodov, šolstva in sociale, tako 
da bo za investicije ostala tretjina pro-
računa.
Obetajo si 642 tisoč evrov transfer-
nih prihodkov, od tega 289 tisoč evrov 
evropskih sredstev za kolesarsko pove-
zavo Železniki–Selca, skupaj pa je v le-
tošnjem proračunu za to investicijo, ki 
bo končana v letu 2022, namenjenih 309 
tisoč evrov. Gospodarsko ministrstvo bo 
na podlagi Zakona o financiranju občin 
nakazalo 263 tisoč evrov za obnovo cest, 
obenem pa bodo za ta namen najeli še 
131 tisoč evrov brezobrestnega posoji-
la. Tako povratna kot tudi nepovratna 
sredstva gospodarskega ministrstva 
bodo porabili za ureditev dveh maka-
damski cestnih odsekov, in sicer odse-
ka Šurk–Ravne in Zgaga–Štulc–Jurež v 
zgornjem delu. Gre za največji letošnji 
investiciji v ceste, saj bo vsaka stala pri-
bližno dvesto tisoč evrov.
Župan Anton Luznar ocenjuje, da so 
v letošnjem proračunu za prometno 
infrastrukturo zagotovili razmeroma 
veliko sredstev. Za investicijsko vzdr-
ževanje in gradnjo občinskih cest so 
skupaj predvideli 838 tisoč evrov. Asfal-
tirali bodo tudi javno pot Sorčan–Krivc 
v Davči v dolžini 1.175 metrov, za kar so 
predvideli 112 tisoč evrov, za polkilome-
trski odsek javne poti Bohinc v Martinj 
Vrhu so zagotovili petdeset tisoč evrov, 
za javno pot Kapelca–Podrovnik v Laj-
šah 15 tisoč, za rekonstrukcije lokalne 
ceste Teclnov klanec v Zgornji Sorici 25 
tisoč evrov. Enak znesek so predvideli 
tudi za gradnjo opornega zidu na cesti 
Megušnica–Miznikar–Vancar, dvajset 
tisoč evrov pa za sofinanciranje javne 
poti Gabrca v Dražgošah.
Letos naj bi izvedli tudi investiciji, za 
kateri je državni direkciji za infrastruk-
turo lani zmanjkalo denarja. Gre za 
ureditev odvodnjavanja in uvoza pred 

cvetličarno na Studenem. Za investicijo, 
vredno 72 tisoč evrov, občina prispeva 
štiridesetodstotni delež. Za ureditev av-
tobusnih postajališč na Rudnem pa so 
zagotovili 25 tisoč evrov, medtem ko de-
lež direkcije znaša 141.500 evrov.
Župan je tudi povedal, da bodo skupaj z 
drugimi solastniki obnavljali objekt na 
Češnjici, v katerem ima prostore tudi 
občina. Čaka jih energetska sanacija z 
obnovo strehe in fasade, za kar bo ob-
čina prispevala 106 tisoč evrov. Nakup 
gasilske cisterne za PGD Železniki pa bo 
sofinancirala s 107.500 evri.
Največ proračunskega denarja gre sicer 
za vzgojo in izobraževanje, in sicer 2,1 
milijona evrov. "Kar se tiče investicij, 
bomo končali ureditev nove stavbe Vrt-
ca Železniki, za kar namenjamo dobrih 
sto tisoč evrov. Nekaj denarja smo na-
menili tudi OŠ Železniki: približno 32 ti-
soč evrov za vlaganja v vrtce, za opremo 
kuhinje v Podružnični šoli Selca pa dvaj-
set tisoč evrov. Načrtovana je prestavi-
tev kuhinje v Podružnični šoli Dražgoše, 
za kar bomo namenili 73 tisoč evrov, 
zamenjali bomo streho na šoli v Sorici, 
kar naj bi stalo 27 tisoč evrov, za investi-
cije, ki jih OŠ Železniki izvaja sama, pa 
smo predvideli petdeset tisoč evrov," je 
pojasnil župan. Denar so zagotovili tudi 
za šoli, katerih soustanoviteljica je tudi 

Občina Železniki. Za dokumentacijo in 
začetna dela pri nadgradnji OŠ Jela Ja-
nežiča v Škofji Loki so tako rezervirali 
29 tisoč evrov, za Glasbeno šolo Škofja 
Loka pa letos namenjajo slabih 27 tisoč 
evrov. Z deset tisoč evri sofinancirajo 
tudi izobraževanje odraslih, ki ga izvaja 
škofjeloška ljudska univerza.
Področju športa bodo namenili dobrih 
dvesto tisoč evrov, za kulturo pa okoli 
140 tisoč evrov.

Tretjina denarja investicijam
V letošnjem sedem milijonov evrov vrednem proračunu bo tretjina denarja 
namenjena investicijam. Precej so ga predvideli za investicije v občinske ceste,  
zajeta je tudi kolesarska steza Železniki–Selca.

Ena od večjih investicij v ceste bo ureditev makadamskega odseka Šurk–Ravne. 

Občinski svet Občine Železniki se je v letu 
2019 sestal na sedmih rednih sejah in slav-
nostni seji ob občinskem prazniku. Redne 
seje so potekale skupno 25 ur in 3 minute, 
v povprečju torej 3 ure in 34 minut na sejo. 
Najdaljša seja je trajala štiri ure in 45 mi-
nut, najkrajša – če izvzamemo slavnostno 
sejo – pa dve uri in 43 minut. Udeležba sve-
tnic in svetnikov na rednih sejah je bila sko-
raj 95-odstotna, občina pa je 17 svetnicam 
in svetnikom v celem letu izplačala skupno 
11.300 evrov neto oziroma 16.993 evrov 
bruto. Občinski svet je lani sprejel 108 skle-
pov, od tega devet odlokov, tri spremembe 
odlokov in spremembo statuta občine.

Občinski svet v letu 
2019
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Osrednji točki devete redne seje, na ka-
teri so se občinski svetniki srečali v de-
cembru, sta bili sprejem občinskih pro-
računov za letošnje in prihodnje leto. 
Najpomembnejše letošnje investicije so 
predstavljene na prejšnji strani. V pro-
računu za prihodnje leto pa načrtujejo 
dobrih sedem milijonov evrov prihod-
kov in 6,9 milijona evrov odhodkov. Za 
investicije v občinske ceste so predvide-
li šeststo tisoč evrov, nadaljevali bodo 
urejanje kolesarske povezave Železniki–
Selca, za kar nameravajo nameniti 517 
tisoč evrov, med večje naložbe pa sodi 
tudi ureditev komunalne infrastruktu-
re v Dašnici (141 tisoč evrov).

V PRORAČUNU POGREŠALI TRŽNICO

Svetnik Tomaž Demšar je na oba pre-
dloga proračunov vložil devet amand-
majev, ki pa niso dobili zadostne pod-
pore. Po njegovem so v proračunih bolj 
zajeti kraji, od koder prihajajo svetniki, 
s čimer pa se podžupan Matej Šubic ni 
strinjal. Več svetnikov je v proračunih 
pogrešalo postavko za ureditev tržnega 
prostora, ki so ga načrtovali že pred leti, 
slišati je bilo tudi pobudo za ureditev 
muzejskega prostora.
Občinski svet je tudi potrdil uvedbo pla-
čljivega parkiranja na Prtovču, ki naj 
bi ga obiskovalcem Ratitovca začeli za-
računavati v aprilu. Občina je ta ukrep 
predlagala zaradi pereče problematike 
neurejenega parkiranja, ki je še poseb-
no očitna v obdobju največjega obiska 
Ratitovca. Takrat se zgodi tudi, da po-
hodniki vozila parkirajo celo na cesti, 
ki tako postane neprevozna za inter-
ventna vozila, je opozoril župan Anton 
Luznar.
V ureditev parkiranja so zajeli obstoje-
či asfaltni parkirišči pod cerkvijo in za  
njo, ki lahko skupaj sprejmeta 53 vozil, 
ter območje ob lovski koči na Toli, kjer 
bo število parkirnih mest odvisno od 
dogovora občine z Lovsko družino Že-
lezniki. Plačilo bo obvezno vsak dan 24 
ur, na vseh parkiriščih pa bo cena eno-
tna – dva evra dnevno oz. osem evrov 
na mesec.

ZA PRTOVČ TUDI LETNA DOVOLILNICA
Parkiranje na Prtovču pa je bila tudi 
tema zadnje, februarske seje, na kateri 
so svetniki potrdili še možnost letne do-
volilnice za parkiranje po ceni 48 evrov, 
kar pomeni, da bodo redni obiskovalci 
Ratitovca za parkiranje odšteli precej 
manj, kot bi sicer.
Kot je občinskim svetnikom poročal 
predsednik odbora za komunalne de-
javnosti in varstvo okolja Janez Thaler, 
se je želja Planinskega društva (PD) za 
Selško dolino po ureditvi dodatnega 
parkirišča naprej od lovske koče na Toli 
izkazala za neizvedljivo, saj lastniki ne 
želijo prodati zemljišč, zato naj bi sedaj 
preučili možnosti za ureditev dodatnih 
parkirnih mest nižje pod vasjo Prtovč. 
Na januarski seji odbora so sprejeli 
tudi sklep, da bodo po uvedbi plačljive 
parkirnine na Prtovču skupaj s PD spre-
mljali stanje in v roku dveh mesecev 
preverili ustreznost ukrepov. Predvide-
na je sicer tudi popolna prepoved parki-
ranja ob gozdni cesti Prtovč–Klom (se-
daj je dovoljeno ob nedeljah).
Župan Anton Luznar je dejal, da se za-
vedajo, da se bo po uvedbi parkirnine 
in asfaltiranju ceste Šurk–Ravne, ki je 
predvideno letos, marsikateri pohodnik 
na Ratitovec raje odpravil s Torke, zato 
bodo verjetno tudi tam morali pristopiti 
k vzpostavitvi parkirnega režima.

NOV ODLOK O INŠPEKTORATU  
IN REDARSTVU

Občinski svet je decembra opravil tudi 
prvo obravnavo odloka o ustanovitvi 
Medobčinskega inšpektorata in redar-
stva (MIR) občin Bled, Bohinj in Železni-
ki. Spremenil se bo ključ financiranja 
skupne občinske uprave, saj so potrebe 
Bleda in Bohinja po kadru in nalogah 
precej večje kot v Železnikih. Bled naj 
bi tako po novem namesto polovičnega 
imel 61-odstotni delež sofinanciranja, 
Bohinju se bo s 40,5 zmanjšal na sla-
bih 34 odstotkov, Železnikom pa se bo 
prepolovil z deset na 5,21 odstotka. Na 
novo nameravajo vključiti tudi naloge 
s področja civilne zaščite, s čimer bodo 
dvignili delež državnega sofinanciranja 
skupne občinske uprave.

Prav tako so svetniki potrdili Trajnostni 
energetsko-podnebni načrt Gorenjske, 
prvi tovrstni dokument v Sloveniji, ki so 
ga v sodelovanju z zunanjim izvajalcem 
pripravili v regionalni razvojni agenciji 
BSC Kranj. S projektom, ki je stal štiri-
deset tisoč evrov, so uspešno kandidi-
rali tudi na evropskem razpisu. Eden 
ključnih ciljev je znižati emisije ogljiko-
vega dioksida do leta 2030 za štirideset 
odstotkov glede na leto 2005. Pripravili 
so nabor ukrepov skupaj s finančnim 
planom in razlago, na kateri razpis se 
je možno prijaviti. V naslednji finančni 
perspektivi EU bo sicer poudarek na ra-
zogljičenju, kar bi prav tako omogočilo 
izvedbo nekaterih ukrepov.
Sprejeli so tudi sklep o sofinanciranju 
političnih strank v občini Železniki. 
Stranke bodo letos iz proračuna prejele 
0,53 odstotka več denarja kot lani, saj se 
je za toliko zvišal tudi obseg primerne 

porabe. Po sklepu o načinu financira-
nja političnih strank bo znesek za vsak 
glas na volitvah v občinski svet znašal 
0,2211 evra. Pet strank bo tako skupaj 
prejelo 5.736 evrov. Največ oz. 2.484 evrov 
bo pripadlo SLS, ki je prejela 936 glasov. 
Stranka SDS, ki jo je podprlo 527 volivcev, 
bo prejela 1.404 evre, SD z 279 glasovi 744 
evrov, NSi z 246 glasovi 648 evrov in Levi-
ca, ki jo je volilo 173 občanov, 456 evrov.
Potrdili so tudi cenik grobnin za vseh šest 
pokopališč v občini. Cene so že več let 
enake, so pa v KS Železniki podali enotno 
ceno za stari in novi del pokopališča.
Svetniki so se seznanili tudi s končnim 
poročilom nadzornega odbora Občine 
Železniki o opravljenem nadzoru projek-
ta druge faze ureditve površin ob regio-
nalni cesti v Dolenji vasi, za kar je občini 
izrekel pozitivno mnenje s pridržkom.

Urediti želijo parkiranje na Prtovču
Občinski svet je na decembrski seji sprejel proračuna za naslednji dve leti in omogočil 
uvedbo parkirnine na Prtovču, ki je načrtovana spomladi.

Z ureditvijo parkirnega režima 
na Prtovču želijo zagotoviti 
prevoznost do te vasi. V času 
največjega obiska Ratitovca 
se zgodi, da pohodniki vozila 
parkirajo celo na cesti, ki 
tako postane neprevozna za 
interventna vozila.
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Občinski svetniki so na februarski redni seji, ki je bila deseta 
po vrsti, "sejali" kar pet ur. Najdlje so se zadržali ob seznanitvi 
s pripravo in vsebino izhodišč za spremembe in dopolnitve 
občinskega prostorskega načrta (OPN). Predstavniki izdelo-
valca prostorskega akta so svetnikom predstavili aktualne 
probleme in konkretne primere, s katerimi se občina spopa-
da na področju urejanja prostora, pobude občanov za spre-
membe namenske rabe prostora in potrebne dopolnitve OPN 
zaradi zahtev nove prostorske zakonodaje.
OPN je bil zadnjič dopolnjen leta 2016. Od zadnje dopolnitve 
so se pojavile nove težnje po spremembah: poleg pobud jav-
nega značaja so prejeli tudi 92 individualnih pobud. "Treba bo 
najti kompromis med težnjami in realnimi možnostmi," je 
uvodoma povedal občinski strokovni sodelavec za urbanizem 
Marko Demšar. "Gre za prve dopolnitve po novi zakonodaji in 
večjo rekonstrukcijo OPN," pa je dejal predstavnik projektne 
skupine Tomaž Černe. V predstavitvi izhodišč se je med dru-
gim dotaknil možnih konfliktov med kmeti in nekmečkimi 
prebivalci, ki se priseljujejo na podeželje, opozoril je na previ-
dnost pri umeščanju obrtnih dejavnosti v vasi, saj se dogaja, 
da te potem prerasejo v precej večje obrate, kot se je na pri-
mer zgodilo pri nekaterih žagah, kar postane moteče za oko-
liške prebivalce. Med pobudami za nova turistična območja 
je ureditev glamping naselja v Potoku, nadaljnjega razvoja si 
želijo tudi na Soriški planini.
Razpravljali so tudi o tem, ali je možno širiti Industrijsko 
cono Alples proti vzhodu in da bi lahko pripravili prostorske 
pogoje, da bi nogometno igrišče v Železnikih, ki leži med pro-
izvodnima objektoma, uporabili za širitev poslovne dejavno-
sti, če bi se pokazala potreba po tem. Razprava se je vrtela 
tudi okrog razpršene gradnje po vaseh. Pred dvema letoma 
sprejeti Zakon o urejanju prostora tovrstne gradnje pravilo-
ma ne dopušča, razen v primerih, ko gre za funkcionalno 
povezanost z obstoječimi stavbami in dejavnostjo, je razložil 
Demšar. Dodal je, da zakon preprečuje nove poselitve nekme-

tijskega prebivalstva v hribih, s tem pa ščiti in ohranja ob-
stoječe kmetije in kulturno krajino. Černe je opozoril na pri-
tožbe občanov glede novogradenj, ki niso v skladu s krajevno 
arhitekturo. To je posledica ohlapnih pogojev za projektante, 
zato naj bi v sklopu dopolnitev podrobneje opredelili prostor-
ske izvedbene pogoje glede ključnih arhitekturnih značilnosti 
stavb. Cilj sprememb OPN je tudi omogočanje preselitev in 
povečanj kmetij na rob naselij.
Černe je svetnike povabil, da preko organiziranih skupin v ob-
čini (stranke in svetniške skupine, krajevne skupnosti, zdru-
ženja podjetnikov, društva …) do 15. marca 2020 na občinsko 
upravo podajo mnenje o predstavljenih problemih v prostoru, 
predlaganih ciljih sprememb OPN in o možnih ukrepih ob-
čine za izvajanje OPN. Letos želijo najpomembnejši občinski 
prostorski akt pripeljati do osnutka in dopolnjenega osnutka, 
v prihodnjem letu pa naj bi bil OPN tudi sprejet.

KOLESARSKA POVEZAVA ŽELEZNIKI–SELCA

Precej pozornosti so posvetili tudi investicijskemu programu 
kolesarske povezave Železniki–Selca, ki sta ga predstavila 
Boža Kovač iz podjetja K&Z, svetovanje za razvoj, in Anže Re-
zar iz podjetja Arping. Cilj 7,5 kilometra dolge kolesarske po-
vezave je povezati Železnike z zalednimi naselji. Investicija je 
ocenjena na 1,6 milijona evrov, od tega ima Občina Železniki 
na razpolago okoli 1,2 milijona evrov evropskih in državnih 
sredstev. Do sofinanciranja je upravičena infrastruktura, ki 
se bo uporabljala izključno za kolesarje, ne pa tudi tista, ki 
si jo bodo delili z drugimi udeleženci v prometu. Trenutno je 
v izdelavi projekt za izvedbo in Kovačeva načrtuje, da bo do 
konca marca usklajen z direkcijo za infrastrukturo, tako da 
bi že pred poletjem vložili popolno vlogo na ministrstvo za 
infrastrukturo in bi v septembru že imeli odločbo o podpori 
projekta, ki naj bi ga izvedli do leta 2022.
Trasa je razdeljena na dva odseka: od Jesenovca do Žele-
znikov (4,3 km) in od Selc do Železnikov (3,2 km). V Selcih je 
predvidena poleg regionalne ceste po levi strani do Studena 
in naprej proti Železnikom. Tam bo potekala po regionalni 
cesti do mostu za Racovnik, potem se nadaljuje po Racovni-
ku do struge Mlinščice, ki jo prečka po predvidenem novem 
mostu, mimo Plnade do Ovčje vasi. Tam prečka Selško Soro in 
poteka po regionalni cesti skozi staro mestno jedro Na plavžu 
do podjetja Domel pri nogometnem igrišču. Od tam naprej 
kolesarska pot poteka po levem bregu Selške Sore do priključ-
ka na lokalno cesto, ki vodi v Plenšak. V svetniški razpravi je 
bilo slišati, da bi morali kolesarsko stezo na več odsekih ločiti 
od regionalne ceste in da bi jo morali podaljšati še do Dolenje 
vasi. Projekt je voden preko Regionalne razvojne agencije BSC 
Kranj, in če bo ostalo kaj evropskih sredstev na ravni regije, 
bodo morda lahko izvedli tudi odsek proti Dolenji vasi.
Pri točki o zemljiških zadevah je občinski svet ukinil statusa 
javnega dobrega na nekaterih občinskih zemljiščih ob prito-
kih Češnjica, Dašnica in Prednja Smoleva ter dovolil brezplač-
ni prenos na državo za potrebe ureditve poplavne varnosti.

Spremenili bodo prostorski načrt
Ključni točki februarske seje občinskega sveta sta bili načrtovane spremembe in 
dopolnitve občinskega prostorskega načrta ter kolesarska povezava Železniki–Selca.

Kolesarska povezava Železniki–Selca bo izboljšala varnost 
kolesarjev. 



6 | OBČINSKE NOVICE

OBČINA ŽELEZNIKI

OBVESTILO
Obveščamo vas, da je na spletni strani Občine Železniki  

objavljen

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje programov športa  

v občini Železniki za leto 2020. 

Vsebina javnega razpisa in razpisne dokumentacije je na voljo 
na spletni strani Občine Železniki www.zelezniki.si pod rubriko 
OBVESTILA IN OBJAVE/Razpisi in javna naročila ter v sprejemni 
pisarni Občine Železniki (kontakt: Martina Logar, 04/500 00 15). 

Rok za oddajo prijav je do vključno 23. 3. 2020.

Mag. Anton Luznar, župan

OBČINA ŽELEZNIKI

OBVESTILO
Obveščamo vas, da je na spletni strani Občine Železniki  

objavljen

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje mladinskih dejavnosti v občini 

Železniki za leto 2020.

Vsebina javnega razpisa in razpisne dokumentacije je na voljo 
na spletni strani Občine Železniki www.zelezniki.si pod rubri-
ko OBVESTILA IN OBJAVE/Razpisi in javna naročila ter v spreje-
mni pisarni Občine Železniki (kontakt: Martina Logar, 04/500 
00 15). 

Rok za oddajo prijav je do vključno 23. 3. 2020.

Mag. Anton Luznar, župan

OBČINA ŽELEZNIKI

OBVESTILO
Obveščamo vas, da je na spletni strani Občine Železniki  

objavljen

JAVNI RAZPIS
za dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbujanje 
razvoja kmetijstva in podeželja v občini Železniki  

v letu 2020. 

Vsebina javnega razpisa in razpisne dokumentacije je na vo-
ljo na spletni strani Občine Železniki www.zelezniki.si pod 
rubriko OBVESTILA IN OBJAVE/Razpisi in javna naročila ter v 
sprejemni pisarni Občine Železniki (kontakt: Valerija Štibelj, 
04/500 00 23). 

Rok za oddajo vlog je do vključno 17. 4. 2020.

Mag. Anton Luznar, župan

OBČINA ŽELEZNIKI

OBVESTILO
Obveščamo vas, da je na spletni strani Občine Železniki  

objavljen

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje programov humanitarnih in 

invalidskih organizacij v občini Železniki za leto 2020. 

Vsebina javnega razpisa in razpisne dokumentacije je na voljo 
na spletni strani Občine Železniki www.zelezniki.si pod rubri-
ko OBVESTILA IN OBJAVE/Razpisi in javna naročila ter v spreje-
mni pisarni Občine Železniki (kontakt: Martina Logar, 04/500 
00 15).
 
Rok za oddajo prijav je do vključno 23. 3. 2020.

Mag. Anton Luznar, župan

OBČINA ŽELEZNIKI

OBVESTILO
Obveščamo vas, da je na spletni strani Občine Železniki  

objavljen

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje turistične dejavnosti društev  

v občini Železniki za leto 2020. 

Vsebina javnega razpisa in razpisne dokumentacije je na vo-
ljo na spletni strani Občine Železniki www.zelezniki.si pod 
rubriko OBVESTILA IN OBJAVE/Razpisi in javna naročila ter v 
sprejemni pisarni Občine Železniki (kontakt: Valerija Štibelj, 
04/500 00 23). 

Rok za oddajo prijav je do vključno 23. 3. 2020.

Mag. Anton Luznar, župan

OBČINA ŽELEZNIKI

OBVESTILO
Obveščamo vas, da je na spletni strani Občine Železniki  

objavljen

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti  

v občini Železniki za leto 2020. 

Vsebina javnega razpisa in razpisne dokumentacije je na voljo 
na spletni strani Občine Železniki www.zelezniki.si pod rubriko 
OBVESTILA IN OBJAVE/Razpisi in javna naročila ter v sprejemni 
pisarni Občine Železniki (kontakt: Martina Logar, 04/500 00 15). 

Rok za oddajo prijav je do vključno 23. 3. 2020.

Mag. Anton Luznar, župan
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Petdesetletna Julijana Prevc iz Dolenje 
vasi je mati petih otrok in babica vedo-
željnemu vnučku. Je univ. dipl. zgodo-
vinarka, zaposlena kot knjižničarka na 
Šolskem centru Kranj, Srednji ekonom-
ski, storitveni in gradbeni šoli.
• Občinska svetnica ste drugi man-
dat. Zakaj vztrajate v lokalni politiki?
V lokalno politiko sem vstopila leta 2014 
na povabilo SLS. Kmalu so mi bile zau-
pane svetniške vloge v KS Dolenja vas, v 
Javnem zavodu Ratitovec, v OŠ Železni-
ki in predsedovanje komisiji za statut in 
pravna vprašanja. Na ta način sem bila 
seznanjena z marsikaterimi zadevami 
in prav je, da kot svetnica svetujem, 
kako jih rešiti oz. predlagam, kaj lah-
ko storimo bolje. V preteklem mandatu 
smo uresničili nekaj mojih prioritet, tu 
sem, da jih skupaj uresničimo še nekaj.
• Katere cilje boste osebno zasledovali?

Moj glavni cilj je, da se uredi pločnik od Ki-
slovega Miha do Širokarja v Dolenji vasi. 
Sledi zagotovitev institucionalnega var-
stva za starejše – dom za starejše in dnev-
no varstvo. Čas je, da šola v Železnikih dobi 
sodobno knjižnico, za kar je treba urediti 
dodatne prostore. Urediti je treba muzej-
sko dvorišče. Vrsto let čakamo na otro-
ški čofotalnik v sklopu bazena. V športni 
dvorani je treba zamenjati parket. Vemo, 
da potrebujemo še enega fizioterapevta. V 
prihodnosti bo več potreb po teh storitvah. 
Pohvaliti pa moram prizadevanje občine, 
da v Železnikih dobimo pediatra.  
• Ste predsednica odbora za družbene 
dejavnosti. S čim se ukvarjate?
Odbor za družbeno dejavnost pokriva 
področje socialnega varstva, izobra-
ževanja, kulture, mladinske dejavno-
sti, športa in zdravstvenega varstva. 
Obravnava predloge odlokov za podeli-
tev koncesij za opravljanje javne služ-
be v osnovni zdravstveni dejavnosti 

na področju zobozdravstva za odrasle, 
splošne in družinske medicine. Odbor 
obravnava predlog proračuna, predlog 
cen za vrtce, za oskrbo na domu, obrav-
nava letne programe za šport, kulturo 
in mladinske dejavnosti. Podaja svoja 
mnenja in predloge za izboljšave, upa-
joč, da jih bodo vsaj nekaj uresničili.
• Kaj je največji problem v občini?
Največji problem so zanemarjeni vo-
dotoki. Država bi morala poenostaviti 
sistem vodarstva. Občinam naj bi sub-
vencionirala urejanje vodotokov in za-
gotovila strokovni nadzor.

Problem so zanemarjeni vodotoki 
Tako pravi Julijana Prevc, občinska svetnica z liste SLS. 

Julijana Prevc
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Petdesetletni Tomaž Demšar z Rudna je 
oče štirih otrok. Kot mizarski mojster je 
že 31 let samostojni podjetnik, ima tudi 
kmetijo. Je predsednik Lesne zadruge za 
Selško dolino. V prostem času je aktiven 
na smučišču Rudno, je predstavnik vo-
dovoda Rudno in dejaven pri gasilcih.
• Zakaj vztrajate v lokalni politiki?
V politiko sem šel, ker sem videl, da so 
kraji brez predstavnika v občinskem 
svetu pozabljeni s strani občine, ker so 
uporabljali denar za brezglave projekte. 
Še vedno sem glas zapostavljenih krajev 
in skupin v občini.
• Katere cilje boste zasledovali?
Imamo pomanjkanje površin za indu-
strijsko in obrtno gradnjo, prepotrebna 
je poplavna varnost, dom starejših se 
nam odmika zaradi trme nekaterih. Za 
kolesarsko traso imamo že novo varian-
to, pa večina lastnikov zemljišč na trasi 
o tem še ne ve nič, v tej trasi še vedno ni 

povezave med Dolenjo vasjo in Selci, kar 
je škoda. Imamo proračunske postavke, 
ki kar kličejo po reviziji. Že dolgo ima-
mo problem dostopa do zbirnega centra 
Studeno, križišča na Češnjici …
• Ste član odbora za komunalne de-
javnosti. S čim se ukvarjate?
Trenutno je aktualna kolesarska steza, 
škoda, ker nam je občinska oblast pri-
pravila samo eno varianto. Pripravlja 
se nov občinski prostorski plan, nekate-
rim se zdi zelo pomemben pokopališki 
red, potem pa so tu še komunalne zade-
ve, ceste, javne poti, vodovodi …
• Kaj je največji problem v občini?
Velik problem je nekomunikacija med 
občinsko upravo in občani. Tudi prostor v 
Ratitovških obzorjih je omejen, zato lah-
ko celoten moj prispevek preberete na 
moji Facebook strani. Je pa uprava dobila 
dodatno pomoč, saj imamo v občini kar 
tri civilne iniciative (CI). Prva se bori za 
izgradnjo doma za starejše in je bila kar 
uspešna. Druga CI se bori za večjo poplav-

no varnost Železnikov, po skoraj 13 letih 
upamo, da 34 milijonov evrov, kolikor jih 
je namenjeno projektu poplavne varnosti 
do konca leta 2023, ne bo šlo vnemar. Moj 
predlog, da bi namesto gradbenega dovo-
ljenja za celoten projekt morali pridobiva-
ti gradbeno dovoljenje po fazah in jih tudi 
začeti izvajati, počasi prihaja v realnost 
in lahko upamo, da se september 2007 ne 
ponovi. Tretja CI pa se zavzema za ohrani-
tev Zalega Loga in polj pred njim ter pre-
dlaga namesto zadrževalnika pod Sušo 
drugačne in cenejše rešitve. Skupno vsem 
CI je, da s predlogi sodelujejo pri posame-
znih ukrepih, uspešnost pa je druga tema.

Sem glas zapostavljenih krajev
Tomaž Demšar (SDS) je že tretji mandat občinski svetnik.

Tomaž Demšar
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LETNO POROČILO O SKLADNOSTI PITNE 
VODE IZ JAVNIH VODOVODOV V OBČINI 

ŽELEZNIKI V LETU 2019 

V skladu s 34. členom Pravilnika o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 19/04, 
35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15 in 51/17;  v nadaljevanju 
pravilnik) je treba uporabnike pitne vode iz javnih vodovodov 
najmanj enkrat letno obvestiti o skladnosti pitne vode, ugotov
ljene v okviru notranjega nadzora.

Na vseh javnih vodovodih je vzpostavljen notranji nadzor po 
sistemu HACCP. V sklopu notranjega nadzora se izvajajo tudi 
analize pitne vode, ki jih izvaja pogodbeni izvajalec Nacional
ni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH). Analize pitne 
vode (mikrobiološke preiskave in fizikalnokemijske analize) se 
izvajajo na podlagi letnega plana odvzema vzorcev. V primeru 
neskladnih vzorcev pitne vode pogodbeni izvajalec po telefonu 
obvesti odgovorno osebo na posameznem vodovodu in vodjo 
režijskega obrata. V teh primerih se vzorci ponovno odvzame
jo in analize ponovijo. Vsi rezultati analiz pitne vode iz javnih 
vodovodov, odvzetih v sklopu notranjega nadzora, so sproti ob
javljeni na spletni strani Občine Železniki. Letni poročili o pitni 
vodi iz javnih vodovodov v upravljanju občine Železniki in iz va
ških javnih vodovodov za leto 2019, ki ju je pripravil NLZOH, sta 
prav tako objavljeni na spletni strani Občine Železniki.
Poleg notranjega nadzora se analize pitne vode izvajajo tudi v 
okviru državnega monitoringa.

Pri mikrobioloških preiskavah se v pitni vodi določajo indika
torji fekalne onesnaženosti in indikatorske bakterije (priso
tnost mikroorganizmov). Mikroorganizmi nam pokažejo obseg 
in stopnjo morebitne fekalne ali druge onesnaženosti.
Zanesljivi indikatorji  fekalne onesnaženosti (Escherichia coli, 
Enterococcus sppecies): 
•  Escherichia coli je bakterija, ki je vedno prisotna v človeškem 

in živalskem blatu v velikem številu ter posledično v odplakah 
in vodah, ki so onesnažene s fekalijami. Rezultat dokazuje, da 
je bila voda fekalno onesnažena.

•  Enterokoki so bakterije, ki so prisotne v črevesju oz. v blatu 
ljudi in živali. Upoštevamo jih kot zanesljive fekalne indika
torje. V vodi se ohranijo dlje časa kot druge bakterije, zato 
njihovo prisotnost ocenjujemo kot starejše fekalno onesnaže
nje, ki kaže na pomanjkljivosti v procesu oskrbe s pitno vodo.

Indikatorske bakterije (Clostridium perfringens s sporami, koli
formne bakterije, število kolonij pri 22 °C in pri 37 °C): 
•  Koliformne bakterije zajemajo skupino bakterij, ki jih najde

mo ne samo v blatu, ampak tudi v okolju. Prisotnost kaže na 
onesnaženje z večjimi količinami organskih in anorganskih 
snovi iz okolja.

•  Clostridium perfringens (klostridij) sodi med sporogene bak
terije. Običajno so prisotne v blatu, vendar v manjšem številu 
kot E. coli. Njihov izvor je lahko tudi v okolju. Spore prežive 
v vodi dolgo časa in so odporne na dezinfekcijska sredstva. 

•  Povečano število mikroorganizmov pri 22 °C in pri 37 °C kaže 
na onesnaženje iz okolja oz. površin, zastajanje vode, neu
streznost priprave vode, poškodbe ali napake v omrežju.

JAVNI VODOVODI V UPRAVLJANJU OBČINE ŽELEZNIKI 
Javna vodovoda v upravljanju Občine Železniki sta javni vodo
vod Železniki in javni vodovod OŠ Davča. Javni vodovod Žele

zniki oskrbuje s pitno vodo cca 3100 prebivalcev v mestu Žele
zniki in naseljih Studeno in Jesenovec, javni vodovod OŠ Davča 
pa s pitno vodo oskrbuje objekt OŠ Davča. 

Javni vodovod Železniki napajajo zajetja Plenšak – največji 
vodni vir, zajetja Mlake, zajetja Rudno ter rezervna vodna vira: 
vrtina Jesenovec in črpališče Škovine. Rezervna vira se v sistem 
vključita samo v primeru pomanjkanja vode. Na vseh virih je 
urejena priprava vode z UVdezinfekcijskimi napravami.
V letu 2019 je bilo v okviru notranjega nadzora iz javnega vodo
voda Železniki za mikrobiološke preiskave odvzetih 35 vzorcev 
pitne vode, za fizikalnokemijske analize pa 6 vzorcev. Na vodnih 
virih pred dezinfekcijo vode je bilo odvzetih 9 vzorcev pitne vode 
za mikrobiološke preiskave. Na rezervnih vodnih virih so bili od
vzeti 4 vzorci pitne vode za mikrobiološke preiskave in 2 za fizi
kalnokemijske analize. Iz omrežja javnega vodovoda Železniki 
je bilo odvzetih 22 vzorcev za mikrobiološke preiskave in 4 vzorci 
za fizikalnokemijske analize. Od vseh odvzetih vzorcev za mikro
biološke preiskave je bilo neskladnih s pravilnikom 8 vzorcev, 
odvzetih na vodnih virih pred dezinfekcijo, in 2 vzorca, odvzeta 
na rezervnih vodnih virih pred dezinfekcijo. Vsi vzorci, odvzeti za 
fizikalno kemijskeanalize, so bili skladni s pravilnikom.
V okviru državnega monitoringa je bilo iz omrežja javnega vodo
voda Železniki odvzetih 5 vzorcev pitne vode za mikrobiološke 
preiskave in 1 vzorec za fizikalnokemijske analize. Vsi vzorci so 
bili skladni s pravilnikom.

Javni vodovod OŠ Davča napaja zajetje OŠ Davča. Pitna voda se 
pred distribucijo dezinficira z UVdezinfekcijsko napravo. 
V letu 2019 so bili v okviru notranjega nadzora iz javnega vo
dovoda OŠ Davča za mikrobiološke preiskave odvzeti 4 vzorci 
pitne vode, za fizikalnokemijske analize pa 1 vzorec. Od vseh 
odvzetih vzorcev za mikrobiološke preiskave sta bila neskladni
as pravilnikom 2 vzorca, odvzeta na vodnem viru pred dezinfek
cijo, in 1 vzorec, odvzet na omrežju.
V okviru državnega monitoringa sta bila iz omrežja javnega vo
dovoda OŠ Davča odvzeta 2 vzorca pitne vode za mikrobiološke 
preiskave. Odvzeta vzorca sta bila skladna s pravilnikom.

VAŠKI JAVNI VODOVODI V OBČINI ŽELEZNIKI 
Vaški javni vodovodi v občini Železniki so naslednji: vodovod 
Dolenja vas, vodovod Selca, vodovod Kališe, vodovod Rudno, 
vodovod Dražgoše, vodovod Podlonk, vodovod Zali Log, vodo
vod Sorica, vodovod Ron, vodovod Spodnje Danje.      
 
Javni vodovod Dolenja vas s pitno vodo oskrbuje 499 uporab
nikov, napajajo ga zajetja: Mehne, Trojar, Kisel, Kljukc in Grič. V 
vodohranu, v katerega se stekajo vode iz vodnih virov Mehne, 
Trojar, Kisel in Kljukc, je urejena priprava vode z UVdezinfekcij
sko napravo.
V letu 2019 je bilo v okviru notranjega nadzora iz javnega vodo
voda Dolenja vas za mikrobiološke preiskave odvzetih 7 vzor
cev pitne vode, za fizikalnokemijske analize pa 1 vzorec. Od 
vseh odvzetih vzorcev sta bila 2 vzorca, odvzeta na vodnih virih 
pred dezinfekcijo, neskladna, ostali vzorci so bili skladni. 

Javni vodovod Selca s pitno vodo oskrbuje 695 uporabnikov, 
napajajo ga zajetja: Bodešnik, Golica in Ustran. Pitna voda se 
pred distribucijo dezinficira z UVdezinfekcijsko napravo v vo
dohranu Golica in s klorovim preparatom v vodohranu Bode
šnik.



V letu 2019 je bilo v okviru notranjega nadzora iz javnega vo-
dovoda Selca za mikrobiološke preiskave odvzetih 9 vzorcev 
pitne vode, za fizikalno-kemijske analize pa 3 vzorci. Od vseh 
odvzetih vzorcev za mikrobiološke preiskave so bili 4 vzorci, od-
vzeti na vodnih virih pred dezinfekcijo, neskladni s pravilnikom, 
ostali vzorci so bili skladni. 

Javni vodovod Kališe s pitno vodo oskrbuje 58 uporabnikov, 
napajata ga zajetji Lepo Brdo in Rativnik.
V letu 2019 je bilo v okviru notranjega nadzora iz javnega vo-
dovoda Kališe za mikrobiološke preiskave odvzetih 5 vzorcev 
pitne vode, za fizikalno-kemijske analize pa 1 vzorec. Od vseh 
odvzetih vzorcev so bili 4 vzorci, odvzeti za mikrobiološke prei-
skave, neskladni s pravilnikom, ostali vzorci so bili skladni.

Javni vodovod Rudno s pitno vodo oskrbuje 193 uporabnikov, 
napaja ga zajetje Rudno.
V letu 2019 so bili v okviru notranjega nadzora iz javnega vodo-
voda Rudno za mikrobiološke preiskave odvzeti 3 vzorci pitne 
vode, za fizikalno-kemijske analize pa 1 vzorec. Vsi odvzeti vzor-
ci so bili skladni s pravilnikom.

Javni vodovod Dražgoše s pitno vodo oskrbuje 320 uporabni-
kov, napajajo ga zajetja Češnjica 1, 2, 3, 4 in Razpot.
V letu 2019 je bilo v okviru notranjega nadzora iz javnega vodo-
voda Dražgoše za mikrobiološke preiskave odvzetih 10 vzorcev 
pitne vode, za fizikalno-kemijske analize pa 2 vzorca. Od vseh 
odvzetih vzorcev sta bila 2 vzorca, odvzeta za mikrobiološke 
preiskave, neskladna s pravilnikom, ostali vzorci so bili skladni.
  
Javni vodovod Podlonk s pitno vodo oskrbuje 100 uporabnikov, 
napajajo ga zajetja Podlonk 1, 2, 3.
V letu 2019 je bilo v okviru notranjega nadzora iz javnega vo-
dovoda Podlonk za mikrobiološke preiskave odvzetih 6 vzorcev 
pitne vode, za fizikalno-kemijske analize pa 1 vzorec. Od vseh 
odvzetih vzorcev so bili 4 vzorci, odvzeti za mikrobiološke prei-
skave, neskladni s pravilnikom, ostali vzorci so bili skladni.

Javni vodovod Zali Log s pitno vodo oskrbuje 155 uporabnikov, 
napaja ga zajetje Naglca. 

V letu 2019 je bilo v okviru notranjega nadzora iz javnega vodo-
voda Zali Log za mikrobiološke preiskave odvzetih 5 vzorcev pi-
tne vode, za fizikalno-kemijske analize pa 1 vzorec. Vsi odvzeti 
vzorci so bili skladni s pravilnikom.

Javni vodovod Ron s pitno vodo oskrbuje 63 uporabnikov, na-
paja ga zajetje Ron. 
V letu 2019 je bilo v okviru notranjega nadzora iz javnega vodo-
voda Ron za mikrobiološke preiskave odvzetih 5 vzorcev pitne 
vode, za fizikalno-kemijske analize pa 1 vzorec. Od vseh odvze-
tih vzorcev so bili 4 vzorci, odvzeti za mikrobiološke preiskave, 
neskladni s pravilnikom, ostali vzorci so bili skladni.

Javni vodovod Sorica s pitno vodo oskrbuje 126 uporabnikov, 
napaja ga zajetje Sorica. 
V letu 2019 je bilo v okviru notranjega nadzora iz javnega vo-
dovoda Sorica za mikrobiološke preiskave odvzetih 5 vzorcev 
pitne vode, za fizikalno-kemijske analize pa 1 vzorec. Od vseh 
odvzetih vzorcev je bil 1 vzorec, odvzet za mikrobiološke pre-
iskave, neskladen s pravilnikom, ostali vzorci so bili skladni.

Javni vodovod Spodnje Danje s pitno vodo oskrbuje 54 uporab-
nikov, napaja ga zajetje Trojar. Pitna voda se pred distribucijo 
dezinficira z UV-dezinfekcijsko napravo.
V letu 2019 so bili v okviru notranjega nadzora iz javnega vodo-
voda Spodnje Danje za mikrobiološke preiskave odvzeti 4 vzor-
ci pitne vode, za fizikalno-kemijske analize pa 1 vzorec. Od vseh 
odvzetih vzorcev je bil 1 vzorec, odvzet na vodnem viru pred 
dezinfekcijo, neskladen, ostali vzorci so bili skladni. 

V okviru državnega monitoringa je bilo v letu 2019 iz omrežij 
vaških javnih vodovodov v občini Železniki odvzetih 23 vzorcev 
pitne vode za mikrobiološke preiskave in 1 vzorec za fizikalno-
-kemijske analize. Od vseh odvzetih vzorcev je bilo 7 vzorcev, 
odvzetih za mikrobiološke preiskave, neskladnih s pravilnikom, 
in sicer po 2 vzorca na vodovodih Rudno in Dražgoše in po 1 
vzorec na vodovodih Zali Log, Sorica in Ron, ostali vzorci so bili 
skladni.

Saša Lazar, vodja režijskega obrata Občine Železniki
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Na spletni strani www.poplavna-varnosti.si je možno spremljati 
napredovanja aktivnosti, povezanih s projektom poplavne varno-
sti Železnikov. Sporočila pristojnih služb so v zadnjem obdobju 
precej pogosta. V zadnjem sporočilu, objavljenem 7. februarja, 
lahko preberemo, da je za potrebe izvedbe vodnogospodarskih 
objektov, drugih ureditev in obvoznice treba pridobiti skoraj 500 
zemljiških parcel. "Vse cenitve parcel so že izdelane in poslane 
skupaj s ponudbami lastnikom zemljišč. Lastniki imajo 30 dni 
časa, da se odzovejo na ponudbo. Določenim je ta rok že potekel, 
in ker se tudi v naknadnem roku niso odzvali ali podpisali pogod-
be, se za njih pripravlja razlastitvene elaborate. Sedem razlastitve-
nih elaboratov je bilo že oddanih na Upravno enoto Škofja Loka," 
je zapisano v sporočilu. Direkcija za vode ima sicer za potrebe gra-
dnje vodnih objektov pridobljenih že 365 parcel, kar je 75 odstot-
kov vseh potrebnih zemljišč. V torek, 25. februarja, bo v občinski 
sejni sobi znova prisoten notar, pri katerem bodo lahko lastniki, ki 
so v tem času podpisali pogodbe, te tudi overili. 

Cenitve zemljišč že izdelane
Občina Železniki je na podlagi odloka, sprejetega na decembrski 
seji občinskega sveta, objavila razpis za podelitev koncesije za 
opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na po-
dročju zobozdravstva za odrasle. Javni razpis bo odprt še do 27. 
februarja, z njim pa iščejo zamenjavo za zobozdravnika Vladimirja 
Šalkoviča, ki se namerava upokojiti in konec junija prekiniti konce-
sijsko razmerje. Poleg tega so občinski svetniki na februarski seji 
po hitrem postopku sprejeli tudi odlok za podelitev koncesije za 
opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na po-
dročju splošne in družinske medicine. Občina je namreč konec ja-
nuarja prejela obvestilo kranjske območne enote Zavoda za zdra-
vstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), da lahko podeli dodatno 
koncesijo v obsegu 0,5 programa za področje splošne in družinske 
medicine. Kot je pojasnila občinska svetovalka za družbene dejav-
nosti Martina Logar, morajo glede sprejetega odloka pridobiti še 
soglasji ministrstva za zdravje in ZZZS, nato pa bodo lahko objavili 
javni razpis za podelitev koncesije. 

Iščejo novega zobozdravnika
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Vrtec Železniki 
vabi starše predšolskih otrok

K VPISU OTROK V VRTEC
s 1. 9. 2020

V Vrtcu Železniki vabimo k vpisu v  naslednje programe:
- v dnevni in krajši program za otroke, stare od enega do treh let,
- v dnevni, polovični in krajši program za otroke, stare od treh let 

do vstopa v šolo.

Vloge za vpis dobite v vrtcu ali na spletni strani OŠ Železniki.
 

Lahko jih oddate osebno ali  po pošti do 3. 3. 2020, na naslov:
Vrtec Železniki, Otoki 13, 4228 Železniki.

Dodatne informacije lahko dobite po telefonu 04 500 20 30.

Vabljeni!

ANA ŠUBIC, FOTO: GORAZD KAVČIČ

V zdravstvenem domu (ZD) je Občina Železniki v sodelovanju 
z Osnovnim zdravstvom Gorenjske (OZG) uredila prostor za 
razvojno nevrofizioterapijo. Precej staršev iz Selške doline je 
namreč vozilo majhne otroke enkrat ali pa celo večkrat te-
densko na terapijo v Škofjo Loko, zato so skupaj z direktorjem 
ZD Škofja Loka Aleksandrom Stepanovićem in vodjo razvojne 
ambulante Škofja Loka, pediatrinjo Petro Mohar Bregar pri-
stopili k ureditvi razvojne nevrofizioterapije tudi v Železnikih. 
Primeren prostor so našli v mansardi zdravstvenega doma, za 
opremo je poskrbel OZG. Tako je po novem letu pod okriljem 
razvojne ambulante iz Škofje Loke začela delovati še enota v 
Železnikih. "Trenutno je v redni terapiji enkrat do dvakrat te-
densko v Železnikih trinajst otrok. Nekaj jih je iz vašega oko-
liša še pri ostalih terapevtih v Škofji Loki, saj so bili vključeni 
še pred začetkom izvajanja terapij v Železnikih in menjava 
terapevta ni smiselna," je povedala Petra Mohar Bregar. 
Kot je pojasnila, razvojna ambulanta Škofja Loka pokriva tudi 
območje sosednjih občin, kamor sodijo tudi Železniki. "Otro-
ci, ki potrebujejo program terapij redno enkrat tedensko, tako 

Razvojna ambulanta tudi v Železnikih
V zdravstvenem domu na Racovniku je po novem letu začela delovati razvojna 
ambulanta. Trenutno je v terapije vključenih trinajst otrok.

prihajajo v ZD Škofja Loka tudi iz oddaljenih krajev, kar za 
najmlajše dojenčke in njihove starše predstavlja precejšen 
časovni zalogaj, saj individualna terapija poteka 45 minut. 
Tako smo dali pobudo, na katero se je Občina Železniki prija-
zno odzvala, da organiziramo del naših obravnav, predvsem 
rednih terapij, tudi na zdravstveni postaji Železniki, za otro-
ke, ki so vodeni pri nas z vašega območja," je razložila Petra 
Mohar Bregar.
V ZD Železniki imajo za zdaj nevrofizioterapijo enkrat teden-
sko, vanjo so vključeni otroci po opravljenem pregledu pri 
razvojnem pediatru. Izvaja jo diplomirana fizioterapevtka 
Polona Bizjak. Hkrati so začeli enkrat tedensko individual-
no učenje mamic z dojenčki (ustrezno rokovanje pri obla-
čenju in slačenju, spodbujanje igre, nošenje otroka) s strani 
usposobljene diplomirane medicinske sestre Judite Eržen. 
"Trenutno vsi otroci, ki jih izbrani pediater napoti k nam, 
najprej opravijo pregled pri zdravniku v razvojni ambulanti v 
ZD Škofja Loka. Kasneje pa se po dogovoru z zdravnikom, te-
rapevtom ter diplomirano medicinsko sestro opravljajo tera-
pije otrok in učenje mamic v enoti v Železnikih. V prihodnje 
bomo s širitvijo svoje dejavnosti z dodatnimi strokovnjaki 
verjetno še razširili program različnih terapij tudi v ZD Žele-
zniki," je še napovedala Petra Mohar Bregar.

Občina Železniki si je dolgo prizadevala, da bi v Železnikih prido-
bili pediatra, sedaj pa kaže, da naj bi se to zgodilo še letos. Na 
občini so namreč prejeli sporočilo direktorja Zdravstvenega doma 
Škofja Loka Aleksandra Stepanovića, da nameravajo junija zapo-
sliti novo specialistko pediatrije, ki bi dolgoročno delala polovico 
časa v Železnikih in drugo polovico v Škofji Loki. 

Pridobili naj bi tudi pediatra

Razvojno nevrološko obravnavo izvaja diplomirana fizioterapevtka 
Polona Bizjak, ki v Železnike prihaja enkrat tedensko.  
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Vedoželjni prebivalci občine Železniki
Neformalno izobraževanje prinaša številne pozitivne učinke 
in bi moralo biti na voljo vsem ljudem v vseh življenjskih ob-
dobjih. Nove mreže, prijatelji, večja samozavest in kompe-
tence, veselje do učenja in pridobivanja novega znanja ter 
izkušenj. To so le nekateri izmed razlogov, zakaj udeleženci 
pridejo in se vračajo na tečaje in delavnice.
Izobraževanja potekajo v organizaciji Ljudske univerze Ško-
fja Loka v okviru projekta Center medgeneracijskega učenja, 
ki ga financirata Evropska unija iz Evropskega regionalnega 
sklada in Republika Slovenija ob pomoči Občine Železniki. 
V Lokalnem učnem središču v Železnikih tečaji in delavni-
ce v izobraževalni sezoni potekajo po od dva- do štirikrat na 

teden, posebno dobro pa so obiskani v zimskih mesecih. V 
preteklih mesecih smo uspešno zaključili tečaje angleškega, 
španskega ter ruskega jezika, fotografski tečaj (Fotoutrinki 
generacij) ter likovno delavnico (Povezujemo s čopičem). 

Z veseljem sporočamo
V novo leto smo zakorakali z novimi predlogi izobraževanj, 
ki pa so doživela izjemen odziv prebivalcev občine Železniki. 
Z veseljem lahko sporočimo, da bodo v prihodnjih mesecih 
izvedena vsa razpisana izobraževanja. Nadaljujemo že tečaj 
ruskega in angleškega jezika, kmalu pa tudi ostala izobraže-
vanja (španščina, računalniški tečaj, delavnica o pametnih 
telefonih, tečaj kvačkanja, tečaj ličenja in tečaj prve pomoči 
ter uporaba AED-defibrilatorja). Zaradi velikega zanimanja in 
zaradi omejenega števila v skupini (pri nekaterih tečajih) so 
nekateri v »čakalni vrsti« za morebitno novo skupino. 

Želite biti obveščeni o aktualnih izobraževanjih po e-po-
šti? V tem primeru in za vse ostale informacije smo vam na 
voljo na e-poštnem naslovu gita.mihovec@lu-skofjaloka.si 
ali po telefonu 04/506-13-20. Vabimo vas tudi k ogledu naše 
spletne (www.lu-skofjaloka.si) in Facebook (Ljudska univerza 
Škofja Loka) strani.

V prihajajočih mesecih vam želimo prijetno učenje  
v dobri družbi!

Fotografski tečaj – Fotoutrinki generacij (Foto: Katja Jemec)

Med učenjem španskega jezika (Foto: arhiv LU Škofja Loka)
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MARKO GASSER

Sestanek s predstavniki Evropske komisije (EK) je potekal 21. 
januarja. Kot predstavnik Kmetijsko gozdarske zbornice Slo-
venije (KGZS) sem predstavil del ključnih problemov, s kate-
rimi se srečujemo rejci in lovci. Srečanja so se udeležili še 
državni svetnik Branko Tomažič, direktor KGZS Branko Rav-
nik, podžupan Kočevja Gregor Košir kot predstavnik Skupno-
sti občin Slovenije, gorenjevaški župan Milan Čadež v imenu 
Združenja občin Slovenije, direktor Lovske zveze Slovenije 
Srečko Žerjav, Miha Marenče iz Zavoda za gozdove in mag. 
Stane Bergant iz Zveze ekoloških kmetov. EK sem seznanil, 
da v Sloveniji uporabljamo vsa tehnična zaščitna sredstva, a 
imamo še vedno težave z zaščito premoženja, vključno s če-
belnjaki in domačimi živalmi. Nobena zaščita ni učinkovita, 
če je zveri preveč.
S strani EK so nam v predhodnih navodilih svetovali 10-le-
tni načrt za upravljanje s populacijo velikih zveri. V Slo-
veniji je upravljanje s populacijo zveri onemogočeno in ga 
zadnja tri leta ni bilo, saj nevladne organizacije vsakršne-
mu upravljanju nasprotujejo in ga onemogočajo s tožbami 
na upravnem sodišču. Stanje populacije zveri je ugodno oz. 
celo v porastu.
Predstavnike EK sem seznanil, da v Sloveniji ni konstruk-
tivnega dialoga: nekateri so se prisiljeni soočati s problemi, 
tisti, ki o tem odločajo in naj bi jih reševali, pa jih le nemo 
opazujejo iz naslonjača pisarne.
Vse večji problem predstavljajo križanci med volkovi in do-
mačimi psi. Ti so bolj napadalni in povzročajo večjo škodo. 
Član EK Vedran Nikolič je prepričan, da se volk človeka boji in 
pred njim zbeži. Predstavil sem mu primer, ki se je zgodil 27. 
decembra lani ob 23.30 na dvorišču hiše v Martinj Vrhu, kjer 
to ni bilo tako. Članom EK sem zato postavil dve vprašanji:
•  Ali je možno, da se velike zveri iz habitatne direktive 4 pre-

stavijo na habitatno direktivo 5? To bi nam namreč omogo-
čilo upravljanje s populacijo. 

•   Ali ima EK podatke o učinkih populacije velikih zveri na 
prebivalstvo EU oz. ali je izvedla analizo učinkov zveri na 
prebivalstvo? V primeru, da tega še ni naredila, sem jim 
svetoval, da to nemudoma proučijo.  

EK je kot odgovor na moja vprašanja zavzela stališče, da se 
bomo o številu zveri morali dogovoriti sami znotraj naše dr-
žave. EK želi, da je populacija stabilna. Število zveri po vsej 
EU narašča in vse več držav se sooča s podobno situacijo. Na 
naše navedbe, da so zveri razlog za upad kmetijske dejavno-
sti, odgovarjajo, da nimajo podatkov o tem ter da jih država 
članica o tem ni obvestila. Poudarjajo, da naj bi povrnila celo-
tno škodo po zvereh. EK preprosto ne razume, zakaj električ-
ne ograje ne delujejo. Želeli bi konkretne podatke vključno s 
številkami, ki bi govorile o škodah in ponazorile povezave z 
upadanjem kmetijske dejavnosti. S strani RS kot države čla-
nice do sedaj nismo dobili niti poročila o škodah niti drugih 
podatkov o napadih zveri v zadnjih letih.

SREČANJE INTERESNE DELOVNE SKUPINE

Konec januarja pa smo imeli srečanje interesne delovne 
skupine Ministrstva za okolje in prostor (MOP). Dr. Klemen 
Jerina z ljubljanske Biotehniške fakultete (BF) je predstavil 
strokovno študijo o populaciji medveda in predlog upravlja-
nja. Tako dr. Jerina, MOP in BF zavračajo modulacijo modela 
z zmanjševanjem kmetij in živine – vpliv velikih zveri.
V pripravi je strategija za dokazovanje pogojev za odvzem vol-
ka iz narave z odstrelom. Naši predlogi, predvsem v zvezi s 
smernicami, niso bili upoštevani, nasprotniki sprememb pa 
so s svojimi predlogi uspešni. To so predvsem nevladne orga-
nizacije Alpe Adria Green ter društvi Lajka in Anima. Vse naše 
predloge so v smernicah zavrnili kot nezadostne za dokazo-
vanje pogojev za odvzem. Citiram: "Razlog za odstrel mora biti 
zadnja možnost in izhod v sili." Primer: Glede na trenutno ve-
ljavne smernice bi pred izdajo odločbe (za neplašne volkove) 
intervencijska skupina streljala volka z gumijastimi naboji 
(odvračalno) do neizvanega napada na človeka. Ob nedavnem 
primeru neplašnih volkov (Martinj Vrh), ki so na dvorišču ob-
kolili domačega psa, jih človek s plašenjem ni mogel pregna-
ti. To kaže, kakšna je že obstoječa habitacija na tem območju. 
Zagovarjam stališče, da je bilo glede na situacijo primerno, da 
je volk padel na mestu in da se je cel trop iz tega naučil, naj 
ne prihajajo v bližino človeka, hkrati pa je bil ukrep potreben 
za zaščito človeka in drugih živali. V osnutku novih smernic 
je prvič navedena odstranitev atraktantov – odstranili bi npr. 
hišnega psa s kmetije in drugič, če bi zveri/volkovi še vedno 
prihajali in se ne umikali človeku, bi poklicali interventno 
skupino, ki bi le čakala dan ali dva z gumijastimi naboji in 
po potrebi sčasoma ukrepala. Vprašanje, ki se mi poraja, pa je 
učinkovitost te interventne skupine. Dvomim, da bi kakšnega 
volka sploh videli, kaj šele zadeli. Naj omenim še primer (Vrh-
polje), ko se je pastir sam približal volku (pod 30 m) z uplenjeno 
ovco. Volk je seveda branil svoj plen in se ni umaknil. Pastirju 

Srečanje na temo problematike velikih zveri
Januarja je bil na Ministrstvu za okolje in prostor sestanek s predstavniki Evropske 
komisije na temo velikih zveri. Nedavno smo se sestali tudi s kmetijsko ministrico.

Aleš Hvalc (Zveza društev rejcev drobnice Slovenije), ministrica  
dr. Aleksandra Pivec in Marko Gasser 
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ni preostalo nič drugega kot umik. V pri-
meru, da ne bi poslušal zdrave kmečke 
pameti in bi skušal golorok preplašiti 
volkove, bi bil strokovno gledano napad 
izzvan in se prav tako v takem primeru 
(po razvrstitveni tabeli) ne bi posegalo. 
Podoben nastavek za neposeganje ima 
nujna uporaba nočne varne ograde za 
govedo. To v praksi na tako razgibanem 
terenu ni izvedljivo, zato odločbe za od-
strel ne bodo izdane.
Odškodninski sistem v RS sicer temelji 
na povračilu nastale škode, ko država 
oškodovancu pod strogimi pogoji izpla-
ča odškodnino. EK trdi, da je nastala 
škoda povrnjena v celoti. Ko pa preide-
mo v prakso, ugotovimo, da naša dr-
žava neprestano in spretno dopolnjuje 
pogoje za izplačila. V občini Železniki bo 
država povrnila le 40 odstotkov nastale 
škode, če pa upoštevamo še živali, ki so 
bile pogrešane in ni neposrednih doka-
zov o napadu zveri nanje, pridemo do 
pičlih 15 odstotkov.
"Nasprotna" stran ima denar, uradnike 
in "strokovnjake" na svoji strani. Vemo 
in čutimo, kakšne so posledice zveri na 
kmetijsko dejavnost, nimamo pa kon-
kretnih in zbranih podatkov tovrstnih 
raziskav. Sedanja stroka ni neodvisna 
in je predvsem advokat zveri. Agencija 

RS za okolje je odločno napadla predlog 
definicije "resna škoda na premoženju" 
je 10 odstotkov (nato smo predlagali 
25 in kasneje 50 odstotkov) populacije 
živine na kmetiji, kar jasno kaže, da 
zmanjšanje zveri in pošteno izplačilo 
odškodnine ni njihova intimna opcija. 
Strategijo medveda bomo zavrnili, ker 
ne sloni na naših temeljnih izhodiščih, 
prav tako smernice.

SESTANEK S KMETIJSKO MINISTRICO

Dne 12. februarja smo se sestali s kme-
tijsko ministrico dr. Aleksandro Pivec in 
jo seznanili z našimi ključnimi izhodi-
šči za nadaljnje ukrepe na področju re-
gulacije populacije zveri v RS: 
•  Doslej še ni bil sprejet noben ključen 

sistemski dokument. Paša je pred vra-
ti, stanje kljub danim obljubam politike 
na terenu je še vedno enako kot jeseni.

•  V delovnih skupinah se stalno zavra-
čajo diskusije o kritični presoji zako-
nodaje na tem področju.

•  Delo v strokovni komisiji je neurav-
noteženo – imenovani strokovnjaki 
delujejo kot advokati zveri, in ne ne-
odvisno.

•   Vsako drugo mnenje je diskvalificirano.
•  Vsi poskusi rešitev v smeri zmanjša-

nja zveri v interesni skupini so pod 

stalnimi pritiski in grožnjami sodišča 
s strani naravovarstvenih nevladnih 
organizacij.

•  Nenehno se enači deležniške skupine.
•  Potencial za "zmanjšanje škod" se išče 

le v samozaščitnih ukrepih.
•  Zmanjševanje škod bo v prihodnje 

zaradi opuščanja kmetovanja kot po-
sledica napadov oz. groženj napadov 
zveri in kot posledica zmanjševanja 
kmetij in živine, kar pa bo nadalje 
vplivalo tudi na še dodatno zaraščanje 
že tako manj poseljenih območij in 
dodatno onemogočalo vir preživetja 
ter predstavljalo dodatne pritiske na 
selitve v mesta.

•  Vpliv togega in nepravičnega odško-
dninskega sistema na neprijavljanje 
škod in še na kaj?

•  Zavračajo se ukrepi za vrnitev stanja 
na stanje pred vstopom Slovenije v EU.

•  Območje naravne razširjenosti zveri je 
JZ del Slovenije (Kočevska, Snežnik …).

•  Okvirna številčnost v Sloveniji? Med-
ved 450–500, volk do 30 osebkov.

•  Širjenje dinarske populacije v predalp-
ski in alpski prostor je nesprejemljivo.

•  Med argumente za zmanjšanje zveri 
se ne želi vključiti ustavne neenakosti 
prebivalcev podeželja in pravne zašči-
te kmetovanja.

VELIKE ZVERI | 13 
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MARTINA LOGAR, OBČINA ŽELEZNIKI

Analize kažejo, da so padci najbolj nevarni tam, kjer se starej-
ši počutijo najbolj varne, to je doma. Kaj pa lahko naredi vsak 
sam, da bo verjetnost padcev manjša?
Vključite se lahko v tečaj za zmanjševanje padcev, ki ga vo-
dita usposobljena voditelja prostovoljca. Voditelja tečaja vas 
bosta vodila skozi več srečanj učne skupine, v kateri boste 
najprej usvojili preproste telovadne vaje za utrditev ravnotež-
ja. V ospredju tečaja bodo vaše izkušnje in praktično vsak-
danje življenje. Pogovarjali se bomo o nevarnostih za padce 
v vašem okolju in o tem, kaj lahko naredi vsak sam in vsi 
skupaj, da do padca ne pride, če pa že pride, kako ublažiti 
njegove posledice. 
Statistke kažejo, da je med tistimi starejšimi, ki skrbijo za 
svoje gibalne sposobnosti, so družbeno aktivni in samostojni, 

verjetnost padcev v vseh starostnih kategorijah manjša.
Tečaji, kot se bodo začeli izvajati na območju občine Žele-
znike, potekajo po vsej Sloveniji že vrsto let. Namenjeni so 
starejši populaciji, pa tudi srednji, kajti tudi ob tem druženju 
posameznikov v skupino velja pravilo: 
Če so vse tri generacije med seboj tesno povezane,
je mladost varno-lepa, 
so srednja leta mirno-rodovitna,
starost pa spokojno-bogata.
Vabimo vas, da se vključite v skupino za zmanjševanje pad-
cev v starosti. Svojo prijavo lahko sporočite Martini Logar na 
Občino Železniki, po telefonu na št. 04 50 00 15 ali na e-na-
slov: martina.logar@obcina.zelezniki.si. Tečaji bodo potekali 
v Železnikih, Selcih, Dolenji vasi, na Zalem Logu in v Podlon-
ku. O terminu prvega srečanja in ostalih podrobnostih boste 
naknadno obveščeni.

Zmanjšajmo padce v starosti
Vabljeni na tečaj za zmanjševanje padcev, ki ga vodita usposobljena prostovoljca.

ANI ŠUŠTAR

Napisala bom nekaj besed o skupini starejših za samopomoč, 
Zimzelen imenovani. To pa že poznamo, boste rekli. Seveda 
poznate, saj je bila že kar nekajkrat omenjena na straneh na-
šega občinskega časopisa. Toda zdaj gre za novo skupino, ki 
se je prvič sestala v septembru 2018, torej zdaj že predlani. 
Naša nova skupina deluje in se razvija in celo množi. Začele 
smo s štirimi članicami, že na drugem srečanju jih je bilo 
šest, v oktobru pa že osem. Sedaj nas je vseh skupaj dvanajst. 
Mogoče je prav, da spomnimo, čemu so skupine starejših za 
samopomoč namenjene. Druženje v taki skupini človeku po-
pestri morda razmeroma monotono preživljanje dni v jeseni 
življenja, vsak lahko kaj prispeva, se vključuje v pogovor, izve 
kaj novega, aktualnega, se nasmeje, zapoje, razgibava male 
sive celice ob ugankah, kvizih … Osnovni cilj in namen dru-
ženja je preoblikovanje skupine naključno zbranih posame-
znikov v prijateljsko skupino, ko se začuti pripadnost, ko veš, 
da te tam pričakujejo, da te pogrešajo, če ne prideš …
Naša srečanja potekajo ob četrtkih od petih do pol sedmih 
v kulturnem domu. Lepo se razumemo, prehitro mine tista 
urica in pol. Zdaj po novem letu so bila že tri srečanja, na pr-
vem smo se pogovarjale o praznikih, kakšne običaje imamo 
ali smo kam šle, ali na silvestrovo čakamo polnoč in te stvari. 
In sprejele smo eno novo članico. Na drugem je imela naša 
Tončka rojstni dan, torej praznujemo in ima glavno besedo 
slavljenka. Tudi nova članica se nam je malo bolj predsta-
vila. Zdaj na zadnjem srečanju je skupino vodila Barbara, ki 
vedno prihaja tretji četrtek v mesecu. Tema pogovora so bile 
sanje. Na vsakem srečanju imamo tudi nekaj za možgansko 
telovadbo, da bomo čim dalj ohranile bistre misli. Preden se 
poslovimo, običajno zapojemo vsaj zadnjo kitico naše himne, 
ki gre takole:
Zakaj bi med stene zapirali se,
veselja je željno prav vsako srce.
Le pridite v družbo, lepo tu nam je,
saj ZIMZELEN vabi prav vse.

Novi Zimzelen
Naša srečanja potekajo ob četrtkih od 
petih do pol sedmih v kulturnem domu.

Božo Prezelj s.p. 
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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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JOŽE KOŠNJEK, FOTO: GORAZD KAVČIČ

Prijetno topla in sončna nedelja je letos 
privabila v Dražgoše več tisoč ljudi. Na 
svečanost v spomin na 78-letnico boja 
Cankarjevega bataljona z Nemci, v ka-
terem je padlo devet partizanov, na po-
žgane in porušene dražgoške domove 
in na okrutno smrt 41 domačinov, od 
otrok do starejših, so prišli z avtobusi, 
osebnimi vozili in peš na organiziranih 
pohodih. Ti so poleg spomina na dogod-
ke v januarju leta 1942 zaščitni znak pri-
reditve, ki se je pod imenom Po stezah 
partizanske Jelovice začela pred 63 leti. 
Dveh najbolj znanih in najzahtevnejših 
nočnih pohodov Po poti Cankarjevega 
bataljona s Pasje ravni in iz Železnikov 
preko Ratitovca v Dražgoše se je ude-
ležilo 297 oz. 116 pohodnikov, ki so jih 
spremljali planinski vodniki in gorski 
reševalci. Čeprav je bilo vreme prijetno 
za hojo, prehoditi 30 kilometrov in pre-
magati krepko nad 1000 metrov višin-
ske razlike ni enostavno. 
Udeležencem slovesnosti, med katerimi 
so bili tudi predsednik republike Borut 
Pahor, predsednik državnega zbora De-
jan Židan in župan Železnikov Anton 
Luznar, nekateri poslanci in ministri 
in tudi vojaški ataše Ruske federacije, 
je najprej spregovoril predsednik orga-
nizacijskega odbora prireditve general-

major Ladislav Lipič, za njim pa glavni 
govornik, pesnik, pisatelj in prevajalec 
Ervin Fritz. Sam na vojno nima lepih 
spominov, saj je v nacistični ječi umrl 
njegov oče. Ko je govoril o veličini par-
tizanskega boja v Dražgošah in drugod 
po državi, je poudaril pomen partizan-
ske umetnosti, ki je ta boj povzdignila 
v kulturni boj. "Danes, 75 let po vojni, je 
ta umetnost še edina neposredna priča 
o narodnoosvobodilnem boju, zato ni 
čudno, da sodobni nasprotniki v splo-

šni popravljalnici zgodovine odrivajo in 
zamolčujejo to našo čudovito dedišči-
no," je povedal govornik. Socializem je 
ljudem prinesel marsikaj dobrega, od 
splošne volilne pravice do socialnega, 
zdravstvenega in pokojninskega zava-
rovanja, brezplačnega šolanja in šte-
vilnih možnosti za udejstvovanje ljudi. 
Za povojne poboje je dejal, da "niso bili 
samo nevredno dejanje humanistične-
ga gibanja, ampak napaka!". Socializem 
se je v letih po vojni tako pohabil, da 
je bila ogrožena slovenska nacionalna 
svoboda, zato je bilo treba iz Jugoslavije 
čim prej izskočiti. Ta zasilni izhod se je 
Slovencem posrečil, je dejal govornik. 
V novo državo so novi oblastniki vrnili 
kapitalizem. Delavci so ostali brez druž-
bene lastnine in politične podpore. "Ho-
čemo državo, v kateri bodo ljudje živeli 
od dela in znanja in tudi od podjetnosti. 
Vztrajamo, da se tatvina zatre in uvelja-
vi pravičnost," je povedal govornik Fritz.

Za državo dela in pravičnosti
Tudi letos je prišlo na svečanost v Dražgoše več tisoč ljudi. Slavnostni govornik  
je bil pesnik, pisatelj in prevajalec Ervin Fritz.

Več tisoč ljudi se je udeležilo letošnje svečanosti v Dražgošah. Med njimi so bili tudi najvišji 
predstavniki Republike Slovenije.

Letošnje svečanosti v Dražgošah se je udeležila tudi spominska partizanske enota, ki je sicer 
reden obiskovalec največjih partizanskih slovesnosti v Sloveniji. Nekateri njeni člani nosijo 
staro, neuporabno in odpisano orožje.

Društvo upokojencev za Selško dolino vabi 
člane na občni zbor, ki bo 28. marca ob 9. 
uri v restavraciji Lušina.

Občni zbor društva 
upokojencev
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Pohištvo po naročilu  

CELOSTNA GRAFIŒNA PODOBA 
KLUB MOJSTROV SLOVENIJE

Z Vami že  
od leta 1989.Z Vami že  
od leta 1989

MIZARSTVO DEMŠAR

KRISTINA MIKLAVČIČ,  
RAZVOJNA AGENCIJA SORA, VODJA PROJEKTA

Želite svojo kulinarično ponudbo nadgraditi z novimi jedmi? 
Želite v izbor živil v večji meri vključiti lokalne surovine? Ima-
te kot ponudniki lokalnih živil primerno ponudbo za pripravo 
kulinaričnih dobrot lokalnih gostincev? Želite s svojo gostil-
no in s svojimi hišnimi specialitetami prispevati k turistični 
prepoznavnosti območja? Bi bili del kulinaričnega festivala? 
Če so bili vaši odgovori pritrdilni, vas informiramo o tem, da 
smo z januarjem začeli z izvajanjem projekta Okusi Škofjelo-
škega, ki ga bo Razvojna agencija Sora izvajala v partnerstvu 
z OOZ Škofja Loka, KGZS – Kmetijsko gozdarskim zavodom 
Kranj in Društvom za razvoj podeželja Resje. Projekt sofinan-
cirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za 
razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa 
razvoja podeželja 2014–2020. Organ upravljanja, določen za 
izvajanje Programa razvoja podeželja za obdobje 2014–2020, je 
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Za vsebi-
no aktivnosti je odgovorna Razvojna agencija Sora.
Gre za projekt, s katerim želimo partnerji postaviti kulinarič-
ni temelj dodatne turistične ponudbe na škofjeloškem obmo-
čju. S povezovanjem ponudnikov lokalnih živil in gostinskih 
ponudnikov, vključno s turističnimi kmetijami, želimo pre-
noviti obstoječo kulinarično ponudbo in jo nadgraditi z vklju-
čitvijo novih jedi ter hišnih specialitet, ki temeljijo na uporabi 
lokalnih surovin, tradiciji in sodobni kulinariki. Aktivnosti z 
gostinskimi ponudniki, turističnimi kmetijami ter lokalnimi 
pri/predelovalci bomo zaokrožili z novim turistično-kulina-
ričnim produktom – KULINARIČNIM FESTIVALOM. Strokovno 
bo aktivnosti usmerjal tudi priznani slovenski kuharski moj-
ster, g. Uroš Štefelin, ki je med drugim prejel tudi naziv Chef 
tradicije 2020. 
Ob začetku projekta g. Uroš Štefelin vsem gostinskim ponu-
dnikom (gostilne, turistične kmetije) in ponudnikom živil na 
Škofjeloškem sporoča naslednje: 

Okusi Škofjeloškega
Povabilo k sodelovanju pri oblikovanju 
nove kulinarične ponudbe in novega 
turističnega produkta

"Rad bi vam predstavil način delovanja našega podjetja. Pred 
sedmimi leti sva s poslovno partnerico Marcelo Klofutar obu-
dila dve leti zaprto Vilo Podvin. Rada poudarjava, da sva pre-
živela in se razvijala skupaj z ekipo predvsem zaradi povezo-
vanja v okolju in sodelovanja s partnerji z različnih področij. 
Spodbudila sva gostince in skupaj smo oblikovali Okuse Ra-
dolce, povezala sva se s kmeti, ki jih lahko srečate vsako prvo 
soboto v mesecu na Podvinski tržnici na našem vrtu. Stene 
naše restavracije krasijo umetniške slike varovancev CUDV 
Radovljica. Za nas izdelujejo keramiko (skodelice, krožni-
ke ...), dva varovanca sta se pridružila naši kuhinjski ekipi. 
Povezani smo z gostinci v mednarodnem JRE združenju. Vsi 
skupaj smo postali bolj prepoznavni, povezani in ustvarjalni. 
Lepo nam je! Bom res vesel, če se spoznamo in podelimo iz-
kušnje."

Z namenom vzpostavitve kulinarično zanimive destinacije in 
turistične obogatitve vas v okviru projekta Okusi Škofjeloške-
ga vabimo na naslednje dogodke: 
•  Uvodno motivacijsko srečanje gostinskih ponudnikov in 

ponudnikov lokalnih živil s kuharskim mojstrom Urošem 
Štefelinom (23. 3. 2020)

•  Kulinarična delavnica za gostinske ponudnike: Priprava 
kruhov in drobnega peciva (april 2020)

•  Izobraževanje za ponudnike lokalnih živil: Veterinarski in 
sanitarni prepisi, delo tržnih inšpektorjev in izdaja računov 
(april ali oktober 2020)

•  Predstavitev smernic za sodelovanje v kulinaričnem festi-
valu (maj 2020)

•  Kulinarična delavnica za širšo javnost: Obujanje starih lo-
ških jedi, zakaj uživati lokalno hrano (maj 2020)

•  Delavnica: Komunikacija z gosti (jesen 2020)
•  Delavnica: Inovativni načini serviranja in postrežbe ter ure-

ditev ambienta (jesen 2020)
•  Kulinarična delavnica za širšo javnost: Uporaba zelišč in za-

čimb v prehrani (november 2020)
•  Festival kulinarike – Okusi škofjeloškega (januar 2021)
O točnih terminih in lokacijah delavnic ter srečanj vas bomo 
sproti obveščali. 
Na uvodnem motivacijskem srečanju, 23. marca, bosta g. 
Uroš Štefelin in ga. Marcela Klofutar iz Vile Podvin predstavi-
la izkušnje in pomen povezovanja gostinskih ponudnikov in 
ponudnikov lokalnih živil, izkušnje glede organizacije in iz-
vedbe vedno bolj prepoznavnega turističnega dogodka Okusi 
Radolce in vključevanja v druge turistične projekte. Predstavi-
la se bosta tudi gostinec in lokalni ponudnik, ki soustvarjata 
kulinarično in turistično podobo Radovljice z okolico. Vablje-
ni, da se nam na aktivnostih pridružite in s tem sooblikujete 
Okuse Škofjeloškega!
Za dodatne informacije o aktivnostih in možnostih vključitve 
v projekt nas kontaktirajte na: 
• 04/50 60 225, kristina.miklavcic@ra-sora.si (Razvojna agen-
cija Sora),
• 04/51 70 602, andreja.kriznar@visitskofjaloka.si (Turizem 
Škofja Loka),
• 04/50 60 200, julija.primozic@ozs.si (Območna obrtno-pod-
jetniška zbornica Škofja Loka),
• 04/28 04 633, blaska.boznar@kr.kgzs.si (Kmetijsko gozdar-
ski zavod Kranj),
• 04/51 12 701, vanja.bajd-frelih@kr.kgzs.si (Kmetijsko gozdar-
ski zavod Kranj).
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ALENKA BRUN

Železniki – Z gasilskimi večeri so organizatorji v preteklo-
sti poskrbeli za navdušene gledalce in poslušalce ter plesa 
željne, česar se je publika nadejala tudi letos in ni bila raz-
očarana. Nastopili so domači Ansambel dveh dolin, kjer že 
ime pove, da so njegovi člani iz Poljanske in Selške doline, 
od koder so tudi fantje Kvarteta za 5; pa Ansambel Banovšek, 
Igor in zlati zvoki, Veseli svatje, skupina Zaka pa ne ter sim-
patična pevka gorenjskih korenin Manca Špik.
Dogodek je povezovala Urša Mlakar, ki je tudi sama gasilka – 
sicer na drugem koncu Gorenjske, večina pa jo pozna z Radia 
Gorenc. 

Plesni podij pod odrom ni bil niti za trenutek prazen. Glasbeno-
-gasilski večer PGD Selca je uspel. In če ste ga obiskali, ste s tem 
podprli gradnjo novega gasilskega doma oziroma njen zaključek.
Poveljnik PGD Selca Matjaž Podrekar nam je razložil, da je 
to tradicionalni dogodek, že osmi gasilski večer, navezal pa 
se je tudi na izkupiček večera, kjer ga je dopolnil predsednik 
selških gasilcev Matija Nastran, da bodo vsa zbrana sredstva 
gasilskega večera namenjena dokončanju gradnje novega 

gasilskega doma. Selški gasilci pa – glede na to, kako kaže 
trenutno in da dela dobro napredujejo – upajo, da bodo na-
slednje leto dom slovesno odprli.

Naj glasba zaneti ogenj v vas
Tako so poimenovali gasilski večer, ki ga je gostila Športna dvorana Železniki  
prav na večer letošnjega kulturnega praznika. 

Na gasilskem večeru PGD Selca so imeli vsak svojo zadolžitev: Urban 
Bešter (operativni član), Sebastjan Tušek (namestnik poveljnika), 
Matjaž Podrekar (poveljnik) in Miha Lavtar (operativni član)

Kvartet za 5

Ansambel dveh dolin

Smo Skupina Elektro Gorenjska,  
z elektriko povezujemo Gorenjsko.

Smo Skupina Elektro Gorenjska,  
z elektriko povezujemo Gorenjsko.
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JAVNI ZAVOD RATITOVEC (JZR)

Na Gospodarskem razstavišču je od 29. 
januarja do 1. februarja potekal sejem 
Alpe Adria. Gre za osrednji turistični se-
jem v Sloveniji, vzporedno pa poteka še 
GASTexpo – Sejem okusov. Na prizorišču 
se je predstavilo več kot 500 ponudnikov 
iz trinajstih držav. Poudarek pa je bil na 
gastronomskem turizmu, kampingu in 
karavaningu, kulturnem turizmu, ak-
tivnem turizmu in trajnostni Sloveniji. 
Svoj razstavni prostor v Stebrni dvora-
ni sta pod okriljem Gorenjske turistične 
zveze imeli dve turistični društvi iz Se-
lške doline. Pod blagovno znamko Sel-
ške doline sta se predstavila Turistično 
društvo (TD) Železniki in Turistično dru-
štvo Davča. Člani TD Davča so predstavi-

li svojo največjo prireditev Dan teric in 
seveda lan, ki je rdeča nit te prireditve. 
Kot vedno pa so bile tudi tokrat zelo za-
nimive klekljarice iz TD Železniki, ki so 
ustvarjale prelepe klekljarske umetni-
ne. Na ta način so promovirale kleklja-
nje v Železnikih in letošnje Čipkarske 
dneve.  
Na lično urejenih razstavnih prostorih 
TD Davča in TD Železniki sta se predsta-
vila tudi Soriška planina s smučiščem, 
hotelom in spremljajočimi dejavnostmi 
ter JZR s predstavitvijo celotne Selške 
doline. Obiskovalci so na enem mestu 
tako dobili vse informacije o Železnikih 
in okoliških krajih, prireditvah, sezna-
nili smo jih z možnostmi preživljanja 
prostega časa v Selški dolini in jih pova-
bili, da nas obiščejo v vseh letnih časih. 
Obiskovalcem je bil namenjen tudi sre-
čelov, za katerega so nagrade prispevali 
JZR, Turistični center Soriška planina in 
TD Železniki. Obiskovalci razstavnega 

prostora so za sodelovanje na srečelovu 
morali zapisati, na kaj pomislijo ob be-
sedni zvezi Selška dolina. Na ta način 
smo namreč želeli ugotoviti, kako po-
znana jim je Selška dolina. Iz odgovorov 
smo razbrali, da so nas obiskali pravi 
poznavalci doline in ogromno tudi teh, 
ki ne vedo, kam naj nas umestijo, do-
kler jim nismo omenili kakšnega kraja 
v tej dolini, potem je bilo poznavanje že 
večje. Odgovori so bili zelo različni, ne-
kateri so nas tudi nasmejali. Naj vam 
zaupamo, da smo prepoznani po plavžu 
in kovanju, Ratitovcu, poplavah, kle-
kljani čipki, dražgoških kruhkih, Sori-
ški planini, Fantih s Praprotna, bratih 
Prevc, Alplesu, Domelu in ne nazadnje 
tudi po prijaznih ljudeh. Končna ugoto-
vitev pa je, da bomo na prepoznavnosti 
samega imena in doline morali naredi-
ti še veliko. In prvi korak je bil že pred-
stavitev Selške doline na največjem tu-
rističnem sejmu v Sloveniji Alpe Adria.

Predstavitev 
Selške doline 
na sejmu Alpe 
Adria
Pod blagovno znamko 
Selške doline sta se 
predstavili turistični 
društvi iz Železnikov  
in Davče.

JAVNI ZAVOD RATITOVEC

V lanskem letu se je nadaljevala prenova plavalnega bazena v 
Železnikih. Tokrat so bili na vrsti sanitarni prostori, tuširnice 
in savne. V prvem delu so bili prenovljeni sanitarni prostori 
in tuširnice, kar je bilo nujno za odprtje bazena. Prenova savn 
je trajala dlje časa in prav v prihodnjih dneh bodo zopet na 
voljo obiskovalcem.
V prenovljenem prostoru, kjer se sedaj nahajajo savne, bodo 
obiskovalcem na voljo tri različne savne. Tako kot prej bo 
tudi sedaj na voljo finska savna, ki bo sprejela osem oseb, 
bio savno bo naenkrat lahko obiskalo šest oseb, medtem ko 
bo infrardeča savna namenjena dvema osebama. Vse skupaj 
pa povezuje predprostor, ki bo namenjen počitku in osvežitvi.
Cene vstopa, tako v bazen kot savno, za zdaj ostajajo take, kot 
so bile, prav tako so v veljavi še stare vstopnice. Tudi v priho-
dnje bo mogoče kupiti vstopnico samo za bazenski del, samo 
za savno in pa kombinacijo bazen in savna. Vstop v celoten 

kompleks bo omogočen preko kartice s čipom, prav tako pre-
hajanje iz savne v bazen in obratno. Vzemite si čas in obiščite 
prenovljene savne ter zaplavajte v bazenu.

Prenovljene savne bodo odprle svoja vrata

Savne v delu
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Letošnja zima nam žal ni postregla s snegom, tako so se mo-
rale tudi aktivnosti v mladinskem centru prilagoditi. Anima-
torji so dejali, če ni zime, bomo pa večkrat plavali in izkoristi-
li domači bazen. Na plavanje, igre v vodi in prijetno zabavo v 
bazenu osnovnošolce ponovno vabijo, da se jim pridružijo na 
dan, ki ga imamo samo na vsaka štiri leta. Torej, osnovnošol-
ci pridite v bazen v soboto, 29. februarja, ob 16. uri. Pričakujeta 
vas Tamara in Neža.
Osnovnošolci dobro vedo, da ob torkih, sredah in četrtkih po 
šoli lahko pridejo v mladinski center, kjer napišejo domačo 
nalogo, se družijo s prijatelji in igrajo družabne igre. Mladin-
ski center je poleg tega odprt tudi vsak torek med 16. in 17. uro.
V prostorih mladinskega centra se tudi ustvarja. Izdelovali so 
novoletne voščilnice, okraševali lončke, se pomerili v kuhar-
skem izzivu. Dan pred kulturnim praznikom so se odpeljali v 
Škofjo Loko, kjer so si v Kinu Sora ogledali risanko Tačke na 
patrulji. Srednješolci in študentje so pripravili informativne 
dneve. Srednješolci so osnovnošolcem predstavili svoje sre-
dnje šole in jih skušali navdušiti za vpis. Predstavili so svo-
je izkušnje, koliko znanja potrebujejo, kakšni so profesorji, 
družabno življenje na šoli in podobno. Študentje pa so vabili 

bodoče bruce v svoje vrste. S tovrstno predstavitvijo bodoči 
srednješolci in študentje dobijo informacije iz prve roke, ki 
jim bodo v pomoč pri vpisu. 
Že tradicionalno bo tudi letos na pustni torek, 25. februarja, v 
Kulturnem domu Železniki pustovanje za otroke. Pustne ma-
ske vabljene na zabavo, ples in slastne krofe. Pustovanje že tra-
dicionalno organizirata Občina Železniki in Mladinski center.

Zimske aktivnosti v mladinskem centru

Osnovnošolce vabimo v bazen v soboto, 29. februarja, ob 16. uri. 

JAVNI ZAVOD RATITOVEC

Pred nekaj leti so pri odcepu za Davčo pred Zalim Logom ce-
stni delavci odstranili protitankovske zapore, ki so jih tam 
postavili pred drugo svetovno vojno v okviru Rupnikove linije. 
Po prizadevanjih Vincencija Demšarja, Muzejskega društva 
Železniki, krajanov Zalega Loga in Bojana Rihtaršiča je grad-
beno podjetje eno izmed teh ovir in dve repliki postavilo v 
nastajajoči park pri odcepu za Davčo.
Konec lanskega leta so člani komisije park opremili z infor-
mativnimi tablami. Komisija je namreč za svoje delo iz ob-
činskega proračuna dobila tri tisoč evrov, ki jih je namensko 
porabila za postavitev teh tabel. Table so pritrjene na železne 
traverze, ki so nekoč sestavljale cestno zaporo na tem mestu. 
Sistem zapornic se prav dobro vidi na prvi tabli, za katero je 
vsebino pripravil Bojan Rihtaršič in opisuje prav ta predel. V 
okolici so še danes vidne betonske utrdbe in strojnična gnez-
da, ki so bila podpora tej zapori. Iz samega parka pa se prav 
dobro vidi betonsko strojnično gnezdo, ki je varovalo dostop 
do zapornic in se nahaja na skali ob cesti. Na drugi tabli je 
Vincencij Demšar opisal Rupnikovo linijo. Vsebino za tretjo 
tablo je pripravila Katja Mohorič Bonča, ki je opisala rapalsko 
mejo, alpski zid in se navezala na bližnjo Soriško planino. 
Zelo zanimive so tudi fotografije na teh tablah, ki prikazujejo 
takratni čas in stanje danes. Strokovno pomoč pri informaci-
jah in kartografskem gradivu je nudil Grega Žorž, predsednik 

Zgodovinskega društva Rapalska meja. Table so pritrjene na 
železne traverze, postavljena pa je tudi klopca, ki ima podsta-
vek iz teh traverz. V letošnjem letu se bo nadaljevalo urejanje 
tega parka z nasutjem in čiščenjem ter postavitvijo betonskih 
ovir, ki so bile prav tako na tem mestu. Želja je tudi, da bi se 
v nadaljevanju uredil dostop do enega izmed bližnjih beton-
skih bunkerjev.

Postavitev tabel pri davškem mostu
Komisija za delo na področju Rupnikove linije in rapalske meje aktivna tudi lani

Člani komisije pred informativnimi tablami
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ANA ŠUBIC, FOTO: ANDREJ TARFILA

Potem ko so na predlanski velikonočni ponedeljek uspešno 
obudili šego kovtre šivat, bodo člani Turističnega društva 
(TD) Železniki in Kulturno umetniškega društva (KUD) France 
Koblar letos znova poskrbeli, da bo na ta dan v Železnikih 
tako živahno kot v starih časih. Na velikonočni ponedeljek 
popoldne so se namreč domačini družili ob sprevodu s plesno 
igro, imenovanem kovre šivat. "Pred dvema letoma, ko smo 
po dolgih letih ponovno plesali, je bilo zares prijetno. Vsi so-
delujoči so bili navdušeni," je poudaril predsednik TD Tomaž 
Weiffenbach in dodal, da si želijo, da bi se ta prijetna navada 
ohranila in združevala različne ljudi ter jih s kratko vrnitvijo 
v stare dni opominjala na hitrost sedanjega življenja.
Letos bo velikonočni ponedeljek 13. aprila. Prireditev Šiva-
nje kovtrov bo potekala od 14. ure dalje od plavža do Češnji-
ce z zaključkom v kulturnem domu. "Trasa bo podobna kot 
pred dvema letoma, le zaključek ne bo več na prostem, pač 
pa se bo druženje ob zvokih ansambla nadaljevalo v kultur-
nem domu," je napovedal Weiffenbach. Odločili so se tudi, da 

bodo letos z obeh izhodiščnih krajev "šivali" po dva "kovtra" 
– otroškega in odraslega, da bo sprevod potekal čim bolj te-
koče. "Leta 2018 je plesalo okoli 125 parov, upamo, da jih bo 
letos še več – okoli 150. Prijave že zbiramo. Niso nujne, so pa 
zaželene zaradi lažje organizacije in pogostitve udeležencev. 
Veseli bomo tako posameznikov kot tudi organiziranih sku-
pin. Folklorne obleke so zaželene, niso pa nujne," je pojasnil. 
Ples je preprost, predznanje ni potrebno, saj gre za prehajanje 
pod mostom, ki ga tvorijo sklenjene roke sodelujočih parov. 
Tistim brez soplesalca bodo tega zagotovili organizatorji. Po-
leg plesalcev vabijo k sodelovanju tudi harmonikarje, ki bodo 
igrali na različnih lokacijah sprevoda. Prijave bodo še do kon-
ca marca sprejemali predsednica KUD France Koblar Majda 
Demšar (040 519 296), vodja otroške folklorne skupine Andreja 
Bogataj Rant (041 821 801) in Tomaž Weiffenbach (031 876 535).

Znova bodo  
»šivali kovtre«
Na velikonočni ponedeljek, 13. aprila, 
bodo v Železnikih znova obudili šego 
kovtre šivat. Organizatorji že zbirajo 
prijave sodelujočih. 

Predlani je "kovtre šivalo" okoli 125 plesnih parov. Organizatorji 
upajo, da jih bo letos še več.

ANA ŠUBIC

"V štirih letih je Občina Železniki za izvedbo projektov pridobi-
la skoraj 100 tisoč evrov. Smo zelo uspešni, verjetno so pred-
stavljene prave teme, ki so aktualne tudi za Evropsko unijo," 
pravi vodja projekta Andreja Megušar.
V okviru projekta, ki bo potekal od 24. do 28. junija, bodo tudi 
letos izvedli Čipkarske dneve, že 58. po vrsti, in spremljevalni 
program, ki bo obogatil dogodek z mednarodnega, turističnega 
in kulturnega vidika, napoveduje Megušarjeva. Projekt bo vklju-
čeval mednarodne partnerje, ki delujejo na področju klekljanja 
čipk, ter prostovoljce iz Italije, Nemčije in Avstrije, ki sodelujejo 
pri uprizoritvah pasijona in so člani mednarodnega združenja 
Europassion. Projektni partnerji so občine Innichen, Lepoglava, 
Budaors (Madžarska) in Oberammergau (Nemčija), Slovensko 
katoliško, kulturno, pevsko društvo A. M. Slomšek iz Maasme-
chelna, Narodni svet Koroških Slovencev, Neprofitna mladin-
ska organizacija Sonce iz Makedonije in Javni zavod Ratitovec. 
Projekt bo vključeval tudi mednarodno konferenco in strokovno 

ekskurzijo v občini Ribnica. Na Čipkarskih dnevih bo v soboto, 
27. junija, potekalo tudi mednarodno srečanje predstavnikov 
društev in zavodov, ki delujejo na področju ohranjanja nesnov-
ne kulturne dediščine. Slovenija je namreč na Unescov repre-
zentativni seznam nesnovne kulturne dediščine človeštva že 
vpisala tudi Klekljanje čipk v Sloveniji in Škofjeloški pasijon.
Železniki imajo sicer s Čipkarskimi dnevi vrhunsko medna-
rodno etnološko prireditev, ki je brez neumornega dela Turi-
stičnega društva Železniki ne bi bilo več v takem obsegu, je 
poudarila Megušarjeva. Dodaja pa je, da bodo v nadaljevanju 
morali pripraviti tudi partnerski načrt razvoja in povezova-
nja. "Želeli bi, da bi bili prek evropskih razpisov, ki omogočajo 
promocijo Selške doline, vključeni med ključne subjekte slo-
venskega turizma," je razložila.
"Občina Železniki pa je bogata tudi z zgodbami v turizmu (t. 
i. zgodbarjenje), ki imajo velik turistični potencial, a jih še 
nismo ustrezno vpeli v naše turistične produkte, kot so Čip-
karski dnevi. Ta naloga nas še čaka v prihodnjih letih," je še 
dodala Megušarjeva.

Za Čipkarske dneve znova evropski denar
Občina Železniki je iz evropskega programa Evropa za državljane že četrto leto 
zapored pridobila 25 tisoč evrov, tokrat za izvedbo projekta Prostovoljstvo ohranja 
evropsko dediščino živo: Mladi za evropska mesta – mesta za mlade.
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KATJA MOHORIČ BONČA,  
MUZEJ ŽELEZNIKI

IME PREDMETA: 
žličnik, inv. št. ŽE 195

OPIS PREDMETA
1. material in tehnika: les, rezljan
2. mere: 17 cm x 17 cm x 18 cm, stranica 
zadaj 25 cm
3. leto prihoda v muzej: 1968

Vse dokler ni lesenega jedilnega pribora 
zamenjal kovinski, so ljudje za shranje-
vanje žlic in kuhalnic uporabljali škatla-
ste lesene posode – žličnike. Žličnik je 
bil pomemben hišni inventar in je stal 
zraven sklednika. Običajno je bil pritrjen 
na steno. Enega hranimo v muzeju. Ima 
štiri dekorativno rezljane stranice in na-

luknjano dno. Zadnja – stenska stranica 
je višja od ostalih. Je del zbirke etnolo-
ških predmetov, ki zaradi pomanjkanja 
prostora trenutno ni na ogled.

Zgodbe muzejskih predmetov: žličnik
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RUDI REJC, PREDSEDNIK MUZEJSKEGA 
DRUŠTVA ŽELEZNIKI,  
FOTO: SIMON BENEDIČIČ

Član Muzejskega društva Železniki 
Franci Bogataj se je zavezal, da bo v 
Železnike pripeljal čim več predmetov 
v zvezi z arheološko dediščino Selške 
doline. Bil je pomemben člen pri na-
vezovanju stikov z arheologi Skupine 
Stik, ki se je lotila začetnih arheoloških 
raziskovanj Štalce nad Češnjico. Nasle-
dnji korak pa je bil vzpostavitev stikov 
s Pavlom Jamnikom in Francetom Sta-
retom, ljubiteljskima raziskovalcema, 
ki sta na Ratitovcu našla, po njunem 
mnenju, ostanke kamnitega orodja in 
sta bila pripravljena nekaj najdb poda-
riti za muzejsko zbirko.
V soboto, 1. februarja 2020, se je v Muzeju 
Železniki oglasil France Stare, ki je za mu-
zejsko zbirko podaril ostanke kamnitega 
orodja, ki sta jih s Sašo Brajnik našla na 
površju Ratitovca. Od leta 2010 pregledu-
jeta terene na Ratitovcu, da bi tam našla 
sledi zgodnje človekove prisotnosti. 
Ostanke kamnitega orodja je na Rati-
tovcu našel tudi Pavel Jamnik. Predme-
te, ki jih je podaril za muzejsko zbirko, 

je v muzej prinesel Franci Bogataj. Več o 
raziskovanju Ratitovca in najdbah lah-
ko preberemo v članku Pavla Jamnika 
in Janeza Bizjaka z naslovom Sledi sre-

dnjekamenodobnih (mezolitskih) lov-
cev – nabiralcev na Ratitovcu, ki je bil 
objavljen leta 2015 v zborniku Železne 
niti 12.

Ostanki kamnitega orodja z Ratitovca v zbirki  
Muzejskega društva Železniki

Katja Mohorič Bonča, Rudi Rejc, Franc Stare, Franci Bogataj in Jure Rejec 
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žeta Andrej Frelih. Vloga žlahtnega go-
spoda Tulpenheima je pripadla Mateju 
Šubicu, kot njegov prijatelj Monkof se je 
izkazal Matija Tolar, pisar je bil Marko 
Rihtaršič in bogata vdova Nika Weiffen-
bach, v predstavi pa se pojavi tudi njen 
pes Vili.
Letos sicer mineva že sedem let od za-
dnje predstave KD Scena. Županova 
Micka je obenem režijski prvenec Str-
nadove v tem društvu. "Igralcem sem 
povsem zaupala, vedela sem, da se 
bodo potrudili, sicer pa imajo že precej 
kilometrine na tem področju. Vsi so bili 
zelo zagreti in samoiniciativni. S ta-
kšno skupino je lepo delati." Priprave so 

začeli novembra in se kljub službenim 
ter drugim aktivnostim dobivali enkrat 
na teden.
Strnadova je poudarila še, da so se ob 
pripravi igre izkazali tudi drugi člani KD 
Scena. Tako je Minca Rihtaršič poskrbela 
za kostume in si jih nekaj tudi izposo-
dila na Loškem odru, obenem pa je bila 
še povezovalka prireditve. Kuliso jim je 
posodil KD dr. Janez Evangelist Krek iz 
Selc, zasnoval pa jo je Bojan Rihtaršič ob 
praznovanju Krekovega leta.       
Igralci KD Scena bodo priljubljeno ko-
medijo še uprizarjali, načrtujejo pa tudi 
gostovanja na drugih odrih. V soboto, 29. 
februarja, ob 19. uri bodo igrali v Sorici. 
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Osrednjo občinsko proslavo ob kultur-
nem prazniku je letos pripravilo Kultur-
no društvo (KD) Scena. Ob tej priložnosti 
so na predvečer praznika uprizorili ko-
medijo Antona Tomaža Linharta Župa-
nova Micka, občinstvo, ki je napolnilo 
dvorano kulturnega doma na Trnju, pa 
je imelo priložnost prisluhniti tudi Me-
šanemu pevskemu zboru Župnije Žele-
zniki pod vodstvom Tomaža Močnika. 
Režiserka Kristina Strnad je bila po pre-
mieri zelo zadovoljna, prav tako pa tudi 
minulo nedeljo po prvi uspešni ponovi-
tvi priljubljene komedije.
Z idejo, da bi na oder postavili Županovo 
Micko, se je Strnadova spogledovala že 
nekaj časa. "Nekatera dela ostanejo za-
nimiva za vedno, kar je pokazal tudi od-
ziv gledalcev," je ugotavljala. Županova 
Micka velja za prvo komedijo v sloven-
skem jeziku in prvo slovensko posvetno 
dramsko besedilo. Zgodba se vrti okoli 
Micke, zaročene z Anžetom, ki jo snubi 
tudi baron Tulpenheim, za katerega se 
kasneje izkaže, da je goljuf, saj je zaro-
čen z bogato mlado vdovo. Na koncu ga 
razkrinkajo in ves osramočen ostane 
tako brez bogate vdove kot tudi Micke, 
ki je izbrala odkritosrčnega kmeta.
Strnadova pravi, da je že vseskozi ve-
dela, kateremu igralcu bi ustrezala ka-
kšna vloga. V župana se je tako vživel 
Roman Megušar, v njegovo hčer Micko 
Helena Kuhar in v njenega ženina An-

Ob kulturnem prazniku uprizorili Županovo Micko
Kulturno društvo Scena je v počastitev 8. februarja na oder postavilo priljubljeno 
Linhartovo komedijo, s katero so dodobra nasmejali občinstvo.

Igralci Kulturnega društva Scena navdušujejo z Linhartovo komedijo Županova Micka.

Občinsko proslavo ob kulturnem prazniku je s pesmijo obogatil Mešani pevski zbor Župnije 
Železniki pod vodstvom Tomaža Močnika. 

Muzejsko društvo Železniki je na kultur-
ni praznik znova pripravilo javno kovanje 
pesmi Pred plavžem mi pesem povej. Vsak 
obiskovalec je lahko povedal svojo pesem 
ali pa prebral pesem drugega avtorja. V 
popoldanskih urah so bila vrata Muzeja 
Železniki odprta brezplačno, kar je prite-
gnilo številne obiskovalce, med katerimi je 
bilo tudi veliko družin z otroki. Veliko zani-
manje je poželo tudi kovanje žebljev pred 
plavžem.

Že sedmo javno  
kovanje pesmi
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"Naj pesem druži nas" – to je bilo naše 
vabilo na jubilejni koncert MePZ Dru-
štva upokojencev Železniki. Vse, kar se 
pomembnega dogaja v naši občini, nam 
povedo prispevki v občinskem glasilu Ra-
titovška obzorja. Zato naj bo ta prispevek 
kot odmev na glasbeni koncert, ki smo 
ga pripravili za našo publiko ob 25-letni-
ci delovanja upokojenskega zbora.
V letu 2019 smo imeli dvanajst nastopov 
po raznih krajih Gorenjske, razen na-
stopa v Šentvidu pri Stični, kjer smo s 
ponosom zapeli v skoraj 2000-članskem 
zboru pevk in pevcev.
Rdeča nit vseh naših vaj pa je bila že dalj 
časa priprava na četrt stoletja delova-
nja zbora. V tem času se je zamenjalo 58 
pevcev, sedaj nas je 32. Spomnili smo se 
petih pevk, ki prepevajo že od vsega za-
četka. Zelo smo bili veseli bivših članov, 
ki so nas prišli poslušat. Za zbor lahko 
rečem, da najraje pojemo pred domačim 
občinstvom, s posebnimi občutki pa v 
domovih za starejše občane. Lani smo 
jim zapeli v Škofji Loki, v domu v Med-
vodah in v Bohinjski Srednji vasi. Vsako 
leto se udeležimo revije upokojenskih 

pevskih zborov Gorenjske in območne 
revije pevskih zborov v Škofji Loki. Na-
stope zborov posluša komisija, ki nam 
da koristne napotke za nadaljnje delo.
Za vse, kar pokažemo občinstvu, mora-
mo pridno delati. Vsak ponedeljek se z 
veseljem zberemo v glasbeni učilnici v 
OŠ Železniki. Sledi sproščen klepet, ki ga 
prekine naša zborovodkinja, ga. Minka 
Šmid, z načrti za delo. Naj omenim, da 
smo upokojenski zbor. Vsak od nas ima 
letom primerne sposobnosti. Naša zbo-
rovodkinja vse to upošteva, ker ve, da 
znamo zapeti, če večkrat ponavljamo. 
Pevci pa vemo, da mora ga. Minka po-
leg svojega pevskega talenta vključiti še 
dobro mero potrpežljivosti, sočutnosti in 
ljubezni do vsega, kar zahteva vodenje 
zbora.
Lahko se pohvalimo, da v zboru vsa leta 
delujejo pevci, inštrumentalisti s citra-
mi, harmoniko in kitaro. To naše nasto-

pe poživi in razveseli predvsem poslušal-
ce v domovih za starejše.
Naš jubilejni koncert pa je razveselila in 
obogatila skupina mladih, nadarjenih 
domačih glasbenikov. Posebno zahvalo 
smo dolžni naši publiki, ki je v dežev-
nem in vetrovnem vremenu napolnila 
dvorano kulturnega doma v Železnikih. 
Za nas, pevce, je bil pogled na polno dvo-
rano dodatna spodbuda in hkrati olajša-
nje. Minila je vsa trema, vsak je vedel, da 
se mora zbrati in zapeti s srcem.
Na tem mestu je primerno, da se za-
hvalimo sponzorjem koncerta: Občini 
Železniki, podjetjema Mebor in Domel, 
Prevozništvu Špik, Kemperle, d. o. o, ter 
vsem, ki ste nam s svojim delom po-
magali pri pripravi koncerta. Hvala tudi 
Minci, ki nas je razbremenila z vode-
njem programa na koncertu.
Pa še nekaj. Vedno imamo odprta vrata 
za vse, ki bi radi peli in se družili z nami.

Naj pesem  
druži nas
Vedno imamo odprta vrata 
za vse, ki bi radi peli in se 
družili z nami.

Mešani pevski zbor Društva upokojencev za Selško dolino

Pihalni orkester Alples je decembra s Slav-
nostnim koncertom sklenil praznovanje šti-
ridesetletnice delovanja. V goste so povabili 
violončelista, imitatorja in voditelja Tilna Ar-
tača, ki se je številnemu občinstvu predstavil 
v vseh treh vlogah. Godbeniki so pod taktir-
ko dirigentke Darje Seliškar izvedli raznolik 
program, nastopile so tudi domače mažoret-
ke. Orkestru se je lani pridružilo deset novih 
članov, 29 dolgoletnih članov pa je ob tej pri-
ložnosti prejelo Gallusove značke za aktivno 
udejstvovanje na področju ljubiteljske glas-
bene dejavnosti. Nekateri od njih (Vili Berce, 
Zdravko Berce, Tone Jelenc, Marko Nastran, 
Matevž Nastran, Miha Nastran in Peter Polaj-
nar) so orkestru zvesti že vseh štirideset let. 

Sklenili jubilej

S podelitve Gallusovih značk, ki jih je prejelo kar 29 dolgoletnih članov / Foto: Aleš Uranjek
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Aljoši Habjanu iz Selc se je 25. junija lani 
življenje obrnilo na glavo. Dvaindvajse-
tletni nekdanji plavalec kranjskega Tri-
glava in reševalec iz vode se je s prijatelji 
tistega večera, ki se ga danes sicer ne 
spominja, zabaval na plaži v Kopru, kjer 
študira kineziologijo. Okoli polnoči so se 
odpravili na nočno kopanje. Aljoša se je 
v vodo kot že velikokrat prej pognal s po-
mola, žal pa je bila gladina morja te noči 
zaradi močne oseke zelo nizka, na kar 
pa očitno takrat ni pomislil. Prišlo je do 
nesreče, po kateri so ga iz vode potegnili 
prijatelji in poklicali reševalce, ki so ga 
odpeljali v izolsko bolnišnico, od tam pa 
na operacijo v ljubljanski klinični center. 
"Toliko so mi povedali, prav podrobno 
me pa niti ni zanimalo. Kar se je zgodilo, 
se pač je. Nesmiselno se je sekirati. Tre-
ba je gledati naprej," nam je v pogovoru 
povedal Aljoša, ki kljub nesreči ni izgubil 
optimizma in si želi, da bi v rehabilita-
cijskem inštitutu Soča čim bolj okreval.
Ko se je Aljoša po enem dnevu v lju-
bljanskem kliničnem centru zbudil iz 
kome, ga je doletelo šokantno spozna-
nje. "Malo je čudno, ko se skušaš pre-
makniti, pa ne gre. Vedel sem, da se je 
moralo nekaj zgoditi, da sem verjetno 
skočil v vodo. Utrpel sem zlom petega 
vretenca in poškodbo hrbtenjače ob še-
stem in sedmem vretencu," je razložil 
Aljoša. Kot absolvent kineziologije, vede 
o gibanju človeškega telesa, je zelo hitro 
ugotovil, v kakšni situaciji se je znašel. 

VESEL VSAKEGA NAPREDKA

V prvih mesecih rehabilitacija ni bila 
intenzivna, saj je zaradi bolezni in pre-
ležanine nekaj časa preživel na infekcij-
ski kliniki, v zadnjih mesecih pa ima na 
Soči vsakodnevno tri vrste terapij: poleg 
fizioterapije še respiratorno in delov-
no terapijo, pri kateri trenira oblačenje 
majice in vaje za motoriko, da bo lahko 
čim bolj samostojen. Vesel je vsakega, 
tudi najmanjšega napredka, ki ga pri-
nese rehabilitacija. Sprva od prsi nav-
zdol ni čutil ničesar, bil je tako šibek, da 
je komaj dvignil roko. 

Po več mesecih rehabilitacije je napre-
dek že viden. "Preležanina se mu dobro 
celi, tako da terapije lahko zdaj potekajo 
intenzivno. V sedečem položaju že zdrži 
dlje časa, okrepil pa se je toliko, da ne 
uporablja več zgolj elektromotornega 
vozička s krmilno ročico, pač pa tudi 
invalidski voziček, ki ga poganja z roka-
mi, ob tem pa mu pomaga še baterija. 
Nad tem je res navdušen, mi pa prav 
tako," je pred dnevi razložila njegova 
mati Anita Habjan.

V POMOČ SO MU RAZLIČNI  
PRIPOMOČKI

"Res si želim čim bolj okrevati. Bolj kot 
ne cel dan razmišljam o tem. Poskušam 
premakniti kaj, česar do tedaj nisem. Na 
začetku je bil napredek res hiter. Vsako 
jutro sem najprej preveril, ali morda kaj 
več čutim. In skoraj vsak dan tudi sem, 
a se potem to sčasoma upočasni in je 

kar malo neprijetno, ko kljub trudu ne-
kaj časa ni zaznati opaznejšega napred-
ka. Vendar pravijo, da so taka nihanja 
običajna in da je pač enkrat napredek 
hitrejši, drugič pa počasnejši. Menda je 
časa za napredek dve leti, nekateri pra-
vijo, da tri," je razložil Aljoša, ki za večjo 
samostojnost tudi že uporablja različne 
pripomočke. Med obroki ima na dlani 
posebno držalo za pribor, telefon ima 
opremljen z nosilcem, ki ga natakne 
na roko. Tako ima dostop do interneta 
in družabnih omrežij. Sedaj že zmore 
odpisati na sporočila, tipkanja se loti s 
členkom mezinca. Občutek, da ne po-
trebuje pomoči čisto pri vsaki stvari, je, 
kot pravi Aljoša, zelo dober.

OPTIMIZMA NI IZGUBIL

Njegova mati Anita tudi pove, da je njen 
sin že po naravi optimist in optimizma 
tudi po nesreči ni izgubil. Kljub temu pa 

Z voljo in vztrajnostjo do napredka
Mladi Aljoša Habjan iz Selc, ki je pred pol leta ob nesrečnem skoku v morje postal 
tetraplegik, si želi kljub invalidnosti čim bolj samostojnega življenja. Nesreča mu ni 
vzela življenjskega optimizma, a priznava, da pridejo tudi težki trenutki.

Aljoša Habjan je vesel vsakega napredka, ki ga prinese rehabilitacija. 



pridejo tudi težki trenutki. "Rad sem bil 
zunaj in se ukvarjal s športom, zato se 
ni bilo lahko sprijazniti, da košarke in 
nogometa ne bo več. Včasih zamižim in 
si predstavljam, da znova igram ..." pove 
Aljoša.
Z rehabilitacije v Soči se bo domov pred-
vidoma vrnil spomladi. Do tedaj želi-
jo Habjanovi ob družinski hiši urediti 
invalidu prilagojeno stanovanje, ki bo 
opremljeno tudi z dvigalom. Gradnja 
sicer že lepo napreduje, za dokončanje 
del pa potrebujejo še dva do tri mese-
ce. Ker so stroški adaptacije stanovanja 
zelo visoki, pomoč zbirajo tudi preko do-
brodelnih prireditev in akcij. "Pokazalo 
se je, da je ogromno dobrih ljudi. Brez 
pomoči urejanje stanovanja za Aljoša 
zagotovo ne bi potekalo tako hitro," je 
poudarila njegova mati.

POMOČ ŠE VEDNO ZBIRAJO

Zelo odmevna je bila vseslovenska akci-
ja, ki jo je v sodelovanju s Slovensko ka-
ritas sprožil Plavalni klub Triglav Kranj, 
kjer je Aljoša treniral plavanje. Akcijo 
so poleg znanih športnikov podprli tudi 
številni drugi znani Slovenci, na Aljo-
ševo zgodbo in zbiranje pomoči pa je 
prek Instagrama opozoril celo košarkar 
Luka Dončić. Do sredine januarja so s 
SMS-sporočili in donacijami zbrali kar 
26.500 evrov. Akcijo zbiranja donacij s 
SMS-sporočili s ključno besedo ALJOSA5 
na 1919 zdaj nadaljuje študentska orga-
nizacija Univerze na Primorskem in bo 
potekala še do konca februarja. Aljošev 
plavalni kolega Andrej Resnik iz okoli-
ce Celja pa se je lotil dobrodelne draž-
be športnih artiklov, ki so jih prispevali 
znani športniki. Zbral je 2470 evrov; naj-
več (450 evrov) so prejeli za dresa mo-
tokrosista Tima Gajserja in rokometaša 
Jureta Dolenca (300 evrov). Denarno po-
moč sicer še vedno zbira tudi Župnijska 
karitas Železniki (Trnje 23, 4228 Železni-
ki) na računu SI56 0700 0000 1031 394, s 
pripisom ZA ALJOŠA. 
Aljoša pravi, da je dobrodelne akcije 
spremljal preko družabnih omrežij in 
da kar ni mogel verjeti, kdo vse se je 
odzval in da bo deležen tolikšne pomo-
či. Veseli se vrnitve v domače okolje in 
z zanimanjem spremlja urejanje sta-
novanja, v katerem bo skušal zaživeti 
čim bolj samostojno. "Kljub situaciji, v 
kateri sem se znašel, se moj pogled na 
življenje ni kaj dosti spremenil. Če bi 
še kdaj imel možnost skočiti v vodo, 
bi to storil, saj sem v tem užival," je 
še dodal. 
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Glasbena šola Škofja Loka, ki je lani pra-
znovala sedemdeseto obletnico ustano-
vitve, ima svoj oddelek tudi v Železni-
kih. Obiskuje ga 62 učencev, od tega je 
deset učenk plesne pripravnice in se-
dem učenk baleta.
V prvi polovici februarja so imeli učen-
ci oddelka Železniki v predavalnici OŠ 
Železniki javni nastop, na katerem se 
je predstavila skoraj polovica učencev – 
od prvih razredov do tistih, ki se inštru-
ment učijo že šest let. "Namen koncerta 
je bil učencem ponuditi priložnost za 
nastop in hkrati obiskovalcem, večino-
ma staršem in sorodnikom, predstaviti 
njihov napredek na posameznem in-
štrumentu," je pojasnil vodja nastopa 
Damjan Tomažin.
Skupno 27 učenk in učencev je nastopilo 
z glasbili, ki jih poučujejo na oddelku v 
Železnikih, to so: kitara, klavir, flavta, 
klarinet, saksofon, pozavna in evfonij, 
ki je splošni javnosti bolj znan kot bari-
ton. "Program smo poskušali oblikovati 
čim bolj pestro in raznoliko. Vanj smo 

vključili tudi komorne zasedbe: duo 
klarinetov, klavirski duo, trio saksofo-
nov in kvartet flavt. Učenci so nastopili 
s skladbami, ki so jim kos s trenutnim 
znanjem igranja na inštrument. Odziv 
staršev med nastopom in po nastopu 
v Železnikih je bil kot vedno pozitiven. 
Tudi v velikem številu prisluhnejo na-
dobudnim umetnikom, kar mi je všeč, 
saj kot glasbenik vem, da je veliko pri-
jetneje stati na odru, kadar imaš pred 
seboj polno dvorano," je še razložil To-
mažin.
Mlade glasbenike pa v prihodnjih me-
secih čaka še nekaj nastopov: 3. mar-
ca nastop kitaristov v Galeriji Muzeja 
Železniki, 10. aprila predstavitev in-
štrumentov za učence Osnovne šole 
Železniki, 15. aprila Večer s flavto na 
Osnovni šoli Železniki, 19. maja nastop 
celotnega oddelka v gostišču Macesen 
v Spodnji Sorici in 28. junija Glasbena 
čipka v okviru 58. Čipkarskih dnevov.
V Glasbeni šoli Škofja Loka bo sicer od 
4. do 8. maja potekal teden odprtih vrat, 
22. maja pa pripravljajo sprejemni pre-
izkus za novince v Železnikih.

Pokazali glasbeno znanje
Približno polovica učencev, ki glasbeno izobrazbo 
pridobiva v Železnikih, se je ta mesec predstavila  
na javnem nastopu.

Del učencev železnikarskega oddelka glasbene šole, ki ga skupaj obiskuje kar 62 učencev, 
ter profesorji Damjan Tomažin, Anja Fućak Dolinar in Olesja Horvath
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VZGOJITELJICA PETRA DEMŠAR

V Vrtcu Železniki in enoti Selca smo letos posebno pozornost 
namenili medgeneracijskemu sodelovanju, saj želimo, da bi 
otroci pridobili pozitivne izkušnje z ljudmi različnih starosti. 
S tem spodbujamo medsebojno naklonjenost med generaci-
jami. Vzgojiteljice smo pripravile srečanja med različno sta-
rimi otroki v vrtcu, z osnovnošolci in s posamezniki srednje 
in starejše generacije. 
Otroci v vrtcu se zelo radi odzovejo vabilu, naj se pridejo igrat 
k prijateljem v drugo igralnico. Še posebno, če jih tam čaka 
starejši brat ali sestra. Otroci starejših skupin mlajše otroke 
povabijo na ogled predstave, letos so jim zaigrali Mojco Po-
krajculjo. Povabili so jih na skupno telovadbo in na sprehod. 
Medgeneracijsko sodelovanje poteka tudi med otroki iz vrtca 
in osnovnošolci. Učenci četrtih, šestih in devetih razredov so 
hodili v vrtec in se z otroki povezali ob prebiranju slikanic in 
pogovoru o njih. Učenke izbirnega predmeta Vezenje so otro-
kom priskočile na pomoč pri učenju vezenja. Učenci izbirne-
ga predmeta Turistična vzgoja so skupaj z otroki izdelovali 
plavž v različnih likovnih tehnikah. Izdelke, ki so nastali, so 
uporabili za šolski koledar. Tedensko nas obiskujejo učenci, 
ki sodelujejo v mednarodnem prostovoljskem projektu MEPI.
V vrtcu lepo sodelujemo s starši, letos pa smo na obisk po-

vabili stare starše. Z njimi smo se igrali, peli ljudske pesmi, 
plesali in telovadili. Nekaj babic nam je predstavilo svoj hobi. 
Tako smo spoznavali klekljanje, kvačkanje, peko piškotov, 
uživali smo ob poslušanju zgodb in ob obisku knjižnice. Veli-
ko babic in dedkov hodi še v službo, nekaj nam jih je predsta-
vilo svoj poklic. Obiskali smo šiviljo, se srečali z vzgojiteljico 
in zobno asistentko. V okviru projekta Starosti prijazna obči-
na smo se povezali z Društvom upokojencev za Selško dolino. 
Njihove članice smo prosili, če bi nam nakvačkale in napletle 
oblačila za dojenčke. Prijazno so se odzvale na našo prošnjo 
in izdelale 36 kompletov oblačil za dojenčke. Prinesle so jih 
otrokom in jim tudi pokazale, kako so nastala. V zahvalo smo 
jim pripravili nastop s petjem pesmic in plesom, v eni od sku-
pin so jih povabili na čajanko. 
Leto še ni končano, načrtovanih imamo še nekaj medgenera-
cijskih srečanj. Starejši otroci bodo za mlajše pripravili orien-
tacijski pohod, za stare starše bodo zaigrali predstavo Zrcalce. 
Obiskali bomo gasilske veterane v PGD Selca. Folklorna sku-
pina bo za starejše občane nastopila v CSS Škofja Loka, starej-
ša skupina bo obiskala stanovalce Doma upokojencev Petrovo 
Brdo. Vzgojiteljice smo vesele dobrega odziva na srečanja v vrt-
cu. Ob marsikaterem dogodku smo z otroki začutili, kako lepo 
je, če drug drugemu nekaj podarimo. In da je najlepše, kadar 
drug drugemu podarimo delček sebe.

Medgeneracijsko sodelovanje v Vrtcu Železniki
Želimo, da otroci pridobijo pozitivne izkušnje z ljudmi različnih starosti.

Dojenčki v novih oblačilih

Otroci in članici društva upokojencev pri peki piškotov

Rodile so: Barbara Pfajfar iz Železnikov Tevža, Katja Levanič iz Železnikov Živo, Mateja Potoč-
nik iz Zabrekev Jana, Irma Cigale iz Potoka Gabriela, Tanja Ferenčak iz Železnikov Tijana, Petra 
Koblar iz Železnikov Luka, Katarina Demšar iz Martinj Vrha Tineta, Sabina Filipović iz Železni-
kov Milo, Ana Podrekar iz Selc Žana, Petra Guduraš s Studena Glorio, Urška Petrovčič iz Martinj 
Vrha Blaža, Petra Primožič iz Železnikov Izaka in Maja Kejžar iz Spodnje Sorice Jakoba.
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!
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Na smučiščih je v teh dneh precej bolj živahno kot sicer, saj 
učenci in dijaki uživajo v zimskih počitnicah. Podobno kot na 
drugih slovenskih smučiščih so tudi na Rudnem in Soriški 
planini ob mili zimi, ki je tudi skopa s snegom, vložili precej 
napora v ureditev prog, saj so bili tudi pogoji za umetno za-
sneževanje težki. Na Soriški planini sta do nedavnega obrato-
vali le otroška vlečnica Lucija in vlečnica Slatnik, pred dnevi 
pa jim je uspelo zasnežiti še tretjo progo, tako da so pognali še 
vlečnico Sedlo. "Medtem ko je bil januarski obisk primerljiv z 
lanskim, saj smo tudi lani polno obratovali šele konec januar-
ja, je v februarju za zdaj približno 30 odstotkov manjši obisk," 
nam je konec minulega tedna zaupala direktorica Turistične-
ga centra Soriška planina Polona Golija. V tem tednu izvajajo 
počitniške smučarske tečaje, možno je tudi sankanje, sobota, 
22. februarja, pa bo pustno obarvana.
V zadnjih dneh decembra, ko so vstopili v smučarsko sezono, so 
odprli tudi lesen hotel, ki so ga gradili dobra tri leta. Vanj so vlo-
žili okoli 1,3 milijona evrov. Poimenovali so ga Penzion Lajnar, v 
njem pa je deset sob, v katerih lahko namestijo štirideset oseb, ter 
restavracija. Skupaj z Gostiščem Brunarica lahko na Soriški pla-
nini sprejmejo 70 gostov. V času zimskih počitnic na Gorenjskem 
imajo po podatkih Polone Golija kapacitete skoraj popolnoma za-
sedene (90-odstotno), medtem ko je za čas drugega tedna počitnic 
ob 70-odstotni zasedenosti še nekaj prostih sob. 

NA RUDNEM KAR TRISTO TEČAJNIKOV

Na smučišču na Rudnem v teh dneh izvajajo še zadnje smu-
čarske tečaje. Preko Športnega društva (ŠD) Buldožerji bo tako 
v tej sezoni smučarsko znanje pridobivalo kar 180 otrok, po-
leg tega pa se je okoli 120 otrok vključilo še v tečaje Športnega 
društva Dražgoše. Mirko Gartner, predsednik ŠD Buldožerji, 
letošnjo sezono ocenjuje kot uspešno. Pri tečajih so dosegli za-
stavljeni plan, poleg tega imajo 58 otrok še v alpski šoli. Letos 
so zaznali tudi velik porast treningov različnih smučarskih 
klubov, pred kratkim pa so gostili celo mlade smučarje iz Av-

stralije, Kanade, Kitajske, Srbije ..., ki so trenirali za Pokal Loka. 
V začetku februarja je na Rudnem prvič potekala FIS-tekma 
v paralelnem slalomu z mednarodno udeležbo mladih smu-
čarjev nad 17 let. Gostijo različne sindikalne tekme, sicer pa 
ŠD Buldožerji prireja tudi Pokal Rudna v veleslalomu. Na prvi 
tekmi je bilo okoli 70 smučarjev, na drugi še deset več, tretja, 
zadnja tekma pa bo na vrsti zadnjo soboto v februarju.
Otroški smučarski park s 70 metrov dolgo otroško vlečnico, ki so 
ga uredili pred to sezono, se je po besedah Gartnerja izkazal za 
odlično pridobitev. Namenjen je učenju prvih smučarskih zavo-
jev, s čimer so deloma razbremenili daljšo, zahtevnejšo progo, 
otroci pa so ob prehodu nanjo bolje pripravljeni. "Med počitni-
cami se nadejamo dobrega obiska. Zasnežena je tudi sankaška 
proga," je dejal Gartner. Če bodo vremenske razmere ugodne, 
bodo obratovali do sredine marca. 

Med zimskimi  
počitnicami na sneg
Tako na Rudnem kot tudi na Soriški planini 
se v teh dneh nadejajo dobrega obiska.

Na Soriški planini je bil januarski obisk primerljiv z lanskim, v prvi 
polovici februarju pa je bil 30 odstotkov manjši. / Foto: Gorazd Kavčič

Otroški smučarski park na Rudnem / Foto: arhiv ŠD Buldožerji
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Članski selekciji rokometašev je očitno 
uspelo ujeti pravo mešanico izkušenj 
in mladosti, da pod taktirko izkušene-
ga domačega stratega Agrona Šefketija 
trenutno zasedajo drugo mesto v 2. DRL, 
ob tem pa so prijetno presenetili vse, ko 
so se prek RK Grosuplje prebili še med 
16 najboljših ekip v Pokalu Slovenije. Kje 
so razlogi za tak preporod, smo se po-
govarjali s trenerjem in igralci članske 
ekipe RD Alples.
Agron Šefketi je več let uspešno igral za 
RD Alples, sedaj pa že sedem let kot tre-
ner sodeluje v društvu. Najprej smo ga 
vprašali, v kateri vlogi se bolje počuti, v 
tisti na igrišču ali v tisti ob njem. ''Kot 
vsakemu, ki je kdaj igral rokomet, je tudi 
meni ljubše igrati, ko pa sem videl, da to 
ne gre več, sem se odločil za trenerstvo 
in tudi v tem poklicu zelo uživam.'' Kje 
on vidi razloge za letošnje uspešne pred-
stave? ''Pričakovanja pred sezono niso 
bila visoka, tihi cilj je bil sicer kot vsako 
leto 1. B liga. Letos pa se nam je ''poklo-
pilo'', kot radi rečemo, sestavili smo zelo 
dobro ekipo, rezultati so prišli s trdim 

delom, fantje uživajo v igri in za zdaj 
smo res lahko zelo zadovoljni.''
Šefketi je tudi dejal, da je z delom svojih 
igralcev za zdaj zadovoljen, saj dobro delo 
kažejo rezultati, je pa kljub temu še kar 
nekaj prostora za napredek. Ob dejstvu, 
da letos ekipo sestavlja kar nekaj igralcev 
iz Škofje Loke, se poraja tudi vprašanje, 
kakšno je vzdušje v slačilnici. ''Situacija 
niti ni taka, kot si morda kdo misli, pri-
bližno polovica je domačih igralcev in 
polovica igralcev iz Škofje Loke. Zame je 
vsak igralec, ki igra za RD Alples in da na 
igrišču svoj maksimum, domač igralec. 
Najpomembnejša stvar je, da se igralci 
med sabo odlično razumejo.''
Kot je bilo omenjeno že v uvodu, se je RD 
Alples letos prebil tudi med 16 najboljših 
ekip v Pokalu Slovenije. Mediji so to na-
vajali kot veliko presenečenje, Agron pa 
se s tem ne strinja. ''Ne moremo reči, da 
smo presenetili, saj smo potihoma pri-
čakovali, da lahko Grosuplje doma pre-
magamo, ker se nam nasprotnik ni zdel 
pretežak. Tekma pa je bila težka, to smo 
lahko videli, dveh podaljškov ne vidimo 
na vsaki tekmi, na koncu pa naša zma-
ga in nov nasprotnik: Slovenj Gradec iz 1. 

NLB lige. Kaj reči? Pustimo se preseneti-
ti.'' Vendarle je na prvem mestu ligaško 
tekmovanje, kjer prvi dve mesti prinaša-
ta preboj v 1. B državno rokometno ligo.
Šefketija smo vprašali, če bi si za nasle-
dnjo sezono želel kakšne okrepitve, saj 
na desnem zunanjem položaju nimajo 
levorokega igralca. ''Težko in nehva-
ležno je tako stvar oceniti sredi tekoče 
sezone, ampak glede na to, da smo letos 
odigrali kar nekaj pripravljalnih tekem 
s 1. B-ligaši in smo videli, da se z nji-
mi lahko kosamo, mislim, da bi se bila 
ta ekipa sposobna obdržati v 1. B ligi ali 
celo napasti sredino lestvice. Bi nam pa 
kljub temu levičar na zunanji poziciji 
prišel še kako prav.''
V nadaljevanju smo za nekaj besed pro-
sili še vratarja in dolgoletnega člana 
članske ekipe Tomaža Gartnarja in naj-
prej je strnil svoje misli o pokalni tekmi 
proti RK Grosuplje, na kateri so fantje 
odigrali kar dva podaljška. ''Nedvomno 
ena boljših, če ne kar najboljša tekma 
v moji karieri, saj še nikoli nisem igral 
dveh podaljškov. Že po 60 minutah so 
bili igralci obeh ekip zelo utrujeni, saj 
je šlo res 'na nož', ampak je bilo to ne-
kaj najlepšega, saj se nam je na kon-
cu uspelo izvleči in smo po zgrešenem 
strelu gostov lahko začeli slaviti. Pono-
sni smo na to, da smo premagali 1. B-li-
gaša!'' Potrdil je besede Agrona Šefketija, 
da v ekipi vlada odlično vzdušje in da 
se fantje med sabo zelo dobro razumejo.
Sledi pa obdobje, v katerem bodo fantje 
odigrali kar nekaj gostovanj, in Tomaža 
smo vprašali, kako na igralce vpliva-
jo dolge vožnje na gostovanja. ''Res je, 
da so dolga gostovanja velik minus, po 
drugi strani pa nam ni težko preživeti 
nekaj časa na avtobusu, saj smo res do-
bra ekipa, med sabo se super razume-
mo in nam tudi vožnja hitro mine.''
Za konec sem fante povprašal, če ima 
kdo kakšen poseben ritual pred tekmo. 
Krožni napadalec Nejc Stojanovič mi je 
kot iz topa odgovoril: ''Rožnato perilo in 
rožnate nogavice pa gremo po zmago.''
Ko potegnem črto pod intervju, lahko 
zaključim, da v ekipi zares vlada odlič-
no vzdušje in da v prihodnosti nobeni 
ekipi ne bo lahko osvajati točk v Žele-
znikih.

Iz sezone v sezono boljši rokometaši Alplesa
Članska selekcija Rokometnega društva Alples v letošnji sezoni doživlja preporod.

Članska selekcija pod taktirko izkušenega domačega stratega Agrona Šefketija trenutno 
zaseda drugo mesto v 2. državni ligi.
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V Železnikih so sredi decembra razglasili najboljše športnike 
minulega leta. Na tradicionalni, že 22. prireditvi, ki poteka pod 
okriljem Občine Železniki, izvaja pa jo Javni zavod Ratitovec 
(JZR), so župan Anton Luznar, direktor JZR Gregor Habjan in 
predsednik strokovnega sveta za šport pri JZR Boris Kavčič po-
delili 13 priznanj športnikom, športnim delavcem in društvom.
Zlate plakete za najboljšega športnika se je že tretje leto zapo-
red razveselil smučarski skakalec Domen Prevc. V lanski sezoni 
je v skupnem seštevku svetovnega pokala s 542 točkami zase-
del 13. mesto. Zlato plaketo za športnega delavca je prejel Janez 
Habjan, ki je leta 1996 skupaj s še nekaj somišljeniki ustanovil 
Konjeniški klub Ratitovec Železniki in ga šestnajst let tudi vodil, 
zlati plaketi za športna društva pa Rokometno društvo Alples, 
ki je praznovalo 60-letnico rokometa v Selški dolini, in Športno 
društvo Dražgoše, ki je praznovalo tridesetletnico delovanja. 
S srebrnimi plaketami so nagradili nogometaša Klemna 
Šturma, plavalko Majo Lotrič in košarkarico Mojco Jelenc, z 
bronastimi pa gorskega tekača in turnega smučarja Tineta 
Habjana, smučarko Nino Drobnič in strelko Anjo Prezelj. Ko-

lesarka Simona Gaser, ki je na specialni olimpiadi osvojila 
zlato in bronasto medaljo, je prejela priznanje za posebne do-
sežke v športu, plavalka Lana Arko in smučarska skakalka 
Nika Prevc pa priznanji za perspektivno mlado športnico.

Športnik leta znova Domen Prevc
Na prireditvi Športnik leta trinajst priznanj športnikom, športnim delavcem  
in društvom.

Prejemniki priznanj; manjkata Anja Prezelj in Mojca Jelenc, ki ju ni 
bilo na prireditvi. / Foto: Gorazd Kavčič

ABC Dealership Dealer Road
Dealer City
ABC 1DE

Tel: xxx xxxx xxxx
www.suzukidealer.com

Kombinirana poraba goriva in izpusti CO2: 6,1-7,7 l/100 km in 139-174 g/km, emisijska stopnja: EURO6, specifična emisija dušikovih oksidov (NOx): 0,0073-0,0319 g/km, trdi delci: 0,00019-0,00065 g/km, število 
delcev: 0,55-3,16 E11/km. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti 
zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Vse nadaljnje informacije o specifični porabi goriva in specifičnih emisijah 
CO2 iz novih osebnih vozil najdete v Priročniku o varčni porabi goriva in emisijah CO2, ki ga lahko brezplačno pridobite pri pooblaščenem SUZUKI partnerju in na spletni strani www.suzuki.si. 

Akcija velja do 31.3.2020. Do zgoraj navedenih akcijski ugodnosti so upravičeni tisti kupci novih vozil Vitara, ki jim bo v obdobju akcije izstavljen račun in bo vozilo tudi registrirano.  
* Podaljšano jamstvo 3 + 2 leti je vključeno v Suzuki Financiranje. Več na www.suzuki.si.

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

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

ABC Dealership Dealer Road
Dealer City
ABC 1DE

Tel: xxx xxxx xxxx
www.suzukidealer.com

Kombinirana poraba goriva in izpusti CO2: 6,3-7,5 l/100km in 142-169 g/km, emisijska stopnja: EURO6, specifična emisija dušikovih oksidov (NOx): 0,0075-0,0334 g/km, trdi delci: 0,00027-0,00086 g/km, število 
delcev: 0,059-2,46 E11/km. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju 
kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Vse nadaljnje informacije o specifični porabi goriva in specifičnih 
emisijah CO2 iz novih osebnih vozil najdete v Priročniku o varčni porabi goriva in emisijah CO2, ki ga lahko brezplačno pridobite pri pooblaščenem SUZUKI partnerju in na spletni strani www.suzuki.si.

Akcija velja do 31.3.2020. Do zgoraj navedenih akcijski ugodnosti so upravičeni tisti kupci novih vozil SX4 S-Cross, ki jim bo v obdobju akcije izstavljen račun in bo vozilo tudi registrirano.  
* Podaljšano jamstvo 3 + 2 leti je vključeno v Suzuki Financiranje. Več na www.suzuki.si.
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Prireditve v februarju, marcu in aprilu

Sobota, 22. 2. 2020 • Igrišče Zali Log, ob 15. uri

OTROŠKI PUSTNI KARNEVAL 

Kulturno turistično društvo Zali Log, T: 031 856 968

Sobota, 22. 2. 2020 • Dražgoše, ob 21. uri
PUSTOVANJE V DRAŽGOŠAH  Z ANSAMBLOM KVARTET ZA 5

Kulturno turistično društvo Dražgoše, T: 031 609 942

Nedelja, 23. 2. 2020 • Dražgoše, ob 14. uri

OTROŠKO PUSTOVANJE V DRAŽGOŠAH Z IGRO ZRCALCE

Kulturno turistično društvo Dražgoše, T: 031 609 942

Sobota, 29. 2. 2020 • odhod izpred pošte v Železnikih, ob 6. uri

17. TURNI SMUK IN 14. POHOD S KRPLJAMI SORIŠKA PLANINA – 
RATITOVEC – PRTOVČ

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

Torek, 3. 3. 2020 • Galerija Muzeja Železniki, ob 18.30
NASTOP KITARISTOV GLASBENE ŠOLE ŠKOFJA LOKA: »OH KITARA,  
KDO TE MARA!«

Glasbena šola Škofja Loka, W: www.gsskofjaloka.si

Sreda, 11. 3. 2020 • pred Plnado v Železnikih, ob 18. uri

LUČ V VODO

Turistično društvo Železniki, T: 031 876 535

Sreda, 11. 3. 2020 • Športna dvorana Železniki, ob 19. uri

POKAL SLOVENIJE – ČLANI 1/8 FINALA; RD ALPLES ŽELEZNIKI  
– RK POMURJE

Rokometno društvo Alples Železniki, T: 040 353 033

Petek, 13. 3. 2019 • Muzej Železniki, ob 19. uri

OTVORITEV RAZSTAVE SLIK: EDI IN NJEGOVE AKVARELISTKE   
(LIKOVNA SKUPINA EDI SEVER: MIRA GOLJA, IVANKA KEBER,  
IVANKA PREZELJ, IRENA KNAPIČ)

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

Sobota, 14. 3. 2020 • Športna dvorana Železniki, ob 19. uri

2. DRŽAVNA LIGA – ČLANI 13. KROG; RD ALPLES ŽELEZNIKI – RK SEVNICA

Rokometno društvo Alples Železniki, T: 040 353 033

Sobota, 21. 3. 2020 • Bazen  Železniki, ob 20. uri
VIDRA NI RIBA: KONCERT PANTALOONS

Kulturno društvo Rov Železniki  W: www.rov-drustvo

 Sobota, 28. 3. 2020 • Kulturni dom Železniki, od 10. do 16. ure
3. FESTIVAL CVETNONEDELJSKIH BUTAR

Turistično društvo Železniki, T: 031 876 535

Sobota, 4. 4. 2020 • Športna dvorana Železniki, ob 19. uri

2. DRŽAVNA LIGA – ČLANI 13. KROG; RD ALPLES ŽELEZNIKI  
– RK POMURJE

Rokometno društvo Alples Železniki, T: 040 353 033

Sobota, 4. 4. 2020 • Dvorana na Češnjici, ob 20. uri
KONCERT: KVATROPIRCI & MAJA BERCE

Kvartopirci W: www.kvatropirci.com 

Ponedeljek, 13. 4. 2020 • po ulicah Železnikov z zaključkom v Kulturnem 
domu Železniki, ob 14. uri

KOVTRE ŠIVAT

Turistično društvo Železniki, KUD France Koblar, T: 031 876 535 

Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka
• Krajevna knjižnica Železniki, T: 04 51 01 490,  
E: zelezniki@knjiznica-skofjaloka.si

Četrtek, 20. 2. 202, ob 19. uri

POTOPISNO PREDAVANJE: COLORADO TRAIL – Z GORSKIM KOLESOM 
ČEZ SKALNO GOROVJE (MARJAN MODERC)

Sreda, 26. 2. 2020, ob 17. uri

LUTKOVNA DELAVNICA: NAGAJIVI ŠKRAT (DRAGICA TOPLIŠEK TUŠAR)

Četrtek, 27. 2. 2020, ob 17. uri

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

Sreda, 4. 3. 2020, ob 17. uri

DELAVNICA ZA OTROKE (SAŠA AMBROŽIČ)

Četrtek, 5., 12., 19. in 26. 3. 2020, ob 18. uri

DELAVNICA ZA ODRASLE: KALIGRAFIJA (MOJCA KOS)

Torek, 10. 3. 2020, ob 19. uri

STROKOVNO PREDAVANJE: EKOLOŠKI VRT BREZ PREKOPAVANJA, 
OKOPAVANJA IN PLETJA (JERNEJA JOŠAR)

Sreda, 11. 3. 2020, ob 17. uri

URA PRAVLJIC: MAČKA IN MIŠ (TATJANA ŠMID)

Četrtek, 12. in 26. 3. 2020, ob 17. uri

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

Sreda, 18. 3. 2020, ob 17. uri

LUTKOVNA PREDSTAVA ZA OTROKE: SAPRAMIŠKA (KUD FRANCE 
KOBLAR ŽELEZNIKI)

Sreda, 25. 3. 2020, ob 17. uri

LUTKOVNA DELAVNICA: REGRATOVA LUČKA (DRAGICA TOPLIŠEK TUŠAR)

Sreda, 1. 4. 2020, ob 17. uri

DELAVNICA ZA OTROKE (SAŠA AMBROŽIČ)

Sreda, 8. 4. 2020, ob 17. uri

URA PRAVLJIC (TATJANA ŠMID)

Četrtek, 9. in 23. 4. 2020, ob 17. uri

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

Sreda, 15. 4. 2020, ob 17. uri

URA PRAVLJIC (TATJANA BERONCELJ)



PRIREDITVE | 31 

CVETJE IN DARILA KLAVDIJA
Studeno 22c, 4228 Železniki

t: (04) 514 73 57
t: 041 738 751
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Na tradicionalni pohod v soju bakel se je iz Selc in Dolenje 
vasi podalo okoli 150 pohodnikov, kar je največ doslej, je bil 
zadovoljen predsednik Turističnega društva Selca Tomaž Ha-
bjan. Pohodniki iz obeh krajev so se kot običajno srečali pod 
Babnikom, kjer so se lahko pogreli s čajem in kuhanim vi-
nom ter uživali ob ognjemetu.
Na cilju so razglasili tudi najboljše mlade ustvarjalce na likov-
nem natečaju, v okviru katerega so učenci Podružnične šole 
Selca ustvarjali na temo Ratitovca. Njihove izdelke so ocenili 
v okviru Štefanovega sejma. Razstavili so jih v selškem kul-
turnem domu, glasovalo pa je 156 obiskovalcev. Med prvošolci 
so jih najbolj navdušili Lejla Šolar, Zoja Megušar in Katarina 
Nastran, v drugem razredu Miha Trajkovič, Vita Kavčič in Tija 
Županec, v tretjem Maja Trajkovič, Manca Podrekar in Alja 
Mohorič, med četrtošolci so se najbolj izkazali Tomaž Krmelj, 
Mojca Gaber in Zoja Mohorič ter med petošolci Neža Habjan, 
Nika Mohorič in Patrik Županec. 

Letošnja Baklada  
najbolje obiskana
Turistično društvo Selca je na prvi dan 
novega leta že šestnajsto leto zapored 
priredilo Baklado. 

Na pohod v soju bakel se je tokrat odpravilo okoli 150 pohodnikov.  
/ Foto: arhiv TD Selca

V okviru likovnega natečaja so učenci ustvarjali na temo Ratitovca.  
/ Foto: arhiv PŠ Selca

Pika, greva 
na krofe!! 
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LZainteresirane vabimo, da pošljete pisno prijavo z življenjepisom na spodnji naslov:
DOMEL d.o.o., Otoki 21, 4228 Železniki

ali po elektronski pošti: prosnje@domel.comrem Ipsum
LZainteresirane vabimo, da pošljete pisno prijavo z življenjepisom na spodnji naslov:

DOMEL d.o.o., Otoki 21, 4228 Železniki
ali po elektronski pošti: prosnje@domel.comrem Ipsum

LZainteresirane vabimo, da pošljete pisno prijavo z življenjepisom na spodnji naslov:
DOMEL d.o.o., Otoki 21, 4228 Železniki

ali po elektronski pošti: prosnje@domel.comrem Ipsum


