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Načrtujejo novo obrtno cono
Letošnji Teden obrti in podjetništva na Loškem so zaključili s srečanjem z obrtniki in
podjetniki v Železnikih ter pogovorom o razvojnih izzivih podjetništva.

ANA ŠUBIC
Razvojna agencija Sora (RAS) in Območna obrtno-podjetniška zbornica (OOZ)
Škofja Loka sta med 12. in 19. majem ob
finančni podpori vseh štirih občin s Škofjeloškega priredili tradicionalni Teden
obrti in podjetništva na Loškem. »Naš
namen je z različnimi promocijskimi
in vsebinskimi dogodki približati obrt
in podjetništvo čim širšemu krogu ljudi,
da med njimi spodbudimo podjetniško
miselnost ter posredno tudi razvoj obrti
in podjetništva na našem območju,« je
pojasnil direktor RAS Gašper Kleč. Pripravili so pester program za različne
ciljne skupine, med drugim tudi tiskovno konferenco županov, na kateri je sodeloval tudi železnikarski župan Anton
Luznar, ter zaključno srečanje z obrtniki
in podjetniki v Železnikih.

POMEMBNO JE POVEZOVANJE

V sklopu letošnjega Tedna obrti in podjetništva so posebno pozornost namenili prav občini Železniki. Po Klečevih
besedah gre namreč za eno od gospodarsko močnejših gorenjskih občin, saj
ima 580 podjetij, od tega 106 gospodarskih družb ter 287 samostojnih podjetnikov, ter 2.601 zaposleno osebo po delovnem mestu s povprečno neto plačo
1.222 evrov (leto 2021). Zaradi uspešnih
podjetij je brezposelnost v občini izredno nizka. Tudi Marko Lotrič, generalni direktor Lotrič Meroslovja in novi
predsednik OOZ Škofja Loka, je poudaril, da je gospodarstvo v Železnikih zelo
močno razvito, zato je potreben tesen
stik z občino in ostalimi institucijami.
»Pomembno je povezovanje med vsemi štirimi občinami, RAS, gospodarsko
zbornico, Šolskim centrom in ostalimi

S pogovora o izzivih podjetništva: direktor Lotrič Meroslovja in novi predsednik OOZ Škofja
Loka Marko Lotrič, župan Anton Luznar in direktor Razvojne agencije Sora Gašper Kleč

deležniki. Pomembno je tudi, da kot
zbornica poiščemo odgovore na potrebe
obrtnikov in podjetnikov, da pridobimo
občutke, mnenja in predloge naših članov ter jih smiselno povzamemo in prenesemo naprej – tudi na raven države,«
je pristavil Lotrič.

PROSTORSKI NAČRT DO ZAČETKA
PRIHODNJEGA LETA

Na zaključnem srečanju so udeleženci
obiskali tri uspešna podjetja v poslovni
coni Alples: Mebor, Lotrič Meroslovje in
samostojnega podjetnika Darka Gateja,
nato pa je sledil še pogovor z županom
Luznarjem o razvojnih izzivih podjetništva v občini Železniki in na Škofjeloškem.
Župan je med drugim poudaril projekt
zagotovitve poplavne varnosti Železnikov. »Veliko industrije je blizu Sore, zato
je ta projekt zelo pomemben, prav tako
pa tudi obvozna cesta, ki jo bodo vzporedno gradili mimo zgornjega dela Železnikov,« je dejal. Velika pridobitev bo
tudi nova obrtna cona, ki jo načrtujejo
na območju od industrijske cone Alples
do zbirnega centra. Postopek umeščanja v prostor vodijo v okviru sprememb
občinskega prostorskega načrta (OPN).
»Naročiti smo morali tudi študijo poplavnih kart in ukrepov, ki je sedaj v recenziji na direkciji za vode, kjer so nam
obljubili, da bo recenzija končana do 20.
junija,« je razložil župan. Ocenjujejo, da
naj bi bil OPN sprejet do začetka naslednjega leta. S predvideno cono bodo za
obrtnike in malo gospodarstvo pridobili dodatnih 15 tisoč kvadratnih metrov
površin. »Za širjenje večjih industrijskih podjetij pa v naši občini ne vidimo
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Odprtje komunalne infrastrukture v
Dašnici

V okviru praznika Občine Železniki se bodo ta mesec zvrstili različni dogodki, med njimi tudi odprtje pločnika, obnovljene ceste
in komunalne infrastrukture v Dašnici, ki je predvideno v petek, 17.
junija, ob 18. uri. Občina je letos končala še drugo fazo projekta,
ki se je začela lani. Na slabih dvesto metrov dolgi trasi so uredili
meteorno in fekalno kanalizacijo, vodovod in javno razsvetljavo,
oporne zidove ob cesti, na koncu pa ob njej zgradili še pločnik in
jo na novo asfaltirali. Dobrih tristo tisoč evrov vredno investicije jo
izvedlo podjetje Euro grad. Spomnimo: prva faza urejanja komunalne infrastrukture v Dašnici je potekala leta 2018. Zgradili so 160
metrov pločnika ter obnovili fekalno in meteorno kanalizacijo in
vodovod med hišnima številkama Dašnica 45 in Dašnica 60. Vrednost del, ki jih je opravilo podjetje Lavaco, je znašala 240 tisoč
evrov. A. Š.

Obisk uspešnih podjetij v poslovni coni v Železnikih
površin,« je dejal Luznar in dodal, da bodo zasledovali trajnostni razvoj in težili k čim večji samooskrbi s hrano, zato si ne
želijo velikih posegov na kmetijska zemljišča.
Po županovih besedah je nadvse pomembna tudi glavna cesta do Škofje Loke, ki se ji sicer obeta rekonstrukcija, a direkcija za infrastrukturo še vedno ni našla skupnega jezika z
vsemi lastniki zemljišč, ki jih bo treba odkupiti. Župan upa,
da bo čim prej prišlo do pridobitve zemljišč in izgradnje sodobnejše povezave do Škofje Loke.

ZA USPEŠEN RAZVOJ GOSPODARSTVA

»Največji izzivi v občini Železniki so povezani s prostorsko
stisko, zaradi česar je kakovosten prostorski plan še toliko
pomembnejši,« je poudaril Marko Lotrič. Pristavil je, da bi
s selitvijo obrtnikov in malih podjetnikov v obrtno-poslovne
cone rešili marsikateri izziv; ne nazadnje so ulice stanovanjskih naselij hitro preozke, ko vanje zapelje tovornjak. Opozoril je tudi na pomen ustrezne cestne infrastrukture, potrebo
po dolgoročnem načrtu razvoja gostinstva in turizma ter potrebo po dodatnih stanovanjskih enotah, s katerimi bi lažje
pritegnili talente v Selško dolino. Lotrič je tudi spomnil, da
je za uspešen razvoj gospodarstva nujen kakovosten razvoj
drugih sistemov, vključno z zdravstvom, vzgojo in izobraževanjem … »Samo s stalnim sodelovanjem vseh deležnikov
lahko nadaljujemo pozitivni trend razvoja našega okolja,« je
prepričan.
Lotriča, novega predsednika OOZ Škofja Loka, smo povprašali
še, kako si predstavlja vlogo zbornice v prihodnje. Kot je napovedal, se nameravajo osredotočiti na ustvarjanje poslovnega okolja, ki bo zanimivo in stimulativno za mlade, zastopanje interesov njihovih članov prek Obrtno-podjetniške
zbornice na državni ravni ter izobraževanje in povezovanje.

V drugi fazi so na slabih dvesto metrov dolgem odseku zgradili
pločnik, obnovili cesto in uredili komunalno infrastrukturo.
/ Foto: Gorazd Kavčič

Obvestilo za dijake z odličnim
uspehom v vseh letih šolanja
Tudi ob letošnjem občinskem prazniku, ki ga bomo praznovali 30.
junija, bo Občina Železniki podelila priznanja učencem, ki so dosegli izjemen uspeh v vseh razredih osnovne šole, in dijakom, ki
so dosegli odličen uspeh v vseh letnikih srednje šole. Občina za
podatke zaprosi osnovno šolo in srednje šole. Z vseh srednjih šol
podatka ne dobimo, zato prosimo dijake, ki zaključujejo srednjo
šolo in so bili odlični v vseh letnikih, da to sami sporočijo Občini Železniki, in sicer na tel. št. 04 5 000 000 ali e-naslov: uprava@obcina.zelezniki.si, najkasneje do 13. 6. 2022. Tako bomo
lažje prišli do vseh podatkov in odličnjakom podelili priznanja.
Občina Železniki

Slovesnost ob občinskem prazniku

Potem ko je slavnostna akademija ob prazniku Občine Železniki
zaradi epidemije dve leti zapored potekala v okrnjenem obsegu, bo letošnja slovesnost s podelitvijo priznanj znova odprtega
tipa in namenjena širši javnosti. Slavnostna akademija, na kateri
bodo podelili priznanja občinskim nagrajencem ter odličnjakom
iz osnovnih in srednjih šol, bo v četrtek, 30. junija, ob 20. uri v
Športni dvorani Železniki. V kulturnem programu bosta nastopila
Pihalni orkester Alples in družina Triler. A. Š.

4 OBČINSKE NOVICE

Z gradnjo malih čistilnih naprav velja pohiteti
Na aprilski seji so občinski svetniki med drugim potrdili strategijo razvoja Občine
Železniki za naslednjih sedem let, nekoliko višje cene komunalnih storitev pa tudi
spremembe pravilnika o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav.
ANA ŠUBIC
Osrednja točka 23. redne seje občinskega sveta, ki je potekala 21. aprila, je
bila obravnava Strategije razvoja Občine Železniki za obdobje 2022–2028. Nov
razvojni dokument so svetniki pozitivno sprejeli in potrdili, več o njem pa na
straneh 6 in 7.
Po sklepu občinskega sveta so z majem
stopile v veljavo nove cene oskrbe z vodo
ter odvajanja in čiščenja komunalne
odpadne vode. Račun za objekt z mesečno porabo 15 kubičnih metrov vode, ki
je priključen na javni vodovod Železniki
in javno kanalizacijo, bo po novem znašal 31,89 evra, kar je 2,8 odstotka ali 0,88
evra več kot doslej, za objekte s štirimi
osebami in vgrajeno greznico pa se bo
znesek na mesečni položnici zvišal za
11,3 odstotka ali 1,53 evra na 15,07 evra.
Kot je pojasnila občinska svetovalka za
komunalno dejavnost in vodja režijskega obrata Saša Lazar, so pri izračunu
cen upoštevali tudi poračun, na višino
omrežnine pa vplivata amortizacija, ki
se povečuje predvsem zaradi investicij
v komunalno infrastrukturo, in število
vodomerov na sistemu. Poleg tega na
ceno storitev vplivajo tekoči stroški in
količina dobavljene vode.

SUBVENCIJE ZA MALE ČISTILNE NAPRAVE BODO IZ LETA V LETO NIŽJE

Občinski svet je sprejel spremembe
pravilnika o dodeljevanju nepovratnih
finančnih sredstev za izgradnjo malih
komunalnih čistilnih naprav v občini
Železniki. Največja sprememba je pri
kriteriju sofinanciranja, ki je doslej
znašalo 250 evrov na populacijsko enoto in največ petdeset odstotkov nabavne
vrednosti male čistine naprave. Kot je
pojasnila Saša Lazar, je imela komisija težave pri določanju pravega zneska
in se je pokazala potreba po natančneje
določenem znesku sofinanciranja. Po
novem bo subvencija znašala štirideset
odstotkov nabavne vrednosti, a največ
1200 evrov za objekt, a jo bodo od prihodnjega leta dalje vsako leto znižali za

pet odstotkov, kar naj bi občane na območjih brez javne kanalizacije spodbudilo k čim hitrejši vgradnji malih čistilnih naprav. Saša Lazar je povedala, da
so se v začetnem obdobju po letu 2011,
ko so sprejeli pravilnik o sofinanciranju
in je država postavila rok za vgradnjo
čistilnih naprav, številni občani lotili
te investicije, nakar je prišlo do sprememb in je interes upadel. Tako so nekaj let zapored imeli zgolj po eno vgrajeno malo čistilno napravo, lani pa so
po dolgem času gradnjo znova sofinancirali sedmim občanom. Po novem bo
sicer možno tudi sofinanciranje male
čistilne naprave pri objektu na območju
z zgrajeno javno kanalizacijo, a priključitev nanjo tehnično ni mogoča.

POMOČ NA DOMU VSE BOLJ ISKANA

Svetniki so soglašali tudi z uskladitvijo
cene storitve pomoči na domu, ki jo je
na podlagi pravilnika o metodologiji za
oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev predlagal izvajalec – Center slepih,
slabovidnih in starejših Škofja Loka.
Ekonomska cena po novem znaša 24,53
evra na uro oz. 0,61 evra več kot doslej,
cena za uporabnika pa ostaja pet evrov.
Število starostnikov iz občine Železniki,
vključenih v pomoč na domu, se povečuje. Lani je storitev uporabilo povprečno 22 uporabnikov na mesec, skupno pa
jih je bilo v pomoč vključenih 38 (predlani 29 in v letu 2019 33 uporabnikov),
od tega je bilo dobre tri četrtine žensk.
Največ, skoraj 40 odstotkov uporabnikov je bilo v starosti od 65 do 79 let,
približno tretjina je bila starih od 80 do
89 let, dobra četrtina pa je imela 90 in
več let. V tej starostni skupini beležijo
velik porast uporabnikov. Prav tako se
je lani povečalo število na novo vključenih uporabnikov; teh je bilo 19, predlani pa devet. Resolucija o nacionalnem
programu socialnega varstva predvideva, da naj bi bilo v pomoč na domu
vključene 3,5 odstotka populacije nad
65 let. V občini Železniki se je odstotek
vključenosti s predlanskih 2,4 odstotka
lani povečal na tri odstotke. Storitev sta

izvajali dve socialni oskrbovalki, ki sta
mesečno opravili povprečno 186,5 efektivne ure pomoči, od tega več kot polovico pri temeljnih dnevnih opravilih,
tretjino je predstavljala gospodinjska
pomoč, preostalo pa pomoč pri ohranjanju socialnih stikov.

ODLOK O SOFINANCIRANJU ŠPORTA

Svetniki so v drugi obravnavi sprejeli
preglednejši in z zakonodajo usklajen
Odlok o sofinanciranju športa v občini
Železniki. Po novem bodo proračunska
sredstva, ki ne bodo porabljena na razpisu, na predlog župana lahko prenesli v naslednje leto, prav tako je dodan
šport starejših od 65 let.
V Svet Javnega zavoda Ratitovec so za
naslednji mandat 2022–2026 kot predstavnike občine imenovali Borisa Benedičiča, Marka Kosa, Julijano Prevc in
Roka Bajžlja, predstavniki uporabnikov
in zainteresirane javnosti pa so Anže
Kavčič, Blaž Vrhunc, Tomaž Weiffenbach in Jana Bevk. V nadzornem svetu
Toplarne Železniki bo občino v mandatu 2022–2026 zastopal Robert Ravnihar.
Občinski svet je dal tudi pozitivno mnenje o kandidatki za ravnateljico Osnovne šole Jela Janežiča Škofja Loka Marjeti Šmid iz Železnikov.
Po skrajšanem postopku je sprejel spremembe Odloka o ustanovitvi javnega
zavoda na področju vzgoje in izobraževanja ter vzgoje in varstva predšolskih
otrok v občini Železniki. Gre za uskladitev z zakonodajo, ki po novem predvideva devetčlanski svet javnega vrtca oz.
šole, ki ga sestavljajo po trije predstavniki ustanovitelja, delavcev zavoda (prej
pet predstavnikov) in staršev.

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA

Potrdili so tudi zaključni račun občinskega proračuna za leto 2021. Prihodki
so znašali dobrih osem milijonov evrov,
kar predstavlja 92 odstotkov veljavnega
proračuna. Odhodki so bili realizirani
v višini dobrih 7,4 milijona evrov oz.
71-odstotno, na odstopanje pa je najbolj
vplivala manjša realizacija pri investi-
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cijskih odhodkih, ki je znašala 2,8 milijona evrov oz. 54 odstotkov veljavnega
proračuna. Nekatere večje investicije,
denimo tržnico, so namreč prestavili
na letošnje leto, v nekaterih primerih
pa se je gradnja začela kasneje, kot so
načrtovali, na primer pri kolesarski
stezi Železniki–Selca, kjer pretežnega
dela planiranih sredstev niso porabili.
Občina je lani največ sredstev namenila
za šolsko in predšolsko izobraževanje slaba dva milijona evrov, za promet in
prometno infrastrukturo 780 tisoč evrov
in za intervencijske programe 758 tisoč.
Dodatnega zadolževanja ni bilo. Kot je
poročal občinski svetovalec za proračun, finance in gospodarstvo Damjan
Mavri, je stopnja zadolženosti občine
precej nizka, odplačati pa mora še 1,2
milijona evrov kredita.

POZITIVNO MNENJE S PRIDRŽKOM

Predsednik Nadzornega odbora (NO) Občine Železniki Janez Trojar je predstavil
poročilo o opravljenem nadzoru poslovanja Krajevne skupnosti (KS) Davča v letu
2019. NO ji je podal pozitivno mnenje s
pridržkom. Kot je pojasnil Trojar, so bile
s finančnim načrtom predvidene naloge v pretežni meri uspešno realizirane,
pregled pa je pokazal tudi nekatere pomanjkljivosti in nepravilnosti, denimo
pri naročanju blaga in storitev z naročilnicami in zimski službi, kjer so dela
oddali brez upoštevanja določb Zakona o
javnem naročanju. NO je tako KS Davča
podal določena priporočila glede njenega poslovanja, občinski upravi pa je med
drugim predlagal, naj poskrbi za ustrezno informiranje KS glede predpisov.

Šestnajst ovadb zaradi drog
Policija je lani v občini Železniki obravnavala 16
kaznivih dejanj s področja prepovedanih drog.
ANA ŠUBIC
Policisti posvečajo veliko pozornosti
problematiki prepovedanih drog, ki se v
občini Železniki in tudi drugih občinah
na Škofjeloškem poglablja, je na aprilski seji občinskega sveta ob predstavitvi
poročila o varnosti na območju občine
Železniki v lanskem letu povedal načelnik Policijske postaje (PP) Škofja Loka
Sašo Eniko. Zadovoljen je, da je policija
lani na tem področju naredila velik korak naprej, saj so v občini Železniki na
podlagi večletnih spremljanj obravnavali več preprodajalcev, opravili hišne
preiskave in podali 16 kazenskih ovadb.
Gre za zelo specifična kazniva dejanja,
preiskave so dolgotrajne, največ dela
pa imajo z zaseženimi elektronskimi
mediji, na katerih je veliko gradiva za
obdelavo. Eniko pričakuje, da se bo s
preiskavo število obravnavanih zadev
še razširilo.
Načelnik PP Škofja Loka je pohvalil
sodelovanje z Občino Železniki glede
posredovanja informacij o varnostnih
problemih, želijo pa si okrepiti sodelovanje z občani. Poziva jih, naj jim
sporočijo koristne informacije, lahko
tudi na anonimni telefon policije 080
1200. »Informacije je treba deliti. Ko
jih povežemo skupaj, to dobi neko podobo. Za varnost smo odgovorni vsi,«

je poudaril in dodal, da bodo skupaj z
drugimi deležniki morali narediti še
več tudi za preventivo in osveščanje
mladih.
Lani so sicer zabeležili velik porast kaznivih dejanj; bilo jih je 39, predlani pa
17. Porast pripisujejo odprtju občinskih
meja in rahljanju drugih protikoronskih ukrepov ter že omenjenim kaznivim dejanjem s področja drog. Preiskati
so uspeli tri četrtine kaznivih dejanj.
Eniko je posebej omenil kazniva dejanja
zoper premoženje. Policisti opažajo, da
občani še vedno posvečajo premalo pozornosti samozaščitnim ukrepom, saj
vredne stvari puščajo na vidnih in lažje
dostopnih mestih. Obravnavali so tudi
štiri primere družinskega nasilja.
Tudi število prometnih nesreč je lani
rahlo poraslo; zgodilo se jih 32, od tega
ena s smrtnim izidom in pet s hudimi
telesnimi poškodbami. Najpogostejši
vzroki za nesreče so še vedno napačna
smer oz. stran vožnje, premiki z vozilom in neprilagojena hitrost. Policisti
tudi opažajo, da je še vedno veliko alkoholiziranih voznikov in da se udeleženci v prometu premalo zavedajo, kako
na vožnjo vpliva uporaba mobilnega
telefona, ki zelo zmanjša zbranost in
pozornost.

OBČINA ŽELEZNIKI

OBČINA ŽELEZNIKI

Obveščamo vas, da je na spletni strani
Občine Železniki objavljen

Obveščamo vas, da je na spletni strani
Občine Železniki objavljen

JAVNI RAZPIS

JAVNI RAZPIS

finančnih sredstev za spodbujanje razvoja malega
gospodarstva v občini Železniki za leto 2022.

o dodeljevanju nepovratnih finančnih sredstev
za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav
v občini Železniki za leto 2022.

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
(kontakt: Valerija Štibelj, 04/500 00 23). Rok za oddajo prijav je
najpozneje do vključno 30. 9. 2022.

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 (kontakt: Saša
Lazar, 04/500 00 22). Rok za oddajo prijav je najpozneje do
vključno 30. 9. 2022 do 12. ure.

mag. Anton Luznar, župan

mag. Anton Luznar, župan
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Zelena dolina modrih ljudi
Občina Železniki ima nov krovni razvojni dokument: strategijo razvoja občine do leta
2028. Razvojni model temelji na načelih trajnostnega razvoja. V okviru treh strateških
ciljev je predvidenih kar 115 različnih projektov in aktivnosti v skupni vrednosti 75,5
milijona evrov.
ANA ŠUBIC
S potrditvijo na aprilski seji občinskega
sveta je Občina Železniki dobila novo
strategijo razvoja za obdobje 2022–2028.
Občina se je leta 2019 odločila pristopiti k
pripravi novega razvojnega dokumenta,
saj se je pretekli iztekel že leta 2015. Župan Anton Luznar je imenoval projektno
skupino pod vodstvom podžupana Mateja Šubica, ki je najprej opravila analizo in
anketo med občani o zadovoljstvu z življenjem v njihovi občini ter nato konec
lanskega leta predstavila osnutek strategije, ki so jo nato nadgradili s pomočjo
zunanjih strokovnjakov iz radovljiškega
podjetja K&Z, svetovanje za razvoj.
Krovni razvojni dokument občine za
naslednjih sedem let je svetnikom
predstavila Slavka Zupan iz omenjenega podjetja. Kot je dejala, strategija naslavlja vsa področja, za katera je
pristojna občina, in ključne teme, ki so
jih občani poudarili v anketi: poplavna
varnost, kolesarske poti, problematika
drog, obvoznica, dom starejših …
Občina Železniki se s koeficientom razvitosti 1,18 uvršča na 18. mesto med 212
občinami. Cilj je zadržati ali še izboljšati
to pozicijo. Občina, ki je v drugi polovici
lanskega leta imela 6.699 prebivalcev,
je po besedah Zupanove demografsko
v zelo dobri kondiciji, a se prebivalstvo
zelo hitro stara, opazen je tudi skrb

Ključno sporočilo vizije razvoja Občine Železniki za obdobje 2022–2028: Občina Železniki
kot jedro Selške doline je prodorno okolje, ki omogoča zdravo bivanje, modro gospodarjenje
in pristno doživljanje podeželja na pragu Alp. / Foto: Gorazd Kavčič

DVANAJST KLJUČNIH IZZIVOV

V procesu priprave strategije so na temelju pogledov občanov v anketi, mnenj članov projektne skupine in članov odborov
občinskega sveta s pomočjo orodja SWOT
oz. TOWS-analize izluščili 12 ključnih izzivov, ki jih občina prednostno naslavlja
s strategijo. To so prometna dostopnost
in nove oblike mobilnosti, razvoj stori-

Občina Železniki se s koeficientom razvitosti 1,18 uvršča na
18. mesto med 212 občinami. Cilj je zadržati ali še izboljšati to
pozicijo.
vzbujajoč trend odseljevanja v druge občine. Dve tretjini občanov živi na podeželju, zato je treba na območje gledati
celovito, je opozorila. Občina, v kateri je
bilo predlani 2.854 delovnih mest oz. 16
odstotkov več kot leta 2010, velja tudi za
močno gospodarsko središče z zelo nizko brezposelnostjo. Kot zelo perspektivna panoga se kaže turizem. Lani je imela občina petkrat več nočitev turistov in
na voljo trikrat več ležišč kot leta 2017.

tev za mlade in starejše, podnebna tveganja, okoljske obremenitve Železnikov
in Selc, razvoj raznolikih območij, ohranjanje poseljenosti in kmetijske rabe
podeželja, ohranjanje gospodarske moči
in vrhunskih podjetij, profesionalizacija
turizma, prepoznavnost Selške doline in
občine Železniki, vključevanje dediščine
v prenovo in razvoj, digitalizacija in novi
razvojni modeli ter nove smeri povezovanja.

TRIJE STRATEŠKI CILJI

Na podlagi izzivov so postavili strateške cilje za uresničevanje vizije. Ključno
sporočilo vizije pod sloganom »Zelena
dolina modrih ljudi« je: »Občina Železniki kot jedro Selške doline je prodorno
okolje, ki omogoča zdravo bivanje, modro gospodarjenje in pristno doživljanje
podeželja na pragu Alp.«
Vizijo opredeljuje več gradnikov:
– enakomeren razvoj celotne občine z
upoštevanjem posebnosti posameznega
območja, od Dolenje vasi do Železnikov,
Davče, Zgornjih Danj in Dražgoš,
– kakovostno in organizirano lokalno
okolje, kjer se vsi počutimo dobro, domače, varno in sprejeto,
– trajnostno ravnovesje med inovativnim razvoj em gospodarskih dejavnosti, kakovostnim bivanjem in varovanjem ekosistemov,
– utrjujemo identiteto prednikov, soustvarjamo globalne dosežke in gradimo
nova partnerstva,
– uravnotežen proračun, ki zadovolju-
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je potrebe občanov in podpira razvojne
ambicije okolja.
Občinski razvojni model temelji na načelih trajnostnega razvoja, osredotoča
pa se na tri strateške cilje: dostopna in
ohranjena dolina (okolje, prostor, promet, energija in podnebje), dejavna in
organizirana skupnost (družbene storitve in skupnostno življenje) ter podjetna in prodorna občina (lokalni razvoj,
podjetništvo, turizem, kmetijstvo, digitalizacija). Pripravili so tudi akcijski
načrt izvajanja strategije po strateških
področjih.

DOSTOPNA IN OHRANJENA DOLINA

»Do leta 2028 bomo izboljšali dostopnost
vseh delov občine in povezljivost Selške
doline navzven ter še naprej na vseh področjih zmanjševali pritiske na naravo
in okolje. Prednostno področje ukrepanja s to strategijo predstavljajo naložbe
v lokalno prometno infrastrukturo in
spodbujanje prehoda občanov iz tradicionalne v bolj trajnostne oblike vsakodnevne mobilnosti (kolesarska mreža,
parkirni režimi, prevozi na klic ...),« je
navedeno v strategiji. Pa tudi, da bodo
uvajali ukrepe za zmanjševanje količin
odpadkov, izpustov iz kurilnih naprav
in prometa ter zagotavljali ureditev
vseh komunalnih vodov.
Na področju izboljšanja prometne dostopnosti so si med drugim zadali ambiciozen cilj, da občina letno zagotavlja
vsaj 800 tisoč evrov za vzdrževanje lokalnih in krajevnih cest. Na državnih
cestah je poudarek na izgradnji obvoznice Železniki ter izboljšanju prometne
varnosti in povezljivosti občine primarno v smeri Škofje Loke, sekundarno pa
v smeri Bohinja, Krope, Cerknega in
Tolmina. Zajeli so tudi ukrepe s področja trajnostne mobilnosti, prednostno
izgradnjo daljinskega državnega kolesarskega omrežja po dolini, urejanje
površin za pešce in pešpoti, urejanje
parkirišč in parkirnih režimov v mestu
Železniki in na izhodiščnih planinskih
točkah ter izboljšavo povezav z javnim
potniškim prometom izven občine in
razvoj novih oblik mobilnosti na klic
znotraj občine.
V interesu občine je tudi pospešeno
vlaganje Direkcije RS za vode v protipoplavno ureditev porečja Selške Sore ter
redno vzdrževanje vodotokov in čiščenje zadrževalnikov voda, prav tako se
bodo zavzemali za vlaganje direkcije za
infrastrukturo v sanacijo plazovitih ob-

močij ob državnih cestah. Sanacijo plazovitih območij predvideva tudi občina,
in sicer Na Plavžu, v Dražgošah, Davči,
Martinj Vrhu in Lajšah.
Prav tako je občina predvidela enoten
usmerjevalni sistem in podobo obvestilnih tabel v občini, urejanje vaških
jeder sočasno s prenovo državnih cest
(npr. Sorica, Selca, Zali Log …) ter urejanje in revitalizacijo mestnega območja
Železnikov: Racovnik.

DEJAVNA IN ORGANIZIRANA
SKUPNOST

Občina namerava nadgraditi obstoječo
ponudbo družbenih storitev, prednostno na področju oskrbe starejših, in
izboljšati pogoje za bivanje mladih. V
načrtu imajo gradnjo doma starejših,
vključno z dnevnim varstvom in novimi
storitvami oskrbe na daljavo. K izgradnji stanovanj za mlade kadre in mlade
družine želijo pritegniti zainteresirane
javne in zasebne partnerje. Predvideli
so tudi komunalno opremljanje stanovanjskega območja Dašnica – Bele trate,
blok ob Trnju 18 ter umeščanje stanovanj v neizkoriščene občinske objekte

Na področju izboljšanja
prometne dostopnosti so si med
drugim zadali ambiciozen cilj,
da občina letno zagotavlja vsaj
800 tisoč evrov za vzdrževanje
lokalnih in krajevnih cest.
in njihovo prenovo, kjer je to smiselno.
Ohranjali bodo obstoječo mrežo šol in
vrtcev oz. zagotavljali prostorske pogoje
skladno z gibanjem demografskih potreb. Predvidena je priprava strategije
mladih v občini. Nadgrajevali bodo programe vseživljenjskega učenja. Dokument predvideva tudi dograditev športne dvorane, nadgradnjo plavalnega
bazena in ureditev otroškega bazena ter
gradnjo športnega igrišča Rudno. Med
drugim se bodo zavzemali za dodatne
zdravstvene storitve in programe, ta čas
še zlasti za pridobitev pediatra. Lokalna
društva bodo spodbujali k organizaciji
skupnih projektov za večjo prepoznavnost občine ter k boljši izrabi obstoječih
kulturnih in drugih domov po vaseh.
Vse to bo pomagalo, da Železniki ostanejo med občinami z najvišjo kakovostjo življenja v Sloveniji.
Občani so sicer v anketi, ki so jo opravili med njimi, splošno kakovost bivanja

ocenili z 2,8 na lestvici od 1 do 4, strategija pa predvideva 10-odstotni dvig
zadovoljstva z bivanjem v občini.

PODJETNA IN PRODORNA OBČINA

Cilj podjetne in prodorne občine bodo
zasledovali z enakomernim gospodarskim razvojem, načrtnejšim razvojem
trajnostnega turizma, ustvarjanjem
pogojev za rast podjetij in kmetij ter
vzpostavljanjem pametne skupnosti.
Prednostna naloga bo zagotavljanje
prostorskih pogojev, ki bodo omogočili trajnostno rast obstoječih podjetij in njihovo nadaljnje delovanje v
Selški dolini ter sočasno spodbujanje
vseh drugih spečih gospodarskih potencialov. Občina se bo s posodobitvijo
obstoječih programov spodbud osredotočila na podporo mladih, kmetij,
mikro podjetij in obstoječih in novih
ponudnikov v turizmu. Predvidena je
tudi strategija oz. operativni načrt za
razvoj turizma. Posebno pozornost
bodo posvečali razvoju kakovostnih
stacionarnih oblik turizma in lokalne ponudbe hrane. Načrtovana je tudi
vzpostavitev tržnice v Železnikih in
industrijske cone na Studenu. Občina
bo odprta za digitalne rešitve, storitve
in modele, ki bodo prispevali k boljši
oskrbi, študiju, delu in poslovanju na
daljavo, prav tako bo podpirala digitalno usposabljanje starostnikov in ranljivih skupin.
Med drugim so predvideli ureditev stare
pošte v Sorici v večnamensko točko, razne projekte, kot sta zima na Jelovici in
pod Poreznom, programsko oživljanje
trga Na plavžu, vzpostavitev in vodenje
turistične destinacije, naravna kopališča oz. zasnovo in ureditev Mlinščice v
Železnikih, vzdrževanje in nadgradnjo
mreže peš in kolesarskih poti v naravnem okolju, vzpostavitev Loške daljinske poti na območju občine Železniki,
posvetili se bodo Rupnikovi liniji in rapalski meji …
V dokumentu je skupaj zajetih 40 programov oz. kar 115 različnih projektov
in aktivnosti v skupni vrednosti 75,5
milijona evrov, od tega naj bi bilo dobrih 19 milijonov evrov občinskega denarja, preostalo pa naj bi pridobili iz
državnih in evropskih virov. »Strategija je ambiciozna, ampak tudi izvedljiva, je pa veliko zunanjih dejavnikov, ki
lahko vplivajo na izvajanje,« je še povedala Slavka Zupan. Celoten dokument
je dostopen na občinski spletni strani.
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Trudimo se zmanjšati izgube vode v omrežju
»Letos imamo v načrtu, da izgube v vodnem omrežju zmanjšamo na od dvajset do
trideset odstotkov, tako da v sušnih obdobjih ne bo treba omejevati porabe vode,«
pravi predsednik Krajevne skupnosti Selca Peter Krek.
ANA ŠUBIC
Krajevna skupnost (KS) Selca obsega
1554 hektarjev veliko območje, na katerem so naselja Selca, Kališe, Lajše,
Topolje, Zabrekve in Golica. V njej živi
1035 prebivalcev. »V preteklosti, pred
razvojem železarstva v Železnikih, je
predstavljala središče doline, ki je po
Selcih dobila tudi ime,« je povedal predsednik KS Peter Krek. »Naslednje leto bo
minilo 1050 let, kar so bila Selca prvič
omenjena v zgodovinski listini, zato
pripravljamo več dogodkov, ki bodo
osvetlili zgodovinski razvoj naše vasi,«
je napovedal.
Krek je predsednik KS Selca že tretjič
od leta 1991, zato mu je problematika
tukajšnjih naselij in prebivalcev dobro
poznana. Kot pravi, je glavna težava, s
katero se trenutno srečujejo, urejanje
lokalnih in javni poti, ker se v preteklosti ni upoštevala zakonodaja, ki predpisuje, da na območju dveh metrov od
javne poti ni dovoljena gradnja objektov
(škarpe, žive meje) in da mora biti širina javne poti tri metre, lokalne ceste
pa pet metrov. »Čeprav večina ljudi to
upošteva in imajo razumevanje, da je
za sodobni promet potrebna ustrezna
širina ceste in prazen pas ob njej, da
je pozimi možno pluženje in po potrebi gradnja komunalnih naprav, pa se
vedno najdejo posamezniki, ki očitno
kažejo zadovoljstvo, da blokirajo javni
interes. Mislim, da bo v teh primerih
moral župan z občinsko upravo uveljaviti zakonska pooblastila za uveljavitev
javnega interesa in spoštovanja zakonskih predpisov,« je dejal.

PARK S KIPI ZNANIH SELČANOV

KS Selca je v tem mandatu pridobila stari gasilski dom v Selcih, ki so ga podrli
in tako pripravili prostor za ureditev
parka. »Arhitekt Bojan Rihtaršič trenutno pripravlja projektno dokumentacijo
za ureditev javnega parka, s kiparjem
Metodom Frlicem pa smo v pogovorih
za izdelavo kipov znanim Selčanom:
Janezu Evangelistu Kreku, Francetu

Kosu in Filipu Trpinu,« je povedal Krek.
Pripravljajo se tudi na obnovo Krekovega doma, za kar arhitekt Bojan Rihtaršič že izdeluje idejni projekt. S tem
razlogom je zavod za varstvo kulturne
dediščine že izdal ponudbo za konservatorski načrt, ki naj bi ga občina naročila v naslednjem letu. Kot je razložil
Krek, naj bi bili po izvedbi projekta obnove Krekovega doma v pritličju prostori za delovanje društev in drugih
dejavnosti lokalnega javnega interesa,
v nadstropju bo ostala dvorana, ki pa bi
jo bilo možno razdeliti tudi na dva dela.
Na podstrešju naj bi uredili nekaj ležišč
v stilu hostla, je dodal.
»Krekov dom je bil zemljiškoknjižno
prenesen na Občino Železniki, tako da
bo občina lahko pridobivala sredstva
iz državnih in EU-razpisov. Dom sicer
še naprej ostaja v upravljanju krajevne skupnosti in v prednostni uporabi domačih društev,« je razložil Krek
in dodal, da so sicer v tem mandatu v
Krekovem domu uredili kanalizacijo,
sanitarije, prepleskali so hodnik in dvorano, ki jo je spet možno uporabljati.
Med drugimi projekti, ki so jih v tem
mandatu izvedli v KS Selca, je Krek
naštel še obnovo fasade cerkve in zidu
okrog pokopališča, postavitev otroških
igral pri Podružnični šoli Selca in vgraditev daljinskega nadzora pritoka in
odtoka vode v rezervoarje na javnem
vodovodu. »Tako sedaj vemo, da zajetja
v sušnem obdobju zagotavljajo trojno
količino vode glede na trenutno porabo.
Ugotovili smo tudi, da so bile izgube v
vodnem omrežju več kot sto odstotkov
tega, kar vode porabimo. Z odpravljanjem napak smo izgube v lanskem letu
znižali na 60 odstotkov. Letos imamo v
načrtu, da jih zmanjšamo na od 20 do
30 odstotkov, tako da v sušnih obdobjih
ne bo treba omejevati porabe vode.«

VAREN KOLESARSKI PROMET

Opozoril je tudi, da prebivalci potrebujejo varen kolesarski promet predvsem
v vasi in med vasmi, če želijo zmanjšati
uporabo avtomobilov na kratkih razda-

Predsednik Krajevne skupnosti Selca Peter
Krek / Foto: Andrej Tarfila
ljah, kar je pomembno z zdravstvenega
in številnih drugih vidikov. »Na žalost
pa tega interesa ne vidim v aktualni občinski politiki in njenih planih.
V zadnjih letih se je obnavljalo veliko
pločnikov, pa skoraj nikjer tako, da bi
krajanom omogočal varno uporabo koles. To res zahteva veliko dogovarjanja z
lastniki zemljišč ob cesti in tudi precej
denarja, vendar je dolgoročno to edina
prava rešitev. Kolesarska pot ob Sori je
primerna za turiste, pa tudi ti naj bi šli
skozi vasi, ki jih urejamo, da so lepe in
govorimo o turistični ponudbi vasi, ne
poti ob Sori,« je povedal Krek.
V KS Selca deluje tudi več društev. Najbolj aktivni so po Krekovih besedah PGD
Selca, Kulturno društvo J. E. Krek in turistično društvo. »Zelo aktivni so tudi
športniki, predvsem nogometaši. Bo pa
moralo vodstvo Športnega društva Selca
nekaj storiti, da bodo dejavnosti v Športnem parku Rovn zaživele na pretekli
ravni.« Na tem območju delujeta tudi
Lovska družina Selca in čebelarsko društvo, ki s svojima dejavnostma presegata meje KS.
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V Sorici glavni problem
dotrajana cesta
Središče Sorice je trenutno prometno
slabo urejeno, zato so pristopili k
pridobivanju projektne dokumentacije za
ureditev vaškega jedra, pravi predsednik
Krajevne skupnosti Sorica Bernard Drol.
ANA ŠUBIC
Krajevno skupnost (KS) Sorica, veliko 29,82 kvadratnega kilometra, sestavljajo naselja Zgornja in Spodnja Sorica, Zgornje
in Spodnje Danje, Zabrdo in del Podporezna. V vasi, ki prihodnost gradi predvsem na razvoju turizma, živi 330 prebivalcev. »Sorica je turistično zanimiva predvsem zaradi miru,
možnosti pohodov in kolesarjenja po razgibani in hriboviti
naravi ter Soriške planine. Seveda pa ne smemo pozabiti na
njene prebivalce, ki živijo z vasjo. Lepota vasi lahko na obiskovalca naredi poseben pečat, dodatni čar pa predstavlja še
slikar Ivan Grohar z zares inovativnimi impresionističnimi
deli,« je dejal predsednik KS Sorica Bernard Drol.

PRIORITETA VAŠKO JEDRO SORICE

V Sorici se nenehno zavzemajo, da bi uredili dotrajane ceste.
Leta 2019 je bila dana v uporabo rekonstruirana regionalna cesta iz Podrošta v Sorico, na kateri pa je še vedno nekaj pomanjkljivosti. Istega leta so pristopili tudi k pridobivanju projektne
dokumentacije za ureditev vaškega jedra, ki je zdaj njihova prioriteta, pravi Drol. V tem času so uredili odvodnjavanje meteorne
vode, medtem ko se je urejanje dokumentacije v času korone
upočasnilo. »Upam, da še v letu 2022 začnemo delati,« je poudaril.
Drol je razložil, da je središče vasi prometno slabo urejeno, saj
je igrišče hkrati tudi del vaškega parkirišča, ki se uporablja za
potrebe vasi, cerkve, lokalnega prometa, Groharjeve dvorane, Groharjeve hiše in Gostišča Macesen. Trenutna ureditev
brez pločnikov je za pešce, predvsem za otroke, zelo nevarna.
Nova ureditev po projektni dokumentaciji pa predvideva dve
avtobusni postaji s pripadajočo javno razsvetljavo in pločnik
za pešce ob regionalni cesti skozi vas vse do odcepa za cerkev.
Čeprav so pri urejanju dotrajanih lokalnih cest odvisni le od
sredstev za vzdrževanja cest, ki pa jih je malo, jim je v tem
mandatu uspelo rekonstruirati in asfaltirati štiri krajše odseke
v skupni dolžini okrog 800 metrov. Pozabili niso tudi na lokacijo
Podporezen, kjer so polovično financirali izgradnjo objekta za
hrambo posipnega peska, tam pa načrtujemo tudi rekonstrukcijo 65 metrov javne ceste. Z občinskim financiranjem so uredili
tudi daljša cestna odseka od Rotka proti Zgornjim Danjam in od
Torke proti Zabrdu, iz sredstev za vzdrževanje cest pa so zgradili
več kamnitih zložb na območju Zgornjih Danj in Zabrda. Poleg
tega je Podružnična šola Sorica dobila novi kuhinjo in strešno
kritino, letos pa načrtujejo še ureditev okolice in dovoza do šole.
V »knjigi želja« ima svet KS Sorica zapisane še obnovo lokalne ceste Spodnja Sorica–Zgornja Sorica, rekonstrukcijo javne
poti Petrovo Brdo–Podporezen na kritičnih odsekih, ureditev

Predsednik Krajevne skupnosti Sorica Bernard Drol
ugreznjene in poškodovane javne ceste od Gostišča Macesen
skozi vas Spodnja Sorica v dolžini 350 metrov in asfaltiranje 1100 metrov makadamske ceste. Med željami, pojasnjuje Drol, so še rekonstrukcija regionalne ceste oz. preostanka
makadamske ceste Rotek–Torka, izdelava večjih kamnitih
zložb in ureditev hudournikov, rekonstrukcija večje kamnite
zložbe na pokopališču in gradnja mrliške vežice.

ČAKAJO NA UREDITEV CESTE NA SORIŠKO PLANINO

»Cesta na Soriško planino nam je lahko vsem v sramoto. Predlagana je bila preplastitev obstoječe ceste, kar pa za nas ni
sprejemljivo zaradi ugrezanja ceste in nerešenega odvodnjavanja. Svet KS Sorica je zato predlagal izkop, nasutje, utrditev
ugreznjenih delov ceste in rešitev odvodnjavanja meteornih
voda. Le tako bo cesta izdelana kvalitetno, saj bo morala prenašati večje obremenitve transporta in ekstremne zimske
razmere. Optimistično pričakujemo, da bodo cesto začeli obnavljati še letos in jo uredili do pozne jeseni,« je povedal Drol.

TURIZEM VSE BOLJ RAZVIT

Turizem v Sorici se je v zadnjem obdobju zelo razvil, poudarja
Drol: »Povečujejo se turistične kapacitete, saj imamo trenutno na
voljo že 148 nastanitev. Ponudniki Gostišče Macesen, Tolc, Soriška
planina in Jensterle imajo pestro domačo kulinariko in turistom
omogočajo aktivnosti tako v zimskem kot letnem času.«
Prepoznavnost vasi gradijo tudi na dediščini slikarja Ivana
Groharja. »V KS Sorica in Turističnem društvu Sorica smo
predlagali obnovo Groharjeve rojstne hiše v Sorici, ki že deluje kot muzej. Njegov program je že uvrščen med programe
šolskih in obšolskih dejavnosti. Trenutno je v pripravi projekt
obnove stare pošte v Groharjevi hiši. Radi bi uredili sodoben
turistično-informativni in kulturni center, kjer bi bil tudi
muzejski del s predstavitvijo kulturne dediščine tirolskih
prednikov in s pripadajočimi avdio in vizualnimi vsebinami.
Tako bi pridobili pomembno medgeneracijsko in turistično
stičišče v kraju,« je Drol predstavil kratkoročne načrte v turizmu. Ob tem je poudaril, da je zaživela tudi spletna stran
www. sorica.si, na kateri so predstavitev kraja, njegove zgodovine ter informacije o aktualnih zadevah.
V vasi sicer poleg turističnega delujejo še gasilsko, prosvetno,
športno in lovsko društvo.
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Voda iz pipe je
najboljša izbira
Občina Železniki je
sredi maja pridobila
certifikat Voda iz
pipe, ki ga podeljuje
Zbornica komunalnega
gospodarstva.
ANA ŠUBIC
»Slovenija ima številne vodne vire ter
se po količini in kakovosti vode uvršča
v sam evropski vrh. Kljub temu da imamo v Sloveniji zdravo in kakovostno pitno vodo, se pogosto dogaja, da mnogi
raje posegajo po predpakirani vodi, to je
po vodi v plastenkah in drugi embalaži, ki okolje obremenjuje veliko bolj kot
voda iz pipe,« opozarja Zbornica komunalnega gospodarstva. S podeljevanjem
certifikata Voda iz pipe želijo organizacije spodbuditi, da v svojih prostorih in
na dogodkih, ki jih organizirajo, ponujajo pitno vodo iz pipe in k njenemu pitju spodbujajo tudi zaposlene, partnerje in druge deležnike. Obenem želimo
širiti zavedanje, da je pitje vode iz pipe
bolj zdravo in okolju prijaznejše kot poseganje po predpakirani vodi. Iniciativa
je del vseslovenske komunalne pobude
Skupaj za boljšo družbo, podpirata pa jo
ministrstvi za okolje in za zdravje.

Takole je župan Anton Luznar ob navzočnosti direktorja Zbornice komunalnega gospodarstva
Sebastjana Zupanca in sodelavke Saše Lazar podpisal certifikat Voda iz pipe.
ben korak k zmanjševanju količine odpadkov in ogljičnega odtisa, ohranjanju
naravnih virov in izvajanju ukrepov za
spodbujanje zdravja. S podpisom zaveze
z zgledom opozarja na prakso pitja vode
iz pipe kot najbolj dragocene dobrine in
aktivno spodbuja, promovira in prakticira spreminjanje navad, kar prispeva k
ohranjanju zdravja in okolja.
Višja svetovalka za komunalno dejavnost in vodja režijskega obrata Saša

PITNA VODA IZ VSAKE PIPE

»Preko certifikata osveščamo prebivalstvo o pomenu varovanja vodnih virov
in zmanjševanja količine odpadkov ter
ne nazadnje poudarjamo, da v Sloveniji
pitna, neoporečna voda priteče iz vsake
pipe, česar marsikatera evropska država nima,« je poudaril direktor zbornice
Sebastjan Zupanc, ko je sredi maja obiskal Občino Železniki in županu Antonu
Luznarju predal certifikat Voda iz pipe.
Občina Železniki si je pridobitev certifikata zadala že lani po vključitvi v mrežo
Zero Waste (brez odpadkov) občin. Sredi
maja je tako postala 80. prejemnica certifikata, ki ga zbornica komunalnim in
drugim podjetjem, zavodom in organizacijam podeljuje od leta 2019. S tem se
je občina zavezala k spodbujanju pitja
pitne vode ter s tem naredila pomem-

V vodnjaku nasproti Muzeja Železniki je
možno natočiti pitno vodo.

Lazar je pojasnila, da je občina vodo iz
pipe že doslej ponujala na sejah občinskega sveta, gostom pa jo bodo stregli
tudi v prihodnje. »Prav tako bomo k
njeni uporabi spodbujali večja podjetja,
šolo in vrtce, kjer že sedaj zelo propagirajo vodo iz pipe, pa tudi organizatorje
dogodkov,« je napovedala.

POSTAVILI BODO DVA PITNIKA

Občina zagotavljanju kakovostne pitne
vode posveča veliko pozornosti. »Na
vseh virih pitne vode imamo vgrajene
UV dezinfekcijske naprave, tako da iz
pipe teče zdravstveno ustrezna pitna
voda, večkrat letno pa opravimo tudi
dezinfekcijo celotnega vodovodnega
sistema,« je poudarila Saša Lazar. Občina je lastnica in upravljavka javnega
vodovoda Železniki in javnega vodovoda OŠ Davča, medtem ko so ostali
vodovodi vaški in jih upravljajo vodovodni odbori, vendar so tudi na teh
vodovodih vgrajene UV dezinfekcijske
naprave, ki jih je sofinancirala občina,
je razložila.
Občina namerava postaviti tudi dva pitnika: enega v sklopu izgradnje tržnice
v Železnkih in drugega ob kolesarski
stezi na Jesenovcu, na lokaciji, kjer
bodo zunanje fitnes naprave. Že več let
pa je vodo možno natočiti v starem delu
Železnikov, in sicer iz vodnjaka nasproti muzeja. Vodnjak je namreč priključen na javni vodovod, zato je voda zdravstveno ustrezna in pitna.
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Očiščevalna akcija v Davči
Odpadkov je vsako leto manj, še vedno pa jih je največ ob regionalni cesti do spodnje
postaje Smučarskega centra Cerkno.
ANA DEJA PREZELJ
V soboto, 23. aprila, je Turistično društvo (TD) Davča v sodelovanju s Krajevno skupnostjo Davča in Prostovoljnim
gasilskim društvom Davča organiziralo
očiščevalno akcijo. Ob 8. uri zjutraj se
je pri gasilskem domu zbralo 24 udeležencev, med njimi tudi otroci, ki so se
razdelili v osem skupin ter se odpravili na različne kraje po Davči. V dobrih
treh urah so pobrali smeti, predvsem

V dobrih treh urah so pobrali
smeti, predvsem plastenke in
pločevinke.
plastenke in pločevinke. Največ odpadkov je še vedno ob regionalni cesti do
spodnje postaje Smučarskega centra
Cerkno. Veseli nas, da je odpadkov vsako leto manj, kar potrjuje, da se ozave-

Na očiščevalni akciji se je zbralo 24 udeležencev, ki so se razdelili v osem skupin in se
odpravili na različne kraje po Davči.
ščenost pri ljudeh vsako leto povečuje.
Po končani očiščevalni akciji je TD Davča vse udeležence v gasilskem domu
pogostilo s sendviči in pijačo. Vsi ude-

leženci so se zadovoljni vrnili domov, z
občutkom, da so naredili nekaj dobrega
za okolje, in se odločili, da se drugo leto
zopet udeležijo čistilne akcije.

Prijavite se na e-račun in prejmite posodico za olje
Komunala Škofja Loka vse uporabnike iz individualnih gospodinjstev vabi, da se pridružite naši akciji “E-račun naredim in posodico za olje
dobim”.
V jesenskem času vsi vrtičkarji pridno pospravljamo pridelane poljščine in vrtnine. Ob tem nam
nastane tudi večja količina zelenih odpadkov, ki jih običajno ne zaužijemo.

S prijavo na e-račun se zavežete, da boste račune Komunale Škofja Loka najmanj dve leti prejemali v elektronski obliki.
Tako boste prispevali k manjši porabi papirja in nam pomagali na poti k družbi s čim manj odpadki (zero waste).

Na e-račun Komunale Škofja Loka se lahko prijavite na:
spletni strani komunalaskofjaloka.si,
sedežu podjetja (vsak delovnik med 7. in 15. uro).

Ob prijavi na e-račun vam Komunala Škofja Loka podarja brezplačno posodico za
odpadno jedilno olje. Prevzamete jo lahko po treh delovnih dneh od prijave:
uporabniki iz občine Škofja Loka na sedežu Komunale Škofja Loka,
uporabniki iz občine Železniki pa v Zbirnem centru Studeno (v času obratovanja
centra).

Vabljeni, da si e-račun naredite in brezplačno posodico za olje
dobite.

Uporabniki, ki jim račun Komunale Škofja Loka deli in obračunava upravnik večstanovanjskega objekta, posodice za odpadno jedilno
olje ne morejo dobiti v sklopu akcije. Lahko pa jo kupijo na sedežu našega podjetja, vsak delovni dan med 7. in 15. uro.

Komunala Škofja Loka, d. o. o.
Kidričeva cesta 43a, 4220 Škofja Loka
E-pošta: info@komunalaskofjaloka.si
Telefon: 04 50 23 500
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Po gasilski maši še blagoslov vozil
Prvo soboto v maju je bila v Železnikih sv. maša v počastitev sv. Florjana,
ki ji je sledil še blagoslov dveh vozil PGD Železniki.
ANA ŠUBIC
Sv. mašo v počastitev sv. Florjana, zavetnika pred požari, poplavami in zavetnika vseh gasilcev, ter blagoslov gasilskih vozil je organiziralo Prostovoljno
gasilsko društvo (PGD) Železniki v okviru gasilskega poveljstva občine (GPO)
Železniki. Mašo sta v župnijski cerkvi
svetega Antona Puščavnika v Železnikih
darovala župnik Tine Skok in kaplan
Matej Rus, s petjem pa jo je obogatil
Mešani pevski zbor Društva upokojencev Selške doline. Po maši je pred cerkvijo sledil še blagoslov dveh vozil PGD
Železniki. Dogodka sta se udeležila tudi
podžupan Matej Šubic in poveljnik GPO
Železniki Klemen Šmid, prav tako so
bili navzoči predsedniki vseh sosednjih
PGD: Selca, Dražgoše, Rudno, Zali Log,
Davča in Sorica ter pobratenega društva
PGD Kolovrat iz okolice Izlak.
Sv. Florjanu so se gasilci priporočili za
blagoslov njihovega dela, da ga bodo
opravljali kar se da srečno, brez nezgod
in v slogi. Naloge gasilcev v današnjem
času presegajo samo gašenje požarov,
delujejo namreč na zelo različnih področjih, je v svojem nagovoru poudaril
predsednik PGD Železniki Janez Frelih.
»Tako se srečujemo z uporabo različnih tehnologij, naprav, snovi, ki nam
pri delu pomagajo, lahko pa nam tudi
prinesejo nesrečo. Pri pomoči v nesreči
potrebujemo znanje, delovne izkušnje
in predvsem zdravje,« je dejal.
Seveda morajo biti gasilci za svoje izzive
tudi ustrezno opremljeni. Ob tej priložnosti so blagoslovili gasilsko vozilo s cisterno in kombi za prevoz moštva, ki ju
v PGD Železniki uporabljajo že dlje časa,
a zaradi preteklih zdravstvenih razmer
niso uspeli pripraviti blagoslova. Pri blagoslovu vozil je ključe kombija prevzela
Zala Pintar, podpredsednica društva,
ključe gasilskega vozila s cisterno pa Simon Mravlja. Predal jih je poveljnik društva Jože Kamenšek, ki je ključe gasilske
cisterne prevzel iz rok podžupana, ključe
kombija pa iz rok predsednika Freliha.
Kombi GVM-1, ki ga imajo od leta 2019,
so v PGD Železniki kupili z lastnimi
sredstvi ter donacijami bližnjih podjetij

Z blagoslova gasilskega vozila s cisterno in kombija za prevoz moštva, ki ju v PGD Železniki
uporabljajo že dlje časa, a zaradi preteklih zdravstvenih razmer niso uspeli pripraviti
blagoslova.

Poveljnik PGD Železniki Jože Kamenšek (levo) je ključe gasilskega vozila s cisterno prevzel iz
rok podžupana Mateja Šubica.
in občanov. Namenjen ni samo prevozu
moštva, temveč tudi prevozu mladine
po domovih z rednih tedenskih vaj, poleg tega pa je v uporabi pri intervencijah
njihovih prvih posredovalcev. Gasilska
cisterna za prevoz vode AC 25/70 pa je
postala operativna predlani. »Pri nakupu nam je bila v veliko pomoč občina,
saj je prevzela največji finančni del nabave, drugo pa smo zbrali gasilci sami
z donacijami podjetij in občanov. Svojo
uporabnost je izkazala že pri večjih intervencijah, velikokrat pa tudi napolnila prazna vodna zajetja po občini. Za
obe vozili je veliko vlogo, predvsem na

finančnem področju, imel naš nekdanji predsednik Damjan Mohorič, organizacijsko pa je za nabavo skrbel Miloš
Kamenšek. Obema gre velika zahvala
za opravljeno delo. Zahvala gre tudi županu mag. Antonu Luznarju, ki razume
potrebe gasilcev in se zavzema za razvoj
gasilstva na Selškem,« je poudaril Janez
Frelih in se zahvalil tudi članom, ki so
občane in podjetja prosili za prispevke.
»Samo s skupnimi močmi so mogoče
tako velike posodobitve opreme. Se pa
oziramo v prihodnost in se trudimo, da
bomo opremo in vozila še naprej stalno
posodabljali,« je dodal Frelih.
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Spoznavali so
zelišča in divjo
hrano
Izteka se peta
izobraževalna sezona v
Lokalnih učnih središčih.
JAKA ŠUBIC,
LJUDSKA UNIVERZA ŠKOFJA LOKA

Degustacija ob zaključku delavnice Zelišča in divja hrana

Smo Skupina Elektro Gorenjska,
z elektriko povezujemo Gorenjsko.

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

Nadaljevanje izobraževanj, ki so se začela z vzpostavitvijo Lokalnih učnih središč (LUS) leta 2017 v okviru enoletnega
istoimenskega projekta Ljudske univerze
Škofja Loka, financiranih iz evropskih in
državnih sredstev, od leta 2018 sofinancirajo občine Gorenja vas - Poljane, Žiri in
Železniki. Nabor programov v LUS-ih se
vsako leto širi. Tako so občani Železnikov
ob koncu maja spoznavali zelišča in divjo
hrano. Predavatelj je bil Franc Miklavčič,
upokojeni gozdar in kmet izpod Blegoša. V prvem delu delavnice v kulturnem
domu je predstavil vrste, uporabo in načine priprave zelišč ter uporabo drevesnih vrst oz. njihovih plodov v kulinariki.
Drugi del je potekal v naravi. Rastline so
spoznavali ob potoku nad ribogojnico in
na vrtu enega od udeležencev.
Izobraževanja po LUS-ih so sicer v prvi
polovici leta še vedno zaznamovale covidne razmere. Zato so tečaji tujih jezikov (angleščine, španščine, nemščine
in italijanščine) potekali po Zoomu,
udeleženci pa so bili iz vseh treh LUS-ov
(Železniki, Žiri in Gorenja vas). Na klasični način so v prostorih kulturnega
doma in mladinskem centru za občane
Železnikov potekale delavnice šivanja
in kvačkanja ter Zdrava hrbtenica.
Vzporedno z izobraževanji, ki jih financira Občina Železniki, pa tudi v Selški
dolini potekajo različni projekti v okviru
LAS Loškega pogorja. Marca je bil končan projekt Aktivno proti invazivkam, do
konca leta pa poteka projekt Vseživljenjsko varovanje narave. V okviru zadnjega projekta je konec maja na Rudnem,
v delavnici Tomaža Demšarja, potekala
delavnica izdelave hotelov za žuželke.
Na številnih tečajih občani izražajo zadovoljstvo, da občina s finančno podporo zagotavlja brezplačna izobraževanja,
ki se bodo nadaljevala tudi jeseni; upamo, da še z bogatejšim programom.
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Bližajo se jubilejni Čipkarski dnevi
Na 24-urnem neprekinjenem klekljanju se je za istim punkljem zvrstilo 51
klekljaric in en klekljar. Med 23. in 26. junijem bodo Železniki v znamenju jubilejnih,
60. Čipkarskih dnevov.
ANA ŠUBIC
Turistično društvo (TD) Železniki je v začetku junija že sedmo leto zapored priredilo 24 ur klekljanja in domačih obrti.
Klekljarski maraton, ki je edinstven dogodek v Sloveniji, je
potekal v kulturnem domu v Železnikih, v 24 urah pa se je
za istim punkljem zvrstilo 51 klekljaric in en klekljar. Domačim mojstricam so se pridružile še klekljarice iz sekcije Ivanjščice pri Društvu upokojencev Bitnje - Stražišče, kleklje pa je
pridno vihtelo tudi sedem učenk Čipkarske šole Železniki z
mentorico Ireno Benedičič. Klekljale so čipko po vzorcu Mire
Kejžar v tehnikah široki ris in ozki ris. Vsaka udeleženka je
klekljala približno pol ure, za pomoč pa jim je bila na voljo
vodja klekljarske sekcije v TD Vita Dolenc, ki je bila edina na
prireditvi prav vseh 24 ur. V tem času je pod spretnimi prsti
nastalo nekaj manj kot polovico čipke. Tokrat so po besedah
predsednika TD Tomaža Weiffenbacha izbrali precej veliko in
nekoliko drugačno čipko kot v minulih letih. Obiskovalci so si
lahko ogledali tudi čipke, ustvarjene na preteklih prireditvah.
Z glasbo so prireditev popestrili harmonikarski orkester,
Francetovi orgličarji in član Slovenskega okteta Janez Triler,
ki je zaigral na harmoniko in tudi zapel. Obiskovalcem so ponudili tudi čipke in turistične spominke, prav tako so bili na
voljo dražgoški kruhki, ki jih je predstavljala mojstrica Cirila
Šmid.
S klekljarskim maratonom so hkrati napovedali tudi bližajoče se 60. Čipkarske dneve v Železnikih. Jubilejna prireditev
bo potekala od 23. do 26. junija. »Pričakujemo dober obisk in
lepo vreme, sicer pa se med drugim obetajo bogate razstave,
ki jih v Železnikih vedno radi pripravimo. Verjamemo, da bo
odziv obiskovalcev na ravni iz prekletih let, saj pravijo, da se
bodo vračali na razstave, ker tako lepih čipk kot v Železnikih
ne srečaš na vsakem koraku,« je še povedal predsednik TD
Tomaž Weiffenbach.

Za kleklje je poprijelo tudi sedem učenk Čipkarske šole Železniki
z mentorico Ireno Benedičič (levo), nad klekljanjem pa je vseh 24 ur
bdela vodja klekljarske sekcije v turističnem društvu Vita Dolenc.
/ Foto: Gorazd Kavčič

Cirila Šmid je predstavljala dražgoške kruhke. / Foto: Gorazd Kavčič
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Polna dvorana za vrhunsko petje
Po treh letih je Anton Habjan z odličnimi glasovi opernih odrov Janezom Lotričem,
Nuško Drašček in Tino Debevec ob spremljavi Orkestra Slovenske vojske ter še z
razigranim AH Bandom znova napolnil Športno dvorano Železniki.
IGOR KAVČIČ, FOTO: TINA DOKL
Predzadnjo nedeljo v maju je bilo lepo biti v največji dvorani v
Selški dolini. Natanko tri leta po izjemno uspešnem koncertu
je poslušalstvu z opernimi arijami skupaj s svojimi pevskimi
gosti ušesa božal domačin Anton Habjan, operni pevec baritonist. Tokrat je v goste povabil Orkester Slovenske vojske in
tri odlične prijatelje z opernih odrov, mezzosopranistko Nuško Drašček, odlično pevko Tino Debevec in seveda legendo iz
doline, tenorista Janeza Lotriča.
Z epidemijo, ki je zadnji dve leti »odpihnila« kakšen koncert
več, je orkester tokrat simbolično opravil že na začetku z znamenito uverturo k znameniti opereti Netopir Johanna Straussa. Sledile so nekatere bolj druge nekoliko manj znane arije
iz velikih opernih del, a prav z vsemi so navduševali izjemni
glasovi pevk in pevcev, ki jih je podpiral pihalni orkester. Kot
se spodobi, je prvo arijo Bella sicome un angelo iz Donizettijeve opere Don Pasquale zapel gostitelj Anton Habjan, ki je
kasneje svoj glas razdajal v arijah iz oper Ples v maskah in
Faust pa tudi v duetih z obema gostjama, z Nuško Drašček v

Slavčka iz Selške doline z obvezno O sole mio

27. avgust ob 20h
Škofjeloški grad

jan
ŽIGA PIŠLAR, PODLUBNIK 152, ŠKOFJA LOKA

PLESTENJAK

Vstopnice:
mojekarte.si in Petrol

Nuška Drašček in Tina Debevec z znano Barcarolo
Mozartovi Cosi fan tute, Tino Debevec v legendarni popevki
Time to say goodbye, z Lotričem, ki ga je tudi tokrat publika
še posebno bučno pozdravila, pa sta prav po moško zapela
znano skladbo Granada. Očarala je tudi Nuška Drašček z znano Habanero iz opere Carmen, v duetu s Tino Debevec pa prav
tako popularno Barcarolo iz opere Hofmanove pripovedke.
Tone Habjan je v premoru med opernima deloma koncerta
pristopil k škofjeloškim prijateljem, sestavu AH band, v katerem igrajo Jaka Strajnar (cajon), Nejc Jemc (harmonika),
Luka Vehar (kitara) in Simon Tavčar (bas in tuba). Igrali so
hite Elvisa Presleyja in Paula Anke iz petdesetih in šestdesetih let.
Organizator koncerta se je za sodelovanje zahvalil pevskim
in glasbenim prijateljem, ob tem pa je gasilskemu društvu iz
domače vasi Dražgoše podaril 800 evrov, zbranih z vstopnino.
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Vidra NI riba
Na tretjem večeru serije
Vidra NI riba sta sredi maja
nastopili zasedbi Ingver
in gverilke ter 3=pjančki.
V torek, 21. junija, sledi
Praznik glasbe.
ROBERT PREZELJ,
KULTURNO DRUŠTVO ROV
Na tretji večer serije Vidra NI riba letos se je na terasi bazena nagnetla, to
moramo kar priznati, ne nepričakovano velika množica obiskovalcev. Ingver
in gverilke so začele s spogledovanjem
svojega etno punka s cirkuškim kabarejem. Poleg večglasnega petja vse tri
odlično obvladajo vsaka svojo harmoniko, žago, kastanjete, ploskanje in še kaj.
V drugem delu večera so »zetorja zajahali« 3=pjančki in vžgali svoj edinstven
agro punk. Vsem dobro znane uspešnice
Ko Sora podivja, Štenge, Pjača, ki veselje

Ekipa serije Vidra NI riba z zasedbama Ingver in gverilke ter 3=pjančki
vrača in še mnoge druge so odmevale
tudi iz ust stotine obiskovalcev.
V torek, 21. junija, sledi Praznik glasbe,
tokrat v Egrovem vrtu na Racovniku.
Poleg glasbene šole bodo nastopili še lokalni glasbeniki, le en gost bo od drugje.
Naslednja Vidra pa bo »zaplavala« v soboto, 23. julija. To bo prvi rap/hip-hop/
trap večer v Železnikih. Gostili bomo
prvo damo slovenskega rapa Ženo, z njo

pa še Arneja in DJ-a Taa. Mikrofone bo z
»brcanjem« svojih rim ogreval domačin
Al Padino.
Serija ob podpori Občine Železniki poteka v sodelovanju med Kulturnim
društvom ROV in Javnim zavodom Ratitovec, pod okriljem katerega je tudi
mladinski center in s katerim si ROV
deli še en skupni cilj, to je potegniti za
sabo mlade sile.

www.alples.si
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Poletno dogajanje v Selški dolini
Obeta se precej dogodkov, ki bodo popestrili poletne dni.
JAVNI ZAVOD RATITOVEC
Po dveh nepredvidljivih letih se vrača
poletje v vsem svojem sijaju. Napovedanih je precej dogodkov in prireditev, ki
bodo popestrili poletne dni. Že ta konec
tedna v Sorici poteka Groharjev teden,
tretjo soboto v juniju je Poletna muzejska noč v Muzeju Železniki, naslednji
dan velika konjeniška prireditev v Dolenji vasi, sledi praznik glasbe, ki bo
tokrat v Egrovem vrtu, občinska prireditev ob državnem prazniku bo v Selcih,
na dan državnosti vabljeni tudi na pohod na Ratitovec z Zalega Loga čez Groblje. Sledijo jubilejni, 60. Čipkarski dnevi in 30. junija še slavnostna akademija
ob občinskem prazniku s podelitvijo
priznanj Občine Železniki. V juliju bo že
tradicionalna kolesarska dirka za zlato
čipko v Davčo in planinska zabava Ratitovec raja. Pestra bo tudi druga polovica avgusta, ko se bodo po naših cestah
ponovno zapeljali vozniki reli vozil, na
Jesenovcu bo festival težke in hrupne
glasbe Krawal, medtem ko se po dveh
letih v Davčo ponovno vrača etnograf-

Železnike lahko spoznate tudi na drugačen
način, če se udeležite pustolovščine Pobeg
iz mesta Železniki.
ska prireditev Dan teric. Točne datume
teh in drugih prireditev si oglejte v koledarju prireditev na koncu časopisa.
Muzej Železniki bo v juliju in avgustu
odprt po poletnem urniku: v torek in

sredo od 9. do 15. ure, v četrtek, petek
in soboto od 9. do 17. ure in v nedeljo od
13. do 17. ure. Kot dodatno ponudbo vam
vsak petek v juliju in avgustu ob 10. uri
nudimo voden ogled po zbirkah, ki se
mu lahko priključite z nakupom muzejske vstopnice.
Železnike pa lahko spoznate tudi na
drugačen način, če se udeležite pustolovščine na prostem Pobeg iz mesta Železniki. Igra temelji na zgodbi železarstva
in fužinarstva, primerna je za družine,
ljubitelje skrivnosti in reševanja nalog.
Igro smo zasnovali tako, da lahko naenkrat sodeluje od 2 do 6 oseb. Pokličite
nas na 04 51 47 356 ali 051 458 010 in rezervirajte svoj termin.
Poleti lahko obiščete tudi bazen in svet
savn, ki sta odprta po poletnem urniku,
ki je objavljen na spletni strani Javnega
zavoda Ratitovec. Čez poletje je v svetu
savn na voljo posebna ponudba: šest
različnih ponudb za sproščanje, ki jih
prav tako najdete na spletni strani. Bazen in svet savn bosta od 25. julija do 10.
avgusta zaprta zaradi vzdrževalnih del,
čiščenja in menjave vode.

Rokodelski dan pred plavžem
JAVNI ZAVOD RATITOVEC
Na trgu pred plavžem so v soboto, 21. maja, pripravili Rokodelski dan. Dogodek je potekal v okviru mednarodnega dneva
muzejev in Tedna vseživljenjskega učenja.
Na trgu pred plavžem so se predstavili rokodelci v treh obrteh, značilnih za Selško dolino. Klekljarici iz Turističnega
društva Železniki sta obiskovalcem prikazali klekljanje, jim
razložili potek, nato pa so obiskovalci prijeli kleklje v svoje
roke in se naučili osnovni premet in klekljali kitico. Domači ljubiteljski kovači so na premičnem ognjišču kovali žeblje.
Prav kovanje žebljev pritegne obiskovalce, da opazujejo, kako
kovači spretno vihtijo kladivo in oblikujejo žeblje. Vsi, ki so
se želeli preizkusiti v tej spretnosti, so dobili predpasnik, v
roke prijeli kladivo in skovali svoj žebelj, ki so ga za srečo
odnesli domov. Mojstrica izdelovanja dražgoških kruhkov je
obiskovalcem pokazala ročno spretnost oblikovanja medenega testa, ki je značilno za Dražgoše. Pod spretnimi rokami so
nastajale rožice, kitice in drugi okraski iz medenega testa, ki
jih je nanašala na osnovni model deteljice. Obiskovalcem je
pokazala, kako iz kroglice medenega testa izdelajo srček in
ga nato umetelno okrasijo. Vsak je svoje medeno srce odnesel

Obiskovalci so lahko spoznali izdelavo dražgoških kruhkov, kovanje
žebljev ...
domov, zraven pa dobil še navodila, kako ga pravilno speči.
Poleg rokodelskega ustvarjanja na trgu pred plavžem je bil
brezplačno odprt tudi muzej. V njem so si obiskovalci ogledali
bogato zgodovino kraja in kot vedno so bili tudi tokrat zelo
navdušeni nad delujočimi maketami, ki prikazujejo življenje
nekoč.
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Rapalska meja na Soriški planini
Po stari meji je že označena tematska pot z naslovom Zgodba z razgledom
na rapalski meji.
JAVNI ZAVOD RATITOVEC
Po vrhovih Soriške planine je med letoma 1918 in 1947 potekala državna meja med Kraljevino Italijo in Kraljevino SHS,
ki se je imenovala tudi rapalska meja – zaradi letoviškega
mesta Rapallo ob Genovi, v katerem je bil podpisan sporazum
o določitvi meje. Iz tistih časov je na Soriški planini ostalo
kar nekaj objektov, ki pritegnejo obiskovalce. Gre za vojašnico
na Lajnarju, kasarno na Koru, železni kupoli na Možicu in
Lajnarju, večje število različnih bunkerjev in utrdb, mejnih
kamnov, tovorno žičnico, poti in še kaj bi se našlo.
Po stari meji je že označena tematska pot z naslovom Zgodba z razgledom na rapalski meji. Tematska pot vas popelje
po vrhovih, ki obdajajo Soriško planino, to so Lajnar, Slatnik,
Možic in Baško sedlo. Sami ali z vodičem se obiskovalci odpravijo na pot po udobnih mulatjerah, mimo litoželeznih
opazovalnic, bunkerjev in vojaških kasarn, ki so obdane s
čudovitimi razgledi na Julijske Alpe, Bohinjsko jezero, Škofjeloško hribovje, Baško grapo in Sorico.
Pot in objekte pa je seveda treba redno vzdrževati. Za vse to
se že leta trudijo lastniki smučišča in hotela na Soriški planini. Objekti na Soriški planini so sedaj prosto dostopni vsem
obiskovalcem, kar pa v skladu z varovanjem dediščine ni najboljše, saj prihaja do večjega uničevanja tovrstne dediščine.
Lastniki smučišča in člani komisije za delo na področju Rupnikove linije in rapalske meje, ki deluje na Občini Železniki,
smo naredili plan, kako tovrstne objekte zaščititi in kako pot
še bolje opremiti s tablami za dobro izkušnjo individualnih
gostov. V letošnjem letu se bodo v vojašnici na Lajnarju postavila vrata, v notranjosti bodo uredili razsvetljavo, postavila se
bo tabla s podrobnejšim opisom, v prihodnje pa se bo uredil
tudi manjši muzej. Objekt bo dostopen z vodičem in vsaj enkrat letno tudi omogočen prost vstop za ogled. Ob poti se bodo
na zanimivih oz. ključnih točkah postavile table s podrobnejšimi opisi in slikami.

Vojašnica na Koru
V maju je Občino Železniki obiskala delegacija Občine Postojna, ki si je želela ogledati prav to pot po rapalski meji na
Soriški planini in spominski park pri davškem mostu, kjer
smo že pred časom postavili table z opisi zgodovine med obema svetovnima vojnama in postavili ovire iz tega obdobja.
Spominski park pri davškem mostu in delo komisije jim je
predstavil direktor Javnega zavoda Ratitovec in predsednik
komisije Gregor Habjan, po tematski poti na Soriški planini
pa jih je popeljal vodič za to področje Jože Dakskobler iz Podbrda. Delegacija iz Postojne je na obisk prišla z namenom, da
si ogleda primer dobre prakse in dobi kakšno idejo, kaj lahko
na tem področju naredijo v svoji občini. Ob koncu so bili nad
videnim navdušeni.

Gusarsko poletje z Mladinskim
centrom Železniki
JAVNI ZAVOD RATITOVEC

Teden z zanimivimi gusarskimi
dogodivščinami bo potekal od ponedeljka,
27. junija, do petka, 1. julija.

Osnovnošolke in osnovnošolce vabimo
na zanimiv gusarski teden, ki bo potekal od ponedeljka, 27. junija, do petka, 1. julija. Animatorke mladinskega
centra pripravljajo zanimive gusarske
dogodivščine, lov na zaklad, športne
aktivnosti v bazenu in naravi in še
marsikaj. Podrobnosti in prijavnico

najdete na strani mladinskega centra
na Facebooku. Vabljeni pa tudi na junijske delavnice. Prihodnjo soboto, 18.
junija boste izdelovali vetrnice, v četrtek, 23. junija, slikali na kamne, zadnji
dan junija pa vabljeni v mini disko v
Športni park Dašnica. Vabljeni tudi na
poletne delavnice. Program bo objavljen na naših profilih na družbenih
omrežjih (FB in Instagram).
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Delo poleg pravic prinaša tudi odgovornost
Slavnostni govornik osrednje občinske proslave ob 1. maju in 27. aprilu je bil prvi mož
Domela Matjaž Čemažar.
ANA ŠUBIC
Kulturni dom v Železnikih je konec
aprila gostil osrednjo občinsko proslavo
ob prazniku dela in dnevu upora proti
okupatorju, ki jo je pripravilo Kulturno-umetniško društvo (KUD) France
Koblar. Naslovili so jo Delo je vrednota,
slavnostni govornik pa je bil direktor
Domela Matjaž Čemažar.
Današnji odnos do dela je bistveno drugačen kot nekoč, predvsem v odnosu do
pogojev za delo, kjer je treba razmišljati
precej širše, kot so okviri delavskih pravic, da so delavci zadovoljni in zavzeti,
je dejal Čemažar. »Kako pomembno je
imeti delo, se v času, ki ga živimo, kljub
različnim gospodarskim in korona krizam verjetno ne zavedamo dovolj.«
Čemažar je spomnil na obdobje ob prelomu prejšnjega stoletja, ko je v Železnikih ugasnil plavž in je v Selški dolini nastopila revščina, zato je veliko

Matjaž Čemažar / Foto: Miro Šmid
rojakov odšlo s trebuhom za kruhom.
Veliko poguma in vztrajnosti je bilo treba, da so po vojni vzpostavili industrijo, ki je danes v Železnikih zelo močna.

»S ponosom na tradicijo železarstva in
kovaštva z veliko predanostjo izkušnje
prenašamo naprej v nove tehnologije
in z optimizmom zremo v prihodnost,
čeprav nas na vsakem koraku čakajo
nove preizkušnje, tudi take, za katere
smo računali, da smo kot civilizacija
dovolj zreli, da jih ne ponovimo,« je poudaril. Svoj nagovor je sklenil z mislijo,
da smo na vrednoto delo ponosni in da
se zavedamo, da nam delo poleg pravic
prinaša tudi odgovornost do sebe, bližnjih, podjetja in lokalnega okolja.
Prireditev sta režirali Mateja Markelj
in Majda Demšar, ki je bila tudi v vlogi
povezovalke. Z glasbo so jo obarvali Pihalni orkester Alples, harmonikar Nejc
Jemc in Francetovi orgličarji, s plesom
učenci Osnovne šole Železniki pod vodstvom Tine Pintar, z deklamacijami pa
učenki Neža Škoda in Maruša Močnik
ter članice KUD-a Alenka Bertoncelj,
Jerneja Tolar in Mateja Markelj.

Zdraha pod streho
Otroška gledališka skupina Jap'čki
Krekovega kulturnega društva iz Selc se
pripravlja na premiero nove igre.
ANA ŠUBIC
Otroška gledališka skupina Jap'čki Kulturnega društva dr. Janez Evangelist Krek iz Selc namerava v kratkem premierno
uprizoriti igro Zdraha pod streho. Točen datum še ni določen, objavili pa ga bodo na FB-strani društva. V igri nastopa
11 igralcev, vsi so osnovnošolci iz Selške doline. Pod budnim
očesom režiserja Gregorja Gartnerja igro zaradi preteklih epidemioloških razmer pripravljajo že dve leti. »Avtor igre želi
ostati anonimen oz. se podpisuje z imenom Žorži Štor, vsebinsko pa gre za to, da deklica Maja odkrije, da na podstrešju
njihove hiše živita plemeni škratov, ki sta med seboj na smrt
skregani. Zdi se, da nikoli ne bodo dosegli miru. Razen če bo
Maji uspelo kako pomagati ...« je razkril Gartner.
Odrasla gledališka skupina Krekovega kulturnega društva
je sredi decembra na oder postavila Krekovo igro Tri sestre.
Dvakrat so jo odigrali v Selcih in gostovali še v Sorici, kjer so
bili po besedah Gartnerja zelo lepo sprejeti. Gledalci so bili
vedno zelo zadovoljni z izvedbo, prav tako igralci in režiser
Gartner. »Načrtujemo še nadaljnje ponovitve in gostovanja,

Odrasla gledališka skupina iz Selc se predstavlja s Krekovo igro Tri
sestre, ki so jo doslej uprizorili trikrat.
tudi na prostem, a nimamo še točnih datumov, zato nas
spremljajte na FB-ju in Instagramu. Predvidoma bo to v začetku septembra.«
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Dobili zelo kompaktnega »volka«
Ekipa Muzejskega društva Železniki je v začetku maja starodobno taljenje prikazala
na tradicionalni prireditvi Minfos v Tržiču.
ANA ŠUBIC
Skupina za eksperimentalno arheologijo Štalca Muzejskega
društva Železniki je na povabilo Turističnega društva Plac
Tržič prvi konec tedna v maju sodelovala na Mednarodnih
dnevih mineralov, fosilov in okolja (Minfos). Na priljubljeni
tržiški prireditvi je prikazala postopek taljenja na starodoben
način. »V soboto smo izdelali peč in žarili rudo, v nedeljo pa
smo talili železo,« je povedal Andrej Bogataj, član ekipe, ki so
jo sestavljali še Bojan Rihtaršič, Janez Rihtaršič, Klemen Čufar, Stane Hajdinjak, Simon Benedičič in Matjaž Jelenc.
Tokrat so porabili dobrih 23 kilogramov rude, po petih urah
taljenja pa so dobili 6,25 kilograma težkega »volka« (zmes železa, žlindre in oglja). Ekipa se je tokrat odločila, da postopoma vsako uro povečuje vpih zraka. »Volk je zelo kompakten,
število primesi je najmanjše do sedaj. Težko bi potrdili, da je
postopno povečevanje vpiha vplivalo na samo kompaktnost
volka, saj smo namesto rude bobovec uporabili bogatejšo železovo rudo magnetit, pa vendarle je to pozitiven premik glede kvalitete volka,« je razložil Bogataj.
Letos načrtujejo še eno taljenje, in sicer kot običajno konec
avgusta na Češnjici. V primeru gradnje tržnice na tej lokaciji
bodo poiskali drug prostor za taljenje, o čemer bodo obiskovalce pravočasno obvestili.

Številni obiskovalci so si z zanimanjem ogledali starodobno taljenje
vključno s podiranjem peči. / Foto: Simon Benedičič

Zgodbe muzejskih predmetov: Nogometni dres
KATJA MOHORIČ BONČA, MUZEJ ŽELEZNIKI

IME PREDMETA:

Nogometni dres, inv. št. ŠP31

OPIS PREDMETA

1. material in tehnika: tekstil
2. leto prihoda v muzej: 2022
Nogometni začetki v Železnikih segajo v čas pred drugo svetovno vojno. Do ustanovitve Nogometnega kluba (NK) Železniki leta 1991 je bila nogometna igra organizirana znotraj
športnih društev, ki so pokrivala več športov. Tokrat predstavljamo del obvezne opreme nogometašev – majico z rokavi,
ki je bila eden prvih dresov v samostojnem Nogometnem
klubu v Železnikih. Majica rdeče in bele barve je bila uradni
dres NK Železniki v sezoni 1992/1993. Na sprednji strani je logotip Gostilne Pri Slavcu z Zalega Loga, ki je bila tisto sezono
klubski sponzor. Dres je nosil igralec članske nogometne ekipe. Na hrbtni strani je številka 6. V športni zbirki so še majici
pripadajoče kratke hlače sive in rdeče barve. K obvezni opremi sicer spadajo še nogavice, ščitniki (prekriti z nogavicami)
in obutev. Običajno imajo klubi dve različici uradnih oblačil.

Nogometni dres NK Železniki v sezoni 1992/1993 / Foto: Katja
Mohorič Bonča
Katero izberejo za tekmo, je odvisno od oblačil igralcev nasprotne ekipe – barve se morajo jasno razlikovati med seboj
in od oblačil sodnikov. Nogometni dres je za športno zbirko
podaril NK Železniki.
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Že drugič od kope do kope
Turistično društvo Selca
je aprila priredilo oglarski
pohod, maja pa še pohoda
na vrhove v okolici Selc.
ANA ŠUBIC
Turistično društvo (TD) Selca je zadnjo
nedeljo v aprilu priredilo drugi pohod Od
kope do kope. Udeležilo se ga je 45 pohodnikov, ki so si med potjo od Selc čez Topolje, Zabrekve v Lajše in nazaj podrobneje ogledali tri oglarske kope, sicer pa
so šli mimo kar osmih kopišč. »Ko smo
šteli kopišča tod okoli, smo jih našteli
več kot 15,« je povedal predsednik TD Tomaž Habjan in dodal, da so udeleženci
izvedeli marsikaj zanimivega o pripravi,
kuhanju in pospravljanju kop.
Lepo sta uspela tudi tradicionalna pohoda Gremo gor in Gremo gor in dol,
ki ju je TD Selca priredil v nedeljo, 22.
maja. Na pohodu Gremo gor se je okoli
80 udeležencev povzpelo na Sv. Mohor,
daljšega pohoda Gremo gor in dol čez
vse štiri vrhove v okolici Selc (Sv. Miklavž, Sv. Križ, Sv. Jedrt in Sv. Mohor)
pa se je udeležilo nekaj več kot 20 pohodnikov. Daljši pohod traja okoli pet
ur in so ga letos prvič omogočili v dveh
skupinah, zmernejši in bolj športni, ki
sta na pot krenili z uro in pol razlike,
na cilj na Sv. Mohor pa sta nato prišli
ob istem času.

Na oglarskem pohodu so si ogledali več kop. / Foto: Gregor Habjan

Udeleženci daljšega pohoda Gremo gor in dol / Foto: Gregor Habjan

Deželak junak tudi v Selški dolini
ANA ŠUBIC

Miho Deželaka sta na parkirišču pred bazenom pričakala množica
domačinov in živahno dogajanje. / Foto: Gregor Habjan

Pod okriljem Radia 1 te dni poteka tradicionalna dobrodelna
akcija Deželak junak, v okviru katere voditelj Miha Deželak ob
podpori ekipe kolesari po Sloveniji in zbira denar za počitnice otrok. Šesto etapo je minuli ponedeljek začel v Železnikih,
kjer sta ga na parkirišču pred bazenom pričakala množica domačinov vključno z županom Antonom Luznarjem in živahno
dogajanje, za kar je poskrbel Javni zavod Ratitovec. Zaigral je
pihalni orkester, nočni čuvaj je zapel kitico za varno pot. V dobrodelnih skrinjicah se je nabral lep znesek za letovanja otrok,
ki so ga z donacijami povečala še nekatera podjetja in Občina
Železniki. Deželaku se je na startu v Železnikih na kolesu kot
prvi pridružil maratonec Roman Kejžar, ki sta ga kasneje zamenjala direktor Domela Matjaž Čemažar in nato še podžupan
Matej Šubic. Dobrodelnemu kolesarjenju so se pridružili tudi
številni kolesarji vključno z učenci Osnovne šole Železniki.
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Že več kot pol milijona vpisov
Na majskem srečanju prijateljev Ratitovca so razglasili tudi polmilijontega vpisnika
v vseh dosedanjih rekreativnih akcijah. To je bila Tatjana Šmid, zmagovalec lanske
akcije Marjan Benedik pa je dosegel že več kot devet tisoč vzponov.
ANA ŠUBIC
Planinsko društvo (PD) za Selško dolino
je sredi maja na Ratitiovcu pripravilo 32.
srečanje udeležencev rekreativne akcije
Prijatelj Ratitovca. Razglasili so rezultate lanske, 31. akcije, v kateri je predpisano normo 15 vzponov doseglo 417
pohodnikov, ki so skupaj opravili 18.947
vzponov, je pojasnil predsednik PD Lojze
Lotrič. Zmagovalec je bil Marjan Benedik (348 vzponov), za njim pa so sledili
Franc Čufar (347), Cecilija Bevk (340), Janez Rejc (338), Mirko Kristan (336), Cveta
Rehberger (328), Boštjan Livk (324), Tomaž Eržen (320), Gašper Gartnar (319) in
Zofka Tolar (294). Kot običajno so pode-

Polmilijonta vpisnica Tatjana Šmid

Prvih deset v 31. akciji Prijatelj Ratitovca vključno z zmagovalcem Marjanom Benedikom
(tretji z leve). Manjkata Franc Čufar in Janez Rejc.
lili tudi priznanja za doseženo jubilejno
število vzponov. Marjan Benedik je med
lansko akcijo dosegel devet tisoč vpisov,
Franc Čufar osem tisoč, Cecilija Bevk
štiri tisoč, Franc Kordež in Robi Gajgar
po tri tisoč, Janez Frelih dva tisoč ter
Gašper Gartner, Rado Dolenc, Damjan
Kržišnik in Boštjan Livk po tisoč vpisov.
Na letošnjem srečanju so razglasili še
polmilijontega vpisnika v vpisno knjigo v vseh dosedanjih akcijah. Petstotisoči vpis je bil dosežen 9. januarja letos v času 32. akcije, srečna vpisnica
pa je bila Tatjana Šmid iz Železnikov.
Na prireditvi sta nastopila harmonikar

Pohodniki, ki so v lanski akciji dosegli jubilejno število vzponov

Jaka Oblak in pevka Brigita Oblak iz Dolenje vasi, po uradnem delu pa je potekalo družabno srečanje, na katerem je
osebje Krekove koče udeležencem ponudilo enolončnico in flancat. Prvi trije
v lanski akciji so se sicer razveselili še
priznanj in darilnih bonov podjetja Jeles, prvih deset je dobilo spominske kape
in praktična darila, ki sta jih prispevala
avtoprevoznik Vinko Nastran in Rafko
Kavčič, pohodniki z jubilejnimi vzponi
so prejeli priznanja, vsi udeleženci, ki so
dosegli normo, pa spominske majice.
PD za Selško dolino je letos že izpeljal
tudi 23. rekreativni pohod Železniki–
Ratitovec–Dražgoše, in sicer januarja,
marca je pripravil 19. turni smuk in 16.
pohod s krpljami Soriška planina–Ratitovec–Prtovč, maja pa še 13. pohod po Obhodnici Ratitovec. V nedeljo, 31. julija, jih
čaka 68. planinska zabava Ratitovec raja.
»Na gospodarskem področju nas čaka
zahtevna naloga, saj bomo v juniju in
juliju izvedli ekološko sanacijo strehe na
Krekovi koči in poslopju zgornje postaje
tovorne žičnice. V ta namen smo že izvedli srečelov, katerega izkupiček je v celoti
namenjen pokritju stroškov ekološke sanacije strehe,« je pojasnil Lotrič in poudaril, da je dobitke za srečelov prispevalo
več kot 50 delovnih organizacij, za kar so
jim v PD zelo hvaležni.
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Kot prvi na Ratitovcu v manj kot uri
Timotej Bečan je na Teku na Ratitovec postavil zgodovinski mejnik.
MAJA BERTONCELJ
V Atletskem društvu Železniki so tudi letos nadaljevali tradicijo organizacije Teka na Ratitovec. Prvo nedeljo v juniju je
potekal v 26. izvedbi. Štel je tudi za državno prvenstvo v gorskih tekih. Konkurenca je bila odlična.
Prvi favorit za zmago je bil Medvoščan Timotej Bečan, najboljši slovenski gorski tekač zadnjega obdobja. Je v izvrstni
formi, kar je potrdil tudi na 10,8 kilometra dolgi progi s skupaj 1184 metrov višinske razlike. To je bila njegova tekma. Kot
prvi v zgodovini Teka na Ratitovec je bil na vrhu v manj kot
eni uri in znova postal državni prvak v disciplini gor. Novi
rekordni čas je 59 minut in 4 sekunde. »To je bil moj najboljši
nastop, odkar se ukvarjam z gorskim tekom. Na rezultat sem
res ponosen. Vsekakor si želim, da bi bil sposoben še naprej
poslušati svoje telo, sprejemati prave odločitve ter pripravljenost zadržati oziroma nadgraditi do prihajajočega Evropskega prvenstva na otoku La Palma,« je povedal Timotej Bečan,
član KGT Papež Kamnik. Mirana Cveta (KGT Papež), drugouvrščenega v absolutni konkurenci, je prehitel kar za dobrih
pet minut, tretji Klemen Španring (AD Slovenska Bistrica)
jih je zaostal že več kot osem. Med ženskami je bila najhitrejša Mojca Koligar (1:13,47, KGT Papež) pred Varinejo Dra-

Spodnja Senica 20

Timotej Bečan (v ospredju) je izpolnil vse cilje: postal je državi prvak,
postavil rekord proge in kot prvi tekel pod eno uro. / Foto: arhiv
organizatorja
šler (ŠD Nanos Podnanos) in Martino Potrč (AK Poljane MB).
Medtem ko je za starejše kategorije tek štel za prvenstvo v
disciplini gor, pa je za dečke in deklice gor-dol. Na stopničke
je pri mlajših deklicah stopila tudi domačinka Lana Lušina
(AD Železniki). Bila je tretja.
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Šola se smeje tudi ponoči
Noč z veliko branja, precej igranja in malo spanja v šoli v Selcih.
KATARINA PRIMOŽIČ, KNJIŽNIČARKA
»A si se ti tudi prijavil?« so se v začetku aprila spraševali tretješolci podružnične šole v Selcih. Vabilo na Noč knjige, ki sva
jim ga posredovali učiteljica Anka Rakovec in knjižničarka
Katarina Primožič, jih je prijetno vznemirilo. Vsul se je plaz
vprašanj, povezanih s »preživetjem« v šoli. Skupaj smo ugotovili, da se v šoli lahko tudi večerja, spi, zajtrkuje in umiva.
»Jaz bom prinesla 'spalko' in 'armafleks'. Če kdo nima ležalke, mu jo lahko posodim. Imamo dve,« so družno načrtovali
nov izziv.
Bil je petek, 22. aprila. Ob 18. uri je šola spet oživela. Nasmejani učenci in učenke so v nahrbtnikih, potovalkah in kovčkih
pritovorili opremo za prenočevanje v šoli. Pa ne le to. S seboj
so prinesli tudi naglavne lučke in družabne igre, ki se jih radi
igrajo doma. Načrtovali smo noč, ko bomo poslušali in brali
zgodbe, spekli pico, se igrali in pogledali, kaj se ponoči dogaja
v Selcih.
Večer smo začeli s plesom ob Trkajevi pesmi Vse je sam igra
(Repki, 2020) in ga nadaljevali v knjižnici, kjer se je to noč veliko bralo (glasno in tiho, v družbi ali samostojno). Spoznali
smo tudi precej družabnih iger. Na voljo smo imeli detekti-

Družile so nas tudi igre.

Bralni kotički
vsko igro Ugani kdo, karte za enko in remi, labirint, strelastiko, monopoly, dobble, resnico ali izziv, jengo … Moči nam ni
zmanjkalo, saj smo si za večerjo spekli pico. Kuhar Klemen je
že dopoldne zamesil testo in v hladilnik naložil vse potrebno.
Otroci pa so v štirih pekačih skrbno pripravili pice po svojem
okusu.
Stemnilo se je in pozorno smo opazovali luže okoli šole. »Če
ne bo deževalo, gremo na nočni pohod,« smo bili dogovorjeni.
Načrt smo izpeljali! Šli smo na sprehod po tihih razsvetljenih
ulicah Selc. Ali smo koga srečali? Ja, krastačo.
Igriva in prijetna družba je odganjala spanec dolgo v noč.
Zgodba o Vihcu iz Vrhovišnika pa je otroke umirila in nekatere zapeljala v spanje.
Prisedli smo k naši mizici, se spomnili pisateljice Ele Peroci,
ki bi letos praznovala 100. rojstni dan, in preživeli noč s sošolci. Poštno znamko s sliko Ele Peroci in Muce Copatarice
smo nalepili na razglednice, ki smo jih naslednje jutro pisali
domov.
Tako smo tretješolke, tretješolci, učiteljica Anka in knjižničarka Katarina na dan Zemlje, noč knjige, branja in igranja
spletli nov skupen spomin. Fletno je bilo.

Rodile so: Klara Leben Kušar iz Selc Tima, Tina Lotrič iz Dražgoš Ceneta, Eva Bevk iz Davče
Tineta, Ajda Bizjak iz Kališ Martina, Mateja Nastran z Rudna Jakoba, Urška Lušina iz Lajš
dvojčka Lovra in Jakoba, Monika Medved iz Podlonka Oliverja, Karmen Potočnik iz Lajš
Ajdo, Megi Trojar iz Zgornje Sorice Rožleta, Polona Kavčič iz Dražgoš Nika, Eva Bertok iz
Železnikov Marijo Lucijo, Lucija Polak iz Davče Filipa in Klara Zupanc iz Davče Nežo.
Podatke smo s privoljenjem staršev zbrali na podlagi vlog za dodelitev prispevka ob rojstvu otroka. Seznam vseh
novorojencev je tako lahko še daljši, čestitke in dobre želje pa izrekamo tudi mamicam, katerih imena tu niso
zapisana.

Martina Logar, svetovalka za družbene dejavnosti, Občina Železniki
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Noč knjige na šoli
v Sorici
Skupaj smo brali, spoznavali nove
knjižne junake in nove zgodbe.
KATARINA BENEDIK, UČITELJICA
Za učence na podružnični šoli v Sorici sta bila petek, 22., in
sobota, 23. aprila, prav posebna dneva. Vsi učenci so vzeli svoje spalne vreče in najljubše igrače ter se v petek popoldne odpravili nazaj proti šoli.
Vas zanima, zakaj se jim je tako mudilo? V šoli sva jih že
nestrpno pričakovali knjižničarka Uršula Bernik in učiteljica
Katarina Benedik ter jim pripravili Noč knjige. Gre za dogodek, kjer smo skupaj brali, spoznavali nove knjižne junake
in nove zgodbe. S tem smo zaznamovali tudi svetovni dan
knjige in avtorskih pravic, ki ga praznujemo ravno 23. aprila.
Brez skrbi, saj nismo ves čas le brali! Zvečer smo si za večerjo pripravili palačinke in kakav, nato pa smo se zabavali ob različnih družabnih igrah. Ker pa gre za Noč knjige,

Velikonočna delavnica v Podlonku

V Podlonku je bilo med velikonočnimi prazniki veselo. Otroci so
se na velikonočno soboto, 16. aprila, zbrali v brunarici ob stari
šoli na velikonočni delavnici, ki jo je pripravilo Športno, kulturno,
turistično društvo (ŠKTD) Podlonk. Otroci so se na delavnici lotili
izdelave košaric iz papirja, ki so jih vsak po svoje okrasili. Vendar
s prazno košarico niso mogli domov, zato so v velikonočnem duhu
pobarvali še pirhe. Jajca so zavili v papirnate brisačke, jih zavezali
z gumico, nato pa na brisačko s čopičem nanašali barve. Na mizah
in otroških rokah je bila prava packarija, vendar so nastali čudoviti
in unikatni pirhi. Kako trdno lupino imajo, smo skupaj preizkusili tudi pri igri pirhanje. Po dobri uri ustvarjanja in igre pa so bili
otroški želodčki že precej prazni, zato smo se na koncu vsi skupaj
posladkali še s »šmornom«. V ŠKTD Podlonk smo z odzivom na
delavnico izjemno zadovoljni in upamo, da kaj podobnega kmalu
ponovimo. ŠKTD Podlonk

Otroci so izdelali košarice iz papirja in pobarvali pirhe.

V šoli smo tudi prespali, kar je bila posebna dogodivščina.
smo v šoli tudi prespali. To je bila še posebna dogodivščina.
Rdeča nit letošnje Noči knjige je bila medsebojna pomoč oziroma solidarnost, ki smo jo spoznali preko knjižne zbirke
Mavrična ribica. Zato so učenci v soboto zjutraj po okusnem
zajtrku in spletanju kitk izdelali še knjižno kazalko v obliki
ribice z bleščečo lusko, ki jim bo pomagala pri označevanju
prebranih strani in jih spomnila na bralno pustolovščino, ki
so jo doživeli.

Zaradi vrtca v Dražgošah
manj čakajočih otrok
V vrtce bodo sprejeli skoraj vse otroke,
ki bodo 1. septembra izpolnjevali pogoje.
ANA ŠUBIC
V Vrtcu Železniki so v času razpisa prejeli 95 vlog za sprejem
otrok: 62 za enoto Železniki, po pet za enoti Selca in Dražgoše
ter 23 vlog za vse enote. Prevladovale so vloge za prvo starostno obdobje; teh je bilo 82. »V vse enote vrtca smo lahko sprejeli 68 otrok, od tega 53 v enoto Železniki, devet v enoto Selca
in šest v enoto Dražgoše,« je pojasnila vodja vrtca Martina
Markelj in dodala, da se stanje glede vpisa tedensko spreminja, so pa mesto v vrtcu dobili vsi otroci, ki bodo 1. septembra
izpolnjevali starostni pogoj. Enoti v Dražgošah in Selcih sta
polni, v Železnikih pa so ostala tri prosta mesta v oddelkih
drugega starostnega obdobja.
Na čakalni lestvici imajo še 15 otrok, za katere so starši oddali
vloge v času razpisa in bi jih želeli vključiti od oktobra 2022 do
februarja 2023. Po razpisu so prejeli še sedem vlog za otroke prvega starostnega obdobja, ki bi jih starši radi vključili od januarja 2023 do aprila 2023. Čakajočih je letos nekoliko manj, saj
imajo dodatni oddelek v Dražgošah, je dodala Martina Markelj.
V Antonovem vrtcu so v času razpisa prejeli 16 prijav, od tega
14 za prvo starostno obdobje. Sprejeli bodo 10 otrok, na čakalni
listi pa so še trije otroci z izpolnjenimi pogoji za sprejem, pri
čemer so za enega od njih starši vlogo oddali naknadno, in pet
otrok, ki septembra še ne bodo izpolnjevali starostnega pogoja
in so jih starši prav tako prijavili po izteku rednega razpisa.

28 VRTEC

Od zrna do kruha
Skupina Čebelice iz Vrtca Železniki je v
tem šolskem letu sodelovala v projektu
Altermed.
BERNARDA KENDA, VZGOJITELJICA
Vrtec Železniki je že od leta 2010 vključen v program Ekošola. Gre za mednarodno uveljavljen program celostne okoljske
vzgoje in izobraževanja, namenjen spodbujanju in večanju
ozaveščenosti o trajnostnem razvoju.
Skupina Čebelice iz Vrtca Železniki se je v tem šolskem letu
v okviru Ekošole odločila sodelovati v projektu Altermed.
Med tremi možnimi temami smo izbrali lokalno pridelavo
in uporabo v vsakdanjem življenju. Naslov celotnega dogajanja je bil Od zrna do kruha, saj smo sestavine spoznavali
od pridelovanja do izdelka oziroma uporabe. Najprej smo se
odpravili v Ravne, kjer smo na njivi gospoda Marka spoznali
avtohtono slovensko žito – ajdo. V Sorici nam je gospod Tomaž v svojem mlinu pokazal, kako se iz klasa dobi zrnje in iz
zrnja moka. V vrtcu smo iz ajdove moke spekli kruh, ki smo
mu dodali meto, ki smo jo predhodno pobrali v vrtčevskem
zeliščnem vrtu, jo posušili in zdrobili.
V drugem delu smo raziskovali, kaj lahko pridobimo iz mleka. Na mlekomatu Kravica Liska smo si natočili mleko, ga
nalili v večjo posodo in počakali, da je nastalo kislo mleko.
Smetano smo pobrali in iz nje izdelali maslo, ki smo ga nato
mazali na sveže pečen kruh. Ob tem smo ponudili še pinjenec, ki nastane ob maslu – in presenetljivo veliko otrokom je
bil okus všeč. Preostalo mleko smo segreli in izdelali domačo
skuto, ki smo ji dodali drobnjak in tako pripravili namaz, ki
smo ga z veseljem pojedli za malico.
Na našem zeliščnem vrtu smo pobrali tudi janež in si v prazničnih dneh pripravili čajanko. Posušeno sivko smo uporabili kot polnilo zašitim srčkom iz blaga ob dnevu žena. Obiskali pa sta nas tudi dve babici naših otrok. Skupaj z gospo
Marinko smo izdelali ognjičevo mazilo, z gospo Irmo pa spekli pehtranove kolačke. Tudi te sestavine imamo na našem

Dejavnosti smo pred kratkim predstavil na sejmu Green vita –
Altermed v Celju.

Uporabili smo tudi posušeno sivko.
zeliščnem vrtu, nekaj pa sta gospe prinesli s seboj, da je bilo
za vse dovolj. Otroci so pri vseh dejavnostih z zanimanjem
sodelovali in se naučili veliko novega.
Vse dejavnosti smo predstavili v soboto, 21. maja, na sejmu
Green vita – Altermed v Celju. Obiskovalci stojnice so si z zanimanjem ogledali naše delo. Na voljo so imeli tudi recepte
vseh naših predstavljenih dobrot.

Vrtec v naravi
Z najstarejšimi otroki Vrtca Železniki smo se v začetku aprila udeležili Vrtca v naravi. Za tri dni smo se odpravili v Center šolskih
in obšolskih dejavnosti Čebelica v Dolenjo vas pri Čatežu in tam
doživeli marsikaj zanimivega. Otroci so se preizkusili v pastirskih
igrah, v plezanju po plezalni steni in iskanju zaklada. S pomočjo
učitelja smo zakurili ogenj in na njem popekli kruh. Na pohodu po
Zaplaških stezicah smo izvedeli veliko zanimivosti, tudi to, kako
lisica prežene jazbeca iz njegove jazbine. Gozd smo spoznavali
skozi različne igre in gradili bivališča za škrata Čateža, ki tu prebiva. Čez dan ga nismo srečali, obiskal pa nas je ponoči in otrokom
v sobah pustil presenečenje. Seveda je moral najprej počakati, da
so se otroci odpravili spat … – to pa ni bilo tako kmalu, saj smo se
zvečer odpravili še na zabavo v disko. Domov smo se vrnili utrujeni, a srečni in polni lepih vtisov. Petra Demšar, vzgojiteljica

Zakurili smo ogenj in na njem popekli kruh.
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Je lov naravovarstvo?
Maj je mesec, ki ga večina lovcev nestrpno pričakuje.
ANDRAŽ VALCL, LOVSKA DRUŽINA SELCA
Zima je počasi odšla iz naših krajev, konec maja so z Ratitovca izginile zadnje zaplate snega, narava se je prebudila. Maj
je tudi mesec, ki ga večina lovcev nestrpno pričakuje, saj se
vsako leto z majem začne lov na srnjaka. Po bolj umirjenih
zimskih mesecih, ko se lovci na občnih zborih naših društev
– lovskih družin in naših združenj društev ukvarjamo s člani
in organizacijami ter ocenjujemo preteklo delo, se maja odpre sezona lova na srnjad, natančneje na srnjaka, in letne živali (lanščak in mladica). Lov bo kot osrednja aktivnost vseh
lovcev bolj ali manj aktivno potekal do konca leta, ko se lov
na večino lovnih vrst preneha in sledi obdobje zime.
Lovske družine imamo status nevladne organizacije v javnem interesu na področju ohranjanja narave. Predstava, da
smo lovci tudi naravovarstveniki, se lahko zdi nenavadna,
saj lov za marsikoga ni ohranjanje narave. Če naštejemo
določene aktivnosti, ki jih lovci izvajamo v loviščih, predstava lovca kot naravovarstvenika postane verjetnejša. Košnja
opuščenih travnikov, čiščenje zaraščajočih se površin, vzdrževanje vodnih virov, sajenje plodonosnih vrst, vzdrževanje
mejic, gozdnih robov in grmišč, skrb za živali pozimi so dejavnosti, ki jih ima večina ljudi za skrb za naravno okolje in
živali. Vendar pa je predstava lovca s puško na rami kot naravovarstvenika še vedno nekaj, kar marsikomu ne pride na
misel, ko se omeni ohranjanje narave. Kako lahko lovec, ki
lovi divjad in jo tudi upleni, konča njeno življenje, s tem opravlja naravovarstveno funkcijo?
Divjad je pomemben dejavnik v okolju, saj s svojo prisotnostjo
in številčnostjo pomembno vpliva na naravno okolje. Vsako
naravno okolje ima svoje nosilne zmogljivosti. Te so lahko
ekološke, sociološke, ekonomske, in ko številčnost divjadi
preseže določeno nosilno zmogljivost okolja, nujno pride do
konfliktov. Veliko število določene živalske vrste, npr. divjega
prašiča ali jelenjadi, je lahko čisto v skladu z ekološko nosilno zmogljivostjo naravnega okolja, a lahko zaradi škod, ki jih
ti dve vrsti povzročata, pomeni velik problem za kmetijstvo
in gozdarstvo. Zato je ohranjanje pravega ravnovesja med nosilnimi zmogljivostmi okolja in interesi človeka v tem okolju
pri upravljanju z divjadjo ključnega pomena za zmanjševanje
konfliktov v obliki škod. Lovci se trudimo, da bi z odstrelom
vzdrževali naravno ravnovesje in ohranjali vitalnost populacij divjadi, z upoštevanjem dejstva, da mora biti številčnost
posamezne lovne vrste takšna, da ne povzroča konfliktov z
drugimi udeleženci v prostoru.
Sodobna opredelitev lova navaja, da je lov trajnostno gospodarjenje z naravnim virom – divjadjo. Lov je način, kako z
aktivnim poseganjem v populacijo lovnih vrst te ohranjati
za prihodnje rodove. Lovci in ostali deležniki, s katerimi si
divjad deli svoj življenjski prostor, se moramo zavedati občutljivosti ravnotežja medsebojnih odnosov različnih dejavnikov v naravnem okolju in s svojimi dejavnostmi skušati to
ohraniti. V tem smislu smo lovci, tudi ko divjad uplenimo,
naravovarstveniki.

Sanacija ruše, ki so jo razrili divji prašiči
Pomlad je tudi čas, ko večina divjih živali polega svoje mladiče. Pri sprehodih v naravi zato ravnajmo odgovorno! Štirinožne prijatelje imejmo na povodcih, sami pa se ob morebitnem srečanju z mladičem uprimo skušnjavi dotikanja ali
premeščanja mladiča – njegova mati zagotovo ni daleč.

30 PRIREDITVE

Prireditve v juniju, juliju, avgustu in septembru
Petek, 10. 6. 2022 • Sorica

Sobota 9. 7. 2022 • Železniki – Davča ob 10. uri

GROHARJEV TEDEN: KONCERT SKUPINE LUSTERDAM

24. KOLESARSKA DIRKA ZA ZLATO ČIPKO V DAVČO

Prosvetno društvo Ivan Grohar Sorica, E: pdivangrohar.sorica@gmail.com

Športno društvo Kamikaze, W: www. kamikaze.si

Sobota, 11. 6. 2022 • Sorica
GROHARJEV TEDEN: LIKOVNE DELAVNICE NA ŠKRILJU
Prosvetno društvo Ivan Grohar Sorica, E: pdivangrohar.sorica@gmail.com
Nedelja, 12. 6. 2022 • Sorica
GROHARJEV TEDEN: PROSLAVA OB KONCU GROHARJEVEGA TEDNA
Prosvetno društvo Ivan Grohar Sorica, E: pdivangrohar.sorica@gmail.com

Petek, 15. 7. 2022 • Muzej Železniki, ob 19. uri
ZAPISOVANJE ČUTENJ – RAZSTAVA FOTOGRAFIJ JERNEJA HUDOLINA
Muzejsko društvo Železniki, Muzej Železniki – JZR, T: 04 51 47 356
Sobota, 23. 7. 2022 • Bazen Železniki, ob 20. uri
VIDRA NI RIBA #4/2022 ŽENA (+ARNE W DJ TAO) + AL PADINO
Kulturno društvo Rov Železniki W: www.rov-drustvo

Petek, 17. 6. 2022 • Dašnica, ob 18. uri
ODPRTJE PLOČNIKA IN OBNOVLJENE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Nedelja, 31. 7. 2022 • Krekova koča na Ratitovcu, ob 10. uri

Občina Železniki, T: 04 50 00 000

68. PLANINSKA ZABAVA RATITOVEC RAJA

Sobota, 18. 6. 2022 • zbor v Jelenščah na koncu vasi Dražgoše, ob 10. uri
POHOD NA VODIŠKO PLANINO
Kulturno turistično društvo Dražgoše, T: 031 204 428

Planinsko društvo za Selško dolino Železniki, T: 031 613 426
Nedelja, 7. 8. 2022 • Lajše, ob 6. uri
REKREATIVNI POHOD IZ LAJŠ NA RATITOVEC

Sobota, 18. 6. 2022 • Muzej Železniki, od 19. do 23. ure

Športno kulturno turistično društvo Lajše, T: 041 848 530

POLETNA MUZEJSKA NOČ – NOČ ODPRTIH VRAT V MUZEJU ŽELEZNIKI,
NASTOP ANSAMBLA 3=PJANČKI, OB 21. URI

Petek in sobota, 19. in 20. 8. 2022 • Železniki z okolico

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

9. RALLY ŽELEZNIKI

Nedelja, 19. 6. 2022 • Dolenja vas, ob 13. uri
VELIKA KONJENIŠKA PRIREDITEV V DOLENJI VASI
Konjeniški klub Ratitovec, E: kkratitovec@gmail.com
Torek, 21. 6. 2022 • Egrov vrt na Racovniku
PRAZNIK GLASBE V ŽELEZNIKIH
Kulturno društvo Rov Železniki W: www.rov-drustvo
Četrtek, 23. 6. 2022 • pred gasilskim domom v Selcih, ob 20. uri
ZAKAJ RAD ŽIVIM V SLOVENIJI – PRIREDITEV OB DNEVU DRŽAVNOSTI

Športno društvo Omikron Plus W: www.rally.omikronplus.si
Petek in sobota, 19. in 20. 8. 2022 • Jesenovec - Železniki
29. KRAWAL – FESTIVAL TEŽKE IN HRUPNE GLASBE
Društvo Rov Železniki, W: www.rov-drustvo.si
Sobota, 20. 8. 2022 • izpred Športne dvorane Železniki, ob 9. uri
16. REKREATIVNO KOLESARJENJE OKROG RATITOVCA
Planinsko društvo za Selško dolino Železniki, T: 031 613 426

Kulturno društvo dr. Janez Evangelist Krek, E: gartner.gregor@gmail.com

Sobota in nedelja, 20. in 21. 8. 2022 • Davča

Od četrtka do nedelje, od 23. do 26. 6. 2022 • Železniki

Turistično društvo Davča, T: 040 150 069

60. ČIPKARSKI DNEVI
Turistično društvo Železniki T: 031 876 535
Sobota, 25. 6. 2022 • z Zalega Loga, kontrolne točke delujejo do 12. ure
TRADICIONALNI POHOD NA RATITOVEC SKOZI GROBLJE
Športno društvo Zali Log, T: 041 570 680

DAN TERIC

Sobota, 20. 8. 2022 • Kulturni dom Železniki, ob 18. uri
PRAZNOVANJE 70 LETNICE DRUŠTVA UPOKOJENCEV ZA SELŠKO DOLINO
Društvo upokojencev za Selško dolino
Sobota, 27. 8. 2022 • izpred lovske koče na Toli na Prtovču, ob 8. uri

Nedelja, 26. 6. 2022 • Muzej Železniki, od 10. do 18. ure

14. POHOD BOSONOGIH S PRTOVČA NA RATITOVEC

60. ČIPKARSKI DNEVI – DAN ODPRTIH VRAT V MUZEJU ŽELEZNIKI

Planinsko društvo za Selško dolino Železniki, T: 031 613 426

Muzejsko društvo Železniki, Javni zavod Ratitovec T: 04 51 47 356
Nedelja, 4. 9. 2022 • Krekova koča na Ratitovcu, od 6. ure dalje
Četrtek, 30. 6. 2022 • Športna dvorana Železniki, ob 20. uri
SLAVNOSTNA AKADEMIJA OB OBČINSKEM PRAZNIKU
Občina Železniki, T: 04 50 00 000
Sobota, 2. 7. 2022 • Zali Log
LEPO JE, KJER SI DOMA
Kulturno turistično društvo Zali Log, E: ktd.zalilog@gmail.com
Sobota, 2. 7. 2022 • Dražgoše, od 18. do 2. ure

46. REKREATIVNI POHOD NA RATITOVEC
Planinsko društvo za Selško dolino Železniki, T: 031 613 426
Sobota, 17. 9. 2022 • Bazen Železniki, ob 20. uri
VIDRA NI RIBA #5/2022 SARA RENAR
Kulturno društvo Rov Železniki W: www.rov-drustvo
Nedelja, 18. 9. 2022 • Davča, ob 10. uri

PRAZNOVANJE 20. OBLETNICE PGD DRAŽGOŠE S SKUPINO CHICAS

POHOD PO DAVČI

Prostovoljno gasilsko društvo Dražgoše, T: 051 258 303

Turistično društvo Davča, T: 040 150 069

L

od

21,00
EUR

25. 6., 9. 7.,
20. 8., 1 dan

65,00

18. 6., 1 dan

EUR

Cvetoča
sivka na Krasu
26. 6., 1 dan

od

58,00

9. 7., 1 dan

od

48,00
EUR

16. 6., 4 dni

KORNATI, ladijski izlet
v Narodni park
2. 7., 1 dan

od

84,00

Sprehod med
krošnjami in jezeri
2. 7., 1 dan

EUR

Gora Marmolada,
središče Dolomitov
6. 8., 1 dan

od

71,00
EUR

Kranj: 04/20 13 222, Šk. Loka: 04/51 70 305, Radovljica: 04/53 20 445,
Jesenice: 04/58 09 755, Domžale: 01/72 20 016, Ptuj: 02/23 50 206

Vsa ponudba na www.alpetour.si

od

254,00
EUR

EUR

EUR

Tri Cine v Dolomitih,
pohodni izlet

od

64,00

Šarganska osmica
in Višegrad

od

33,00
EUR

Maltatal,
gorska dolina slapov
21. 8., 1 dan

od

43,00
EUR

ARRIVA D.O.O., ULICA MIRKA VADNOVA 8, KRANJ

Dan na ladji;
od Poreča do Rovinja

GARDALAND - nočni

