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Na Selški Sori številna gradbišča
Gradnja protipoplavnih ukrepov na Selški Sori je v polnem razmahu.
ANA ŠUBIC, ALENKA BRUN
Na Direkciji RS za vode (DRSV) so pojasnili, da so protipoplavne ureditve na prvem odseku Selške Sore od Alplesa do Domela že v zaključni fazi. Ureditve na drugem odseku od Domela
do Dermotovega jezu potekajo po planu. »Zaradi večje pazljivosti in natančnosti pri zaščiti obstoječih podpornih zidov,
ki so v slabem stanju, se izvedba del lahko tudi zamakne.«
Urejajo tudi že četrti odsek na območju Dolenčevega jezu, kjer
so predvideli njegovo rekonstrukcijo z ribjo stezo, ureditve
hudournika, izgradnjo usedalnika proda in visokovodnega
nasipa za preusmeritev poplavnih vod ter dvig regionalne
ceste preko nasipa. Glede gradnje na tretjem odseku od Dermotovega do Dolenčevega jezu so povedali, da so 21. julija na
okoljsko ministrstvo oddali prijavo gradnje in da je izvajalec
že začel pripravljalna dela.
Po podatkih DRSV je v zaključni fazi tudi že protipoplavno
urejanje pritokov Prednja Smoleva in Dašnica. Enako velja za
dela na Češnjici na odseku pod mostom, medtem ko se bodo
na odseku nad mostom začela v kratkem. Gradnja novega
mostu na regionalni cesti čez Češnjico bo predvidoma končana v prvi polovici oktobra, takrat bodo odpravili tudi cestno
zaporo.
Začela se je tudi že druga faza projekta, ki predvideva zadrževalnik pod Sušo. »V tem letu se bodo na drugi fazi projekta
začela izvajati naslednja dela: izgradnja podpornih zidov in
nove regionalne ceste, temeljenje mostu in vodno-gospodar-

Urejanje struge na območju Dolenčevega jezu / Foto: Tina Dokl
ske ureditve. V času gradnje na regionalni cesti bo ves čas
polovična zapora ceste do zaključka izgradnje mostu preko
pregrade,« so razložili in dodali, da bo projekt Protipoplavna
ureditev porečja Selške Sore pretežno končan do konca prihodnjega leta.

Gradnja mostu na regionalni cesti čez Češnjico bo
predvidoma končana v prvi polovici oktobra.
KAPELICO PRESTAVILI ŽE TRETJIČ

Prestavitev kapelice pod Sušo / Foto: Alenka Brun

Za potrebe druge faze so konec julija prestavili tudi kapelico
sv. treh kraljev ob glavni cesti pod Sušo. Kapelico so premaknili le dobrih trideset metrov v breg od mesta, kjer je stala
prej. Po več poskusih je prestavljanje celotne konstrukcije –
z vsem ogrodjem je tehtala deset ton – uspelo. Kapelico so
obrnili tako, da bo gledala proti novemu mostu. Na DRSV so
povedali še, da bodo urejali njeno okolico, ko bodo izvedli protipoplavni nasip ter da bodo v skladu s projektom uredili tudi
novo dostopno pot do kapelice. Od peščice prisotnih domačinov pa smo izvedeli, da so kapelico premikali že tretjič, odkar
stoji. In vedno naj bi bila za to »kriva« cesta ali voda. Izvedeli
smo še, da za kapelico skrbijo v družini Tolar, bila pa naj bi
iz časov, ko so delali železniško progo Jesenice–Nova Gorica.
Furmani naj bi jo postavili kot neke vrste zaobljubo in naj bi
bila potemtakem stara okoli sto let.
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Sanacija brežine bo zahtevna
Druga faza sanacije brežine nad naseljem Na plavžu bo zaradi težje dostopnosti
terena in helikopterske montaže zahtevna.
ANA ŠUBIC
Začela se je druge faze sanacije strme brežine nad naseljem Na plavžu, v
okviru katere bodo izvedli še preostale
potrebne varovalne ukrepe za zaščito
pred padajočim kamenjem nad objekti
Na plavžu 1–57. Župan Anton Luznar je
zadovoljen, da jim bo s pomočjo državnega denarja uspelo dokončati sanacijo
v tem delu naselja, ki je bil še posebej
ogrožen. Stala bo 561 tisoč evrov (z DDV),
pri čemer bo dela v znesku do 450 tisoč
evrov sofinanciralo okoljsko ministrstvo, preostalo pa bo plačala občina.
Tako kot prvo tudi drugo fazo sanacije
izvaja podjetje Eho projekt skupaj s partnerjema Miha Doles, s. p., in Kaskader
ter podizvajalcem Feniks +.
Kot je pojasnil Gregor Ivnik Dujovič iz
podjetja Eho projekt, bodo zagotovili
zaustavljanje večjih skal že na samem
mestu izpada. V vrhu pobočja bodo tik
pod zgornjimi skalnimi robovi s pomočjo helikopterja vgradili tri podajno-lovilne sisteme dolžine šestdeset metrov
in višine pet metrov z lovilno kapaciteto
od tisoč do dva tisoč kilodžulov. »Dela
bodo zaradi same labilnosti in težje
dostopnosti brežine ter helikopterske
montaže temu primerno zahtevna,« je
pojasnil Ivnik Dujovič, ki pričakuje, da
bodo dela v primeru ugodnih vremenskih razmer končana do konca oktobra
oz. v začetku novembra.

Najprej so pod območjem gradnje izvedli začasno varovanje z lahkimi lovilnimi palisadami.
/ Foto: Eho Projekt
Najprej so pod območjem gradnje izvedli
začasno varovanje z lahkimi lovilnimi
palisadami. Pred dnevi so že začeli posek
v liniji ograj. »Predvideno je, da se zaradi
nedostopnosti območja drevesa založijo
na licu mesta, po potrebi se debla dodatno stabilizira s sidri in jeklenicami,« je
povedal Ivnik Dujovič. Sledila bo stabilizacija večjih izrazito labilnih skalnih
gmot na samem izvoru. Vzporedno bodo
izvedli platoje za helikopterski transport
in začeli vrtalna dela. Po vgradnji sider
bodo sledila namestitev stebrov in mrež
ter ostala montažna dela. Prvi helikopterski transporti materiala in opreme so

Gostijo delegacijo iz Innichena
V petek, 9. septembra, ob 19. uri se bo župan Innichena
Klaus Rainer s spremstvom udeležil prireditve Pozdrav
jeseni v Sorici, kamor ste vabljeni tudi občani.
ANA ŠUBIC
Občino Železniki bo po petih letih znova obiskala delegacija iz tirolskega Innichena. V petek in soboto, 9. in 10.
septembra, bodo gostili župana Klausa
Rainerja s soprogo in predstavnikom
občine. Župan Anton Luznar je zelo vesel, da je tudi sedanji župan Innichena

zelo naklonjen ohranjanju stikov in nadaljnjemu sodelovanju.
Za goste so pripravili pester program,
osrednje dogajanje pa bo v petek ob 19.
uri na prireditvi Pozdrav jeseni v dvorani v Sorici. »Program bo poleg bogatih
glasbenih in plesnih nastopov ponudil
še dramsko uprizoritev naselitve Sorice
in okoliških krajev s poudarki na sku-

predvideni v drugi polovici septembra,
glavnina dela s helikopterjem oz. helikopterska montaža pa sredi oktobra.
Kot je napovedal župan, se bodo v nadaljevanju skušali z okoljskim ministrstvom dogovoriti še za nadaljevanje
sanacije brežine v preostalem delu naselja – naprej od nogometnega igrišča.
»Labilen skalni rob namreč poteka
vzdolž celotnega pobočja, je pa na tem
delu iztek pobočja nekoliko daljši in
položnejši, deloma v obliki melišč, posledično pa je tudi ogroženost tega dela
naselja relativno manjša,« je še pojasnil Ivnik Dujovič.

pni zgodovini Innichena in Sorice ter
svečano predajo voščene sveče kot simbola večstoletnega povezovanja,« je napovedal član komisije za mednarodno
sodelovanje dr. Miha Markelj in dodal,
da člani Turističnega društva Sorica na
prireditev vabijo tudi občane.
V sklopu dvodnevnega obiska bodo gostom poleg Sorice in njene bogate kulturne dediščine predstavili še staro trško
jedro Železnikov vključno s prikazom klekljanja, primere dobrih praks na področju turizma (Gostišče Tolc in Soriška planina), obiskali bodo Domel kot največjega
zaposlovalca v dolini, čaka pa jih tudi več
srečanj z lokalnimi predstavniki na področju kulture, turizma in gospodarstva.
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Prvi rebalans občinskega proračuna
Občinski svetniki so junija na 24. redni seji med drugim sprejeli rebalans letošnjega
občinskega proračuna in se seznanili s poslovanjem Toplarne Železniki.
ANA ŠUBIC
Osrednja točka seje je bila rebalans občinskega proračuna.
Načrtovani prihodki so se povišali za 293 tisoč evrov na slabih
9,9 milijona evrov, predvsem zaradi transfernih prihodkov,
saj bodo od države prejeli 243 tisoč evrov več od načrtovanega
in jih bo skupaj 2,9 milijona evrov. Odhodke načrtujejo v višini 12,7 milijona evrov, kar je skoraj pol milijona evrov več kot
prej. Najbolj so jih zvišali za področje prometa in prometne
infrastrukture, ki mu namenjajo 1,6 milijona evrov. Med drugim so povečali sredstva za ureditev cest Prtovč–lovski dom,
Selca–Topolje in Rovte–Martinj Vrh–Jesenovec ter za kolesarsko povezavo Selca–Dolenja vas–Ševlje, in sicer za odsek
Vistop–Širokar, kjer bodo uredili kolesarsko stezo in hkrati
pločnik. Zmanjšali pa so sredstva za ureditev tržnice na Češnjici in jih zamaknili v prihodnje leto, saj se na javni razpis
ni prijavil noben izvajalec, poleg tega pa v bližini poteka gradnja novega mostu čez Češnjico, zaradi česar je ta lokacija ta
čas precej utesnjena, je razložil župan Anton Luznar. V rebalansu je tako za letos ostala le prva faza investicije v sanitarni kontejner s skladiščem in ekološkim otokom.
Občinski svet je podprl tudi amandma svetnika Tomaža
Demšarja, s čimer so namenili 19 tisoč evrov za pokrito teraso

Rekonstrukcija ceste proti Rudnu
Pred kratkim se je začela rekonstrukcija 650 metrov državne ceste od že urejenega odseka v Logu do uvoza k ribiškemu domu na
Rudnem, ki jo vodi Direkcija RS za infrastrukturo (DRSI), izvaja pa
podjetje Mapri Proasfalt. »V sklopu del bo rekonstruirano vozišče
z razširitvijo, na celotni dolžini zgrajen pločnik, urejeno bo odvodnjavanje, zgrajeni novi prepusti, dva mostova ter novi zidovi na
celotni dolžini. Urejena bo prometna oprema in signalizacija, priključki in uvozi ter cestna razsvetljava in komunalna infrastruktura. V času del so predvidene polovične zapore ceste,« so pojasnili
na DRSI. Investicija je vredna 2,7 milijona evrov in jo bo s 422 tisoč
evri sofinancirala Občina Železniki. A. Š.

Ob rekonstrukciji ceste bodo zgradili tudi pločnik. / Foto: Tina Dokl

v eni od skupin v vrtcu v Selcih. Denar so zagotovili tako, da
so odvzeli deset tisoč evrov za postavitev nadstreška za avto
projekta Prostofer in osem tisoč evrov za ureditev stopnišča
na nogometno igrišče v Železnikih, tisoč evrov pa so odvzeli
še s postavke za parkirišče pred dražgoško šolo. Demšar je
dejal, da bo občina letos že veliko vložila v zamenjavo umetne trave na nogometnem igrišču in da druga društva številne investicije izpeljejo sama, da lahko Prostofer poteka tudi
brez nadstreška in da ureditev parkirišča v Dražgošah zaradi
zmanjšanja postavke ne bo ogrožena.
Razliko med prihodki in odhodki nameravajo pokriti z ostankom sredstev na računih in zadolževanjem. Občinski svetovalec za proračun, finance in gospodarstvo Damjan Mavri je
povedal, da bo jeseni verjetno treba najeti kredit za investicije, ki so ga v višini do največ 1,5 milijona evrov predvideli
že ob sprejetju proračuna, z rebalansom pa so ga zvišali za
dodatnih 120 tisoč evrov. Občina, ki je sicer zadnji kredit pri
bankah najela leta 2018, zdaj ugotavlja, da se glede na poslovanje ne bo treba zadolžiti v taki višini.

V TOPLARNI ŽELEZNIKI LANI PRESEGLI ZASTAVLJENE CILJE

Pri seznanitvi s poročilom Toplarne Železniki o poslovanju
v lanskem letu so svetniki izvedeli, da so bili zastavljeni cilji preseženi tako pri proizvodnji toplote kot tudi električne
energije. Lani so prodali 11.503 MWh toplotne energije oz. 14
odstotkov več kot predlani. Elektriko so lani proizvajali le
prve tri mesece, nato pa je prišlo do zaustavitve njene soproizvodnje, saj je potekla 15-letna pogodba o podpori proizvodnje
elektrike iz obnovljivih virov. Toplarna je lani imela 925 tisoč
evrov prihodkov od prodaje, čisti dobiček je znašal 1181 evrov.
Svetniki so potrdili tudi investicijski program druge faze sanacije brežine Na plavžu, kjer je občina pridobila 450 tisoč
evrov sofinanciranja iz Ministrstva za okolje in prostor oz.
Podnebnega sklada, in se seznanili s končnim poročilom
Nadzornega odbora Občine Železniki o nadzoru izvedbe projekta ureditve lokalne ceste Ojstri Vrh–Zgornja Golica. Nadzorni odbor je podal pozitivno mnenje s pridržkom, občini
pa je predlagal nekaj priporočil, med drugim naj v prihodnje
pravočasno pristopi k pridobivanju zemljišč za gradnjo cest.
Občinski svet je v prvi obravnavi podprl tudi Odlok o načinu
opravljanja gospodarske javne službe zagotavljanja zavetišča
za zapuščene živali na območju občine Železniki. Z odlokom
želijo zagotoviti, da se bo oskrba zapuščenih živali izvajala v
skladu z zakonom kot gospodarska javna služba.
Na predlog mandatno-volilne komisije so svetniki potrdili letošnje občinske nagrajence ter imenovali Branko Krek Petrina
za predstavnico občine v Svetu Osnovnega zdravstva Gorenjske in Franca Tuška za predstavnika občine v Svetu Glasbene
šole Škofja Loka, oba za štiriletno obdobje 2022–2026.
Povabilu na sejo občinskega sveta se je odzval tudi državnozborski poslanec, sicer pa nekdanji žirovski župan Janez
Žakelj. Predstavil se je svetnikom in izrazil željo, da »s skupnimi močmi tudi na Škofjeloškem naredijo kaj dobrega«.
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Mednarodno združenje Gorniške vasi
Izražena je želja po vključitvi v mednarodno alpsko združenje Gorniške vasi.
DR. MIHA MARKELJ
V času med 21. in 22. junijem je Občina Železniki gostila Mira Eržena in dr.
Rolanda Kalsa, predstavnika združenja
Gorniške vasi (nem. Bergsteigerdörfer),
ki sta k nam prišla z namenom ogleda
območja s ciljem umestitve naše doline
v to mednarodno alpsko združenje, ki
trenutno združuje že skupno 36 prepoznavnih območij vse od Švice, Avstrije,
Nemčije Italije ter Slovenije.
Združenje je leta 2008 zasnovala Avstrijska planinska zveza, in sicer kot model
uresničevanja Alpske konvencije v praksi, zaradi dobrih rezultatov in odzivov
pa se je to širilo tudi v sosednje alpske
države. Združenje se zavzema za razvoj
pohodništva in trajnostnega načina turizma, prav tako pa partnerjem ponuja
tudi izmenjavo dobrih praks in izkušenj. Gorniške vasi združujejo kraje oz.
občine v Alpah z usmerjenostjo v trajnostni gorski turizem, ki predstavljajo
velike potenciale v tradiciji, kulturi in
originalnosti in zagotavljajo visokokakovostno ponudbo za planince in pohodnike, pestro pokrajino in so zavezane
ohranjanju lokalne dediščine in naravnih vrednot.
Ker je tudi območje Selške doline, predvsem pa njen zgornji del, poznano kot
izjemen prostor za razvoj trajnostnega turizma z večjim številom kotičkov
neokrnjene narave in bogate kulturne
dediščine in je brez večjih infrastrukturnih dejavnikov, je bila izražena želja
lokalne skupnosti po vključitvi v omenjeno mednarodno združenje z željo po
doseganju dolgoročnega sonaravnega
razvoja in izboljšanja življenja prebivalcev na tem območju.
Z namenom vključitve je bila na lokalni
ravni sestavljena tudi projektna skupina na čelu z županom Občine Železniki
mag. Antonom Luznarjem, podžupanom
Matejem Šubicem, direktorjem Javnega
zavoda Ratitovec Gregorjem Habjanom
ter predstavnikoma Planinskega društva za Selško dolino Lojzetom Lotričem
in Radom Goljevščkom. V skupini pa
sodelujejo še posamezni turistični ponudniki območja, strokovnjak in poznavalec lokalne kulturne dediščine in trajnostnega turizma dr. Miha Markelj ter

Člani projektne skupine na Občini Železniki / Foto: Gregor Habjan
predstavniki Razvojne agencije Sora, ki
so članoma odprave gorniških vasi tudi
predstavili in razkazali območje Selške
doline in občine Železniki.
Predstavitev se je začela na sedežu občine z uvodnim nagovorom župana in
kratko predstavitvijo območja s poudarkom na tematikah, kot so pestra geografska komponenta območja, naravna
in kulturna dediščina, družbena in infrastrukturna razvitost občine, demografija ter turistični razvoj območja, sledili pa so ji prvi terenski ogledi območja,
začenši z muzejem v Železnikih in na

koncept razvoja Soriške planine kot izjemne točke za pohodnike in koncept družinskega smučarskega središča.
Drugi dan obiska sta si delegata ogledala tudi območje smučišča in vrhov
na Soriški planini in pobočja Ratitovca, pri čemer ju je planinska pot vodila
mimo planine Pečana na Gladki vrh,
kjer sta spoznala tudi Krekovo kočo na
Ratitovcu, ki velja za najbolj priljubljeno planinsko kočo v Sloveniji. Po spustu
z Ratitovca je sledil še skupni zaključni pogovor v Železnikih in izmenjava
mnenj.

Vključitev v združenje bi prinesla pozitivne učinke na razvojne
politike lokalnega okolja glede varovanja naravne in kulturne
dediščine ter območij kulturnih krajin, pripomogla pa bi tudi k
usmeritvam na področju trajnostnega turističnega razvoja.
območju informacijskih tabel rapalske
meje na Zalem Logu. Za tem jih je pot
vodila v Davčo, kjer jih je sprejel Andrej
Kejžar, gospodar na domačiji pr' Vrhovc.
Terenski ogled so nadaljevali še v Sorici,
kjer sta bili predstavljeni vas in okoliška kulturna krajina, ki izhaja iz pestre
zgodovine tirolske naselitve teh krajev.
V Sorici so si ogledali tudi gostišče Tolc,
kjer jih je sprejel Primož Pintar ter predstavil način delovanja njegove turistične
kmetije in vpeljavo domačih sestavin
iz lokalnega okolja v kulinarične mojstrovine. Prvi dan terenskega ogleda se
je zaključil z večerjo na Soriški planini
v penzionu Lajnar, kjer jih je sprejela
direktorica Turističnega centra Soriška
Planina Polona Golija, ki je predstavila

Poudarjeno je bilo, da ima območje velik potencial za vključitev v združenje,
saj vsebuje vse elemente in izpolnjuje
najpomembnejše kriterije, ki jih mednarodno združenje predpisuje, pri čemer pa bi seveda vključitev v združenje
prinesla pozitivne učinke na razvojne
politike lokalnega okolja glede varovanja naravne in kulturne dediščine ter
območij kulturnih krajin. Pripomogla
bi k tudi usmeritvam na področju trajnostnega turističnega razvoja, kot tudi
k razvojnemu sodelovanju in reševanju
skupnih izzivov z drugimi prepoznavnejšimi območji združenja v širšem
alpskem prostoru, kar pa bi krepilo
tudi mednarodno prepoznavnost in pomembnost območja Selške doline.
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Železniki so praznovali
S slavnostno akademijo in podelitvijo
občinskih priznanj so konec junija v
Železnikih praznovali občinski praznik.
ANA ŠUBIC
V prazničnem juniju so se v občini Železniki zvrstile številne prireditve, vrhunec dogajanja pa je bila slavnostna akademija, ki so jo na občinski praznik, 30. junija, pripravili v
športni dvorani. Župan Anton Luznar je podelil pet občinskih
priznanj zaslužnim prejemnikom, ki so z delom na različnih področjih izboljšali kakovost življenja v Selški dolini in
pomagali k njeni večji prepoznavnosti. To so Janez Lotrič, dr.
Maruška Vidovič, dr. Miha Markelj, Marija Koblar in Pavla
Potočnik, ki so podrobneje predstavljeni na naslednjih straneh. Kot običajno je župan podelil tudi priznanja devetošol-

Nastopila sta tudi Maja Triler in Jan Triler. / Foto: Tina Dokl

Župana Železnikov in Lepoglave Anton Luznar in Marijan Škvarić
/ Foto: Tina Dokl
cem in dijakom zaključnih letnikov, ki so bili vsa leta šolanja
odlični; več o odličnjakih pa na 10. strani.
Župan je v nagovoru med drugim poudaril, da je večina občanov zadovoljna z življenjem v občini Železniki, in spomnil,
da je ta trenutno 18. najbolj razvita slovenska občina. »Z zelo
močnim gospodarstvom imamo veliko zaposlenost naših občanov in posledično nizko stopnjo brezposelnosti – 2,6 odstotka, ki je med najnižjimi v državi.« Izrazil je tudi zadovoljstvo,
da so občinske investicije v polnem teku in da država uspešno izvaja največji projekt v zgodovini občine – zagotovitev
poplavne varnosti Železnikov, ki ji bo sledila tudi gradnja obvoznice mimo starega dela mesta.
Slovesnosti se je udeležil tudi župan pobratenega hrvaškega
mesta Lepoglava Marijan Škvarić, ki je ugotavljal, da imata
obe občini enake probleme, a tudi enake želje: da za blaginjo
občanov uspešno realizirajo postavljene cilje. »Ljudje morajo
vedno biti na prvem mestu,« je poudaril Škvarić.
Večer, ki ga je povezovala Minca Rihtaršič, so z glasbo obogatili Pihalni orkester Alples Železniki, Maja Triler in Jan Triler
ter kvartet maturantov Škofijske klasične gimnazije.

OBČINA ŽELEZNIKI

OBČINA ŽELEZNIKI

OBVESTILO

OBVESTILO

Obveščamo vas, da je na spletni strani Občine Železniki
objavljen

Obveščamo vas, da je na spletni strani Občine Železniki
objavljen

JAVNI RAZPIS

JAVNI RAZPIS

ZA DODELITEV NEPROFITNIH STANOVANJ V NAJEM

za sofinanciranje izobraževanja nadarjenih mladih
glasbenikov in plesalcev – Jobstov sklad 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
ter v sprejemni pisarni Občine Železniki
(kontakt: Martina Logar, 04/500 00 15).
Rok za oddajo prijav je najpozneje do vključno 17. 10. 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: Martina Logar, 04/500 00 15).
Rok za oddajo prijav je najpozneje do vključno 10. 10. 2022.

Mag. Anton Luznar, župan

Mag. Anton Luznar, župan
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OBČINSKI SVET
OBČINE ŽELEZNIKI
PODELJUJE

PLAKETO
za leto 2022
JANEZU LOTRIČU
(rojen 16. avgusta 1949,
stanujoč Dolenja vas 71, Selca).

UTEMELJITEV: Janez Lotrič - Keka je
že več kot petdeset let aktiven na športnem in kulturnem področju.
Že od otroških let je navdušen športnik
in nogometno igrišče v bližini domačega doma ga je zvabilo v športne vode. Z
nogometom se je začel aktivno ukvarjati v 60. letih pa vse do konca 80. let
prejšnjega stoletja, potem pa je prevzel
treniranje mlajših rodov vse do leta
2000. Ljubiteljsko je nogomet igral še do
pred nekaj leti. Aktiven je bil predvsem
v Divji ligi, katere ustanovni član je bil
tudi sam.
V zimskem času pa se je ravno tako že
od otroštva ukvarjal s smučanjem. V
mladosti je aktivno treniral in tekmoval, kasneje pa je prevzel vlogo vaditelja smučanja, predvsem predšolskih in
šolskih otrok.
Kot amaterski igralec je nastopal v
številnih igrah, ki jih je pripravljalo
domače kulturno društvo pod vodstvom Matevža Šmida. V igralske vode
ga je povabila učiteljica Ladi Trojar, ki
je vrsto let skrbela za šolsko gledališko dejavnost v Železnikih. Leta 1975
je bila njegova prva igra Županova
Micka, ki mu je ostala v najlepšem
spominu.

Prav vsi poznamo Keka po vlogi dobrega
moža, ki ob novem letu obišče naše najmlajše. Vlogo dedka Mraza je leta 1972
prevzel od Lojzeta Kržišnika in še danes
po petdesetih letih v nekaterih krajih
prinaša veselje otrokom ob novem letu.
Redko kdo med nami pa ve, da je bil
Keka tudi pionir letenja z zmajem. Dne
23. marca 1973 sta s prijateljem Radom
Goljevščkom prva v Jugoslaviji poletela
z zmajem. Poletela sta z Bitenčeve senožeti v Martinj Vrhu.
Leta 1976 se je poročil in preselil v Dolenjo vas, kjer sta si z ženo Lidijo ustvarila
dom in družino. Pri vseh dejavnostih ga
je žena vedno podpirala. Svojo poklicno
pot je začel v Tehtnici in nadaljeval v
Domelu kot konstruktor.
Janeza Lotriča - Keka je zaznamoval izrazit pedagoški čut, ki se je izražal pri
njegovem delu z mladimi, pa naj bo v
športu ali v vlogi dobrega moža. Vedno
pa je svoje delo opravljal z dobro voljo in
humorjem.
Predlagatelji: Krajevna skupnost Dolenja vas, Športno društvo Dolenja vas,
Športno društvo Selca, Občinski odbor
SLS Železniki
Obrazložitev pripravil: Jernej Bešter

OBČINSKI SVET
OBČINE ŽELEZNIKI
PODELJUJE

PLAKETO
za leto 2022
dr. MARUŠKI VIDOVIČ
(stanujoča Beethovnova 9, Ljubljana).
UTEMELJITEV: Maruška Vidovič, doktorica znanosti, antropologinja, je bila
rojena v Stari Loki. Njena stara mama
je bila Krekova iz Selc. Zaradi svojih korenin, ki segajo v Selško dolino, se še z
veliko večjim veseljem ukvarja z raziskavami v Selški dolini.
Več kot 30 let je zaposlena na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje, kjer je
oživila pozabljeno antropologijo z novimi koncepti in pristopi. Na Centru
za proučevanje in razvoj zdravja vodi
področje biološko-medicinske antropologije. Že dve desetletji se posveča
obširnim antropološkim raziskavam v
Selški dolini, ki predstavljajo prve moderne antropološke raziskave v Sloveniji. Njenim raziskavam na terenu so
se pridružili številni tuji znanstveniki

z znanih univerz iz Hrvaške, Anglije,
različnih delov Amerike in Avstralije.
Vključena je v široko mrežo mednarodnega sodelovanja in izobraževanja.
Aktivno se udeležuje številnih mednarodnih kongresov in simpozijev. Ime
Selške doline in njenih antropoloških
posebnosti je ponesla po svetu od Evrope, Amerike, Mehike, Rusije, Kitajske
do Avstralije. Njeni znanstveni članki

so objavljeni v uglednih tujih revijah,
kot so Homo, Annals of Human Biology, Collegium Antropologicum, Annals
of Human genetics in drugih, strokovni pa v ISISU, reviji Zdravniške zbornice Slovenije. V COBISU je vpisanih okrog
150 enot, ki se v glavnem nanašajo na
Selško dolino.
Dr. Maruška Vidovič je vodila projekte
in posamezne raziskave v Selški dolini
in zaradi njenih prizadevanj je v Sloveniji Selška dolina najbolj antropološko
raziskana, kar ima tudi velik pomen
za celotno Slovenijo, za slovensko antropologijo in javno zdravstvo. Številne
tuje univerze in njihovi znanstveniki,
ki so bili vključeni v terenske raziskave v Selški dolini, so prinesli k nam
novo znanje. Dr. Maruška Vidovič se je
izpopolnjevala v Ameriki na Ohio State
University v Columbusu. Je tudi članica
evropskega znanstvenega Councila za
antropologijo pri EAA.
Na podlagi odmevnega antropološkega
raziskovalnega dela v Selški dolini je
bila vključena v Sarajevsko akademijo znanosti in umetnosti v novoustanovljeni znanstveni center za demografsko genetiko. Organizirala je prve
antropološke šole v Sloveniji z znan-
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stveno-izobraževalnim programom za
zdravnike in druge zdravstvene delavce, kamor je vključila tudi Selško dolino
kot raziskovalni model. Njena uredniško-avtorska knjiga Anthropology and
Public Health se tudi navezuje na Selško dolino. Potek in pomen holističnih
antropoloških raziskav v Selški dolini
je v svojem predavanju predstavila kot
»moderno antropologijo« tudi na podiplomskem študiju javnega zdravja na
Medicinski fakulteti v Ljubljani. Pripravlja pa tudi novo knjigo.
Za obširno znanstvenoraziskovalno
delo, ki ga je tako zavzeto in vestno
opravljala in v katero je vložila svoje
znanje, ves svoj trud in veliko prostega
časa, si dr. Maruška Vidovič zasluži plaketo Občine Železniki, saj je prav zaradi
nje Selška dolina antropološko najbolj
raziskana in prepoznana po svetu.
Predlagatelj: Kulturno društvo dr. Janez
Evangelist Krek Selca
Obrazložitev pripravil: Gregor Gartner

OBČINSKI SVET
OBČINE ŽELEZNIKI
PODELJUJE

PRIZNANJE
ZA IZJEMNE DOSEŽKE
za leto 2022
dr. MIHU MARKLJU
(rojen 8. februarja 1987,
stanujoč Log 77, Železniki).

UTEMELJITEV: Turistično društvo Sorica in Občinski odbor SLS Železniki predlagata, da dr. Miha Markelj prejme

priznanje za izjemne dosežke Občine Železniki za leto 2022, in sicer za dosežke
na širšem raziskovalnem in razvojnem
področju, pri ohranjanju in revitalizaciji
snovne in nesnovne kulturne dediščine
v zgornjem delu Selške doline, pisanju
projektne dokumentacije ter za pomoč
pri ponovnem vzpostavljanju povezav z
Innichenom na Južnem Tirolskem.
Dr. Miha Markelj se že vse od dodiplomskega in podiplomskega ter
doktorskega študija usmerja v raziskovanje, odkrivanje in analizo zgodovinskih, kulturnih in tudi prostorskih
posebnosti lokalnega okolja, na podlagi katerih odstira pogled v preteklost,
kar omogoča spoznavanje možnosti za
razvoj in zaščito ter posledično ohranjanje bogate zgodovinske, snovne in
nesnovne kulturne dediščine ter zaščitenih območij kulturne krajine širšega
območja Selške doline, pri čemer skupaj z lokalnimi društvi in podporo matične občine pomaga in koordinira tudi
ohranjanje večstoletnih povezav z mestom Innichen na Južnem Tirolskem
ter skrbi za vsesplošno pozitivno družbeno, kulturno in turistično promocijo
Selške doline in Občine Železniki tako
doma kot v tujini.
V sklopu izvedenih projektov vedno daje
poudarek tematiki lokalnega okolja, pri
čemer se v večji meri povezuje tudi s
priznanimi domačimi in tujimi institucijami in posameznimi raziskovalci
in raziskovalnimi skupinami iz Nemčije, Francije, Avstrije, Italije in ZDA.
Med vidnejše dosežke raziskovalnega in
razvojnega dela lahko umestimo prejeto evropsko nagrado Karla Velikega
s strani predsednika evropskega parlamenta, nagrado za izjemne dosežke
Univerze na Primorskem ter večje število znanstvenih in strokovnih člankov
in nastopov na odmevnejših svetovnih
konferencah, v sklopu katerih analizira
elemente preteklosti, kot sta soriški narečni jezik ter zgodovinska in naselitvena slika Sorice ter širše Selške doline.
Aktivno sodeluje z lokalnimi društvi,
s Turističnim društvom iz Sorice, kjer
pomaga s svojim znanjem in pridobivanjem finančnih sredstev ter prijavami
na razpise za uresničevanje projektov
na kulturnem in turističnem področju
ter pri prezentaciji zgodovinskih in jezikovnih posebnosti širši javnosti.
Priznanje prejemniku nedvomno daje
motivacijo za nadaljevanje in nadgradnjo že začrtanih aktivnosti tudi v pri-

hodnje, pri čemer bo v ospredju vedno
ostala tematika lokalnega okolja tako
na raziskovalnih kot na družbenih in
praktično aplikativnih področjih, pri
čemer dognanja preteklosti ne bodo
ostala le mrtva črka na papirju, ampak
bodo uporabljena kot osnova za razvoj v
današnjem času.
Kot zanimivost pa lahko poudarimo,
da je imel dr. Markelj 1. julija 2022 tudi
zagovor drugega doktorata z naslovom
Oblikovanje in aplikacija metode za vrednotenje kulturne krajine in trajnostni
razvoj turizma: primer Selške doline.
Predlagatelja: Turistično društvo Sorica, Občinski odbor SLS Železniki
Obrazložitev pripravil: Matej Šubic

OBČINSKI SVET
OBČINE ŽELEZNIKI
PODELJUJE

PRIZNANJE
ZA ŽIVLJENJSKO DELO
PROSTOVOLJCEV
za leto 2022
MARIJI KOBLAR
(rojena 16. septembra 1936, stanujoča
Dašnica 139, Železniki).

UTEMELJITEV: Marija Koblar - Mici,
mojstrica klekljanja, je bila rojena v
preprosti delavski družini. Po končani
osnovni šoli se je zaposlila v tovarni
Niko, kasnejši Iskri, ki ji je bila zvesta
vse do upokojitve. Vmes si je ustvarila
družino in z možem v Dašnici ustvarila
čudovit dom.
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Marija Koblar je tako kot skoraj vsa takratna dekletca že s šestim letom sedla
za punkelj in se učila osnov klekljanja
od svoje mame, odlične klekljarice. Kasneje je obiskovala poleg osnovne tudi
osemletno Čipkarsko šolo. Znanje, ki
ga je pridobila, s pridom uporablja še
danes.
Leta 1992 se je včlanila v klekljarsko
sekcijo Turističnega društva Železniki.
Takrat se je začelo njeno prostovoljstvo
na čipkarskem področju. Več kot dvajset let je bila v času Čipkarskih dni članica ocenjevalne komisije za otroke in
odrasle, kasneje tudi v Idriji na čipkarskih festivalih. Več let je v sodelovanju
z Lojzetom Tarfilo postavljala čipkarske
razstave v galeriji muzeja in skrbela za
prodajo čipk. V prostorih Turističnega
društva Železniki je bila več kot deset
let dežurna prodajalka čipk in turističnih spominkov. Hkrati je skrbela za izdajo čipk v delo klekljaricam in kasneje
čipke tudi sprejemala.
Vsa leta od ustanovitve izobraževalnega in družabnega srečanja Ob punklju
se dobimo je bila na voljo klekljaricam,
ki so želele usvojiti zahtevnejše znanje
klekljanja. Leta 1994 je pridobila naziv
mojstrica klekljanja. Pogoj je bil, da je
klekljarica obvladala vsaj 12 tehnik klekljanja. To je dokazala tudi s svojimi prvonagrajenimi mojstrovinami, ki jih je
društvo odkupilo za malo galerijo čipk.
Več kot desetletje je z vodjo klekljarske
sekcije, tajnico in možem Ladom kot
turističnim šoferjem nastopala s prikazom klekljanja po vsej Sloveniji na
raznih turističnih prireditvah in klekljarskih srečanjih. Kar trikrat je svoje
klekljarske mojstrovine razstavljala v
Sansepolcru v Italiji. Kot edina klekljarica iz Železnikov je sodelovala s 24 klekljaricami iz širne Slovenije pri izdelavi klekljane slovenske zastave za 25 let
slovenske samostojnosti. V domačem
kraju je imela samostojno razstavo
klekljanih mojstrovin. Več let zaporedoma je prostovoljno klekljala like čipk
za zlato čipko. Ogromno ur prostega
časa je vložila v izdelavo čipk za oltarne prte za domačo cerkev, za Brezje in
tudi za Vatikan. Izredno ponosna je na
barvno čipko Pelikan, ki je hranjena v
tabernaklju cerkve sv. Antona Puščavnika v Železnikih. Izdelala jo je s 104
pari klekljev.
V rani mladosti je želela postati učiteljica klekljanja, a v tistih časih to ni
bilo možno. Za dve leti se ji je ta želja

izpolnila. Nadomeščala je učiteljico
klekljanja na OŠ Železniki, ki je bila na
porodniškem dopustu. Leta tu niso bila
važna. Važno je bilo znanje, ki ga ima
Marija Koblar na pretek.
Kljub visoki starosti pa še danes sede
za punkelj in pod njenimi prsti nastaja umetniško oblikovana čipka, kot
so v Železnikih rekli »ta tenka«, saj je
Marija Koblar delala predvsem to čipko
iz najtanjših sukancev. Zapisana bo v
zgodovini železnikarskega klekljanja za
večno.
Predlagatelja: Turistično društvo Železniki, Ana Trojar, Ojstri Vrh
Obrazložitev pripravil:
Tomaž Weiffenbach

OBČINSKI SVET
OBČINE ŽELEZNIKI
PODELJUJE

PRIZNANJE
ZA ŽIVLJENJSKO DELO
PROSTOVOLJCEV
za leto 2022
PAVLI POTOČNIK
(stanujoča Stirpnik 9, Selca).

UTEMELJITEV: Pavla Potočnik je bila
rojena na Stirpniku, kjer živi še danes.
Po upokojitvi pred 17 leti se je včlanila
v Društvo upokojencev za Selško dolino.
Ker je bila že od rane mladosti predana
pohodnica in ljubiteljica gora – prehodila je Loško in Slovensko transverzalo –,
je bilo povabilo društva za vodenje pohodov kot naročeno zanjo.

Do leta 2020 je vodila več kot 230 pohodov, nekaj tudi dvodnevnih. Udeleževalo se jih je od 30 do 50 članov, včasih
tudi več, iz celotne Selške doline. Vsako
leto je sama pripravila program za od
13 do 15 pohodov in jih večino tudi izpeljala. S pohodniki je prehodila Slovenijo po dolgem in počez. Prednost je
dajala Julijskim Alpam ter poljanskim
in primorskim gričem in planinam. Pot
jih je vodila tudi v Italijo in Avstrijo. Za
zahtevnejše vzpone je za pomoč prosila
planinsko vodičko Dragico Gartnar. V 17
letih so imeli le štiri nesreče, a žal zadnjo tudi s smrtnim izidom. Ta je pustila veliko rano na njeni duši, čeprav
zanjo ni bila kriva.
Njeno delo je bilo zahtevno in odgovorno – seveda brezplačno in prostovoljno.
K vsakemu pohodu je morala prišteti še
čas za zbiranje prijav, rezervacijo prevoza in kosila ter ponovitve, če je bil pohod
prestavljen zaradi slabega vremena.
Vsako načrtovano pot si je najprej sama
ogledala, če ji ni bila poznana s planinskih pohodov, ki se jih je tudi sama udeleževala. Člani in članice društva so se z
veseljem udeleževali teh pohodov. Bili so
ena sama velika družina. Pri tem ni bila
pomembna samo hoja, pomembnejše je
bilo prijateljsko druženje, ki ga je Pavla
Potočnik znala dobro vzdrževati.
Ob koncu leta 2020 je zaradi težav z
zdravjem prenehala voditi pohode. Za
to delo je porabila več kot 3000 ur svojega prostega časa in mnogo živcev.
To pa še ni vse njeno prostovoljstvo v
društvu. Že 17 let ob koncu leta obišče
vse starostnike na svojem področju z
darilcem društva in pobere tudi članarino. Zaveda se bridkosti ostarelih in
osamljenih, zato veliko časa porabi za
tako potreben pogovor z njimi.
Že več kot desetletje je Pavla Potočnik
članica Društva podeželskih žena Selške doline, tri mandate pa je bila tudi
članica upravnega odbora. Vsako leto
jim organizira pohod po raznih krajih
in hribih naše lepe Slovenije.
Društva, ki jo predlagajo za prejem priznanja za življenjsko delo prostovoljcev,
se ji za ves vloženi trud in porabljeni
čas iskreno zahvaljujejo in menijo, da si
omenjeno priznanje res zasluži.
Predlagatelji: Planinsko društvo za Selško dolino Železniki, Društvo upokojencev za Selško dolino, Društvo podeželskih žena za Selško dolino
Obrazložitev pripravili: Franc Pfajfar,
Ivanka Rovtar in Lojze Lotrič
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Priznanja več kot tridesetim odličnjakom
Izjemen uspeh v vseh devetih letih osnovne šole je doseglo kar 27 učencev iz občine
Železniki, štirje dijaki pa so bili odlični v vseh letih srednješolskega izobraževanja.
ANA ŠUBIC
V Železnikih so tudi letos na junijski slovesnosti ob občinskem prazniku podelili priznanja devetošolcem za izjemen
uspeh v vseh letih šolanja in dijakom zadnjih letnikov za
odličen uspeh v vseh letih srednješolskega izobraževanja.
»Nadpovprečne uspehe ste dosegli z nadarjenostjo, pridnostjo in vztrajnostjo,« je župan Anton Luznar nagovoril odličnjake ter jim zaželel veliko uspeha pri nadaljnjem izobraževanju. »Sprejmite nove izzive, zaupajte vase in izkoristite
doslej pridobljeno znanje,« je pristavil župan, ki je tokrat podelil priznanja kar 27 osnovnošolskim odličnjakom in štirim
dijakom zaključnih letnikov.
Vsa leta srednje šole so bili odlični: Nina Triler iz Dolenje
vasi na umetniški gimnaziji v Ljubljani (smer sodobni ples),
Meta Marenk iz Selc na Srednji šoli Jesenice (smer predšolska vzgoja), Marko Jugović iz Železnikov na Šolskem centru
Škofja Loka (program srednje poklicno izobraževanje) in Nik
Gladek iz Železnikov na Srednji tehniški šoli Kranj (program
tehnik mehatronike).
Priznanja za izjemen uspeh v vseh devetih letih osnovne šole
pa so prejeli: Ana Demšar, Jože Demšar, Martin Gasser, Ema
Lenc, Ažbe Murn, Maja Tarfila, Ajda Čemažar, Anamarija Er-

Župan Anton Luznar in srednješolski odličnjaki: Nina Triler, Meta
Marenk in Nik Gladek. Na sliki manjka Marko Jugović, ki je bil
odsoten. / Foto: Tina Dokl
žen, Tisa Habjan, Romana Jelenc, Anja Kejžar, Aljaž Kmetec,
Tinkara Rakovec, Klara Bernik, Nataša Ceferin, Lana Gartner,
Vilma Gartner, Matija Jagodic, Valentina Kavčič, Matjaž Lotrič, Tisa Mohorič Bonča, Jan Peternelj, Špela Pfajfar, Ajda
Ravnihar, Tonka Rovtar, Tine Štibelj in Ana Deja Prezelj.

Župan Anton Luznar z zdaj že nekdanjimi devetošolci, ki so imeli vsa leta šolanja izjemen uspeh / Foto: Tina Dokl

Rodile so: Katarina Rejc iz Smoleve Lauro, Sara Benedičič iz Martinj Vrha Lana, Lidija Pintar iz Martinj Vrha Jana, Lea Sadar z Rudna Roka, Katja Ramovš iz Dolenje vasi Žana, Tina
Mesec iz Železnikov Nušo, Mateja Tompa iz Selc Gabra, Ana Lotrič iz Železnikov Matevža,
Brigita Gaser iz Dolenje vasi Tineta, Petra Bogataj Šuštar iz Železnikov Ivo, Urška Pogačnik
iz Zabrekev Ajdo, Maja Potočnik iz Železnikov Izo, Špela Verbič iz Železnikov Tinkaro in
Jana Fajfar iz Spodnje Sorice Ceneta.
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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Biološki odpadki in biorazgradljive vrečke
Biološki odpadki predstavljajo med 40 in 50 odstotkov vseh odpadkov, ki nastanejo v gospodinjstvu.
Velik del bioloških odpadkov predstavljata tudi pretečena in zavržena hrana.
Ker se pri prevzemanju bioloških odpadkov srečujemo z mnogimi nepravilnostmi, vam podajamo
kratka navodila za ustreznejše ravnanje z biološkimi odpadki, preden jih odvržete.

Ne veš, kam odpadek sodi?
Odgovor je na QR kodi!

Kaj so biološki odpadki?
Glavna značilnost bioloških odpadkov je,
da vsebujejo organske snovi, ki se na
zraku ali tudi brez zraka razkrajajo
oziroma razgradijo. Poleg živilskih in
kuhinjskih odpadkov, ki nastanejo v
naših gospodinjstvih, štejemo v to
kategorijo tudi biorazgradljive odpadke
z vrtov in iz parkov (zeleni odrez).
Biološki odpadki predstavljajo približno
40-50 odstotkov vseh gospodinjskih
oziroma komunalnih odpadkov.

Biorazgradljive vreče za domači
kompostnik
Primerne so za domači kompostnik in za
zbiranje bioloških odpadkov v rjavih
zabojnikih Komunale Škofja Loka. Zaradi
sestave se biorazgradijo tudi na
domačem kompostniku kljub nižjim
temperaturam v kompostu.
Vreče za zbiranje bioloških odpadkov, ki
jih bomo kompostirali na domačem
kompostu, morajo imeti oznako HOME
OK compost.

Kaj sodi med biološke odpadke:
Kuhinjski odpadki:
zelenjavni in sadni odpadki vseh vrst,
jajčne lupine, kavna usedlina in
neplastične filter vrečke, pokvarjeni
prehrambni izdelki (brez embalaže),
kuhani ostanki hrane in gnilo sadje,
papirnati robčki in brisače ter papirnate
vrečke.
Zeleni odrez:
odpadno vejevje, trava in listje, rože in
plevel ter stelja malih rastlinojedih
živali.

Zbiranje bioloških odpadkov
Biološke odpadke moramo zbirati
ločeno, saj je to osnovni pogoj, da bo iz
njih nastal koristen proizvod (kompost
ali digestat). Lahko jih kompostiramo na
domačem kompostniku ali zbiramo v
rjavih zabojnikih za biološke odpadke
Komunale Škofja Loka.
Zaradi narave odpadkov se biološke
odpadke lahko zbira le v biorazgradljivih vrečah.
Biorazgradljive vreče
Biorazgradljive vreče so narejene iz
škroba, celuloze ali biorazgradljive
plastike, ki se razgradi v različnih okoljih.
Biorazgradnjo omogočajo mikroorganizmi in ustrezna temperatura.
Vrste biorazgradljivih vreč
Biorazgradljive vreče za zbiranje
bioloških odpadkov v rjavih
zabojnikih
Vrečke se ustrezno biorazgradijo le v
industrijskih kompostarnah, pod nadzorovanimi pogoji. Primerne so za
zbiranje bioloških odpadkov v rjavih
zabojnikih Komunale Škofja Loka.
Vreče morajo imeti oznako OK
compost.

Kje lahko dobimo biorazgradljive
vreče?
Biorazgradljive vreče lahko uporabniki
kupite v skoraj vsaki živilski trgovini.
Na Komunali Škofja Loka lahko kupite
biorazgradljive vreče iz koruznega in
krompirjevega škroba, ki so primerne za
zbiranje bioloških odpadkov v rjavih
zabojnikih.
Cene vreč (z DDV-jem):
10 l vreča = 0,18 €
120 l vreča = 1,01€
240 l vreča = 1,42 €
Vrečke, ki se v trgovinah nahajajo poleg
sadja in zelenjave, običajno niso
biorazgradljive in spadajo v zabojnik za
odpadno embalažo.
Plastične vreče, ki nimajo zgoraj
navedenih oznak, ne sodijo v zabojnik za
biološke odpadke ali na kompostnik.
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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Evropski teden
mobilnosti
Potekal bo med 16. in 22. septembrom, z
različnimi aktivnostmi se mu pridružuje
tudi Občina Železniki.
ANA ŠUBIC
V Evropskem tednu mobilnosti, ki bo potekal pod sloganom
Trajnostno povezani, bo sodelovala tudi Občina Železniki.
Med 16. in 22. septembrom bo pozvala občane, še zlasti najmlajše, k spremembi potovalnih navad in tako pripravila
številne aktivnosti, ki vključujejo pobudo aktivnega gibanja,
zmanjševanja avtomobilskega prometa na fosilna goriva in
spodbude k uporabi bolj trajnostnih oblik mobilnosti – hoje,
kolesarjenja, uporabe javnega prevoza ali drugih oblik e-mobilnosti.
Obetajo se različni dogodki s ciljem promovirati trajnostne
oblike mobilnosti in prizadevanja za varstvo okolja. V petek,
16. septembra, med 10. in 12. uro bo v Športnem parku Rovn
prireditev, namenjena otrokom in ostalim občanom. Začela
se bo z nagovorom župana Antona Luznarja in predstavitvijo
nove kolesarske povezave Železniki–Selca. Sledilo bo predavanje Varno v prometu, ki ga pripravlja svet za preventivo
in vzgojo, v nadaljevanju pa bodo obiskovalci lahko spoznali
različna kolesa in kolesarsko opremo, si ogledali prikaz po-

Senzorično ocenjevanje izdelkov
s kmetij
Okus, vonj, videz, zapečenost, tekstura, homogenost, bistrost …
Lastnosti, ki jih ob senzoričnem ocenjevanju izdelkov preverjajo
certificirani ocenjevalci Biotehniške fakultete Ljubljana in Biotehniškega centra Naklo. Vas zanima, kako bi ocenili vaše pekovske,
mlečne in mesne izdelke ter alkoholne pijače in druge sadne in zelenjavne izdelke? Če želite na ocenjevanju sodelovati oz. preveriti
kakovost svojih izdelkov, se javite na kristina.miklavcic@ra-sora.si
in 04/50 60 225.
Kristina Miklavčič, Razvojna agencija Sora

Inovativno na pot podjetništva
Razvojna agencija Sora vabi na 8-dnevno delavnico Inovativno na
pot podjetništva, ki je namenjena podjetjem in tistim, ki o podjetništvu šele razmišljajo. Udeležence bodo popeljali skozi različna
področja delovanja podjetja. Gre za področja, ki jih mora poznati
vsak, preden stopi na samostojno podjetniško pot, z njimi pa morajo biti seznanjena tudi vsa že delujoča podjetja. Delavnico bodo
začeli 27. septembra in jo nato izvajali dvakrat na teden v septembru in oktobru od 17. do 20. ure na Upravni enoti Škofja Loka (v
primeru zaostrenih koronarazmer pa na online način). Dodatne
informacije in povezava do prijav so na spletni strani www.ra-sora.
si (Novice in dogodki). Udeležba je brezplačna, saj delavnico finančno podpirajo vse štiri občine na Škofjeloškem. A. Š.

Na prireditvi ob tednu mobilnosti, ki bo potekala 16. septembra
med 10. in 12. uro na Rovnu, bodo med drugim predstavili novo
kolesarsko povezavo Železniki–Selca. / Foto: Tina Dokl
pravila kolesa, na voljo bo kolesarski poligon, potekala bo
razstava trajnostne mobilnosti …
V ponedeljek, 19. septembra, ob 17. uri bo v sejni sobi Občine
Železniki predavanje, namenjeno podjetjem in javnim ustanovam, z naslovom Trajnostni mobilnostni načrt za ustanove z namenom izboljšanja potovalnih navad. Ves teden bo
možno sodelovati v aktivnosti V službo na trajnostni način.
Različne dejavnosti se obetajo tudi v šoli, in sicer igra Prometna kača ter iskanje šibkih točk pešpoti in prehodov za pešce.
Aktivnosti bodo potekale v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE in jih bo sofinanciralo Ministrstvo za okolje in prostor
– Sklad za podnebne spremembe. Omenimo še ključnike:
#evropskitedenmobilnosti, #trajnostnamobilnost, #samo1planet, #care4climate in #sptm.

Ugodni krediti za podjetnike,
društva, kmetije ...
V okviru Kreditne sheme Razvojne agencije Sora (RAS) je odprt nov
javni razpis za ugodne kredite za podjetnike, zasebnike, d. o. o.-je,
društva, kmetije, dopolnilne dejavnosti na kmetijah ... Krediti se
preko Gorenjske banke dodeljujejo za obratna sredstva in investicije. Krediti za obratna sredstva so namenjeni financiranju tekočega poslovanja, minimalni znesek za najem je pet tisoč evrov. Rok
vračila je do 36 mesecev, obrestna mera pa znaša 2,6 odstotka
nominalno, ob upoštevanju določenih pogojev se lahko dodatno
zniža na od 2,2 do 2,6 odstotka. Tudi pri kreditih za investicije je
minimalni znesek pet tisoč evrov, rok vračila je od 36 do 120 mesecev, obrestna mera pa je 6-mesečni euribor + 2,6 odstotka. Ob
upoštevanju določenih pogojev se lahko fiksni del obrestne mere
dodatno zniža na od 2,2 do 2,6 odstotka. Dodatne informacije so
na voljo na RAS na telefonski številki 04 50 60 220. A. Š.

NAPOVEDUJEMO 13

Teden podeželja na Loškem

Še vedno je čas za
- pridobite
nov- poklic
ali pa
višjopoklic ali pa višjo
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stopnjo
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Podjetniški krožki v osnovnih šolahVARSTVO PRI DELU – 12. 11. 2012

Informacije:
60nainwww.lu-skofjaloka.si
na www.lu-skofjaloka.si
Nov
poklic
Informacije:
»Na večini osnovnih šol v občinah Škofja Loka, GorenjaNov
vaspoklic
- Po- vam poveča
zaposlitvene
vam
poveča
zaposlitvene
možnosti.
04/04/506
506možnosti.
13 13
60
in
ljane, Železniki in Žiri se bodo jeseni začeli podjetniški
krožki vam
za
Nov poklic
poveča zaposlitvene možnosti.
Vabimo vas tudi v naslednje izobraževalne programe:
osnovnošolce od 6. do 9. razreda,« so sporočili z Razvojne agencije
Sora (RAS). Na krožkih bodo učenci ob vodstvu mentorjev razvijaTEČAJ ZA VOZNIKE VILIČARJEV
li podjetniško idejo in jo kasneje predstavili na zaključni prireditvi
VARSTVO PRI DELU – 12. 11. 2012
podjetniških krožkov vseh osnovnih šol iz omenjenih občin. Krožki
bodo za učence brezplačni, saj jih bodo sofinancirale občine. Za doNov poklic vam poveča zaposlitvene možnosti.
datne informacije pokličite RAS na telefonsko številko 04 50 60 220
ali pišite na e-naslov info@ra-sora.si. A. Š.

Vseživljenjsko varovanje narave na Ljudski univerzi Škofja Loka

LJUDSKA UNIVERZA ŠKOFJA LOKA, PODLUBNIK 1A, ŠKOFJA LOKA

Ljudje se vse bolj zavedajo, da je za ohranjanje čistega okolja
potrebno nekaj narediti, ne vedo pa vedno, kako ideje prenesti
v prakso. Zato smo na Ljudski Univerzi Škofja Loka pripravili
projekt Vseživljenjsko varovanje narave, ki ga sofinancirata
Evropska unija in Republika Slovenija, v sklopu katerega smo
v sodelovanju z Drevesnico Zakotnik, Turističnim društvom Žirovski vrh in Mizarstvom Simon Drlink pripravili številne aktivnosti
in delavnice, s pomočjo katerih smo ljudem loškega pogorja
približali življenjski slog, ki spodbuja k ohranjanju naše narave.

V ta namen smo v zadnjih dveh letih izpeljali mnogo delavnic
na temo reuporabe različnih materialov: odpadnega stekla in
keramičnih ploščic, lesa, volne in tekstila. Izdelovali smo okrasne
mozaike in lučke, kvačkali in šivali ter izdelovali hotele za žuželke.

Pred vrati je jesen in z njo nove delavnice, ki se bodo pričele v
oktobru. V Občini Železniki bomo za vas pripravili delavnice
izdelave žužkohotelov, kvačkanja in šivanja!
Več informacij in prijavni obrazec najdete na spletni strani
Ljudske univerze Škofja Loka. Prijavite se lahko tudi po telefonu:
04 506 13 20 ali po e-pošti: tina.dragovan@lu-skofjaloka.si.

Operacijo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja RS 2014 – 2020. Organ upravljanja, določen za

Operacijo
sofinancirata
Evropska
unija
Evropskega
sklada
za razvoj
podeželja
in Republika
Slovenijainv prehrano.
okviru Programa
razvoja
podeželja
RS 2014
– 2020.Škofja
OrganLoka.
upravljanja, določen za
izvajanje Programa
razvoja
podeželja
RSizza
programskokmetijskega
obdobje 2014
– 2020,
je Ministrstvo
za kmetijstvo,
gozdarstvo
Za vsebino
je odgovorna
Ljudska
univerza
izvajanje Programa razvoja podeželja RS za programsko obdobje 2014 – 2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Za vsebino je odgovorna Ljudska univerza Škofja Loka.
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VSA GARAŽNA VRATA NA ENEM MESTU
praktična rešitev za vašo garažo

rolo dvižna

dvokrilna

industrijska sekcijska

sekcijska stranska

drsna

sekcijska dvižna

V letošnji akciji ponujajo bela, srebrna in rjava dvižna garažna vrata do največje širine
289 centimetrov in višine 204 centimetrov.
Z dostavo, montažo, prvim zagonom in 9,5-odstotnim DDV je cena vrat 839 evrov za
navadni model in 1414 evrov za model z vgrajenim osebnim prehodom. Kip Kop ponuja
še 12-letno garancijo proti prerjavenju in petletno garancijo za elektroniko vrat. Več
informacij lahko dobite na brezplačni telefonski številki 080 24 40.

NOVO

IZMERI
GARAŽNA VRATA
SAM in PRIDOBI
7% DODATNEGA
POPUSTA
www.izmera.si
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Volilna številka Ratitovških obzorij
Pred lokalnimi volitvami 2022 bo v času volilne
kampanje v petek, 11. novembra 2022, izšla posebna
številka Ratitovških obzorij.
UREDNIŠTVO
Pred lokalnimi volitvami, ki bodo v Sloveniji potekale 20. novembra in 4. decembra 2022, bo izšla posebna številka
Ratitovških obzorij, ki bo pripravljena
v skladu z zakonom o volilni kampanji
(ZVRK), z revizijskimi poročili Računskega sodišča o objavljanju in financiranju
oglasnih vsebin v času volilne kampanje v občinskih časopisih in v skladu s programsko zasnovo Ratitovških
obzorij. V volilni številki bodo v obliki
novinarskih prispevkov enakopravno
predstavljeni vsi kandidati/kandidatke
za župana/županjo in seznami kandidatov/kandidatk za občinski svet.
V času volilne kampanje ne bomo objavljali brezplačnih propagandnih sporočil kandidatov/kandidatk, političnih
strank in drugih organizatorjev volilne

kampanje oziroma vseh drugih sporočil, ki bodo po presoji uredništva imeli
predvsem propagandni značaj v času
volilne kampanje. Prav tako ne bomo
objavljali nenaročenih prispevkov in pisem bralcev, za katera bomo presodili,
da vsebujejo predvolilna sporočila oziroma navijajo za tega ali onega kandidata/
kandidatko oziroma kandidatno listo ali
organizatorja volilne kampanje.
Organizatorjem volilne kampanje bodo
v skladu s cenikom oglasnih objav v
Ratitovških obzorjih zagotovljeni enaki
pogoji za objavljanje volilnih propagandnih sporočil. Vsa plačana obvestila, propagandna sporočila ter predstavitveni
članki bodo posebej označeni in razpoznavni kot propagandno volilno sporočilo. Pri zahtevah po objavljanju propagandnih sporočil na določenih mestih revije
bomo spoštovali vrstni red naročil.

Spoštovani odjemalci
toplotne energije!
Ob bližajoči kurilni sezoni
2022/2023 vam svetujemo,
da pregledate in preverite
delovanje vaših toplotnih
postaj in sekundarnega
sistema ogrevanja objekta.
Le ob polnem in nemotenem
delovanju vašega sistema
si boste zagotovili nemoten
odjem toplotne energije
in s tem pričakovano udobje
vašega doma.

Proizvodnja in distribucija toplotne energije d.o.o.

Novembra bodo
lokalne volitve
Jeseni bodo v Sloveniji potekale troje volitev. Najprej, 23. oktobra, bomo volili novega predsednika ali predsednico republike,
20. novembra bodo lokalne volitve za župane in občinske svete, 23. in 24. novembra pa še volitve v državni svet, na katerih
pa glasujejo elektorji, ki jih izberejo lokalne skupnosti in interesne organizacije.
Med pomembnejše roke volilnih opravil
za lokalne volitve sodi 20. oktober, ko se
začne volilna kampanja, ki se mora končati najpozneje 24 ur pred dnem glasovanja.
To je obenem zadnji dan, ko lahko volivci
pri pristojnem upravnem organu podpišejo obrazec podpore kandidaturi oz. listi
kandidatov in je treba pri občinskih volilnih komisijah vložiti kandidature oz. liste
kandidatov za člane občinskih svetov ter
kandidature za župane. Najpozneje 4. novembra bodo občinske volilne komisije javno objavile seznam potrjenih kandidatur in
list kandidatov. Predčasno glasovanje bo
od 15. do 17. novembra, 19. novembra je
zapovedan volilni molk. Splošno glasovanje bo 20. novembra, morebiten drugi krog
županskih volitev pa bo 4. decembra. S. Š.
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Marko Gasser: Čas je za župana
čas je za mlajšo generacijo - strokovno usposobljena in s srcem v
Selški dolini, ki bo kos aktualnim in novim izzivom.

Spoštovane občanke in občani Občine Železniki,
sem Marko Gasser in bom na letošnjih lokalnih volitvah kandidiral za župana Občine Železniki. Za vse
tiste, ki me še ne poznate, najprej nekaj besed o meni:
svojo mladost sem preživel v Železnikih, izobrazbo in
prve delovne izkušnje pa sem pridobival v Ljubljani.
Trenutno prebivam v Zgornjih Danjah, najvišji slovenski vasi. Tu v prenovljeni domačiji živim z družino,
ženo in tremi otroki.
Že v času študija sem opravljal več priložnostnih del,
med drugim tudi na Ekonomski fakulteti Univerze
v Ljubljani, Centru za strokovno izpopolnjevanje in
svetovanje, Statističnem uradu RS. Do leta 2007 sem
bil med drugim zaposlen v podjetjih Alples, d. d, Eurošped 2001, na Ministrstvu za okolje in prostor, Direktoratu za evropske zadeve in investicije. Po letu 2007
sem se iz Ljubljane vrnil v Železnike, svoje delo pa nadaljeval kot samozaposleni. V mladosti sem bil predsednik Društva mladih občine Železniki, Društva za
civilno družbo. Dejaven sem bil na področju državne
politike, kot glavni tajnik podmladka parlamentarne
stranke, na področju lokalne politike pa sem bil leta
2006 kot najmlajši izvoljen svetnik Občine Železniki.

Moj program
1. SPREJEMANJE OBČINSKEGA PROSTORSKEGA
NAČRTA VSAKA 4 LETA:

Poleg večje fleksibilnosti bom zagotovil večjo učinkovitost delovanja Občine na tem področju, s čimer
bom zagotovil boljše pogoje za gradnjo stanovanj
in tako omogočil mladim družinam, da si ustvarijo
svoj dom v domačem okolju in preprečil odhajanje
mladih izobraženih ljudi. Še posebej sem vesel visoke
rodnosti v naši občini. Zaradi pozitivne rasti števila
otrok v program uvrščam tudi izgradnjo dodatne
enote vrtca.

Cerkev Sv. Marka v Sp. Danjah.

V predvolilno tekmo se podajam kot neodvisni
kandidat s podporo občanov.
Že nekaj let spremljam razvoj Občine Železniki in širše
regije. V zadnjem obdobju je bilo zamujenih veliko
priložnosti, kar je tudi razlog, da se ponovno vračam
v lokalno politiko. S svojo kandidaturo občankam
in občanom ponujam novo energijo, ambicioznejšo
vizijo razvoja, boljšo komunikacijo in predvsem več
sodelovanja. Zavedam se pomembnosti svoje odločitve,
ni me strah trdega dela, ki ga prinaša. Na županski
poti bom stremel k dobremu širše skupnosti, spodbujal
enakomeren razvoj občine na vseh področjih in trdno
stal za svojimi odločitvami. Prepričan sem, da Občina
Železniki lahko svojim občanom ponudi veliko več.

2. IZGRADNJA NOVE OBRTNE CONE:

V dogovoru s podjetniki bom uredil novo obrtno cono,
ki bo nudila ugodnejše pogoje za razvoj podjetništva
in v občino prinesla dodatna delovna mesta z visoko
dodano vrednostjo in s tem povezano višjo plačo.

3. OBLIKOVANJE TURISTIČNE BLAGOVNE ZNAMKE
ZA SELŠKO DOLINO,
ki bo temeljila na edinstvenih selških zgodbah. Turizem je ena najbolj rastočih gospodarskih panog.
Našim turističnim ponudnikom bom omogočil vse
razvojne priložnosti za vse starostne skupine, posebej
za mlade. Občina Železniki ima veliko neizkoriščenih
priložnosti, zato bom zagotovil premik od razdrobljene promocije k skupnemu trženju skozi vsebine in
doživetja ter izdelavo skupnih močnih produktov.
Še posebej bom okrepil sodelovanje s pobrateno občino Lepoglavo na Hrvaškem in prijateljsko občino
Innichen iz Tirolske, saj imata veliko dobrih praks z
izdelanimi blagovnimi turističnimi znamkami.
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4. OBNOVA CESTE PODLUBNIK – PRAPROTNO:

Gre za ključen korak v podporo gospodarstvu Selške
doline in vseh, ki se dnevno vozijo na delo v druge
občine.

5. DOM STAROSTNIKOV:
Občina Železniki potrebuje dom starostnikov. Ne
bom zamudil edinstvene priložnosti in bom zagotovil, da bo projekt izveden v tem mandatu v soglasju
z lastniki zemljišč in lokalnim prebivalstvom;

8. ZAGOTOVITEV SANACIJSKIH SREDSTEV IZ
SANACIJSKEGA PROGRAMA MOP - SEKTOR ZA
ZMANJŠEVANJE POSLEDIC NARAVNIH NESREČ:

V novem mandatu bom zagotovil sredstva sanacijskega programa Ministrstva za okolje in prostor iz Sektorja za zmanjševanje posledic naravnih nesreč. Občina
Železniki namreč od letošnjega leta ni več upravičena
do teh sredstev, kar pomeni, da nekateri projekti komunalne infrastrukture ne bodo realizirani.

9. IZGRADNJA OBVOZNE CESTE SKOZI STARO
MESTNO JEDRO ŽELEZNIKOV:

Kot župan bom izpeljal vse potrebne postopke, da bo
gradbeno dovoljenje za gradnjo obvozne ceste skozi
Železnike postalo pravnomočno.

10. NADZOR NAD POTEKOM INVESTICIJ:

Vztrajam, da so dela narejena kvalitetno po projektantskih načrtih, zagotovil bom ustrezne nadzorne inštitucije, ki bodo za to skrbele.

11. IZGRADNJA TRŽNEGA PROSTORA:

6. OBNOVA NAJSLABŠE REGIONALNE CESTE V
OBČINI, SORICA - SORIŠKA PLANINA:

Cesta je medobčinska povezava z občino Bohinj. Gre
za najbolj obremenjeno RC v času turistične sezone.
Obnova tega odseka je nujna, saj je ključna za razvoj
turizma, za nadaljnji razvoj zimsko letnega športnega
središča, smučišča Soriška planina.

7. SELŠKA KOLESARSKA POT:

GASSER MARKO, ZGORNJE DANJE 2, SORICA

V novem mandatu bom zagotovil sklenjen tok kolesarske poti po celotni Selški dolini. Na nekaterih
odsekih je potrebno traso spremeniti, jo ločiti od
stalnega motoriziranega prometa ter umestiti v bolj
prijetno okolje - ob reki Sori. Tako bom zagotovil tudi
varnost nam in našim otrokom. Skupaj z lastniki
zemljišč bomo poiskali najboljšo lokacijo in se dogovorili o souporabi. Še posebej se bom zavzemal za povezovanje selške kolesarske poti v državno kolesarsko
omrežje.
Poleg kolesarske poti pa bomo v tem mandatu uredili
atraktivni pumptrack poligon.

Smiselna lokacija umestitve pokritega tržnega prostora med bazenom in Mercatorjem ob predpogoju skupnem projektu občine Železniki in Mercatorja za
izgradnjo parkirne hiše. Pravi trenutek za investicijo je
sočasno s prenovo trgovskega centra Mercator.

12. PETROL BENCINSKI SERVIS:

Bencinski servis bomo umaknili, prestavili iz centra
Železnikov na obrobje.

13. OSNOVNA ŠOLA ŽELEZNIKI:

V Osnovni šoli Železniki bomo zagotovili prostore za
knjižnico Ivana Tavčarja, ki jo bomo preselili in s tem
zmanjšali stroške najemnine. Zagotovili bomo novo
prometno ureditev v okolici matične Osnovne šole
Železniki.

Ekipa, ki mi bo pomagala, prihaja
iz celotne Selške doline. Tokrat
predstavljamo dva njena člana:
Andrej Vrhunc, vodja volilnega štaba: Direktor Občinske uprave Občine
Logatec in ambasador Zavoda SLOLES,
slovensko lesno združenje, univ. dipl.
pravnik, prihaja iz Selc.

Andreja Pintar, odnosi z javnostmi:
Diplomantka mednarodnih odnosov in
magistra obramboslovja, doma v Dolenji vasi, zaposlena v pisarni evropske poslanke. Pri svojem delu pokriva domače
in tuje vsebine, odnose z mediji, socialna omrežja in organizacijo dela. Izkušnje je pridobivala razpeta med Ljubljano, Brusljem in
Strasbourgom.
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V novo šolsko leto z novimi prostori
Osnovno šolo Železniki v tem šolskem letu obiskuje 657 učencev, med njimi je
77 prvošolcev. Na šoli v Železnikih so se razveselili treh novih učilnic.
ANA ŠUBIC
Osnovno šolo (OŠ) Železniki in njene
podružnice v tem šolskem letu obiskuje 657 učencev. »Število učencev je
najmanjše, odkar pomnim. Razlog je
predvsem v manjšem številu rojstev in
v odseljevanju,« je pojasnil ravnatelj OŠ
Železniki Franc Rant.
Na matični šoli v Železnikih znanje nabira 532 učencev, 91 v Selcih, 13 v Dražgošah, 12 v Sorici in devet v Davči. »Žal
nekateri starši predvsem iz Dražgoš in
Davče vključujejo otroke v 1. razred v
šolo v Železnike, zaradi česar je na podružnicah manj učencev. To bi v prihodnosti lahko pripeljalo celo do ukinitve
nekaterih podružnic,« je opozoril. Ravnatelj opaža, da se je število učencev še
posebej zmanjšalo v davški podružnici,
saj jih še nikoli ni bilo tako malo. Medtem se je povečalo število učencev v
soriški podružnici, ki je bila včasih najmanjša. Na podlagi podatkov o rojstvih
ravnatelj pričakuje, da bo počasi postala druga največja podružnična šola, takoj za podružnico v Selcih.
Čeprav se je skupno število učencev
zmanjšalo, pa je vpis otrok v prvi razred v tem šolskem letu nekoliko večji
od lanskega. Šolski prag je 1. septembra
prvič prestopilo 77 učencev, od tega 51
v matični šoli v Železnikih, 20 v Selcih,
trije v Sorici, dva v Dražgošah in eden
v Davči.

VELIKA PRIDOBITEV ZA MATIČNO
ŠOLO

Na šoli v Železnikih so v novo šolsko
leto vstopili s pomembno pridobitvijo
– dodatnimi prostori v doslej neizkoriščeni mansardi. Občina je poskrbela za
ureditev okoli petsto kvadratnih metrov
površin, na katerih so tri učilnice (likovna, glasbena in računalniška) vključno
s kabineti in sanitarijami. Pridobili so
tudi dvigalo, ki so ga zgradili ob šolski
stavbi. Celotna investicija je stala 570
tisoč evrov in jo je s slabimi tristo tisoč
evri podprla država, preostalo pa je zagotovila občina.
Po selitvi v nove prostore so se sprostile
tri druge učilnice. Nekdanja računalni-

S sprejema prvošolcev na prvi šolski dan v Železnikih / Foto: Tina Dokl
ška učilnica je po novem namenjena
pouku manjših skupin, npr. za dopolnilni in dodatni pouk, ter individualno
delo z učenci. Eno od učilnic, ki se je
sprostila po pridobitvi novih prostorov,
so namenili pouku angleščine, ki so jo
zaradi prostorske stiske doslej poučevali tudi v čitalnici. »Čitalnico bomo
spet lahko predali njenemu namenu
in jo tudi ustrezno opremili, kar se mi
zdi zelo pomembna pridobitev. Eno od
izpraznjenih učilnic pa bomo namenili še pouku tehnike in tehnologije, ki je
doslej imel bistveno premalo prostora,«
je povedal ravnatelj.

PRIHODNJE LETO ŠE VEČ PRVOŠOLCEV

Dodatni prostori so omilili prostorsko
stisko, vendar pa ravnatelj opozarja,
da se zna ta v prihodnje poglobiti. »V
matični šoli imamo 51 prvošolcev, kar
je več od povprečja zadnjih let, prihodnje leto pa jih pričakujemo še več. V
tem šolskem letu smo oblikovali dva
velika oddelka prvošolcev, razpoložljivi podatki pa kažejo, da v prihodnjem
letu to ne bo več zadoščalo in bo treba
oblikovati tri oddelke prvega razreda. V
tem primeru bo en oddelek vrtca izgubil prostor v šoli, ker bomo potrebovali
dodatno učilnico,« je opozoril ravnatelj
in nadaljeval: »Dolgoročna rešitev prostorske stiske je tista, ki je bila načrto-

vana z načrti, izdelanimi pred več kot
desetimi leti. Po tistih načrtih bi izdelali tudi prostore nad obstoječim večnamenskim prostorom. V zadnjem obdobju pa smo se pogovarjali, da bi občina
odkupila del sosednjega zemljišča, kjer
Domel gradi garažno hišo. Namenili bi
ga lahko za zunanje površine vrtca ali
pa morda celo za prihodnjo širitev vrtca, da bi se nato izselil iz šolskih prostorov. Nadaljnji koraki bodo odvisni od
odločitve občine.«
Ravnatelj je povedal tudi, da so pred novim šolskim letom kupili pet interaktivnih zaslonov za učilnice v Selcih in
Železnikih, v Sorici pa imajo po novem
urejeno okolico šole vključno z asfaltiranim dvoriščem pred objektom, za kar
je poskrbela občina.
Franc Rant upa, da bo šolsko leto potekalo normalno in da covid-19 ne bo
povzročal večjih težav. »Za zdaj je predvideno prostovoljno samotestiranje, seveda pa je naša naloga tudi, da otroke
ozaveščamo, da skrbijo za svoje zdravje,
in jih spodbujamo k upoštevanju higienskih ukrepov.«

SODELUJEJO V EVROPSKEM TEDNU
MOBILNOSTI

Na šoli bodo sicer izvajali več ustaljenih projektov, ki so se izkazali za dobre.
Tudi letos bodo izvajali poskus novega

ŠOLA, VRTEC
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Živahno tudi v vrtcih
V vrtce v občini Železniki je
vključenih tristo štirideset otrok.
ANA ŠUBIC

Nova računalniška učilnica na OŠ Železniki / Foto: Tina Dokl
koncepta razširjenega programa, predvsem gibalne aktivnosti ter
aktivnosti v zvezi s prehrano in z varnostjo. Šola bo sodelovala tudi
v Evropskem tednu mobilnosti, ki bo potekal od 16. do 22. septembra v sodelovanju z Občino Železniki. Na šoli bodo med učenci izvedli anketo o načinu prihajanja v šolo, otroci bodo tudi ustvarjali
izdelke na temo varnosti in trajnostne mobilnosti. »Vključeni bodo
v igro Prometna kača, in sicer bodo vsak dan v tistem tednu spremljali, kako so prišli v šolo, in izdelali zemljevid kritičnih točk v
prometu, kot jih vidijo oni. Sodelovali bodo tudi na prireditvi, ki
bo 16. septembra na Rovnu,« je napovedal ravnatelj ter dodal, da je
cilj aktivnosti predvsem spodbuditi otroke, da v šolo pridejo peš, s
kolesom ali s šolskimi prevozi.

S 1. septembrom se je tudi v vrtce vrnil običajen otroški
vrvež. Vrtec Železniki v tem šolskem letu obiskuje 298
otrok: 224 v enoti Železniki, 55 v enoti Selca in 19 v enoti
Dražgoše. Sprejeli so 67 novincev oziroma vse otroke, ki
so s 1. septembrom izpolnili starostni pogoj, je pojasnila vodja Vrtca Železniki Martina Markelj. Na čakalni lestvici imajo 22 otrok. Večina je rojenih leta 2022 in bi jih
starši želeli vključiti od decembra 2022 do maja 2023.
Vendar pa velja omeniti, da so kapacitete v oddelkih prvega starostnega obdobja povsem zasedene, v oddelkih
drugega starostnega obdobja pa imajo v enoti Železniki
še v vsakem oddelku kakšno prosto mesto.
Antonov vrtec, ki ga v tem šolskem letu obiskuje 42
otrok, od tega enajst na novo sprejetih, je polno zaseden. Na čakalni listi imajo po podatkih ravnateljice
Nežke Čufar deset otrok, med katerimi sta dva že dovolj
stara za sprejem, in osem otrok, ki bodo starostni pogoj
dopolnili šele med šolskim letom (trije že letos, ostali
pa prihodnje leto). »Nekaj staršev je še klicalo, vendar
po tem, ko so izvedeli, koliko jih je še pred njimi, niso
oddali vloge,« je razložila Nežka Čufar.

V podjetju LOTRIČ Meroslovje
želimo vsem osnovnošolcem,
dijakom in študentom, da v
novem šolskem oz. študijskem
letu zajamejo znanje s polno
žlico in uspešno premagujejo
ovire.
V podjetju nudimo štipendije
ter omogočamo obvezne
prakse in študentsko delo.

LOTRIČ Meroslovje d.o.o.
Selca 163, SI–4227 Selca
E: info@lotric.si
W: www.lotric.si
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Sodelovanje šole s podjetji v občini Železniki
Osnovna šola (OŠ) Železniki že vrsto let sodeluje z lokalnimi podjetji, saj se tako
zaposleni v šoli kot v podjetjih dobro zavedamo, da so otroci bodoči nosilci aktivnosti
v domačih podjetjih in nasploh uspešnega in zdravega razvoja občine Železniki.
MONIKA ČEMAŽAR IN SABINA PETERNEL
V šoli smo v sodelovanju s podjetji začeli izvajanje krožkov že v času pred
vstopom v devetletno izobraževanje.
Tovarna Alples je podprla naš lesarski
krožek, leto kasneje pa so se učenci lahko pridružili tudi kovinarskemu in elektro krožku, ki sta delovala v sodelovanju s podjetjem Domel. Zaposleni v teh
podjetjih so nam priskočili na pomoč s
strokovnimi nasveti ter nas oskrbeli z
materialom in potrebnim orodjem za
ustvarjanje izdelkov. Navdušenje nad
praktičnim delom je k tem interesnim
dejavnostim privabilo vsako leto več
učencev in učenk. Predmetnik devetletne osnovne šole je krožke nadomestil z obveznimi izbirnimi predmeti.
Od takrat – še vedno z močno finančno in strokovno podporo podjetij Alples
in Domel – izvajamo izbirne predmete
obdelava gradiv – les, obdelava gradiv
– kovine in elektrotehnika. Pri predmetu obdelava gradiv – kovine učenci za
strojno in zahtevnejšo obdelavo, kot sta
struženje in kaljenje, obiščejo podjetje
Domel.
V minulem šolskem letu so pri izbirnem predmetu elektrotehnika devetošolci izdelali maketo plavža, osvetljeno

z LED diodami, funkcionalnost izdelka
pa povečali z dodanim urinim mehanizmom. Ogrodje plavža so izdelali iz
vezane plošče, ki jo je podaril Alples,
streho pa so iz umetne snovi s tehnologijo 3D-tiskanja izdelali v Domelu. Za
lažje spoznavanje 3D-tiskanja in modeliranja s programom Solidworks smo
se povezali tudi z dijakom Srednje tehniške šole Šolskega centra (ŠC) Kranj,
dokončno pa smo streho izdelali na laserskem 3D-tiskalniku v tovarni Domel.
Tovrstno sodelovanje je ena od možnosti povezovanja osnovne in srednje šole
ter podjetja Domel. Pri tem so imeli
devetošolci priložnost spoznati del programa Srednje tehniške šole ŠC Kranj in
praktično uporabo znanja v podjetju.

SPOZNAVAJO TUDI ROBOTIKO

Ker se na področju tehnike in tehnologije vse bolj uveljavlja robotika, ki se je
v zadnjih desetletjih utrdila v številnih
industrijskih procesih kot nepogrešljiv
del moderne, ekonomične in človeku
prijazne tehnologije, smo v šolskem letu
2018/2019 na naši šoli začeli izvajanje izbirnih predmetov robotika v tehniki in
elektronika z robotiko. Praktično izvedbo izbirnih predmetov je z nakupom didaktičnih zbirk Lego Mindstorms omo-

Učenci, ki so v minulem šolskem letu izdelali raziskovalno nalogo Robotsko ločevanje in
predelava smeti

gočilo podjetje Domel. Pri omenjenih
predmetih učenci sestavljajo modele
robotov, spoznavajo osnovne zakonitosti njihovega gibanja in delovanja ter se
naučijo preprostega programiranja. V
preteklem šolskem letu so devetošolci v
okviru predmeta obiskali enoto podjetja
Domel na Trati, kjer so spoznali oddelek
za avtomatizacijo in digitalizacijo proizvodnje ter si ogledali visoko avtomatizirane proizvodne linije. Z naborom
idej, ki so se učencem porajale po ogledu, in z novimi znanji so izdelali raziskovalno nalogo z naslovom Robotsko
ločevanje in predelava smeti. Zgradili
so celotno linijo razvrščanja – od začetka, ko smeti pridejo v zbirni center, do
končne postaje, kjer nekaterim vrstam
smeti tudi zmanjšamo prostornino.
Učenci so sestavili robote in napisali
program za njihovo delovanje.

VELIKA PODPORA ŽE V PRETEKLOSTI

Veliko podporo pri raziskovalnih nalogah nam je Domel nudil tudi v preteklosti. V šolskem letu 2011/12 so učenci
v sklopu predmeta elektrotehnika raziskovali avto na vodik in gorivno celico.
Šoli so podarili tudi model PEM gorivne
celice, na katerem učenci še danes spoznavajo njeno delovanje in demonstrirajo pretvorbo vode v vodik s pomočjo
sončne energije. Na pomoč so priskočili
pri nakupu modela avta na vodik, na
katerem so učenci uspešno demonstrirali uporabo vodika.
Leta 2017 so učenci 9. razreda zaključili
dvoletno raziskovalno nalogo z naslovom Vetrna elektrarna v Selški dolini.
Z njo so želeli raziskati, kakšno vetrno
elektrarno bi glede na hitrost vetra lahko postavili v Selški dolini in kako bi
električno energijo, proizvedeno v taki
elektrarni, koristno porabili za napajanje električnih koles, ki bi spodbujala k
zdravemu načinu življenja. Domel nam
je nudil finančno pomoč pri nakupu
modela vetrne elektrarne Horizon, s
katerim so učenci izvedli meritve hitrosti vetra na določenih lokacijah v Selški
dolini. Z električnim kolesom, ki smo
si ga izposodili v Domelu, pa so učenci
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3D-tiskanje v Domelu
opravili meritve porabe električne energije za pot v šolo in ugotavljali, koliko
otrok na dan bi se lahko s proizvedeno
električno energijo vozilo v šolo.
V šolskem letu 2013/14 se je na povabilo
podjetja Alples odzvala skupina devetošolcev in raziskala, kakšen je prirast
smreke na različnih nadmorskih višinah v Selški dolini. V raziskovalni nalogi z naslovom Kako raste smreka so
učenci ugotovili, da smreki bolj ustrezajo višje nadmorske višine, zato je tam
prirast lesa večji.

Tudi v prihodnje želimo ohraniti
dobro sodelovanje, saj z
možnostjo vpogleda v podjetje
učenci dobijo širok spekter
pri izbiri poklica, kasneje pa
možnost zaposlitve v občini
Železniki.
V šolskem letu 2011/12 je podjetje Lotrič
Meroslovje pomagalo učencem podružnične šole (PŠ) Selca pri raziskovalni
nalogi z naslovom Razteznost in vpojnost las. Učenci so opazovali in primerjali lase po barvi in debelini. Ugotavljali
so, ali barva in debelina las vplivata na
razteznost, primerjali so maso las in
se seznanili z natančnim merjenjem s
tehtnicami in drugimi merilnimi napravami, ki jih v podjetju uporabljajo
za delo. Podjetje Lotrič Meroslovje je
podarilo tudi osem merilnikov ogljikovega dioksida in en merilnik radona,
ki so nameščeni v PŠ Selca, PŠ Sorica in
v OŠ Železniki. Z njimi lahko po internetu spremljamo vsebnost teh plinov v
zraku.

Vsako leto v februarju, ko se devetošolci
odločajo za nadaljnje izobraževanje in
se usmerjajo v želeni poklic, v šoli organiziramo tehniški dan, na katerem sodelujejo Alples, Niko in Domel. Na tem
srečanju predstavniki teh podjetij devetošolcem nazorno predstavijo tovarno
ter nabor poklicev, ki jih potrebujejo za
uspešen razvoj podjetja, in vzporedno
s tem izbor srednjih šol. Bodoči dijaki
spoznajo tudi pogoje in dolžnosti štipendiranja. Zaposleni v podjetju Alples
in Domel pa učence peljejo še na ogled
njihove proizvodnje.

vljati varnosti pri delu, saj tehnično
delavnico istočasno uporablja dvajset
in več učencev. Našo prostorsko stisko
zelo dobro razumejo v podjetju Domel,
zato so nam s strokovnimi nasveti na
pomoč priskočili tudi pri načrtovanju
preureditve teh prostorov.
Da je prostorska stiska velika, najbolj
čutimo zaposleni na šoli in seveda
učenci. V šoli cenimo vsako naklonjenost Občine Železniki, ustanoviteljice
OŠ Železniki, ki nam omogoča odpravljati prostorsko stisko in slediti sodobnim načinom poučevanja. Eno od
možnosti rešitve tega problema je nakazal tudi Domel, saj je na pobudo šole
pripravljen odstopiti del parcele, ki bi
Občini Železniki omogočil širjenje vrtčevskih in šolskih prostorov. V šoli si
želimo, da se dogovor med občino in

VELIKO IDEJ ZA NOVE IZZIVE

V OŠ Železniki je idej in interesov za
nove izzive in raziskovanja še veliko.
Da jih bomo lažje realizirali, je občina
pred letom dni začela prenovo in dozidavo šolskih prostorov. Z letošnjim septembrom smo v mansardi pridobili tri
nove učilnice – za likovno in glasbeno
umetnost ter računalništvo. Po selitvi
učilnic bo knjižnica pridobila čitalnico, učenci pa ustrezen prostor za ure
pravljic in bralni krožek, pregledovanje
knjižničnega gradiva, branje, iskanje
informacij, pisanje seminarskih nalog
ipd. Branje širi znanje in odpira vrata v
svet raziskovanja.
Z odprtjem novih učilnic v mansardi se
sprosti tudi prostor v zahodnem delu
šole, kjer letos načrtujemo prenovo in
povečavo prostorov za pouk tehniških
predmetov in delavnice. Trenutno nastajajo prej omenjeni izdelki v delavnici
s površino 15 kvadratnih metrov, kjer
ni več mogoče postaviti vseh potrebnih strojev za sodobno učenje tehnike,
slediti moderni tehnologiji in zagota-

Pri elektrotehniki so učenci izdelali maketo
plavža, osvetljeno z LED diodami, dodali so ji
še urin mehanizem.
Domelom začne čim prej načrtovati in
uresničevati, saj demografska slika v
šolskem letu 2023/24 kaže na povečanje
števila učencev naše šole.
Tako v podjetjih kot v osnovni šoli se
zavedamo, da se začne uspešen kader
spodbujati, usmerjati in razvijati že v
osnovni šoli, zato se Osnovna šola Železniki zahvaljuje podjetjem za vso
strokovno in finančno pomoč. Tudi v
prihodnje želimo ohraniti dobro sodelovanje, saj z možnostjo vpogleda v podjetje učenci dobijo širok spekter pri izbiri
poklica, kasneje pa možnost zaposlitve
v občini Železniki.
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Davčarji naredili nove statve
Domačini Davče so izpeljali tradicionalno prireditev Dan teric, ki vsako leto v občino
Železniki privabi številne znanja željne obiskovalce. Letos so tkali na novih statvah.
NIKA TOPORIŠ
Tretji avgustovski konec tedna je v Davči
rezerviran za 38. etnografsko prireditev
Dan teric. Po dveletnem premoru so si
domačini spet nadeli oprave prejšnjega
stoletja in obiskovalce povabili v preteklost. Stari običaji, šege in navade so
tako ponovno zaživele 20. in 21. avgusta
na domačiji pr' Vrhovc, za kulturni program so poskrbeli Pihalni orkester Alples
Železniki, Mažoretno društvo Železniki,
ansambel Akordi in ansambel Spev.
Vsa leta tamkajšnji prebivalci izvedejo
etnografski prikaz predelave lanu. Jaka
Primožič, novi predsednik Turističnega
društva (TD) Davča, je o prireditvi poZa trenje lanu so terice potrebovale posebno pripravo, imenovano trlice. / Foto: Tina Dokl

Predsednik TD Davča Jaka Primožič
/ Foto: Tina Dokl

vedal: »Dan teric pripravljamo že vrsto
let, saj ne bi radi, da se predelava lanu
oziroma postopki, s katerimi so se borili
naši predniki, pozabijo. Želimo si, da bi
tudi mlajša generacija spoznala, kako
je potekalo življenje včasih.« V sklopu
dogajanja se obiskovalci spoznajo s klasičnimi postopki predelave lanu, kot so
sušenje lanu, trenje, predenje in tkanje
platna. Težaško delo, ki so ga opravljale
naše prababice in pradedki, so si domačini znali popestriti z zabavo in raznimi
družabnimi igrami, ki so jih na Dnevu
teric prikazali mladi.

Tine Kejžar je zaslužen, da so lahko tkali na novih statvah. / Foto: Tina Dokl

Letošnja posebnost so bile obnovljene
statve, saj so prejšnje pogorele v požaru
na kmetiji pr' Krivc. Dolgoletni član TD
Davča Tine Kejžar je ob pomoči Lojzeta
Trdine in Simona Šubica, ki sta darovala dele statev, obnovil napravo za tkanje. Povedal je, da je statve obnovil prav
za namene Dneva teric ter da je porabil
kar celo zimo. »K sreči smo dobili dele,
obnovil sem podstavek, da samostojno
stojijo. Sicer delujejo, ampak dandanes
ni več potrebe po njihovi uporabi, je že
vse modernizirano,« je pojasnil Kejžar.
Sobotno dogajanje je bilo pestro predvsem za mlajšo generacijo. Domačini
so pripravili poseben program, v okviru katerega so bile organizirane posebne delavnice za otroke ter kasneje prikaz filma Od bilke do platna. V nedeljo
se je v Davči trlo obiskovalcev, ki so z
zanimanjem opazovali, kako lokalno
prebivalstvo obuja običaje. Dogodek
je privabil tudi turiste in Susanne Roedel-De Crescenzo iz Nemčije je povedala: »S prijateljico sva se v Škofji Loki
udeležili delavnice rezbarjenja, kjer
so nama predlagali obisk Dneva teric.
Na vsa potovanja se odpraviva z željo
po spoznavanju kulture in preteklosti
krajev, zato me veseli, da sva danes
tukaj. Kljub temu da ne razumeva slovensko, nama je dogodek dal kar nekaj
znanja.«
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Za prihodnost Čipkarskih dnevov se ni bati
Med 23. in 26. junijem so v Železnikih potekali 60. Čipkarski dnevi.
ANA ŠUBIC
Osrednje dogajanje je bilo kot običajno
v nedeljo, na zadnji dan festivala, ko
so pred plavžem pripravili tekmovanje
odraslih v klekljanju in letošnjo novost: klekljarsko ustvarjalnico za otroke.
Obiskovalci so čipke občudovali tudi na
razstavah, lahko so si ogledali predstavitev domačih obrti in tržnico, prisluhnili glasbenikom vključno z domačimi
godbeniki ter se za konec zabavali še na
veselici z Ansamblom Gregorja Kobala.
Predsednik Turističnega društva (TD)
Železniki Tomaž Weiffenbach je bil z
obiskom zelo zadovoljen, ne le v nedeljo, pač pa tudi ostale dni festivala,
ko so obiskovalce privabljale predvsem
razstave. V kulturnem domu si je bilo
možno ogledati razstavo Čipkarski šole
Železniki, mojstrovine domačih mojstric Marice Soklič, Helene Kramar,
Matilde Thaler, Mici Koblar in Marjane
Trpin, čipke zasavskih klekljaric, kleklje iz različnih vrst lesa, domoznansko knjižnično gradivo, likovna dela
…, v galeriji muzeja pa so domače klekljarice pripravile razstavo 60 rož za 60
Čipkarskih dni.
Na jubilej prireditve so se navezali tudi
s tekmovanjem v klekljanju. Devet klekljaric in en klekljar je klekljalo čipko
z motivom srca po vzorcu Jane Rihtaršič, pri čemer je šlo za dvojni vzorec:
če naklekljano srce obrneš na glavo,
nastane številka šestdeset. Komisijo

Ogledati si je bilo možno tudi prikaz kovanja.

Klekljarsko tekmovanje za odrasle / Foto: Ana Šubic
je najbolj navdušila Marija Kosmač iz
Spodnje Idrije, od domačinov pa sta se
najbolj izkazala Neža Rejc iz Železnikov
in Blaž Frelih iz Topolj, ki sta zasedla 4.
in 5. mesto.
Za otroke so namesto klekljarskega
tekmovanja pripravili ustvarjalnico, ki
je bila prav tako v znamenju jubileja
Čipkarskih dnevov. Otroci iz čipkarskih
šol Železniki, Idrija in Žiri so namreč
naklekljali barvit šopek šestdesetih klekljanih rožic, prav tako po vzorcih Rihtaršičeve. »Klekljarska ustvarjalnica je
zelo lepo izpadla in bo postala stalnica
Čipkarskih dnevov, za odrasle pa bomo
še naprej prirejali tekmovanje,« je napovedal Weiffenbach.

Za prihodnje klekljarske festivale imajo
še veliko idej, ob tem pa je predsednik
TD opozoril, da je organizacija velikih
dogodkov svojevrsten izziv, povezan tudi
z velikimi stroški, in da so za izvedbo
ključni predvsem prostovoljci, ki pa jih je
vse manj. »Od tega je odvisno, kaj bomo
lahko izpeljali. O tem se bomo odločali v
začetku prihodnjega leta. Dejstvo je, da
nas je v upravnem odboru le deset ali
enajst članov, ki spremljamo Čipkarske
dneve od prvega do zadnjega sestanka,«
je pojasnil in zagotovil, da se za prihodnost Čipkarskih dnevov, klekljarske
prireditve z najdaljšo neprekinjeno tradicijo na Slovenskem, ni bati. Naslednje
leto jo načrtujejo od 29. junija do 2. julija.

Mojstrovine iz zakladnice domačih klekljaric
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Sožitje skulptur in fotografij
V galeriji Muzeja Železniki si lahko do 19. septembra ogledate razstavo lesenih
skulptur Marjana Smrekarja in kreativnih fotografij Aleksandra Čufarja.
ANA ŠUBIC
Galerijo Muzeja Železniki ta čas krasi
razstava Sožitje skulptur in fotografij,
pri kateri sta svojo ustvarjalnost na svojevrsten način združila rezbar Marjan
Smrekar iz Šenčurja in domači fotografski mojster Aleksander Čufar. Razstava
prikazuje lesene skulpture, ki so našle
pot tudi v fantazijski svet fotografije.
Smrekar, ki se z ustvarjanjem v lesu
ukvarja že več kot štiri desetletja, je član
sekcije likovnikov pri Društvu upokojencev Cerklje. Kot je v spremnem besedilu k razstavi zapisal akademski slikar
Zmago Puhar, je kiparstvo osredotočeno
predvsem na človeško in živalsko figuro
ter abstrakcijo, ti trije sklopi pa so tudi
prepoznavne tematike Smrekarjevega
ustvarjanja. Smrekar pravi, da je rezbarija svet, v katerem se sprosti. Del skulptur je svoje mesto dobilo še na kreativnih
fotografijah, ki jih je z računalniško obdelavo svojih posnetkov ustvaril Čufar.
Z novejšimi deli je dokazal, da mu poleg
krajinske, portretne in naravoslovne leži
tudi kreativna fotografija, je o Čufarju

Rezbar Marjan Smrekar in fotografski mojster Aleksander Čufar sta na svojevrsten način
združila moči. / Foto: Simon Benedičič
zapisal priznani mednarodni mojster
fotografije Rafael Podobnik. In še, da
Čufar ve, da gledalci za razliko od slikarstva fotografijo dojemajo kot resničnost.
»Premišljeno jih pušča v njihovem prepričanju. Ne upodablja podob, ki se že na
prvi pogled fantazijske. Dokumentarne
prvine, ki običajno preglasijo izrazno

moč, ohranja in uporablja kot vabo, da
gledalci lažje vstopajo v njegove domišljijske svetove,« je navedel Podobnik.
Razstavo so odprli sredi avgusta. Odprtje so z nastopi popestrili Neža Močnik
(vokal), Marija Šubic (violina) in Tomaž
Močnik (klaviature), povezovala pa ga je
Minca Rihtaršič.

Zgodbe muzejskih predmetov: Rokometna žoga
KATJA MOHORIČ BONČA,
MUZEJ ŽELEZNIKI

IME PREDMETA:

Rokometna žoga, inv. št. ŠP41

OPIS PREDMETA

1. material in tehnika: umetna masa
2. leto prihoda v muzej: 2022
V septembru, ko zaznamujemo 20-letnico Športne dvorane Železniki, predstavljamo rokometno žogo, ki je bila last
Rokometnega društva Alples Železniki.
Ravno rokometaši in rokometni delavci
Športnega društva Alples so bili namreč
ključni, da se je gradnja te športne dvorane leta 2000 vendarle nadaljevala.
Rokometna tradicija v Železnikih sega v
leto 1957, ko so se osnovnošolci pri šolski telovadbi prvič srečali z rokometno
igro. V okviru TVD Partizan Selca sta bili
uspešni tako ženska kot moška ekipa.

Rokometno žogo, del nastajajoče športne
zbirke, je za 3. mesto na turnirju v Ribnici
leta 2014 poleg pokala prejela ekipa mlajših
dečkov RD Alples. / Foto: Gregor Habjan
Z reorganizacijo športnih društev leta
1970 je nastalo Športno društvo Alples z
žensko in moško rokometno ekipo. Da-

nes v Železnikih deluje Rokometno društvo (RD) Alples Železniki.
Za močno člansko ekipo je nujno kvalitetno delo z najmlajšimi selekcijami.
Poleg prostorskih pogojev so ključni
tudi prepoznavanje talentov, strokovno
delo trenerjev in drugih športnih delavcev ter podpora v družini.
Rokometno žogo, del nastajajoče športne zbirke, je za 3. mesto na turnirju
v Ribnici leta 2014 poleg pokala prejela ekipa mlajših dečkov RD Alples.
Danes, osem let kasneje, nekateri od
teh mladih rokometašev igrajo v mladinski in pomagajo članski ekipi RD
Alples Železniki.
Viri:
Ferlan, Janez, 50 let rokometa v Selški
dolini; Železne niti 6, Muzejsko društvo
Železniki, 2009
Kavčič, Anže, intervju in spletna pošta,
2. 3. 2022, 30. 8. 2022
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Talili na Soriški
planini
Ekipa Štalca je zadnjo
soboto v avgustu s prikazi
taljenja po starem gostovala
na Soriški planini.
ANA ŠUBIC
Ekipa Štalca iz Muzejskega društva Železniki se je konec avgusta znova lotila
starodobnega talenja po starem, a tokrat ne v Železnikih, pač pa na Soriški
planini. Za to lokacijo so se po besedah
člana ekipe Andreja Bogataja odločili,
ker je na meji med občinama oz. območjema, kjer so v pradavnini potekala
živahna taljenja železove rude in trgovanje z ingoti, pred leti pa so Bohinjci
prirejali tudi festival taljenja. Dodal je
še, da so bili poleg tega obveščeni, da
se bo začela gradnja tržnice na Češnjici, kjer so talili v minulih letih in na ta
prostor niso mogli računati.
Da bi popestrili dogajanje na Soriški
planini, so k sodelovanju povabili skupine, s katerimi so pred leti talili na
bohinjskem festivalu. »Vabilu sta se odzvala Fužinarski ceh Škofja Loka in Kovaštvo Kruška iz Kočevja s svojimi bogatimi izkušnjami taljenja in kovanja,« je
pojasnil Bogataj.
Taljenja kot v železni dobi sta se lotili
dve ekipi. Škofjeloška je iz 13,8 kilograma železove rude pridobila 2,2-kilogramskega »volka« (zmes železa, žlindre in oglja), ekipa Štalca pa je iz 23,4
kilograma rude dobila 2,6 kilograma
težkega ploščatega volka, ki pa je raz-

Obiskovalci so z zanimanjem spremljali prikazane postopke starodobnega taljenja železa.
/ Foto: Simon Benedičič
padel v več delov. Takšen volk je bil po
besedah Bogataja rezultat tokratnega
poskusa, pri katerem so povečali vpih
zraka v glineno peč na tri metre na sekundo, pri vsipanju v peč pa so povečali količno rude s 150 na 200 gramov,
tako da je bila enaka količini oglja.
»Rezultati taljenja so bili zelo uspešni,
predvsem pa poučni. S spremembo določenih parametrov smo dokazali, da
to pomembno vpliva na uspešen rezultat taljenja.«
Dogajanje je obogatil še kovač Timotej
Kruška, ki je iz četrtine volka, ki ga je

ekipa Štalca stalila maja letos v Tržiču,
skoval tulasto sekiro, orožje in orodje
iz železne dobe. Obiskovalci so si lahko
ogledali še razstavo nožev in rezultate
preteklih taljenj. »Obisk je bil primeren
nekoliko deževnemu dnevu, saj nas je
popoldne dobro namočilo, taljenja pa
kljub temu nismo prekinili. Obiskovalci
so bili večinoma iz Sorice in naključni
obiskovalci Soriške planine, med katerimi je bilo tudi precej motoristov.
Prihodnje leto pa se vidimo zopet v Železnikih. Upamo, da na običajnem mestu,« je dodal Bogataj.

Večer v spomin na Andreja Demšarja
Muzejsko društvo Železniki ob Dnevih evropske kulturne dediščine vabi na dva dogodka.
V petek, 23. septembra, bo ob 19. uri v galeriji Muzeja Železniki Večer v spomin na Andreja
Demšarja. Na dogodku bodo na ogled izseki iz filmov Janeza Habjana o nekdanjih obrteh
na Selškem, avtor in nastopajoči pa bodo delili spomine na snemanje filmov, pri katerih
je sodeloval tudi že pokojni Andrej Demšar. Drugi dogodek pa muzejsko društvo prireja v
sodelovanju s Krajevno knjižnico Železniki, kjer bo 29. septembra ob 19. uri večer pripovedovanja in poslušanja zgodb iz Selške doline. A. Š.
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Jubilej selških
upokojencev
Društvo upokojencev
za Selško dolino že
sedemdeset let svojim
članom omogoča aktivno
preživljanje upokojenskih
let in obenem bogati
življenje v občini Železniki.
ANA ŠUBIC
S slovesnostjo v kulturnem domu v Železnikih sov Društvu upokojencev (DU)
za Selško dolino tretjo soboto v avgustu
praznovali 70-letnico. Še vedno so povezani in dejavni na številnih področjih,
je v nagovoru poudaril predsednik DU
Franc Pfajfar. Selškim upokojencem je
ob jubileju čestital tudi župan Anton Luznar in se jim zahvalil, ker bogatijo življenje v občini Železniki in jo s svojimi
dejavnostmi predstavljajo tudi v drugih
krajih. Čestitkam sta se pridružila še
predsednik Pokrajinske zveze društev
upokojencev Gorenjske Robert Plavčak
in podpredsednica Zveze društev upokojencev Slovenije (ZDUS) Jožica Puhar,
ki sta DU zaželela uspešno delovanje
tudi v prihodnje.
DU za Selško dolino je bil ustanovljen
29. junija 1952. Prvi predsednik je bil
Janko Benedičič, za njim pa so se zvrstili Jakob Tavčar, Janko Logar, Franc
Kovač, Vinko Štalc, Andrej Rant in Janko Jelenc, nakar je vodenje DU predlani
prevzel Pfajfar. Društvo obsega celo Selško dolino, zato so jim v veliko pomoč

Prejemniki priznanj: sedijo Pavla Potočnik, Janko Jelenc, Andrej Rant in Anica Tušek, zadaj pa
so Minka Šmid, Marija Rejc in Marija Lotrič. Na sliki manjkata Mira Kavčič in Ivan Gasser, ki
sta bila odstotna. / Foto: Ana Šubic
poverjeniki, skupaj jih je 23, ki delujejo po krajih ter predstavljajo povezavo
društvom in člani.
Članstvo jim malo upada; DU namreč
danes povezuje blizu tisoč članov, a so
po mnenju Pfajfarja prav aktivnosti
na različnih področjih magnet za pridobivanje novih članov. »V društvu se
dogaja veliko stvari, ki lahko vsakemu
članu popestrijo upokojensko obdobje,
ki je lahko zanimivo, ustvarjalno ali
pa so na vrsti stvari, ki jih v času dela
ni bilo mogoče uživati.« Po besedah
Pfajfarja so še posebej ponosni na mešani pevski zbor, ki je bil ustanovljen
leta 1994. Zelo priljubljeni so pohodi,
omenil je tudi organizacijo izletov,
kopanj, pohodov in obiskov kulturnih predstav. Pohvalijo se lahko s kar
dvema skupinama ročnih del, plesno
skupino Selške dame, na športnem
področju je zanimanje za kegljanje in

Podpredsednica ZDUS Jožica Puhar, predsednik gorenjske
pokrajinske zveze Robert Pavčak in predsednik DU za Selško dolino
Franc Pfajfar

smučanje, že vrsto let izvajajo humanitarni projekt Starejši za starejše, ki
ga podpira 21 prostovoljk ...
Na prireditvi so podelili tudi priznanja
zaslužnim članom. Prejeli so jih nekdanja predsednika DU Janko Jelenc in
Andrej Rant, vodja skupine ročnih del
in predsednica pevskega zbora Marija
Lotrič, pobudnica ustanovitve zbora in
njegova nekdanja predsednica Marija
Rejc, dolgoletna zborovodkinja Minka
Šmid, Pavla Potočnik, ki je bila vrsto let
organizatorka pohodov, vodja skupine
Starejši za starejše Anica Tušek, Mira
Kavčič, ki je vrsto let opravljala tajniške posle, in Ivan Gasser, dolgoletni organizator izletov in kopanj.
V programu so nastopili upokojenski
pevski zbor, Harmonikarski orkester
Železniki, člani KUD-a France Koblar
Železniki s skeči in plesna skupina Selške dame.

V društvu so še posebej ponosni na mešani pevski zbor, ki deluje že
od leta 1994. V zboru poje trideset pevk in pevcev iz vse doline, že
vrsto let pa jih vodi Minka Šmid.
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Veselo druženje
ob plesu
Pod okriljem društva
upokojencev je začela
delovati plesna skupina
Selške dame. Medse vabijo
nove članice pa tudi člane.
ANA ŠUBIC
Pri Društvu upokojencev (DU) za Selško
dolino je letos nastala plesna skupina
Selške dame. Za njeno ustanovitev si je
še posebej prizadevala Majda Gortnar,
ki je okoli sebe zbrala ljubiteljice plesa.
Prvo vajo so imele v marcu. Skupina
trenutno povezuje sedem članic, njen
glavni namen pa je veselo druženje ob
plesu. »Plešemo linijske plese oz. plese
v vrsti. Plešemo na korake standardnih
in latinskoameriških plesov, prekrojene
v skupinski zabavni ples. Vodi nas Ana
Ferjančič,« je pojasnila Majda Gortnar.
Selške dame imajo za seboj že nekaj nastopov. Prvega so imele v Hotedršici na
praznovanju 80-letnice izjemne gospe,
kjer so jih z navdušenjem sprejeli in z
njimi tudi zaplesali. Drugi nastop je bil
na razstavi ročnih del južnoprimorske
pokrajinske zveze društev upokojencev

Avgusta so Selške dame prvič javno nastopile tudi v domačem kraju, in sicer na prireditvi
ob 70-letnici društva upokojencev. / Foto: Ana Šubic
v Pivki, tretji v Ilirski Bistrici na praznovanju 60-letnice svoje članice, zaplesale
pa so tudi na nastopu plesnih skupin na
Nanosu. Še posebej so se veselile prvega
javnega nastopa v domačem kraju, kjer
so avgusta zaplesale na praznovanju
70-letnice DU za Selško dolino.
Selške dame so prepričane, da je ples
najučinkovitejša skrb za telo in duha
ter odličen proti demenci. S plesom v
prvi vrsti osrečujejo sebe, ker pa so nad
njim navdušeni tudi drugi, je njihovo
zadovoljstvo toliko večje. »Za nas je to
več kot ples ali druženje. Ko osvojimo
korake, enotnost, ko premagamo tremo, ko se med seboj sprostimo, da po-

pustijo zavore, to privede do osebnostne
rasti in večje telesne pripravljenosti,
kar nam daje elan in energijo, da smo
bolj živahne in zdrave,« je poudarila
Gortnarjeva in dodala še, da je veliko
bogastvo med plesalkami imeti iskrene
prijateljice.
Vse željne plesa in nastopanja vabijo,
da se jim pridružijo. Razveselile se bodo
tako novih članic kot tudi članov. Vaje
imajo ob ponedeljkih ob 17. uri v kulturnem domu v Železnikih. Medse vabijo
tudi ljubitelje plesa, ki zaradi različnih
razlogov ne morejo plesati, da postanejo njihovi pridruženi člani in jih zgolj
spremljajo.

Srečanje starejših krajanov
MAGDA BLAZNIK, PREDSEDNICA KORK SELCA
Pa je le prišel težko pričakovani čas, petek popoldne, 10. junij.
Takrat smo namreč prostovoljke Krajevne organizacije Rdečega križa (KORK) Selca pripravile srečanje krajanov, starejših od 75 let. Po dveh letih premora zaradi epidemije covida je
bilo očitno, da ljudje druženje potrebujejo, saj je bila udeležba
največja do sedaj. V Taverni Rovn v Selcih, kjer so nas okusno
postregli, nas je pozdravil tudi predsednik Območnega združenja Rdečega križa Škofja Loka Rudi Zadnik. Kot posebna
gosta smo letos povabili domačina Črta Vodopivca in Tadeja
Marenka, ki sta nam s svojima izšolanima glasovoma polepšala dogodek. Vredno jima je bilo prisluhniti. Hvala jima.
V naši navadi je, da krajanom, ki v tekočem letu praznujejo
svoj jubilej: 80, 90 in več let, še posebej voščimo in jim poklonimo cvet. Tako je bilo tudi tokrat.
V imenu prostovoljk KORK Selca bi se rada iskreno zahvalila
vsem udeležencem, da ste se odzvali na povabilo in z dobro
voljo prispevali k prijetnemu popoldnevu. S tem smo dobile
največjo pohvalo in zahvalo.

Magda Blaznik ter gosta Tadej Marenk in Črt Vodopivec, ki sta s
svojima izšolanima glasovoma polepšala dogodek
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Mir in svoboda največji
vrednoti
Na Puču v Martinj Vrhu je bilo prvo soboto
v septembru srečanje borcev gorenjskih
partizanskih enot in podpornikov.
ANA ŠUBIC
Tradicionalno srečanje, ki ga je pri Potočnikovih na Puču pripravilo Združenje borcev za vrednote (ZB) NOB Škofja Loka, je
namenjeno spominu na štiriletni boj gorenjskih partizanov
proti okupatorju. Na tem območju so bili ustanovljeni Škofjeloški odred, Prešernova brigada in Gorenjsko vojno področje.
Zbrane bi kot slavnostni govornik moral nagovoriti župan
Anton Luznar, a je zbolel, zato je njegov nagovor prebral podžupan Matej Šubic. »Odpori, ki so se porajali iz nuje po obstoju,
preživetju na rodnih tleh, iz temeljnega vzgiba po življenju,
so najbolj veličastni dosežki slovenskega naroda,« je med
drugim zapisal Luznar. Pa tudi, da sta mir in svoboda največji
vrednoti posameznika in naroda, zato moramo povzdigniti
glas proti vojnam in nasilju, ter da je prihodnost v veliki meri
odvisna od nas samih. »Prizadevajmo si za družbo, v kateri
bodo mladi imeli svojo prihodnost, v kateri bo aktivna generacija razvila svoje sposobnosti, starejši pa bodo lahko uživali
sadove minulega dela,« je poudaril župan.
Na slovesnosti so podelili tudi srebrne plakete Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije. Prejele so jih Mateja

Podžupan Matej Šubic, prejemnice priznanj Mateja Markelj,
Majda Demšar in Jerneja Tolar ter predsednik ZB NOB Škofja Loka
Franc Lušina / Foto: Meta Demšar
Markelj, Majda Demšar in Jerneja Tolar, dolgoletne članice
ZB NOB Škofja Loka, dejavne v njegovi krajevni organizaciji
Železniki. Vse tri so tudi članice Kulturno umetniškega društva France Koblar in sodelujejo pri številnih slovesnostih,
posvečenih spominu na dogodke med drugo svetovno vojno
v Selški dolini.
Povezovalec prireditve Gašper Murn je program obogatil s podatki iz življenja Karla Destovnika - Kajuha, čigar stoletnice
rojstva se spominjamo letos, in z recitacijami njegovih pesmi. Za glasbeno popestritev sta poskrbela Anton Habjan in
Nejc Jemc.

Pomni, dolina!
O žrtvah vojne je treba govoriti, da bi
tudi mlajši rodovi vedeli, da življenje v
samostojni Sloveniji ni samoumevno, je
na spominski slovesnosti v Dolenji vasi
dejal slavnostni govornik Aljaž Verhovnik.
JURE FERLAN
Združenje borcev za vrednote NOB Škofja Loka je tudi letos
pripravilo tradicionalno slovesnost Pomni, dolina! v spomin
na dogodke med drugo svetovno vojno, v prvi vrsti na slovenski odpor in na žrtve okupatorja. V soboto, 23. julija, so
se obiskovalci od blizu in daleč zbrali ob Plečnikovem spomeniku pred Dolenjo vasjo, ki je postavljen na mestu, kjer je
bilo s strani okupatorja 19. julija 1943 ustreljenih 19 talcev iz
begunjskih zaporov.
Pozdravni nagovor je pripadel županu Občine Železniki Antonu Luznarju, ki je obudil spomin na težke medvojne dogodke
v Selški dolini. Napovedal je tudi skorajšnji začetek obnovitvenih del na spomeniku. Poudaril je misel, da kamni v stebrih
spomenika, nabrani v Selški Sori, na najlepši način družijo
vse padle iz različnih krajev Selške doline, ki jim je spomenik

Slavnostni govornik Aljaž Verhovnik, generalni sekretar Zveze
združenj borcev za vrednote NOB Slovenije / Foto: Jure Ferlan
posvečen. Aljaž Verhovnik, generalni sekretar Zveze združenj
borcev za vrednote NOB Slovenije, je v slavnostnem govoru
poudaril misel, da je govoriti o žrtvah vojne potrebno, da bi
tudi mlajši rodovi vedeli, da življenje v samostojni Sloveniji
ni samoumevno. Poudaril je tudi, da je partizansko gibanje
Slovenijo postavilo na zemljevid Evrope in da so partizani za
svobodo veliko žrtvovali, zato si zaslužijo večen spomin.
Kulturni program so z branjem, petjem ali igranjem domoljubnih in partizanskih pesmi oblikovali člani KUD-a France
Koblar Železniki, Harmonikarski orkester Železniki in baritonist Tone Habjan, ki ga je z orglicami spremljal Miro Božič.
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Davča med najlepšimi kraji
Priznanje tudi prizadevni članici Turističnega društva
Železniki Zdenki Pfajfar
ANA ŠUBIC
Na 51. srečanju gorenjskih turističnih
delavcev, ki je bilo konec avgusta v Gozdu - Martuljku, so med drugim podelili
priznanja za najlepše gorenjske izletniške kraje v okviru akcije Turistične zveze Slovenije Moja dežela – lepa in gostoljubna, med prejemniki pa je bila tudi
Davča. V obrazložitvi so jo označili kot
kraj prijaznih ljudi in hribovsko vasico
z nazivom najbolj raztegnjene vasi v
Sloveniji. Omenili so tudi prizadevanja
članov Turističnega društva (TD) Davča, ki z Dnevom teric ohranja opravila,
povezana s predelavo lanu, z željo po
ohranitvi starih običajev so odprli tudi
etnografski muzej. »Davča je kraj z lepimi in urejenimi kmetijami po strminah, z oznakami domačih hišnih imen
ob cesti, z dobro označenimi pohodnimi potmi, ohranjenimi starimi kozolci,
hiše so okrašene z rožami,« so navedli.

VABIJO NA POHOD PO DAVČI

Predsednik TD Davča Jaka Primožič je
pojasnil, da jih je nagrada malo presenetila, saj niso bili obveščeni o kakršnem koli ocenjevanju kraja. »Pohva-

la o lepo urejenih označbah domačij,
smerokazih, poti do Davških slapov,
prijaznih ponudnikov turističnih namestitev in nasploh kraja Davča pa so
nas prepričale, da delamo dobro in si
podeljeno nagrado tudi zaslužimo. Priznanje nam je v ponos in spodbudo za
nadaljnje delo.« Letos nameravajo skupaj s Krajevno skupnostjo Davča postaviti tablo z zemljevidom kraja, na kateri
bodo predstavljene glavne znamenitosti vasi. Trenutno pa so z mislimi že pri
organizaciji 19. pohoda po Davči, ki bo v
nedeljo, 18. septembra, ob 10. uri s startom izpred domačije pr' Jemcu. Vodja
pohoda Božo Prezelj bo pohodnike vodil
po Davči in Podporeznu.

VEDNO NASMEJANA IN DELOVNA

Gorenjska turistična zveza je podelila
tudi priznanja prizadevnim turističnim
delavcem in enega od njih se je razveselila Zdenka Pfajfar, dolgoletna aktivna
članica TD Železniki. Vedno je pripravljena pomagati, pa ne samo v TD, pač
pa tudi v mnogih drugih organizacijah.
»Ima veliko srce in ogromno smisla za
humor. Vedno je nasmejana in delovna,« so zapisali v obrazložitvi.

Sprejem dobrodelnega
kolesarja
V občini Železniki smo 28. julija sprejeli
Matjaža Hribljana, ki je v okviru 13-dnevnega dobrodelnega kolesarjenja obiskal vseh
212 slovenskih občin. Akcija je potekala v
podporo bolnikom z amiotrofično lateralno
sklerozo (ALS). V imenu Občine Železniki
se je za plemenito gesto Matjažu Hribljanu

Matic Bradeško, Matjaž Hribljan in
podžupan Matej Šubic
zahvalil podžupan Matej Šubic. Gostoljubje je kolesarju nudila družina Bradeško
iz Rudna, Matic Bradeško pa ga je s kolesom spremljal del poti po naši in sosednjih
občinah. V omenjeni družini se namreč z
obolenjem ALS bori Janez Bradeško. Ker je
akcija dobrodelna, je tudi Občina Železniki
Društvu distrofikov Slovenije nakazala dobrodelni prispevek. Matej Šubic

Nekoč priljubljeni POČITNIŠKI DOM PORTOROŽ
znano letovišče delavcev iz Selške doline, je
v popolnoma prenovljeni obliki
ZOPET ODPRL SVOJA VRATA!
Počitniški dom Portorož je vse od leta 2011 sameval, propadal in čakal na novo
priložnost. Končno je bila konec leta 2021 sprejeta odločitev, da se Počitniški
dom Portorož popolnoma in v celoti prenovi!

Lega je fantastična za obiskovalce željne morja in sonca, saj je od plaže oddaljen le
pičlih 300m! Se Vam na plažo ne ljubi odpravljati? NI PROBLEMA!
Z veseljem lahko posedite na naši terasi, kjer so Vam na voljo počivalniki ter mize.
Ponudba vsebuje nočitev z zajtrkom, brezplačno parkirišče in brezplačen Wi-fI!
051-822-178
(David)

Počitniški dom Portorož

pocitniskidomportoroz

VLJUDNO
VABLJENI!
SANT - INVEST D.O.O., SLOVENČEVA ULICA 15 C, LJUBLJANA

Počitniški dom je tokrat na voljo vsem gostom, ki se podajate na obalo, natančneje
v vsem znani Portorož. Popolnoma in v celoti prenovljen objekt obsega 10 sob,
zajtrkovalnico, parkirišče za goste ter bar, v katerem Vam je ves dan na voljo pijača
in prigrizki (topli sendviči, rogljički,..). Sobe so opremljene z lastno kopalnico, sefom,
televizijo in klimo!
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Z najmlajšimi v gore
V preteklem šolskem letu smo v Antonovem vrtcu v sodelovanju s Planinskim
društvom za Selško dolino Železniki začeli izvajati projekt Ciciban planinec.
MARJETA NASTRAN
Program je namenjen predšolskim
otrokom in otrokom do vključno drugega razreda osnovne šole. Ob začetku sodelovanja udeleženec prejme Cici
dnevnik, v katerem so naloge, napotki
za raziskovanje in beleženje osebnih
vtisov. Otrokom so še posebna motivacija nalepke in priznanja Planinske zveze Slovenije, ki si jih prislužijo, ko opravijo določeno število izletov v različnih
letnih časih. Izvajalci programa so praviloma vrtci in mladinski odseki planinskih društev, enakovredno pa lahko
izvajanje poteka tudi v okviru družine.
Akcijo Ciciban planinec je Mladinska
komisija Planinske zveze Slovenije uvedla z namenom, da bi mlade planince
usmerjala k zdravemu načinu življenju v naravi, jih seznanila z osnovami
planinske dejavnosti ter varnostnimi
ukrepi v gorah, ob tem pa razvijala vrline, kot so poštenost, plemenitost, delavnost, vztrajnost in vedoželjnost.
S projektom za predšolske otroke želimo spodbujati organizirane oblike gorništva ter vse mlade obiskovalce gora
bolj kvalitetno usposabljati za dosego
končnega cilja oziroma varnejšega gibanja v gorah. Naš cilj je tudi motivirati
že najmlajše za samostojno planinarjenje v kasnejših starostnih obdobjih.
Kar 33 otrok iz Antonovega vrtca je letos

Na Možicu in Soriški planini

CICI dnevnik in utrinek s planinskega tabora na Ratitovcu
včlanjenih v Planinsko društvo za Selško dolino Železniki. Članstvo ni pogoj
za sodelovanje, vendar prinaša dodatno
nezgodno zavarovanje, finančne ugodnosti in strokovno vodenje s planinskim vodnikom.
V letnem programu planinskih dejavnosti smo planirali in izpeljali kar veliko pohodov. Otrokom je najbolj ostal
v spominu izlet na Soriško planino
in pohod na Možica. Vodnica Veronika Benedičič nam je na vsakem izletu
podala veliko novih znanj z različnih
področij. Obogatili smo znanja o varovanju gorske narave, spoznavali zaščitene rastline, iskali skrite kotičke svizcev. Občudovali smo s soncem obsijane
sosednje hribe, jih spoznavali in poi-

menovali. Vodnica je s svojo karizmo
otroke takoj privabila, da so bili radi v
njeni bližini, jo poslušali in sprejeli ter
ji zaupali. Nepozabno doživetje je bil
planinski tabor na Ratitovcu, ki so se
ga udeležili vsi otroci starejše skupine.
Za mlajše otroke smo organizirali krajši pohod, prilagojen njihovi starosti, do
planine Klom. Z izvedenim projektom
smo bili zelo zadovoljni. Zahvaljujemo
se predsedniku planinskega društva
Alojzu Lotriču za pomoč pri organizaciji in izvedbi programa ter vodnici Veroniki Benedičič in ostali ekipi v koči na
Ratitovcu, ki ste omogočili otrokom, da
jim planinska doživetja ostanejo za vedno v lepem spominu ter jih navdušijo
za obisk gora.
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Taborniško poletje
Poletje je gotovo najljubši letni čas večine
tabornikov, saj ga, vsaj delček, preživimo
pod zelenimi platnenimi strehami »savic«.
LAURA RANT
Letos smo se taborniki Roda zelene sreče (RZS) odpravili do
Gorenje Žage, majhne vasice ob Kolpi v bližini gradu Kostel.
Kot po navadi se je starejša polovica udeležencev na pot z
velikimi nahrbtniki podala tri dni pred uradnim začetkom
taborjenja. Pohod smo začeli v Kočevju, do koder smo se pripeljali z vlakom. Kljub temu da nas je dež kar dobro stuširal,
smo premagali kilometre ter si na poti z zanimanjem ogledali bunker Škrilje. Mlajša polovica udeležencev se je pridružila
v soboto, 9. julija, na tabornem prostoru neposredno ob reki
Kolpi. Sledil je teden taborniških dogodivščin, kjer ni manjkalo smeha, blata, dobre hrane in nepozabnih dogodivščin.
Letošnje taborjenje je bilo v znamenju pridobivanja taborniškega znanja in opravljanja veščin, večere pa smo preživljali
ob družbi kitare, pesmarice in večernega ognja – imeli smo
neverjetno srečo, da letos ravno v času taborjenja ni bila razglašena požarna ogroženost. Domov smo se z avtobusom vrnili po tednu dni, polni vtisov in nepozabnih spominov, nekateri taborniki pa tudi z novo rutko okrog vratu.
RZS-jevci, ki jim eno taborjenje ni dovolj, pa so se letos udeležili tudi drugih taborjenj – PPT, ki ga organizirajo taborniki
iz sosednje občine, ali pa izobraževanj Zveze tabornikov Slovenije. Najodmevnejši taborniški dogodek leta pa je bil ZLET,
vseslovenski tabor, ki je potekal na smučišču Cerkno. Svoje

Utrinek z letošnjega tabornega prostora ob Kolpi / Foto: Luka Kavčič
vtise iz največjega taborjenja v Sloveniji je povzel udeleženec
Aljaž Kmetec:
»V petek, 29. julija, se nas je pet tabornikov iz Rodu zelene
sreče Železniki odpravilo na vseslovensko taborjenje na vrhu
smučišča Cerkno. Tja smo se odpravili kar peš, in to ne iz
Železnikov, ampak z Mosta na Soči. Na poti smo doživeli polno dogodivščin, našli pa smo tudi kar nekaj novih prijateljev iz cele Slovenije. Na tabornem prostoru smo se zbujali s
pogledom na Triglav, Soriško planino in Ratitovec. Čez dan
smo imeli delavnice ter ostale aktivnosti. Ko je k nam prišla

Udeleženci ZLET-a pred glavnim vhodom v tabor: Aljaž, Alja, Toni,
Krištof in na sliki manjkajoča udeleženka Zoja / Foto: osebni arhiv
Slovenska vojska, smo streljali s pravimi puškami in stopili
v oklepno vozilo Patria. Odšli smo na celodnevni izlet v bolnico Franjo, se kopali v reki Idrijci ter lovili ribe na kmetiji
pr' Vrhovc v Davči. Manjkalo pa ni tudi plesa in glasbe, saj
smo imeli kar štiri koncerte glasbenih skupin, med katerimi so bili tudi LPS. Navkljub težavam, ki sta jih povzročila
norovirus in koronavirus, smo se imeli super in je bil ta tabor za nas neverjetna izkušnja. Veseli smo, da smo bili lahko
zraven, zdaj pa že komaj čakamo, da se ga bomo lahko čez
štiri leta spet udeležili kot prostovoljci in razveseljevali nove
generacije tabornikov.«
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V Selški dolini se dogaja
Zanimivo dogajanje se obeta tudi v
prihajajočih dneh.
JAVNI ZAVOD RATITOVEC
Poletje je za nami in s tem tudi pestro poletno prireditveno
dogajanje v Selški dolini. Bo pa zanimivo tudi v prihajajočih
dneh, že ta petek v Sorici praznujejo s prireditvijo Pozdrav jeseni, nadaljuje se koncertni cikel Vidra NI riba, v Davčo se
lahko odpravite na pohod po največji vasi, na Zalem Logu pa
bo že tradicionalna etnografska prireditev Praznik zelja, v
Lajšah pa bodo prikazali, kako se pripravljajo koline.
V okviru Dnevov evropske kulturne dediščine skupaj z Muzejskim društvom Železniki pripravljamo dva dogodka, in sicer
Večer v spomin na Andreja Demšarja in Večer pripovedovanja. Za letošnji teden podeželja na Loškem, ki bo od 1. do 8.
oktobra, v Javnem zavodu Ratitovec v sodelovanju z Razvojno agencijo Sora pripravljamo delavnico izdelave ognjičevega mazila. Delavnico bo izvedel domačin Miran Kavčič, ki je
velik poznavalec zelišč. Delavnica bo 6. oktobra na Bazenu
Železniki, prosimo vas, da se predhodno prijavite na telefon
04 51 47 356 ali na e-naslov turizem@jzr.si.

Konjeniška prireditev v Dolenji vasi / Foto: Stane Gortnar
Je pa jesen tudi čas za športne aktivnosti v športni dvorani, bazenu in savni. Poleg turnirjev, ki jih organiziramo ob
praznovanju Športne dvorane Železniki, praznujemo 23. septembra Dan slovenskega športa in na ta dan v JZR prirejamo
občinsko prvenstvo dvojic v tenisu. V športni dvorani pa lahko svoj termin rezervirate tudi vi. Še se dobi prosta tretjina za
badminton ali namizni tenis, prav tako pa so za telovadbo ali
ples še odprte možnosti v mali dvorani.

Gusarsko poletje z Mladinskim centrom Železniki
Otrokom smo z različnimi aktivnostmi popestrili počitniške dneve.
JAVNI ZAVOD RATITOVEC
V prvem počitniškem tednu so animatorke Mladinskega centra Železniki za
otroke od 3. do 7. razreda organizirale
Gusarski teden. V tem tednu so pripravile številne delavnice, da so otroci prve
dneve poletnih počitnic preživeli čim
bolj aktivno, ustvarjalno ter v družbi
sovrstnikov. Teden so začeli z izdelavo
gusarske ladje in oblikovanjem zastave ter nadaljevali z lovom na zaklad.
Dan so zaključili s športnimi igrami v
Športni dvorani Železniki. Torek je bil
dan za izlet, kopanje v Bohinjskem jezeru in slastno kosilo na Soriški planini,
kjer so se otroci lahko zabavali na igralih. S športnimi aktivnostmi v športni
dvorani so začeli tretji dan gusarskih
počitnic in nadaljevali s kuharsko delavnico. Otroci so s pomočjo animatork
pripravili sladico, ki so jo pojedli na
gusarskem pikniku, dan pa zaključili
s kopanjem v bazenu Železniki. Četrtek
so začeli z rolanjem in kolesarjenjem
za športno dvorano, potem so se kopali
v bazenu in nato v mladinskem centru
zabavali ob družabnih igrah. Zadnji dan

Otroci so se lahko udeležili tudi osnovnega tečaja tenisa.
so se zjutraj odpravili na pohod, sledila
je kuharska delavnica, kjer so pripravili
kokosove kroglice, bananine kozarčke
in sadna nabodala. Teden so uspešno
zaključili na bazenu s picami, podelitvijo gusarskih diplom in z željo, da se
na gusarske počitnice vrnejo prihodnje
leto.
Na mednarodni dan mladine, 12. avgusta, je Javni zavod Ratitovec vsem mladim ponudil ugodnosti za obisk bazena,
savne, muzeja ali igranje tenisa in od-

bojke na mivki. Za vsako izmed naštetih dejavnosti so ta dan plačali samo en
evro.
V bazenu Železniki je čez poletje potekal
tudi plavalni tečaj za otroke, vsi željni
tenisa pa so se lahko udeležili osnovnega tečaja tenisa za otroke.
September je tu in aktivnosti ter delavnice za otroke v mladinskem centru
bodo ponovno aktualne. Bodite obveščeni in spremljajte objave na družabnih omrežjih.
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Dvajset let Športne dvorane Železniki
Slavnostno odprtje Športne dvorane Železniki je bilo 26. septembra 2002.
JAVNI ZAVOD RATITOVEC
Želja po športni dvorani v Železnikih ima sicer precej daljšo
zgodovino. V Železnih nitih 6 (2009) je v članku 50 let rokometa v Selški dolini Janez Ferlan zapisal: »Željo in potrebo po izgradnji večnamenske športne dvorane v Selški dolini so že v
osemdesetih letih začutili takratni direktorji podjetij in vodstvo Krajevne skupnosti Železniki. Leta 1983 so ob končanju
izgradnje zunanjih igrišč izgradnjo športne dvorane tudi začeli, vendar se je gradnja zaradi pomanjkanja denarja ustavila pri zgrajenih betonskih stebrih. Z nastankom samostojne
občine Železniki je misel na izgradnjo športne dvorane ponovno oživila, saj je osnovnošolskim otrokom primanjkovalo
telovadnih površin, napredka v mnogih tekmovalnih športih
v občini pa si brez ustreznih prostorskih pogojev tudi ni dalo
zamisliti. Prav tako se je kazala potreba po večnamenskem
prostoru, ki bi lahko sprejel do tisoč obiskovalcev.«
Septembra 1996 so s strani Občine Železniki na ministrstvo
za šolstvo in šport poslali prvi dopis kot informacijo o namenu gradnje športne dvorane. Oktobra 1996 je Športno društvo
Alples organiziralo okroglo mizo o izgradnji športne dvorane,
kjer so vsi prisotni podpisali idejo o izgradnji, med podpisniki
sta bila tudi takratni župan Alojzij Čufar in ravnatelj Osnovne
šole (OŠ) Železniki Franc Rant. Imenovan je bil pripravljalni
odbor za izgradnjo športne dvorane, gradbeno dovoljenje je
bilo izdano 24. februarja 2000. Dela so začeli s sanacijo obstoječih skoraj dvajset let starih betonskih stebrov. Izvajalec je
bil SGP Tehnik, ki je dela začel jeseni 2000 in jih zaključil ob
koncu leta 2001. Izdelavo in montažo športne opreme je prevzelo podjetje Inventa Begunje, športne pode in ostale tlake
pa je izvedlo podjetje Fingar iz Rogaške Slatine.
Centralno igrišče v veliki dvorani je namenjeno igranju rokometa, košarke, odbojke in malega nogometa. Z zavesami se
dvorana razdeli na tri dele, od katerih vzhodni in zahodni del
omogočata igranje košarke, odbojke in drugo organizirano
vadbo ali rekreacijo, srednji del pa omogoča tudi igranje badmintona. Dvorana ima izvlečne tribune in sprejme od 400
do 800 obiskovalcev. Primerna je tudi za večje prireditve in
koncerte, saj sprejme do 1500 obiskovalcev. Mala dvorana ali
večnamenski prostor je namenjena plesu, aerobiki in drugi
organizirani vadbi manjših skupin.
Z odprtjem športne dvorane, 26. septembra 2002, so bili tako
izpolnjeni pogoji za razvoj športnih dejavnosti v Železnikih
in tudi za ustrezno zagotovitev športnih površin za OŠ Železniki. Kot vsak objekt tudi športna dvorana potrebuje redno
vzdrževanje in nove investicije. V dvajsetih letih je bilo treba
zamenjati športni pod in obnoviti nekaj vodovodne instalacije, vključno s senzorji pri tuših oz. sanitarijah, iztrošilo se
je nekaj delov ogrevalnega sistema, mehanizmov za okna in
vrata, bilo je še nekaj manjših popravil. Vsaka stvar ima življenjsko dobo, zato bo v prihodnje potrebno še več vlaganj,
med drugim menjava tuširnih sistemov, radiatorjev in obnova strehe.
Vsa leta je športna dvorana dobro zasedena, tako s strani domačih športnih društev, rekreativnih skupin, se pa v njej odvi-

Športna dvorana Železniki
jajo tudi dogodki. Že od samega začetka v njej trenira in prireja
tekmovanja Rokometno društvo Alples, ki je bilo tudi eden izmed največjih pobudnikov za izgradnjo. Dopoldne so v dvorani
osnovnošolci, popoldneve pa zapolnijo ostala društva.
Upravljavec dvorane Javni zavod Ratitovec ob njeni 20-letnici
26. septembra prireja srečanje takratnih in sedanjih akterjev,
na katerem bo govora o športni dvorani nekoč, danes in v
prihodnje. Dan pred tem, 25. septembra, se obeta še turnir v
dvoranski košarki, 1. oktobra pa turnir v dvoranskem futsalu.

34 ŠPORT

V Železnikih novo slavje Turka
Sredi avgusta je potekal 9. Rally Železniki, na njem pa je znova slavil Rok Turk
s sovoznico Blanko Kacin, saj sta bila najboljša v sedmih od devetih hitrostnih
preizkušenj.
VILMA STANOVNIK
Idrijčan Rok Turk s sovoznico Blanko
Kacin (Hyundai i20 rally2) je bil absolutni zmagovalec 9. Rallya Železniki, ki
ga je tudi letos pripravilo Športno društvo Omikron plus na čelu z Markom
Kosom.
»Kot vedno je reli v Železnikih super
uspel. Vsi se veselimo in pričakujemo,
da bo reli spet drugo leto. Rad bi pohvalil Občino Železniki, da vidi reli kot eno
od možnosti za prepoznavnost občine
tako v državi kot širše,« je ob zaključni slovesnosti poudaril predsednik nacionalne panožne zveze za avtošport
AŠ2005 Rado Raspet, zbrane pa je pozdravil tudi podžupan Železnikov Matej
Šubic. »Veseli smo, da lahko že devetič
zaporedoma gostimo reli, saj prireditev sega tudi izven meja. Prav tako sem
zadovoljen, da je reli potekal varno,« je
poudaril podžupan.
Na sporedu tekmovanja je bilo devet
hitrostnih preizkušenj na štirih progah
v oklici Železnikov: Stari vrh, Podlonk,
Dražgoše in Petrovo Brdo. Po skupaj
dobrih devetdesetih kilometrih je Rok
Turk zmagal s prednostjo 59 sekund,
tekmo pa je odločil že po dveh hitrostnih preizkušnjah.

Žabničan Boštjan Logar je skupno osvojil četrto mesto in bil drugi v slovenskem prvenstvu.
/ Foto: Tina Dokl
»Na to dirko vedno red pridem, saj me
spominja na domače ceste v okolici
Idrije. Zmago sem pričakoval, na tekmo
sem se dobro pripravil in sem zadovoljen,« je s slavnostnim šampanjcem v
roki povedal Rok Turk.
Kljub temu da ni vedel točno, kaj pričakovati, je bil zadovoljen tudi Žabničan
Boštjan Logar (Škoda Fabia R5), ki je
skupno osvojil četrto mesto ter bil drugi v slovenskem prvenstvu. Za Turkom
je zaostal dve minuti in 34 sekund ter
več kot za minuto in pol ugnal Darka

Peljhana (VW Polo Proto). »Po dveh letih sem bil spet na dirki in to, kar sem
pokazal, je bilo nad pričakovanji. Prvič
sem vozil avto tega razreda, stopnjeval
sem tempo vožnje in moram biti zadovoljen. Letos bom šel še na Rally Soča
Valley Soča,« je povedal Boštjan Logar.
V diviziji 2 je zmagal Jan Medved (Ford
Fiesta rally4), v diviziji III pa je bil najuspešnejši Matic Humar (Renault Clio RS).
V diviziji I je na reliju pričakovano slavil
Martin Čendak (Opel Adam cup), ki je vodil od prve hitrostne preizkušnje naprej.

Turnir v futsalu
ROK PINTAR
V soboto, 4. septembra, se je v športnem parku Dašnica odvijal Futsal turnir Železniki 2022, turnir, ki je privabil precej
ljudi iz okolice. Petnajst ekip iz širše okolice Selške doline se
je pomerilo v futsalu in priča smo bili odličnim partijam. Na
koncu je zmago slavila ekipa Ko Te Šiša, ki je v napetem finalnem obračunu premagala ekipo Masažni studio AŽ.
Organizacijo dogodka so nase prevzeli Boško Fajfarič, Mirsad
Babača in Luka Romič. Slednji nam je zaupal, da za organizacijo takega turnirja »predvsem potrebuješ veliko ljudi, ki bodo
pripravljeni vložiti precej časa in energije, od same organizacije pa do tega, da se turnir izpelje do konca; velika zahvala
gre Javnemu zavodu Ratitovec, ki je omogočil večino stvari«.
Gre za prvi turnir take vrste v Železnikih. »Letos se je prijavilo
15 ekip, kar je za prvič kar dobro. Turnir je zelo kakovosten,

Na turnirju v futsalu se je pomerilo petnajst ekip.
v prihodnjih letih želimo nadaljevati v podobnem slogu s še
več ekipami in še kvalitetnejšim futsalom.«
V prihodnjih letih želimo organizatorjem veliko sreče pri
privabljanju novih ekip in organizaciji še čim več podobnih
dogodkov.
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Rekorda v
Davčo ni bilo
Športno društvo Kamikaze
Železniki je pripravilo
tradicionalno Kolesarsko
dirko za Zlato čipko, ki jo je
v moški konkurenci osvojil
Matej Drinovec, v ženski pa
Manca Kavčič.
VILMA STANOVNIK
Druga julijska sobota je bila namenjena
kolesarski dirki iz Železnikov do Davče,
letos pa je potekala že v 24. izvedbi. Pri
Športnem društvu (ŠD) Kamikaze so našteli 89 prijavljenih tekmovalcev in tekmovalk, ki so tekmovali tako za absolutno razvrstitev kot za najboljše v občini
Železniki.
Na cilju v Davči je bil najhitreje Matej
Drinovec (KK Kranj), ki je za vzpon porabil 32 minut in 54 sekund. Tik za njim se
je s časom 32:57,4 pripeljal Nejc Čenčič
(Domel), tretji pa je bil s časom 33:01,3
Gal Jazbec (Pogi Team UAE Generali).
V ženski konkurenci je prvo mesto tako
kot na lanski dirki tudi tokrat osvojila
Manca Kavčič (ŠD Dražgoše), ki je za pot
do Davče potrebovala 42 minut in dobrih 51 sekund. S časom 46:52,8 je drugo
mesto v ženski konkurenci osvojila Matejka Prešeren (KK Završnica), tretja pa
je bila s časom 56:28,2 Dragica Habjan
(Koloka).
Med domačimi kolesarji je bil najboljši
Nejc Čenčič, drugo mesto je osvojil Lovro Rant, tretje pa Bine Lotrič (oba KK
Kranj). Med domačinkami je zmagala
Manca Kavčič pred Tajdo Tolar in Uršo
Habjan (obe Smučarski klub Domel).
»Prireditev je lepo uspela. Ustrezne temperature so omogočale dokaj napadalno
vožnjo, a je do rekorda zmanjkalo več
kot minuto. Letos se je prireditve udeležilo nekaj manj kolesarjev, smo jim pa
skupaj s podjetjem Center E-vozil predstavili električna kolesa. Kolesarske dirke sta se letos udeležila tudi dva kolesarja na ponijih. Razmišljamo, da bi v
naslednjem letu, ko bomo organizirali
že 25. Kolesarsko dirko za Zlato čipko,
dodali še ločeno kategorijo za kolesarje
s tovrstnimi kolesi,« je povedal predsednik ŠD Kamikaze Roman Prezelj.

Na pot proti Davči se je podalo 89 kolesark in kolesarjev. / Foto: Rok Pfajfar

ZAGOTAVLJAMO
TRAJNO
ENERGIJO.

Električna energija je življenjska energija
sodobne družbe. V Skupini Elektro Gorenjska
smo zato odgovorno predani zagotavljanju
trajne, kakovostne, vzdržne in stabilne oskrbe
naših uporabnikov z električno energijo.
Smo Skupina Elektro Gorenjska.
Zagotavljamo trajno energijo.
www.elektro-gorenjska.si
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Prvič na poti tudi Motoristi Selške doline
Na prvi dvodnevni turi FB-skupine Motoristi Selške doline smo se imeli super.
GREGOR HABJAN
To je bil ob koncu prvi vtis vseh nas,
udeležencev, sicer za motoriste sorazmerno kratke turice, na katero smo se
odpravili sredi junija. Zbrala se nas je
kar pestra druščina motoristov, in sicer
nas je bilo v skupini dvanajst, od tega
šest s sopotnicami. Na koncu je bila realizacija sicer malenkost drugačna, saj
se nas je vrnilo enajst motoristov ter
sedem voznikov dvosedov, vendar, kar
pa je res pomembno, se nas je vseh 18
srečno vrnilo nazaj v Selško dolino.
Pot smo približno začrtali že na predhodnih sestankih in ni bila preveč zahtevna ter marsikomu že od prej poznana.
Vsi smo se strinjali, naj bo za začetek
pot po našem starem dobrem Balkanu,
tja do Bosne in Hercegovine.
Prvi dan smo naredili slabih tristo kilometrov, in sicer nas je pot vodila skozi
Kočevsko Reko in Livold do Starega trga
ob Kolpi, kjer so si nekateri šli ogledat
prelepo razgledno točko Kozice, nekateri pa smo popravljali oziroma sodelovali pri popravilu enega od motorjev,
ki je potreboval novo cev od hladilnika
do agregata. Cev smo sicer nadomestili
z eno, ki smo jo našli na enem od avtoodpadov v Črnomlju, pa vendar ni bila

»originalna«, zato se je motor še vseeno
pregreval in smo ga z avtovleko poslali domov. Torej smo se posledično tudi
razdelili v dve skupini, in sicer je skupina, ki ni sodelovala pri popravilu, po
obisku razgledne točke ob Kolpi počasi
odpotovala naprej v smeri naše poti. Mi
pa smo se za njimi odpravili naprej takoj, ko smo uredili vse potrebno.
Skupini sta se spet našli na Hrvaškem v
mestu Slunj, kjer smo imeli tudi krajši
postanek. Nato je pot sledila skozi Ličko
Petrovo Selo do Željave, kar je bila tudi
naša glavna točka na turi. V Željavi smo
imeli organiziran ogled, kjer nam je vodič razložil malce zgodovine in sedanjosti ter nas popeljal v notranjost temnih
predorov Željave. Nato smo tudi testirali hitrost svojih motorjev, saj nam je
dobrih 2500 metrov prazne zapuščene
letalske steze to dopuščalo. Seveda se
predolgo tam ne smeš zadrževati, saj
zvok motorjev ni ravno navdušujoč za
obmejno policijo, ki zelo hitro pride pogledat, kaj se dogaja. Tako smo se odpravili naprej čez hrvaško-bosansko
mejo do Bihača, kjer smo parkirali motorje, odložili motoristično opremo in
mini dopust se je začel. Nastanjeni smo
bili v Hotelu Park, ki je povsem blizu
centra mesta, tako smo si lahko privo-

ščili malo sprehoda po mestu in seveda
za Bosno nekaj značilno dobrega žara,
ki se je močno prilegel ...
Naslednji dan smo po zajtrku okrog 9.
ure odrinili nazaj proti domu. Pot nas
je vodila skozi Veliko Kladušo, kjer smo
imeli prvi postanek s sladoledom. Nato
čez mejo, kjer so nas Hrvati dodobra
pretresli, saj smo vsi po vrsti odpirali
kovčke ter jim skušali dopovedati, da
ne »švercamo« tobaka v njih. Mirno
in tekoče smo se peljali vse do bližine
Karlovca, kjer smo si ogledali Muzej
Domovinskog rata Karlovac - Turanj
in si ob tem privoščili kratek odmor.
Po prehodu slovenske meje obvezno še
na bencinski servis in mimogrede smo
bili v Metliki. Čakal nas je le še skok
čez Gorjance in že smo se zaustavili
nekoliko izven Novega mesta v Hotelu
Dolenjc, kjer smo se naužili tudi nekaj
kulinaričnih presežkov. Nato pa pot
proti domu in zaključek v Dolenji vasi
Pr' Zalogarju, kjer smo naredili kratko
obnovo poti, možne izboljšave in pretehtali nadaljnje opcije naše FB-skupine
Motoristi Selške doline.
Hvala tudi vsem sponzorjem, ki ste nas
oblekli v zelo kvalitetne majčke, s katerimi radi pokažemo pripadnost tako
svoji skupini kot tudi Selški dolini.

Za začetek smo se odpravili na pot po našem starem dobrem Balkanu, tja do Bosne in Hercegovine.
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Kaj je to (bil) za en kraval
Na Jesenovcu je avgusta potekala 29.
edicija Krawala.
JERNEJA BRUMEN
Krawala, dvodnevnega festivala težke in hrupne glasbe, sem
se letos udeležila prvič, in to kar v dveh vlogah. Kot obiskovalka oz. koncertna navdušenka in kot prostovoljka pri izvedbi festivala, kar si štejem še posebej v čast. Krawal ima
v primerjavi z drugimi podobnimi festivali »alternativne«
glasbe namreč že zelo dolgo tradicijo in že pred obiskom je
bilo čutiti, da ga brez zavzetih domačink in domačinov ne bi
bilo. In da ti utečena ekipa Kulturnega društva ROV zaupa, da
se pridružiš na novo in hkrati prihajaš iz popolnoma drugega
konca Slovenije, ni zanemarljivo. Nasprotno, je navdušujoče
in kaže na odprtost lokalnega duha.
Glasbeni žanri, ki dvigajo reglerje in mešajo zvočne valove,
ter nasmejani ljudje iz vseh koncev Slovenije, ki ljubijo pristne železne viže, so bili na Krawalu nadvse sproščujoči tudi
za kakšno mamico v zgodnjih srednjih letih. Manjkal ni niti
otroški živžav, pri čemer me je seveda navdušil sedemletni
kitarist Vid z otroškim pankom. Ko sem na kratko pokramljala z njegovim očetom, mi je ta navdušeno povedal, da se
je za nastop odločil samoiniciativno in da ni imel nobene treme. Med nastopajočimi so se sicer zvrstili odlični in odločni
glasbeniki ter glasbenice, ki sem jih pred festivalom morda
slišala le tretjino. Kljub temu sem bila navdušena, ko sem
slišala še preostale, in izbor skupin je seveda tisto, kar najbolj
privablja koncertne navdušence in navdušenke.

Lelee / Foto: Miša Hafner
stavljala specifične skupine, čeprav je zelo pomenljivo, da so
bili prisotni in da so organizatorji javnosti želeli opozoriti na
»nesmiselnost vseh vojn« v trenutku, ko se vojna v Ukrajini
nadaljuje, in da so vojne v tem trenutku prisotne v številnih
delih sveta, če smem pripomniti. Vsekakor pa si bom 29. edicijo Krawala najbolj zapomnila po nastopu zadnje skupine, CarlxJohnson, ki so me »opomnili«, zakaj in čemu sem sploh prišla na Krawal. Ne samo zaradi kravala, kot bi se morda izrazil
naključni mimoidoči, ki bi se sprehodil mimo belega šotora,
ampak predvsem zaradi dobre glasbe z močnimi sporočili.
S spoštovanjem pričakujem 30. edicijo festivala težke in hrupne glasbe na Jesenovcu.

POSREDNIŠTVO PRI PRODAJI
BARV ZA LES PROIZVAJALCA

NUDIMO VAM:

Bezlad iz Ukrajine / Foto: Miša Hafner
V prvem večeru me je še posebej navdušila Jegulja, z dvema
odličnima metal kitaristoma in novim bobnarjem, ki mu je
marsikdo izrekel priznanje po koncu koncerta. V drugem
večeru sem poleg oboževanih (Lelee in Suzi Soprano) najbolj
nestrpno pričakovala nastop Bezlad iz Ukrajine. Pri njihovem
nastopu me je morda še najbolj zmotil kakšen neprimeren
komentar iz publike, na srečo je šlo bolj za osamljene primere. Prenašanje političnih sporočil skozi glasbo sicer spremlja
kar nekaj glasbenih zvrsti v zgodovini, zato ne bi posebej izpo-

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

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

www.mizarstvo-bozo.si
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Prireditve v septembru in oktobru
Petek, 9. 9. 2022 • Groharjeva dvorana v Sorici, ob 19. uri

Petek, 23. 9. 2022 • Tenis igrišče Bazen Železniki

POZDRAV JESENI

ODPRTO OBČINSKO PRVENSTVO V TENISU V DVOJICAH
(DAN SLOVENSKEGA ŠPORTA)

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

Javni zavod Ratitovec, E: info@jzr.si

Sobota, 10. 9. 2022 • Bazen Železniki, ob 20. uri
VIDRA NI RIBA #5/2022 SARA RENAR

Petek, 23. 9. 2022 • Galerija Muzeja Železniki, ob 19. uri

Kulturno društvo Rov Železniki, W: www.rov-drustvo

DNEVI EVROPSKE KULTURNE DEDIŠČINE – VEČER V SPOMIN NA
ANDREJA DEMŠARJA

Petek, 16. 9. 2022 • Športni park Rovn Selca, ob 10. uri

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

EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI V OBČINI ŽELEZNIKI
Občina Železniki, T: 04 50 00 000

Petek–nedelja, 23.–25. 9. 2022 • Zali Log – parkirišče gostilne »Pri Slavcu«

Petek, 16. 9. 2022 • Športni park Rovn Selca, ob 20. uri

PRAZNIK ZELJA

MIRAN RUDAN INDESIGN

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

Kazjansko records, E: info@kazjansko.agency
Sobota, 17. 9. 2022 • Športni park Rovn Selca, ob 20. uri
ZVITA FELTNA
Kazjansko records, E: info@kazjansko.agency
Sobota, 17. 9. 2022 • Tenis igrišče Bazen Železniki, ob 8. uri
TURNIR V TENISU ZA ZLATO ČIPKO
Javni zavod Ratitovec, E: info@jzr.si
Nedelja, 18. 9. 2022 • Davča, ob 10. uri
POHOD PO DAVČI
Turistično društvo Davča, T: 040 150 069

Nedelja, 25. 9. 2022 • Športna dvorana Železniki
TURNIR V DVORANSKI KOŠARKI OB 20-LETNICI ŠPORTNE DVORANE
Javni zavod Ratitovec, E: info@jzr.si
Ponedeljek, 26. 9. 2022 • Športna dvorana Železniki, ob 11. uri
SREČANJE OB 20-LETNICI ŠPORTNE DVORANE ŽELEZNIKI
Javni zavod Ratitovec, E: info@jzr.si
Četrtek, 29. 9. 2022 • Krajevna knjižnica Železniki, ob 19. uri
DNEVI EVROPSKE KULTURNE DEDIŠČINE – VEČER PRIPOVEDOVANJA
Muzejsko društvo Železniki, Krajevna knjižnica Železniki, T: 04 51 47 356
Sobota, 1. 10. 2022 • Športna dvorana Železniki
TURNIR V DVORANSKEM FUTSALU OB 20-LETNICI ŠPORTNE DVORANE
ŽELEZNIKI
Javni zavod Ratitovec, E: info@jzr.si
Nedelja, 2. 10. 2022 • Turistična kmetija pri Štihlnu v Lajšah, ob 12. uri
KOLINE OD PUJSA DO KLOBASE
Športno kulturno turistično društvo Lajše, T: 041 848 530 – Bojan Pfajfar
Sreda, 5., 12., 19. in 26. 10. 2022 • Krajevna knjižnica Železniki, ob 17. uri
URA PRAVLJIC
Knjižnica Železniki, T: 04 51 01 490, E: zelezniki@knjiznica-skofjaloka.si
Četrtek, 6. in 20. 10. 2022 • Krajevna knjižnica Železniki, ob 17. uri
BEREMO Z NASMEHOM S PSOM VILIJEM – OBVEZNE PRIJAVE
(NIKA WEIFFENBACH IN AMBASADORJI NASMEHA)
Knjižnica Železniki, T: 04 51 01 490, E: zelezniki@knjiznica-skofjaloka.si
Četrtek, 6. 10. 2022 • Bazen Železniki, ob 18. uri
TEDEN PODEŽELJA NA LOŠKEM: IZDELAVA OGNJIČEVEGA MAZILA
(IZVAJALEC MIRAN KAVČIČ) – OBVEZNE PRIJAVE
Javni zavod Ratitovec, Razvojna agencija Sora, T: 04 51 47 356,
E: turizem@jzr.si
Sobota, 15. 10. 2022 • Bazen Železniki, ob 19. uri
TURNIR V PIKADU ZA ZLATO ČIPKO
Javni zavod Ratitovec, E: info@jzr.si
Sobota, 15. 10. 2022 • Športni park Rovn Selca, ob 20. uri
GASILSKA VESELICA S SKUPINO MAMBO KINGS
PGD Selca, T: 031 505 581
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VAS VABI NA DNEVE ODPRTIH VRAT

Domel znova odpira svoja vrata! Pod vodstvom naših strokovnih sodelavcev si boste lahko ob
upoštevanju smernic za zaščito zdravja ogledali naše proizvodne prostore in procese. Naša kadrovska
služba vas bo z veseljem seznanila z možnostmi zaposlitve ali štipendiranja za motivirane, nadarjene,
radovedne ter delavne dijake in študente ter iskalce zaposlitve.
Prisrčno vas vabimo, da nas obiščete:
v soboto, 24. septembra 2022, med 9. in 13. uro na lokacijah na Otokih in Na Plavžu v Železnikih;
v soboto, 1. oktobra 2022, med 9. in 13. uro na lokacijah v Retečah in na Trati pri Škofji Loki.

Veselimo se vašega obiska!
Predsednik uprave DH
Mag. Matjaž Čemažar

V Železnikih bo parkiranje urejeno na zunanjem parkirišču ob podjetju, pred OŠ Železniki in pred športno dvorano.

Domel, d.o.o., Otoki 21, 4228 Železniki, Slovenija, Tel.: +386 4 51 17 100, www.domel.com, e-mail: info@domel.com,
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ODLOČITEV
JE LAŽJA
Fiksna obrestna mera
Hitra dobava
Največja zaloga

H VA L A , K E R N A M Z A U PAT E !

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

PE LJUBLJANA 01 58 18 510
PE KRANJ
04 281 71 70
PE ŠKOFJA LOKA 04 502 40 00

Kombinirana poraba goriva (po WLTP ciklu): 4,0–6,4 l/100 km, izpusti CO2: 107–146 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6d. Specifične emisije dušikovih oksidov (NOX): 0,0116–0,0582 g/km. Trdi delci: 0,0003-0,0010 g/km in število
delcev 0,04 -0,90 * 1011 pri dizelskih motorjih. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal iz prometa prispevajo k poslabšanju zunanjega zraka. Prispevajo
zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.
BONUS STARO ZA NOVO velja za modele Corsa, Crossland, Mokka, Astra in Grandland z motorjem z notranjim izgorevanjem in iz zaloge ter znaša vsaj 800 EUR - odvisno od modela in stopnje opreme vozila. Opel financiranje
je na voljo s fiksno obrestno mero. Kupcem pa je na voljo tudi financiranje s spremenljivo obrestno mero. Pridržujemo si pravico do spremembe ponudbe. Slika je simbolna. Na sliki je lahko prikazana oprema za doplačilo. Več
informacij je na voljo na www.opel.avtotehna-vis.si in v salonih Opel Avtotehne VIS.

