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Ob vse več okuženih poziv k cepljenju
"Situacija glede okužb s koronavirusom se slabša hitreje kot lani," opozarja zdravnik
Branko Košir ter poziva k odgovornemu ravnanju in cepljenju. Drugi termin odprtega
cepljenja brez predhodnega naročanja bo 28. septembra.
ANA ŠUBIC
Število okuženih s koronavirusom in tudi hospitaliziranih
covidnih bolnikov v zadnjem obdobju ponovno hitro narašča.
Po podatkih Covid-19 Sledilnika je število okuženih v občini
Železniki do sredine avgusta upadalo, 19. avgusta je bil zgolj
en aktivno okužen občan, nakar se je trend obrnil. Minuli
petek so denimo odkrili štiri nove okužbe in tako je število
aktivno okuženih občanov naraslo na šestnajst.
Podatki o precepljenosti v občini Železniki kažejo, da je prvi
odmerek cepiva prejelo nekaj več kot 48 odstotkov občanov,
polno cepljenih pa je slabih 42 odstotkov. "Število cepljenih
se dviguje zelo počasi. Vsi zdravniki v Železnikih smo upali,
da bo odziv boljši in da bo več precepljenih. Po pravici povedano sem malce razočaran nad zaupanjem ljudi do osebnih
zdravnikov oz. do zdravstva, očitno bolj verjamejo vsem drugim, tudi navedbam v revijah in na Facebooku. Če bi bilo cepivo tako škodljivo, zagotovo ne bi bilo devetdeset odstotkov
slovenskih zdravnikov cepljenih, kar dokazuje, da zaupamo
znanosti," je poudaril zdravnik Branko Košir.
Cepljenje pacientov iz treh Koširjevih ambulant še vedno poteka ob četrtkih, ko cepijo vse prijavljene in tiste, ki potrebujejo

Odprto cepljenje proti covidu-19
v Železnikih
Občina Železniki obvešča, da bo v sodelovanju z ekipo Ambulante Košir v septembru potekalo odprto cepljenje brez
predhodne najave, in sicer na lokaciji bivše kinodvorane na
Češnjici (za bencinsko črpalko).
Prvo odprto cepljenje je potekalo 7. septembra,
na voljo pa je še en termin, in sicer
v torek, 28. septembra, od 18.00 do 19.30.
Na voljo bosta cepivi Pfizer in Janssen.
S seboj prinesite zdravstveno kartico, in če imate, tudi kartonček prvega cepljenja in cepilno knjižico.
Vse občane vljudno vabimo, da se cepljenja udeležijo v čim
večjem številu, saj število okuženih v Sloveniji spet strmo
raste.

drugi odmerek cepiva. Cepljenje poteka v nekdanji kinodvorani
na Češnjici, tedensko pa cepijo od osemdeset do sto pacientov,
je povedal dr. Košir. V sodelovanju z njegovo ambulanto so za
september prvič razpisali tudi dva termina odprtega cepljenja
za paciente brez predhodne najave. Prvi termin je bil v torek,
7. septembra, naslednjega pa so predvideli za 28. september.
"Vmes so trije tedni, tako da lahko pacienti, ki so bili na prvem
odprtem cepljenju, pridejo na drugega po nov odmerek, seveda
pa so na cepljenje vabljeni vsi – tudi tisti, ki bi se cepili prvič."

Zdravnik Branko Košir je malce razočaran nad
zaupanjem ljudi do osebnih zdravnikov oz. do
zdravstva. "Če bi bilo cepivo tako škodljivo,
zagotovo ne bi bilo devetdeset odstotkov
slovenskih zdravnikov cepljenih, kar dokazuje,
da zaupamo znanosti."
Paciente, ki obiščejo njegovo ambulanto, tudi osebno povabi
k cepljenju, če se zanj še niso odločili. Nekatere, ki oklevajo,
mu uspe prepričati, so pa tudi takšni, ki cepljenje odločno zavračajo. "Gre za posameznikovo osebno prepričanje, običajno
pa takšni ne le odklanjajo cepljenje, pač pa so tudi proti zaščitnim maskam in drugim preventivnim ukrepom, s čimer dobesedno izzivajo usodo. Če mi upoštevamo njihovo odločitev
o necepljenju, bi bili lahko vsaj toliko zreli in pošteni, da bi
se držali predpisanih ukrepov," je opozoril Košir in dodal, da
je problem tudi nespoštovanje karantene, zaradi česar se koronavirus, še zlasti zelo kužna delta različica, širi še hitreje.
"Žal se nekateri po skoraj dveh letih epidemije obnašajo, kot
da bi bil prvi dan. Ukrepi so se še najbolj spoštovali ob prvem
valu epidemije. Nekatere nič ne strezni, še število umrlih ne.
Situacija glede okužb se slabša hitreje kot lani, zato je nujno
spoštovati preventivne ukrepe," je dodal.
Ambulanta družinske medicine Košir izvaja tudi hitro testiranje, in sicer na lokaciji kontejnerja pred Zdravstvenim domom Železniki vsak ponedeljek, sredo in petek od 7. do 9. ure,
ob torkih in četrtkih med 19. in 20. uro ter ob sobotah od 7.30
do 9. ure. Termini so objavljeni na občinski spletni strani. "Za
zdaj jih ne bomo spreminjali, je pa od nedavnega testiranje
brezplačno le še za paciente, ki jih moramo testirati zaradi
pregleda, za ostale pa ne več," je še razložil Košir.
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Protipoplavni ukrepi in obvoznica vse bližje
Po junijskem podpisu pogodbe za projektiranje in gradnjo zadrževalnika pod Sušo
je konec avgusta sledil še podpis pogodbe za izvedbo protipoplavnih ukrepov
v Železnikih. Izbran je tudi že izvajalec za gradnjo obvoznice.
ANA ŠUBIC
Štirinajst let po katastrofalnih poplavah
bo v Železnikih očitno končno prišlo do
začetka izvajanja protipoplavnih ukrepov. Konec avgusta je direktor Direkcije
RS za vode (DRSV) Roman Kramer s konzorcijem žalskega podjetja JV Nivo Eko
podpisal 11,5 milijona evrov vredno pogodbo za izvedbo prve faze projekta protipoplavne ureditve porečja Selške Sore.
Za posel so se na javnem razpisu potegovali še konzorciji Gorenjske gradbene
družbe, idrijskega Kolektor Kolinga in
ljubljanskega podjetja VG5, a so oddali
dražje ponudbe.
Prva faza projekta obsega ureditve na
Selški Sori od Alplesa do Jesenovca skupaj z ukrepi na treh pritokih: Češnjica,
Dašnica in Prednja Smoleva, podjetje Nivo Eko pa jih bo izvedlo skupaj s
partnerji VGP Drava Ptuj ter podjetjema
Riko in Hidrotehnik. Direktor vodilnega
izvajalca Klemen Senič je napovedal, da
bodo dela začeli takoj po podpisu pogodbe in s partnerji izvedli pripravljalne
aktivnosti.

VEČ DELNIH GRADBENIH DOVOLJENJ
NA DRSV so pojasnili, da je postopek
pridobivanja gradbenega dovoljenja v
teku. "Predvidevamo, da bomo pridobili več delnih gradbenih dovoljenj. Dela
bomo začeli na odsekih, kjer bo najprej
pridobljeno gradbeno dovoljenje, če bo
to skladno z načelom, da zaradi del ne
poslabšujemo razmer," so razložili in
dodali, da naj bi izvajalec dela končal v
drugi polovici leta 2023.
DRSV je v začetku junija že podpisal 12,5
milijona evrov vredno pogodbo za projektiranje, dobavo opreme in ureditev
suhega zadrževalnika pod Sušo, ki ga
bo v okviru druge faze protipoplavnih
ukrepov v Železnikih izvedel Kolektor
Koling s partnerjema, podjetjema Kostak in RGP. Gradnja naj bi se začela junija prihodnje leto in naj bi trajala slabi
dve leti, pri čemer naj bi bila glavnina
del končana do konca leta 2023. Tako
prvo kot tudi drugo fazo projekta bodo
izvajali s pomočjo evropskih kohezij-

Takole sta si po podpisu pogodbe za prvo fazo protipoplavnih ukrepov v Železnikih v roke
segla direktor vodilnega partnerja JV Nivo Eko Klemen Senič in direktor DRSV Roman Kramer.
skih sredstev, ki so odobrena v višini
blizu 18 milijonov evrov.

IZJEMNA PRIDOBITEV TUDI OBVOZNICA
Omeniti velja še, da so že izbrali tudi izvajalca za obvoznico mimo starega dela
Železnikov, ki jo nameravajo graditi
ob izvedbi vodnih ureditev in bo umeščena na načrtovani obrežni zid Selške
Sore. Najugodnejšo ponudbo je oddala Gorenjska gradbena družba skupaj
s partnerjem Mapri Proasfalt, in sicer
v višini slabih 3,4 milijona evrov (brez
DDV). Obvoznico bo večinoma financirala Direkcija RS za infrastrukturo, Občina Železniki pa jo bo sofinancirala v
višini 11,66 odstotka, kar vključuje tudi
del vodovoda in kanalizacije. "Do podpisa pogodbe z izbranim izvajalcem še ni
prišlo, na zadnjem sestanku na DRSI so
nam povedali, da želijo pred podpisom
pogodbe pridobiti vsaj delna gradbena
dovoljenja. Verjetno bi najprej lahko
začeli graditi spodnji in zgornji del ob-

voznice, v srednjem delu, kjer bo treba
porušiti nekaj objektov, pa bodo morali
počakati oz. prilagoditi začetek gradnje
pogodbenim rokom, ki so bili dogovorjeni z lastniki objektov," je pojasnil župan Anton Luznar.
Župan je sicer zadovoljen, da je v zadnjih mesecih prišlo do takega napredka pri projektu poplave varnosti Železnikov in da se bodo dela končno začela
tudi na terenu. Z izvedbo projekta bodo
domačini in njihovo premoženje varni
pred visokimi vodami, prav tako pa tudi
podjetja, ki poslujejo v neposredni bližini Selške Sore v Železnikih, je poudaril
župan. Izjemna pridobitev bo tudi obvoznica, ki bo stari del mesta razbremenila prometa, hkrati pa bo precej izboljšala povezavo zgornjega dela občine s
centrom Železnikov in spodnjim delom
Selške doline, kar je pomembno ne le
za lažje prehajanje občanov, pač pa tudi
za razvoj gospodarstva in turizma, je še
dejal župan.
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Prvi rebalans letošnjega občinskega proračuna
Občinski svet ga je sprejel na zadnji seji, poleg tega se je seznanil s poročilom o
poslovanju Toplarne Železniki v lanskem letu ...
ANA ŠUBIC
Občinski svet se je junija sestal na 18. redni seji. Sprejel je prvi rebalans letošnjega občinskega proračuna. Prihodki so se
povišali za 301 tisoč evrov in po novem
znašajo 8,8 milijona evrov, medtem ko
odhodke predvidevajo v višini 10,3 milijona evrov, kar je 621 tisoč evrov več kot
prej. Proračunski primanjkljaj nameravajo pokriti z ostankom sredstev na
računih in najemom kredita. Z rebalansom so iz proračuna izvzeli garažno hišo
Na Kresu, ki je bila vezana na kredit, saj
je letos ne bodo gradili, so pa na novo
predvideli ureditev dodatnih prostorov
v mansardi OŠ Železniki. Za dobrega pol
milijona evrov vredno investicijo je možno najeti 400 tisoč evrov kredita, pri čemer pa na občini upajo, da zadolževanje
ne bo potrebno in da jim bo ministrstvo
za izobraževanje namenilo sofinanciranje z državnimi sredstvi.
Z rebalansom so namenili tudi dodatnih
373 tisoč evrov za investicije in investicijsko vzdrževanje občinskih cest, za katere je po novem zagotovljenih 938 tisoč
evrov, ter med drugim zagotovili še 56
tisoč evrov za gasilsko vozilo PGD Selca
in 85 tisoč evrov za gradnjo komunalne
infrastrukture v Dašnici, za kar je bilo
prej namenjenih slabih 220 tisoč evrov.

V PRIPRAVI NOV ODLOK
O KOMUNALNEM PRISPEVKU
Občinski svetniki so tudi opravili prvo
obravnavo Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo
komunalno opremo na območju Občine Železniki. Nov odlok je treba sprejeti
zaradi nove zakonodaje, ki je prinesla
določene spremembe za občine pri izračunu in odmeri komunalnega prispevka
in pripravi odloka o podlagah za odmero
prispevka. Odlok se bo nanašal na občane, ki se bodo priključili na obstoječo
komunalno infrastrukturo. Osnova za
izračun prispevka je po novem bruto tlorisna površina, in ne neto tlorisna površina. Cilj je, da prispevna stopnja ostane
primerljiva s sedanjo ureditvijo in da bi
čim manj posegali v višino komunalnega prispevka. Svetniki so v razpravi med

drugim predlagali povišanje olajšave za
nestanovanjske kmetijske stavbe, sicer
pa so sklenili, da naj se podane pripombe v čim večji meri vključijo v predlog odloka za drugo obravnavo.
Občinski svet se je strinjal, da se zbiranje odpadkov za naselja Ravne, Torka, Zabrdo in Zgornje Danje organizira
tako, da se določita dve skupni prevzemni mesti na ustreznem javnem zemljišču v naselju Zali Log in ob križišču
na lokaciji Rotek. Na prevzemni mesti
bo Komunala Škofja Loka namestila
zabojnike s ključavnico, ločeno za embalažo in mešane komunalne odpadke.
Občani s tega območja in tudi lastniki
objektov za občasno bivanje bodo prejeli ključe za odklepanje zabojnika. Po
mnenju nekaterih svetnikov bi smetarski kamion lahko pobiral smeti po omenjenih vaseh, s čimer bi prebivalcem
prišli bolj naproti in hkrati pripomogli
k ohranjanju poselitve manjših zaselkov, po drugi strani pa je bilo slišati, da
bi tudi ob morebitni uvedbi nove trase
pobiranja odpadkov še vedno precej domačinov v času odvoza moralo smeti
dostavljati na določeno mesto, nova
ureditev pa bo uporabnikom omogočala, da jih bodo lahko kadarkoli odpeljali na prej omenjeni lokaciji. Svetniki
so opozorili tudi na problem pobiranja
smeti na Soriški planini, ki ga bo treba
rešiti v nadaljevanju.

PRODAJA TOPLOTNE IN ELEKTRIČNE
ENERGIJE PORASLA
V poročilu o poslovanju Toplarne Železniki v lanskem letu so svetniki izvedeli, da je bilo prodane 9896 MWh toplotne energije, od tega je odjem za hiše
in večstanovanjske objekte znašal 4406
MWh, za industrijski odjem 4239 MWh
in za poslovni odjem 1250 MWh. Prodaja toplotne energije je bila za dobra dva
odstotka višja kot predlani in je prinesla
684 tisoč evrov prihodkov, prodaja električne energije pa je v primerjavi s predhodnim letom porasla za desetino in je
znašala 311 tisoč evrov. Vseh prihodkov
je bilo 1,1 milijona evrov, čistega dobička pa 8532 evrov. Župan Anton Luznar
je povedal, da nameravajo solastniki

Toplarne zaradi prenizkih ponudb odstopiti od njene prodaje.
Na predlog mandatno-volilne komisije so svetniki potrdili občinske nagrajence in v Svet za preventivo in vzgojo
v cestnem prometu Občine Železniki za
naslednja štiri leta imenovali Dejana
Benedičiča, Primoža Šmida, Andrejo Bogataj Rant, Igorja Reyo, Marka Kosa in
Boštjana Gartnarja. Dali so tudi pozitivno mnenje o izbranem kandidatu za direktorja Knjižnice Ivana Tavčarja Škofja
Loka, in sicer Matjažu Erženu, ki je knjižnico vodi že sedaj.
Občinski svet se je seznanil s prošnjami
štirih občanov za pomoč. Janezu Guzelju iz Dolenje vasi je odobril 7000 evrov
pomoči za sanacijo hiše po požaru, Simonu Šubicu iz Davče pa polovično sofinanciranje opornega zidu za hišo, kjer
težave povzroča premikanje zemlje.
Alojziju Štravsu oz. Francu Torkarju, ki
mu je lani v Davči pogorel stanovanjsko-gospodarski objekt, bo občina pomagala s plačilom računa za ostrešje in
kritino v višini 6500 evrov, a po pridobitvi gradbenega dovoljenja, na predlog
Jožeta Mohoriča pa bo v občinski proračun za prihodnje leto uvrščena sanacija
brežine nad hišo Martinj Vrh 41a.

TEŽAVE Z OPTIKO V MARTINJ VRHU
Župan je svetnike seznanil z aktualnimi informacijami o poplavni varnosti
in načrtovani gradnji kolesarske povezave Železniki–Selca ter z obiskom
infrastrukturnega ministra Jerneja Vrtovca v Železnikih. Pri svetniških vprašanjih in pobudah je bilo med drugim
slišati predlog Tomaža Weiffenbacha
po boljšem informiranju občanov glede
načrtovanih protipoplavnih ureditev in
obvoznice. Tomaža Demšarja je zanimalo, kako kaže s pridobitvijo pediatra
v Železnikih. Ker pediatrov v Sloveniji
močno primanjkuje, je župan svetnike
prosil, naj sporočijo, ali poznajo koga, ki
bi bil pripravljen priti v Železnike. Jurij
Demšar se je pritožil glede slabega mobilnega signala in težav z optično povezavo v Martinj Vrhu, kjer so bili zaradi
pretrganega kabla pet dni brez nje, kar
je po njegovem v teh časih nedopustno.

OBČINSKE NOVICE | 5

Foto: Eho Projekt

Urejajo občinske ceste

Sanirali brežino Na plavžu
Konec junija se je končal zahteven projekt sanacije strme brežine
nad naseljem Na plavžu, kjer so se vrsto let soočali s proženjem
kamnitega materiala. Po lanskem večjem skalnem podoru se je
Občina Železniki letos lotila prvega dela sanacije, s katero so pred
padajočim kamenjem zaščitili območje med objekti na Na plavžu
1–77. Po končanih delih so domačini, ki živijo pod brežino, precej
bolj mirni. Sanacijo je izvedlo podjetje Eho Projekt s partnerjema
Miha Doles, s. p., in podjetjem Kaskader ter podizvajalcem Fenix
+. V prvi fazi so zagotovili osnovno varovanje najbolj ogroženih hiš
Na Plavžu, in sicer z od štiri do pet metrov visokimi podajno-lovilnimi ograjami v skupni dolžini 414 metrov, ki so jih postavili na
brežini. Za potrebe sidranja ograj so vgradili 174 sider globine od
tri do osem metrov. S pobočja so v pasu med naseljem in ograjami
odstranili vsa debelejša in nevarna drevesa, nad ograjami pa so izvedli dostopno pot, ki bo v prihodnje omogočala varno gospodarjenje z gozdom. Sanacijo, vredno 657 tisoč evrov (z DDV), je s 533
tisoč evri sofinanciralo okoljsko ministrstvo, ostalo pa je zagotovila občina. Župan Anton Luznar je zadovoljen, da jim je za projekt
uspelo pridobiti državna sredstva ter da se je tako lepo in hitro odvil, saj so bila dela končana skoraj dva meseca pred pogodbenim
rokom. Upa, da jim bo državna sredstva uspelo pridobiti tudi za
nadaljevanje sanacije. Poskrbeti bo namreč treba še za ustrezno
zaščito posameznih večjih skalnih gmot, kjer obstaja nevarnost
krušenja in proženja materiala, je dodal.

Potem ko so spomladi uredili prve odseke občinskih cest, so se
dela v poletnih mesecih nadaljevala. Asfaltiran je bil dobrih 400
metrov dolg odsek ceste Hrvat–Ceferin v Davči. Prav tako so asfaltirali 140-metrski odsek ceste v Megušnico, na katerem so spomladi uredili odvodnjavanje. "Na cesti na Žbont poteka sanacija
usada v dolžini okoli 85 metrov, v Dražgošah je bil zgrajen daljši
oporni zid na cesti Žarel–Jelenšče in prenovljeno odvodnjavanje,
v prihodnjih dneh je predvideno asfaltiranje v dolžini dobrih 300
metrov," je razložil občinski svetovalec za komunalno dejavnost
Rok Pintar ter dodal, da bodo septembra in v začetku oktobra potekala še dela na cestah Ovinkar–Kelc na Rudnem in Selca–Topolje ter asfaltiranje dveh odsekov ceste Rotek–Torka v skupni dolžini 1,1 kilometra, ki bo stalo 162 tisoč evrov. "Na javni poti Jakobč
v Davči, kjer je bilo že izvedeno odvodnjavanje, poteka priprava
podlage za asfaltiranje, ki je predvideno še v tej jeseni. Poteka
tudi sanacija prepusta in struge na pritoku Matevžkove grape v
Potoku v dolžini 90 metrov," je pojasnil Pintar. Za investicijo na
cesti Gotnar–Kovač v Podlonku so prejeli dve ponudbi, ki pa sta
močno presegli ocenjeno vrednost. Za to cesto je v proračunu zagotovljenih dobrih sto tisočakov, najnižja ponudba pa je skupaj
z davkom znašala 143 tisoč evrov. "Na cesti Gotnar–Kovač bomo
letos skušali zgraditi podporne zidove v višini zagotovljenih sredstev. Speljati moramo nov postopek izbire izvajalca, zato sedaj
pripravljamo potrebno dokumentacijo," je še pojasnil. Gradnja
kolesarske povezave Železniki–Selca, ki jo bo gradilo podjetje Lavaco, se bo začela predvidoma sredi septembra.

V športni dvorani bodo položili
nov parket
V športni dvorani v Železnikih ta čas poteka menjava dvajset let
starega dotrajanega parketa. Ta je bil v preteklosti enkrat že brušen, sedaj pa je bil na več mestih poškodovan. "Menjava je nujna
zaradi varnosti uporabnikov dvorane," je poudaril občinski svetovalec za investicije Peter Košir in dodal, da naj bi izvajalec Elan
Inventa dela končal v začetku oktobra. Investicijo, vredno dobrih
164 tisoč evrov, bodo pokrili s sredstvi iz občinskega proračuna.

Asfaltiran je bil tudi dobrih štiristo metrov dolg odsek ceste
Hrvat–Ceferin v Davči. / Foto: Tina Dokl

Šola dobiva dodatne učilnice
V Dašnici nadaljujejo gradnjo
komunalne infrastrukture
Pred nekaj tedni se je v Dašnici začela gradnja komunalne infrastrukture. Gre za drugo fazo, v okviru katere bodo na slabih dvesto metrov dolgem odseku med križiščem za Zgornjo in Spodnjo
Dašnico ter že urejenim odsekom uredil fekalno in meteorno kanalizacijo, obnovil vodovod, javno razsvetljavo in cesto ter ob njej
zgradil pločnik. Izvajalec Euro Grad naj bi gradnjo, vredno dobrih
tristo tisoč evrov, končal do sredine novembra.

Investicija v ureditev dodatnih prostorov v mansardi bo velika
pridobitev za Osnovno šolo Železniki, ki se sooča s prostorsko
stisko. V okviru 515 tisoč evrov vredne investicije, ki se je začela
poleti, bodo na dobrih petsto kvadratnih metrih površin uredili
likovno, glasbeno in multimedijsko učilnico vključno s kabineti
in sanitarijami, ob stavbi pa bodo zgradili še dvigalo. Podjetje
Akvaing iz Ljubljane naj bi dela končalo do začetka decembra. Na
občini sicer upajo, da bo investicijo podprlo ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Ustno informacijo o tem, da se verjetno
lahko nadejajo državnega sofinanciranja, so že dobili, na pisno
odločbo pa še čakajo.

6 | OBČINSKE NOVICE

Priznanja občinskim nagrajencem in odličnjakom
Konec junija je ob občinskem prazniku priznanja prejelo pet občinskih nagrajencev
ter osnovnošolski in srednješolski odličnjaki.
ANA ŠUBIC, FOTO: GORAZD KAVČIČ
Občina Železniki je 30. junija praznovala
občinski praznik. Na ta dan je potekala
slovesnost s podelitvijo občinskih priznanj, ki je bila tako kot lani prilagojena
razmeram, povezanim s koronavirusom, in je potekala v manjšem obsegu.
Epidemije, ki nam je dodobra spremenila življenja, se je v nagovoru dotaknil
tudi župan Anton Luznar ter izrazil zadovoljstvo, da je slovenski zdravstveni
sistem zdržal hude obremenitve in da
so se novim razmeram hitro prilagodili tudi v večjih podjetjih v občini. Prav
tako je izrazil zadovoljstvo z napredkom
pri projektu poplavne varnosti in obvoznice, spregovoril pa je tudi o 30-letnici
samostojne Slovenije ter ugotavljal, da
smo se na poti osamosvajanja Slovenci
v odločilnih trenutkih izkazali z veliko
enotnostjo, v vmesnih obdobjih pa smo
pogosto premalo složni in sodelovalni.
Na slovesnosti so podelili pet občinskih
priznanj. Podjetje Lotrič Meroslovje in
Mirko Berce sta prejela občinsko plaketo, Helena Kramar in Mirjam Tolar priznanje občine za življenjsko delo prostovoljcev, Župnijska karitas Železniki pa
priznanje za aktivno delovanje društev.
Nagrajence podrobneje predstavljamo
na naslednjih straneh.
Župan je podelil tudi 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 nagovoril odličnjake in dodal, da naj na novi
življenjski poti zaupajo vase, sprejmejo
nove izzive, izkoristijo doslej pridobljeno znanje in se izšolajo za želeni poklic.
Priznanja je prejelo šest odličnjakov srednje šole: Veronika Rihtaršič, ki je obiskovala Srednjo šolo za oblikovanje in
fotografijo Ljubljana, Matjaž Benedičič
in Luka Kokalj z Gimnazije Škofja Loka,
Nika Bergant s Srednje zdravstvene šole

Ljubljana, Lovro Vrhunc s Srednje tehniške šole Kranj in Maja Thaler, ki je
znanje nabirala na Biotehniškem centru Naklo. Priznanje je prejelo tudi sedemnajst zdaj že nekdanjih devetošolcev: Manca Kavčič, Štefan Kejžar, Matej
Šuštar, Manca Tolar, Larisa Benedičič,
Zoja Klemenčič, Ema Kokalj, Zarja Krajnik, Mark Mohorič, Eva Potočnik, Tina
Šturm, Neža Bertoncelj, Maruša Panjtar, Jakob Kavčič, Jakob Andrej Megušar, Erika Mohorič in Jana Pfajfar.
Program slovesnosti, ki jo je povezovala Minca Rihtaršič, so obogatili učenci
Glasbene šole Škofja Loka.

Župan Anton Luznar in srednješolski odličnjaki: Matjaž Benedičič, Luka Kokalj, Veronika
Rihtaršič, Maja Thaler in Lovro Vrhunc. Na sliki manjka Nika Bergant.

Župan Anton Luznar z zdaj že nekdanjimi učenci OŠ Železniki, ki so vsa osnovnošolska leta imeli izjemen uspeh.

OBČINSKE NOVICE | 7
OBČINSKI SVET
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podeljuje

PLAKETO za leto 2021
PODJETJU LOTRIČ MEROSLOVJE, D. O. O.,
(Selca 163, Selca)
ob 30. obletnici ustanovitve.
UTEMELJITEV: Marko Lotrič, generalni
direktor skupine LOTRIČ Metrology, je
svojo samostojno poklicno pot začel z
odprtjem obrti za kalibracijo tehtnic,
uteži in pipet v garaži ženinih staršev v Dolenji vasi. Danes mednarodno
uveljavljena skupina združuje že več
kot 170 sodelavk in sodelavcev s področja meroslovja, zaposlenih v desetih podjetjih v sedmih državah. Poleg
matičnega podjetja LOTRIČ Meroslovje
v Sloveniji poslujejo še podjetja LOTRIČ
Certificiranje, PSM merilni sistemi ter
Mikro Medica. Hčerinska podjetja delujejo v Avstriji in Nemčiji, na Hrvaškem, v Bosni in Hercegovini, Srbiji ter
Severni Makedoniji.

Marko Lotrič, generalni direktor skupine
LOTRIČ Metrology
Od leta 2015 v ospredje svojega poslovanja postavljajo razvoj lastnih meroslovnih produktov in rešitev po meri
naročnika, ki omogočajo vse večjo
stopnjo avtomatizacije proizvodnih
in poslovnih procesov. Med slednjimi velja izpostaviti predvsem merilni
sistem EXACTUM za samodejni nadzor
parametrov okolja ter rešitev TRAMES
za potrebe vhodne, vmesne in končne
kontrole izdelkov.

Družbeni odgovornosti v skupini LOTRIČ Metrology namenjajo velik poudarek. S filozofijo podjetja, svojimi vrednotami, vizijo in strategijo prispevajo
k varovanju okolja, ohranjanju delovnih mest, razvoju podjetij in lokalne
skupnosti. V okviru praznovanja 30 let
skupine, ki jo obeležujejo v letošnjem
letu, so tako v osnovni šoli v Železnikih
kot podružnični šoli v Selcih brezplačno namestili sistem za spremljanje kakovosti zraka v učilnicah. S sponzorsko
in donatorsko podporo lokalnim društvom in posameznikom v številnih
zanimivih projektih, kot so na primer
Sredini prijetni popoldnevi, Mladi meroslovec in Podjetniški krožek, prispevajo k večji kakovosti bivanja v lokalnem okolju.
Kot podjetje, ki ima vizijo postati multinacionalka v družinski lasti, so se
zavezali, da bodo do naslednje okrogle
obletnice s pomočjo krožnega gospodarstva dosegli ničelni vpliv na okolje.
Pri tem se bodo naslonili na trajnostno
strategijo podjetja ter velik poudarek
namenili procesom digitalizacije. Z
letnimi izračuni ogljičnega odtisa in
finančno podporo projektom za izravnavo ogljičnih emisij bodo do leta 2031
nevtralizirali lasten ogljični odtis podjetja ter s tem dosegli ničelni vpliv na
okolje.
V letošnjem letu so skupaj s solastniki
stavbe uspešno obnovili poslovno hišo
Češnjica 48, v katero so preselili del
svoje dejavnosti. Stavba, ki nas pozdravi ob vstopu v Železnike, je tako zaživela v novi podobi, s čimer se je polepšal
tudi videz kraja.
Predlagatelji: Športno društvo Selca,
Prostovoljno gasilsko društvo Selca,
Turistično društvo Selca
Obrazložitev pripravil:
Brane Bertoncelj

OBČINSKI SVET
OBČINE ŽELEZNIKI
podeljuje

PLAKETO za leto 2019
MIRKU BERCETU
(rojen 11. februarja 1960,
stanujoč Lajše 12, Železniki).
UTEMELJITEV: Mirko Berce, rojen leta
1960, je mož in oče ter gospodar na turistični kmetiji pri Štihlnu v Lajšah. Je

eden izmed tistih, ki v svojem okolju
vidi potrebe svojih sokrajanov za lepše
in varnejše življenje.
Vaški odbori v naši občini so bili in so
še vedno gonilna sila razvoja, pomoči
in sodelovanja med krajani. Lajše so
ena izmed vaških skupnosti, ki deluje v
okviru Krajevne skupnosti Selca. Mirko je že od mladih nog rad sodeloval
v vaških akcijah, ki so jih pripravljali.
Leta 1984 pa se je pridružil vaškemu odboru Lajše. Dve leti kasneje, leta 1986,
pa so ga imenovali za predsednika.
Leta 1989 se je Mirko Berce vključil
v Slovensko kmečko zvezo, ki je bila
prva Slovenska demokratična politična
stranka, ustanovljena po drugi svetovni
vojni. Na prvih demokratičnih volitvah
leta 1990 je bil v takratni skupni občini
Škofja Loka izvoljen v družbenopolitični zbor. Na predlog Slovenske ljudske
stranke je bil leta 2002 izvoljen v občinski svet občine Železniki. Kasneje je na
lokalnih volitvah kandidiral še trikrat
in bil vsakokrat izvoljen za občinskega
svetnika. Več mandatov je bil tudi član
Krajevne skupnosti Selca ali pa je tam
sodeloval kot občinski svetnik.
V Lajšah so v letih osamosvojitve Slovenije, leta 1990, ustanovili gradbeni odbor za ponovno postavitev podružnične cerkve sv. Jedrti, ki ga je vodil prav
Mirko Berce. Omenjena cerkev je bila
namreč proti koncu druge svetovne
vojne popolnoma porušena. S skupnimi močmi vseh krajanov Lajš, župnije
Selca in takratne občine Škofja Loka
jim je uspelo cerkev ponovno postaviti.
Septembra leta 1992 so se dela zaključila z blagoslovom.
Po zadnjih lokalnih volitvah, leta 2018,
je Mirko Berce vse dolžnosti in družbe-
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ne aktivnosti prenesel na mlajše generacije, s svojimi nasveti in idejami
sodeluje le še v vaškem odboru Lajše.
Veseli nas, da je v naših krajih veliko
mož in žena, ki so za skupno dobro
pripravljeni žrtvovati svoj prosti čas
in prav takšen je tudi naš nagrajenec
Mirko Berce.
Predlagatelj: Občinski odbor
SLS Železniki
Obrazložitev pripravil: Matej Šubic

OBČINSKI SVET
OBČINE ŽELEZNIKI
podeljuje

PRIZNANJE ZA ŽIVLJENJSKO
DELO PROSTOVOLJCEV za
leto 2021
HELENI KRAMAR
(rojena 31. avgusta 1934,
stanujoča Na Kresu 22, Železniki).
UTEMELJITEV: Gospa Helena Kramar,
mojstrica klekljanja, je bila rojena 31.
avgusta 1934 v Dražgošah. S čipko, kulturno dediščino Železnikov, živi že od
rane mladosti. Prav ona je bila tista, ki
je leta 1988 na pobudo tedanjega vodstva šole ponovno začela poučevanje
klekljarskega krožka. Poučevala je več

kot 30 učenk. To je bilo, poleg njenega učnega predmeta, prenaporno in
je delo po dveh letih prenehala ter
nadaljevala leta 1993, ko je po več kot
30 letih Čipkarska šola spet zaživela.
Vztrajala je vse do pridobitve ustreznega kadra.

V Turistično društvo in klekljarsko sekcijo se je včlanila leta 1992. Kljub visoki
starosti vztraja še danes. Poleg tega, da
je stalno ogromno klekljala za društvo
in za razstave, je z veseljem tekmovala
na tekmovanjih doma in drugod, sprejela pa je tudi vlogo članice ocenjevalne
komisije na klekljarskih tekmovanjih.
V zbirki male galerije Turističnega društva so tudi njene mojstrovine.
Od ustanovitve leta 1993 pa do leta 2017
je bila stalna udeleženka na izobraževalnih in družabnih srečanjih Ob
punklu se dobimo. Bila je mentorica
članicam, ki so želele usvojiti čim več
znanja in tudi sama je stalno skrbela
za svoje izpopolnjevanje tehnik klekljanja.
Gospa Helena Kramar je bila med prvimi, ki so čipko in Občino Železniki
ponesli v Lepoglavo. Deležna je bila
prisrčnega sprejema pri županu, ministru za kulturo in ministru za gospodarstvo. Čudoviti primeri dobrih praks
med Lepoglavo in Železniki so privedli
do pobratenja obeh pihalnih orkestrov
in celo občin.
Sodelovala je na različnih tekmovanjih in predstavitvah čipke in Občine
Železniki v tujini, med drugim v Italiji,
na Madžarskem, na Portugalskem, v
Belgiji, na Švedskem, na Hrvaškem, na
Češkem ter po mnogih krajih naše čudovite Slovenije, kjer je prejela nešteta
priznanja in nagrade gostiteljev.
Večkrat se je uprla Idriji, ker je vedno
vztrajala, da naše razstave nosijo naslov Slovenska klekljana čipka ali Čipka iz Železnikov, in je pri tem uspela.
Vesela je bila, ko je društvo končno pridobilo blagovno znamko Čipka dežele
Kranjske.
Kljub visoki starosti še vedno kleklja,
tudi za razstavo na Čipkarskih dnevih.
Veseli se vsakoletnih srečanj s klekljaricami od vsepovsod, ki se udeležijo
praznika čipke v Železnikih.
Za ves vloženi trud, za stotine in stotine ur prostovoljnega dela, za korektno
predstavitev čipke in občine doma in v
svetu si zasluži priznanje za življenjsko
delo prostovoljcev.
Gospa Kramar trdi, da je klekljanje
odlična terapija za gibanje rok, bistritev uma, predvsem pa za dušo. Za
svojim punkljem bo vztrajala vse do
zadnjega.
Predlagatelja: Turistično društvo
Železniki, Ana Trojar
Obrazložitev pripravil:
Tomaž Weiffenbach

OBČINSKI SVET
OBČINE ŽELEZNIKI
podeljuje

PRIZNANJE ZA ŽIVLJENJSKO
DELO PROSTOVOLJCEV za
leto 2021
MIRJAM TOLAR
(rojena 31. marca 1994,
stanujoča Jesenovec 6a, Železniki).  

UTEMELJITEV: Mirjam Tolar je učiteljica razrednega pouka in skavtska voditeljica. S prostovoljstvom se je prvič
srečala na koncu 9. razreda, ko se je
pridružila skupini animatorjev, ki so
pripravljali program za poletni oratorij
v župniji Železniki. Delo z otroki jo je takoj pritegnilo. Tri leta kasneje, leta 2012,
je prevzela vlogo odgovorne voditeljice
Oratorija, kjer je skupaj s takratnimi
kaplani skrbela, da je bila animatorska
ekipa povezana, program pripravljen in
da je bilo za vse poskrbljeno. Prav oratorij je bil njena vstopna točka na pot
prostovoljstva. Od 3. razreda dalje je bila
tudi aktivna članica lokalne skavtske
enote, stega Železniki 1. Leta 2013 pa je
sprejela odločitev, da postane skavtska
voditeljica v svoji lokalni enoti, Železniki 1. Pet let je aktivno vodila skupino
otrok, starih od 12 do 15 let, se z njimi
srečevala na tedenskih in mesečnih
srečanjih, pripravljala zimske in poletne tabore, akcije, sodelovala v župniji,
lokalnem okolju ... Da je to poslanstvo
lahko dobro opravljala, se je udeležila
številnih usposabljanj, ki jih pripravlja
Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov.
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Kmalu po vstopu na voditeljsko pot (leta
2014) pa je bila najprej povabljena k soustvarjanju, kasneje tudi k vodenju tečajev
za vodnike. Leta 2016 pa se je priključila
ekipi, ki je pripravljala usposabljanja za
skavtske voditelje. Z letom 2017 pa je za
3 leta (2017–2020) v Združenju slovenskih
katoliških skavtinj in skavtov prevzela
vlogo odgovorne voditeljice za izvajanje
in pripravo programa za starostno skupino otrok od 12 do 15 let oz. je vodila skupino petih mladih, s katerimi so skrbeli za
izobraževanje voditeljev, pripravo smernic, priročnikov, vodili usposabljanja, da
je skavtska vzgoja oz. metoda prišla do
lokalnih voditeljev.
Septembra 2020 je bila izvoljena v Združenju slovenskih katoliških skavtinj in
skavtov na mesto poverjenice za skavtsko vzgojo, s katero se bo ukvarjala do
leta 2024.
Mirjam je v lokalnem okolju sodelovala
tudi z Župnijsko Karitas Železniki, kjer je
med leti 2017 in 2019 organizirala tradicionalno Dobrodelno tombolo. Kot predstavnica skavtov iz Železnikov pa je vključena tudi v strokovni svet za mladinske
dejavnosti.
V letu 2019 jo je Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov (krajše ZSKSS)
na podlagi dobrega in srčnega dela predlagalo za naziv naj prostovoljke ali naj
mladinske voditeljice, ki ga razpisuje Mladinski svet Slovenije, svečano pa podeljuje
predsednik države Borut Pahor. Mirjam
je naziv naj mladinska voditeljica prejela
lansko jesen, za leto 2019.
Mirjam so za prostovoljsko delo v prvi vrsti navdušili takratni skavtski voditelji in
voditelji oratorija. Njihova vnema za delo
z mladimi je bila res navdihujoča. Mirjam
Tolar je pri vseh svojih prostovoljnih dejavnostih zgled vsem, še posebno mladim.
Predlagatelj: Občinski odbor SLS Železniki
Obrazložitev pripravil: Matej Šubic

OBČINSKI SVET
OBČINE ŽELEZNIKI
podeljuje

PRIZNANJE ZA AKTIVNO
DELOVANJE DRUŠTEV za
leto 2021
ŽUPNIJSKA KARITAS ŽELEZNIKI
(Trnje 23, Železniki).
UTEMELJITEV: Župnijska karitas je v
Železnikih s svojim poslanstvom zače-

la delovati v začetku leta 1991, ko je na
pobudo takratnega župnika g. Ocepka
prva prostovoljka Anica Rakovec od hiše
do hiše popisovala škodo po poplavah. S
pomočjo Slovenske karitas so jo pomagali odpraviti. Pomagali so tudi beguncem iz bivše Jugoslavije, ki so v tistem
času pribežali v Železnike. Prvo pisarno
so imeli na kaplaniji, kasneje na stranskem cerkvenem koru.
V 30 letih so se na čelu Župnijske karitas Železniki zamenjali štirje župniki,
predsedniki ter prav toliko tajnic, ki so
vodile dejavnosti, aktivirale prostovoljce in organizirale dogodke.
Med prvimi v Sloveniji so leta 1992 začeli organizacijo dobrodelne tombole. S
pomočjo donatorjev, domačih podjetij
in zasebnikov, kupcev tombolskih kartic, glasbenih in ostalih gostov so pomagali že mnogim pomoči potrebnim,
doma in v misijonih.

skavti, pevci in ostali župljani. Ljudem
v stiski pomagajo s socialno in materialno pomočjo, svetovanjem, hrano,
pri plačilu ogrevanja in osnovnih položnic, pri nakupu šolskih potrebščin,
omogočajo jim počitnice, brezplačno
posodijo bolniške postelje in invalidske
pripomočke. Pred božičnimi prazniki
izdelujejo voščilnice in adventne venčke. Posebno pozornost posvečajo tudi
starejšim, za katere vsako leto priredijo
srečanje s sv. mašo in romanje. V božičnem času jih skromno obdarijo, ob rojstnem dnevu pa jih razveselijo z voščilnico, ki jo prostovoljke izdelajo same.
Ob nesrečah ali boleznih organizirajo
dobrodelne akcije.
Zelo dobro sodelujejo z občino, Rdečim
križem ter ostalimi organizacijami. Čeprav so župnijska karitas, se njihove dejavnosti ne končajo na mejah župnije.
Njihovo poslanstvo je pomagati vsem
ljudem v stiski ne glede na osebnostne,
statusne, nacionalne, verske, ideološke
ali politične razlike. Zahvala za to gre
vsem prostovoljkam in prostovoljcem
Župnijske karitas Železniki, ki se že 30
let nesebično razdajajo za soljudi.
Predlagatelja: Občinski odbor N.Si
Železniki, Občinski odbor SLS Železniki
Obrazložitev pripravil: Janez Thaler

OBČINA ŽELEZNIKI

OBVESTILO
Mateja Tušek, tajnica Župnijske karitas
Železniki
Do poplav leta 2007 so v majhnem, mrzlem prostoru prostovoljke dvakrat na
teden dežurale ter izdajale hrano in
obleko. V omenjenih poplavah je Župnijska karitas Železniki izgubila svoj
takratni prostor v Jegličevem domu. Do
lanskega leta, ko so skromne prostore uredili v Ančkini hiši, ki jo je kupila
Župnija Železniki, so večino dejavnosti
izvajali v župnijski učilnici. Za nemoteno delovanje so jim prostore brezplačno
odstopili Krajevna skupnost Železniki,
Osnovna šola Železniki, podjetje Lušina
ter Mercator.
Trenutno je aktivnih dvajset prostovoljcev, ob večjih akcijah pa se jim pridružijo člani župnijskega pastoralnega sveta,

Obveščamo vas, da je na spletni strani
Občine Železniki objavljen

J AV N I R A Z P I S

za sofinanciranje izobraževanja
nadarjenih mladih glasbenikov
in plesalcev – Jobstov sklad
za leto 2021
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 11. 10. 2021.
mag. Anton Luznar, župan
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Po usadu v Davči tudi sanacija plazu pri Lajšah
Direkcija RS za infrastrukturo (DRSI) se je lotila sanacije usada na državni cesti v
Davči, še letos naj bi pristopila tudi k sanaciji plazu blizu Lajš. Na razpis za izvajalca
za drugo fazo ureditve regionalne ceste proti Rudnu je prispelo pet ponudb.
ANA ŠUBIC, FOTO: TINA DOKL
DRSI se je lotil sanacije usada na državni cesti v Davčo na
nasipni brežini med Podmejačevim Logom in Hlipovo rupo.
V okviru 115 tisoč evrov vredne sanacije bo izvajalec Mapri
Proasfalt skupaj s podizvajalcem, podjetjem Slemenšek, predvidoma do konca oktobra zgradil 42 metrov dolgo armirano
betonsko pilotno steno in uredil 47 metrov vozišča.
Pod okriljem DRSI poteka tudi urejanje avtobusne postaje na
državi cesti pri davškem mostu. Predvidena je ureditev para
avtobusnih postajališč na vozišču, dveh čakališč za potnike
in nove cestne razsvetljave. Dobrih 75 tisoč evrov vredno investicijo naj bi Gorenjska gradbena družba končala te dni.
Konec avgusta se je iztekel rok za prijavo na javni razpis, s
katerim DRSI išče izvajalca za drugo fazo ureditve regionalne
ceste proti Rudnu: gre za dobrega pol kilometra dolg odsek
od odcepa za naselje Log do parkirišča za smučišče Rudno.
Prejeli so pet ponudb v vrednosti od 2,6 do 3,6 milijona evrov.
Ta čas so v pregledovanju. "Če bo postopek potekal brez pritožb, je začetek gradnje predviden letošnjo jesen. Predvidena
je rekonstrukcija ceste z enostranskim hodnikom za pešce,
izgradnja dveh mostov in prepusta, večje število zidov ter
ureditev odvodnjavanja, komunalne infrastrukture, cestne
razsvetljave, prometne opreme in signalizacije. Za ureditev je
podpisan sporazum o sofinanciranju med Direkcijo in Občino
Železniki, na podlagi katerega predviden delež občine znaša
dvanajst odstotkov," so razložili na DRSI.
Prav tako še letos pričakujejo začetek sanacije plazu na regionalni cesti blizu Lajš. Razpisna dokumentacija je pripravljena, sledila bo objava na portalu javnih naročil. Gradbena
dela bodo zajemala ureditev sidrane pilotne stene v dolžini
devetdeset metrov ter drenažnih reber in zbirnih jaškov nad
cesto za odvodnjavanje zalednih voda.
Na DRSI so povedali tudi, da je za obnovo skoraj treh kilometrov regionalne ceste od Rotka proti Soriški planini v pripravi tehnična in razpisna dokumentacija, na zahtevo Direkcije

Sanacijo usada na državni cesti v Davčo naj bi končali do konca
oktobra.
RS za vode pa so že pripravili geološko-geotehnično poročilo z
oceno erozijske ogroženosti in predlogom sanacije obstoječih
usadov. Geološko poročilo predstavlja podlago za izdelavo izvedbenega načrta in ostale tehnične dokumentacije. Na DRSI
ocenjujejo, da bi razpis za izvajalca lahko objavili predvidoma
do konca letošnjega leta. "Začetek del, ki je zaradi visoke nadmorske višine obravnavanega odseka pogojen tudi z vremenskimi razmerami, je predviden spomladi prihodnje leto."
Nadaljujejo se tudi postopki v zvezi z rekonstrukcijo regionalne ceste v Selško dolino. Za več kot tri kilometre dolg odsek
med Podlubnikom in Praprotnim, ki bo vključeval tudi kolesarsko povezavo, je projektna dokumentacija (PZI) izdelana
in recenzirana. Pristopili so že k parcelaciji zemljišč. Na DRSI
pričakujejo, da bi odločbe Geodetske uprave lahko bile izdane še ta mesec. Po pravnomočnosti odločb bodo lahko začeli
z odkupi zemljišč, do objave javnega naročila za gradnjo, ki
je po projektantskem predračunu ocenjena na 6,3 milijona
evrov, pa naj bi prišlo v prvi polovici prihodnjega leta.
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Infrastruktura ključna za razvoj kraja
"Ti kraji so prelepi, da ne bi omogočili razvoja infrastrukture, in to je tisti pogoj, da
bodo ljudje tu tudi ostajali," je ob obisku Železnikov poudaril minister Jernej Vrtovec.
ANA ŠUBIC
V okviru junijskega delovnega obiska na Škofjeloškem je minister za
infrastrukturo Jernej Vrtovec z ekipo obiskal tudi občino Železniki.
Spremljala sta ga poslanec Mihael Prevc in državni sekretar za nacionalno varnost Žan Mahnič. Po srečanju z ministrom v kulturnem
domu je župan Anton Luznar povedal, da sta bili osrednji temi pogovorov obvoznica mimo starega dela Železnikov in rekonstrukcija
ceste Škofja Loka–Železniki od Podlubnika do praprotniškega mostu.
Minister je izrazil zadovoljstvo, da jim je uspelo odpraviti ključne
ovire za uresničitev projekta obvoznice. Omenil je še nekaj drugih
večjih projektov, ki jih nameravajo uresničiti, npr. rekonstrukcija ceste skozi Sotesko in pa tudi proti Rudnu. "Ti kraji so prelepi, da ne bi
omogočili razvoja infrastrukture, in to je tisti pogoj, da bodo ljudje tu
tudi ostajali," je poudaril in dodal, da ustrezna primarna infrastruktura zagotavlja tudi nemoteno delovanje gospodarstva in ohranjanje
delovnih mest.
Po srečanju, ki se ga je udeležil tudi direktor Domela Matjaž Čemažar,
je minister v družbi Čemažarja in Prevca preizkusil novo električno
kolo e-Cult z Domelovim pogonom. Skupaj so se zapeljali skozi ožino
v starem delu Železnikov, ob čemer se je minister še dodatno prepričal o nujnosti izgradnje obvoznice.

Po srečanju z županom Antonom Luznarjem je minister za
infrastrukturo Jernej Vrtovec v družbi direktorja Domela
Matjaža Čemažarja in poslanca Mihaela Prevca preizkusil
novo e-kolo z Domelovim pogonom. Zapeljali so se skozi
stari del Železnikov.

ZBIRANJE (NE)DELUJOČIH APARATOV

Družba ZEOS, d.o.o. in Komunala Škofja Loka vas vabita na Mobilno akcijo zbiranja delujočih in nedelujočih električnih
ter elektronskih aparatov v Železnikih. Zbrana delujoča oprema bo predana v ponovno uporabo, nedelujoča
oprema pa bo oddana v nadaljnjo reciklažo.
»Še sem uporaben«

KDAJ:
2. oktober 2021, med 9. in 13. uro.

KJE:
Parkirišče pri Pošti, Na Kresu 1, Železniki.

Akcija poteka v sklopu Life
projekta Spodbujamo e-krožno.

Zbiralo se bo:
(Ne)delujoče:
računalnike in monitorje,
pečice, mikrovalovne pečice,
električne igrače,
električno orodje,
televizorje in radie,
štedilnike,
pralne stroje,
hladilnike,
male aparate,
odpadne sijalke
odpadne baterije.

Več informacij o akciji na telefonskih številkah:
01 235 52 55 (ZEOS, d.o.o.)
04 502 35 00 (Komunala Škofja Loka d.o.o.)
Organizatorji:

JAVNO PODJETJE KOMUNALA ŠKOFJA LOKA D.O.O., KIDRIČEVA CESTA 43 A, ŠKOFJA LOKA

Na akciji sodeluj in okolje obvaruj!
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Spominska plošča v čast Antonu Ramovšu
Julija so na stavbi, kjer ima prostore Krajevna skupnost Dolenja vas, odkrili in blagoslovili
spominsko ploščo Antonu Ramovšu, geologu, paleontologu, stratigrafu in častnemu občanu
občine Železniki, ki je bil rojen pr' Žnidarji v Dolenji vasi.
MAŠA LIKOSAR
Prof. dr. Anton Ramovš je bil učitelj,
znanstveni delavec mednarodnega slovesa in čuvar dediščine ter zapuščine
prednikov Selške doline, ki je deloval
na področju odkrivanja novih spoznanj,
posredovanja znanja, oblikovanja in
odkrivanja vrednot posameznika. Njegovo delo je bilo usmerjeno v znanost
raziskovanja strukture in preteklosti
kamnin in njihovega preoblikovanja
v naravi. Zapustil je opus več kot 250
znanstvenih člankov in raziskav, ki jih
je objavil v različnih mednarodno priznanih revijah, prav tako je objavil več
kot 250 poljudnoznanstvenih prispevkov.
Rodil se je 17. decembra 1924 v Dolenji
vasi. Osnovno šolo je obiskoval v Selcih,
kjer je dokončal šest razredov. Sledilo je
izobraževanje na Klasični gimnaziji v Št.
Vidu, ki pa je bilo zaradi vojne prekinjeno, nato pa gimnaziji v Kranju, kjer je
leta 1946 maturiral. Študij je nadaljeval
na Prirodoslovno matematični fakulteti
Univerze v Ljubljani, smer geologija in
palentologija, in leta 1950 diplomiral.
Služboval je na ljubljanski univerzi, kjer
je leta 1970 postal redni profesor na Oddelku za geologijo in montanistiko na
Fakulteti za naravoslovje in tehnologijo
Univerze v Ljubljani. Istega leta je postal
tudi njen predstojnik. Izpopolnjeval se je

Župan Občine Železniki Anton Luznar, brat Antona Ramovša Jože Ramovš, Ramovšev vnuk
brat kapucin Jakob Kunšič in predsednik KS Dolenja vas Jernej Bešter / Foto: Gorazd Kavčič
na graški in dunajski univerzi, v Tubingenu v ZRN in v Londonu. Opisal je več
taksonov, po njem so poimenovali eno
družino, tri rodove in pet novih vrst. Bil
je dolgoletni urednik poljudnoznanstvene revije Proteus, sicer pa član njenega
uredniškega odbora, obenem tudi predsednik Slovenskega geološkega društva.
Med drugim je uredil šest vodnikov po
loškem ozemlju in bil eden zaslužnejših
pri obnovi cerkve sv. Miklavža, ki je najstarejši sakralni objekt v Selški dolini.
Ob deseti obletnici Ramovševe smrti,
ki jo zaznamujemo letos, so v Krajevni
skupnosti Dolenja vas prejeli pobudo, da

Spominsko ploščo Antonu Ramovšu je blagoslovil župnik Damjan Prošt. / Foto: Gorazd Kavčič

mu tudi v rodnem kraju podelijo priznanje. »Ker vemo, da sta Ramovš in njegovo delo relativno slabo poznana, smo
v okviru Krekovih večerov pripravili dve
srečanji z uglednimi gosti in njegovimi
poznavalci, da bi ga pobliže predstavili,«
je na odkritju spominske plošče povedal
predsednik KS Dolenja vas Jernej Bešter.
Odkritje je bilo zadnji dogodek v okviru
zaznamovanja desete obletnice Ramovševe smrti.
Spominsko ploščo sta odkrila župan Občine Železniki Anton Luznar in brat Antona Ramovša Jože Ramovš. Dogodka se
je udeležil tudi Ramovšev vnuk, brat kapucin Jakob Kunšič. »Ko smo bili otroci,
smo morali biti ob obisku stare mame
in starega očeta tiho. Tedaj tega nismo
razumeli, a kasneje smo spoznali, da
je stari oče svojo pozornost popolnoma usmeril v delo, zato ga je vsak šum
zmotil. A ni bil le velik strokovnjak in
izredno spoštovan profesor, temveč tudi
preprost človek, ki je vedno rad priskočil na pomoč, brez kančka sramu je poprijel za lopato, ko nam je pomagal pri
gradnji hiše. Imel je ponižnost in človeškost. Ko sem se odločil, da grem h kapucinom, sem začutil, da me je začel še
posebej spoštovati, cenil je namreč ljudi,
ki so bili pripravljeni iz svojega življenja
nekaj narediti in ustvariti,« je svoje spomine strnil vnuk.
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Spomin na slovenski odpor in žrtve okupatorja
Ob 78. obletnici streljanja talcev in ustanovitve Prešernove brigade je pri spomeniku v
Dolenji vasi potekala slovesnost v spomin na slovenski odpor in žrtve okupatorja.
MAŠA LIKOSAR
Z julijsko spominsko slovesnostjo so počastili spomin na
ustreljene talce, obenem pa tudi spomin na 338 padlih borcev in žrtev fašističnega nasilja v Selški dolini ter ustanovitev
Prešernove brigade.
Slavnostni govornik je bil generalmajor Ladislav Lipič, predsednik Zveze veteranov vojne za Slovenijo. »Spominjati se 338
padlih borcev in bork iz Selške doline in 19 talcev, ustreljenih
14. julija 1943 na tem mestu, je dolžnost vseh tistih, ki razumemo tisto strašno vero, brezpogojno upanje in gorečo ljubezen ljudi, ki so se v tistem zgodovinskem času morali odločiti,
na katero stran se bodo postavili. V takšnih razmerah, kot
so vladale v obdobju vojne, ni bilo veliko izbire, predvsem pa
ta izbira ni bila lahka,« je dejal in ob tem opomnil tudi na
osemdeseto obletnico ustanovitve Osvobodilne fronte. »Časovno obdobje od NOB do danes se povečuje in to povzroča
nova zgodovinska raziskovanja in nove poglede. Nikakor pa
ne daje prav ne prikrojevanju in še manj ponarejanju zgodovine in vse takšne poskuse je treba odločno zavrniti, in sicer
zaradi vseh tistih, ki so padli v tem veličastnem boju za svobodo slovenskega naroda. Prav je, da to dovolj jasno povemo

Slavnostni govornik generalmajor Ladislav Lipič, predsednik Zveze
veteranov vojne za Slovenijo / Foto: Primož Pičulin
tudi ob tem spomeniku, izdelanem po načrtu Jožeta Plečnika
v spomin ustreljenim talcem.«
Na slovesnosti s kulturnim programom, ki so jo pripravili
Občina Železniki, Skupnost borcev Prešernove brigade, Združenje borcev za vrednote NOB Škofja Loka ter občinska borčevska organizacija iz Železnikov, je zbrane pozdravil še župan
Občine Železniki Anton Luznar.

Vseživljenjsko varovanje narave
izdelave hotelov za žuželke in zasajevanja medovitih rastlin.
V tem času člani Turističnega društva Žirovski vrh obnavljajo nosilne objekte na Poti skozi Zalo, ki bodo opozarjali na ohranja
nje narave ter biotske raznovrstnosti.
Pred vrati so čudoviti jesenski dnevi, ki vabijo k obisku omenjene
poti. Vabljeni tudi k udeležbi na delavnicah, ki se bodo začele v
oktobru. Vsebino si lahko ogledate na spletni strani Ljudske uni
verze Škofja Loka ali pa pokličete na telefon 04/ 506 13 20.

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
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.

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
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.

LJUDSKA UNIVERZA ŠKOFJA LOKA, PODLUBNIK 1A, ŠKOFJA LOKA

Ljudska univerza Škofja Loka je vodilni partner projekta Vseživ
ljenjsko varovanje narave (VVN), katerega namen je spodbuditi
prebivalce Loškega pogorja k življenjskemu slogu, ki pripomore k
ohranjanju narave. Partnerji v projektu so še Drevesnica Zakotnik,
Mizarstvo Drlink in Turistično društvo Žirovski vrh.
V sklopu projekta se je v pol leta izvedlo 200 ur različnih delavnic, od reuporabe materialov, izobraževanj o pomembnosti
ohranjanja avtohtonih drevesnih vrst do njihove zasaditve,
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Čipkarski dnevi okrnjeni, a vseeno pestri
Po 59. Čipkarskih dnevih so organizatorji z mislimi že pri jubilejni, 60. prireditvi.
ANA ŠUBIC, FOTO: PETER KOŠENINA
V Turističnem društvu (TD) Železniki so
med 23. in 29. junijem spravili pod streho 59. Čipkarske dneve in kljub omejitvam, povezanim s koronavirusom,
poskrbeli za ohranjanje kontinuitete
klekljarske prireditve z najdaljšo neprekinjeno tradicijo v Sloveniji. Čeprav
program ni bil tako bogat, kot smo bili
vajeni v preteklosti, je vseeno ponudil
zanimive dogodke za vse generacije obiskovalcev. Organizatorji so bili zadovoljni z obiskom, še posebej pa so bili veseli
navdušenja nad razstavami v muzejski
galeriji in kulturnem domu.
Obiskovalci so občudovali klekljane izdelke odraslih mojstric in učenk čipkarske šole iz Železnikov, ročne vezenine in
punčke iz cunj, ki jih izdelujejo članice
domačega upokojenskega društva, izdelke iz gline in dražgoške kruhke ...
V nedeljo, na osrednji dan čipkarskega
festivala, je dogajanje z Glasbeno čipko
popestril domači pihalni orkester, klekljarice pa so na več lokacijah na prostem prikazovale umetnost sukanja belih niti. V okviru 59. Čipkarskih dnevov
so organizatorji povabili tudi na tri pohode, med drugim do davških slapov, in
spoznavanje Železnikov ob zabavni igri
Pobeg iz mesta.
Hkrati s Čipkarskimi dnevi je potekal tudi projekt Prostovoljstvo ohra-

Klekljarice so na več lokacijah na prostem spretno vihtele kleklje.
nja evropsko dediščino živo: Mladi za
evropska mesta – mesta za mlade, s
katerim je bila Občina Železniki uspešna v programu Evropa za državljane.
Poleg mladih so v projekt pod vodstvom Andreje Megušar vključili dve
enoti nesnovne kulturne dediščine z
Unescovega seznama – Klekljanje čipk
v Sloveniji in Škofjeloški pasijon. V
okviru projekta so gostili delegacije iz
Belgije, Avstrije, Italije in Nemčije. Vsi

gostje so bili člani predsedstva evropskega združenja pasijonskih mest Europassion na čelu s predsednikom Josefom Langom.
Prihodnje leto TD Železniki čakajo že
60. Čipkarski dnevi. Predsednik TD Tomaž Weiffenbach se zaveda, da bo dela
s pripravo jubilejne prireditve veliko, a
ga opravljajo z veseljem. "Zagotovo se vidimo prihodnje leto, na 60. Čipkarskih
dnevih od 23. do 26. junija."

Zgodbe muzejskih predmetov: Štampiljka
KATJA MOHORIČ BONČA, MUZEJ ŽELEZNIKI

IME PREDMETA:

Štampiljka dr. Valerije Strnad, inv. št. ŽE 1356

OPIS PREDMETA
1. material in tehnika: les, umetna masa
2. mere: 28 x 9 mm
3. leto prihoda v muzej: 2000
V času, ko so zdravstvene teme nekaj vsakodnevnega, se z
muzejskim predmetom spominjamo zdravnice dr. Valerije
Strnad (1880–1961). Pred natanko 100 leti, leta 1921, je prišla na
delovno mesto v Železnike, kjer je ostala do upokojitve. Tisti,
ki so poznali njo in njeno delo, povedo, da je bila predana po-

Odtis štampiljke dr. Valerije Strnad
klicu, mirna, odločna, strokovna, vsestranska, z neverjetnim
občutkom za sočloveka.
V Muzeju Železniki je postavljena zbirka o njenem življenju
in delu. Na ogled je štampiljka, s katero je označevala izdane
recepte in druge zdravniške dokumente. Štampiljka je lesena,
na umetni masi pravokotne oblike so v negativu črke dr. S.V.
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Razstava fotomontaž
V petek, 10. septembra, bodo v galeriji
Muzeja Železniki odprli razstavo Lana
Mohoriča Bonče.
ANA ŠUBIC
Po razstavi akademskega slikarja Franca Berčiča - Berka z naslovom Čas cvetenja v popartu in hiperrealizmu bodo v petek,
10. septembra, ob 18. uri v muzejski galeriji odprli novo, fotografsko razstavo Lana Mohoriča Bonče. Osemnajstletnik iz
Železnikov se s fotografijo ukvarja že od konca osnovne šole,
navdušil pa se je pod vplivom očeta in prijateljev. "S fotografiranjem se ukvarjam ljubiteljsko, morda pa me v prihodnosti
pot tudi bolj resno odnese v fotografijo," pravi Lan. Najpogosteje v fotografski objektiv lovi naravo in utrinke s potovanj.
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aaje
v
sklopu
projekta
Znanje
nas
aktivira
22 in
in se
se
ite
te 1.846
1.846
teč
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e
ki
so
e
o
aktivira
2 in sekitako
inteo 1.846
udelež
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žžpridruž
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li izobraž
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ezato
vanje.izkoristite
Projekt
mož
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tni
in
nadaljevalni
Excel
teč
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e
tni
in
nadaljevalni
teč
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V
brezplač
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od
45
let
ter ss konč
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Ena od fotomontaž s prihajajoče razstave
Slike s temi motivi je spomladi že razstavljal na virtualni
razstavi v škofjeloški Rdeči ostrigi. "Razstava v Železnikih bo
precej drugačna. Tokrat bodo razstavljene fotomontaže, s katerimi se ukvarjam predvsem od prvega vala korone naprej.
Gre za fotografije, ki so narejene iz različnih posnetkov. V tem
primeru predstavljajo povsem nerealne podobe, kakršnih s
fotoaparatom ne bi mogel posneti," je razložil. Razstava bo
odprta do 9. oktobra.

Popis hišnih imen
KRISTINA MIKLAVČIČ, RAZVOJNA AGENCIJA SORA
V juliju smo po opravljenem terenskem popisu imen na območju
Davče in Podporezna izvedli še srečanje z domačini, kjer smo ob
sodelovanju Razvojne agencije Zgornje Gorenjske udeležence informirali o vlogi in pomenu hišnih imen in njihovem pravilnem zapisu v narečju. Potrjena imena s strani domačinov smo poslali v
strokovni pregled Institutu za slovenski jezik, v septembru pa lahko krajani pričakujete v podpis soglasja za izdelavo označevalnih
glinenih tablic z zapisi hišnih imen. V prihodnjih mesecih sledi še
izpis hišnih imen iz zgodovinskih virov, iz franciscejskih katastrov
in župnijske knjige, vključno z izpisi geodetskih in zemljiškoknjižnih podatkov za naslednjo vas, vključeno v popis, Dolenjo vas.
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Pri taljenju železa vse
bolj uspešni
Letošnji poskus taljenja železove
rude po starodobnih postopkih je bil
najuspešnejši doslej.
ANA ŠUBIC
Skupina za eksperimentalno arheologijo Štalca, ki deluje pod
okriljem Muzejskega društva Železniki, je predzadnjo soboto
v avgustu pripravila festival taljenja železove rude po 2500
let starih postopkih. Tako kot v preteklih dveh letih si je bilo
starodobno taljenje možno ogledati na prizorišču pri pošti na
Češnjici, kjer se je ekipa že v zgodnjih jutranjih urah lotila postavitve dveh osemdeset centimetrov visokih glinenih peči,
pri čemer je ena imela za dvajset centimetrov poglobljeno
dno. Preveriti so namreč želeli, ali to prispevka k boljšemu
rezultatu taljenja. Na koncu so bili talivci z obema poskusoma zelo zadovoljni, saj tako kompaktnih 'volkov' (zmes železa, žlindre in oglja) še niso dobili. 'Volk' iz nepoglobljene
peči je tehtal 2,8 kilograma, tisti iz poglobljene peči pa kar 4,3
kilograma. Kot je pojasnil član ekipe Andrej Bogataj, so iz poglobljene peči potegnili najtežjega 'volka' doslej glede na težo
vložene rude, ki je znašala 13,2 kilograma. To pomeni 32-od-

Kovanje žarečega volka
stotno uspešnost, medtem ko je bila doslej okoli 20-odstotna.
Kako kakovostna sta 'volkova', se bo sicer pokazalo jeseni, ko
ju bodo prekovali v inga.
Organizatorji so bili zadovoljni tudi z obiskom festivala. Obiskovalci so prihajali čez cel dan, največ pa se jih je po pričakovanjih zbralo v večernih urah, ko so prikazi še posebej zanimivi. Najbolj atraktivno je podiranje peči, iz katerih so nato
člani ekipe z dolgimi kleščami izvlekli žarečega 'volka' in se
lotili kovanja. Obiskovalci so si z zanimanjem ogledali tudi
prikaze ročnega kovanja in razstavljene rezultate prejšnjih
taljenj: od t. i. volka do skovanih kosov železa in izdelkov ter
keramičnih replik šob za vpihavanje zraka v peč ...

Dobri odnosi, dobri rezultati
POSREDNIŠTVO PRI PRODAJI
BARV ZA LES PROIZVAJALCA

Razvojna agencija Sora v okviru projekta SPOT svetovanje Gorenjska vabi na online delavnico z naslovom Dobri odnosi, dobri rezultati (Kakovost odnosov močno vpliva na ugled in uspeh podjetja).
Delavnica bo potekala v sredo, 20. oktobra, od 17. ure do 19.15 na
videokonferenčni platformi ZOOM. Vodil jo bo Aleksander A. Gregorič iz podjetja Mars Venus. Delavnica je za udeležence brezplačna. Število mest je omejeno. Za dodatne informacije in obvezne
prijave obiščite spletno stran Razvojne agencije Sora (www.ra-sora.si, Novice in dogodki).

NUDIMO VAM:

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

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

www.mizarstvo-bozo.si

Senzorično ocenjevanje pekovskih
in sadnih izdelkov
KRISTINA MIKLAVČIČ, RAZVOJNA AGENCIJA SORA
Vas zanima, kakšne senzorične lastnosti imajo vaši izdelki? Kako
bi certificirani ocenjevalci ocenili okus, videz, vonj, teksturo, zapečenost, strukturo … vaših izdelkov? V spomladanskem času
poteka ocenjevanje znotraj Dobrot slovenskih kmetij, a če ste to
ocenjevanje zamudili, imate možnost ocenjevanja na ljubljanski
Biotehniški fakulteti in Biotehniškem centru Naklo. Ocenjevanje
bo v začetku oktobra, vsi zainteresirani pa se lahko najavite na Razvojni agenciji Sora, na e-naslovu kristina.miklavcic@ra-sora.si ali
telefonu 04/50 60 225.
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Praznik zelja

Nastopili so tudi lokalni Kavekanem.

Že osemindvajseti festival Krawal
ROBERT PREZELJ, KULTURNO DRUŠTVO (KD) ROV, FOTO: MIŠA HAFNER
Na sončni jasi na Jesenovcu v bližini temačnih Železnikov je avgusta že 28. Krawal spet postregel z obilico raznolike trde in glasne glasbe. Z izdatno podporo lokalne skupnosti ter
podjetij nam je starim in novim prostovoljcem KD ROV ponovno uspelo pripraviti festival,
s katerega so tako številni obiskovalci z vseh koncev Slovenije kot tudi vseh dvanajst nastopajočih odšli domov zadovoljni ter polni lepih vtisov ter spominov. Poleg The Jackson
Pollock iz Italije in Nemečeka iz Hrvaške so med letos večinoma domačimi izvajalci nastopili tudi lokalni Kavekanem in Enštalc. Zadnji je poustvaril svoj lani izdani album Bugivugi
za hišno rabo in pritaknil še nekaj s prihajajočega drugega. Kavekanem pa so najprej napolnili prostor pred odrom, nato pa nas vse odprtih ust in ušes s fenomenalnim nastopom
in zvokom raztreščili na vse vetrove. Komaj čakamo tudi njihov prvenec. Zelo očitno se
je pokazalo, kako smo bili vsi željni druženja in glasbe v živo. Več o 28. Krawalu si boste
lahko prebrali na http://kdrov.splet.arnes.si.

V Kulturnem in turističnem društvu (KTD)
Zali Log se pripravljajo na Praznik zelja, ki
bo predvidoma potekal od petka do nedelje, od 24. do 26. septembra. "Kot kaže, ga
tudi letos ne bomo mogli organizirati tako,
kot je bilo načrtovano. Zato smo se odločili, da ga izpeljemo na podoben način kot
lani," je pojasnila predsednica KTD Klavdija
Škulj. V petek načrtujejo kuharsko delavnico otroke. V soboto bo od 10. ure dalje potekala tržnica domačih izdelkov in pridelkov;
organizatorji upajo, da bodo lahko obiskovalcem ponudili vsaj nekaj glav zaloškega
zelja. "Ob 17. uri bomo organizirali pohod
v Sušo. Pohodnike bomo pogostili z nekaj
zeljnimi jedmi, med katerimi bo tudi zeljna
potica, seveda pa ne bo manjkala niti naša
avtohtona žganjica Zelouc," je napovedala
Škuljeva in dodala, da se je za udeležbo na
pohodu treba predhodno prijaviti. Prijave
bodo zbirali do četrtka, 23. septembra, na
e-naslovu ktd.zalilog@gmail.com in telefonski številki 031 856 968. Tudi v nedeljo
bo potekala tržnica domačih pridelkov in
izdelkov – od 10. ure dalje na parkirišču
gostilne Pri Slavcu. V času Praznika zelja
bo tudi v gostilni vsak dan na voljo kakšna
zeljna jed. A. Š.

DA BO VAŠ MERILNIK
KRVNEGA TLAKA IZMERIL
PRAVILNE VREDNOSTI
Imate doma merilnik krvnega tlaka?
Mislite, da kaže pravilno? Bi ga preverili?
Nudimo vam kontrolo točnosti merilnika
krvnega tlaka, ki vsebuje pregled merilnika,
merjenje točnosti ter poročilo o pregledu.
Vaš merilnik krvnega tlaka pošljite na naslov:
LOTRIČ Meroslovje d. o. o.,
Selca 163, 4227 Selca.
Za več informacij nam pišite na elektronski naslov
info@lotric.si ali nas pokličite na 04 517 07 00.

Cena kontrole točnosti vašega merilnika
krvnega tlaka le 12 €.
MKT_Ratitovška obzorja2.indd 1

7. 10. 2019 11:31:34
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Participativni proračun v Občini Železniki
Poziv za oddajo projektnih predlogov občank in občanov
OBČINA ŽELEZNIKI
Participativni proračun je sistem razporejanja dela proračunskega denarja na
način, da pri določanju o njegovi porabi
sodelujejo občanke in občani, ki sami
predlagajo, katere naložbe so v lokalni
skupnosti najbolj nujne in kako želijo
prispevati k izboljšanju kakovosti življenja v občini.
Občina Železniki v letu 2022 planira
sredstva participativnega proračuna
v skupni višini 74.000,00 EUR z DDV.
Sredstva bodo odobrena za posamezne

Dražgoše - Rudno, KS Sorica do višine
6.000,00 EUR z DDV, KS Selca do višine
10.000 EUR z DDV in KS Železniki do višine 40.000 EUR z DDV.
Občanke in občani s stalnim oz. začasnim prebivališčem v občini Železniki
lahko obrazec za predlog participativnega proračuna za leto 2022 oddajo najkasneje do 18. 10. 2021 po e-pošti: uprava@
obcina.zelezniki.si, osebno v sprejemni
pisarni Občine Železniki ali po pošti
na naslov Občine Železniki. Obrazec je
dostopen tudi na spletni strani občine:
www.zelezniki.si.

projekte. Predlagate lahko enega ali več
projektov, vendar vrednost vseh projektov na območju posamezne krajevne
skupnosti ne sme presegati določenih
sredstev. Sredstva so določena po območjih KS Davča, KS Dolenja vas, KS

Občina Železniki v letu
2022 planira sredstva
participativnega proračuna v
višini 74 tisoč evrov. Občani
lahko obrazec za predlog oddajo
najkasneje do 18. oktobra.

Delavnica Inovativno
na pot podjetništva
ANA ŠUBIC
Razvojna agencija Sora (RAS) vabi na delavnico z naslovom Inovativno na pot podjetništva. Obsegala bo osem srečanj, potekala pa bo dvakrat na teden v oktobru,
in sicer od 17. do 20. ure v predavalnici v
Škofji Loki ali na online način (odvisno od
razmer, povezanih s koronavirusom). Delavnica se bo začela 5. oktobra, namenjena
pa je podjetjem in tistim, ki o podjetništvu
šele razmišljajo. "Na njej vas bomo popeljali skozi različna področja delovanja
podjetja, področja, ki jih mora poznati prav
vsak, preden vstopi na samostojno podjetniško pot. Z omenjenimi področji morajo
biti seznanjena tudi vsa že delujoča podjetja," so pojasnili na RAS. Podrobnejše
informacije o delavnici in povezava do prijavnih obrazcev so na voljo na spletni strani RAS www.ra-sora.si (Novice in dogodki).
Prijave so možne do 28. septembra oz. do
zasedbe prostih mest. Za prijavljene bo obvezen obisk vseh osmih srečanj. Udeležba
je brezplačna, ker delavnico finančno podpirajo vse štiri škofjeloške občine.
ELEKTRO GORENJSKA, D.D., ULICA MIRKA VEDNOVA 3 A, KRANJ

Smo Skupina Elektro Gorenjska,
z elektriko povezujemo Gorenjsko.

Krajevni urad odprt
S septembrom je Krajevni urad Železniki
znova začel poslovati po ustaljenem urniku:
vsak četrtek od 8.00 do 15.30. Trenutno ni
potrebno predhodno naročanje, je pa treba
upoštevati zaščitne ukrepe proti covidu-19.

OBČINA ŽELEZNIKI
Češnjica 48, 4228 Železniki, tel.: (04) 500-00-00, e-pošta: uprava@obcina.zelezniki.si, spletna stran: www.zelezniki. si

Obrazec za predlog participativnega proračuna za leto 2022
PREDLAGATELJ/-I:
Ime in priimek:
Naslov stalnega/začasnega prebivališča:
Kontakt (e-pošta in telefon):

OBMOČJE IZVEDBE PROJEKTA (OZNAČI ):
 KS DAVČA do maks. 6.000 EUR

 KS DOLENJA VAS do maks. 6.000 EUR

 KS DRAŽGOŠE-RUDNO do maks. 6.000 EUR

 KS SORICA do maks. 6.000 EUR

 KS SELCA do maks. 10.000 EUR

 KS ŽELEZNIKI do maks. 40.000 EUR

*Priloga: Navedite parcelne številke zemljišč. Če gre za zemljišča v zasebni lasti, priložite soglasje lastnika.

NASLOV PROJEKTNEGA PREDLOGA:

OPIS PROJEKTNEGA PREDLOGA:

OCENA STROŠKOV IZVEDBE PROJEKTNEGA PREDLOGA:

Ocena stroškov projektnega predloga (z vključenim DDV-jem):

EUR

Po potrebi priložite predračun, načrte, skice, fotografije ali drugo gradivo v povezavi s projektom, če že obstaja, ter jih tu navedite.

Predmet postavke

Višina (v EUR)

Projektni predlog oddajte do ponedeljka, 18. 10. 2021, do 24. ure po elektronski pošti: uprava@obcina.zelezniki.si,
osebno v sprejemni pisarni občine ali po pošti na naslov Občine Železniki; obrazec je dostopen tudi na spletni strani občine:
www.zelezniki.si.
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Že trinajsta razstava
nemških bokserjev

Prvak razstave nemški bokser Yago dei Roeri iz Italije in prvakinja nasprotnega spola Bina
Magena Boxer iz Slovenije s spremljevalci in sodnico Kveto Židkovo (druga z leve)

Zadnjo soboto v avgustu je na Rovnu potekala
13. klubska razstava za pasmo nemški bokser.
Na razstavi, ki jo je organiziral Klub ljubiteljev
nemških bokserjev (KLNB) Slovenije – Območna skupina Ljubljana v sodelovanju s Športno
kinološkim društvom (ŠKD) Železniki, je sodelovalo 39 nemških bokserjev iz Slovenije, Italije, Hrvaške, Madžarske, Avstrije in Nemčije.
Ocenjevala jih je sodnica, specialistka za pasmo in vzrediteljica nemških bokserjev Kveta
Židkova iz Slovaške, in sicer na podlagi njihove zunanjosti. Kot je pojasnil predsednik KLNB
– Območne skupine Ljubljana in ŠKD Železniki Samo Potočnik, so se sodelujoči potegovali
za različne nazive (najlepši veteran, najlepši
mladič, najlepša samica, najlepši samec, najlepši par, najlepša vzrejna skupina ...) in tri
glavne naslove. Naslov mladinskega klubskega prvaka je osvojila psica iz Slovenije Flora
Iris Amoris, prvak pasme je postal Yago dei
Roeri iz Italije in prvakinja nasprotnega spola
Bina Magena Boxer iz Slovenije. Na razstavi so
sodelovali tudi nemški bokserji iz Selške doline: dva Potočnikova in še en iz njegove vzreje
ter mladič v lasti Alenke Rakovec Pintar iz Železnikov. "Nagrade za najboljše je prispevalo
podjetje Prins Slovenija, in sicer pasjo hrano,
za kar smo zelo hvaležni," je še dejal Potočnik.

Jesenska akcija Osvežite dom z Gorenjskim glasom

14 dni brezplačnega časopisa
Gorenjski glas je izredno priljubljen časopis, ki izhaja vsak torek in
petek. Naročniki komaj čakajo, da ga dobijo v nabiralnik in izvedo,
kaj je novega v njihovem domačem kraju in v naši regiji. Teh novic
ni mogoče najti nikjer drugje!
Akcija 14 dni brezplačnega časopisa je namenjena vsem, ki
Gorenjskega glasa še ne poznate ali ga kupujete v prosti prodaji.
Želimo si, da bi se bralci na lastne oči prepričali, da je Gorenjski
glas odličen časopis, in postali njegovi naročniki. Poleg brezplačne
dostave naročnina prinaša tudi številne popuste in darilo. Če želite
Gorenjski glas bolje spoznati, se lahko odločite za dvotedensko
brezplačno prejemanje časopisa brez vseh obveznosti. Pišite na
narocnine@g-glas.si ali pokličite na tel. št. 051 682 217 in pustite
podatke za dostavo. Po preteku 14-dnevnega obdobja vam
časopisa ne bomo več pošiljali, vas bomo pa poklicali, povprašali
za mnenje in vam predstavili prednosti za naročnike.
Pridružite se naši veliki družini naročnikov, ne bo vam žal!
V akciji ne morejo sodelovati obstoječi naročniki in tisti, ki živijo na istem naslovu kot naročnik.

Gorenjski glas je najbolj bran regionalni časopis v Sloveniji.
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Teden podeželja popestren s tržnico v Železnikih
V tednu od 2. do 9. oktobra se bo na Škofjeloškem že tradicionalno, 19. leto zapored,
odvijal Teden podeželja na Loškem.
JAVNI ZAVOD RATITOVEC, KRISTINA MIKLAVČIČ,
RAZVOJNA AGENCIJA SORA
Namen Tedna podeželja na Loškem, ki ga organizira Razvojna agencija Sora, je povezovanje oz. sodelovanje institucij in
društev, ki delujemo na področju razvoja podeželja, ob organizaciji in izvedbi različnih dogodkov. Pripravljamo delavnico
peke kruha in drobnega pekovskega peciva, svetovanje o vzgoji
semen, kulinarično delavnico za ozaveščanje širše javnosti na
temo starih loških jedi s predavanjem o pomenu lokalne hrane, predstavitev rezultatov analize kmetijstva na Škofjeloškem
in uresničevanja strategije LAS loškega pogorja, čebelarske oz.
medene dogodke in strokovna turistična vodenja po Dvorcu Visoko in po utrdbi na Golem Vrhu. Poleg tržnic v Škofji Loki in
Gorenji vasi bo tokrat potekala tudi tržnica v Železnikih.
Tržnico v Železnikih načrtuje Javni zavod Ratitovec, in sicer
v soboto, 9. oktobra, pred pošto na Češnjici. Občina Železniki ima v svojem načrtu prav tam v bližnji prihodnosti namen postaviti tržni prostor, saj je interes za tovrstni nakup
med občani precejšen. Že kar nekaj časa se vsako soboto na
tem mestu predstavljata dva ponudnika, ki tržita zelenjavo
in mlečne izdelke. V soboto, 9. oktobra, pa nameravamo ponudbo razširiti, povabili bomo lokalne ponudnike domačih
dobrot, da predstavijo svojo ponudbo in ponudijo kakovostno

Lani smo v Javnem zavodu Ratitovec v okviru Tedna podeželja ponudili
prikaz in delavnico kovanja žebljev pred plavžem. Letos načrtujemo
izvedbo tržnice, v soboto, 9. oktobra, pred pošto v Železnikih.
domačo hrano. Vsi zainteresirani za prodajo tovrstnih izdelkov nas pokličite na telefon 04 51 47 356. Občane vabimo na
obisk in k nakupu domačih, sezonskih in lokalnih dobrot.
Vabljeni ste tudi k udeležbi na drugih dogodkih Tedna podeželja na Loškem. Za podrobnejši program kliknite na www.
ra-sora.si.
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Ob izgubi Vaših najdražjih
Vam priskočimo na pomoč
in Vam v celoti opravimo
kompletno pogrebno
storitev.
POGREBNE STORITVE, HIPNOS d.o.o., Žlebe 98,
1215 Medvode, P.E. Barletova cesta Preska - Medvode
telefon: 01/ 361 35 89, www.hipnos.si

www. hipnos. si
24-urna dežurna št.: 051 620 699
hipnos@hipnos.si
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Gostišču Tolc trajnostni znak Zeleni ključ
V Gostišču Tolc so v drugi polovici avgusta, kot prvi v občini Železniki, pridobili
mednarodni trajnostni znak Green Key/Zeleni ključ.
JAVNI ZAVOD RATITOVEC, FOTO: NACE ZAVRL
V Gostišču Tolc so izpolnili vse potrebne kriterije za pridobitev
trajnostnega znaka in s tem dokazali, da imajo odgovoren
odnos do okolja in družbe.
Gostišče se nahaja v prekrasni vasi Sorica, rojstnem kraju
slikarja Ivana Groharja. Meta in Primož Pintar, lastnika Gostišča Tolc, sta obnovila domačijo in jo namenila turistični
dejavnosti. Začela sta oddajati sobe in apartmaje in vse še
nadgradila z gostinsko ponudbo. V delovanje gostišča je vpeta
vsa družina, imajo tudi ekološko kmetijo in za delo poprimejo prav vsi. V Gostišču Tolc sledijo konceptu lokalnega in domačega, tako pri gostinski ponudbi kot pri opremi prostorov,
izbiri izvajalcev …
V Gostišču Tolc so se odločili, da svojo obstoječo lokalno in
zeleno politiko nadgradijo, jo tudi formalno umestijo v svoje
poslovanje ter preko mednarodnih standardov preverijo svoje
trajnostno naravnano delovanje. Šli so v postopek certificiranja za pridobitev trajnostnega certifikata Green Key/Zeleni
ključ – za gostinske obrate in naknadno še certifikata Slovenia Green – GREEN ACCOMMODATION/CUISINE.
Zeleni ključ je okoljski/trajnostni znak, vodilni standard
odličnosti na področju okoljske odgovornosti in trajnostnega
delovanja v turistični industriji. Ta prestižni okoljski znak po-

Družina Tolc s certifikatom Green Key

meni zavezanost podjetij, da v certificiranih obratih spoštujejo stroge kriterije, ki jih je določila Mednarodna fundacija za
okoljsko vzgojo (FEE). Okoljski/trajnostni znak Zeleni ključ zagotavlja vsem gostom, da z izbiro certificiranega turističnega
obrata neposredno pripomorejo k varovanju okolja. Obrati –
nosilci tega znaka, vzdržujejo visoke okoljske standarde, kar
dokazujejo s pomočjo stroge dokumentacije in pogostih kontrolnih pregledov. Program Zeleni ključ velik poudarek namenja obveščanju in vključevanju obiskovalcev v trajnostne
in okolju prijaznejše ukrepe, ki jih v obratih izvajajo. Zagotavlja, da je osebje dobro obveščeno in primerno usposobljeno
na področju okolju prijaznih in trajnostnih praks, nenehno
išče nove trajnostne načine poslovanja in uporabe tehnologije, z namenom, da bi se z zmanjševanjem porabe virov in
količin e-odpadkov zmanjšali vplivi na okolje ter stroški poslovanja. Ker so gostje vedno bolj ozaveščeni glede okoljske
problematike, postajajo pozitivne okoljske poverilnice vedno
bolj pomembne, ko izbirajo primeren prostor za preživljanje
svojega prostega časa ali za poslovno druženje. Zeleni ključ
simbolizira zavezanost okolju in trajnostnemu razvoju, ki je
za potencialne goste izjemno privlačna. Pridobitev okoljskega
znaka Zeleni ključ pomeni za obrat tudi dodaten način promocije, saj potencialnim gostom s tem sporoča, da izpolnjuje
stroge okoljske kriterije ter aktivno, celostno in sistematično
izboljšuje svoje trajnostno naravnano poslovanje.
Kriteriji za restavracije/namestitve, po katerih je bilo Gostišče
Tolc ocenjeno in certificirano, pokrivajo 13 področij, in sicer:
okoljsko upravljanje, vključenost osebja, informiranje gostov,
voda, pranje in čiščenje, odpadki, energija, hrana in pijača,
notranje okolje, zelene površine, korporativna družbena odgovornost, aktivnosti v naravi in administracija.
V okvir področja okoljsko upravljanje so v gostišču med drugim dokazali aktivno obojestransko sodelovanje z lokalno
skupnostjo. To sodelovanje je obenem predpogoj za umestitev
lokalnih skupnosti ter turističnih ponudnikov v sistem Zelene sheme slovenskega turizma, ki je nacionalni program in
certifikacijska shema pod krovno znamko SLOVENIA GREEN.
Okoljsko upravljanje združuje vsa prizadevanja za trajnostni
razvoj turizma v Sloveniji, destinacijam in ponudnikom ponuja konkretna orodja za oceno in izboljšanje trajnostnega
delovanja, skozi znamko Slovenia Green to delovanje tudi
promovira. Dokazali so tudi aktivno sodelovanje in spodbujanje deležnikov ter odgovornost, da zeleno politiko širijo mednje ter na ta način postajajo ambasadorji zelene politike.
S pridobitvijo znaka Green Key – enega izmed v Zeleni shemi
slovenskega turizma priznanih mednarodno veljavnih trajnostnih ali okoljskih znakov – ter podpisom Zelene politike
Slovenskega turizma in Zaveze za trajnostno gastronomijo
Slovenije je Gostišče Tolc izpolnilo tudi pogoje za pridobitev
znaka Slovenia Green Accommodation/Cuisine, s čimer se bo
na slovenskem, evropskem in globalnem trgu tudi formalno
pozicioniralo kot okolju in družbi prijazna namestitev in restavracija.

Olimpijska bakla v Železnikih
Pri nas se je ustavila 20. julija.
JAVNI ZAVOD RATITOVEC (JZR)
V predolimpijskem času Tokia 2020 je
po Sloveniji potovala slovenska olimpijska bakla. V Železnikih se je ustavila
20. julija. Občina Železniki in JZR sta ji
pripravila sprejem pred bazenom. Prireditev je bila zamišljena kot 800-metrski krožni tek po Kresu in Dašnici ter
druženje športnikov občine Železniki.
Našemu vabilu so se odzvali športniki
Smučarskega kluba Domel, Plavalnega
kluba Ratitovec, Strelskega društva Lotrič, Rokometnega društva Alples, Nogometnega kluba Železniki ter Atletskega
društva Železniki. Pri teku so se nam
pridružili uspešni športniki: Cene Prevc,

Maja Lotrič, Anja Prezelj in Tine Habjan,
tekla je tudi naša nekdanja olimpijka
Meta Munih Habjan. Na prireditvi sta
sodelovala tudi olimpijec Maks Jelenc
in paraolimpijec Jure Rejec, ki je prireditev tudi koordiniral.
Na začetku sta nas pozdravila župan
mag. Anton Luznar in predsednik Strokovnega sveta za šport pri JZR Boris
Kavčič. Športniki so bili razdeljeni v šest
skupin, vsaka je odtekla po en krog. Eni
od skupin se je pridružila tudi izžrebana
ambasadorka SKB Petra Rampre. Tekačem se je samoiniciativno priključilo
tudi nekaj obiskovalcev. Če smo prav
prešteli, je 800-metrski krog preteklo 83
tekačev, torej smo z olimpijsko baklo v

Desete Igre JZR
JAVNI ZAVOD RATITOVEC
Lanske 9. Igre JZR žal niso bile izpeljane v celoti, saj je v izvedbo posegla epidemija. Zato so bile predčasno zaustavljene,
konec junija pa smo se odločili, da se zaključijo s trenutnimi
rezultati. Izpeljane so bile naslednje discipline: kegljanje, tenis, tenis dvojice, lokostrelstvo, streljanje s pištolo in puško,
plavanje, pikado, orientacija in frtavkanje. Za skupno uvrstitev se je tokrat upoštevala udeležba v vsaj treh disciplinah.
Skupni zmagovalec 9. Iger JZR je postal Miran Šturm. Med
kraji je tokrat slavil Železniki zahod s 667 točkami.
V pripravi so že jubilejne 10. Igre JZR. Žal še vedno ne bo možno izvesti vseh disciplin, se bomo pa potrudili in jih izpeljali
v največji možni meri, seveda vse v okviru takrat dovoljenega. Predvideno je bilo tudi uradno odprtje na terasi plavalnega bazena s klasičnim koncertom Yugonostalgice, vendar
smo se zaradi trenutnih covid ukrepov in prevelikega tveganja odločili, da koncert odpovemo. O poteku tekmovanja in
športnih disciplinah vas bomo sproti obveščali na Facebook
strani iger JZR.
V športni dvorani Železniki trenutno poteka menjava parketa, zato bo začetek jesenske rekreacije za društva in ostale nekoliko kasneje. Pričakujemo, da bodo izvajalci dela zaključili
v začetku oktobra. Parket je bil v zelo slabem stanju, saj je bil
na več mestih zlomljen in je bil nevaren za izvajanje športnih
dejavnosti.
Vzdrževalna dela v bazenu so potekala konec julija in v začetku avgusta, nato pa je bazen ponovno odprl svoja vrata po počitniškem obratovalnem času. Septembra bo plavalni bazen
odprt po prilagojenem delovnem času, prav tako savne. Pri
obisku je treba upoštevati ukrepe in priporočila NIJZ, za vstop
je treba izpolnjevati enega od pogojev PCT.

Pri teku so se nam pridružili uspešni domači
športniki.
eni uri pretekli dobrih 66 kilometrov.
Pomembno pa je bilo tudi druženje
športnikov iz različnih panog. Le malokrat se toliko aktivnih športnikov v
občini zbere in sodeluje na isti prireditvi. Vzklila je ideja, da bi se enkrat letno
družili na podobnem dogodku.
Še enkrat se zahvaljujemo JZR za organizacijo ter Občini Železniki in županu
za nakup majic z logotipom dogodka.
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Lokostrelstvo jo sprosti
"Vse moraš odmisliti. Pri instinktivnem slogu nimaš merilne naprave, ključna je
koncentracija," pravi Meta Rejec iz Društva lokostrelcev Eisnern, ki je nova državna
prvakinja v 3D-lokostrelstvu z instinktivnim lokom.
ANA ŠUBIC
Meta Rejec je avgusta na državnem prvenstvu v Gornjem Gradu postala članska pa tudi mladinska državna prvakinja v 3D-lokostrelstvu z instinktivnim
lokom, kar je največji uspeh v njeni
karieri pa tudi najboljša uvrstitev kateregakoli člana Društva lokostrelcev (DL)
Eisnern iz Železnikov v tej disciplini.
"Zmaga je bila precejšnje presenečenje,"
nam je zaupala lokostrelka z Jesenovca in priznala, da je imela tudi kanček
sreče. "Običajno se uvrščam okoli tretjega mesta, na državnem prvenstvu pa je
najboljša slovenska instinktivna lokostrelka Mojca Pavačič izpadla že v polfinalu. Izločila jo je tekmovalka, ki strelja
šele dve leti, a letos postaja vse boljša
in je bila potem moja nasprotnica v finalu, kjer pa je nato zaradi treme slabo
streljala," je pojasnila Meta, ki je tako
postala nova državna prvakinja. Vtis je
naredila tudi na selektorja reprezen-

Za lokostrelstvo se je Meta Rejec navdušila pred slabimi šestimi leti. / Foto: Tina Dokl
tance 3D, ki razmišlja, da bi jo povabil
na priprave.

LOKOSTRELCA TUDI BRAT IN MATI
Za lokostrelstvo se je Meta navdušila
pred slabimi šestimi leti, ko se je prijavila na prvi tečaj novoustanovljenega
DL Eisnern. "Tečaj je vodil Anton Mohorčič, dober lokostrelec iz Lendave, ki je
član našega kluba," se spominja Meta.
Že nekaj let pred njo se je za lokostrelstvo navdušil njen brat Miha. Omislil
si je lok in sprva hodil streljat k Urhu
Demšarju, nakar so ustanovili društvo
lokostrelcev, med katerimi se je znašla
tudi Metina mati Magdalena Rejec.

Meta Rejec po zmagi na državnem
3D-prvenstvu z drugouvrščeno Klavdijo
Strgar iz Lokostrelskega društva Ishi / Foto:
osebni arhiv

V društvu, ki ga vodi že omenjeni Urh
Demšar, je okoli deset aktivnih strelcev.
"Večinoma streljamo s tradicionalnimi loki. To so dolgi loki in instinktivni
loki. Osredotočamo se predvsem na 3D-lokostrelstvo, pri katerem so tarče iz
umetne mase narejene imitacije živali
v naravni velikosti, ki so razporejene po
gozdu, in poljsko lokostrelstvo, pri katerem streljamo tarče, postavljene na
prostem. Imamo pa tudi tarčno lokostrelstvo, pri katerem je še posebej uspe-

šen Anton Mohorčič, ki je pred kratkim
postal veteranski državni prvak v kategoriji sestavljeni lok," je razložila.

ŽE TRI LETA V ČLANSKI KONKURENCI
Dvajsetletna lokostrelka letos še spada v
mladinsko kategorijo, v kateri je običajno samevala, zato se je že pred približno
tremi leti odločila, da bo raje tekmovala
med članicami, kjer je večja konkurenca. Meta se udeležuje tekem za Pokal
tradicionalnih lokov in slovenskega
3D-pokala, kjer je trenutno na tretjem
mestu, v zimskih mesecih, ko se tekmovanja preselijo v dvorane, pa sodeluje v
dvoranskem pokalu. "Državnih tekem se
iz našega društva običajno udeležujemo
trije ali štirje člani: poleg mene še moja
mami ter Urh Demšar, Bojan Pfajfar in
Jože Kamenšek, drugi pa večinoma rajši nastopajo na prijateljskih tekmah v
okviru pokala tradicionalnih lokov, ki so
bolj sproščene," je povedala Meta.
Za omenjeni pokal šteje tudi tekma za
zlato čipko, ki jo je DL Eisnern organiziral julija in je privabila okoli sedemdeset
lokostrelk in lokostrelcev. "Glede na razmere in ob dejstvu, da je bila na isti dan
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še ena državna tekma, je to zelo veliko število," je prepričana Meta, ki je bila na koncu druga.

STRELJA PO OBČUTKU
Meta trenira enkrat ali dvakrat na teden, strelišče pa ima
praktično pred nosom, saj so društvene tarče postavljene v
okolici njenega doma. "To je prej slabost kot pa prednost, saj
potem marsikdaj trening prestavljam na prihodnji dan, ker
imam strelišče tako blizu."
Lokostrelstvo ji sicer predstavlja sprostitev. "Vse moraš odmisliti. Pri instinktivnem slogu nimaš merilne naprave, ključna je koncentracija. Osredotočiš se na neko točko in streljaš
po občutku."

NA POTI K TRENERSKI LICENCI
Meta je trenutno na poti k trenerski licenci in prav te dni
vodi lokostrelski tečaj. V društvu si želijo novih članov pa
tudi večje podpore sponzorjev, kar bi razbremenilo člane, ki
morajo sedaj za kritje stroškov občasno seči tudi v svoj žep.
"Lokostrelstvo na splošno ni drag šport. Potreben je začetni
vložek v opremo, ki jo imaš potem dolgo časa, še vedno pa
ostajajo stroški prevoza na tekme, ki so po vsej Sloveniji," je
razložila in dodala, da pogrešajo tudi dvorano, ki bi jo uporabljali v zimskem času.
Meta posebnih načrtov glede športne kariere nima. Kot pravi,
se bo prepustila toku, sicer pa na prvo mesto postavlja študij
delovne terapije. Še preden se je navdušila za lokostrelstvo,
ni trenirala drugih športov, saj so njen prosti čas zapolnjevali
klekljanje in glasbena šola pa tudi delo na domači kmetiji.

Tretji Barbarin tek
V soboto, 25. septembra, ob 11. uri bo v Selcih potekal Barbarin tek,
v spomin na Barbaro Berce, leta 2006 preminulo cvetličarko iz Selc.
Tek, ki je prvič potekal predlani, prireja njena hči Ana Berce z ekipo,
poleg druženja, ki je bilo Barbari v veliko veselje, pa ima še dobrodelno noto, saj bodo zbirali prostovoljne prispevke, ki jih bodo namenili
pomoči potrebnemu posamezniku ali družini. "Gre tudi za to, da iz res
hude izkušnje, kot je smrt mlade osebe, mamice, žene, hčere … nastane nekaj pozitivnega. Vsako leto imam občutek, da je tam in da nas
še po smrti zbira, skrbi za nas in je njena neverjetna energija še vedno
prisotna. Vabimo vas, da ta dan skupaj z nami praznujete, se družite
in se spomnite na izjemno osebo ter da naredimo nekaj dobrega za
sočloveka," je poudarila Ana. Trasa teka je dolga 4,5 kilometra in ima
220 višinskih metrov. "Lahko jo pretečemo, prehodimo ali preplešemo," je dodala. Več informacij je na FB-strani Barbarin tek. A. Š.

Srečanje ekip in nogometašev
Letos poteka že petdeseta izvedba Divje lige v nogometu v Športnem
parku Rovn. "Ob tej priložnosti smo hoteli že organizirati srečanje zadnjih igralcev, vendar smo ga zaradi ukrepov ob koroni prestavili," je
povedal predsednik Športnega društva Selca Brane Bertoncelj. Srečanje ekip in nogometašev, ki so sodelovali v Divji ligi v preteklih petdesetih letih, tako pripravljajo v nedeljo, 19. septembra, od 11. ure dalje.
Udeležencem srečanja bodo izročili manjši priložnostni bilten in jih v
času prireditve povabili na brezplačno točeno pivo. Istočasno bo že
od 9. ure dalje potekal zaključni pokalni turnir Divje lige. A. Š.

Krekova koča – naj koča leta 2021

Poletna sezona 2021 od junija do avgusta je bila za delovno ekipo, ki deluje
pri PD za Selško dolino Železniki, delovna in tako bo tudi še v septembru,
ko bo zaključena. V tem času je bilo izpeljanih nekaj vodenih planinskih tur
pod vodstvom vodnic vodniškega odseka, markacijski odsek in odsek za
varstvo gorske narave sta opravila več akcij na planinskih poteh, uspešno so
bile izvedene štiri rekreativne prireditve, največ dela pa je bilo vloženega v
oskrbovanje Krekove koče na Ratitovcu. Uspeli smo tudi s prijavo na razpis
ministrstva za gospodarstvo, s katero smo pridobili sredstva za obnovo stre
he na Krekovi koči na Ratitovcu. Streho bomo zamenjali v letu 2022.
Ratitovec, na katerega smo opravičeno ponosni vsi občani Selške doline, je
po svoji lepoti, razgledu in cvetju poznan širom po Sloveniji, med obiskoval
ci pa je vedno več tudi gostov iz tujine. Po številu obiskovalcev Selške doline
ga prekaša samo lepo urejen center Soriška planina. Na obe turistični točki
smo občani Selške doline navezani, jih pogosto obiskujemo in zato opravi
čeno pričakujemo vso podporo in pomoč Občine Železniki.
Že od leta 1925, ko so ustanovni člani društva z veliko truda zgradili prvo
planinsko kočo na Ratitovcu, je ta postala priljubljena točka obiskovalcev.
Med drugo svetovno vojno je bila koča požgana, a so prizadevni člani druš
tva že leta 1954 zgradili novo kočo. Naslednje generacije članov društva so
kočo oskrbovale, jo zaradi vse večjega obiska dograjevale, obnavljale in tudi
oskrbovale. Tako je tudi še danes.
V planinskem društvu se trudimo, da bi se tudi današnji obiskovalci Ratitov
ca v koči čim bolje počutili in zadovoljeni zapuščali Ratitovec. Zavedamo se,
da pri tem delamo tudi napake, a vseeno mislimo, da velika večina gostov
zadovoljena zapušča Ratitovec in Krekovo kočo. To dokazuje tudi akcija Sio
la in PZS, ki že sedem let vodita akcijo izbora najboljše koče v sredogorju in
visokogorju. Koča na Ratitovcu spada med visokogorske koče in se že vrsto
let uvršča med najboljših pet. V letošnji akciji, ki je bila zaključena 3. sep
tembra 2021, pa smo po izboru obiskovalcev razglašeni celo za naj kočo v

visokogorju v letu 2021. Na to smo v društvu ponosni, a se hkrati zavedamo,
da se s tem naša odgovornost samo še povečuje.
Omenil sem že, da pri delu nismo popolni, a na nekatere slabosti ne mo
remo vplivati. Občina Železniki je pred dobrim letom uvedla parkirnino
na Prtovču. Uvedla je sodoben elektronski način pobiranja parkirnine brez
pomoči enostavnejšega in vsem poznanega pobiranja parkirnine s parkir
no uro. Tako je urejeno pobiranje parkirnine na večini parkirišč v Sloveniji.
Številni obiskovalci bi jo radi plačali, a jim zaradi zahtevne aplikacije to ne
uspe. Redarska služba namesto nudenja pomoči pridno lepi plačilne naloge
in na ta način polni proračun občine. Razočarani in jezni obiskovalci so slaba
reklama za občino Železniki. V društvu smo prepričani, da Občina Železniki
ni ustrezno uredila načina pobiranja parkirnine, ne kaže pa tudi namena, da
bi še kaj sredstev namenila za izboljšanje cest in urejenost parkirišča.
Alojz Lotrič
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Osmi Rally Železniki
Zadnji konec tedna v juliju je v Železnikih in
okolici potekal osmi Rally Železniki, ki ga je
priredilo Športno društvo Omikron plus. Na
startnem seznamu je bilo 82 posadk, prva
preizkušnja pa se je začela v soboto. Takrat
so bile na sporedu štiri hitrostne preizkušnje, po dve do Podlonka in po dve na Stari
vrh. Preostalih šest je bilo nato še v nedeljo, ko so po trikrat vozili po ovinkih proti

Prepričljivo je slavil Rok Turk s sovoznikom
Vilijem Ošlajem. / Foto: Gorazd Kavčič
Dražgošam in Sorici. Skupno je bil reli dolg
105 kilometrov, na koncu pa je prepričljivo
slavil Rok Turk s sovoznikom Vilijem Ošlajem (Hyundai i20 R5), ki si je že po sobotnih
preizkušnjah zagotovil veliko prednost. Na
koncu je dobil vseh deset hitrostnih preizkušenj, nekatere z zelo veliko prednostjo.
Tako je branilec lanskega naslova Rok Turk
v slovenskem prvenstvu še enkrat pokazal,
da na domači sceni nima pravega tekmeca.
Drugouvrščenega Avstrijca Lukasa Dunnerja
(Škoda Fabia R5) je prehitel za tri minute in
44 sekund. Še najbolj tesen je bil tako boj za
tretje mesto, ki ga je na koncu za pet sekund
dobil Marko Grossi (Peugeot 208 rally4).

Strelsko prvenstvo
V soboto in nedeljo, 11. in 12. septembra,
bo Strelsko društvo (SD) Lotrič Železniki na
strelišču v Ljubljani organiziralo državno
prvenstvo za mešane pare in za mlajše kategorije. Pričakujejo 350 udeležencev. "Od
domačih tekmovalcev v kategoriji mešanih
parov največ pričakujemo od para Klemen
Tomaševič in Anja Prezelj, ki branita naslov
državnih prvakov. Zelo dobri sta ekipi mlajših deklic v streljanju z zračno puško z naslonom in ekipa starejših dečkov s pištolo,
ki se bosta borili za ekipno medaljo. Med
posamezniki pa je vse mogoče. Pustimo se
presenetiti," je dejal Branko Košir iz SD Lotrič Železniki.

Pričakovanja ostajajo enaka
Vse bližje je nova sezona za rokometaše in tudi pri
Rokometnem društvu Alples Železniki je članska ekipa
že začela priprave.
ROK PINTAR
Rokometaše smo obiskali na enem od
treningov in preverili vzdušje v ekipi, za
nekaj besed pa prosili vselej zgovornega trenerja Agrona Šefketija, ki je strnil
misli in pričakovanja pred novo – vsi
upamo, da manj turbulentno – sezono.
Lanska sezona je bila vse prej kot običajna, saj je po zgolj štirih odigranih krogih sledil kar pet mesecev dolg premor
zaradi koronavirusa. Rokometaši Alplesa so tekmo četrtega kroga tako odigrali
tretjega oktobra, tekmo petega kroga pa
dvajsetega marca. S prejšnjo sezono ni
bil zadovoljen niti Šefketi: "Specifična
sezona. Korona. Veliko premora in natrpan drugi del, tekme sreda–sobota–
sreda. Glede na vse skupaj je pravzaprav
enajsto mesto razočaranje, pričakovali
smo veliko več, na koncu pa glede na
vse, kar se je dogajalo, moramo biti zadovoljni tudi z enajstim mestom, saj
smo obstali v ligi."
Z dolgim premorom tudi on ni bil zadovoljen, saj se je ta na igralcih precej poznal:
"Nihče ni vajen tako dolgih premorov,
sploh pa ne med samo sezono. Poznalo
se je na kondiciji, na sami pripravi, na
stiku z žogo, tako da nam premor res ni
dobro del. Tudi v sami igri lahko rečem,
da je bil drugi del bistveno slabši kot prvi,
pet mesecev je res dolga doba."
Že proti koncu sezone se je veliko govorilo o sestavi lig za letošnjo sezono,
nihče pa ni točno vedel, kaj se dogaja.
Tudi pri Alplesu niso vedeli, ali bodo izpadli v 2. DRL ali obstali v 1. B DRL. "Šlo
je v bistvu za komunikacijski šum, na
zvezi sploh niso omenili, da nihče ne
bo izpadel. Dogovorjeno je bilo samo,
da se bo spremenil sistem, saj v prejšnji
sezoni ni igral vsak z vsakim in ne bi
bilo pošteno, da kdorkoli sploh izpade.
Vsi klubi so se strinjali, da vsi obstanemo v ligi, od zveze pa kar nekaj časa nismo dobili nobenega jasnega odgovora,"
nam je pojasnil Šefketi. Negotovost se
je naposled razblinila in članska ekipa
bo še drugo sezono zapored igrala v drugem kakovostnem razredu slovenskega
rokometa.

Pričakovanja pred sezono se niso bistveno spremenila od prejšnjih: "Kot vsako
sezono si želimo obstanka v ligi, če se
ponudi priložnost za kaj več, pa bomo
seveda segli po njej." Že v lanski sezoni
je precej bremena slonelo na igralcih, ki
so posojeni iz Urbanscape Loke in si v
Železnikih nabirajo prepotrebne izkušnje. Vedeti moramo, da imajo v Škofji
Loki precej večji nabor igralcev in da
je v Železnikih bazen igralcev nekoliko manjši. V klubu sicer aktivno iščejo
mlajše igralce in že dolga leta z njimi
zelo dobro delajo, v letošnjem letu pa
so med drugim pridobili tudi štiri nove
licencirane trenerje. Agrona Šefketija
smo vprašali, kje vidi vzrok za manjše

Trener Agron Šefketi o
pričakovanjih pred sezono:
"Kot vsako sezono si želimo
obstanka v ligi, če se ponudi
priložnost za kaj več, pa bomo
seveda segli po njej."
število domačih igralcev. "Največji problem vidim v tem, da se skrajšuje igralna doba rokometašev. Predvsem zaradi
šolskih obveznosti igralci hitreje zaključijo športno pot. Včasih se je večina domačih igralcev šolala v Škofji Loki, sedaj
je tega bistveno manj, mladi odhajajo
študirat v bolj oddaljene kraje, termini
za treninge pa so, kakršni so. Prav zaradi tega smo primorani igralce iskati v
Škofji Loki in bližnji okolici."
Beseda je hitro nanesla tudi na želje po
okrepitvah v prihajajoči sezoni. "Glede
okrepitev je največja želja obdržati jedro
moštva. Zagotovo bo prišlo nekaj novih igralcev, priključili bomo kakšnega
iz mladinskega pogona, nekaj igralcev
je tudi zaključilo aktivno igranje rokometa, večjih pretresov znotraj ekipe pa
ne pričakujemo." Stvar, ki pa si jo vsi v
klubu najbolj želijo, je normaliziranje
razmer, predvsem z vidika gledalcev v
dvorani. Vsi igralci v en glas zatrjujejo,
da si želijo glasne podpore s tribun in že
zdaj vse gledalce lepo vabimo na tekme
Rokometnega društva Alples Železniki.

Sprejem prvošolcev na Osnovni šoli Železniki

Učenci dobro sodelujejo pri nujnih ukrepih
Na Osnovni šoli Železniki znanje nabira 662 učencev, med njimi 67 prvošolcev.
ANA ŠUBIC
Šolarji so zakorakali v novo šolsko leto. Na Osnovni šoli Železniki in njenih podružnicah znanje nabira 662 učencev.
"Letos je število učencev najmanjše, kar se spomnim. Veliko ljudi se iz občine Železniki izseljuje, tako iz mesta kot s
podeželja. Tudi vpis za prihodnja leta ne kaže prav dobro,"
ugotavlja ravnatelj Franc Rant.
V matični šoli v Železnikih je 540 učencev, v podružnicah pa
v Selcih 85, v Sorici 13 ter v Davči in Dražgošah po 12. V Železnikih je šolski prag prvič prestopilo 46 učencev, medtem
ko imajo v Selcih 17 prvošolcev, v Davči dva, v Dražgošah in
Sorici pa po enega. "Prvošolce skupaj s starši smo sprejeli za
vsak oddelek posebej, v Železnikih in v Selcih v šolski telovadnici. Pripravili smo jim slovesen sprejem s kulturnim programom," je pojasnil ravnatelj.
Šolsko leto je s seboj prineslo tudi številne izzive glede poteka izobraževalnega procesa v koronarazmerah. "Šolsko leto
smo začeli nemoteno, učenci zelo dobro sodelujejo tudi pri
izvajanju nujnih ukrepov," jih je pohvalil ravnatelj, ki največ težav pričakuje zaradi nestrpnega odnosa nekaterih
posameznikov do predpisanih ukrepov, medtem ko težav z
učenci ne pričakuje. "Obstaja seveda bojazen, da o morebitnih okužbah učencev ne bomo pravočasno obveščeni, zato
prosim vse starše, da nas o sumu na okužbo učencev takoj
obvestijo. Le tako bomo lahko preprečili napotitev celih oddelkov na šolanje na daljavo," je poudaril.
V šoli pa tudi v Vrtcu Železniki, v katerega je vključenih 230
otrok in še dodatnih 55 v enoto Selca, so po besedah ravnatelja dejavnosti organizirali tako, da se otroci iz posameznih
oddelkov čim manj mešajo. V mešanih skupinah v šoli učenci
nosijo maske, zagotoviti pa skušajo tudi ustrezno razdaljo. Dosledno vodijo tudi sezname prisotnih na posameznih dejavnostih, kar omogoča odkritje tveganih stikov v primeru okužbe.
Eden od ukrepov za zamejitev širjenja covida-19 v šolah je
tudi samotestiranje učencev zadnje triade in dijakov. Ravnatelj je starše o možnosti samotestiranja učencev obvestil
pred začetkom pouka in doslej ni bil seznanjen z negativnimi
odzivi. Domneva pa, da vsi starši niso prevzeli testov, ki so
na voljo v lekarnah, temveč le tisti, ki so za to zainteresirani.
Podaljšano bivanje tudi v letošnjem šolskem letu poteka na
vseh šolah. Po besedah ravnatelja ni bistvenih sprememb v

organizaciji; vse dejavnosti skušajo izvajati kolikor se da običajno. Učence je sicer po vrnitvi v šolo pričakalo gradbišče, saj
v mansardi urejajo dodatne šolske prostore, šolska stavba pa
bo dobila tudi dvigalo. Po podatkih ravnatelja gradbišče dopoldne miruje, dostop do šole pa je skoraj nemoten, zaprtih je
le nekaj parkirnih mest.
Poleti so na šolah izvedli kar nekaj koristnih izboljšav. V Železnikih ter na podružnicah Selca in Sorica so v učilnice napeljali toplo vodo, v telovadnici v Železnikih so obnovili športni
pod, v podružnični šoli Selca so obnovili razsvetljavo, v šoli v
Sorici pa so namestili prezračevalne naprave.
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Hrana ni za
tjavendan
V letošnjem letu smo bili
z otroki iz Vrtca Železniki,
skupina Ptički, vključeni
v projekt Hrana ni za
tjavendan.
ANA PETERNELJ, VZGOJITELJICA
Projekt razpisuje Ekošola, ki je mednarodno uveljavljen program celostne
okoljske vzgoje in izobraževanja, namenjen spodbujanju in večanju ozaveščenosti o trajnostnem razvoju med otroki,
učenci in dijaki skozi njihov vzgojni in
izobraževalni program ter skozi aktivno udejstvovanje v lokalni skupnosti
in širše. S projektom sva s pomočnico
Uršo Mravlja želeli povečati zavedanje
o odgovornem ravnanju s hrano, spodbuditi praktično uporabo neuporabljene
hrane, prikazati pravilen način shranjevanja prehranskih izdelkov ter tako
zmanjšati in preprečiti nastajanje zavržene hrane doma in v šoli/vrtcu.
Projekt smo začeli že jeseni s spoznavanjem pomena zdrave prehrane. Skozi celo šolsko leto smo izvajali različne
dejavnosti, s katerimi bi lahko pripomogli k zmanjševanju ostankov živil in
že pripravljene hrane. O hrani smo se
pogovarjali z različnih vidikov; katera je
nam ljubša in bi jo najraje jedli ves čas,
katera je bolj zdrava in za nas bolj primerna, od kod hrana pride v trgovino,
kako do naših domov, kje jo lahko še
dobimo razen v trgovini … Izdelali smo
zemljevid sveta in na njem označili
našo državo. Ugotavljali smo, od kod je
do nas pripotovalo posamezno živilo, ki
smo ga imeli v vrtcu na jedilniku. Ugotovili smo, da predvsem sadje prepotuje
veliko kilometrov, preden ga lahko zaužijemo, čeprav se nam banane, ananas,
limone in pomaranče zdijo precej domače, običajne in dostopne.
V vrtcu smo začeli tudi merjenje ostankov hrane pri obrokih. Meritve so trajale štiri tedne. Tako smo dobili vzorec,
katera hrana nam pogosteje ostaja.
Razmišljali smo, kako bi to hrano lahko
reciklirali in jo predelali v drugo jed, ki
bi nam teknila. Tako smo se vključili v
Reciklirano kuharijo, ki je predstavljala

Kuharji
del projekta, ki je bil neobvezen. Nastalo
je več novih jedi, pri katerih so otroci z
veseljem sodelovali. S tremi jedmi smo
kandidirali na natečaju. K sodelovanju
smo povabili tudi starše. Sodelovali so
pri Družinskem dnevniku zavržene
hrane. Beležili so svoje jedilnike, merili
ostanke in zapisali, kako so jih porabili.
Zaupali so nam tudi družinske recepte
za jedi, ki jih pripravljajo, ko porabljajo
ostanke. Staršem se za sodelovanje iskreno zahvaljujeva.
Med projektom smo izpolnjevali tudi
Kuhlin dnevnik. Vodil nas je skozi različne dejavnosti; spoznavanje hrane
naših starih staršev, priprava tradicionalne slovenske jedi, učenje deklamacije, petja in plesa, izdelava didaktične
družabne igre, spoznavanje kuhinjskega šolskega osebja in ugotavljanje, koliko živil in katera se skrivajo v neki jedi:
tako smo ugotovili, kaj vse zavržemo z
ostankom jedi.
Počastili smo tudi Dan brez zavržene
hrane, ki poteka vsako leto 24. aprila. V
vrtcu smo praznovali dan prej, na petek.
Na obisk smo povabili vodjo kuhinje g.
Igorja Marina. Povedal nam je veliko
zanimivih stvari v povezavi z delom v
kuhinji, organizacijo, ostanki hrane …
Zaplesali smo kuharski ples in se posladkali s sladoledom, ki smo ga pripravili sami iz ostanka vaniljevega jogurta.
Projekt smo predstavili tudi na hodniku v vitrinah pred knjižnico v šolskih
prostorih.
Za izvedbo projekta Hrana ni za tjavendan smo dosegli prvo mesto v kategoriji
vrtcev in prve triade osnovnih šol. Za
nagrado smo prejeli bona podjetja Lidl v
vrednosti 30 evrov in 300 evrov. Manjši
bon smo porabili za priboljške otrokom,
večjega pa bomo porabili za nakup didaktičnih sredstev za potrebe vrtca.

POLENTNO-ZELENJAVNE TORTICE
Sestavine: polenta od prejšnjega dne, 3
kom korenčka, 3 šalotke, 4 stroki česna,
2 papriki, 2 bučki, 2 paradižnika, sol,
origano, olje, mocarela, sir
Postopek: Zelenjavo smo najprej oprali,
nato smo jo narezali na kocke. Na olju
smo prepražili šalotko, dodali nasek
ljan česen. Ko je zadišalo, smo dodali
zelenjavo, narezano na kocke (najprej
paradižnik, nato ostala zelenjava). Premešali smo, popražili, dodali začimbe
in dušili približno 15 minut. Odstavili
smo ponev ter zelenjavo preložili v keramično posodo.
Sestavljanje tortic:
V pekaču za kolačke je vsak otrok sestavil svojo tortico: žlico polente je oblikoval v posodico, vanjo dodal žlico zelenjavnega nadeva in košček mocarele
ter pokril s sirom. V pečici smo jih pekli
15 minut na 200 stopinj Celzija.

Priprava polentno-zelenjavnih tortic
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Trajnostna mobilnost
Vrtec Železniki se je v šolskem letu
2020/2021 vključil v projekt Trajnostna
mobilnost.
BARBARA TAVČAR, VZGOJITELJICA

Igra Zgodba o belih zajčkih
povezali in nadgrajevali. Ob začetku projekta niso razumeli pomena trajnostne mobilnosti in pomena spremembe
potovalnih navad ter aktivne oblike prihoda v vrtec. Sprva
jim je bilo prijetno, če so se lahko v vrtec pripeljali z avtom.
Med aktivnostmi so spremenili svoje mišljenje in sami
spodbujali starše k aktivnemu načinu prihajanja v vrtec.
V času izvajanja projekta je bilo pogosto opaziti, da so otroci
usvojili pomen trajnostne mobilnosti. Za podporo pa smo
hvaležni tudi staršem, ki so se vključili v projekt. V prvotnem načrtu je bilo načrtovano nekaj skupnih aktivnosti
s starši, ki bi pripomogle še k večji trajnostni mobilnosti.
Žal se aktivnosti zaradi epidemiološke slike ni dalo izvesti,
kljub temu pa so nas starši v projektu podprli.
Želimo si, da bodo otroci tudi v prihodnje radi prihajali v
vrtec na trajnosten in aktiven način.

ŽIGA JAMNIK PIANO
ŠOLA KLAVIRJA IN
ELEKTRICNIH
KLAVIATUR
ZA OTROKE IN ODRASLE
VPIS V ŠOLSKO LETO 2021 / 2022

LOKACIJA: Stara cesta 2
(bivši Tehnik), Škofja Loka.
Poglej uporabne vsebine na:
Žiga Jamnik Piano
Vec informacij na: 040 295 995

ŽIGA JAMNIK S.P., VIRMAŠE 116, ŠKOFJA LOKA

V projektu sta aktivno sodelovali dve skupini. Kljub nepredvidljivemu času smo bili ob koncu leta veseli, da nam je uspelo
uspešno zaključiti vse dejavnosti in usvojiti pomen trajnostne
mobilnosti. S projektom smo želeli prispevati k spreminjanju
potovalnih navad in posledično k zmanjševanju motoriziranega prometa v okolici vrtca ter prispevati k zmanjšanju obremenitev na okolje in spodbujati gibanje otrok.
Glavna aktivnost projekta je bila igra Beli zajček. S pomočjo
te igre se tematika trajnostne mobilnosti v vrtce prenese prek
zgodbice o belem zajčku, katerega kožušček je umazan zaradi
izpušnih plinov avtomobilov. Namen igre je očistiti zajčkov kožušček, to pa lahko otroci naredijo z vsakim okolju prijaznim
in varnim načinom prihoda v vrtec (pešačenje, kolesarjenje,
vožnja s skirojem ali poganjalcem, uporaba javnega potniškega prometa). V ta namen smo vzgojiteljice posnele lutkovno
predstavo, ki so si jo otroci iz celega vrtca z veseljem večkrat
ogledali in jim je predstavila problematiko projekta. V določenem časovnem obdobju smo nato beležili okolju prijazne in
varne prihode in odhode v vrtec ter čistili kožuščke zajčkov.
Poleg igre Beli zajček so otroci z vzgojiteljicami sodelovali tudi
v drugih zanimivih dejavnostih, preko katerih so spoznali pomen trajnostne mobilnosti. Pripravili smo orientacijski pohod,
ki nas je pripeljal do gozdne jase, na kateri smo našli belega
zajčka (lutko), ki smo ga odnesli v vrtec in nas je spremljal pri
vseh aktivnostih. Dnevno smo se odpravili na sprehod v okolici
vrtca in opazovali promet, se orientirali in iskali rešitve, kako
bi lahko še dodatno poskrbeli za varnost pešcev v kraju.
V vrtec smo povabili policistko, ki se je z nami odpravila na
krajši sprehod in nam pokazala, na kaj moramo biti kot udeleženci v prometu še posebej pozorni. Seznanili smo se s prometnimi označbami in predpisi, ki smo jih opazili na sprehodih
po okolici. V vrtec smo povabili tudi reševalca, ki nam je predstavil svoj poklic in reševalno vozilo.
Izdelali smo družabno igro Naša najljubša pešpot. Otroci so izbrali najljubšo pot, ki nas pripelje do igralnega kotička v gozdu.
S pomočjo vizualizacije smo izdelali načrt poti. Nato smo se
odpravili na teren, kjer smo dopolnili pomembne značilnosti v
načrtu. Oblikovali smo pravila igre in glede na svoja neposredna opažanja na sprehodu določili naloge.
Razmišljali smo tudi, kako bi parkirišče pred vrtcem preuredili
v bolj varno. Izdelali smo celo maketo parkirišča, na katerem
smo označili kritične točke. Skupaj z otroki smo ugotovili, da
nam za varno prečkanje parkirišča do vrtca manjka pločnik.
Otroci so se z maketo igrali in utrjevali pomen pravilnega
vedenja in varnosti na parkirišču. S skupnimi ugotovitvami
otrok in vzgojiteljic ter podanimi predlogi smo seznanili tudi
Občino Železniki.
Otroci so se na aktivnosti odzvali zelo pozitivno. K dejavnostim so vedno pristopili z navdušenjem. Z raznimi vprašanji
so iskali nova znanja in dejavnosti ter jih med seboj smiselno
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Planinske dogodivščine
V preteklem šolskem letu smo se v
Antonovem vrtcu odločili, da z otroki čim
več časa preživimo v naravi, zato smo
organizirali planinsko izletništvo.
MARJETA NASTRAN
Veseli smo, da nam je kljub epidemiji uspelo izpeljati pester
planinski program za predšolske otroke. Otrokom smo želeli
približati naravne lepote, ki jih ponuja naša Selška dolina.
Sprva smo kondicijo pridobivali na vzpetinah v bližini vrtca. Za pokušino smo se povzpeli do televizijskega oddajnika.
Otroci so bili navdušeni. Nagrajeni smo bili z razgledom do
zasneženih Karavank.
Pomladi smo se podali na Snegovnik, kjer so postavili drog
s slovensko zastavo ob 30-letnici slovenske samostojnosti in
evharistični križ. Na tej poti smo se ustavili na razgledni točki, kjer smo v nižavi zagledali naš vrtec z okolico.
Na naslednjo planinsko dogodivščino smo se z avtobusom
odpeljali v Dražgoše, nato pa peš na Sveti križ. Pot je bila polna presenečenj, saj smo sledili nalogam, ki nam jih je pripravila teta Pehta. V knjižice, ki so bile pripravljene v ta namen,
smo lepili nalepke z ustreznimi sličicami in tako skozi igro
spoznavali travniške in zdravilne rastline. Na Svetem križu

PRIDRUŽITE
SE NAM NA DELOVNEM MESTU

Delo obsega čiščenje poslovnih prostorov (pisarne,
čajne kuhinje, hodniki in sanitarije), čiščenje
garderob in sanitarij.

Planinski izlet na Soriško planino
nas je obiskala teta Pehta s svojimi zeliščnimi in gozdnimi
dobrotami. Mi smo jo razveselili s pesmijo in dobro voljo.
Za zaključek smo organizirali izlet na Soriško planino s pohodom. Ko smo stopili z avtobusa, se nam je odprl lep pogled na
travnata pobočja okoliških vrhov. Peš smo se podali po markirani poti v smeri Možica. Počasi smo se zložno vzpenjali po
robu pašnika Soriške planine. Srednja skupina se je usmerila
po krajši poti proti Lajnarju. Vreme nam je bilo naklonjeno,
sonce nas je prijetno grelo in lahko smo uživali v lepi naravi
in občudovanju pašnika, kjer se je pasla živina. Na poti smo
spoznavali prelepo gorsko cvetje. Pot smo si krajšali s pesmijo in vriskanjem. Cilj starejše skupine je bil Kor, ki smo ga z
lahkoto osvojili, saj so otroci skozi leto pridobili veliko kondicije. Otroško radovednost so seveda zelo pritegnili bunkerji
v bližnji okolici, lep razgled na vrhu pa je segal na vse strani,
vse tja do Triglava.
Naše pohodniške izlete smo za spomin fotografirali in strnili
v knjižico z naslovom Planinska doživetja, ki jo je vsak otrok
dobil za spomin in morda motivacijo za odhod otrok v naravo
tudi s starši.
S pohodniškimi dejavnostmi se otrok seznani s hojo, z okolico domačega kraja in z bližnjimi vzpetinami. Ob tem otrok
razvija vztrajnost, plemenitost, gibalno spretnost in vedoželjnost. Poleg tega z gibanjem razvija in spodbuja miselne
procese.
Celotna planinska dejavnost vrtca v naravi otroku omogoča
čudovite možnosti gibanja, igranja, druženja z vrstniki, raziskovanja, doživljanja in spoznavanja narave, zato si želimo
planinskih doživetij tudi v prihodnje.

DOBROVITA D.O.O., TBILISIJSKA ULICA 87, LJUBLJANA

DELOVNIK TRAJA 6 UR DNEVNO, 30 UR TEDENSKO
DELO OD PONEDELJKA DO PETKA V POPOLDANSKEM ČASU
ZAPOSLUJEMO TUDI OSEBE S STATUSOM INVALIDA
Dobrovita smo socialno usmerjeno podjetje. Zadovoljni zaposleni in
naročniki so naš cilj. Z delom boste pridobili kvalitetno uvajanje na
delovno mesto, delo v prijetnem kolektivu ter veliko izkušenj.

Oglejte si našo spletno stran: www.dobrovita.com

Za dodatne informacije ali prijavo na delovno mesto nas
kontaktirajte:

Telefonska številka: 031 316 245 - Staša
ali 08 20 22511 - Maša
elektronski naslov: zaposlitev@dobrovita.com

Fotografije pohodniških izletov smo strnili v knjižico Planinska
doživetja.
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Počitniški dnevi
v Dražgošah
AJDA PETERNELJ, ANIMATORKA
Mladi člani Kulturno-turističnega društva in Športnega društva Dražgoše smo
se letos spet zbrali in v zadnjih dneh
počitnic pripravili Počitniške dneve za
osnovnošolce. Družili smo se tri dni, od
srede, 25., do petka, 27. avgusta.
V sredo smo se zbrali na igrišču za šolo
v Dražgošah, kjer smo slikali na škarpo
in streljali z lokom. Nato smo se s kolesi
podali po Dražgošah in si ogledali vaške
znamenitosti. Vmes smo se posladkali s
sladoledom, potem pa smo se vrnili nazaj na igrišče, kjer smo igrali nogomet
in med dvema ognjema. Drugi dan je bil
obarvan pohodniško. Z igrišča smo se
odpravili do Svetega Mohorja. Tam smo
pomalicali in se nato čez Blata in mimo
lajške cerkve vrnili nazaj na igrišče.
Med vračanjem smo se na jasi šli 'skrivat' in igro ravbarji in žandarji. Igri smo
se pridružili tudi animatorji. Ko smo se
vrnili, smo druženje zaključili s pico.

Počitniški dnevi so zelo hitro minili. Prihodnje leto bomo to zabavno dogodivščino spet ponovili.
Zadnji dan nam je malce ponagajalo
vreme, vendar se s tem nismo preveč
obremenjevali.
Dobili smo se zjutraj in si ogledali risanko o Petru Zajcu, igrali smo družabne igre in namizni tenis. Ta čas je izza
oblakov že pokukalo sonce in posušilo
igrišče. Sestavili smo tri ekipe, ki so se
pomerile v štafetnih igrah in preizkusile svoje spretnosti. Utrujeni in lačni
smo si po igri privoščili slastne pala-

činke. Po odmoru smo odigrali še nekaj
iger med dvema ognjema.
Tako kot vsako leto so tudi letošnji Počitniški dnevi minili zelo hitro. Zadnje
dni počitnic smo tako izkoristili za druženje in zabavo, ki nam jo je vsem, tako
otrokom kot animatorjem, v zadnjem
letu zelo manjkalo. Prepričana sem,
da smo otroci in animatorji uživali in
bomo prihodnje leto to zabavno dogodivščino spet ponovili.
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Skavtski tabori
Skavti se julija podamo na poletne tabore,
ki so vrhunec skavtskega leta.
ZALA PREVC, IGRIVA PUMA
Naši najmlajši so se letos skupaj z voditelji podali na tabor v
Sečovlje. Tam so skozi zgodbo Krudovih spoznavali življenje v
prazgodovini, dobili pogum, da stopijo izven svoje cone udobja, rasli v odnosu do svojih prijateljev in do Boga. Obiskali
smo tudi piranski Pomorski muzej ter se odpravili na izlet do
uro hoje oddaljene plaže, tam pa smo si privoščili zasluženi
skok v morje. Tabor smo končali z obljubami, na katerih smo
medse uradno sprejeli devet novih članov.
Izvidniki in vodnice, naša starejša skupina, pa so se odpravili na Notranjsko. Tam so zavihali rokave in na obrežju reke
Cerkniščice postavili taborne zgradbe. Med tednom so pod
vodstvom kapitana Jaka Vrabca osvajali širna morja, kuhali
na ognju in preizkušali svoje sposobnosti orientacije. Tudi na
tem taboru se je naša skavtska družina povečala, in sicer za
kar 19 članov, ki so bili 'ovenčani' z rdeče-sivo-črno rutko, ki
predstavlja simbol vseh skavtov v Železnikih.
Naši najstarejši pa so tabor začeli v Semiču, od koder so se peš
podali proti Črnomlju. Hojo so nadaljevali ob reki Kolpi, precejšen del poti pa so premagali na raftih. O njihovem taboru
je naša skavtinja Nika Tolar zapisala tole: "Vsaka nevihta ima

Volčiči in volkuljice na Tartinijevem trgu v Piranu
zadnjo kapljico, vsaka knjiga zadnjo stran, vsaka baterija
zadnji procent, in čeprav se oblaki razblinijo ter knjigo zapreš, se ti v srce vtisnejo besede in na koži še ure odmevajo
dežne kapljice. Vse to postane del tebe in vpliva na to, kako
boš v prihodnosti krojil svojo življenjsko pot. Skavtstvo je
del mene. Del mene je postal vlak, ki pelje do Bele krajine,
stokrat preigrana igra Exploding Kittens, reka Kolpa, nahrbtnik, ki tehta malo manj kot polovico moje lastne teže, raftanje in žgoče sonce. V očeh se še zdaj svetijo zvezdni utrinki
in v ušesih odmeva pesem obljube. Moja je zdaj tudi neverjetna izvirnost dragih soklanovcev in njihovega neusahljivega smisla za humor (NE, TVOJ!), v srce pa so se mi vžgali
globoki pogovori, zgovorni pogledi, spontan smeh in Božji
mir, ki nas je spremljal na poti. Moja je tudi zadnja kapljica
tiste kratke plohe dežja ob treh ponoči, zadnje besede knjige
Alkimist in zadnji procent že drugi dan umirajočega telefona. Vem pa, da to ni bila moja zadnja pot, in nestrpno že
pričakujem naslednjo!"
S poletnimi tabori smo zaključili to skavtsko leto, v šolske
klopi pa se vračamo bogatejši za mnoga nova prijateljstva,
skavtske veščine in neprecenljive spomine na skupaj preživete dogodivščine. S srečanji pa spet začnemo oktobra in
vabimo vse ljubitelje norih pustolovščin, stare od osem do
dvajset let, da na spletni strani Železniki 1 izpolnijo prijavnico in se nam pridružijo v novem skavtskem letu! Ostale
informacije bodo zaradi spremenljivih epidemioloških razmer sporočene naknadno. Dodatne informacije lahko dobiš
pri voditeljici Luciji Tolar po e-pošti lucija.tolar@gmail.com
ali po telefonu številka 041 289 796. Se vidimo!

Izvidniki in vodnice z Jako Vrabcem na 'plovbi' po Notranjskem
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Oratorij v Selcih
Med 16. in 21. avgustom je
v Selcih potekal oratorij.
Udeležilo se ga je 150 otrok,
zanje pa je skrbelo 44
mladih animatorjev.
MAJA DEMŠAR

S pohoda na Sv. Križ
Letos je bila izvedba oratorija za nas še
posebej velik izziv. Že v pripravi smo
razmišljali o več možnih scenarijih. Na
samem oratoriju smo upoštevali aktualne smernice, od PCT-pogoja za animatorje do razkuževanja. Lansko leto so se
ukrepi zaostrili tik pred našim oratorijem in ga na žalost nismo mogli izvesti,
zato smo letos še posebej veseli in ponosni, da nam je uspelo otrokom popestriti zadnje tedne poletnih počitnic.
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nost, zmernost, evharistija, dobrosrčnost in večnost. O tem smo se pogovarjali na katehezah in razmišljali, kje se
s temi vrednotami srečujemo v vsakdanjem življenju. Otroci so bili najbolj
navdušeni nad delavnicami, na katerih
so lahko pokazali svojo ustvarjalnost.
Oratorij pa ne bi bil oratorij brez velikih
iger, v katerih smo istočasno sodelovali
vsi udeleženci in kot ena skupina zaključili vsak oratorijski dan.
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Geslo letošnjega oratorija je bilo Originalen.sem. Spoznavali smo mladega
svetnika Carla Acutisa, ki nas je navduševal s svojo dobrosrčnostjo, vedoželjnostjo in preprostostjo. Eden njegovih
znanih citatov je: "Vsi ljudje so rojeni
kot originali, a mnogi umrejo fotokopije." Čez celoten teden smo ob različnih
aktivnostih spoznavali, da je prav vsak
izmed nas originalen in da nas ima Bog
rad takšne, kot smo.
Oratorijske dneve smo začenjali s petjem in molitvijo, nato pa je sledila
dramska igrica, ob kateri smo skupaj
s Carlom vsak dan razmišljali o eni
izmed vrednot: originalnost, vedoželj-

n

4220 Škofja Loka, Reteče 46, T: 21 513 251, GSM: 041 335 841
kljucavnicarstvo-marceta@gmail.com

I z d e l u j e m o i n m o n t i ra m o
ra z l i č n e ko v i n s ke
ko n s t r u kc i j e –
p o c i n k a n e, b a r v a n e t e r
n e r j ave če i z ve d b e.
ZAPOSLIMO OSEBO Z VOLJO DO DELA V PROIZVODNJI IN NA TERENU
TER AMBICIOZNO OSEBO ZA VODENJE PROIZVODNJE.
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Po neandertalčevih sledeh
Letošnje poletje smo taborniki Rodu zelene sreče svoja domovanja ponovno zamenjali
za šotore.
LAURA RANT
Postavili smo jih v Kazarski grapi, v vasi Bukovo, ki se nahaja nedaleč od Cerkna. Teden dni dogodivščin nas je ponesel
skozi časovni stroj v prazgodovinsko kameno dobo. V čas brez
elektronskih naprav, kjer je šola zabavna in poteka v naravi,
ne glede na vreme.
Starejši udeleženci – gozdovniki in gozdovnice – so se na časovne spremembe prilagajali počasi, zato so se do tabornega
prostora odpravili kar peš iz domačega mesta Železniki. Kljub
dežju, ki je bil naš vztrajni spremljevalec na tridnevnem 'hajku', smo prvi dan premagali višinske metre in uspešno osvojili Blegoš. Drugi dan pohodnega tabora nas je vodil mimo
partizanske bolnišnice Franja, kjer smo srečali tudi ranjene
vojake, na katerih smo potrenirali znanje prve pomoči. Nekaj
sonca nas je razveselilo šele zadnji dan, zato smo ga izkoristili za namakanje v Idrijci.
Medvedke in čebelice, mlajše udeležence, pa je do tabornega
prostora pripeljal avtobus.
Začelo se je s pomembno zgodovinsko prelomnico, odkritjem
kolesa, ki je revolucionarno vplivala na razvoj prazgodovinskih plemen na področju Kazarske grape. Plemena so najprej
opravila tečaj za 'frčacikel' (napravo, ki je danes najbolj podobna samokolnici), nato pa začela razvijati pra-avtomobile

Šotore smo postavili v Kazarski grapi, v vasi Bukovo, ki se nahaja
nedaleč od Cerkna. / Foto: Luka Galjot

Utrinek z letošnjega taborjenja / Foto: Luka Kavčič
na človeški pogon. Tekmovalna plemena pa seveda niso razvijala le svojih inženirskih sposobnosti, pomerila so se tudi v
modnih kreacijah za prazgodovinske dejavnosti, ustvarjanju
fosilov, športnih igrah in se podala na progo preživetja. Seveda to ne bi bilo mogoče, če ne bi starešine plemen vsakodnevno prenašale svojih modrosti o preživetju v naravi in drugih
uporabnih taborniških spretnosti na mlajše.
V večernih urah pa so se plemena zbrala skupaj in ob ognjišču urila svoje raskave glasove v polifoniji taborniških pesmi.
Glasno petje je odganjalo strašljivo Divjo babo, ki je po strminah Kazarske grape iskala svojo izgubljeno koščeno piščal.
Poleg iskric večernega ognja so se vžgale tudi iskrice ljubezni,
ki smo jih zapečatili na pra-porokah.
Zadnji večer, po slavnostnem 'šmornu', smo med svoje vrste
sprejeli nekaj novih tabornikov in tabornic. V prazgodovini
teden dni lahko mine tako hitro, kot bi mignil.
Konec taborjenja zaznamuje konec taborniškega leta. Mi pa
se že pridno pripravljamo na novo – prijavnice za vpis k tabornikom najdete na spletni strani rzs.taborniki.si, bliža se
tudi oktobrska občinska orientacija. Poleg tega smo spet primorani v iskanje novih prostorov, kjer bi lahko v čim bolj optimalnih pogojih skladiščili našo opremo. Bralce, ki bi imeli
kakšen koristen nasvet, lepo prosimo, da nas kontaktirajo.

Rodile so: Maja Bogataj iz Železnikov Maja, Julija Sušnik iz Železnikov Mašo, Tina Habjan
Lavtar iz Selc Lilo, Magda Štibelj iz Železnikov Izo, Marija Šilc iz Martinj Vrha Julijo, Tanja
Demšar iz Podlonka Nino, Nataša Lotrič iz Železnikov Žana, Nika Potočnik iz Davče Julijo,
Kaja Koblar iz Železnikov Črta, Tina Benedik iz Dražgoš Lovra, Hana Tavčar iz Spodnjih Danj
Marino, Tjaša Rant iz Železnikov Jerco, Jana Bevk s Prtovča Zalo, Tea Rakovec iz Dolenje vasi
Gala, Saša Česen iz Železnikov Tineta in Mateja Gasser iz Zabrda Angeliko.
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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Prireditve v septembru in oktobru
Petek, 10. 9. 2021 • Muzej Železniki, ob 18. uri

Četrtek, 30. 9. 2021 • Krajevna knjižnica Železniki, ob 19. uri

RAZSTAVA FOTOGRAFIJ, FOTOGRAF LAN MOHORIČ BONČA

VEČER OB POVEDKAH – NE VEM, ČE JE BILO RES, TAKO SO MI POVEDALI

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

Muzejsko društvo Železniki, T: 04 51 47 356

Nedelja, 12. 9. 2021 • Sorica, ob 16. uri

Sobota, 2. 10. 2021 • Muzej Železniki, ob 10. uri

POZDRAV JESENI

DNEVI EVROPSKE KULTURNE DEDIŠČINE – PREDSTAVITEV ZUNANJE
MUZEJSKE ZBIRKE: KANGLE ZA MLEKO

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

Muzejsko društvo Železniki, T: 04 51 47 356

Sobota, 18. 9. 2021 • Bazen Železniki, ob 20. uri

Sreda, 6. 10. 2021 • Krajevna knjižnica Železniki, ob 17. uri

VIDRA NI RIBA: TRETJI KANU

DELAVNICA ZA OTROKE – OBVEZNE PRIJAVE (SAŠA AMBROŽIČ)

Kulturno društvo Rov Železniki W: www.rov-drustvo

Knjižnica Železniki, T: 04 51 01 490, E: zelezniki@knjiznica-skofjaloka.si

Nedelja, 19. 9. 2019 • Davča, ob 10. uri

Četrtek, 7. in 21. 10. 2021 • Krajevna knjižnica Železniki, ob 17. uri

POHOD PO DAVČI

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

Turistično društvo Davča, T: 041 350 240
Nedelja, 19. 9. 2021 • Športni park Rovn, ob 11. uri

Knjižnica Železniki, T: 04 51 01 490, E: zelezniki@knjiznica-skofjaloka.si

SREČANJE EKIP IN NOGOMETAŠEV, KI SO SODELOVALI NA DIVJI LIGI
V PRETEKLIH 50 LETIH

Sobota, 9. 10. 2021 • pred Pošto Železniki, od 8. do 12. ure

Športno društvo Selca, W: www. sdselca.si, T: 041 746 406, 031 611 115

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

TEDEN PODEŽELJA NA LOŠKEM: TRŽNICA DOMAČIH DOBROT

Petek–nedelja, 24.–26. 9. 2021 • Zali Log – parkirišče gostilne Pri Slavcu
PRAZNIK ZELJA
Kulturno turistično društvo Zali Log, E: ktd.zalilog@gmail.com
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Renault priporoča
Renault priporoča

leto ali 100.000 km, karkoli se zgodi prej. Brezplačni redni servis velja 5 let ali 100.000 km, karkoli se zgodi prej. **Renault Financiranje ni pogoj za pridobitev paketa zimskih pnevmatik. Več informacij o ponudbi, nakupu in pogojih nakupa je na voljo na renault.si.

www.renault.si
www.renault.si

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

www.renault.si

Renault priporoča
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Vaš trgovec
KRANJUREAL,
AH REAL,
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d. o. o., PE Remont Kranj
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15 Kranj,
223 04 2015 223
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renault.si

www.renault.si

AVTOHIŠA REAL, D.O.O., VODOVODNA CESTA 93, LJUBLJANA

vključenim bonusom staro za novo*

AVTOHIŠA REAL, D.O.O., VODOVODNA CESTA 93, LJUBLJANA

2.800
€
z Renault financiranjem in

IŠČETE NOVO ZAPOSLITEV?

PRIDRUŽITE SE EKIPI DOMEL
Vabimo vas, da se nam pridružite na lokacijah v Železnikih in Škofji Loki.
Iščemo nove sodelavke ali sodelavce na prostih delovnih mestih:

proizvodni delavec
strokovni tehnični kader
Več informacij najdete na spletni strani
https://www.domel.com/sl/podjetje/zaposlitev/prosta-delovna-mesta
Če želite postati del uspešne ekipe, oddajte prijavo skupaj z življenjepisom na
https://prijave.domel.com/
Domel, d.o.o., Otoki 21, 4228 Železniki, Slovenija, Tel.: +386 4 51 17 100, www.domel.com, e-mail: info@domel.com,

