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V PGD Selca so načrtovali, da bo izkop za 
gasilski dom na zemljišču, znanem kot 
Štefanov vrt, izveden že v začetku sep-
tembra, a jim je slabo vreme prekrižalo 
načrte. Izvajalec, podjetje Anton Bernik, 
s.p., se bo ta ali prihodnji teden lotil iz-
kopa, sledilo bo nasutje in gradnja opor-
nega zidu pri glavni cesti, nato pa bodo 
gasilci izdelali temeljno ploščo, na kateri 
bo domači podjetnik Blaž Pohleven čez 
dober mesec začel graditi dom.
Pohleven je bil edini, ki se je prijavil na 
občinski javni razpis za izgradnjo lesene 
konstrukcije. Dom bo namreč zgrajen po 
tehnologiji križno lepljenega lesa. "Veseli 
smo, da bo dom postavil domač izvajalec, 
ki mu popolnoma zaupamo," pravi predse-
dnik PGD Selca Matija Nastran in napove-
duje, da bodo v ponedeljek, 20. novembra, 
iz Avstrije prispeli tovornjaki s slovenskim 
lesom, obdelanim pri naših severnih sose-
dih. Selški podjetnik naj bi dom postavil v 
enem tednu. Občina bo poskrbela za kon-
strukcijo do strehe, slednja bo že v domeni 
gasilcev, prav tako tudi nadaljnja gradnja. 
Gasilci upajo, da bodo prihodnje leto že v 
novih prostorih, kdaj se bodo selili, pa je 
odvisno predvsem od tega, kako uspešni 
bodo pri zbiranju sredstev.
Za dom, ki je ocenjen na 370 tisoč evrov, 
jim bo občina letos in prihodnje leto 
prispevala 200 tisoč evrov, preostalo pa 
morajo zagotoviti sami. Ker nameravajo 
veliko del opraviti sami, se bo njihov vlo-
žek zmanjšal, a privarčevanih 120 tisoč 
evrov, ki so jih zbrali z lastnim delom, 
veselicami in donacijami, ne bo zado-
ščalo. Načrtujejo že naslednjo veselico, 
ki bo prihodnjo soboto, 21. oktobra, in 
upajo, da jo uspešno spravijo pod streho, 
saj bo nastopila skupina Mambo kings. 

Devetega februarja pa bodo priredili Ga-
silski večer z Ansamblom Saša Avsenika 
in Modrijani.
Upajo pa tudi na prispevke krajanov Selc, 
Dolenje vasi, Golice, Kališ, Lajš, Topolj in 
Zabrekev. Načrtujejo dve nabirki. Glede na 
višino manjkajočih sredstev so se odločili, 
da bodo po gospodinjstvih letos in priho-
dnje leto zbirali po sto evrov. "Zavedamo 
se, da bo vsak prispeval po svojih zmožno-
stih. Razumemo, da je znesek za nekatere 
previsok. Meni se ni še nihče pritožil, so pa 
nekateri drugi že slišali, da je bilo ponekod 
malo nejevolje. Prepričan sem, da imamo 
podporo ljudi, če bi čutili, da ni tako, se 
tega niti ne bi lotili," pravi Nastran.
Nadejajo se tudi podpore sponzorjev, nji-
hov cilj pa je, da so v novem domu pri-
hodnje leto pred zimo. "V obstoječem 
domu nastaja škoda na opremi. Vlage je 
tako veliko, da pozimi ob odhodu na in-
tervencijo oblečeš mokro obleko," je poja-

snil. Namesto dveh garaž bodo v novem 
domu imeli na voljo tri, v pritličju bodo 
še drugi prostori za gasilce, skladišče in 
komandna soba, v medetaži bosta sej-
na in klubska soba, nad garažami pa bo 
približno 120 kvadratnih metrov velika 
dvorana. V domu dimenzije 14 x 17,5 me-
tra bo 610 kvadratnih metrov neto tlo-
risnih površin. "Za gasilsko dejavnost 
ni nujno, da se dom takoj izdela v celoti. 
Poleg urejene okolice sprva potrebujemo 
le še garaže in ogrevanje, ostale prostore 
pa lahko urejamo postopoma, če nam bo 
zmanjkalo sredstev," je pojasnil Nastran.  
Na zemljišču pri domu bodo lahko izvajali 
vaje, tudi delo z gasilsko mladino bo precej 
lažje. Dom bo na voljo tudi drugim uporab-
nikom, ki bodo lahko uporabili dvorano 
in sejno sobo, mladim pa bo namenjena 
klubska soba. "Želimo si, da dom ne bo v 
uporabi samo ob intervencijah, ampak da 
bo dejansko zaživel," je še dejal Nastran.

Gasilski dom bodo postavili novembra
Selški gasilci se lotevajo izkopa za gasilski dom, postavljati pa ga bodo začeli 
predvidoma 20. novembra. V soboto, 21. oktobra, vabijo na veselico z Mambo kingsi.

Selški gasilci že težko čakajo novi dom, saj je obstoječi dotrajan in premajhen, nima ne 
ogrevanja ne sanitarij ...
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Izvedba projektov, ki si jih je Občina Že-
lezniki zadala za letošnje leto, gre počasi 
h koncu, še vedno pa poteka nekaj večjih 
investicij. Občani ta čas najbolj občutijo 
gradnjo pločnika v spodnjem delu Stude-
na, kjer je na regionalni cesti postavljena 
tudi polovična zapora. Do konca meseca 
naj bi bila dela vendarle končana, pred 
tem pa so na tem območju zgradili tudi 
fekalno kanalizacijo. Ob gradnji pločnika 
bodo sicer prestavili tudi avtobusno po-
stajo, ki je tik za ovinkom iz smeri Selc, 
da bo bližje naselju, druga postaja pa bo 
ostala na obstoječi lokaciji. Med njima 
bodo zarisali prehod za pešce.
Prav tako še vedno poteka tudi največja 
letošnja občinska investicija, 189 tisoč 
evrov vredna rekonstrukcija dotrajanega 
odseka Sivar–Logar proti Megušnici. Ta 
teden so na tem odseku izvedli še hidro-
izolacijo obnovljenih mostov, ki jo je ovi-

ralo slabo vreme, do konca meseca pa naj 
bi slab kilometer ceste tudi asfaltirali, je 
napovedal občinski referent za komuna-
lo Darko Gortnar. Ta čas poteka tudi gra-
dnja nadomestnega mostu na javni poti 
iz Dražgoš proti cesti Rudno–Rovtarica, 
zaradi česar bo do 4. novembra na cesti 
Dražgoše–Podstan popolna zapora.
Pretežen del investicij pa je že pod streho. 
Plavalni bazen v Železnikih ima po novem 
prenovljene garderobe in vhodno avlo. 
Poleti so obnovili streho nad jedilnico OŠ 
Železniki, poleg tega so v jedilnici obnovili 
tudi tlak in zamenjali radiatorje. Telova-
dnica je dobila nove luči, v osrednjem delu 
šole pa so zamenjali dotrajana okna in iz-
vedli manjkajoči fasadni ovoj. Obnovili so 
tudi streho davške šole. Rekonstruirali so 

strm odsek Gotnar–Kovač v Podlonku in 
lokalno cesto Ravne–Šurk. Na Jesenovcu 
so zgradili pločnik in pripravili vse po-
trebno za postavitev javne razsvetljave, 
za katero pa v letošnjem proračunu ni 
denarja. Zgradili so grbino za umirjanje 
prometa na Otokih pri mostu za Racovnik 
in izvedli letošnji program asfaltiranja 
krajših odsekov občinskih cest. Obnovili 
so vodovod od Logu do ribogojnice, ure-
dili javno razsvetljavo na Rudnem in pod 
hišo Rudno 28 sanirali usad. Zamenjali so 
tudi enajst svetilk skozi naselje Na Kresu 
v smeri Dašnice, sanirali skalno brežino z 
visečimi mrežami na cesti Selca–Topolje, 
ponovno vzpostavili kolesarsko poveza-
vo na relaciji Majdelc–Podhoč in sanirali 
usad na lokalni cesti Selca–Golica.

Številne  
investicije že 
pod streho
Do konca oktobra bosta 
dokončana tudi pločnik na 
Studenem in cesta proti 
Megušnici.

Odsek Gotnar–Kovač v Podlonku po rekonstrukciji

Ali se bo gradnja ceste v Sorico letos 
nadaljevala, še ni dokončno odločeno, 
vsekakor pa večjih premikov ni priča-
kovati, je povedal župan Anton Luznar 
po nedavnem obisku Tomaža Willen-
parta in Jureta Pejanoviča z direkcije 
za infrastrukturo na Občini Železniki. 
Izmed treh ponudnikov so za izvajalca 
izbrali Gorenjsko gradbeno družbo, in 
če do srede, 18. oktobra, ne bo pritožb, 
bo sklep o izbiri pravnomočen. "Reševa-
nje pritožb zna trajati več mesecev, zato 
upamo, da jih ne bo. V tem primeru se 
bomo kmalu sestali še z izvajalcem, da 
bi pogledali, kaj bi se dalo letos naredi-
ti. Odseka pod vasjo Sorica se zagotovo 
ne bodo lotili, ker je tam lahko zelo hi-
tro zima, če že, bi se lahko lotili del v 

spodnjem delu ceste ali na križišču v 
Podroštu, morda gradnje opornih zidov, 
ki bi potekala ob polovični zapori. Glav-
nina del bo v vsakem primeru izvedena 
prihodnje leto, investicija pa končana 
leta 2019. Pogovarjali smo se tudi, da bi 
v času intenzivne gradnje dela potekala 
tako v zgornjem kot spodnjem delu ce-
ste, da bi bila čim hitreje končana," je 
pojasnil župan. Izvedeli so tudi, da mo-
rajo za sanacijo usadov na cesti Sorica–
Petrovo Brdo deloma spremeniti projek-
te. Sanacija bo predvidoma končana do 
maja prihodnje leto. Popolna zapora bo 
odstranjena do konca leta, nato pa bo 
urejen izmenično enosmerni promet.
"Glede obvoznice v Železnikih čakajo na 
protipoplavne ureditve. Denar imajo 

pripravljen in upajo, da bodo prihodnje 
leto že lahko kaj zgradili," je razložil žu-
pan. Veseli so bili novice, da bo direkcija 
prihodnje leto izdelala projekte za nada-
ljevanje rekonstrukcije ceste v Logu do 
uvoza k ribiškemu domu. "Opozorili smo 
jih na dotrajano cesto Log–Rudno–Draž-
goše in da bo treba pristopiti tudi k njeni 
obnovi. Za cesto od križišča pri pošti do 
Logu pa še vedno niso dobili uporabnega 
dovoljenja, saj je bilo pred leti ob gradnji 
precej želja krajanov in je preveč odsto-
panj od projekta. Sedaj ga morajo pripra-
viti tako, da bo skladen z izvedbo na tere-
nu," je še povedal Luznar. Dotaknili so se 
tudi kolesarskih poti, a so se dogovorili, 
da bodo župani vseh škofjeloških občin 
in Medvod ter Stevo Ščavničar, direktor 
Razvojne agencije Zgornje Gorenjske, ki 
vodi projekt gorenjske kolesarske mreže, 
novembra skupaj obiskali direkcijo, da 
bodo k temu pristopili čim bolj celostno.

Glavnina del prihodnje leto
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Železnikarski občinski svetniki so na 
septembrski seji z enajstimi glasovi za 
in štirimi proti potrdili namero za usta-
novitev stavbne pravice na predvidenih 
parcelah za dom starejših občanov Na 
Kresu, ki jo bo občina v nadaljevanju za 
90 let podelila zasebnemu investitorju, 
ki se bo prijavil na razpis za podelitev 
koncesije. O tem se občina že pogovarja z 
avstrijsko družbo SeneCura, ki v Avstriji 
upravlja sedemdeset domov za starejše 
in naj bi svoje podjetje ustanovila tudi 
v Sloveniji. Če razpis ne bo uspešen, se 
projekta ne bodo lotili in bodo čakali na 
druge priložnosti, je ob tem napovedal 
župan Anton Luznar. 
Medtem ko o smiselnosti gradnje 
doma, ki ga Občina Železniki načrtuje 
v okviru projekta Grozd, zasnovane-
ga na ideji manjših domov s skupnim 
vodenjem in upravo, svetniki ne dvo-
mijo, pa vsem ni pogodu predvidena 
lokacija. Dom s kapaciteto 56 mest naj 
bi namreč zgradili na dobrih dva tisoč 
kvadratnih metrov velikem zemljišču 
za bazenom do vodotoka Dašnica, od 
koder naj bi v športni park preselili 
tudi obstoječe teniško igrišče. Za pre-
stavitev obstoječega igrišča bi po oce-
ni zadoščalo 10 tisoč evrov, v primeru 
novogradnje pa bi igrišče stalo okoli 

50 tisoč evrov. Prav tako bi morali na 
novi lokaciji prestaviti transformator 
in polnilnico električnih vozil. 
Na neustreznost predvidene lokacije so 
opozorili Branka Krek Petrina, Tomaž 
Demšar, Miran Šturm (vsi SDS), Roman 
Megušar (NSi) in Jernej Bešter (SLS), ki 
so spomnili, da so vodarji še pred leti 
nasprotovali ureditvi dodatnih parki-
rišč na tej lokaciji za stanovalce štirih 
stolpnic Na Kresu, kjer je zdaj za 156 sta-
novanj na voljo le 126 parkirišč. Skrbi jih 
morebiten prometni kaos v času gra-
dnje, saj je naseljenost območja velika, 
dostop pa problematičen, zaskrbljeni so 
tudi zaradi pomanjkljive varnosti, ker 
na tem območju ni urejenih pešpoti in 
kolesarskih poti. Župan, ki se zaveda, 
da se bo projekta treba lotiti z občutkom 
do ljudi, je na izražene pomisleke odgo-
voril, da že preučujejo možnosti za do-
datne poti in parkirišča.
Eden od argumentov proti izbrani lo-
kaciji je tudi ta, da bo štirinadstropni 
objekt od prve stolpnice oddaljen zgolj 
sedem metrov. Projekt pa naj bi, čeprav 
ga bo izvajal zasebni investitor, tudi ob-
čini prinesel precej stroškov, Demšar jih 
je ocenil na pol milijona evrov. A dejstvo 
je, sta poudarila podžupan Matej Šubic 
(SLS) in Leopold Nastran (SD), da bo na 
tem območju v naslednjih letih treba 
urediti komunalno infrastrukturo, pa 

če bo dom tam stal ali ne: poleg varnih 
poti ter parkirišč bo treba poskrbeti tudi 
za dotrajano kanalizacijo, vodovod in 
javno razsvetljavo. Slišati je bilo tudi po-
mislek, da doslej še ni bila izvedena raz-
iskave o interesu po nastanitvi v domu.
Nekateri razpravljavci so menili, da bi 
bila veliko primernejša lokacija v Sel-
cih, kjer je podjetje Alples v sodelovanju 
z občino pred leti poiskalo lokacijo za 
gradnjo doma. "Vendar pa tisto zemlji-
šče ni v lasti občine tako kot predvidena 
zemljišča na Kresu. Zadnja razpisana 
koncesija za gradnjo domov v letu 2009 
ni bila taka, da bi se nanjo lahko pri-
javili za gradnjo doma v Selcih," je po-
jasnil župan Anton Luznar in dodal, da 
vse od leta 2009 do letos ministrstvo ni 
razpisalo koncesije za gradnjo domov. 
Tudi zato je smiselno zgrabiti tokratno 
priložnost, je poudaril Šubic, ki sicer 
meni, da je predvidena lokacija v Žele-
znikih izvrstna, enakega mnenja pa je 
bila tudi Erika Drobnič (SLS). Kot je po-
jasnila, bodo tu starostniki imeli vse na 
dosegu roke, celo bazen.
V domu bi po napovedih župana omogo-
čili tudi medgeneracijsko druženje, tako 
da bi prihranili slabih 48 tisoč evrov za 
ureditev medgeneracijskega centra na 
Racovniku, ostalo pa bi jim še 97 kva-
dratnih metrov površine za dve manjši 
stanovanji.

Največ pomislekov glede lokacije doma
Gradnjo manjšega doma starejših občanov podpirajo vsi občinski svetniki,  
vendar pa nekateri dvomijo o ustreznosti predvidene lokacije Na Kresu.

Razvojna agencija Sora, d.o.o., bo orga-
nizirala brezplačno delavnico z naslo-
vom Načrtovanje in analiza poslova-
nja podjetja, ki bo potekala v sredo, 15. 
novembra, od 17.00 do 19.30 v prostorih 
Coworking centra Lokomotiva, Mestni 
trg 38, Škofja Loka. 

VSEBINA DELAVNICE:

–  Načrtovanje uspešnosti poslovanja – 
plan izkaza poslovnega izida (IPI): 

• Plan prodaje in prihodkov
•  Načrtovanje spremenljivih in stalnih 

stroškov

•  Izračun praga rentabilnosti poslova-
nja – BEP 

•  Analiziranje poslovanja po mesecih, 
kvartalno, letno

–  Načrtovanje denarnih tokov –  
cash flow:

•  Plan prilivov in odlivov po tednih in 
mesecih

• Premoščanje likvidnostnih težav
–  Premoženje podjetja in načrtova-

nje financiranja ter analiza bilance 
stanja 

•  Načrtovanje financiranja v primeru 
rasti prodaje in novih investicij:

•  Analiza bilance stanja na letni ravni 

z najbolj pogostimi kazalniki (kapital, 
stopnja zadolženosti podjetja, obvla-
dovanje zalog, terjatve do kupcev, 
obveznosti do dobaviteljev)

PREDAVATELJICA: Nataša Pustotnik 
KOTIZACIJA: delavnica je za udeležence 
brezplačna, saj je finančno podprta s 
strani občin: Škofja Loka, Gorenja vas - 
Poljane, Železniki in Žiri

PRIJAVE IN DODATNE INFORMACIJE: 
Razvojna agencija Sora, d.o.o., 
telefon 04/50 60 220, 
e-pošta info@ra-sora.si

Načrtovanje in analiza poslovanja podjetja
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Z drugim rebalansom se je letošnji ob-
činski proračun povečal za en odstotek 
na 7,2 milijona evrov. Skupni prihodki 
so se povečali za slabih 74 tisoč evrov, 
in sicer predvsem zaradi komunal-
nih prispevkov, prihodkov od proda-
je stanovanj ter dviga povprečnine in 
s tem večje primerne porabe. Manj pa 
je bilo nedavčnih prihodkov, saj jim za 
prenovo plavalnega bazena ni uspe-
lo pridobiti sredstev fundacije za šport. 
Odhodki proračuna so višji slabih 78 ti-
soč evrov. Največ, 31 tisoč evrov, so dodali 
investicijam v občinske ceste, devet tisoč 
evrov so zagotovili za izdelavo projektne 
dokumentacije za celovito ureditev Ra-
covnika, 7650 evrov pa za pripravo do-
kumentacije in prijavo projekta ureditve 
Ekonomsko poslovne cone Alples na raz-
pis gospodarskega ministrstva. S pomočjo 
nepovratnih sredstev želijo urediti križi-
šče ob uvozu v cono ter obnoviti del vo-
dovodnega omrežja in javne razsvetljave. 
Dobrih enajst tisoč evrov so predvideli za 
projekt meteorne kanalizacije Dražgoše – 
stara cerkev, deset tisoč evrov pa za idejno 
zasnovo doma starejših občanov. Postav-
ko za stanovanja občine, v lasti jih ima 
štirideset, so povečali za 15 tisoč evrov. Le-
tos je prišlo do več menjav najemnikov, ob 
tem pa občina preverja iztrošenost stano-
vanj in zagotavlja investicijska sredstva. 
Letos je tako potreben malo večji vložek, 
tudi zato, ker sofinancirajo dve fasadi. 
Svetniki so tudi soglašali z refinancira-
njem obstoječih kreditov v višini 1,2 mi-
lijona evrov, saj namerava občina znižati 
njihovo obrestno mero v dogovoru z ban-
kami ali z najemom ugodnejšega kredita.
Predsednik nadzornega odbora Občine Že-
lezniki Janez Thaler je predstavil končni 
poročili o opravljenih nadzorih zaključne-
ga računa proračuna občine za leto 2016 in 
lanskega zaključnega računa Javnega za-
voda Ratitovec. Odbor je glede obojega dal 
pozitivno mnenje brez pridržkov. 
Svetniki so soglašali tudi z ustanovitvijo 
stavbne pravice na predvidenih parce-
lah za dom starejših občanov, o čemer 
si lahko več preberete na sosednji stra-
ni. Soglašali so tudi, da poleg vseh štirih 

škofjeloških občin postane soustanovi-
teljica Osnovne šole Jela Janežiča tudi 
Občina Medvode. V omenjeno škofjelo-
ško šolo se namreč vključuje tudi vse 
večje število učencev iz medvoške obči-
ne, ki tako že vrsto let plačuje svoj delež 
rednih obratovalnih stroškov zavoda 
glede na število otrok. Po potrditvi skle-
pov v vseh občinah naj bi v začetku leta 
2018 ugotovili nove ustanovitvene dele-
že. Občina Medvode bo tako sodelovala 
tudi pri investicijah. Zaradi potrebe po 
dodatnih prostorih in dvigalu se bodo v 
prihodnjih letih lotili gradnje prizidka, 
ki naj bi stal okoli milijon evrov. V tem 
šolskem letu je med 119 otroki na OŠ Jela 
Janežiča 19 otrok iz občine Železniki.    
Na septembrski seji so se svetniki se-
znanili tudi z vsebino pogodbe o prenosu 
upravljanja širokopasovnega omrežja s 
podjetja Tritel na GVO, hčerinsko podje-
tje Telekoma, župana Antona Luznarja 
pa so pooblastili za njen podpis, če bo 
do prenosa tudi dejansko prišlo. Tritel je 
kot zasebni partner sodeloval z občino v 
javno-zasebnem partnerstvu, s katerim 
so v letih 2009 in 2010 s pomočjo evrop-
skih sredstev zgradili optično omrežje 
tudi v odročnih vaseh, opredeljenih kot 
bele lise, ob tem pa se je zavezal, da bo 
omrežje upravljal in vzdrževal trideset 
let. Zdaj pa želijo v Tritelu z izčlenitvijo 
ustanoviti novo družbo in nanjo prene-
sti dejavnosti, ki so predmet pogodb z 
občino, nato pa poslovni delež v novo-
ustanovljeni družbi prodati GVO. Enako 
nameravajo storiti tudi v drugih šestih 

občinah, kjer so na podoben način gradi-
li optično omrežje. Hrbtenično omrežje, 
ki je bilo zgrajeno z evropskimi sredstvi, 
bo še vedno ostalo v lasti Občine Železni-
ki, predmet prenosa pa bi bilo okoli 800 
hišnih priključkov, ki jih je Tritel zgradil 
z lastnimi sredstvi. 
Na zadnji seji so svetniki potrdili tudi 
predlagane sklepe komisije za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja. Za čla-
ne Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem 
prometu so tako imenovali vodjo selške 
podružnične šole Anko Rakovec, pomoč-
nika ravnatelja Osnovne šole Železniki 
Primoža Šmida, predsednika dražgoške-
ga Športnega društva Omikron plus Mar-
ka Kosa, predstavnika Alpetourja Igorja 
Reyo in policista Branka Korošca. Potrdili 
so tudi novo sestavo občinske volilne ko-
misije za obdobje 2017–2021. Njen predse-
dnik je Anže Kavčič, njegova namestnica 
pa Tatjana Šuštar. Za člane komisije so 
imenovali Zofko Vrhunc, Alojzija Štravsa 
in Bojano Kavčič, za njihove namestnike 
pa Franca Pfajfarja, Ireno Megušar in Ado 
Prezel. S tajnim glasovanjem so za kan-
didata za člana državnega sveta potrdi-
li Franca Čebulja iz Cerkelj, ki je bil tudi 
edini predlagani kandidat, za elektorja pa 
Jerneja Beštra in Mateja Šubica. Svetni-
ki so se seznanili še s sklepom komisije, 
posredovanem  županu Antonu Luznar-
ju, da izda pozitivno mnenje o vseh treh 
kandidatih za ravnatelja Glasbene šole 
Škofja Loka, to so Ana Kavčič Pucihar iz 
Žabnice, Denis Kokalj iz Gorenje vasi in 
Klemen Karlin iz Škofje Loke. 
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OBČINA ŽELEZNIKI

OBVESTILO
Obveščamo vas, da je na spletni strani Občine Železniki in na oglasni deski  

Občine Železniki, Češnjica 48, Železniki, objavljen

JAVNI RAZPIS
za dodelitev neprofitnih stanovanj v občini Železniki 

Vsebina javnega razpisa in obrazec prijave sta na voljo na spletni strani Občine 
Železniki www.zelezniki.si pod rubriko »OBVESTILA IN OBJAVE/razpisi in javna 

naročila« ter v sprejemni pisarni Občine Železniki 
(kontakt: Martina Logar, 04/500 00 15). 

Rok za oddajo prijav je najpozneje do vključno 17. 11. 2017.

Mag. Anton Luznar, župan

Potrdili drugi rebalans proračuna
Občinski svet Občine Železniki je na septembrski, 20. redni seji med drugim potrdil 
drugi rebalans letošnjega proračuna.
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ANA ŠUBIC

S slavnostno akademijo, slovesno mašo 
in blagoslovom obnovljene spominske 
plošče na Krekovem domu so minuli 
konec tedna v Selcih sklenili Krekovo 
leto, v sklopu katerega so se vse od lan-
skega novembra vrstile prireditve v po-
častitev stote obletnice smrti dr. Janeza 
Evangelista Kreka. Ta je bila minulo ne-
deljo, 8. oktobra, ko je bila v župnijski 
cerkvi v Selcih slovesna maša, ki jo je 
daroval nadškof Stanislav Zore. 
"Namen vsega njegovega delovanja je 
bil, da bi njegov narod postal srečen v 
duhovnem in materialnem oziru, in za 
to je izgoreval. Organiziral je ljudi, usta-
navljal delavske zadruge in posojilnice, 
da bi odpomogel stiski in bedi delavske-
ga in kmečkega človeka. In ni varoval 
samega sebe, ni štedil svojih moči, ni 
štedil svojega časa. In tudi zaradi tega, 
ker je bil takšen garač, takšen razsipnež 
s svojimi talenti in s svojim časom, je 
postal to, kar je – dr. Janez Evangelist 
Krek," je v pridigi izpostavil Zore, ki je 
pred mašo blagoslovil tudi obnovljeno 
spominsko ploščo na Krekovem domu 
v Selcih.

OBNOVILI SPOMINSKO PLOŠČO  
NA KREKOVEM DOMU
Plošča s Krekovim reliefom in verzom iz 
njegove drame Turški križ, ki jo je obli-
koval kipar Lojze Dolinar, je bila na pro-
čelje objekta, tedaj imenovanega Selški 
dom, nameščena leta 1922. Okupatorji so 
jo med drugo svetovno vojno razbili, od 
tedaj se o Kreku tudi ni smelo govoriti. 

Domačini so ploščo 1979 namestili nazaj, 
in ker jo je najedel zob časa, jo je Občina 
Železniki letos dala obnoviti. Predsednik 
Krekovega kulturnega društva iz Selc Jure 
Thaler je ob blagoslovu plošče poudaril, da 
so Kreku hvaležni za vse, kar je naredil za 
slovenski narod, čeprav "je bil vmes tudi 
čas, ko se je skoraj izgubil". Raziskovanje 
in spoznavanje pomembnega rojaka ter 

Sklenili Krekovo leto
V Selcih so ob koncu Krekovega leta obljubili, da bodo s spoznavanjem velikega rojaka 
nadaljevali. "Spomin nate nikdar ne bo se zgubil, še pozni rod k hvaležnosti bo vabil."

Skupinska slika sodelujočih pri obeleževanju Krekovega leta skupaj z nadškofom Stanislavom Zoretom / Foto: Andrej Tarfila

Slavnostna akademija na predvečer stote obletnice Krekove smrti / Foto: Andrej Tarfila
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oživljanje njegovega duha bodo nadalje-
vali tudi v prihodnje, je obljubil. Pri tem 
si je izposodil verz s spominske plošče oz. 
iz drame Turški križ, ko pogumna Urška 
bodri fante v boju proti Turkom in napo-
ve nesmrtni boj – 'Spomin nate nikdar ne 
bo se zgubil, še pozni rod k hvaležnosti bo 
vabil', k čemur so se torej Selčani v prete-
klosti že zavezali. Tudi župan Anton Lu-
znar je svoj nagovor sklenil z besedami, 
ki so zapisane na spominski plošči – 'Pri 
nas držimo, kar je kdo obljubil, naš dom 
nikoli te ne bo pozabil'.

SLAVNOSTNA AKADEMIJA

Na predvečer stoletnice Krekove smrti pa 
je pred šolo v Selcih potekala slavnostna 
akademija. »Med osebnostmi, ki so Slo-
vencem utrle pot skozi čas, je imel Krek 
najbolj zavezujoč stik z ljudmi. Drugi so 
predavali – on je poslušal, učil in vodil. 
Spodbujal je, pomagal in blagoslavljal,« 
je o Kreku povedal slavnostni govornik 
prof. ddr. Igor Grdina, zgodovinar in li-
terarni zgodovinar, raziskovalec na In-
štitutu za kulturno zgodovino ZRC SAZU. 
Krek je na tisoče shodih dodobra spoznal 
slovensko srce, njegovo duhovniško, 
politično in literarno delo je bila služba 
ljudem, zato je neutrudno snoval in or-
ganiziral najrazličnejša društva – od sin-
dikalnih do kulturnih, pa tudi zadruge, je 
dodal. Kreka je označil za največjega slo-
venskega ljudskega tribuna in glasnika 
združenega naroda.
Župan Anton Luznar je poudaril, da je bil 
Krek ena največjih osebnosti v celotni 
zgodovini slovenskega naroda, pomemb-
no je vplival na narodovo samozavest in 
sooblikoval usodne narodno-politične 
odločitve: "Živel in delal je za druge. Nič 

za sebe, vse je dal za blagor slovenskega 
naroda." Andreja Megušar, vodja organi-
zacijskega odbora Krekovega leta, pa je 
dejala, da je Krek kot vizionar napove-
doval samostojno Slovenijo, da ga lahko 
postavimo ob bok očetov moderne Evrop-
ske unije, in se navezala na besede Ivana 
Cankarja 'bil je med nami mož, ki je dal 
svojemu narodu vse in edino, kar je imel: 
svoje življenje'. Krek je umrl v Šentjanžu 
pri Sevnici, pri prijatelju Ludviku Bajcu, 
ki je bil kaplan v Selcih v letih 1904–1907. 
Slavnostno akademijo je s pesmijo obo-
gatil Mešani pevski zbor župnije sv. Petra 
Selca pod vodstvom Vinka Rovtarja, pri-
pravili pa so tudi recital s poudarkom na 
Krekovem političnem delovanju in soci-
alni noti. Izvedli so ga Jure Thaler, Gre-
gor Gartner, Ana Pollak in Primož Tolar 
ob violinski spremljavi Ane Šolar.

DRAŽGOŠANI S KREKOVO BURKO  
ZA KONEC ŠE V ŠENTJANŽ

Selško kulturno društvo se je ob obe-
leževanju Krekovega leta povezalo z 
različnimi soustvarjalci iz Selške doli-
ne in tudi iz drugih krajev, kjer je dr. 
Janez Evangelist Krek živel, deloval in 
umrl. Med najbolj dejavnimi je bilo 
nedvomno Kulturno turistično druš-
tvo Dražgoše, ki je s Krekovo burko Ci-
gan čarovnik gostovalo tudi na števil-
nih odrih izven Selške doline. Zadnjo 
uprizoritev so imeli minulo nedeljo v 
Šentjanžu, kjer je Krek umrl. "Ponosni 
smo, da smo ga kot eden redkih krajev 
v Sloveniji dostojno in složno počastili 
ob stoti obletnici njegove smrti," je de-
jal re žiser in predsednik društva Rok 
Pintar. 

Dražgoški igralci, ki so uprizorili Krekovo burko Cigan čarovnik, s spremljevalci pred 
župniščem v Šentjanžu, kjer je Krek umrl. / Foto: arhiv KTD Dražgoše

LJUDSKA UNIVERZA ŠKOFJA LOKA

Študijski krožek je neformalna oblika 
druženja ljudi, ki imajo podobne interese 
in jih želijo skupaj uresničevati. V različ-
nih krajih po Sloveniji potekajo že več kot 
20 let. V Železnikih sta spomladi na pobu-
do Ljudske univerze Škofja Loka nastala 
dva: Zdravo v naravo z dvema palicama 
in Živimo strpno in mirno v sožitju. 
Prvi krožek je potekal v Selcih, združe-
val pa je udeležence, ki so želeli usvojiti 
tehniko nordijske hoje. Udeleženci so se 

na srečanjih naučili pravilne tehnike 
nordijske hoje ter se testirali v hoji na 
dva kilometra ob začetku in na koncu 
krožka. Obakrat so si izmerili tudi srčni 
utrip ter primerjali rezultate oz. napre-
dek v tehniki in kondiciji.   
Udeleženci drugega krožka pa so bili 
ljubitelji leposlovja. Na srečanjih so pre-
birali in analizirali knjige, ki govorijo o 
sodelovanju v skupnosti, strpnosti, ne-
nasilju, sprejemanju drugačnosti, vre-
dnotah v družini in širšem okolju … Ob 
zaključku so sklenili, da s srečanji na-

daljujejo, in nastala je bralna skupina 
Železniki, ki se enkrat mesečno srečuje 
v prostorih Krajevne knjižnice Železni-
ki. Vabljeni, da se nam pridružite v sre-
do, 25. oktobra, ob 20. uri, ko bomo brali 
knjigo Fredrika Backmana: Babica vas 
pozdravlja in se opravičuje. 
Študijski krožki so za udeležence brez-
plačni, na podlagi razpisa jih financira 
Ministrstvo za izobraževanje, znanost 
in šport, strokovno pomoč in spremlja-
nje pa opravlja Andragoški center Slove-
nije. 

Študijski krožki tudi v občini Železniki
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Odločitev Alplesa, da svoj program pohištva za dom dopolni tudi s kuhinjami, se po sedmih 
letih kaže za pravilno. Kuhinje namreč danes po besedah direktorja Franca Zupanca (na 
sliki) predstavljajo že skoraj tretjino celotne proizvodnje. Letos so v Alplesu začeli izdelovati 
že novo generacijo kuhinj, ki so jo pred kratkim predstavili v prenovljenem salonu v Žele-
znikih. V pohištvenem podjetju z več kot 60-letno tradicijo se stalno prilagajajo družbenim 
spremembam in globalizaciji, velika preizkušnja so bile tudi poplave pred desetimi leti, a 
so vedno našli pravo pot razvoja, poudarja Zupanc: "Danes smo edino slovensko podje-
tje, ki industrijsko proizvaja pohištvo za široki trg." Večino prodaje izpeljejo pod blagovno 
znamko Alples. Poleg kuhinjskega programa beležijo konstantno rast tudi pri individualnih 
produktih, narejenih po željah strank, dodano vrednost pa ustvarjajo še z opremljanjem 
večjih objektov, kot so hoteli in študentski domovi. Prav ta čas v Berlinu opremljajo 550 
študentskih sob v vrednosti milijon evrov, podoben projekt so tam izpeljali tudi lani.

Razvili novo generacijo kuhinj
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Družba Domel je za produktno-trženjsko 
inovacijo Sesalne enote za palične sesalni-
ke pred kratkim prejela srebrno nacionalno 
priznanje Gospodarske zbornice Slovenije. 
Domel je namreč zaradi zahtevane energij-
ske nalepke na področjih sesalnikov pri-
pravil dve novi družini sesalnikov za nov 
tip paličnih sesalnikov, kjer do sedaj ni bil 
prisoten. Priljubljenost paličnih sesalni-
kov se na eni strani povečuje, a ponudba 
motorjev ni sledila izzivom. Domelove no-
vosti se odlikujejo po najmanjših merah in 
najnižji teži z dobrimi ostalimi lastnostmi, 
kar so že izkoristili globalni proizvajalci se-
salnikov. S to novostjo in proizvodnim pri-
stopom "local 2 local" je podjetje odločno 
vstopilo na evropski in azijski trg paličnih 
sesalnikov, so obrazložili. Nacionalna pri-
znanja za inovacije je Gospodarska zborni-
ca Slovenije že tradicionalno podeljevala 
na Dnevu inovativnosti, ki je konec sep-
tembra zopet potekal v kongresnem centru 
na Brdu pri Kranju. Letos so podelili skupaj 
dvanajst zlatih (tri so šla na Gorenjsko) in 
25 srebrnih priznanj, podelili pa so tudi po-
sebno priznanje za mlado podjetje.

Srebrno priznanje za 
Domelovo inovacijo

ZA VAS OPRAVLJAMO KOMPLETNE PROJEKTANTSKE STORITVE GRADBENO-INŽENIRSKE STROKE:

-  izdelava idejnih zasnov in 3d vizualizacij
- izdelava potrebne dokumentacije za pridobitev gradbenega in uporabnega dovoljenja (nezahtevni objekti, 
stanovanjske hiše, gospodarski objekti - preureditve in novogradnje hlevov, industrijski objekti, turistični objekti, javni 
objekti,...)

- izdelava projektov za izvedbo (sodelujemo z izkušenimi projektanti strojnih in električnih inštalacij, projektanti 
gradbenih konstrukcij in projektanti zasnov požarne varnosti - rezultat je kvaliteten,  usklajen in funkcionalen projekt)

-  oblikovanje objektov in notranje opreme
-  projektantski nadzor
-  svetovanje in inženiring

Marko Peternel s.p. 

Spodnji trg 2a 4220 Škofja Loka | 00386 41 559 777 
marko@arhitekturapeternel.si | www.arhitekturapeternel.si
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ANA ŠUBIC

Kmetijska svetovalna služba Škofja Loka vabi na strokovna pre-
davanja za kmetovalce, ki bodo potekala v zadružnem domu na 
Češnjici. V petek, 24. novembra, ob 9. uri se bodo s predavate-
ljem, specialistom za živinorejo Francijem Pavlinom posvetili no-
vostim v živinoreji, ob 10.30 pa bo sledilo predavanje Poslovanje 
z gotovino, izdaja računov ter novosti pri plačilu prispevkov za 
socialno varnost. Predavala bo specialistka za ekonomiko Ana 
Demšar Benedičič. 
V sredo, 6. decembra, ob 9. uri bo Germana Pivk, ing. agr., pre-
davala o sajenju sadnega drevja, uro kasneje pa bo Erika Bol-
tar, univ. dipl. ing. agr., predavala o pridelovanju jagodičevja. 
"Ni kmetije, kjer ne bi bilo nekaj sadnih dreves. Vsi skupaj se 
moramo truditi, da obnavljamo svoje sadovnjake, in to tako s 
sajenjem novih sadik kot tudi z obrezovanjem oz. žlahtnjenjem 
dreves. Debata pa bo tekla tudi o jagodičevju oz. pridelovanju 
ameriške borovnice, maline in robide," je pojasnil kmetijski sve-
tovalec Franc Šolar. Kot pravi, so vsa strokovna predavanja zani-
miva in aktualna, zato priporoča njihov obisk.
Ob tem je Franc Šolar spomnil še na obvezna izobraževanja za  
kmetovalce. Izobraževanje za vse, ki so vključeni v ekološko 
kmetovanje, bo prihodnji torek, 17. oktobra, ob 9. uri v Poljanah 
nad Škofjo Loko. Tam bo 7. novembra ob 9. uri tudi izobraževa-
nje za kmetovalce, ki uveljavljajo ukrep dobrobit živali – poletna 
paša.

Izobraževanja za kmetovalce

OBČINA ŽELEZNIKI

Občina Železniki v sodelovanju z Ljud-
sko univerzo Škofja Loka odpira novo 
učno središče (Lokalno učno središče 
– LUS Železniki) v prostorih Kulturne-
ga doma Železniki. V učnem središču 
bodo organizirani različni programi 
izobraževanja in svetovanja, in sicer v 
okviru projekta Lokalna učna središča, 
ki ga financirata Evropska unija in Re-
publika Slovenija. Vsa izobraževanja in 
svetovanje do konca maja 2018 bodo za 
udeležence brezplačna.
V zadnjih desetletjih se je zelo uveljavilo 
t. i. vseživljenjsko učenje (VŽU). Številne 
organizacije, ki izvajajo različne progra-
me izobraževanja, so pripravile širok 
nabor programov na različnih podro-
čjih, imajo razmeroma dobre prostor-
ske in materialne pogoje za delovanje 
ter dobro usposobljene predavatelje in 
praktike. Navedeno pa velja predvsem 
za mestna središča, kjer je zaradi večje 

koncentracije prebivalstva in boljših 
materialnih in infrastrukturnih pogo-
jev organizacija in izvedba izobraževal-
nih programov lažja in bolj racionalna.
Podeželje v tem pogledu zaostaja, tako 
glede infrastrukture kot tudi po številu 
vključenih oseb v programe VŽU in sve-
tovanja. Ljudska univerza Škofja Loka 
želi zato skupaj s tremi partnerskimi 
občinami (poleg Občine Železniki sta to 
še Občina Gorenja vas - Poljane in Obči-
na Žiri) z vzpostavitvijo LUS-ov ustvari-
ti prostorske, materialne in kadrovske 
pogoje, ki bodo prebivalcem obeh dolin 
in Žirov približali različne oblike VŽU in 
svetovanja, da se jim ne bo treba voziti 
v Škofjo Loko ali še dlje.  
Projekt je nastal v sodelovanju z Lokalno 
akcijsko skupino (LAS) Loškega pogorja 
in bo trajal do konca maja 2018. V okviru 
projekta bodo organizirane raznovrstne 
oblike usposabljanja, izobraževanja in 
svetovanje na podlagi interesa prebival-
cev vsake občine, znotraj petih sklopov:

1. Digitalna pismenost (izobraževanja s 
področja računalništva in uporabe so-
dobnih tehnologij)
2. Skrb za starost in varovanje zdravja 
(nega in oskrba starejših, prva pomoč, 
obvladovanje stresa)
3. Na lovu za kompetencami (jezikovna 
izobraževanja, komunikacija, nastopa-
nje v javnosti)
4. Izkoristimo svoj prosti čas za osebno-
stno rast (fotografski tečaji, tečaji roč-
nih del ipd.)
5. Svetovanje (individualno svetovanje 
za formalno in neformalno izobraževa-
nje)
Podrobnejše informacije bodo objavljene 
na spletni strani Občine Železniki, na 
spletni strani Ljudske univerze Škofja 
Loka, na Radiu Sora, z letaki in plakati 
in v naslednjih številkah Ratitovških ob-
zorij. K pripravi vsebin pa vabimo tudi 
občane in bomo veseli predlogov, ki jih 
lahko sporočite na telefon: 04 506 13 60 
ali po e-pošti jaka.subic@guest.arnes.si.

Novo učno središče v občini Železniki
V prostorih kulturnega doma bodo organizirani različni izobraževalni programi.
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MATEJA TUŠEK, TAJNICA ŽK ŽELEZNIKI 
FOTO: ANDREJ TARFILA

V nedeljo, 8. oktobra, smo se ob 10. 
uri zbrali pri sv. maši v naši župnij-
ski cerkvi sv. Antona Puščavnika v 
Železnikih. Sv. maša je bila posebej 
namenjena starejšim in bolnim iz 
naše župnije. Ob maševanju našega 
g. kaplana in sodelovanju sodelavk 
Župnijske karitas Železniki, starejših, 
skavtov in domačega pevskega zbora 
smo imeli priložnost prejeti zakra-
ment spovedi, bolniškega maziljenja 
in Rešnjega telesa. Tudi letos se je sve-
te maše udeležilo veliko ljudi. 
Slavje smo po sveti maši nadaljevali s 
kosilom in sproščenim srečanjem v žu-
pnišču. Vsako leto pripravimo kratek 
kulturni program. Letos nas je z reci-
tacijo, pripovedovanjem in petjem raz-
veselila ga. Helena Kuhar. Ob odličnem 
kosilu smo ob pogovoru, pripovedih in 
recitacijah preživeli kar nekaj prijetnih 
uric. Zraven smo se posladkali še s pe-
civom, ki so ga napekle pridne gospo-
dinje. 
Za vse nas je bilo to srečanje nekaj lepe-
ga. Zato tudi v prihodnje vabimo starej-
še in bolne, da se ponovno odzovete na 
naše vabilo, ki ga vsako leto objavimo 
v Občestvu. Kar pogumno in lepo pova-
bljeni!
Srečanje za starejše pa ni edina dejav-
nost Župnijske karitas Železniki, ki je 
bila ustanovljena leta 1991. Trenutno 
je ob vodstvu g. župnika in pomoči g. 
kaplana aktivnih dvajset sodelavk in 
sodelavcev. K sodelovanju po potrebi 
povabimo tudi člane župnijskega pasto-
ralnega sveta, pevce, skavte, mladino in 
druge župljane. Vedno se radi odzovejo 
povabilu, česar smo zelo veseli.
Naša osnovna naloga je, da pomagamo 
ljudem v stiski, pa naj bo to z material-

no pomočjo, denarjem ali pa samo s po-
govorom in nasvetom. Za starejše, poleg 
zgoraj opisanega srečanja, vsako leto 
organiziramo romanje, skromno jih 
obdarimo v božičnem času in se jih ob 
rojstnem dnevu spomnimo z voščilnico, 
ki jo, če je le mogoče, izročimo osebno. 
Voščilnice izdelamo sami. Izdelujemo 
tudi božične voščilnice in adventne 
venčke. Omogočamo počitnice otrok in 
družin, pomagamo pri nakupu šolskih 
potrebščin in pri plačilu ogrevanja čez 
zimo. Imamo tudi nekaj bolniških po-
stelj in drugih pripomočkov za bolnike, 
ki jih lahko posodimo. Letno razdelimo 
več kot pet ton hrane. V poplavah pred 
desetimi leti smo izgubili svoje prosto-
re, zato smo še posebej veseli, da nam 
prostor za razdelitev hrane velikodušno 
odstopi Mercator, za kar smo trgovski 
družbi zelo hvaležni. Z njimi tudi sicer 
dobro sodelujemo, saj imamo v lokal-
nem Mercatorju košaro, kamor dobri 
ljudje lahko prispevajo izdelke za pomo-
či potrebne.
Med prvimi v Sloveniji smo leta 1992 za-
čeli z organizacijo dobrodelne tombole. 
S pomočjo sponzorjev in kupcev tom-
bolskih kartic ter glasbenih in ostalih 
zanimivih gostov pomagamo pomoči 
potrebnim v misijonih ali v Sloveniji. 
Letos bomo pomagali pomoči potreb-

nim osebam v Selški dolini. Lepo vablje-
ni na letošnjo tombolo, ki bo na zahval-
no nedeljo, 5. novembra.
Zelo dobro sodelujemo tudi z Občino Že-
lezniki, Rdečim križem in ostalimi hu-
manitarnimi organizacijami. 
Čeprav smo res Župnijska karitas Žele-
zniki, se naše dejavnosti ne končajo na 
mejah naše župnije niti pri pripadni-
kih naše Cerkve, saj smo prepričani, da 
je naše poslanstvo pomagati vsem lju-
dem v stiski, ne glede na osebnostne, 
statusne, nacionalne, verske, ideološke 
ali politične razlike. Vsakega človeka, 
potrebnega materialne, duhovne ali 
duševne pomoči, sprejemamo takšne-
ga, kot je, in mu poskušamo po svojih 
močeh pomagati. Prostovoljci in pro-
stovoljke se v velikem številu udeležijo 
vsake akcije in so se vedno pripravljeni 
nesebično razdajati sočloveku, čeprav 
pri tem ne dobijo niti ne pričakujejo 
materialnega plačila. 
Ob tej priložnosti vabimo ljudi, da na 
naš račun (TRR: SI56 0700 0000 1031 
394) nakažejo denarne prispevke. De-
nar bomo porabili za plačilo osnovnih 
položnic ljudi v stiski, ki bodo na naš 
naslov poslali prošnjo za pomoč z vse-
mi potrebnimi dokazili. Dodatne in-
formacije so na voljo na spletni strani  
http://www.obcestvo.si.

Župnijska karitas organizirala srečanje starejših
Minulo nedeljo je bila v Železnikih posebna maša za starejše in bolne, nato pa je v 
župnišču sledilo sproščeno srečanje s kosilom in krajšim kulturnim programom.  

Letos nas je z recitacijo, pripovedovanjem in petjem razveselila Helena Kuhar.

Osnovna naloga Župnijske 
karitas Železniki je pomagati 
ljudem v stiski, pa naj bo to z 
materialno pomočjo, denarjem 
ali pa samo s pogovorom in 
nasvetom.
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ANA ŠUBIC

Skupino Zimzelen je ustanovila škofjeloška območna orga-
nizacija Rdečega križa v sodelovanju s centrom za socialno 
delo in Občino Železniki. Glavni namen tovrstnih skupin je 
prispevati h kakovostnejšemu življenju starejših. Gre za na-
ključno zbrane posameznike nad 65. letom starosti, običajno 
jih je do deset, z namenom postati prijateljska skupina, ki se 
srečuje redno enkrat tedensko po uro in pol.
Tako je tudi v Železnikih, a skupina, ki je še v začetku leta 
štela devet, deset članic, je danes občutno manjša, saj so se 
od nekaterih žal morali posloviti ali pa jih pestijo zdravstvene 
težave. Ob našem obisku so se tako zbrale le Milana Logar, 
Ladi Trojar in Darinka Rupar ter voditeljici Saša Šolar in Bar-
bara Bašelj Habjan. Zimzelenke zato medse vabijo nove čla-
nice, da bodo njihova srečanja, ki potekajo ob četrtkih med 
17. uro in 18.30 v sejni sobi kulturnega doma v Železnikih, še 
bolj zanimiva.
Čeprav je temeljna dejavnost v skupini pogovor, pa opravlja-
nja nikoli ni bilo, pravi Milana Logar, ki je med Zimzelen-
kami že od vsega začetka. Pogovarjajo se o temah, ki članice 
povezujejo. Včasih so imele v skupini tudi ministrice za po-
samezna področja, ki so ostalim Zimzelenkam predstavljale 
zanimive teme. Logarjeva je bila denimo ministrica za zuna-
nje zadeve in je pripravljala krasna poročila o dogajanju po 
svetu, jo je pohvalila Ladi Trojar. "Ves čas smo aktivne. Da ne 
boste mislili, da samo sedimo in debatiramo," je poudarila 
Logarjeva. Včasih so veliko razgibavale možgane ob različnih 
miselnih igrah, ugibale so skrite predmete, obiskovali so jih 
tudi skriti gostje ... Praznujejo rojstne dneve, vsako leto se 
udeležijo junijskega srečanja skupin za samopomoč s škofje-
loškega območja na sv. Andreju. Občasno se odpravijo tudi na 
izlet, kmalu bodo denimo šle raziskovat Celje, kjer bodo med 
drugim obiskale tudi grob pokojne članice. 
Članice motijo prazni stoli na srečanjih, a kot pravijo, bodo 
vztrajale in se srečevale v vsakem primeru, pa čeprav v manj-
ši zasedbi. "Vse tri smo vdove in meni tedenska srečanja veli-
ko pomenijo. Tudi nasmejimo se," pravi Trojarjeva. Logarjeva 
priznava, da bi sem ter tja skoraj raje ostala doma, a ji potem 
ni nikoli žal, da se je odpravila na srečanje. "Na ta način se 
tudi izobražujemo in izvemo kaj novega," je pristavila Rupar-
jeva in dodala, da si prav vsak lahko utrga dve uri časa na 
teden, če ima le voljo. 
"Srečanja imajo vedno neko rdečo nit. Skupaj določimo teme 
pogovora in kaj bomo počele, v pripravo pa skušam vključiti 
tudi članice, da je vsaka aktivna na nekem področju," je po-
jasnila Saša Šolar, ki je pred dvema letoma prevzela vodenje 
skupine. Srečanja Zimzelenk vodi trikrat mesečno, enkrat na 
mesec pa potekajo pod vodstvom Barbare Bašelj Habjan. Sle-
dnja je skupino že vodila od ustanovitve do leta 2003, nakar jo 
je zamenjala Anica Šuštar, ki je skupino uspešno spremljala 
vse do prihoda Šolarjeve pred dvema letoma. A tudi ona se bo 
zaradi drugih obveznosti po novem letu morala posloviti od 
Zimzelenk, zato poleg članic medse vabijo tudi novo vodjo. 

"Iščemo prostovoljca, posebna izobrazba ni potrebna, važno 
je, da ima rad ljudi, je pa zaželeno, da opravi tečaj za vodite-
lja skupine pri Zvezi društev za socialno gerontologijo," je še 
pojasnila Šolarjeva.

Zimzelenke vabijo medse nove članice
V Železnikih že od leta 1999 deluje skupina starejših za samopomoč Zimzelen. 

Zimzelenke Ladi Trojar, Darinka Rupar in Milana Logar z 
voditeljicama srečanj Barbaro Bašelj Habjan in Sašo Šolar 
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BORIS JENSTERLE

Prebivalci Sorice in ostalih vasi pod Ra-
titovcem so od 13. stoletja povezani s 
krajem Innichen, od koder so leta 1283 
prišli prvi naseljenci. V zavedanju svo-
jih korenin so vse do okrog leta 1910 na 
vsaka tri leta odnašali na Tirolsko svečo 
in t.i. »Kefergeld«, v zahvalo in pripro-
šnjo za zaščito pred mrčesom. V želji po 
ponovnem povezovanju so se v zadnjih 
tridesetih letih dogajali različni obiski 
tirolskih krajev.
Junija smo z uradnim obiskom županje 
Innichena Rosmarie Burgmann v Sorici 
in občini Železniki začeli novo poglavje 
v povezavi s kraji naših prednikov. Ob 
obisku je bila v pogovorih izražena obo-
jestranska želja po medsebojnem spo-
znavanju in sodelovanju. 
Septembra je po vztrajnem dogovarja-
nju podpredsednice komisije za med-
narodno sodelovanje Občine Železniki 
Andreje Megušar in lastnika razstavne-
ga prostora prišlo do prvega dogodka z 
razstavo Mince in Bojana Rihtaršiča v 
Innichenu. Odprtje razstave z naslovom 
Sorica#Zarz – Arhitektura prostora v 
detajlih je bila v soboto, 9. septembra, 
v razstavnem prostoru Kunstraum Cafe 
Mitterhofer. Razstava je del evropskega 

projekta Europe2Gether in bo na ogled 
do sredine oktobra.  
V spomin in obujanje starih običajev 
smo ob tem dogodku izkoristili prilo-
žnost in na malo bolj sodoben način iz 
Sorice poromali v Innichen, tokrat ne 
peš, ampak s kolesi. Ker nekateri nismo 
natrenirani kolesarji, smo načrtova-
li dvodnevno kolesarjenje. Vremenska 

napoved za tiste dni ni bila najbolj obe-
tajoča, a je optimizem prevladal. 
Na petek, malo pred sedmo uro, smo 
v Sorici začeli z vrtenjem pedalov in s 
premagovanjem vzpona ter prvega pre-
laza na svoji poti. S Soriške planine je 
sledil spust do Bohinja in potem rav-
ninska vožnja do Bleda. Odločili smo 
se, da gremo naprej po dolini Radovne, 

S kolesi v Innichen na odprtje razstave
V sklopu sodelovanja z občino Innichen smo septembra v tej tirolski občini odprli 
razstavo Mince in Bojana Rihtaršiča. Nekateri smo se na odprtje odpravili s kolesom.

V stolno cerkev smo odnesli svečo, kakor so delali naši predniki šeststo let.

V dveh dneh smo prevozili približno 240 km in več kot 2400 višinskih metrov. 



kjer nas je na koncu pričakal 18-odsto-
tni vzpon, s katerim smo opravili brez 
večjih težav. Sledil je spust v Mojstrano 
in po kolesarski stezi naprej do Kranj-
ske Gore, kjer smo naredili konkreten 
postanek s toplim obrokom. Tudi vreme 
je držalo z nami, posijalo je celo toplo 
sonce, ki je kar vabilo k posedanju. Toda 
naš cilj je bil še konkretno oddaljen in 
dobro podprti smo se usedli na kolesa 
in se odpeljali naprej proti Trbižu po 
zanimivi, razgibani kolesarski poti. Po 
dokaj hitrem prečenju dela Italije smo 
prikolesarili v Avstrijo in nadaljevali po 
dolini reke Zilje. Zapeljali smo se tudi 
do znanega smučišča Mokrine, kjer 
smo naredili kratek postanek. Želeli 
smo si olajšati žejo s kakšno energijsko 
pijačo in kaj prigrizniti, a so bili žal vsi 
gostinski lokali zaprti. Da se kaj takega 
lahko zgodi v turistično popolni Avstriji, 
kar nismo mogli dojeti. Počasi smo za-
pustili Ziljsko dolino, se povzpeli preko 
prelaza Gailberg in se spustili po lepo 
speljani cesti do kraja Oberdrauburg, 
kjer smo zaključili prvi kolesarski dan. 
Števci so kazali 180 km in 2000 višin-
skih metrov.
Zbudili smo se v rahlo megleno jutro, 
skozi katero so prodirali sončni žarki. 
Vremenska napoved ni bila obetajoča, 
okrog poldneva so bile že napovedane 
prve nevihte. Kljub znakom dolgega 
kolesarjenja prejšnjega dne smo vneto 
pognali pedale. Že po Ziljski dolini smo 
se čudili urejenim kolesarskim potem 
in neštetim novim mostovom. V Dra-
vski dolini je tega še več in tudi kole-

sarjev je bilo sredi dopoldneva že veliko. 
Število kolesarjev na kolesarski poti se 
je močno povečalo od Lienza proti In-
nichenu, vendar v obratni smeri, tako 
da smo morali biti pri vožnji zelo pazlji-
vi. Vreme je držalo z nami in na kon-
cu smo v lepem vremenu prikolesarili 
v Innichen. Skupno smo v dveh dneh 
prevozili približno 240 km in nad 2400 
višinskih metrov. Čakala nas je še lepa 
naloga, odnesti v stolno cerkev svečo, 
kakor so delali naši predniki 600 let. Pri 
obujanju starih običajev so se nam pri-
družili tudi ostali prisotni iz krajev naše 
občine, ki so prišli na odprtje razstave. 
Počasi se je približeval čas odprtja raz-
stave in odpravili smo se do razstavne-
ga prostora Cafe Mitterhofer. 
Odprtja razstave so se udeležili najvišji 
predstavniki obeh lokalnih skupnosti, 

županja Innichena Rosmarie Burga-
mnn, župan Železnikov mag. Anton Lu-
znar, ki je razstavo tudi uradno odprl, 
predstavniki Občine Innichen, podžu-
pan Železnikov Matej Šubic, člani Ko-
misije za mednarodno sodelovanje na 
Občini Železniki in predsednik Sveta 
Krajevne skupnosti Sorica Matej Pin-
tar. Za kulturni program sta poskrbela 
Gorazd Pintar in Polona Pintar, ki sta 
s slovensko pesmijo pričarala prijetno 
vzdušje. Dodaten pečat lepemu odprtju 
razstave in kot dokaz želje po sodelo-
vanju med obema krajema je bila tudi 
prisotnost večjega števila krajanov iz 
Sorice. Po uradnem delu se je druže-
nje nadaljevalo ob sproščenem klepetu 
med predstavniki obeh občin in tkanju 
novih vezi med prebivalci Innichena in 
Sorice.
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Z odprtja razstave Mince in Bojana Rihtaršiča v Innichenu

Zato smo tu.

V Elektru Gorenjska vsem uporabnikom na Gorenjskem nudimo 
zanesljivo in kakovostno oskrbo z električno energijo 24 ur na dan, vse 
dni v letu. Zagotavljamo prilagodljivost, hiter servis in sodobne 
storitve, ki bodo omogočile nadaljnji razvoj regije.

info@elektro-gorenjska.si

080 30 19
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LAURA RANT

Ko je odzvonil šolski zvonec, se je na vrtu pri Osnovni šoli 
Železniki nabrala dolga kolona lačnih osnovnošolcev. Tam 
smo bili taborniki Rodu zelene sreče Železniki, ki smo v okvi-
ru propagandne akcije pekli palačinke in seveda predstavljali 
svoje poslanstvo – živeti v naravi, ustvarjati in se družiti z 
dobrimi ljudmi ter se ob vsem tem neznansko zabavati. Pri-
dobili smo nekaj novih članov ter aktivno začeli s taborni-
škim letom.

Da nismo aktivni samo taborniki, ampak tudi drugi, pa kaže 
velika udeležba na Tradicionalni orientaciji za občane, ki jo 
pripravimo člani Rodu zelene sreče, na njej pa sodelujejo tudi 
ekipe iz sosednjih občin. Šestnajst ekip se je kosalo z zemlje-
vidi po Lajšah ter se spopadlo z različnimi, tudi taborniški-
mi nalogami: prvo pomočjo, streljanjem, kvizi o košarki in 
slovenskih filmih, pajkovo mrežo itd. Po napornem pohodu 
pa so se tekmovalci lahko okrepčali z odličnim pasuljem v 
gostilni Pri Štihlnu v Lajšah. 
Sodelovanje je prineslo dodatne točke tudi tistim, ki so letos 
tekmovali na igrah v okviru Javnega zavoda Ratitovec. Prvi 
trije po uvrstitvi so zato prejeli tudi pokale in prijetno nagra-
do. Prvo mesto je letos dosegla ekipa Izgubljeni. 
Eden od taborniških zakonov pravi: Tabornik je veder. Na ori-
entaciji smo vsi vztrajali do konca, se imeli fino in celo sonce 
je razkadilo oblake ter nam narisalo dobro voljo na obraz.

Taborniki aktivno v novo sezono
Mmmmm… Med matematiko, slovenščino ali naravoslovjem je skozi šolska okna 
nekaj okusnega zadišalo. Le kaj bi to lahko bilo?

Pred kratkim smo pripravili Tradicionalno orientacijo za občane.  
/ Foto: Igor Mohorič Bonča

Konec septembra smo za učence OŠ Železniki pekli palačinke.  
/ Foto: arhiv RZS

Srčno napisana zgodba  
iz domačih krajev 
Literarni prvenec Marijana Peternelja

244 strani, mehka vezava, cena 15 evrov.
Knjigo prodajamo na Gorenjskem glasu, Bleiweisova 4  
v Kranju. Za dostavo po pošti jo naročite po telefonu:  
04/201 42 41 ali na elektronski naslov: narocnine@g-glas.si; 
poštnina se zaračunava po ceniku Pošte Slovenije.

Želimo vam prijetno branje
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VALERIJ VOLK

V času splošne globalizacije in odmevnih svetovnih problemov 
se včasih zdi, da je Slovenska vojska in z njo povezana društva, 
ter ne nazadnje tudi pripadnost slovenskemu narodu, izgubila 
na teži pomembnosti svojega glasu. Pa vendar na naših tleh 
obstaja nekaj domoljubnih zvez in združenj, ki se uspešno in 
aktivno vključujejo v družbeno življenje in krepijo spomine, 
budijo narodno zavest, tako iz obdobja osamosvojitve Slovenije 
kot pretekle zgodovine, z mislijo obstati in ostati Slovenec.
Območno združenje slovenskih častnikov Škofja Loka tako 
spada v krovno Zvezo slovenskih častnikov, ki je bila usta-
novljena leta 1993. Združenje v Škofji Loki, ki vključuje tudi 
člane Železnikov, Žiri in Gorenje vasi ter Poljan, danes šteje 88 
članov z Dušanom Nardonijem na čelu. Kot upokojeni major 
slovenske vojske je pred dvema letoma prevzel združenje in 
izkušeno vodi društvo ter koordinira njegovo delovanje. Pred 
njim je združenje uspešno vodil major Štefan Kalamar, ki je 
za svojo nesebično delo prejel na letošnji dan državnosti, 25. 
junija, tudi častni znak Zveze slovenskih častnikov. Z goto-
vostjo lahko trdimo, da združenje, katerega člani so aktivni, 
upokojeni ali v rezervni sestavi častniki, podčastniki in po 
novem statutu letošnjega leta tudi vojaki in vsi, ki imajo in 
želijo vojaška strokovna znanja, s svojim delovanjem pred-
stavljajo pomemben delček pri informiranju in izobraževanju 
o vprašanjih obrambnega sistema in nacionalne varnosti.
Negovanje in ohranjanje vojaških veščin v času, ko ni več slu-
ženja vojaškega roka, ko se neprestano srečujemo z grožnjami 
terorizma, je pomembno poslanstvo združenja. Z namenom, 
da je združenje dobro obveščeno in aktualizirano, se redno 
udeležuje razprav in predstavitev s področja obrambe in var-
nosti Slovenske vojske. Poleg tega združenje organizira stro-
kovne in interesne dejavnosti s področja nacionalne varnosti 
in izobraževanja mladih. Tako so že v teku pogovori s srednji-
mi šolami o izvedbi programa za dijake in dijakinje, kjer s 
profesionalnim inštruktorjem spoznavajo veščine in tehnike 
preživetja v naravi, se spopadajo z različnimi neobičajnimi 
situacijami, naučijo osnovnega rokovanja z orožjem in pa z 
ekipnim delom pridobijo občutek za sočloveka. S programom 
tudi spodbujamo praktično delo in samostojnost v situacijah, 
ki se nam redko ali nikoli ne dogodijo v življenju, so pa lahko 
v ključnih trenutkih še kako pomemben člen pri samozašči-
ti in varnosti posameznika. V programu tudi ne zanemarimo 
pomena ohranjanja in varovanja slovenske naravne dedišči-

ne in okolja, da jih skupaj obvarujemo za prihodnje rodove. 
Združenje se s svojimi člani udeležuje tudi domoljubnih pri-
reditev, ki krepijo zavest naroda. Kot tako je bilo združenje 
tudi v lokalnem okolju prepoznano s strani Občine Škofja 
Loka in Občine Železniki, ki sta pomagali pri obnovitvi pra-
pora, ki se redno pojavlja na slovesnih dogodkih širom Slove-
nije. Z nesebičnim prostovoljnim delom člani vsekakor ohra-
njajo vrednote, ki se v mirnodobnem obdobju zdijo obrobne 
in nepomembne, zato ker se zavedajo svojega slogana, da je 
mir samo čas med dvema vojnama.

Vojaške vrline krepijo 
narodno zavest
V Območnem združenju slovenskih 
častnikov Škofja Loka so tudi člani iz 
Železnikov.

Praporščak Marjan Lotrič iz Železnikov in predsednik združenja 
Dušan Nardoni 

Negovanje in ohranjanje vojaških veščin  
v času, ko ni več služenja vojaškega roka, ko  
se neprestano srečujemo z grožnjami terorizma, 
je pomembno poslanstvo združenja.

specializirana  
trgovina z barvami 
in laki ter
avtoličarstvo

		VELIKA IZBIRA BARV IN OSTALEGA MATERIALA  
za obnovo vašega stanovanja, hiše ali avtomobila,

		MEŠANJE BARV v želenih niansah,
		KLEPARSKE IN LIČARSKE STORITVE,
		STROKOVNO SVETOVANJE,
		JESENSKA  

AKCIJA 
-10% POPUST  
 NA BENDEX  
SATIN 5 l  

Delovni čas: od 8. do 12. in od 14. do 18. ure, 
sobota od 8. do 12. ure.

Modri val, d.o.o., Vešter 25, 4220 ŠKOFJA LOKA, 
T: 04/ 51 27 220, www.modrival.si
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MAJA LUŠINA, PGD, ŠD IN KTD DRAŽGOŠE

Vaja je potekala popoldne. Sodelovalo je 98 gasilcev in gasilk 
iz šestih prostovoljnih društev gasilskega poveljstva občine 
Železniki (Železniki, Selca, Rudno, Davča, Zali Log in Draž-
goše) ter sosednjega PGD Podblica iz kranjske gasilske zveze. 
Vajo smo si zamislili tako, da je najprej "zagorela" hiša pr' 
Primčk, od tam se je ogenj razširil na gozd in bližnji travnik, 
kjer je zagorel tudi hlev, nato pa se je požar razvil do strme-
ga pobočja Dražgoške gore, do katere vodi le ena pot. Ta je 
preozka za večja vozila, s katerimi bi lahko dovažali vodo. Tu 
smo sprva nameravali vključiti uporabo helikopterja, a nam 
ga na ministrstvu za obrambo niso odobrili. Na dan vaje sicer 
zaradi megle nad Dražgošami v vsakem primeru ne bi mogel 
prileteti.
Popoldne se je kmalu prevesil v večer, ko je nastopil čas za ve-
selico. Na veselici, organizirani po petih letih, nas je pod šoto-
rom, na igrišču pri PŠ Dražgoše, zabaval ansambel Potep. Člani 
društva smo poskrbeli za pijačo in hrano, obiskovalci pa so, 
poleg zabave in plesa, lahko poskusili svojo srečo pri nakupu 
bogatih srečk, stavili o teži pršuta ter se pomerili, kdo je naj-
boljši v ruskem kegljanju.
Veselica je odlično uspela, za kar se moramo zahvaliti vsem 
sponzorjem in donatorjem, katerih se je nabralo zares veliko. 
Naj povem tudi, da takšne prireditve ne moreš izpeljati brez 
super ekipe. Mladi gasilci in gasilke smo se tokrat ob pomoči 
izkušenih članov zares izkazali in pokazali, da znamo stopiti 
skupaj in izpeljati tako velik projekt. Še enkrat hvala vsem in 
vsakemu posebej za kakršnokoli pomoč.
V nedeljo, 1. oktobra, je Kulturno turistično društvo (KTD) Dra-
žgoše organiziralo pohod na Dražgoško goro in Britmanco. Iz-
hodišče pohoda je bilo v Jelenščah. Pohodniki – vseh genera-
cij – so se nato po krožni poti podali do vrha Dražgoške gore 
ter čez Britmanco prispeli nazaj do izhodišča. 
Isto nedeljo popoldne so že peto leto zapored potekale Medva-
ške igre med vaščani Dražgoš in Podblice z okolico, ki jih or-
ganizirata Športno društvo (ŠD) Dražgoše in ŠD Bela peč - Pod-
blica. V devetih različnih disciplinah se je pomerilo približno 

V Dražgošah smo zelo aktivni
Prvo septembrsko soboto smo v Dražgošah v organizaciji Prostovoljnega gasilskega 
društva (PGD) Dražgoše priredili veliko medobčinsko gasilsko vajo in gasilsko veselico.

Postroj udeleženih gasilcev in gasilk / Foto: Maja Lušina

Otroci pri vlečenju vrvi / Foto: Manja Lušina

Najboljši pohodniki v letu 2016 ter Klemen Lušina in Rafko Kavčič Pogled na gorečo hišo / Foto: Simon Lotrič  
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100 tekmovalcev. Otroci so tekmovali v 
štafeti, med dvema ognjema in vleče-
nju vrvi, ženske so tekmovale v odbojki 
in vlečenju vrvi, moški pa v nogometu 
in vlečenju vrvi. Odrasli so se skupinsko 
pomerili še v kegljanju, kmečki štafe-
ti in metu trojk. Kmečka štafeta je bila 
novost letošnjih Medvaških iger. Vsebi-
na štafete je sovpadala z letnim časom 
– tekmovalci so pobirali in razvrščali 
krompir (različne žogice). Seveda se je 
za pobiranje krompirja treba najprej 
primerno obleči. Tekmovalci so oblekli 
predpasnik, se s slamnikom zaščitili 
pred soncem in se s samokolnico odpra-
vili na pot (polje) z različnimi ovirami. 
Vzdušje je bilo čez celo popoldne prijetno 
in sproščeno. Za las je prehodni pokal, 
že peto leto zapored, dobil prezimnico 
v Dražgošah. Sicer pa zmaga ni najpo-
membnejša stvar iger, saj je njihov na-
men predvsem druženje, povezovanje in 
krepitev medvaških odnosov. 
Med dogodkom smo podelili tudi majice 
za pohode na Dražgoško goro v letu 2016. 
Največ pohodov je opravil Matjaž Lušina, 
takoj za njim je bila Andreja Lušina, na 
tretje mesto pa se je uvrstila Breda Tolar.
Pri različnih aktivnostih nam vedno na 

pomoč priskočijo sponzorji, ki se jim ob 
tej priložnosti iskreno zahvaljujemo. 
Hvala podjetjem Domel, d.o.o., Megales, 
d.o.o., Brunarica Dražgoše, SGP Gorenc, 
d.d., Transles, d.o.o., Alples, d.d., in Vi-
bam, d.o.o. Trudimo se biti aktivni ves 

čas, na vseh področjih, v vseh društvih. 
V jesenskem času nas čaka še izpeljava 
nekaterih disciplin Dražgoškega mnogo-
boja, v organizaciji ŠD Dražgoše. Po vsem 
tem pa že pričakujemo nekaj snega, da 
začnemo z zimskimi aktivnostmi.

Udeleženci pohoda na Dražgoško goro in Britmanco / Foto: Renata Valh Pintar
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LEPO VZGOJEN PES, S KATERIM JE UŽITEK 
BIVATI V SKUPNEM GOSPODINJSTVU!
PRAVILA:
Nič ni zastonj. 
Pes naj si vse dobre stvari, ki jih dobi od 
nas, zasluži tako, da najprej izpolni naše 
povelje; preden mu damo hrano, se npr. 
usede, preden ga spustimo s povodca, 
nas pogleda v oči ipd.
Kdor teži, nič ne dobi. 
Če se pes do nas vede vsiljivo, npr. laja, 
skače, nas vleče, mu obrnemo bok ali hr-
bet, roke sklenemo, jih pritisnemo k tele-
su, pogled obrnemo stran od psa. Če to 
ne pomaga, se umaknemo v drug pro-
stor. Ko se pes umiri, se vrnemo k njemu, 
ga nagradimo ter mu spet namenimo 
svoj čas in pozornost.
Igramo se po pravilih. 
Igra med psom in vodnikom naj poteka 
po določenih pravilih. Neprimerno ve-
denje psa lahko sproži destruktivna igra 
(draženje psa, vlečenje za gobček, uhelj, 
vratno gubo, nogo, rep, valjanje s psom 
po tleh), zato se tako s psom ne igramo. 
Konstruktivna igra s psom je denimo 

nadzorovana vleka, ki je lahko izjemna 
nagrada pri šolanju. Igro vedno začnemo 
mi in mi jo tudi končamo; če je pes z igro 
vsiljiv, ga ignoriramo. Ločimo igrače, s 
katerimi se pes igra v naši odsotnosti, in 
igrače za skupno igro; dostop do igrač za 
skupno igro ima pes samo v naši priso-
tnosti, sicer so spravljene. Igra naj bo kon-
struktivna, npr. prinašanje predmetov, 
iskanje predmetov in oseb, igre ustvarjal-
nosti oz. trikci. Igra z vlečko naj bo nad-
zorovana; pes lahko zgrabi igračko le na 
povelje in jo mora na povelje tudi takoj 
izpustiti, ne glede na intenzivnost igre. 
Pes nas ne sme med igro nikdar ugrizniti 
za roko ali kam drugam; vlečenje večkrat 
prekinemo, počakamo par sekund, nato 
nadaljujemo; prenehamo, ko je igra na 
vrhuncu; na koncu psu igračko vzamemo 
ter mu v zameno ponudimo priboljške.

NE POZABIMO:
Pasja vzgoja ni preprosta; potrebne-
ga je veliko dela, potrpljenja, dosle-

dnosti in samodiscipline. Psa ne se ne 
da vzgojiti in izšolati v enem mesecu.
To je proces, ki traja, vse dokler pes ne 
odraste, odvisno od pasme in posa-
meznega psa. 

Če upoštevamo navedena načela, nam 
zagotovo ne bo treba nikoli uporabiti 
fizične prisile, na psa kričati ali ga kako 
drugače poniževalno disciplinirati.

Samo Potočnik
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MARIJAN PETERNELJ, TD SORICA

Če je letina dobra, kaj vse nam natrosi, 
poplača, za kar smo se naprezali. Prav bo-
gata letina letos ni bila. V hribovju že ne. 
Kadi bodo ostale prazne in tudi marsičesa 
drugega bo manj. Lepote pa je veliko. Je-
senski gozd se odeva v bogastvo barv.
Pa smo pri Pozdravu jeseni, tradicionalni 
prireditvi Turističnega društva Sorica, ki je 
bila 23. in 24. septembra. Prvi, sobotni del 
je bil namenjen spominu na 150. obletni-
co rojstva Ivana Groharja in 30. obletnico 
smrti ustvarjalca njegovega spomenika 
Toneta Logonderja. In kaj imata skupnega 
z jesenskim gozdom? Groharja so že dav-
no nazaj poimenovali pesnika barv. Bo-
gastvo barv jesenskega gozda je umetnik 
prenesel na platno vrhunskih impresioni-
stičnih del. Bogastvo barv in svetlobe. Tone 
Logonder ga je ob vstopu v Sorico upodobil 
kot iskalca sončne svetlobe.
V soboto, 23. septembra, je Loški muzej 
v dvorani Gostišča macesen predstavil 
razstavo, ki jo je pripravila kustosinja 

Jana Fojkar. Predstavljeno je delo in ži-
vljenjska pot Toneta Logonderja in pri-
kazuje razmere, v katerih je nastajalo 
njegovo najpomembnejše delo, spome-
nik Ivanu Groharju v Sorici. Razstava je 
še na ogled. Prireditev je s klavirjem po-
pestril Tone Potočnik. Od vseh gostov je 
bila brez dvoma najdražja kiparjeva hči 
Romana Rakovec. Obiskovalcem je poda-
rila monografijo o očetu.
Naslednji dan je bil namenjen slovenski 
ljudski glasbi. Saj mi ne zamerite, da me 
spomini ponesejo nazaj, v "vajeniška" 
leta svojega posedanja za gostilniškim 
omizjem, v družbi starejših mož, pevcev. 
Koliko smo prepevali. Čeprav je bilo v ti-
stem času oktetovskega in zborovskega 
petja obilo tudi na Radiu Ljubljana, sem 
se večino pesmi naučil od naših starejših 
pevcev. Prepevali pa nismo le v domači 
gostilni. V stari Jemčevi, z nepozabnim 
lesenim stropom v Davči, Pri Slavcu na 
Zalem Logu, po Bohinjskem in Baškem. 
Prepevali smo tudi na vasi, dekletom 
pod oknom. Po Sorici, tudi drugje. Kako 
bi ne zapeli brhkim podlonškim in pr-
tovškim dekletom. Tako je bilo včasih. 

Zdaj ni več. Morda se ljudsko petje povr-
ne, kot se je frajtonarica.
Povsem zamrlo vendarle ni. Dne 24. sep-
tembra se je kar nekaj pevcev in godcev 
zbralo na soriškem odru. Najdaljšo pot 
so imele za seboj Grabljice s Sovodnja. 
Francetove orgličarje povezujeta Sori, Po-
ljanska in Selška. In lepe melodije. Citrar 
Stane je pripeljal pevki, Minko iz Dražgoš 
in Jelico, Založanko. Najštevilnejše so bile 
mlade pevke iz sosednje Davče. Kar zado-
voljni smo v Sorici. Njihovo ubrano petje 
ob spremljavi kitare pogosto slišimo. Ne-
kaj novega, svežega, prinašajo v sloven-
sko ljudsko zakladnico petja. In naše Tri 
tičice. Nadaljujejo s tistim, kar so začele 
njihove starejše predhodnice, in dodajajo 
svoje. Najmlajši nastopajoči je bil Štefan 
iz Spodnjih Danj, spremljal ga je oče Leon. 
Se bo končno frajtonarica vrnila tudi v 
Danje in Sorico? Na naše srečanje so jo 
prinesli člani Harmonikarskega orkestra 
Železniki. Bili so kot vez med prireditvijo 
in njen veseli zaključek. Pa na Gajo, mla-
do napovedovalko, da ne pozabim. Dobro 
ji je tekel jeziček. Se vidimo in slišimo na-
slednje leto.

Pozdrav  
jeseni, pozdrav 
lepemu
Porečete, da prav vse v 
jeseni pa le ni tako lepo. 
Da prinaša sive dneve 
z dežjem, vetrom, tudi 
že z mrzlimi dnevi. Celo 
poplavami. Pa vendar 
imam rad jesen. Zaradi 
lepega, dobrega.

Najmlajši nastopajoči Štefan iz Spodnjih Danj in oče Leon

Dekliški zbor iz Davče

Tri tičice
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ANA ŠUBIC

Tretji Praznik zelja, ki je na Zalem Logu potekal med 14. in 17. 
septembrom, je prav vse dni spremljalo slabo vreme, ki se je 
odrazilo tudi na slabšem obisku. Program sobotnega, glavnega 
dogajanja so organizatorji morali celo okrniti, a so si obisko-
valci kljub temu lahko ogledali ribanje in tlačenje zelja ter ob-
delavo škrilja, pričakal jih je tudi degustacijski kotiček z zeljni-
mi jedmi. Poleg običajnih so lahko poskusili tudi nevsakdanje 
jedi iz zelja: zeljno potico, zavitek, musako in polentino pito, 
široke rezance z zeljem in orehi pa tudi Zelouca – avtohtono 
žganico iz zelja … Uživali so tudi v petju, plesu in recitacijah 
zaloških otrok ter nastopu harmonikarjev iz Železnikov.
V Kulturnem in turističnem društvu Zali Log so bili po besedah 
predsednice Klavdije Škulj kljub vsemu zadovoljni s prireditvi-
jo. Obisk je bil glede na slabo vreme vseeno boljši, kot smo pri-
čakovali, še zlasti pa so zadovoljni ob vse večji prepoznavnosti 
njihovega zelja. »Čez zaloško zelje ga ni, veliko boljši je od tiste-
ga na tržnicah. Zelo je mehek in je super za solato, a ga je težko 
dobiti,« nam je zaupala Sonja Martinčič iz Železnikov, po tem, 
ko je na prireditvi kupila nekaj glav zaloškega zelja. Letina je 
sicer letos zaradi suše in škodljivcev slabša. 

Precej pozornosti je pritegnila razstava fotografij in časopi-
snih člankov o poplavah leta 2007, ki je bila skupaj z razstavo 
ročnih del domačink na ogled v kulturnem domu. V sklopu 
Praznika zelja so pripravili tudi večer komedije s Turističnim 
društvom Žirovski Vrh ter za konec še vaško druženje in na-
stop čarovnika.

Že tretji Praznik zelja
Prireditev, posvečeno zaloškemu zelju, je spremljala tudi razstava o poplavah. 

Obiskovalci so lahko poskusili tudi nevsakdanje jedi iz zelja. Razstava ob deseti obletnici poplav

Prikazali so tudi obdelavo škrilja.

MEDVODE
ŠPORTNA DVORANA

5. 11. OB 18:00
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URŠULA BERNIK

Zadnjo septembrsko soboto smo se dru-
žine otrok, ki obiskujejo vrtec Železniki 
in vrtec Selca, zbrale na tradicionalnem 
vsakoletnem družabnem srečanju, le-
tos v obliki jesenskega piknika. Če se 
je kdo v dopoldanskem času sprehodil 
mimo vrtca, je lahko videl polno otrok 
in njihovih staršev ter slišal otroško pe-
tje, vrisk in smeh.
Ob 9. uri smo se zbrali na parkirišču vrt-
ca, kjer smo se vsi zbrani najprej foto-
grafirali, potem pa smo se razdelili po 
skupinah, ki sta jih vodili po dve vzgo-
jiteljici. Vsaka skupina je obiskala devet 
kotičkov, ki so bili razpršeni v okolici 
vrtca in osnovne šole, in v vsakem so 
bile pripravljene različne dejavnosti. 
V ustvarjalnem kotičku so otroci izde-
lali ropotuljice, v katere so dali koruzo, 
nato pa so jih polepili s posušenimi dre-
vesnimi listki ali pa z barvami. V ple-
snem kotičku smo starši skupaj z otroki 
zaplesali in pregnali še zadnje znake 
jutranje zaspanosti. Otroci so bili dele-
žni tudi poslikave obraza in čez cel dan 

so ponosno razkazovali svojo gosenico, 
metuljčka, kačo, miniona ali pikapolo-
nico, ki je krasila njihova lička. Čarodej 
nas je popeljal v svet čarovnije in še da-
nes nas otroci sprašujejo, kako lahko 
iz ene rdeče žogice nastanejo kar tri. 
V glasbenem kotičku smo najprej zapeli 
znane otroške pesmi ob spremljavi ki-
tare in flavte, nato pa so otroci popri-
jeli za paličice in ropotulje in še sami 
ustvarili ritem pesmim. V športnem ko-
tičku smo se dobro razmigali tako otro-
ci kot starši – hoja po "gurtni", vožnja 
s samokolnico med drevesi, poligon z 
obroči, plazenje do skritih kock, prema-
govanje ovir, metanje žogic skozi obro-
če. V enem od kotičkov smo starši pihali 
milne mehurčke, otroci pa so jih morali 
popokati s tistim delom telesa, ki ga je 
določil met kocke. Najtežja preizkušnja 
je bila, ko so morali mirno obsedeti in 
zgolj opazovati mehurčke, ne da bi jih 
ob tem popokali.

Vzgojiteljice so v goste povabile tudi Ko-
lesarčke, ki izvajajo preventivno-vzgojni 
program v cestnem prometu za najmlaj-
še. Otroci so se s štirikolesniki popelja-
li po prometno urejenem poligonu in 
tako spoznali osnovne cestno-prometne 
predpise. Največje navdušenje je požel 
pravi delujoči semafor! Še zadnje atome 
energije pa so otroci porabili na napihlji-
vih igralih, ki so bila prava atrakcija!
Ob vseh teh raznolikih dejavnostih pa 
so vzgojiteljice poskrbele tudi za lačne 
želodčke. Enolončnica in kruh, pečen 
krompir, čaj in jabolko – same jesenske 
dobrote! V imenu staršev otrok, ki smo 
se udeležili piknika, se lahko zahvalim 
vsem vzgojiteljicam vrtca Železniki in 
vrtca Selca ter zunanjim sodelavcem, 
ki so skupaj pripravili zelo raznolike de-
javnosti in poskrbeli, da smo preživeli 
aktivno in zabavno sobotno dopoldne. 
Vloženega je bilo veliko truda, energije in 
časa, zato vsem skupaj en velik HVALA!

Jesenski piknik
"Danes je sobota in zato  
se mi ni treba pripraviti  
za v vrtec, kajne?"  
"O ja, pa se moraš! A danes 
ne greš sama! Vsi gremo, 
tudi mami, ati, bratec in 
sestrica!" 
"Kaj res?" 

Zadnjo septembrsko soboto smo se družine otrok, ki obiskujejo vrtec Železniki in vrtec Selca, zbrale na jesenskem pikniku. 

Otroci in starši so se lahko udeležili številnih dejavnosti. 
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Otrokom ponujamo čim bolj raznoli-
ko in zdravo hrano, s tem jim nudimo 
možnost za skladen razvoj in rast, do-
bro psihofizično počutje ter ustrezno 
odpornost. Zelo smo zmanjšali količino 
sladkorja v naši prehrani. Pijemo vodo, 
nesladkan čaj, limonado, naravni po-
marančni sok in nesladkane kompote 
svežega in suhega sadja. Otroci so se po-
stopoma dobro privadili na spremem-
bo. Vzgojiteljice jih tudi ozaveščamo o 
zdravem prehranjevanju in ena izmed 
glavnih prioritetnih nalog našega vrtca 
je prav zdravje in zdrava prehrana.
Povezali smo se z lokalnimi pridelovalci 
hrane, ki nam priskrbijo zdravo, ekolo-
ško pridelano hrano. Skoraj vsi pride-
lovalci te hrane imajo otroke v našem 
vrtcu in tako se z otroki še lažje pogo-
varjamo, spoznavamo in spremljamo 

oziroma sledimo poti živila "od njive do 
krožnika". Kmetje nas vedno radi sprej-
mejo in predstavijo delo na kmetiji. Tako 

smo že večkrat obiskali kmetijo Pr Dem-
šarji v Martinj Vrhu, kjer dobimo mleko, 
in tako konkretno spoznali pot mleka od 
krave do naše skodelice v vrtcu.
Največja pridobitev za otroke na tem po-
dročju v zadnjem letu pa je otroški vrti-
ček, ki je postavljen na travniku našega 
igrišča pri vrtcu. Vanj smo posadili in 
posejali semena in letina je bila zelo bo-
gata. Otroci pridno skrbijo za rastoče ra-
stline. Kuharica rada uporabi zelišča in 
zelenjavo, ki jih otroci z vrta prinesejo v 
kuhinjo. Še posebej dobro so nam uspele 
buče in čebula, tudi krompirja smo pri-
delali za eno kosilo. Otroci zelo dobro po-
znajo rastline, ki rastejo na vrtu, in jih 
tudi raje uživajo, ko jih sami naberejo in 
pomagajo pripraviti, na primer zelenjav-
no juho. Vsi se radi ustavimo ob vrtičku 
in se veselimo, ko lahko prispevamo svoj 
delež v kuhinji in tako obogatimo naše 
jedi s svežimi zelišči in zdravo zelenjavo.

Zdrava hrana tudi na našem vrtu
V zadnjem času v vrtcih in šolah strokovnjaki opozarjajo na pomen zdravega 
prehranjevanja. V Antonovem vrtcu se trudimo slediti najnovejšim smernicam. 

Otroci zalivajo in občudujejo vrt

Rodile so: 

Lucija Rovtar iz Selc Blaža, Tadeja Rovtar iz Topolj Primoža, Ivana Tavčar iz Železnikov Anama-
rijo in Sandra Torkar iz Smoleve Urbana. 
Podatke smo s privoljenjem staršev zbrali na podlagi vlog za dodelitev prispevka ob rojstvu otroka. Seznam vseh no-
vorojencev je tako lahko še daljši, čestitke in dobre želje pa izrekamo tudi mamicam, katerih imena tu niso zapisana. 

Martina Logar, svetovalka za družbene dejavnosti, Občina Železniki

Mamicam čestitamo!

Solata bo za kosilo.
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Sistematičnega zbiranja pripovedi za 
zbirko Glasovi, s katero že od leta 1988 
popisujejo folklorne in spominske pri-
povedi iz različnih predelov Slovenije, so 
se v Selški dolini lotili že leta 2012 na po-
budo strokovne urednice zbirke dr. Ma-
rije Stanonik. Knjigo, ki je že petdeseta iz 
omenjene zbirke, je pred kratkim izdal 
Inštitut za slovensko narodopisje ZRC 
SAZU, prinaša pa 551 folklornih pripove-
di iz Selške doline, večinoma zapisanih 
v narečju.
Prispevali so jih 104 pripovedovalci, ne-
kaj pa je bilo zbranih tudi iz drugih vi-
rov, sta pojasnili Katja Mohorič Bonča 
in Anka Pintar, ki sta pripovedi uredili. 
Zbiralo jih je devet zapisovalk iz Selške 
doline: poleg njiju še Breda Benedik, 
Marija Gasser, Jerica Jerala, Jana Je-
mec, Jožica Kačar, Katarina Primožič in 
Zdenka Primožič. Nekatere so del gradi-
va imele že prej, velika večina pa je bila 
zbrana sistematično v zadnjih petih 
letih. Njihovo delo je bilo prostovoljno. 
"Zelo sem vam hvaležna vsem – in po-
nosna na vas –, da nas je pomemben 
cilj: ohraniti spomin na nekdanjo du-
hovno kulturo in slovstveno folkloro, 
tj. prvo/tno besedno umetnost iz vaših 
domačih krajev povezal v ubrano dru-
ščino," je v spremni besedi med drugim 
zapisala Stanonikova, ki je usmerjala 
delo zapisovalk.

ODRAŽA SE PESTROST SELŠKE DOLINE

Knjigo so poimenovali Kar tresla se je 
od lepote, da bi že v naslovu pokazali na 
poetičnost živega pripovedovanja. "Eden 
izmed pripovedovalcev je isto zgodbo po-
vedal dvakrat različnima zapisovalkama 
v razmaku petih letih in obakrat opisal 
lepoto dekleta na isti način – bila je tako 
lepa, da se je kar tresla od lepote," je ra-
zložila Anka Pintar. Kot navaja v opisih 
terenskih izkušenj zapisovalk v knjigi, 
je njo najbolj očaralo, "ko so se mi s pri-
povedmi risali zemljevidi, nevarni in po-
svečeni prostori, meje v svetu in prehodi 
v življenju, na katere so vezane zanimive 

predstave, motivi in zgodbe, ki opišejo 
pravi ljudski kozmos. Ljudske pripovedi iz 
Selške doline me navdušujejo tudi zara-
di raznolikosti, ki jo tako majhen prostor 
nosi in o kateri priča že pestrost narečij."
"Selška dolina mogoče deluje enovito, 
ampak ni, Selška Sora jo deli na zelo 
raznolike dele in ta pestrost se v knjigi 
precej odraža," pravi tudi Katja Mohorič 
Bonča in dodaja, da ne gre za knjigo o 
zgodovinski resnici, temveč so iskali 
zgodbe, ki so se do danes z govorjeno 
besedo ohranile med ljudmi ter se na-
našajo na življenje in delo v njihovih 
krajih. "Knjiga prinaša nov pogled na 
življenje v naših krajih, kot smo ga za-
pisovalke in ilustratorka Agata Pavlovec 
ujele med pripovedovalci ter ga zapisa-
nega in ilustriranega posredujemo na-
prej," je dejala. Pomemben član ustvar-
jalne ekipe je bil tudi njihov mentor za 
zapise, slavist Ludvik Kaluža, ki je po-
skrbel tudi za jezikovno ureditev obse-
žnega gradiva.
Zbrano gradivo so razvrstili v enajst raz-
delkov: nekaj pravljicam v začetnem 
delu sledijo bajčne, vražljive, legendne, 
zgodovinske, etnološke, socialne in dru-
ge pripovedi, knjigo pa lahkotno sklenejo 
šaljive povedke. Bralec se sreča z bajčni-

mi bitji in kraji, strahovi in ljudskimi 
razlagami neznanega, verovanjem, 
zgodbe se nanašajo tudi na domača in 
obrtna opravila, praznovanja … in vse-
bujejo številne življenjske modrosti, zna-
nja, izkušnje in ravnanja. "Zelo zanimivo 
se berejo. Ko greš skozi gradivo, imaš ob-
čutek, da je zajeta celota življenja v naših 
krajih," pravi Katja Mohorič Bonča. Med 
drugim so v knjigi pripovedi, povezane s 
klekljanjem, izdelavo davškega platna, 
malim kruhkom, revščino, otroškimi 
igrami, kaznovanjem v šoli, kontraban-
tom, kuhanjem smovnaka, rokovnjači 
v Selcih, dražgoškimi holcarji, jezerom 
pod Sušo, gradnjo cerkva, praznovanji, 
nekatere se dotikajo tudi daljne prete-
klosti, denimo Marije Terezije, Turkov, 
taljenja rude na Štalci ...

ETNOLOŠKE POSEBNOSTI

"Zgodbe prinašajo tudi nekaj motivov, 
ki jih v zapisih s tega območja do sedaj 
ni bilo," je povedala Anka Pintar in kot 
primer navedla obredno umivanje mr-
tvaških lobanj z blagoslovljeno vodo v 
Sorici, ki je opisano v eni od etnoloških 
pripovedi. "Seveda med ljudmi živi še 
veliko drugih pripovedk. Če kdo pozna 

Knjiga z več kot petsto pripovedmi iz Selške doline
Izšla je knjiga Kar tresla se je od lepote s 551 folklornimi pripovedmi iz Selške doline. 
Prispevali so jih 104 pripovedovalci. Devet domačink je pripovedi zbiralo dobrih pet 
let. Predstavitev knjige v Železnikih bo 16. novembra, dva dneva kasneje pa še v Sorici. 

Folklorne pripovedi iz Selške doline sta uredili Katja Mohorič Bonča in Anka Pintar.
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Na hodniku Občine Železniki si lahko do sredine decembra v času 
uradnih ur ogledate fotografsko razstavo Ludvika Lebna iz Ševelj. S 
fotografiranjem se ljubiteljsko ukvarja petnajst let, najraje pa foto-
grafira naravo. "Ne razstavljam pogosto, dokaj redno pa svoje foto-
grafije objavljam na spletni strani 500px. Na tokratni razstavi je na 
ogled dvajset fotografij, večinoma pokrajinskih, med drugim tudi z 
motivi Ratitovca in okolice," je pojasnil Leben. S pomočjo fotografije 
skuša ohranjati otroško radovednost, ceniti trenutke, ki so mu dani, 
in na svet okoli sebe gledati s srcem. "Fotografija je tudi sredstvo, ki 
mi pomaga razumeti samega sebe, poglablja moje dojemanje sveta 
in zavedanje, da se sreča skriva v majhnih stvareh in dobrih ljudeh." 

Na ogled Lebnove fotografije
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kakšno zanimivo, naj se obrne na nas in jo bomo z veseljem 
zapisali," pravi Katja Mohorič Bonča. 
Kot rečeno, pripovedke večinoma sledijo živemu govoru in so 
zapisane v narečju, v knjižnem jeziku pa le tiste, pri katerih 
zaradi različnih razlogov narečni zapis ni bil mogoč. Vsebino 
bogatijo tudi nekatere posebnosti selškega narečja, slovar na-
rečnih in manj znanih besed ter slovar danjarskega govora. 
Knjiga, ki je izšla ob finančni podpori Občine Železniki in pod-
jetja Domel, je že na voljo v Turistično informacijskem centru 
v Muzeju Železniki. Ustvarjalci vabijo tudi na predstavitvi: 16. 
novembra v krajevni knjižnici v Železnikih in 18. novembra v 
dvorani v Sorici, obakrat ob 18. uri. Na predstavitvah bo knji-
go mogoče kupiti po znižani ceni.

Z BLAGOSLOVLJENO VODO JE PRAL LOBANJO

Jest s m ministrero, i biu an pugreb. Jest na vem, čigau pugreb 
i biu. Ka sma ble gor pred grobam in sa ble tiste lubanje gor 
zraun nalužene, i Fidlar uzeu lubanja, tok kat ud negove žene 
de j bla, pa j šou ke h uratam pa j uzeu robc van pa j ž žegnana 
voda tista lubanja prau, pa ja j prneso ke pa ja j dau nazaj not u 
grob. To s m jest ministrero. To j res blo. To nam puzabo nkol. 
Lojza ja j blo ime, je pa ona mal pred umarla, enanpedesedga 
leta. Tisket, ka j p r Krištano zmaškal. Tista noč i na parah 
ležala. Ta pugreb i pa mogo bit tam ukol šedisidga leta, ka s m 
jest ministrero in sma gor gledal. On i lubanja uzeu pa j šou ke 
h uratam pa j tista lubanja uprau ž žegnana voda, ja j ubriso, 
robc i uzeu van pa ja j neso nazaj ke pa ja j dau nazaj not.
Spodnja Sorica, 2006
zmaškal – zmečkalo (streha se je zrušila pod težo snega in pod 
seboj pokopala človeka)
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ANA ŠUBIC, FOTO: KLARA ZALETELJ

Dosedanjega dirigenta Martina Pustin-
ka je po desetih letih uspešnega vodenja 
orkestra zamenjala Darja Seliškar. Je 
profesorica saksofona na Glasbeni šoli 
Kamnik, kjer uspešno vodi tudi mla-
dinski pihalni orkester in kvartet sa-
ksofonov. Nova dirigentka je že uspešno 
prestala krstni nastop, in sicer je orke-
ster v nedeljo, 24. septembra, gostoval v 
Lepoglavi na Hrvaškem, kjer so skupaj 
z železnikarskimi mažoretkami sodelo-
vali na mednarodnem festivalu čipke. 
Najprej so si ogledali razstavo čipk, nato 
je sledila parada od šole do prireditve-
nega prostora, popoldne pa je orkester 
sodeloval še na letnem koncertu pihal-
nega orkestra Limena glazba Lepoglava, 
s katerim so pobrateni. Pihalni orkester 
Alples se je predstavil z raznolikim pro-
gramom in navdušil poslušalce. Navdu-
šila pa je tudi nova dirigentka Darja Se-
liškar, ki je v svojem krstnem nastopu 
kot dirigentka Pihalnega orkestra Alples 
Železniki pokazala veliko energije in 
vneme. 
Orkester se je že začel pripravljati na 
tradicionalni Božično-novoletni kon-
cert, ki bo 26. decembra v športni dvora-
ni v Železnikih. Kot napovedujejo, bodo 
poslušalci lahko prisluhnili raznolike-
mu programu, ki zagotovo ne bo niko-
gar pustil ravnodušnega. 
V pihalnem orkestru bodo veseli tudi 
novih članov, zato vabijo tiste, ki igra-
jo trobila, pihala ali tolkala, naj se jim 
pridružijo.

Z novo dirigentko najprej v Lepoglavo
Pihalni orkester Alples Železniki je novo sezono začel z novo dirigentko Darjo Seliškar.

Nova dirigentka Darja Seliškar je že uspešno prestala krstni nastop z železnikarskim 
orkestrom, in sicer v hrvaški Lepoglavi.

Godbenike so v Lepoglavi spremljale tudi članice Mažoretnega društva Železniki.
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KATJA MOHORIČ BONČA

IME PREDMETA: 

Šivalni stroj za šivanje čevljev Singer, inv. št. ŽE 1524

OPIS PREDMETA

1. material in tehnika: kovina, les
2. leto prihoda v muzej: konec 90. let 20. stoletja

Šivalni stroj za šivanje čevljev Singer je bil del proizvodnje nek-
danjega podjetja Čevljarne Ratitovec. Letnica izdelave stroja in 
letnica začetka obratovanja v Čevljarni Ratitovec nista znana. 
Okoli 1980 so v podjetju kupili nove šivalne stroje in zaposleni so 
lahko odslužene odkupili. Ta stroj je za domačo rabo kupil Stane 
Habjan, Kovskarjev Stanko s Češnjice. Bil je čevljar in v čevljar-
ni zaposlen kot skladiščnik. Po njegovi smrti je njegova družina 
šivalni stroj v dobrem stanju podarila muzeju v hrambo in kot 
spomin na Čevljarno Ratitovec.
Muzej nima depojskega prostora za primerno hrambo predme-
tov in tudi ta stroj je bil pred postavitvijo v razstavne muzejske 

prostore potreben obnove. Obnove se je v letu 2015 lotil Tone Bo-
gataj iz Železnikov. Postavitev stroja v muzeju predstavlja za-
metek predstavitve nekdaj pomembne čevljarske dejavnosti v 
Selški dolini. Opis tega predmeta naj bo spomin na ustanovitev 
Čevljarske produktivne zadruge Ratitovec na Studenem pred 
skoraj 80 leti.

Zgodbe muzejskih predmetov:  
šivalni stroj za šivanje čevljev
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IGOR KAVČIČ

Režiser in scenarist zagotovo velja za enega najbolj znanih 
Železnikarjev današnjega časa. V Železnikih je namreč pre-
živel mlada leta, preden se je podal na študij najprej na Eko-
nomsko fakulteto v Ljubljano, da bi se kasneje v Slovenijo 
vrnil kot diplomant slovite praške filmske akademije FAMU. 
Zdaj živi in deluje v Ljubljani. 
Med slovenske režiserske prvokategornike je prodrl že s svo-
jim celovečernim prvencem V leru (1999), v katerem opisu-
je melanholijo študentskega življenja, in je zanj prejel prve 
pomembne nagrade na filmskih festivalih po svetu. Sledili 
so filmi Ruševine (2004), kratki igrani film Na sončni strani 
Alp (2007) pa njegov z največ prestižnimi nagradami oven-
čani Circus Fantasticus (2010), tu je še celovečerec Avtošola 
(2014) in še nekaj uspešnih dokumentarcev, če naštejemo le 
nekatere. 
Septembra je na 20. Festivalu slovenskega filma celovečerec z 
naslovom Ivan, katerega režiser in soscenarist je, prejel naj-
več osvojenih nagrad. Na naslov Ivana je šlo kar šest nagrad 
vesna, in sicer za najboljši igrani celovečerni film, za najbolj-
ši scenarij, za najboljšo glavno žensko vlogo (Maruša Majer), 
za najboljšo masko (Alenka Nahtigal), za najboljšo fotografijo 
(Marko Brdar) in za najboljšo izvirno glasbo (Damir Avdić).

Janez Burger z Ivanom najboljši
Film Ivan režiserja in soscenarista Janeza Burgerja je bil na nedavnem Slovenskem 
filmskem festivalu proglašen za najboljši celovečerni igrani film. 

Janez Burger s soscenaristoma filma Melino in Srdjanom Koljevićem 
/ Foto: FSF
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Na koncertu z naslovom Zaigrajte or-
glice bodo poleg Francetovih orgličarjev 
nastopili tudi Poljanski orgličarji, Klapa 
Gallus, Sejmarji z Marjanom Urbanijo 
in Ljudskimi pevkami predicami iz Ka-
mnika. Vstop bo prost. 
Francetovi orgličarji, ki delujejo pod 
okriljem Kulturno umetniškega društva 
France Koblar Železniki, se imenujejo po 
pobudniku ustanovitelja skupine, pokoj-
nem Francetu Žaberlu. Sestavljajo jo Saša 
Žaberl in Nika Lotrič iz Železnikov, Marija 
in Nataša Zadnik iz Škofje Loke ter Olga in 

Jernej Oblak iz Podobena v Poljanski doli-
ni. Skupaj igrajo dve leti in pol. "Zapise in 
priredbe pesmi za orglice delamo sami. 
Najraje igramo ljudske pesmi in pesmi 
znanih narodno-zabavnih ansamblov. 
Nastopamo na različnih prireditvah, kon-
certih, proslavah in praznovanjih v vseh 

občinah nekdanje občine Škofja Loka pa 
tudi po drugih krajih po Sloveniji. Trikrat 
smo se že udeležili Mednarodnega festi-
vala Ah te orglice v Mokronogu, kjer smo 
za nastop v letu 2016 prejeli zlato, v letu 
2017 pa srebrno priznanje," so nam zau-
pali Francetovi orgličarji. 

Zaigrajte  
orglice
Kulturni dom v Železnikih 
bo v soboto, 21. oktobra, 
ob 20. uri gostil koncert 
Francetovih orgličarjev  
z gosti. 

Francetovi orgličarji pripravljajo zanimiv glasbeni večer in vabijo k obisku. Vstop bo prost.
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NATAŠA HABJAN, JAVNI ZAVOD RATITOVEC

Septembra se nam je kolcalo po lanskem septembru, ki je bil 
prijetno topel, tokrat pa prav nasprotno, hladen in deževen. 
Zaskrbljeno smo zrli v nebo, v upanju, da se ne ponovi 18. 
september pred desetimi leti, ko so Železnike prizadele kata-
strofalne poplave. Vreme se nas je usmililo, posijalo je sonce 
in želimo si lepo jesen, da bomo lahko uživali v prelepih je-
senskih barvah in sprehodih v naravi.
V Muzeju Železniki bo od 6. novembra tudi letos vsak ponedeljek 
potekalo druženje ob ročnih delih. Vabljeni vsi, ki ustvarjate z 
rokami, pa naj bo to pletenje, kvačkanje ali karkoli drugega, da 
se nam pridružite vsak ponedeljek ob 18. uri.

ŠPORT

Bazen je po prenovi garderob zopet odprl svoja vrata. Ob vsto-
pu vas bo pričakal barvito prenovljen garderobni prostor. 
Vstop v bazen in savno je tako še bolj vabljiv in prijetnejši.
Glede na slabe septembrske vremenske razmere so 6. Igre 
JZR imele kar nekaj smole. Zunanje aktivnosti lahko potekajo 
samo ob lepem vremenu, zato jih je bilo kar nekaj treba pre-
staviti na lepši konec tedna. Toda tudi to je uspelo in 6. Igre JZR 
so skoraj pod streho. Med posamezniki do začetka oktobra vodi 
Miran Šturm, med kraji pa ima največ točk Železniki zahod. V 
skupnih seštevkih se bije pravi boj za končno zmago in vpis 
na prehodni pokal, ki že piše zgodovino iger. Končuje se tudi 
teniška liga Selške doline, kjer je trenutno vodilni Tine Šturm. 

KULTURA

Ob letošnjih Dnevih evropske kulturne dediščine (DEKD) 
je bila v galeriji Muzeja Železniki v soorganizaciji Razvojne 
agencije Sora in našega muzeja izvedena delavnica izdelova-
nja loških kruhkov in prikaz izdelovanja modelov zanje. De-
lavnico sta pripravili Lili Panjtar in Petra Plestenjak iz Škofje 
Loke. Udeleženci so izdelovali loške kruhke, ki so poleg draž-
goških še ena oblika medenega malega kruhka, ki je značilna 

za Škofjeloško. Muzej Železniki je z razstavo o mlinarstvu in 
mlinih ob Sori ter njenih pritokih gostoval v podružnični šoli 
v Davči in se vsebinsko pridružil letošnjim DEKD, Voda – od 
mita do arhitekture.
V galeriji Muzeja Železniki je še do 16. oktobra na ogled slikar-
ska razstava Boleslava Čeruja. Z razstavo izdelkov se bo 27. ok-
tobra predstavila škofjeloška enota VDC Kranj in s tem se bo 
sklenilo galerijsko dogajanje v letošnjem koledarskem letu.

TURIZEM 

Septembra obeležujemo svetovni dan turizma. Turistični po-
nudniki smo se v organizaciji Turizma Škofja Loka odpravili 
v hrvaško Istro, kjer smo se srečali s primeri dobrih praks in 
znanj. Poudarek je bil na razvoju kulturnih, gastronomskih 
in kolesarskih produktov, ki imajo pozitiven vpliv na lokalno 
okolje in skupnost. 
V okviru projekta Kjer domujejo zgodbe bomo na trgu pred 
plavžem postavili kovaško ognjišče. Namenjeno bo prikazu ko-
vanja žebljev obiskovalcem. Prav iz tega projekta je tudi pečica, 
ki je namenjena peki dražgoških kruhkov, ki jih bodo izdelali 
obiskovalci na delavnicah. S tem bomo obogatili svojo ponudbo, 
predvsem za organizirane skupine, ki obiščejo naše kraje. 

MLADINSKE DEJAVNOSTI

Mladinski center je zopet zaživel. Za osnovnošolce je odprt 
vsak torek, sredo in četrtek med 13. in 15. uro. V tem času je v 
njem zelo živahno, obiskujejo ga učenci od 6. razreda dalje, ki 
so Mladinski center sprejeli za svojega. V tem času nekateri 
napišejo domačo nalogo, drugi pa čas preživijo v druženju s 
prijatelji, sošolci in brskanjem po spletu.
Septembra so animatorke v okviru 6. Iger JZR pripravile tudi 
igre Mladinskega centra. Vsako sredo popoldne so v Mladin-
skem centru prisotne študentke – animatorke, ki skrbijo za 
animacijo obiskovalcev. Pripravljajo tudi razne delavnice za 
osnovnošolce, točen razpored objavljajo na internetni in Fa-
cebook strani Mladinskega centra Železniki.

Izdelovali smo loške kruhke
Bazen je po prenovi garderob sredi septembra ponovno odprl svoja vrata, v začetku 
novembra pa v muzeju znova začenjamo druženje ob ročnih delih. 

Izdelava loških kruhkov / Foto: Katja Mohorič BončaPrenovljene garderobe v bazenu / Foto: arhiv JZR
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VILMA STANOVNIK

Strelci Strelskega društva Lotrič Železniki 
so bili uspešni na državnem prvenstvu, ki 
je za zračno orožje potekalo na Rogli, za 
malokalibrsko orožje pa na Pragerskem. 
Kar sedemkrat so se namreč uvrstili med 
najboljše tri. Tako je Ana Prezelj z zračno 
pištolo zmagala med kadetinjami, prvo 
mesto pa je osvojila tudi z malokalibrsko 
pištolo (25 metrov). Državni prvaki so po-
stali tudi mladinci z malokalibrsko pišto-
lo (50 metrov), ki so nastopili v postavi: 
Nejc Medved, Matija Demšar in Rok Košir. 
Med kadeti so Ožbej Pirc, Matija Demšar 
in Rok Košir s pištolo osvojili drugo me-
sto. Drugo mesto med kadetinjami si je z 
zračno puško pristreljala tudi Teja Med-
ved. Kadetinje Naja Prezelj, Andreja Frelih 
in Teja Medved so s puško osvojile tretje 
mesto, tretji med kadeti pa je bil tudi Ma-
tija Demšar, ki je z malokalibrsko pištolo 
(25 metrov) osvojil tretje mesto.
V članski državni ligi si je ekipa strelcev s 
puško zagotovila drugo mesto in si za je-
sen pridobila vstopnico za 1. B ligo. V ekipi 
so nastopali: Vasna Markelj, Jani Šuštar 
in Teja Medved. V 1 A ligi s pištolo je ekipa 
v postavi: Klemen Tomaševič, Cveto Lju-
bič in Anja Prezelj osvojila 6. mesto. 

V mladinski ligi je uspešno nastopala še 
kadetinja Anja Prezelj, ki je na koncu med 
mladinkami s pištolo osvojila 2. mesto. 
Ekipno so bili mladinci s pištolo peti. Med 
kadetinjami s puško se je Teja Medved 
uvrstila na 3., Naja Prezelj pa na 5. mesto. 
Najboljši kadet s puško je bil Rok Frelih na 
31. mestu. Ekipno so bili kadeti drugi. Med 
kadeti s pištolo je bil Matija Demšar 3., Rok 
Košir 11. in Ožbej Pirih 15. Ekipa kadetov je 
bila uvrščena na 5. mesto. Med mladinka-
mi je Vesna Markelj osvojila 4. mesto. Anja 
Prezelj je nastopila tudi na evropskem pr-
venstvu v Mariboru in se med mladinka-

mi uvrstila na 35. mesto, naša ekipa, v ka-
teri je nastopala, pa je bila trinajsta. Anja 
Prezelj in Vesna Markelj sta nastopili tudi 
na svetovnem prvenstvu v Nemčiji. Anja je 
bila med mladinkami s pištolo na koncu 
uvrščena na 78. mesto, Vesna pa med mla-
dinkami s puško na 91. mesto. Vesna je 
nastopila tudi v ekipi Slovenije, ki je osvo-
jila 26. mesto. "Zelo smo veseli uspehov 
naših predstavnikov, k vpisu pa vsako 
sredo ob 18. uri vabimo tudi nove člane. 
Rekreativno streljanje za vse starosti 
poteka ob četrtkih ob 19. uri," v imenu 
društva pravi Branko Košir.

Strelci med najuspešnejšimi v Sloveniji
Strelci Strelskega društva Lotrič Železniki so dobro nastopali na domačih tekmovanjih, 
predstavnike pa so imeli tudi na evropskem in mladinskem svetovnem prvenstvu.

Anja Prezelj Vesna Markelj

Že diši po snegu in mladi tekmovalci Smučarskega kluba Do-
mel že komaj čakajo novo smučarsko sezono. Ker je bila lan-
ska sezona za naš klub zelo uspešna, so želje in pričakovanja 
velika. 'Suhi' treningi so v polnem teku in prvi treningi na 

snegu so za nami. Tudi smučarska oprema je pripravljena. 
Lanska oblačila so večinoma še primerna, več pozornosti pa 
je treba posvetiti pravim smučarskim čevljem ter seveda no-
vim smučem. Na srečo tekmovalci z dobrimi rezultati pridejo 
tudi do nekaterih ugodnosti pri nakupu nove opreme, kar je 
vsekakor dobrodošlo. Kakšen manjkajoč kos smučarske opre-
me pa se lahko najde na smučarskem sejmu, ki bo konec no-
vembra v Osnovni šoli Železniki, kjer bomo vsem zaintere-
siranim ponudili rabljeno in tudi novo smučarsko opremo. 
Poleg naših uspešnih tekmovalcev pa 'trenirajo' tudi otroci 
v Alpski šoli. Alpska šola je namenjena predvsem otrokom, 
starim med pet in deset let, ki bi bili radi skozi celo leto špor-
tno aktivni, zraven pa bi si še izpopolnili svoje smučarsko 
znanje. Med tednom imajo otroci možnost obiskati dva 'suha' 
treninga, ko pa odprejo bližnja smučišča, pa gredo tudi smu-
čat. Vsi, ki vas zanima kaj več, se lahko obrnete na trenerje v 
Smučarskem klubu Domel Železniki ali si ogledate prispevke 
in novosti na www.sk-domel.si oz. naši FB-strani.

Priprave na novo smučarsko sezono
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Avto Lovše d.o.o.
Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Toyota.
Domžale
Jarška cesta 11
(01) 777-77-77

Kranj
Cesta Staneta Žagarja 65b
(04) 777-77-77

Avto Lovše d.o.o.
Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Toyota.
Domžale
Jarška cesta 11
(01) 777-77-77

Kranj
Cesta Staneta Žagarja 65b
(04) 777-77-77

ANŽE KAVČIČ, FOTO: ANDREJ TARFILA

Tako mlajše kot članska selekcija so že 
začeli s sezono, bi pa za začetek poveda-
li še nekaj o zaključku pretekle sezone. V 
juniju smo izvedli sedaj že tradicionalni 
Dan rokometa, ki je potekal na igrišču 
za športno dvorano. Predstavile so se 
vse klubske selekcije, potekal je srečelov, 
zvečer pa še zabava z glasbeno skupino. 
Tako kot že pred tem smo z izvedbo dneva 
rokometa zelo zadovoljni in se počasi že 
pripravljamo na "jubilejno" peto izvedbo, 
ki bo predvidoma potekala konec maja.
Ker je bil prostor, kjer so bili naši klubski 
prostori, prodan, nam je sponzor Alples, 
d.d., velikodušno odstopil nov prostor, ki 
pa je bil v malce slabšem stanju, zato je 
bil prepotreben obnove. Material za ob-
novo je bilo treba kupiti, vse ostalo delo 
pa smo opravili sami, skupaj s pomočjo 
naših nekdanjih igralcev in staršev mlaj-
ših igralcev. Tako smo čisto na novo ure-
dili stene, strop, tlake, napeljali elektriko, 
uredili internetno omrežje in olepšali zu-
nanjost prostora. Nekaj opreme je nove, 
ostalo pa je bilo treba znositi iz pritličja v 
vrhnje nadstropje. Prostor je sedaj resnič-
no lepo urejen in se že navzven vidi, da so 
to naši klubski prostori. Čakajo nas samo 
še zaključna dela, potem pa sledi slavno-
stno odprtje.
Med samo obnovo smo spoznali, da 
imamo v društvu posameznike, ki se 
rade volje odzovejo tudi takrat, ko je tre-
ba kaj postoriti. V vsakem primeru pa v 
društvu delajo ljudje, ki za svoje delo ne 
dobijo niti centa in ga opravljajo zelo do-
bro. Te stvari opravljajo v prostem času, 

ko se vrnejo iz službe, je pa vsaka nova 
pomoč več kot dobrodošla. 
Vsako leto poskušamo predvsem pri 
mlajših selekcijah delati še bolje, tiste 
najmlajše peljemo na nekaj enodnev-
nih turnirjev širom celotne Slovenije, 
nekaj turnirjev pa organiziramo tudi 
sami. Tisti malo starejši se sedaj že tra-
dicionalno v mesecu aprilu odpravljajo 
v Koper na večdnevni turnir, za letos pa 
načrtujemo tudi prvo udeležbo na tur-
nirju v tujini, in sicer v Beogradu. S tem 
namenom smo v začetku septembra 
organizirali tudi akcijo zbiranja stare-
ga papirja, ki je lepo uspela, tako da bo 
staršem finančno vsaj nekoliko lažje. 
So pa seveda vsi otroci prav vljudno va-
bljeni, da se pridružijo našemu društvu, 
tudi med sezono, več informacij o tem 

pa si lahko preberete na naši spletni ali 
Facebook strani. 
Člansko ekipo še naprej vodi Agron Šefke-
ti, ki pa s prvo odigrano tekmo v tej sezoni 
nikakor ni mogel biti zadovoljen. Ekipa je 
na gostovanju v Ajdovščini pokazala zelo 
bledo igro z veliko preveč napakami, da 
bi lahko pričakovali ugoden rezultat. Je 
bil pa trener lahko nekoliko bolj zadovo-
ljen s prvo domačo tekmo v sezoni, saj je 
ekipa vknjižila prvi dve točki za zmago 
nad sicer zelo neugodno in mlado ekipo 
iz Metlike. Ekipa je pokazala, da so dobro 
pripravljeni in da znajo odigrati veliko 
bolje kot pa na prvem gostovanju. V na-
daljevanju sezone si tako želimo čim več 
zmag, želimo si, da se gledalci in navijači 
vrnejo v dvorano in da tudi na ta način 
pridobimo novih mladih moči.

Začetek sezone tudi za rokometaše
Jeseni novo sezono začenja tudi Rokometno društvo Alples.

Rokometaši Alplesa so na prvi domači tekmi v tej sezoni z 31 : 24 premagali Metliko.
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Prireditve v oktobru, novembru in decembru 2017        

Sobota, 14. 10. 2017 • Športna dvorana Železniki, ob 18. uri
6. IGRE JZR: TURNIR V BADMINTONU
Javni zavod Ratitovec, W: www.jzr.si 

Sobota, 14. 10. 2017 • Kulturni dom Železniki, ob 20. uri
MOJA DEŽELA, LEPA IN GOSTOLJUBNA

Turistično društvo Železniki, T: 031 876 535

Nedelja, 15. 10. 2017 • Turistična kmetija pri Štihlnu v Lajšah, ob 12. uri
KOLINE OD PUJSA DO KLOBASE
Športno kulturno turistično društvo Lajše, T: 041 848 530 Bojan Pfajfar

Sreda, 18. 10. 2017 • Krajevna knjižnica Železniki, ob 17. uri
URA PRAVLJIC: RDEČA KOKOŠKA (TATJANA BERTONCELJ)
Knjižnica Železniki, T: 04 51 01 490, E: zelezniki@knjiznica-skofjaloka.si

Četrtek,  19. 10. 2017 • Galerija Muzeja Železniki, ob 19. uri
PRVI POSKUS TALJENJA ŽELEZA, KAKOR SO TO NEKDAJ POČELI NA  
ŠTALCI – PREDAVANJE
Muzejsko društvo Železniki, Muzej Železniki – Javni zavod Ratitovec,  
T: 04 51 47 356

Petek, 20. 10. 2017 • Dražgoše, dvorana pod župnijsko cerkvijo  
sv. Lucije, ob 19.30
GOREČI ŠKOF – DOKUMENTARNI FILM O NADŠKOFU ANTONU VOVKU
Župnija Dražgoše, T: 031 860 126  Tine Skok, E:  zupnija.zelezniki@rkc.si 

Sobota, 21. 10. 2017 • Športna dvorana Železniki, ob 18.30
6. IGRE JZR: TURNIR V TAROKU PO SELŠKO

Javni zavod Ratitovec, W: www.jzr.si 

Sobota, 21. 10. 2017 •  Športni park Rovn Selca, ob 19. uri
VESELICA PGD SELCA Z MAMBO KINGS

E: matija.nastran@gmail.com

Sobota, 21. 10. 2017 • Kulturni dom Železniki, ob 20. uri
ZAIGRAJTE ORGLICE,  KONCERT FRANCETOVIH ORGLIČARJEV Z GOSTI: 
POLJANSKIMI ORGLIČARJI, KLAPO GALLUS, SEJMARJI Z MARJANOM 
URBANIJO IN LJUDSKIMI PEVKAMI PREDICAMI IZ KAMNIKA 

Kulturno umetniško društvo France Koblar, E: majda.tolar@siol.net 

Nedelja, 22. 10. 2017 • Športna dvorana Železniki, ob 9. uri
6. IGRE JZR: TURNIR V NAMIZNEM TENISU
Javni zavod Ratitovec, W: www.jzr.si 

Sreda, 25. 10. 2017 • Krajevna knjižnica Železniki, ob 17. uri
LUTKOVNA DELAVNICA:  RADOVEDNI DEČEK (DRAGICA TOPLIŠEK TUŠAR)
Knjižnica Železniki, T: 04 51 01 490, E: zelezniki@knjiznica-skofjaloka.si

Sreda, 25. 10. 2017 • Krajevna knjižnica Železniki, ob 20. uri
POGOVOR O KNJIGI BACKMAN F.: BABICA VAS POZDRAVLJA IN SE 
OPRAVIČUJE  (BRALNA SKUPINA ŽELEZNIKI JANJA GARTNER)

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

Četrtek, 26. 10. 2017 • Krajevna knjižnica Železniki, ob 17. uri
BEREMO Z NASMEHOM S PSOM VILIJEM – OBVEZNE PRIJAVE (NIKA 
WEIFFENBACH)
Knjižnica Železniki, T: 04 51 01 490, E: zelezniki@knjiznica-skofjaloka.si

Petek, 27. 10. 2017 • Galerija Muzeja Železniki, ob 18. uri
ŠKOFJELOŠKA ENOTA VDC KRANJ SE PREDSTAVI – RAZSTAVA
Muzejsko društvo Železniki, Muzej Železniki – Javni zavod Ratitovec,  
T: 04 51 47 356

Sobota, 28. 10. 2017 • Športna dvorana Železniki, ob 16. uri
6. IGRE JZR: ŠAH

Javni zavod Ratitovec, W: www.jzr.si

Nedelja, 29. 10. 2017 • Bife pri Bazenu Železniki, ob 19. uri
6. IGRE JZR: ZAKLJUČNA PRIREDITEV

Javni zavod Ratitovec, W: www.jzr.si

Vsak ponedeljek od 6. 11. 2017 dalje • Muzej Železniki, od 18. do 20. ure
DRUŽENJE OB ROČNIH DELIH

Javni zavod Ratitovec, T: 04 51 47 356

Sreda, 8. 11. 2017 • Krajevna knjižnica Železniki, ob 17. uri
DELAVNICA ZA SPRETNE PRSTE (SAŠA AMBROŽIČ)

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

Vsako sredo od  8. 11. 2017 dalje • Kulturni dom Železniki, od 18. do 20. ure
OB PUNKLU SE DOBIMO

Turistično društvo Železniki, T: 031 876 535

Četrtek, 9. 11. 2017 • Krajevna knjižnica Železniki, ob 17. uri
BEREMO Z NASMEHOM S PSOM VILIJEM – OBVEZNE PRIJAVE (NIKA 
WEIFFENBACH)

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

Petek, 10. 11. 2017 • Kulturni dom Železniki, ob 19. uri
PREDSTAVITEV 14. ŠTEVILKE ZBORNIKA ŽELEZNE NITI

Muzejsko društvo Železniki, T: 04 51 47 356

Nedelja, 12. 11. 2017 • Kulturni dom Železniki, ob 18. uri
MAŠA IN TJAŠA – MUZIKAL ZA VSE GENERACIJE

Simona Benko in Neža Pančur, E: neza.pancur86@gmail.com 

Sreda, 15. 11. 2017 • Krajevna knjižnica Železniki, ob 17. uri
URA PRAVLJIC (TATJANA BERTONCELJ)

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

Četrtek, 16. 11. 2017 • Krajevna knjižnica Železniki, ob 18. uri
KAR TRESLA SE JE OD LEPOTE, PREDSTAVITEV ZBIRKE LJUDSKIH  
PRIPOVEDI IZ SELŠKE DOLINE (KATJA MOHORIČ BONČA)

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

Petek, 17. 11. 2017 • Kulturni dom Železniki, ob 19. uri
EN GODEC NAM GODE – GLASBENA POT LOJZETA SLAKA (TEATER 
ŠENTVIŠKI)

Kulturno umetniško društvo France Koblar, E: majda.tolar@siol.net

Sobota, 18. 11. 2017 • Dvorana Ivana Groharja Sorica, ob. 18. uri
KAR TRESLA SE JE OD LEPOTE, PREDSTAVITEV ZBIRKE LJUDSKIH 
PRIPOVEDI IZ SELŠKE DOLINE

Prosvetno društvo Ivan Grohar, T: 031 242 862 Polona Pintar,  
E: polona.pintar1@gmail.com 

Sobota, 18. 11. 2017 • Dvorana na Češnjici, ob 20. uri
DAN NOROSTI – ZABAVNA KOMEDIJA

Špas teater  T: 040 333 339, 041 805 484 Tomaž Demšar

Sreda, 22. 11. 2017 • Krajevna knjižnica Železniki, ob 17. uri
URA PRAVLJIC (TATJANA ŠMID)

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



Četrtek, 23. 11. 2017 • Krajevna knjižnica Železniki, ob 17. uri
BEREMO Z NASMEHOM S PSOM VILIJEM – OBVEZNE PRIJAVE (NIKA 
WEIFFENBACH)

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

Sobota, 25. 11. 2017 • Dvorana na Češnjici, ob 19. uri
9. DOBRODELNI KONCERT SONČKI DOBROTE

Sončki dobrote Železniki, T: 031 838 896 Majda Tolar  
E: majda.tolar@guest.arnes.si 

Četrtek, 30. 11. 2017 • Krajevna knjižnica Železniki, ob 20. uri
POGOVOR O KNJIGI (BRALNA SKUPINA ŽELEZNIKI JANJA GARTNER)

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

Sobota, 2. 12. 2017 • Muzej Železniki, od 9. do 15. ure
TA VESELI DAN KULTURE – PROST VSTOP V MUZEJ ŽELEZNIKI

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

Sobota, 2. 12. 2017 • plac pred cerkvijo sv. Antona, od 14. do 19. ure
23. ANDREJEV SEJEM

Turistično društvo Železniki, T: 031 876 535

Sreda, 6. 12. 2017 • Krajevna knjižnica Železniki, ob 17. uri
DELAVNICA ZA SPRETNE PRSTE (SAŠA AMBROŽIČ)

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

Četrtek, 7. 12. 2017 • Krajevna knjižnica Železniki, ob 17. uri
BEREMO Z NASMEHOM S PSOM VILIJEM – OBVEZNE PRIJAVE (NIKA 
WEIFFENBACH)

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

Sreda, 13. 12. 2017 • Krajevna knjižnica Železniki, ob 17. uri
URA PRAVLJIC (TATJANA BERTONCELJ)

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

Sobota, 15. 12. 2017 • Dvorana na Češnjici, ob 20. uri
SKEČOHOLIKI 

Špas teater  T: 040 333 339, 041 805 484 Tomaž Demšar
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KUD France Koblar iz Železnikov je v goste povabil Teater šentviški, 
ki bo v petek, 17. novembra, ob 19. uri v kulturnem domu uprizo-
ril gledališko-glasbeno predstavo En godec nam gode – glasbena 
pot Lojzeta Slaka. Avtor literarne predloge je Ivan Sivec, scenarij 
je napisal Roman Končar, režiser je Brane Kopač, vodja predstave 
pa Andreja Bečan. Septembra 2016 je sicer minilo pet let, odkar je 
glas harmonike kralja polk in valčkov za zmeraj utihnil. Za seboj 
je pustil glasbeno zapuščino, s katero se je vtisnil tako v spomin 
in zavest vsakega ljubitelja domače glasbe kot v zavest naroda. 
Predstava se začne v njegovem ranem otroštvu, ko je mali Lojzek 
prvič plaho vzel v roke stričevo harmoniko. Nadaljuje se z mlado-
stnim zorenjem, v katerem je začel spoznavati širši krog ljudi, ki so 
pomembnno vplivali na njegovo nadaljnjo glasbeno pot. Zgodbo 
zaključijo s slavnostnim koncertom ob 30-letnici delovanja v Can-
karjevem domu in slavnostno razglasitvijo Lojzeta Slaka za kralja 
polk in valčkov.

En godec nam gode – glasbena  
pot Lojzeta Slaka

Jesen, ki v soncu vabi na pohode in ob meglenih deževnih dneh na toplo h krušni peči, 
vas vabi tudi v Taverno Rovn.
Naša ponudba zajema dnevno sveže malice, različne pice iz krušne peči in jedi po 
naročilu z našega jedilnika. Zaključenim družbam postrežemo z že izdelanimi meniji ali 
meniji, ki jih oblikujete sami po dogovoru z našimi zaposlenimi. 
Rovn je odlično izhodišče za pohodnike. Od tu se lahko odpravite na okoliške hribe z 
idiličnim razgledom, na poti nazaj pa si pri nas privoščite domač, sezonski obrok  in zares 
užijete košček narave. Naše jedilnike prilagajamo sezonskim izdelkom, ki jih nudi narava, 
tako sledimo letnim časom in pri nas že lepo diši po jeseni.
Nudimo prostor za zaključene družbe. Menije, za katere želite, da jih postrežemo vašim 
izbranim gostom, oblikujete skupaj z našimi zaposlenimi, prostor pa vam uredimo po 
vaših željah.  Pri nas je dovolj prostora, da ob hrani uživate tudi v plesu, in ker je prostor 
ločen od ostalega dela taverne, je v času proslavljanja zares samo vaš. 
Taverno dopolnjujejo igrišča za nogomet, košarko, tenis in odbojko. Za vse športnike 
je taverna odlična točka, kjer lahko aktivno preživljate prosti čas, obenem pa naše prijazno 
osebje poskrbi za vaše dobro počutje. 
Ob koncih tedna vas pri nas čaka še posebej pester jedilnik, saj vam pripravljamo posebne 
jedi. Ob sobotah in nedeljah je za kosilo priporočena rezervacija mize na 04 51 47 776.

» Ko besede ne pridejo v poštev, 
je hrana simbol ljubezni.«  

                                                                                                                                              
  Alan D. Wolfelt

Veselimo se vašega  
obiska in vam želimo, da bo 

tudi vaša jesen pisana  
in prijetna.

Osebje Taverne Rovn




