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ANA ŠUBIC

V občinskem proračunu za leto 2017, ki je 
ocenjen na 6,6 milijona evrov, so za inve-
sticije predvideli 2,4 milijona evrov, od tega 
največ – 800 tisoč evrov – za ceste. Prora-
čunska sredstva za investicije se v zadnjih 
letih sicer zmanjšujejo, saj je občinam na 
razpolago občutno manj evropskih sred-
stev. Več kot 60 odstotkov letošnjega pro-
računa bodo terjali tekoči odhodki in te-
koči transferji. Kar 1,7 milijona evrov bodo 
namenili izobraževanju, od tega za varstvo 
in vzgojo predšolskih otrok devetsto tisoč 
evrov, preostalo pa za šolstvo.
Na občini so že izpeljali nekaj razpisov za 
izbiro izvajalcev, med drugim tudi za naj-
večjo letošnjo investicijo: rekonstrukcijo 
dotrajane lokalne ceste Sivar–Logar proti 
Megušnici, ki bo stala 189 tisoč evrov. Toliko 
je namreč znašala ponudba najugodnejše-
ga izvajalca, ljubljanskega podjetja Mapri 
Proasfalt, s katerim je občina že podpisala 
pogodbo. Ponudbo za rekonstrukcijo devet-
sto metrov dolgega odseka je sicer oddalo 
še osem drugih izvajalcev. Prav tako so že 
izbrali najugodnejšega izvajalca za rekon-
strukcijo zelo strmega odseka javne poti 
Gotnar–Kovač v Podlonku. Sto sedemdeset 
tisoč evrov vredno investicijo bo izvedlo 
podjetje VGP Kranj. "Izbrali smo tudi že iz-
vajalca za asfaltiranje občinskih cest, to je 
Komunalno podjetje Ljubljana, ki bo uredi-
lo več krajših odsekov v Davči, Sorici, Dra-
žgošah, Selcih, Zalem Logu … Z njim smo 
podpisali 81 tisoč evrov vredno pogodbo," je 
pojasnil župan Anton Luznar. 

Javno naročilo za ureditev ceste Šurk–Rav-
ne v dolžini en kilometer, za katero so v 
proračunu predvideli 155 tisoč evrov, je še 
odprto. Enako velja tudi za javni naročili 
za obnovo vhodne avle in garderob v pla-
valnem bazenu, ki je ocenjena na 140 tisoč 
evrov, ter za nadaljevanje gradnje pločnika 
in komunalne infrastrukture na Stude-
nem.
Med večje letošnje investicije sodi tudi na 
85 tisoč evrov ocenjena obnova vodovoda v 
naselju Log, od uvoza k ribiškemu domu do 
prvih hiš. Za obnovo strehe na Podružnič-
ni šoli Davča so predvideli 42 tisoč evrov, 
za zamenjavo kurilne naprave in prehod 

s kurilnega olja na sekance v Muzeju Žele-
zniki pa 28 tisoč evrov. Urediti nameravajo 
tudi nivojsko dvignjeno grbino na državni 
cesti pri prvem mostu na Racovnik, kjer 
se domačini pritožujejo zaradi hrupa in 
vibracij ob vožnji čez pas granitnih kock. 
Predvideli so 17 tisoč evrov, na tem mestu 
pa bodo uredili še javno razsvetljavo.
Za gasilsko dejavnost so v proračunu re-
zervirali 232 tisoč evrov, ki jih bodo name-
nili za gradnjo novega gasilskega doma v 
Selcih, poglobitev garaže za gasilsko vozi-
lo na Zalem Logu ter za gasilsko cisterno 
PDG Davča, ki naj bi jo prevzeli avgusta ob 
Dnevu teric.

Pripravljajo se 
na investicije
Na Občini Železniki 
ta čas vodijo postopke 
izbire izvajalcev letošnjih 
investicij. Zanje so 
predvideli 2,4 milijona 
evrov.

Največja investicija bo rekonstrukcija dotrajanega odseka Sivar–Logar proti Megušnici.

ANA ŠUBIC

Ob februarskem obisku na državni direkciji za vode je župan Anton Luznar ponovno opo-
zoril, da se postopki za zagotovitev poplavne varnosti Železnikov odvijajo prepočasi. Izve-
del je, da se je ministrstvu za okolje in prostor, ministrstvu za infrastrukturo ter direkciji za 
vode po dolgotrajnih usklajevanjih vendarle uspelo dogovoriti glede razdelitve stroškov, 
ki se nanašajo na načrtovane vodne ureditve in obvoznico v zgornjem delu Železnikov. 
"Poplavna varnost je v operativnem programu kohezije 2014–2020. Na direkciji so pri-
pravili vlogo za pridobitev evropskih sredstev za protipoplavne ukrepe od Alplesa do Do-
lenčevega jezu in suhi zadrževalnik pod Sušo ter ureditev pritokov Češnjica, Dašnica in 
Prednja Smoleva. Poslali so jo na službo za kohezijo na okoljskem ministrstvu, kjer bodo 
preverili ustreznost vloge, preden jo oddajo v Bruselj. Ko bo vloga poslana naprej, se bodo 
sprostila tudi sredstva na postavki pridobivanje zemljišč, ki so sedaj zamrznjena, zato 
tudi še niso prišli do naših občanov glede pridobitve pravice graditi. Upam, da se bodo v 
nekaj mesecih stvari vendarle začele premikati tudi na terenu," je dejal župan. Septembra 
bo sicer minilo že deset let od katastrofalnih poplav. 

Končno uskladili sporazum
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ANA ŠUBIC

Sredi februarja je odjeknila novica, da se 
med 211 slovenskimi občinami najbolje 
živi v Železnikih. Tako je pokazala anali-
za revije Moje finance, kjer so se s pomo-
čjo statističnih podatkov lotili sestavlja-
nja lestvice naj občin. Pri izračunu so se 
oprli na pet glavnih skupin kazalnikov, 
skupaj pa so obdelali več kot deset tisoč 
podatkov.
Ob novici, da so Železniki naj občina 2017, 
je bil malce presenečen tudi župan An-
ton Luznar, čeprav je bilo glede na lansko 
sedmo mesto pričakovati dobro uvrstitev. 
"Rezultatov smo veseli, lahko smo pono-
sni nanje. Veliko zaslugo za tako uvrstitev 
ima močno gospodarstvo pa tudi prebi-
valci, ki zdravo živijo in so zelo odzivni na 
preventivne zdravstvene programe, kot 
sva Svit in Dora. Žal pa se nam kljub po-
zitivnemu naravnemu prirastku število 
občanov zadnja leta malo znižuje, saj se 
nekateri odseljujejo v večja mesta." 

Pri končni oceni je največjo, polovično težo 
imela gospodarska moč, pri čemer so upo-
števali gospodarsko moč podjetij, višino 
neto plač, delež občanov, zaposlenih v ob-
čini, stopnjo brezposelnosti … Po tem kri-
teriju so bili Železniki na osmem mestu, 
imajo pa eno najnižjih stopenj brezposel-
nosti v Sloveniji: novembra lani je znašala 
4,7 odstotka, kar je enkrat manj od držav-
nega povprečja (10,4 odstotka). Povprečna 
neto plača je znašala 961 evrov, najvišjo 
pa imajo še vedno zaposleni v podjetjih s 
sedežem v občini Cerklje (druga na lestvi-
ci naj občin), in sicer 1398 evrov, na kar 
imajo precejšen vpliv letališče in nanj ve-
zana podjetja. V Železnikih je povprečna 
vrednost stanovanj 1286 evrov na kvadra-
tni meter, slovensko povprečje pa je 1450 
evrov (podatek velja za 2015). V Selški do-
lini si tako s povprečno plačo lahko kupijo 
0,75 kvadratnega metra stanovanja.
Pri kazalniku prebivalstva, ki je prispeval 
petino ocene, se je izkazalo, da so Žele-

zniki občina, kjer imajo prebivalci največ 
življenjske moči. Za izračun so uporabi-
li podatke o povprečni starosti občanov, 
deležu starejših od 65 let, izobrazbi, go-
stoti naseljenosti in stopnji ločitev.
Železniki so se na prvo mesto uvrstili 
tudi po zdravju, ki je imelo 15-odstotno 
težo pri končni oceni.
Pri izračunu so upoštevali dejavnike tve-
ganja, preventivo, zdravstveno stanje in 
umrljivost. Zahvaljujoč izjemno visoki 
odzivnosti na preventivne zdravstvene 
programe so Železniki postali tudi ob-
čina z najboljšo zdravstveno preventivo. 
Pohvalijo se lahko še z drugo najnižjo 
bolniško odsotnostjo v Sloveniji, ki je tra-
jala povprečno 9,2 dneva na leto oz. štiri 
dni in pol manj kot na državni ravni.
H končni oceni sta prispevala še ureje-
nost infrastrukture in stanovanj (10 od-
stotkov) ter kriminaliteta, pri teh dveh 
kazalnikih pa Železniki niso posebno 
izstopali.

Največ zaslug 
imajo podjetja 
in občani
Železniki so naj občina 
2017 po izboru revije 
Moje finance, ki so 
poudarile predvsem 
močno gospodarstvo ter 
zdravje in življenjsko moč 
Železnikarjev.

OBČINA ŽELEZNIKI
Češnjica 48, 4228 Železniki, tel.: (04) 500-00-00, faks: (04) 500 00 20,  

e-pošta: uprava@obcina.zelezniki.si

STATISTIKA 2016
Občinski svet občine Železniki se je v letu 2016 sestal 9-krat (devetkrat), in sicer na 1 (eni) 
slavnostni seji ob občinskem prazniku, na 1 (eni) dopisni seji ter na 7 (sedmih) rednih sejah.

Vseh sedem rednih sej je trajalo skupaj 21 ur in 15 minut, v povprečju ena seja 3 ure 
in 2 minuti. Seje so potekale v sejni sobi na sedežu občine Železniki. Za seje občin-
skega sveta je bilo svetnikom izplačano sejnin v skupni neto višini 11.300 EUR, bruto 
16.995 EUR.

št. zap. št. seje datum čas trajanje
1. 10. redna seja obč. sveta 4. 2. 2016 19.00–20.41 1 ura, 41 minut
2. 11. redna seja obč. sveta 17. 3. 2016 19.00–22.36 3 ure, 36 minut
3. 12. redna seja obč. sveta 4. 5. 2016 19.00–22.53 3 ure, 53 minut
4. 13. redna seja obč. sveta 9. 6. 2016 19.00–23.05 4 ure, 05 minut
5. 2. slavnostna seja obč. sveta 1. 7. 2016
6. 3. dopisna seja obč. sveta 25. 7.–3. 8. 2016
7. 14. redna seja obč. sveta 29. 9. 2016 19.00–21.37 2 uri, 37 minut
8. 15. redna seja obč. sveta 10. 11. 2016 18.00–20.00 2 uri, 0 minut
9. 16. redna seja obč. sveta 22. 12. 2016 18.00–21.23 3 ure, 23 minut

Udeležba svetnic in svetnikov na rednih sejah je bila 94,94-odstotna.Sedemnajst-
članski občinski svet je sprejel 90 sklepov, od tega 9 odlokov in 2 pravilnika. Proračun 
Občine Železniki za leto 2016 je bil obravnavan v prvi obravnavi na 8. redni seji dne 5. 
11. 2015 in sprejet v drugi obravnavi na 9. redni seji dne 17. 12. 2015. Kasneje so sle-
dili trije rebalansi. Spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrtu občine 
Železniki so bile sprejete na 12. redni seji dne 4. 5. 2016. Na tej seji je bil sprejet tudi 
Sklep o pobratenju med občino Železniki in mestom Lepoglava (Republika Hrvaška).
V letu 2016 je bil župan občine Železniki mag. Anton Luznar, ki je funkcijo opravljal 
poklicno, podžupan pa Matej Šubic, ki je funkcijo opravljal nepoklicno.

Jolanda Pintar, dir. obč. uprave     
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ANA ŠUBIC

Občani Železnikov so po odzivnosti v pro-
gramu Svit, državnem programu presejanja 
in zgodnjega odkrivanja raka na debelem 
črevesu in danki, še vedno med najbolj od-
zivnimi v državi. Tako kažejo podatki, ki jih 
je Nacionalni inštitit za javno zdravje pred-
stavil nedavno ob začetku meseca boja 
proti raku na debelem črevesu in danki. V 
občini Železniki je bila lani četrta najvišja 
odzivnost v državi, znašala je 78,89 odstot-
ka, na ravni države pa se je v program vklju-
čilo dobrih 64 odstotkov vabljenih.

Zelo odzivni v Svitu
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JOŽE KOŠNJEK 
FOTO: ANDREJ TARFILA

Letošnja januarska prireditev v Dražgo-
šah je bila jubilejna, saj je minilo 75 let 
od boja Cankarjevega bataljona z Nemci 
in smrti 42 domačinov in devetih parti-
zanov ter 60 let od organizacije prve spo-
minske in športne prireditve Po stezah 
partizanske Jelovice. Ta prireditev je naj-
starejša slovenska prireditev brez pre-
kinitve. Pri pobudi zanjo in organizaciji 
prireditev je dolgo sodeloval tudi Dražgo-

šan Janez Lušina - Mali, ki letos zaradi 
slabega zdravja ni mogel na prireditev. 
Na proslavi pri spomeniku, ki se začne, 
ko v dražgoški cerkvi odzvoni poldan, je 
več tisoč obiskovalcev, med katerimi je 
bil tudi predsednik republike Borut Pa-
hor, v imenu občine Železniki nagovoril 
župan Anton Luznar. Spomnil je na po-
men junaškega in obenem tragičnega 
dogodka januarja leta 1942, ki ga ne sme-
mo pozabiti. Dejal je, da je v Dražgoše 
vredno priti, ne le na dan vsakoletne pro-
slave, ampak tudi na druge dneve v letu. 

Delegacija Krajevne skupnosti Dražgoše 
je h kostnici pod spomenikom, kjer poči-
vajo padli partizani in večina pobitih kra-
janov, položila venec. Kulturni program 
je bil "domače" obarvan. Poleg pihalnega 
orkestra Slovenske vojske in njene ča-
stne čete ter pevskega zbora Kombinat 
so v njem sodelovali učenci dražgoške 
podružnične šole, recitator Miloš Šmid, 
baritonist Tone Habjan in harmonikar 
Nejc Jemc. Za varnost udeležencev so 
skupaj s policisti vzorno skrbeli gasilci iz 
občine Železniki. Dražgošani so na stoj-
nicah stregli domače jedi. Tudi letošnje 
Dražgoše niso minile brez sodelovanja 
planincev in gorskih reševalcev iz Selške 
doline, ki so poskrbeli, da je več kot sto 
pohodnikov ponoči in na nedeljsko jutro 
varno prehodilo zahtevno pot iz Železni-
kov prek Ratitovca v Dražgoše, ki je eden 
od najzahtevnejših pohodov v programu 
dražgoških prireditev.

Dražgoše so bile letos jubilejne
Pred šestdesetimi leti je bila na pobudo Dražgošana Janeza Lušine organizirana  
prva prireditev Po stezah partizanske Jelovice.

Delegacija Krajevne skupnosti Dražgoše med polaganjem venca h kostnici pod spomenikom 

OBČINA ŽELEZNIKI

OBVESTILO
Obveščamo vas, da je na spletni strani  

Občine Železniki objavljen

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje turistične dejavnosti društev  

v občini Železniki za leto 2017. 

Vsebina javnega razpisa in razpisne dokumentacije je na voljo 
na spletni strani Občine Železniki www.zelezniki.si pod rubriko 
OBVESTILA IN OBJAVE/Razpisi in javna naročila ter v sprejemni 
pisarni Občine Železniki (kontakt: Valerija Štibelj, 04/500 00 23). 
Rok za oddajo prijav je najpozneje do vključno 11. 4. 2017.

Mag. Anton Luznar, župan

OBČINA ŽELEZNIKI

OBVESTILO
Obveščamo vas, da je na spletni strani  

Občine Železniki objavljen

JAVNI RAZPIS
za dodelitev pomoči za ohranjanje  

in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja  
v občini Železniki v letu 2017. 

Vsebina javnega razpisa in razpisne dokumentacije je na voljo 
na spletni strani Občine Železniki www.zelezniki.si pod rubriko 
OBVESTILA IN OBJAVE/Razpisi in javna naročila ter v sprejemni 
pisarni Občine Železniki (kontakt: Valerija Štibelj, 04/500 00 23). 
Rok za oddajo vlog je najpozneje do vključno 3. 5. 2017.

Mag. Anton Luznar, župan

ANA ŠUBIC

V Železnikih bodo v torek, 14. marca, gosti-
li regijsko podelitev nagrad in priznanj ob 
dnevu Civilne zaščite. Med prejemniki je 
tudi Prostovoljno gasilsko društvo Selca, ki 
letos praznuje 120-letnico. 

Priznanje tudi  
selškim gasilcem
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OBČINA ŽELEZNIKI

OBVESTILO
Obveščamo vas, da je na spletni strani  

Občine Železniki objavljen

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje programov športa  

v občini Železniki za leto 2017. 

Vsebina javnega razpisa in razpisne dokumentacije je na voljo 
na spletni strani Občine Železniki www.zelezniki.si pod rubriko 
OBVESTILA IN OBJAVE/Razpisi in javna naročila ter v sprejemni 
pisarni Občine Železniki (kontakt: Martina Logar, 04/500 00 15). 
Rok za oddajo prijav je najpozneje do vključno 11. 4. 2017.

Mag. Anton Luznar, župan

OBČINA ŽELEZNIKI

OBVESTILO
Obveščamo vas, da je na spletni strani  

Občine Železniki objavljen

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje izvajalcev letnih mladinskih programov 
in mladinskih projektov v občini Železniki za leto 2017. 

Vsebina javnega razpisa in razpisne dokumentacije je na voljo 
na spletni strani Občine Železniki www.zelezniki.si pod rubriko 
OBVESTILA IN OBJAVE/Razpisi in javna naročila ter v sprejemni 
pisarni Občine Železniki (kontakt: Martina Logar, 04/500 00 15). 
Rok za oddajo prijav je najpozneje do vključno 11. 4. 2017.

Mag. Anton Luznar, župan

OBČINA ŽELEZNIKI

OBVESTILO
Obveščamo vas, da je na spletni strani  

Občine Železniki objavljen

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti  

v občini Železniki za leto 2017. 

Vsebina javnega razpisa in razpisne dokumentacije je na voljo 
na spletni strani Občine Železniki www.zelezniki.si pod rubriko 
OBVESTILA IN OBJAVE/Razpisi in javna naročila ter v sprejemni 
pisarni Občine Železniki (kontakt: Martina Logar, 04/500 00 15). 
Rok za oddajo prijav je najpozneje do vključno 11. 4. 2017.

Mag. Anton Luznar, župan

OBČINA ŽELEZNIKI

OBVESTILO
Obveščamo vas, da je na spletni strani  

Občine Železniki objavljen

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje programov humanitarnih in 

invalidskih organizacij v občini Železniki za leto 2017. 

Vsebina javnega razpisa in razpisne dokumentacije je na voljo 
na spletni strani Občine Železniki www.zelezniki.si pod rubriko 
OBVESTILA IN OBJAVE/Razpisi in javna naročila ter v sprejemni 
pisarni Občine Železniki (kontakt: Martina Logar, 04/500 00 15). 
Rok za oddajo prijav je najpozneje do vključno 11. 4. 2017.

Mag. Anton Luznar, župan

JANA LUŠINA

Proti koncu prvega tedna v januarju so 
nam na šolo sporočili, da bo v nedeljo, 
8. januarja, prišel v Dražgoše predse-
dnik Republike Slovenije in da bi se rad 
srečal z učenci naše šole. Tako so v ne-
deljo na srečanje prišli učenci s svojimi 

starši. Pričakali so ga v učilnici. Učenci 
so mu za dobrodošlico zapeli pesem. Za 
spomin so mu dali knjižico o naši šoli 
in dražgoški kruhek. Predsednik se je z 
učenci rokoval, jih vprašal po imenih. 
Zanimalo ga je, kaj jim je v šoli všeč. 

Skupaj smo se še fotografirali, nato pa 
odšli do spomenika, kjer je bila prire-
ditev Po stezah partizanske Jelovice. Ta 
dan si bomo prav gotovo vsi dobro za-
pomnili. Nanj nas bodo spominjale tudi 
fotografije, ki so ob tem nastale.

Obisk  
predsednika na 
PŠ Dražgoše
V nedeljo, 8. januarja, 
nas je na šoli v Dražgošah 
obiskal predsednik 
republike gospod Borut 
Pahor. Srečal se je z učenci 
in njihovimi starši. 

Skupinska fotografija s predsednikom 

w
w

w
.z

el
ez

ni
ki

.s
i

w
w

w
.z

el
ez

ni
ki

.s
i



6 | KREKOVO LETO

ANA ŠUBIC

Dr. Janez Evangelist Krek – Selčan in 
domoljub Selške doline? je bil naslov 3. 
Krekovega večera v Selcih, na katerem je 
februarja občinstvu v svojem rojstnem 
kraju predaval Franc Pfajfar, po izobraz-
bi teolog, ki živi v Kranju in se po upo-
kojitvi zadnja leta ljubiteljsko ukvarja 
z raziskovanjem znanih osebnosti iz 
Selške doline. Na vprašanje, zakaj se v 
naslovu svojega predavanja sprašuje o 
Kreku kot Selčanu in domoljubu Selške 
doline, je odvrnil: "Izhajal sem iz sebe. 
Ko sem bil otrok in po drugi svetovni 
vojni v Selcih ni nihče govoril o Kreku, 
kot da ga ne bi bilo. Tudi Krekov dom se 
je tedaj imenoval mladinski dom."
Z raziskovanjem Krekovega življenja se 
je začel ukvarjati leta 2015, ko je bila 150. 
obletnica njegovega rojstva. Že tedaj je 
na spletni strani Župnije Selca objavil 
obširen zapis o Kreku, na katerega pa ni 
bilo kaj dosti odziva. "Bil sem kar razoča-
ran, ker se ob tistem jubileju ne v Selcih 
ne v dolini ni nič zgodilo, enostavno je 
šel mimo." Kot član iniciativnega odbora 
za pripravo Krekovega leta, s katerim le-
tos zaznamujejo stoto obletnico Krekove 
smrti, upa, da jim bo javnosti uspelo pri-
bližati njegovo veličino in mu postaviti 
pravo mesto v slovenski zgodovini. 
Krek je bil najbolj markantna osebnost 
v svojem času, je prepričan Pfajfar: 
"Največ je prispeval h gospodarskemu, 
k političnemu in kulturnemu življenju 
ne le v Selški dolini, ampak v tudi slo-
venskem merilu. Bil je neverjetno vse-
stranski človek, deloval je na številnih 
področjih, dejansko je bil voditelj naro-
da v tistem času."

KOT DUHOVNIK JE LAHKO NAJBOLJ 
POMAGAL

Krek se je rodil 27. novembra 1865 pri Sv. 
Gregorju nad Sodražico, kjer je bil njegov 
oče, Selčan Valentin Krek, učitelj. Janezo-
va mati Marija je bila doma iz Sodražice, 
hči tamkajšnjega župana. Po štirih letih 
službovanja pri Sv. Gregorju je bil oče pre-
stavljen za učitelja v Komendo. Po zgodnji 

očetovi smrti se je mati preselila v Selca, 
kjer je po možu podedovala hišo v Štoku. 
Krek je imel tedaj devet let in pol. "Bil je 
zelo živahen fant. Na vasi se brez njega 
ni zgodilo nič, ali je bilo dobro ali trapa-
rija, je bil zraven," je povedal Pfajfar. Če-
trti razred je dokončal v Škofji Loki, nato 
pa je nadaljeval šolanje v Ljubljani vse do 
mature. "V Ljubljano sta ga spremljala 
dva sošolca iz Škofje Loke: Boškov Tone s 
Češnjice, kasneje župnik v Dražgošah in 
Železnikih, ter Kržišnik iz Poljanske do-
line. V nižji gimnaziji je bil v internatu 
Alojzivišče, zato je bil v vsem dobro pre-
skrbljen. Ob koncu nižje gimnazije – ali 
danes bi rekli ob koncu osnovne šole – pa 
je Krek kazal nekaj preveč svoje živah-
nosti in rad je tudi že kadil, zato je dobil 
slabšo oceno iz vedenja in posledično je 
izgubil možnost bivanja v internatu. Zato 
je v višji gimnaziji moral iskati privatno 
stanovanje, samostojno prehranjevanje 
in plačevati šolnino. Ker mu tega mati ni 
mogla nuditi, se je moral preživljati sam 
s svojimi dohodki. Inštruiral je otroke iz 
bogatih družin, drugi vir dohodka pa mu 
je prinašala objava pesmi in povesti v ča-
sopisih, prevajal je tudi iz italijanskega je-
zika pesmi in povesti in jih objavljal v na-

ših revijah," je razložil Pfajfar in pristavil, 
da mu je povsem jasno, zakaj se je Krek 
odločil za duhovništvo. V Selcih so govo-
rili, da je to izprosila njegova izjemno po-
božna mati, po drugi verziji naj bi k temu 
pripomogel domači župnik Mayer, čeprav 
ni Krek nikdar z nobenim duhovnikom 
imel posebnih kontaktov, tudi v cerkev je 
bolj nerad hodil, je pojasnil Pfajfar: "Tako 
sem prišel do zaključka, da je bil glavni 
povod njegovo življenje od 15. do 18. leta, 
ko se je moral sam preživljati, ko je spo-
znal tudi socialno bedo, ko se je boril za 
življenje, videl cinizem, nepoštenost, re-
vščino, na drugi strani pa bogastvo, ego-
izem. V zadnjem razredu gimnazije se 
je seznanil z bogoslovcem Hladnikom, s 
katerim sta imela velikokrat debate na to 
temo. In čeprav ni kazal nobenega znaka, 
je bil v duši že nekako usmerjen v duhov-
niški poklic, skozi katerega je uvidel, da 
lahko največ pripomore temu narodu."

ZNAL JE DVAJSET JEZIKOV

Nekateri so menili, da bo študiral sla-
vistiko in žurnalistko. "Že v 1. razredu 
današnje gimnazije je ustanovil svoj list 
Lipica, ki so ga nemškutarji prepovedali, 

Krek, najbolj markantna osebnost Selške doline
Dr. Janez Evangelist Krek, čigar stoletnice smrti se spominjamo letos, je bil najbolj 
markantna osebnost Selške doline v svojem času, poudarja Franc Pfajfar, ljubiteljski 
raziskovalec znanih osebnosti iz Selške doline.

Franc Pfajfar na 3. Krekovem večeru v Selcih
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kar je Kreka obrnilo na materni jezik. 
Do takrat je cenil nemški jezik, nato pa 
se je preusmeril v učenje slovanskih 
jezikov. Že ob maturi je znal 10 jezi-
kov. Genij. Kasneje se je naučil še več 
jezikov, na koncu jih je znal že 20! Tudi 
sirsko, hebrejsko, kaldejsko, arabsko in 
druge jezike, ki so bili potrebni za prou-
čevanje svetega pisma." 
Po maturi se je odločil za študij bogo-
slovja in leta 1888 postal duhovnik. "Te-
danji škof Missia, tudi prvi slovenski 
kardinal, je v Kreku prepoznal izjemne 
talente in ga poslal na nadaljnji študij 
na Dunaj, kljub temu da si je želel priti 
za župnika na Sv. Lenart. Študiral je na 
najbolj eminentni šoli avstro-ogrske 
monarhije in študij dokončal z dokto-
ratom leta 1892. Sprva je bil tri mese-
ce kaplan v Ribnici, nato stolni vikar 
v Ljubljani, leta 1895 je postal profesor 
filozofije in osnovne teologije na Lju-
bljanskem bogoslovju."
Ob analizi, kaj vse je Krek ustvaril v 25 
letih javnega življenja, se človeku zame-
gli, pravi Pfajfar: "S psihološkega vidika 
ga lahko opredelimo kot tipičnega vod-
jo, ki ima tisoč in eno idejo. Od tistih jih 
mogoče deset udejanji, se pa zaveda, da 
potrebuje usposobljene sodelavce, ki pa 
jih ni bilo, zato je na prvo mesto postavil 
nalogo, da jih usposobi. Tako so obsta-
jala izobraževanja na več področjih, za 
kmete, delavce in tudi za tiste, ki naj bi 
se ukvarjali z višjim poslanstvom. Bil je 
tudi prvi v monarhiji, ki je zahteval, da 
vodilni kadri v zadrugah naredijo poseb-
no šolo in posebni izpit, ki so ga polagali 
pri njem. Zagovarjal je, naj se duhovnik 
ne ukvarja s politiko, ampak ker drugih 
usposobljenih ni bilo, je po želji škofa 
pristal na to. Kot državni poslanec se je 
počutil zelo nesrečnega, ker mu ni uspe-
lo realizirati svojih idej in namer, veliko 
bolje se je pa počutil kot poslanec v de-
želnem zboru, saj je zelo veliko prispeval 
k razvoju družbe na Kranjskem. Tudi v 
Selški dolini je bilo po njegovi zaslugi 
zelo razgibano kulturno in družbeno 
življenje. Ustanovljeno je bilo Planinsko 
društvo, Telovadno društvo Orel, Izobra-
ževalno društvo. Do prve svetovne vojne 
je bilo na njegovo pobudo v Selški dolini 
ustavljeno tudi 17 zadrug in hranilnic." 
V deželnem zboru je podprl idejo izgra-
dnje prototipa hidroelektrarne v Sorici, 
na osnovni katere so nekaj let kasneje 
zgradili hidroelektrarno v Završnici. 
Tudi sicer je Krek Slovenijo prepredel z 
različnimi zadrugami in društvi, kjer 
se je izobraževalo, igralo, recitiralo, 

bralo, pelo, telovadilo, plesalo …. Na ta 
način je budil narodno ustvarjalnost, 
dvigal je intelektualno raven splošne-
ga znanja in zavedanja. Zavzemal se 
je za splošno volilno pravico, boril se 
je za pravice kmetov in delavcev. Veli-
ko je pisal in predaval, izpod njegove-
ga peresa je prišlo okoli 6000 člankov, 
številni govori, dramska dela, pesmi in 
povesti. Pri njem so pobude za leposlov-
na dela črpali Cankar, Župančič, Finž-
gar in drugi. "Finžgar, ki je bil župnik v 
Trnovem, je vsak dan hodil h Kreku, ki 
mu je nekoč dal knjigo selškega rojaka 
Franca Kosa Gradivo za zgodovino Slo-
vencev od leta 500 do 1300 rekoč, naj jo 
prebere in napiše roman o Slovencih. 
Tako je nastal roman Pod svobodnim 
soncem, ki je med letoma 1903 in 1909 
izhajal kot podlistek, 1912 pa je prvič iz-
šel v knjigi," ve povedati Pfajfar. 

CANKAR: NARODU JE DAL ŽIVLJENJE

Na svoj dom v Selcih, kjer je odraščal, 
se je rad vračal. Počitnice je preživljal 
tudi na Prtovču in drugje v Selški doli-
ni. Tu je pogosto predaval, pridigal, se 
družil z ljudmi tako v prijetnih trenut-
kih na počitnicah kot tudi v težkih ča-
sih in preizkušnjah, je razložil Pfajfar. 
"V svojih kasnejših letih pravi: 'Težko 
bom povrnil dolini vsega, kar mi je 
ona dala.' Pa vendar je prav Krek tudi 
Selški dolini veliko prispeval za rast 
na vseh področjih," je poudaril. 
O veličini Kreka zgovorno pričajo tudi 
govori pomembnih mož ob njegovi 
smrti 8. oktobra 1917, ko je imel 52 let. 
Njegov prijatelj Ivan Cankar ni ob po-
grebu ničesar dejal, tako je bil prizadet. 
Nekaj dni kasneje pa je ustvaril ganljiv 
zapis. "Ta črni praznik, ki nam je dal do-
volj solza bridkosti in očiščenja, nam je 
obenem dodelil posebno dragocen dar: 
vrnil nam je spoznanje, ki nam je bilo v 
teh časih že skoraj izgubljeno, da more 
obroditi sočen sad le tisto delo, ki je bilo 
spočeto in izvršeno v čisti poštenosti," 
je zapisal Cankar in med drugim še po-
udaril, da je Krek "dal svojemu narodu 
vse in edino, kar je imel: svoje življenje". 
Ivan Dolenc, ki je bil Krekov učenec, pa v 
izbranih spisih piše, kako je Franc Logar 
v Unionski kleti v Ljubljani srečal Oto-
na Župančiča in Ivana Cankarja, ki sta 
zaradi žalostne vesti, ki je prišla iz Šen-
tjanža, jokala za mizo. Cankar je vstal in 
Logarju stisnil roko z besedami 'umrl je 
največji Slovenec in najboljši človek', je 
še razložil Pfajfar.

Novembra lani so se začele vrstiti priredi-
tve ob Krekovem letu, s katerim so se v Kul-
turnem društvu dr. Janez Evangelist Krek iz 
Selc namenili počastiti stoletnico njegove 
smrti, ki bo 8. oktobra letos. Kot pravi vodja 
organizacijskega odbora Andreja Megušar, 
se tudi v prihodnjih mesecih obeta bogat 
program.

• 1. aprila ob 20. uri bo v Krekovi dvorani v 
župnišču v Selcih 4. Krekov večer. Predaval 
bo dr. Janez Juhant na temo Krek – genialni 
voditelj Slovencev tudi za naš čas.

• 7. aprila ob 20. uri bodo skupaj s Kultur-
nim društvom Scena v kulturnem domu v 
Železnikih gostili Mileno Miklavčič s preda-
vanjem Česa nismo vprašali babice in ded-
ka, takrat, ko bi jih še lahko? (Krekov čas)

• 11. maja bodo skupaj z Muzejskim dru-
štvom Škofja Loka v Škofji Loki obravnavali 
pomen zadrug, hranilnic in posojilnic v Kre-
kovem času. 

• 12. maja bodo v sodelovanju z Muzejem 
Železniki odprli razstavo o Krekovi koči na 
Ratitovcu. 

• 21. maja se obeta 5. Krekov večer v Selcih 
z glasbeno skupina Oremus.

• Maja bodo mladi iz Krekovega društva 
predstavili Sheaksperovo igro Veliko hrupa 
za nič.

• 24. junija bodo skavti iz Železnikov pri-
pravili Izziv na Ratitovec.

• 30. junija bo slavnostna akademija ob 
občinskem prazniku v znamenju Kreka, kul-
turni program bo pripravilo kulturno dru-
štvo iz Selc.

• 2. septembra bo 6. Krekov večer s patrom 
Marjanom Kokaljem. 

• Septembra bodo v Selcih gostili igralce iz 
Kulturno-umetniškega društva Dražgoše s 
Krekovo prvo dramo Cigan-Čarovnik.

• 7. in 8. oktobra bo vrh Krekovega leta s 
slavnostno akademijo in slovesno mašo v 
Selcih, ki jo bo vodil nadškof Stanislav Zore. 

Andreja Megušar je še povedala, da so čla-
ni društva pri programu, ki ga pripravljajo 
prostovoljno v prostem času, zelo dejavni, 
še zlasti mlajši. Imajo tudi podporo župni-
ka Damjana Prošta in Občine Železniki, ki 
je letošnje leto razglasila za Krekovo leto. 
"Krekovo leto za nas predstavlja tudi lepo 
priložnost za povezovanje znotraj društva 
in navzven, kar si je dr. Krek tudi zelo želel," 
je še dejala. 

Program  
Krekovega leta
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• Obseg opravljenih storitev na Kra-
jevnem uradu Železniki zadnja leta 
upada. Kolikšen upad ste zaznali v 
primerjavi s predhodnimi leti?
"V letu 2014 je bilo opravljenih 439 upr
avnih postopkov in nalog, v letu 2015 jih 
je bilo 435, v letu 2016 pa 378. Upad opra
vljenih upravnih postopkov in nalog v 
triletnem obdobju znaša 14 odstotkov. 
Po drugi strani se je obseg op ravljenih 
upravnih zadev in nalog v celotni Uprav
ni enoti Škofja Loka lani v primerjavi z 
letom 2015 povečal za šest odstotkov."
• Kakšen je obseg dela pri najpogo-
stejših upravnih postopkih in najpo-
gostejših drugih upravnih nalogah na 
Krajevnem uradu Železniki?
"V okviru najpogostejših upravnih po
stopkov v letu 2016 smo imeli 69 izdaj 
osebnih izkaznic, devet izdaj potnih li
stin in osem izdaj vozniških dovoljenj 
za slovenske državljane. Obseg dela pri 
najpogostejših drugih upravnih nalo
gah v lanskem letu pa je bil naslednji: 
13 izdaj potrdil iz uradnih evidenc, 49 
prijav in odjav prebivališč, 48 potrjevanj 
podpor volivcev, 117 overitev podpisov in 
24 overitev kopij."
• Katere postopke poleg že omenjenih 
je še možno opraviti na krajevnem 
uradu v Železnikih?
"Na vseh naših krajevnih uradih izvaja
mo naslednje upravne postopke in nalo
ge: izdaja osebne izkaznice, potne listine 
ali vozniškega dovoljenja, podaljšanje 
vozniškega ali prometnega dovoljenja, 
odjava vozil iz prometa, izdaja potrdil 
iz uradnih evidenc, prijava na vozni
ški izpit, prijave in odjave prebivališč, 
potrjevanje podpor volivcev, postopki 
s pogrešanimi ali najdenimi osebnimi 
izkaznicami ali potnimi listinami, vpis 
sprememb v evidenco gospodinjstev, 
sprejem vlog za pridobitev spletnega 
kva lificiranega potrdila Sigenca, overi
tev podpisov, kopij, garantnih pisem in 

knjige gostov, izdaja zemljiškoknjižnega 
izpisa ali izpisa iz geodetskih evidenc: 
Na krajevnem uradu je možno oddati 
tudi vloge za večino ostalih upravnih po
stopkov, ki se izvajajo na upravni enoti."
• Čemu pripisujete upad opravljenih 
storitev na Krajevnem uradu Železniki, 
ki je še večji kot na krajevnih uradih v 
Gorenji vasi in Žireh?
"Upad opravljenih upravnih postopkov 
in nalog na Krajevnem uradu Železniki 
je pogojen tudi z navadami občanov, ki 
se v Škofjo Loko odpravijo z namenom, 
da opravijo tudi druga opravila, ali pa 
jim je na poti v službo ali z nje obisk na 
sedežu upravne enote v Škofji Loki eno
stavnejši. Poleg tega na območju obči
ne Železniki ni prisotnih fotografskih 
storitev, ki so pogoj za izdajo osebnih 
dokumentov, kjer se potrebuje fotogra
fija. V primerjavi s Krajevnim uradom 
Žiri pa je tudi razdalja do sedeža uprav
ne enote v Škofji Loki bistveno krajša, 
kar najbrž nemalokrat odtehta pri od
ločitvi stranke, kje bo uporabila naše 
storitve. Poleg tega je treba tudi ome
niti, da je za veliko enostavnih uprav
nih postopkov odpravljena krajevna 
pristojnost, kar pomeni, da stranka 
tovrstne storitve lahko poišče na kate
rikoli upravni enoti, česar se poslužu
jejo predvsem mladi, ki so zaposleni ali 
študirajo izven občine prebivanja."

• Glede na negativen trend se pojavlja 
vpr ašanje smiselnosti ohranjanja kra-
jevnega urada v Železnikih. Ali obstaja 
nevarnost, da bi ga morali zapreti?
"Vsi krajevni uradi Upravne enote Ško
fja Loka so vzpostavljeni z namenom, 
da olajšajo stik z upravno enoto pred
vsem strankam, ki so starejše, ki ni
majo lastnih prevozov in jim prevoz z 
javnimi sredstvi predstavlja velik pro
blem, strankam, ki so zaposlene v kraju 
krajevnega urada ali v bližnji okolici ter 
jim je svetovanje našega uslužbenca v 
krajevnem uradu v pomoč in olajšanje 
pri izpolnjevanju vlog ali pri posredova
nju splošnih informacij. Upravna eno
ta Škofja Loka se bo tudi v prihodnje v 
okviru svojih finančnih in kadrovskih 
zmožnostih trudila za obstoj oz. delova
nje vseh treh krajevnih uradov."
• Od česa je odvisno, ali je kraj upra-
vičen do krajevnega urada? 
"Krajevni urad kot notranjo organiza
cijsko enoto ali krajevni urad kot način 
dela ustanovi načelnik upravne enote z 
Aktom o notranji organizaciji in siste
mizaciji upravne enote. Osnovno izho
dišče za delovanje krajevnega urada je 
njegova racionalnost, in sicer predvsem 
v smeri primerljivosti obremenjenosti 
uradnika v času uradnih ur krajevnega 
urada z obremenjenostjo uradnika na 
sedežu upravne enote." 

Krajevni urad v pomoč občanom
Obseg opravljenih storitev na Krajevnem uradu Železniki upada, a načelnik  
Upravne enote Škofja Loka Bojan Miklavčič zagotavlja, da se bodo v okviru  
finančnih in kadrovskih zmožnostih trudili za njegovo ohranitev.

Načelnik Upravne enote Škofja Loka Bojan Miklavčič

Krajevni urad Železniki je odprt 
vsak četrtek od 8. ure do 15.30. 
Julija in avgusta je urad zaprt.



OBČINSKE NOVICE | 9 

POROČILO O PITNI VODI IZ JAVNEGA VODOVODA ŽELEZNIKI ZA LETO 2016
Poročilo je pripravljeno v skladu s Pravilnikom o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06 in 25/09), ki v 34. členu 
določa, da mora upravljavec vodovoda najmanj enkrat letno obvestiti uporabnike o skladnosti pitne vode, ugotovljeni v okviru 
notranjega nadzora.

Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano – NLZOH, Lokacija Kranj – opravlja pomoč in svetovanje pri izvajanju notranjega 
nadzora nad Javnim vodovodom Železniki, ki je v lasti in upravljanju Občine Železniki. Poročilo o pitni vodi za leto 2016 smo izde-
lali po naročilu upravljavca.

V skladu z zakonodajo je na Javnem vodovodu Železniki vzpostavljen notranji nadzor po načelih dobre higienske prakse in sistema 
HACCP s strani upravljavca. V sklopu notranjega nadzora so tudi redni odvzemi vzorcev za laboratorijske preiskave. Število vzorcev 
in obseg posameznih mikrobioloških preiskav in fizikalno-kemijskih analiz je določen v letnem planu odvzema vzorcev pitne vode, 
ki ga preko celega leta izvajamo. 

Vodooskrbni sistem Železniki se napaja s pitno vodo iz zajetij Plenšak, Mlake in Rudno. S pitno vodo se oskrbuje približno 3200 
prebivalcev v naseljih: Železniki, Studeno, Češnjica, Log, Dašnica, Otoki, Trnje, Racovnik, Na Kresu, Na Plavžu in Jesenovec. Rezer-
vna vodna vira za vodooskrbni sistem Železniki sta vrtina Jesenovec in črpališče Škovine. 

V letu 2016 se je v omrežje distribuiralo 224.576 m3 pitne vode.

Na vodnih virih Plenšak, Mlake, Rudno in črpališče Škovine je vzpostavljen sistem za dezinfekcijo pitne vode z UV-žarki, na vrtini 
Jesenovec pa sistem za dezinfekcijo s klorovim preparatom.

V letu 2016 je bilo v okviru notranjega nadzora odvzetih in laboratorijsko preiskanih enainštirideset (41) vzorcev pitne vode iz vo-
dnih virov in omrežja JV Železniki. Od tega je bilo petintrideset (35) vzorcev odvzetih za mikrobiološke preiskave ter šest (6) vzorcev 
za fizikalno-kemijske analize.

V primeru neskladnih vzorcev ali ugotovljenih morebitnih nepravilnosti na vodooskrbnem sistemu se takoj telefonsko obvesti 
Občino Železniki (go. Sašo Lazar). Vsa priporočila se podajo tudi v pisni obliki v sprotnih poročilih.

V tabeli 1 je prikazano število vseh odvzetih vzorcev pitne vode v letu 2016 na JV Železniki, število neskladnih vzorcev z vzrokom 
neskladnosti ter število neskladnih vzorcev zaradi prisotnosti bakterij Escherichia coli (Ec) in/ali enterokokov (En) in/ali  klostridi-
jev (CP), koliformnih bakterij (KB) ter povečanega števila kolonij (ŠK) v pitni vodi.

Tabela 1: Število odvzetih in število neskladnih vzorcev pitne vode v letu 2016

ODVZEMNO MESTO
mikrobiološke preiskave kemijske analize

redni preskus občasni preskus neskladen parameter redne občasne
S N Sk. S N Sk. Ec En KB CP ŠK S N S N

Vodni viri
zajetja Plenšak 1 1 2 0 1 1 0 0 2 0 0 - - - -
zajetja Mlake 1 1 2 - - - 1 - 1 - 0 - - - -
zajetja Rudno 1 1 2 - - - 1 - 1 - 0 - - - -
vrtina Jesenovec* - - - 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 - -
črpališče Škovine* 0 1 1 1 1 2 0 0 2 2 2 1 0 - -
Vodni viri  skupaj 3 4 7 1 3 4 3 0 7 2 2 2 0 - -

Omrežje
omrežje Plenšak 6 1 7 - - - 0 - 1 - 0 - - 1 0
omrežje Rudno 4 0 4 1 0 1 0 0 0 0 0 - - 1 0
omrežje Mlake 4 0 4 1 0 1 0 0 0 0 0 - - 1 0
omrežje  vsi viri skupaj 6 0 6 1 0 1 0 0 0 0 0 - - 1 0
Omrežja skupaj 20 1 21 3 0 3 0 0 1 0 0 - - 4 0
Vsi vzorci skupaj  
(vodni viri + omrežje)

23 5 28 4 3 7 3 0 8 2 2 2 0 4 0

Legenda / opombe tabele: S … skladen vzorec, N … neskladen vzorec, Sk … skupaj, - … parametri oz. preiskave niso bili preskušani oz. izvedeni, *… rezervni vodni vir,  
Ec … Escherichia coli, En ... Enterococcus sppecies,  KB … koliformne bakterije,  CP … Clostridium Perfringens, ŠK … število kolonij.

Zaradi možnih akutnih posledic je obvladovanje mikroorganizmov v pitni vodi na prvem mestu po pomenu za zdravje ljudi. Mi-
kroorganizmi, katerih prisotnost običajno ugotavljamo v pitni vodi, nam pokažejo obseg in stopnjo morebitne fekalne ali druge 
onesnaženosti. V pitni vodi rutinsko določamo indikatorje fekalne onesnaženosti in indikatorske bakterije. 
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Zanesljivi indikatorji  fekalne onesnaženosti (Escherichia coli, Enterococcus sppecies): 
• Escherichia coli je bakterija, ki je vedno prisotna v človeškem in živalskem blatu v velikem številu ter posledično v odplakah in 
vodah, ki so onesnažene s fekalijami. Rezultat dokazuje, da je bila voda fekalno onesnažena.
• Enterokoki so bakterije, ki so prisotne v črevesju oz. v blatu ljudi in živali. Upoštevamo jih kot zanesljive fekalne indikatorje. V 
vodi se ohranijo dlje časa kot druge bakterije, zato njihovo prisotnost ocenjujemo kot starejše fekalno onesnaženje, ki kaže na 
pomanjkljivosti v procesu oskrbe s pitno vodo.

Indikatorske bakterije (Clostridium perfringens s sporami, koliformne bakterije, število kolonij pri 22 °C in pri 37 °C): 
• Koliformne bakterije zajemajo skupino bakterij, ki jih najdemo ne samo v blatu, ampak tudi v okolju. Prisotnost kaže na onesna-
ženje z večjimi količinami organskih in anorganskih snovi iz okolja.
• Clostridium perfringens (klostridij) sodi med sporogene bakterije. Običajno so prisotne v blatu, vendar v manjšem številu kot E. 
coli. Njihov izvor je lahko tudi v okolju. Spore prežive v vodi dolgo časa in so odporne na dezinfekcijska sredstva. 
• Povečano število mikroorganizmov pri 22 °C in pri 37 °C kaže na onesnaženje iz okolja oz. površin, zastajanje vode, neustreznost 
priprave vode, poškodbe ali napake v omrežju.

1) Vodni viri – mikrobiološka in kemijska skladnost vzorcev pitne vode v letu 2016:
Vodooskrbni sistem Železniki se oskrbuje s pitno vodo iz zajetij Plenšak, Mlake in Rudno. Vrtina Jesenovec in črpališče Škovine sta 
rezervna vodna vira, ki se vključita v času pomanjkanja pitne vode iz stalnih vodnih virov, prevezav, okvar… 
V letu 2016 je bilo v okviru notranjega nadzora za mikrobiološke preiskave odvzetih in laboratorijsko preiskanih enajst (11) vzorcev 
pitne vode od tega sedem (7) vzorcev za mikrobiološke redne preiskave in štirje (4) vzorci za občasne preiskave s klostridiji. Vsi 
vzorci so bili odvzeti pred dezinfekcijo.

Glede na obseg preiskav je bilo sedem (7) vzorcev neskladnih s pravilnikom. V vseh sedmih vzorcih so bile najdene koliformne 
bakterije, v treh vzorcih tudi bakterije Escherichia coli, v dveh vzorcih Clostridium perfringens, v dveh vzorcih je bilo povečano 
število kolonij.

Pred distribucijo do uporabnikov se pitna voda stalno tretira.

Za fizikalno kemijske preiskave sta bila odvzeta dva (2) vzorca pitne vode. Glede na obseg opravljenih preiskav sta bila vzorca 
skladna z določili pravilnika.

2) Vodovodno omrežje Železniki - mikrobiološka in kemijska skladnost vzorcev pitne vode v letu 2016:
Na omrežju Javnega vodovoda Železniki so v sklopu notranjega nadzora določena stalna odvzemna mesta. Odvzemna mesta so 
določena po načelih HACCP sistema in omogočajo celovit nadzor pitne vode na posameznih krakih vodovodnega omrežja. Obseg 
posameznih laboratorijskih preiskav je določen v letnem planu odvzema vzorcev pitne vode oziroma pri dodatnih vzorcih na osno-
vi predhodnega dogovora z upravljavcem vodovoda. 

V letu 2016 je bilo v okviru notranjega nadzora iz omrežja JV Železniki za mikrobiološke preiskave odvzetih in laboratorijsko prei-
skanih štiriindvajset (24) vzorcev pitne vode. 

Glede na obseg opravljenih mikrobioloških preiskav je bil en (1) vzorec pitne vode neskladen z določili pravilnika. 
V vzorcu pitne vode, odvzetem dne 7. 7. 2016 iz omrežja Plenšak, vrtec pri OŠ, so bile najdene koliformne bakterije,  6 CFU/100 ml.

Tako onesnaženje pitne vode ne predstavlja tveganja za zdravje ljudi.

Dne 13. 7. 2016 sta bila ponovno odvzeta dva vzorca pitne vode. Na podlagi terenskih meritev, organoleptične ocene in rezultatov 
opravljenih mikrobioloških preiskav sta bila vzorca skladna s pravilnikom.

V letu 2016 so bili na omrežju vodovoda za fizikalno-kemijske preiskave odvzeti štirje (4) vzorci pitne vode. Glede na obseg oprav-
ljenih preiskav so bili vsi vzorci skladni z določili pravilnika. 

3) Državni monitoring pitne vode 2016
V okviru državnega monitoringa pitne vode je bilo iz omrežja Javnega vodovoda Železniki odvzetih pet (5) vzorcev pitne vode za 
mikrobiološke preiskave in pet (5) vzorcev za fizikalno-kemijske analize. 

Glede na obseg opravljenih mikrobioloških preiskav in fizikalno-kemijskih analiz so bili vsi vzorci skladni s pravilnikom.

Kranj, 20. 1. 2017 
Številka: 523-2/2017

Pripravil:                                                              Vodja Oddelka za okolje in zdravje:
Andrej Obronek, dipl. san. inž.                                                            Franc Ribnikar, dipl. san. inž.
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POROČILO O PITNI VODI IZ VAŠKIH VODOVODOV  
V UPRAVLJANJU OBČINE ŽELEZNIKI ZA LETO 2016

Poročilo je pripravljeno v skladu s Pravilnikom o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06 in 25/09), ki v 34. členu 
določa, da mora upravljavec vodovoda najmanj enkrat letno obvestiti uporabnike o skladnosti pitne vode, ugotovljeni v okviru 
notranjega nadzora.

Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano – NLZOH, Lokacija Kranj – opravlja pomoč in svetovanje pri izvajanju notranjega 
nadzora na vaških vodovodih, ki so v upravljanju Občine Železniki. Poročilo o pitni vodi za leto 2016 smo izdelali po naročilu 
upravljavca.

Vodovodi v upravljanju Občine Železniki so naslednji: vodovod Davča pri šoli, vodovod Dolenja vas, vodovod Dražgoše, vodovod Ka-
liše, vodovod Podlonk, vodovod Ron, vodovod Rudno, vodovod Selca, vodovod Sorica, vodovod Spodnje Danje in vodovod Zali Log.

V skladu z zakonodajo je na vaških vodovodih v upravljanju Občine Železniki vzpostavljen notranji nadzor po načelih sistema 
HACCP in dobre higienske prakse. V sklopu notranjega nadzora so tudi redni odvzemi vzorcev za laboratorijske preiskave. Število 
vzorcev in obseg posameznih mikrobioloških preiskav in fizikalno-kemijskih analiz je določen v letnem planu odvzema vzorcev 
pitne vode, ki ga preko celega leta izvajamo. 

V primeru neskladnih vzorcev ali ugotovljenih morebitnih nepravilnosti na vodooskrbnem sistemu se takoj telefonsko obvesti 
odgovorno osebo na posameznem vodovodu in Občino Železniki (go. Sašo Lazar). Vsa priporočila se podajo tudi v pisni obliki v 
sprotnih poročilih.

V letu 2016 je bilo v okviru notranjega nadzora odvzetih in laboratorijsko preiskanih osemindevetdeset (98) vzorcev pitne vode iz 
vodnih virov in omrežij vaških vodovodov v upravljanju Občine Železniki. Od tega je bilo triinosemdeset (83) vzorcev odvzetih za 
mikrobiološke preiskave in petnajst (15) vzorcev za fizikalno-kemijske analize.

V tabeli 1 je prikazano število vseh odvzetih vzorcev pitne vode v letu 2016 na vaških vodovodih v upravljanju Občine Železniki, 
število neskladnih vzorcev z vzrokom neskladnosti ter število neskladnih vzorcev zaradi prisotnosti bakterij Escherichia coli (Ec) 
in/ali enterokokov (En) in/ali koliformnih bakterij (KB) ter povečanega število kolonij (Šk) v pitni vodi.

Tabela 1: Število odvzetih in število neskladnih vzorcev pitne vode v letu 2016

VODOVOD
mikrobiološke preiskave kemijske preiskave

redne občasne neskladen parameter redne občasne
S N Sk S N Sk Ec En Kb Šk S N S N

DAVČA PRI ŠOLI (UV)
zajetje (1) 2 0 2 - - - 0 - 0 0 - - - -
omrežje 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 - -

DOLENJA VAS
zajetje (5) 4 1 5 - - - 0 - 1 0 - - - -
omrežje 8 1 9 0 2 2 2 0 3 0 0 2 - -

DRAŽGOŠE
zajetje (5) 5 0 5 - - - 0 - 0 0 - - - -
omrežje 3 2 5 2 0 2 0 0 2 0 2 0 - -

KALIŠE
zajetje (2) 0 2 2 - - - 0 - 2 1 - - - -
omrežje 1 1 2 2 0 2 0 0 1 0 1 0 - -

PODLONK
zajetje  (3) 2 1 3 - - - 0 - 1 0 - - - -
omrežje 3 1 4 0 1 1 0 0 2 0 1 0 - -

RON
zajetje (1) 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 - - - -
omrežje 2 0 2 - - - 0 - 0 0 1 0 - -
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RUDNO
zajetje (1) 1 0 1 - - - 0 - 0 0 - - - -
omrežje 2 0 2 1 0 1 0 0 0 0 1 0 - -

SELCA (UV, klor)
zajetje (4) 0 4 4 - - - 1 - 4 0 - - - -
omrežje 3 0 3 2 0 2 0 0 0 0 2 0 1 0

SORICA
zajetje (1) 1 0 1 - - - 0 - 0 0 - - - -
omrežje 1 2 3 1 0 1 1 0 2 0 1 0 - -

SPODNJE DANJE (UV)
zajetje (1) 0 2 2 - - - 2 - 2 0 - - - -
omrežje 1 1 2 1 0 1 0 0 1 0 1 0 - -

ZALI LOG
zajetje (1) 0 3 3 - - - 0 - 3 0 - - - -
omrežje 3 3 6 0 1 1 1 0 4 0 1 0 - -
Vsi vzorci skupaj 44 24 68 11 4 15 7 0 28 1 12 2 1 0

Legenda / opombe tabele: S … skladen vzorec, N … neskladen vzorec, Sk … skupaj, - … parametri oz. preiskave niso bili preskušani oz. izvedeni, Ec … Escherichia coli,  
En ... Enterococcus sppecies,  KB … koliformne bakterije,  CP … Clostridium Perfringens, ŠK …število kolonij.

Zaradi možnih akutnih posledic je obvladovanje mikroorganizmov v pitni vodi na prvem mestu po pomenu za zdravje ljudi. Mi-
kroorganizmi, katerih prisotnost običajno ugotavljamo v pitni vodi, nam pokažejo obseg in stopnjo morebitne fekalne ali druge 
onesnaženosti. V pitni vodi rutinsko določamo indikatorje fekalne onesnaženosti in indikatorske bakterije. 

Zanesljivi indikatorji  fekalne onesnaženosti (Escherichia coli, Enterococcus sppecies): 
• Escherichia coli je bakterija, ki je vedno prisotna v človeškem in živalskem blatu v velikem številu ter posledično v odplakah in 
vodah, ki so onesnažene s fekalijami. Rezultat dokazuje, da je bila voda fekalno onesnažena.
• Enterokoki so bakterije, ki so prisotne v črevesju oz. v blatu ljudi in živali. Upoštevamo jih kot zanesljive fekalne indikatorje. V 
vodi se ohranijo dlje časa kot druge bakterije, zato njihovo prisotnost ocenjujemo kot starejše fekalno onesnaženje, ki kaže na 
pomanjkljivosti v procesu oskrbe s pitno vodo.

Indikatorske bakterije (Clostridium perfringens s sporami, koliformne bakterije, število kolonij pri 22 °C in pri 37 °C): 
• Koliformne bakterije zajemajo skupino bakterij, ki jih najdemo ne samo v blatu, ampak tudi v okolju. Prisotnost kaže na onesna-
ženje z večjimi količinami organskih in anorganskih snovi iz okolja.
• Clostridium perfringens (klostridij) sodi med sporogene bakterije. Običajno so prisotne v blatu, vendar v manjšem številu kot E. 
coli. Njihov izvor je lahko tudi v okolju. Spore prežive v vodi dolgo časa in so odporne na dezinfekcijska sredstva. 
• Povečano število mikroorganizmov pri 22 °C in pri 37 °C kaže na onesnaženje iz okolja oz. površin, zastajanje vode, neustreznost 
priprave vode, poškodbe ali napake v omrežju.

V okviru notranjega nadzora je bilo v letu 2016 od triinosemdesetih (83) odvzetih vzorcev za mikrobiološke preiskave osemin-
dvajset (28) vzorcev neskladnih z določili pravilnika. Pri oceni posameznih mikrobioloških parametrov so bile v sedmih vzorcih 
najdene bakterije Escherichia coli, v osemindvajsetih vzorcih koliformne bakterije, v enem vzorcu je bilo povečano število kolonij 
pri 22 in 37 °C.

Za fizikalno-kemijske analize je bilo odvzetih petnajst (15) vzorcev, od tega sta bila dva vzorca neskladna s pravilnikom. V obeh 
primerih je bil vzorec neskladen zaradi prenizkega ph.

1. VODOVOD DAVČA PRI ŠOLI
Vodovod Davča pri šoli s pitno vodo oskrbuje podružnično šolo, dnevno okoli 20 učencev z zaposlenimi. V letu 2016 se je v omrežje 
distribuiralo 97 m3 pitne vode. Voda se pred distribucijo v omrežje dezinficira z UV-napravo. 

Za mikrobiološke preiskave so bili odvzeti štirje (4) vzorci pitne vode. Glede na obseg opravljenih preiskav so bili vsi vzorci skladni 
s pravilnikom.

Za fizikalno-kemijske analize je bil odvzet en (1) vzorec pitne vode. Glede na obseg analize je bil vzorec skladen s pravilnikom.
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2. VODOVOD DOLENJA VAS
Vodovod Dolenja vas s pitno vodo oskrbuje približno 450 uporabnikov. V letu 2016 se je v omrežje distribuiralo 24.811 m3 pitne 
vode. 

Za mikrobiološke preiskave je bilo odvzetih šestnajst (16) vzorcev pitne vode. Glede na obseg opravljenih preiskav so bili štirje 
vzorci neskladni s pravilnikom.

V vzorcih pitne vode, odvzetih dne 13. 4. 2016 iz zajetja Kislo in omrežja vodovoda, so bile najdene koliformne bakterije, 9 CFU/100 
ml.

V vzorcih pitne vode, odvzetih dne 30. 11. 2016 iz omrežja vodovoda, so bile najdene bakterije  Escherichia coli, 6 in <4 CFU/100 ml 
ter koliformne bakterije,  12 in 9 CFU/100 ml.

V primeru vseh neskladnosti pitne vode so bili izvedeni sanacijski ukrepi ter ponovno odvzeti vzorci za mikrobiološke preiskave. 
Glede na obseg opravljenih preiskav so bili vzorci skladni s pravilnikom.

Za fizikalno-kemijske analize sta bila odvzeta dva (2) vzorca pitne vode. Glede na obseg preiskav sta bila oba vzorca neskladna s 
pravilnikom zaradi prenizkega pH. Mejna vrednost ph vode je 6,5, izmerjeni vrednosti sta bili 6,32 in 6,35. Prenizek pH sicer nima 
direktnega škodljivega vpliva na zdravje ljudi, je pa dejavnik, ki povzroča korozivnost na cevovodu. Zato je pri novogradnjah ali 
rekonstrukcijah vodovodnega omrežja potrebno uporabljati cevi, ki so iz umetnih materialov ali nerjavečega jekla.

3. VODOVOD DRAŽGOŠE
Vodovod Dražgoše s pitno vodo oskrbuje približno 320 uporabnikov. 

Za mikrobiološke preiskave je bilo odvzetih dvanajst (12) vzorcev pitne vode. Glede na obseg opravljenih preiskav sta bila dva 
vzorca neskladna s pravilnikom. 

V vzorcih pitne vode, odvzetih dne 21. 4. 2016 iz omrežja vodovoda, so bile najdene koliformne bakterije, <4 in 12 CFU/100 ml.

Po izvedenih sanacijskih ukrepih sta bila ponovno odvzeta vzorca za mikrobiološke preiskave. Glede na obseg opravljenih prei-
skav sta bila vzorca skladna s pravilnikom.

Za fizikalno-kemijske analize sta bila odvzeta dva (2) vzorca pitne vode. Glede na obseg analiz sta bila vzorca skladna s pravilni-
kom.

4. VODOVOD KALIŠE
Vodovod Kališe s pitno vodo oskrbuje približno 60 uporabnikov. V letu 2016 se je v omrežje distribuiralo 4.315 m3 pitne vode. 

Za mikrobiološke preiskave je bilo odvzetih šest (6) vzorcev pitne vode. Glede na obseg opravljenih preiskav so bili trije vzorci 
neskladni s pravilnikom. 

V vzorcih pitne vode, odvzetih dne 14. 4. 2016 iz zajetij in omrežja vodovoda, so bile najdene koliformne bakterije, 5, <4, <4 CFU/100 
ml. V enem vzorcu iz zajetja je bilo tudi povečano število kolonij pri 22 in 37 °C, > 300 CFU/ml.

Po izvedenih sanacijskih ukrepih so bili ponovno odvzeti vzorci za mikrobiološke preiskave. Glede na obseg opravljenih preiskav 
so bili vzorci skladni s pravilnikom.

Za fizikalno-kemijske analize je bil odvzet en (1) vzorec pitne vode. Glede na obseg analize je bil vzorec skladen s pravilnikom.

5. VODOVOD PODLONK
Vodovod Podlonk s pitno vodo oskrbuje približno 90 uporabnikov. V letu 2016 se je v omrežje distribuiralo 8.500 m3 pitne vode. 

Za mikrobiološke preiskave je bilo odvzetih osem (8) vzorcev pitne vode. Glede na obseg opravljenih preiskav so bili trije vzorci 
neskladni s pravilnikom. 

V vzorcu pitne vode, odvzetem dne 25. 5. 2016 iz zajetja 1, so bile najdene koliformne bakterije, 4 CFU/100 ml.

V vzorcih pitne vode, odvzetih dne 30. 11. 2016 iz omrežja vodovoda, so bile najdene koliformne bakterije, 7 in 9 CFU/100 ml.

Po izvedenih sanacijskih ukrepih sta bila ponovno odvzeta vzorca za mikrobiološke preiskave. Glede na obseg opravljenih prei-
skav sta bila vzorca skladna s pravilnikom.

Za fizikalno-kemijske analize je bil odvzet en (1) vzorec pitne vode. Glede na obseg analize je bil vzorec skladen s pravilnikom.

6. VODOVOD RON
Vodovod Ron s pitno vodo oskrbuje približno 90 uporabnikov. V letu 2016 se je v omrežje distribuiralo 2.735 m3 pitne vode. 

Za mikrobiološke preiskave so bili odvzeti štirje (4) vzorci pitne vode. Glede na obseg opravljenih preiskav so bili vsi vzorci skladni 
s pravilnikom. 

Za fizikalno-kemijske analize je bil odvzet en (1) vzorec pitne vode. Glede na obseg analize je bil vzorec skladen s pravilnikom.
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7. VODOVOD RUDNO
Vodovod Rudno s pitno vodo oskrbuje približno 230 uporabnikov. 

Za mikrobiološke preiskave so bili odvzeti štirje (4) vzorci pitne vode. Glede na obseg opravljenih preiskav so bili vsi vzorci skladni 
s pravilnikom. 

Za fizikalno-kemijske analize je bil odvzet en (1) vzorec pitne vode. Glede na obseg analize je bil vzorec skladen s pravilnikom.

8. VODOVOD SELCA
Vodovod Selca s pitno vodo oskrbuje približno 800 uporabnikov. V letu 2016 se je v omrežje distribuiralo 46.189 m3 pitne vode. 
Voda se pred distribucijo v omrežje dezinficira z UV-napravo in klorovim preparatom.

Za mikrobiološke preiskave je bilo odvzetih devet (9) vzorcev pitne vode. Glede na obseg opravljenih preiskav so bili štirje vzorci 
neskladni s pravilnikom.

V vzorcih pitne vode, odvzetih dne 13. 4. 2016 iz zajetij (4), so bile najdene koliformne bakterije, <4 CFU/100 ml. V enem vzorcu tudi 
bakterije  Escherichia coli, <4 CFU/100 ml.

Pred distribucijo pitne vode uporabnikom se voda dezinficira z UV in natrijevim hipokloritom. Vzorca pitne vode, odvzeta istega 
dne iz omrežja vodovoda, sta bila skladna s pravilnikom.

Za fizikalno-kemijske analize so bili odvzeti trije (3) vzorci pitne vode. Glede na obseg analiz so bili vsi trije vzorci skladni s pravil-
nikom.

9. VODOVOD SORICA
Vodovod Sorica s pitno vodo oskrbuje približno 130 uporabnikov. V letu 2016 se je v omrežje distribuiralo 8.195 m3 pitne vode.

Za mikrobiološke preiskave je bilo odvzetih pet (5) vzorcev pitne vode. Glede na obseg opravljenih preiskav sta bila dva vzorca 
neskladna s pravilnikom.

V vzorcu pitne vode, odvzetem dne 13. 5. 2016 iz omrežja vodovoda, so bile najdene koliformne bakterije, 9 CFU/100 ml.

V vzorcu pitne vode, odvzetem dne 18. 11. 2016 iz omrežja vodovoda, so bile najdene bakterije Escherichia coli, <4 CFU/100 ml in 
koliformne bakterije, 7 CFU/100 ml.

Za fizikalno-kemijske analize je bil odvzet en (1) vzorec pitne vode. Glede na obseg analize je bil vzorec skladen s pravilnikom.

10. VODOVOD SPODNJE DANJE
Vodovod Spodnje Danje s pitno vodo oskrbuje približno 60 uporabnikov. V letu 2016 se je v omrežje distribuiralo 2.355 m3 pitne 
vode. Voda se pred distribucijo v omrežje dezinficira z UV-napravo. 

Za mikrobiološke preiskave je bilo odvzetih pet (5) vzorcev pitne vode. Glede na obseg opravljenih preiskav so bili trije vzorci 
neskladni s pravilnikom.

V vzorcih pitne vode, odvzetih dne 13. 5. in 6. 6. 2016 iz zajetja, so bile najdene bakterije Escherichia coli, 5 in 10 CFU/100 ml in 
koliformne bakterije, >100 in 36 CFU/100 ml. Voda se pred distribucijo uporabnikom dezinficira z UV.

V vzorcu pitne vode, odvzetem dne 13. 5. 2016 iz omrežja vodovoda, so bile najdene koliformne bakterije, 61 CFU/100 ml.

Po izvedenih sanacijskih ukrepih sta bila ponovno odvzeta vzorca za mikrobiološke preiskave. Glede na obseg opravljenih prei-
skav je bil vzorec, odvzet iz omrežja, skladen s pravilnikom.

Za fizikalno-kemijske analize je bil odvzet en (1) vzorec pitne vode. Glede na obseg analize je bil vzorec skladen s pravilnikom.

11. VODOVOD ZALI LOG
Vodovod Zali Log s pitno vodo oskrbuje približno 150 uporabnikov. V letu 2016 se je v omrežje distribuiralo 8.870 m3 pitne vode. 

Za mikrobiološke preiskave je bilo odvzetih deset (10) vzorcev pitne vode. Glede na obseg opravljenih preiskav je bilo sedem 
vzorcev neskladnih s pravilnikom.

V vzorcih pitne vode, odvzetih dne 13. 5. in 6. 6. 2016 iz zajetja in omrežja vodovoda, so bile najdene koliformne bakterije, <4, 5, 
in 6, 8 CFU/100 ml.

V vzorcu pitne vode, odvzetem dne 12. 8. 2016 iz zajetja, so bile najdene koliformne bakterije, <4 CFU/100 ml.

V vzorcih pitne vode, odvzetih dne 18. 11. 2016 iz omrežja vodovoda, so bile najdene koliformne bakterije, 13 in 5 CFU/100 ml. V 
enem vzorcu tudi bakterije Escherichia coli, <4 CFU/100 ml.

Za fizikalno-kemijske analize je bil odvzet en (1) vzorec pitne vode. Glede na obseg analize je bil vzorec skladen s pravilnikom.

DRŽAVNI MONITORING PITNE VODE 2016
V okviru državnega monitoringa pitne vode je bilo v letu 2016 iz vaških vodovodov v opravljanju Občine Železniki odvzetih ter mi-
krobiološko in kemijsko preiskanih petindvajset (25) vzorcev pitne vode. Po dva vzorca pitne vode sta bila odvzeta iz vodovodov 
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Davča, Dolenja vas, Dražgoše, Kališe, Podlonk, Ron, Rudno, Sorica, Sp. Danje in Zali Log ter pet vzorcev iz vodovoda Selca.
Glede na obseg opravljenih mikrobioloških preiskav je bilo štirinajst (14) vzorcev neskladnih s pravilnikom.
V vzorcu pitne vode, odvzetem dne 31. 3. 2016 iz vodovoda Davča, so bile najdene koliformne bakterije, 12 CFU/100 ml.
V vzorcu pitne vode, odvzetem dne 17. 3. 2016 iz vodovoda Dolenja vas, so bile najdene koliformne bakterije, 38 CFU/100 ml.
V vzorcu pitne vode, odvzetem dne 28. 7. 2016 iz vodovoda Dolenja vas, so bile najdene bakterije  Escherichia coli, 1 CFU/100 ml 
in koliformne bakterije, 1 CFU/100 ml. 
V vzorcu pitne vode, odvzetem dne 16. 3. 2016 iz vodovoda Dražgoše, so bile najdene koliformne bakterije, 11 CFU/100 ml.
V vzorcu pitne vode, odvzetem dne 28. 7. 2016 iz vodovoda Dražgoše, so bile najdene bakterije Escherichia coli, 3 CFU/100 ml, 
koliformne bakterije, 9 CFU/100 ml, in enterokoki, 3 CFU/100 ml.
V vzorcu pitne vode, odvzetem dne 16. 8. 2016 iz vodovoda Kališe, so bile najdene bakterije Escherichia coli, 17 CFU/100ml, koli-
formne bakterije, 30 CFU/100 ml, in enterokoki, 28 CFU/100 ml. Povečano je bilo tudi število kolonij pri 22 °C, 300 CFU/ml.
V vzorcu pitne vode, odvzetem dne 16. 8. 2016 iz vodovoda Podlonk, so bile najdene bakterije Escherichia coli, 1 CFU/100 ml, in 
koliformne bakterije, 3 CFU/100 ml.
V vzorcu pitne vode, odvzetem dne 16. 8. 2016 iz vodovoda Ron, so bile najdene koliformne bakterije, 1 CFU/100 ml.
V vzorcu pitne vode, odvzetem dne 16. 8. 2016 iz vodovoda Rudno, je bilo povečano število kolonij pri 22 in 37 °C, in sicer 164, 136 
CFU/ml.
V vzorcu pitne vode, odvzetem dne 16. 8. 2016 iz vodovoda Sorica, so bile najdene bakterije Escherichia coli, 1 CFU/100 ml, in 
koliformne bakterije, 3 CFU/100 ml.
V vzorcu pitne vode, odvzetem dne 7. 4. 2016 iz vodovoda Spodnje Danje, so bile najdene koliformne bakterije, 42 CFU/100 ml.
V vzorcih pitne vode, odvzetih dne 16. 3. in 18. 8. 2016 iz vodovoda Zali Log, so bile najdene koliformne bakterije, 12 in 1 CFU/100 ml.
Glede na obseg opravljenih fizikalno-kemijskih analiz sta bila dva vzorca neskladna s pravilnikom.
PH-vzorec pitne vode, odvzete dne 28. 7. 2016 iz vodovoda Dolenja vas, je bil pod mejno vrednostjo, in sicer 6,3. Mejna vrednost 
je 6,5 do 9,5.
V vzorcu pitne vode, odvzetem dne 7. 4. 2016 iz vodovoda Kališe, je bila povečana vrednost železa, in sicer 702 µg/l. Mejna vre-
dnost je 200 µg/l.

Kranj, 20. 1. 2017     
Številka: 523-3/2017
  
Pripravil:                                        Vodja Oddelka za okolje in zdravje:
Andrej Obronek, dipl. san. inž.                                                      Franc Ribnikar, dipl. san. inž.

Na straneh 9–15 objavljamo podrobni poročili o pitni vodi iz javnega 
vodovoda Železniki in vaških vodovodov za leto 2016, ki so ju pripra-
vili v kranjski izpostavi Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje 
in hrano (NLZOH). Kot je pojasnila vodja občinskega režijskega obra-
ta Saša Lazar, analize izvajajo vsako leto na vseh javnih vodovodih 
v občini na podlagi letnega plana. Na vodovodu Železniki jemljejo 
vzorce vsak mesec na različnih lokacijah, vodo iz Dolenje vasi in Selc 
na NLZOH analizirajo trikrat letno, z ostalih vodovodov pa dvakrat 
letno. Kakovost vode na vodovodu Železniki zagotavljajo s pomočjo 
UV-dezinfekcijskih naprav, na manjših vodovodih, kjer nimajo ome-
njenih naprav ali kloriranja, pa se njena kakovost počasi slabša, ka-
žejo analize. Vse težje je zagotavljati neporočeno vodo brez predho-
dne priprave, pravi Lazarjeva: "Vodovod v Spodnjih Danjah ima že 
UV-dezinfekcijo, na vodovodu Selca pa vodo klorirajo in imajo tudi 
vgrajeno UV dezinfekcijsko napravo. Rezultati analiz kažejo, da bo 
sčasoma potrebno začeti pripravljati vodo tudi na ostalih manjših 
vodovodih." V Dolenji vasi naj bi tako že letos vgradili UV-dezinfek-
cijsko napravo, ustrezno rešitev pa bodo kmalu morali poiskati tudi 
na Zalem Logu, kjer so prav tako občasno slabši rezultati analiz. "V 
primeru, da je iz kakšnega vodovoda vodo treba celo prekuhavati, 
so občani obveščeni. To je zelo redko, lani se je zgodilo dvakrat," je 
pojasnila Lazarjeva in dodala, da se postopno poslabševanje kako-
vosti pitne vode ne pojav lja samo v Selški dolini, pač pa je takšen 
trend zaradi onesnaženosti okolja opaziti povsod po državi.

Kakovost pitne vode se na manjših 
vodovodih slabša

Energetsko-svetovalna pisarna predstavlja brezplačno sve-
tovalno službo za pomoč občanom pri izvajanju ukrepov 
učinkovite rabe energije v gospodinjstvih. Pripomore k va-
rovanju okolja, zmanjšanju stroškov za energijo ter znižanju 
stroškov bivanja.
V Energetsko-svetovalni pisarni svetujejo izkušeni energet-
ski svetovalci, ki vsem obiskovalcem nudijo strokovno in ko-
mercialno neodvisno pomoč pri:
- toplotni zaščiti in energetski sanaciji zgradb, 
- zamenjavi ter izbiri ustreznih oken in zasteklitve,
-  izbiri ogrevalnega sistema, ustreznega energenta in 

ogrevalnih naprav,
- pripravi tople sanitarne vode,
- uporabi obnovljivih virov energije, 
- možnosti pridobitve različnih subvencij Eko sklada,
- energetskih izkaznicah ...
Energetsko-svetovalna pisarna je odprta vsak torek od 16. 
ure do 17.30, in sicer na Kidričevi cesti 1a v Škofji Loki. Za 
njen obisk je obvezna predhodna najava pri Razvojni agen-
ciji Sora, d. o. o., po tel. št. 04 50 60 220.

GRADITE ALI OBNAVLJATE SVOJE 
STANOVANJE?

BREZPLAČNA INDIVIDUALNA SVETOVANJA S PODROČJA 
UČINKOVITE RABE ENERGIJE V GOSPODINJSTVIH  
V OKVIRU ENERGETSKO-SVETOVALNE PISARNE
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Obvladovanje stroškov v podjetju je ena od zelo pomembnih veščin, ki vpliva na 
uspešnost in učinkovitost poslovanja podjetja. Delovni procesi v podjetju niso vedno 
optimalni, problemi pa postanejo pereči, ko se podjetniki soočajo tako z likvidnostni-
mi težavami kot tudi z vse večjimi stroški poslovanja.

Razvojna agencija Sora, d. o. o., vas vabi na informativno-promocijsko  
in tematsko delavnico z naslovom 

OBVLADOVANJE STROŠKOV V PODJETJU – PODJETNIŠKO 
IN RAČUNOVODSKO RAZUMEVANJE STROŠKOV 

(ponovitev uspešne delavnice)

KI BO POTEKALA V TOREK, 14. 3. 2017, OD 17. URE DO 18.30
V PROSTORIH COWORKING CENTRA LOKOMOTIVA, MESTNI TRG 38, ŠKOFJA LOKA. 

VSEBINA INFORMATIVNO-PROMOCIJSKE IN TEMATSKE DELAVNICE:
•  Razlike med izdatki, stroški in odhodki
•  Kateri stroški so odvisni od obsega našega poslovanja in kateri ne  

oziroma kako povečanje prodaje vpliva na vaše stroške?
•  Katere stroške upoštevamo pri ugotavljanju lastne cene proizvoda ali storitve  

in zakaj je to pomembno?
•  Kako lahko s konkretnimi ukrepi vplivamo na znižanje stroškov v podjetju? 
•  Obvladovanje zalog, plačilni roki kupcev in dobaviteljev – vpliv na  

likvidnost podjetja

O PREDAVTELJICI:
Nataša Pustotnik je magistrica znanosti na področju podjetništva, univerzitetna di-
plomirana ekonomistka, certificirana poslovodna računovodkinja in podjetniška sve-
tovalka. Zaposlena je kot direktorica svetovalnega podjetja Palma in drugi, d. n. o., 
v okviru katerega izvaja tudi računovodske storitve za podjetnike, podjetja, društva 
in zasebne zavode. Pri svojem delu se srečuje tudi s podjetniki, ki potrebujejo sveto-
vanje pri zagonu svoje dejavnosti in v fazi rasti svojega podjetja. Predava teme s po-
dročja stroškovnega in poslovodnega računovodstva na Visoki šoli za računovodstvo, 
predmet Računovodstvo za podjetnike na Gea College – Fakulteti za podjetništvo, na 
višji šoli pa poleg ostalega tudi predmet Analiza bilanc z revizijo. Piše tudi znanstvene 
članke za revijo Poslovodno računovodstvo in strokovne prispevke za konference, ki 
jih organizira Inštitut za poslovodno računovodstvo (Konferenca o notranjem poroča-
nju, Konferenca o analizi poslovanja).

INFORMATIVNO-PROMOCIJSKA IN TEMATSKA DELAVNICA JE NAMENJENA:  
malim in srednjim podjetjem ter potencialnim podjetnikom.

Udeležba na informativno-promocijski in tematski delavnici je brezplačna. 

PRIJAVE in DODATNE INFORMACIJE: 
Prijave so obvezne. Informacije dobite na Razvojni agenciji Sora, d. o. o., na tel. št.  
04 50 60 220 (Jana Šifrar) ali e-poštnem naslovu info@ra-sora.si. 

Informativno-promocijska in tematska delavnica je brezplačna in je sofinancirana s pomočjo Evropskega sklada 
za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.
Informativno-promocijska in tematska delavnica se izvaja v okviru Javnega razpisa za financiranje izvajanja 
celovitih podpornih storitev v okviru vstopnih točk VEM v letu 2016 in 2017 »VEM 2016 in 2017«.
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

S LOVENS KA
TUR I STI CNA

ORGANIZACIJ A
www.slovenia.info

ANA ŠUBIC

Na spletni strani ministrstva za okolje 
in prostor je od sredine januarja objav
ljen seznam dimnikarskih družb in di
mnikarjev, ki so že pridobili ustrezno 
dovoljenje oz. licenco za opravljanje 
dejavnosti. S seznama, ki ga še vedno 
dopolnjujejo, lahko uporabniki do 30. 
junija po lastni presoji izberejo podje
tje, ki bo najmanj leto dni opravljalo 
dimnikarske storitve na njihovi kurilni 
napravi. Za tiste, ki tega ne bodo stori
li, se šteje, da jim bo storitve še naprej 
izvajal dosedanji koncesionar, če je 
pridobil dovoljenje in ima dimnikarje 
z licenco. Dimnikarske storitve je sicer 
uporabniku dolžna zagotavljati geograf
sko najbližja dimnikarska družba, če je 
bila k temu pozvana. Izbranemu pod
jetju mora uporabnik svojo odločitev 
sporočiti, na kakšen način, pa zakon ne 
določa. 
Uporabniki imajo v skladu z novim 
zakonom o dimnikarskih storitvah 
do lžnost, da zagotovijo opravljanje po
trebnih storitev za oskrbovanje lastne 
kurilne naprave. Zakon predvideva do
ločitev zgolj maksimalnih dovoljenih 
cen, medtem ko so lahko dejanske cene 
storitev predmet dogovora med dimni
karsko družbo in uporabnikom. Podza
konske predpise, ki bodo določili urne 
postavke ter časovne normative, mora 
vlada oz. minister za okolje sprejeti naj
kasneje do 19. maja. Do sprejema ome
njenih predpisov pa se znesek za izve
dene dimnikarske storitve oblikuje kot 
zmnožek cene izvajanja dimnikarskih 
storitev in dejanskega števila časov
nih enot dela dimnikarskih storitev pri 
uporabniku dimnikarskih storitev, ki se 
mu, kadar je uporabnik dimnikarskih 
storitev oddaljen več kot 25 kilometrov 
od sedeža dimnikarske družbe, prišteje
jo potni stroški največ v višini 0,25 evra 
na kilometer za vsak kilometer nad 25 
kilometrov. Najvišja dovoljena cena iz
vajanja dimnikarskih storitev je v tem 
obdobju 25,20 evra na uro dela (brez 
DDV).

Objavljen  
seznam  
dimnikarskih 
družbw
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Območno združenje Rdečega križa Škofja Loka je tudi letos na 
Škofjeloškem pripravilo zimske krvodajalske akcije, ki so znova 
naletele na zelo dober odziv, saj so se jih udeležili 1203 krvoda-
jalci oz. 38 več kot lani. V Železnikih je akcija potekala v začetku 
marca. V prostorih osnovne šole je kri darovalo 221 domačinov, 61 
krvodajalcev iz Železnikov pa se je udeležilo že februarske krvo-
dajalske akcije v Škofji Loki, kar pomeni, da jih je bilo skupaj kar 
282 oz. 33 več kot lani, je bila zadovoljna Fani Mikš, sekretarka pri 
škofjeloški območni organizaciji. "Ob tej priložnosti se zahvalju-
jemo vsem, ki so darovali del sebe za pomoč sočloveku v stiski. S 
tem ste marsikomu pomagali ob težki bolezni ali celo rešili življe-
nje. Hvala tudi prostovoljkam iz Železnikov za pomoč pri izvedbi 
krvodajalske akcije ter vodstvu Osnovne šole Železniki za najem 
prostorov in odlično skuhane malice," je pristavila Mikševa.
Krvodajalcev je v Železnikih vse več. Predlani jih je bilo 583, lani 
pa se je njihovo število povzpelo na 709. "Nekateri hodijo redno 
na odvzem krvi, nekateri pa občasno. Naslednja krvodajalska 
akcija bo v Železnikih 19. in 20. julija," je pojasnila Fani Mikš. 

Na Škofjeloškem so glede na odstotek darovane krvi na število 
prebivalcev (9,8 odstotka) četrti v Sloveniji, takoj za Ljubljano, 
Mariborom in Novim mestom. "Da bi se čim bolj približali kr-
vodajalcem, smo v zadnjem času povečali število odvzemnih 
dni in s tem skrajšali čas čakanja na odvzem krvi. Zelo radi bi 
tudi v Železnikih dodatno organizirali jesensko krvodajalsko 
akcijo. Dogovori še potekajo."
Omeniti velja še, da je škofjeloška območna organizacija febru-
arja podelila tudi priznanja najbolj zvestim krvodajalcem. Med 
prejemniki najvišjih priznanj so bili tudi Janez Šuštar iz Ojstre-
ga Vrha za sedemdesetkrat darovano kri, Bojan Vlašič iz Dolenje 
vasi, Roman Megušar in Franc Benedičič iz Železnikov za šest-
deset odvzemov, priznanja za petdeset odvzemov pa so prejeli 
Anton Benedičič z Zalega Loga, Matjaž Rakovec iz Dolenje vasi 
ter Nikola Tomašević, Rok Vrhunc, Mladen Ćalić, Esma Džebić, 
Andrej Frelih in Matjaž Pintar iz Železnikov.

Vse več krvodajalcev
Na zadnji krvodajalski akciji v Železnikih 
je kri darovalo kar 282 občanov. Janezu 
Šuštarju iz Ojstrega Vrha priznanje  
za sedemdesetkrat darovano kri.

Vrh je dosegljiv tistim, ki premagajo ovire.
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KLAVDIJA ŠKULJ, KTD ZALI LOG

Tudi letos smo v Kulturnem in turističnem društvu Zali Log 
v soboto, 25. februarja, organizirali že tradicionalni Otroški 
pustni karneval. Začel se je s pustnim sprevodom maškar 
po vasi in nadaljeval s pestrim pustnim animacijskim pro-
gramom na igrišču, za katerega vsako leto poskrbimo člani 
društva. Letos je bil glavni lik karnevala Usodni zdravnik, ki 
je postavljal diagnoze in zdravil bolne živali. Karnevala se je 
udeležilo več kot 190 malih in tudi veliko odraslih maškar. 
Poskrbeli smo, da je bil pust res masten okrog ust, zato je 
vsaka maškara prejela brezplačen krof in manjšo nagrado. 
Naključno izbrana komisija je izbrala tudi najboljše tri ma-
škare, ki pa smo jih še prav posebej nagradili. Z obiskom kar-
nevala smo bili zelo zadovoljni. Zato bi se zahvalila vsem, ki 
ste nas obiskali in tudi vsem sponzorjem, ki nam omogočate, 
da vsako leto uspešno izpeljemo to prireditev. Bodite še na-
prej pustno norčavi in se vidimo spet naslednje leto na naši 
pustni zabavi. 

Usodni zdravnik na Zalem Logu

Sprevod maškar po Zalem Logu / Foto: Igor Mohorič Bonča 

MARTINA LOGAR, OBČINA ŽELEZNIKI 

Tudi letos so v različnih krajih po občini Železniki potekale 
pustne prireditve. Otroško pustno rajanje v Kulturnem domu 
Železniki je tokrat popestrila prava Pika Nogavička, ki je za-
bavala in učila čarati veliko število majhnih in malo večjih 
pustnih šem. Na odru so zaplesale vse skupine mažoretk 
Mažoretnega društva Železniki, ki tudi niso bile videti kot 
običajno, ampak so bile prav luštne maškarice. Za prijetno 
okrašeno dvorano so poskrbeli otroci in vzgojiteljice Vrtca Že-
lezniki, za drugo pa mladi iz Mladinskega centra Železniki. 
Vsi obiskovalci so se lahko posladkali s pustnimi krofi ter se 
odžejali s toplim čajem. Karolini Reya Škoda iz Gostilne Trnje 
se ob tej priložnosti prav tako lepo zahvaljujemo za podarjeni 
čaj. Princeske, miške, levi, Pike Nogavičke, zvezdice, mucki, 
lovci, metuljčki, indijanci, klovni, čebelice, čarovnice … so 
opravili svojo nalogo in zagotovo pregnali zimo.

Maškare pregnale zimo
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LUCIJA TOLAR,  
KLEPETAVA KOALA, ŽELEZNIKI 1

Januarja je na smučišču Rudno potekal 
smučarsko-deskarski dogodek Količka-
nje za skavtinje in skavte iz cele Slove-
nije. Količkanje je že peto leto organi-
ziral steg Železniki 1, letošnjega pa se 
je udeležilo okoli šestdeset skavtinj in 
skavtov iz 12 stegov. V sklopu dogodka 
je organizirano smučarsko tekmovanje 
z dvema tekoma, pri čemer v drugem 
teku tekmovalce čaka presenečenje. V 
sklopu promocije dogodka je potekala 
tudi nagradna igra. Posneti je bilo treba 

kratek video na geslo letošnjega Količ-
kanja Mami, kje so moje smučke!? Av-
tor videa z največ zbranimi všečki si je 
lahko prislužil brezplačno udeležbo na 
Količkanju. 
Dogodek se je začel z uradnim dvigom 
zastav in kratko duhovno mislijo, ki jo je 
pripravil župnik iz Železnikov Tine Skok. 
Po nagovoru so imeli prisotni možnost 
prostega smučanja, deskanja in sanka-
nja. Ob smučišču je potekal tudi spre-
mljevalni program, kjer so se lahko ude-
leženci pomerili v poligonu in tekmovali 
v kategorijah pancarji in buci/čevlji. 
Po opravljenem žrebu startnih številk 
in ogledu proge se je začelo tudi tekmo-
vanje. Naprej so se med količki spustili 

deskarji, nato še smučarji. Vseh tekmo-
valcev je bilo 51. Najbolj številna kate-
gorija je bila moški SKVO, kjer se je po-
merilo kar 13 voditeljev. Tekmovanje je 
potekalo gladko in ob odličnem vzdušju. 
V drugem teku so morali tekmovalci po-
leg hitrega zavijanja med količki poka-
zati tudi spretnosti v hitrem odpenjanju 
smuči/deske in lovljenju ravnotežja na 
pležuhu, s katerim so se morali spustiti 
od zadnjega količka v cilj. 
Po končanem tekmovanju sta sledili ve-
čerja in podelitev odličij najboljšim. Ob 
tej priložnosti bi se radi zahvalili našim 
sponzorjem: ŠC Rudno, Domel, Niko, Lo-
trič, Donar, Mercator, Stenar, Kompas 
in Ljubljanski grad.

Količkanje 2017
Steg Železniki 1 je na 
Rudnem pripravil že peto 
Količkanje – smučarski 
dogodek za skavtinje in 
skavte.

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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Osnovna šola Železniki bo v sklopu projek-
ta Križišče generacij 20. marca med 12. uro 
in 13.30 znova pripravila predavanje za sta-
rejše, na katerem bo Erih Žnidaršič iz Jav-
ne agencije Republike Slovenije za varnost 
prometa predstavil novosti v cestnoprome-
tnih predpisih s poudarkom na varni vožnji 
v krožnih križiščih in na avtocesti. Prijave 
zbirajo na telefonski številki 04 500 2032. 

Križišče generacij



Uspešno podjetje z jasno vizijo razvoja in delovanja 

VABIMO V ZAPOSLITEV
KANDIDATE S POKLICNO IN SREDNJO  

IZOBRAZBO TEHNIČNIH SMERI 

Od katerih pričakujemo:
	 zavzetost, pripadnost in odgovornost pri delu,
	 samoiniciativnost, 
	 pripravljenost za učenje in zmožnost za delo na več strojih.

Nudimo:
	 takojšnjo zaposlitev v stabilnem delovnem okolju 
	 triizmensko delo
	 redno in stimulativno izplačilo 
	 stalno učenje in možnost napredovanja ter
	 možnost zaposlitve za nedoločen čas.  

DIJAKOM SREDNJIH ŠOL TEHNIČNIH SMERI 
PONUJAMO:
	 opravljanje prakse in vajeniško delo
	 štipendiranje in
	 po zaključku šolanja takojšnjo zaposlitev.

Pisne prijave pošljite na naslov: vanja.habjan@niko.si  
oz. pokličite kadrovsko službo 04 51 17 725 ter se dogovorite 
za razgovor. 
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ANA ŠUBIC, FOTO: ANDREJ TARFILA

Na smučišču Rudno je tudi letos poteka-
la alpska šola, ki jo je na veselje članov 
Športnega društva Buldožerji obiskova-
lo kar 51 otrok, devetnajst več kot lani. 
Ti so sredi februarja smučarsko znanje 
prikazali tudi svojim staršem. 
"Ker so tako dobri pogoji in ker so se 
otroci ogromno naučili, smo se odloči-
li, da pripravimo revijo alpskega smu-
čanja, na kateri smo staršem pokazali, 
kako poteka trening, kakšna sta pri nas 
pristop in koncept učenja, predvsem pa, 
da pokažejo napredek," je pojasnil Boris 
Kavčič, vodja alpske šole. Z njo so na Ru-
dnem začeli pred 14 leti, ko se je poka-
zala potreba, da otrokom, ki so končali 
smučarske tečaje, omogočijo nadaljnje 
učenje smučanja s poudarkom na pra-
vilni tehniki.
Program alpske šole ni usmerjen v tek-
movalni šport, pač pa je zasnovan kot 
interesna športna dejavnost, je poudaril 
Kavčič. Smučajo tri- do štirikrat teden-
sko po dve uri in pol, sicer pa dejavno-
sti potekajo tudi v drugih mesecih. Za 
mlajše otroke tako pripravijo gibalne 
urice, za starejše pa lažje atletske tre-
ninge. Tudi poleti gredo včasih plavat, 
plezat, v hribe, adrenalinski park …
Na Rudnem so bili v minuli sezoni, ki so 
jo že sklenili, zadovoljni tudi z udeležbo 
otrok na smučarskih tečajih.

Alpska šola  
dobro obiskana
Na Rudnem so sredi 
februarja pripravili revijo 
alpskega smučanja.

Aplsko šolo na Rudnem je v minuli sezoni obiskovalo kar 51 otrok oz. 19 več kot lani.



ZANIMIVOSTI | 21 

Salon pohištva Alples,  Češnjica 48a,  4228 Železniki   T: 04 51 18 304 / 306 / 307   F: 04 51 18 308   E: salon@alples.si
DELOVNI ČAS: od ponedeljka do petka od 9. do 19. ure, sobota od 8. do12. ure, nedelja in prazniki zaprto.

Podjetje Alples vas vabi 

v svoj  Salon pohištva v 

Ž e l e z n i k e ,  k j e r  s o 

p r i p r a v i l  p o s e b n o 

ponudbo kuhinj in bele 

tehnike po izjemnih 

cenah. Vabljeni!

salon pohištva

Mesec kuhinj v Salonu Alples, Železniki

DO 

- 55% 
POPUSTA

v èasu 
sejma Dom

dodatni

 5%
popust na vso 

pohi�tvo
v èasu

sejma Dom

ANA ŠUBIC

Tudi med letošnjimi zimskimi poči
tnicami so na Soriški planini v sodelo
vanju z Javnim zavodom Ratitovec in 
Mladinskim centrom Železniki za šo
larje pripravili prireditev Družinska do
živetja.
Člani Društva športnih psov Slovenije so 
s sibirskimi haskiji in aljaškimi mala
muti predstavili pasje vprege, s kateri
mi so se otroci lahko tudi peljali, če so 
le imeli dovolj potrpljenja, saj je bilo za
nimanja zanje zares veliko. Mnogi so se 
preizkusili tudi na mobilni skakalnici 
Mini Planica, v šoli smučanja so se ne

kateri učili prvih smučarskih zavojev, 
v šoli sankanja pa usvojili veščine var
nega zavijanja in ustavljanja. Za otroke 
so pripravili tudi ustvarjalne delavnice, 
odpravili so se lahko po učni poti in spo
znavali živalske odtise, si pobližje ogle
dali snežni teptalec. Načrtovali so tudi 
predstavitev dvosedežnice, a so jo naza
dnje odpovedali zaradi velikega obiska 

smučišča, saj je bilo na Soriški planini 
na sončno nedeljo okoli 1500 smučar
jev in drugih obiskovalcev. "Prišli smo 
iz Sorice, brez smuči, da bi uživali na 
prireditvi," nam je zaupala Klara Mar
kelj, mamica prvošolca Ceneta in skoraj 
štiriletne Jerce, ki sta se peljala s pasjo 
vprego, Cene pa se je tudi preizkusil na 
Mini Planici.

Družinska  
doživetja
Na Soriški planini so konec 
februarja drugič pripravili 
prireditev Družinska 
doživetja.

Največ zanimanja je bilo za pasje vprege, s katerimi so se otroci lahko tudi peljali.
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ANA ŠUBIC, FOTO: ANDREJ TARFILA

Po novembrski premieri je dramska 
skupina KUD France Koblar iz Železni-
kov priljubljeno komedijo Babja kmetija 
uprizorila še petkrat. "Z igro smo nadvse 
zadovoljni. Doslej smo jo igrali dvakrat v 
Železnikih ter po enkrat v Sorici, Dražgo-
šah, na Sv. Lenartu in Bukovici. Nastopa-
mo torej v domačih krajih. Do sedaj smo 
imeli okoli sedemsto gledalcev, od tega 
več kot petsto na prvih dveh predstavah 
v Železnikih. V preteklih sezonah smo 
imeli že kar nekaj uspešnih predstav, 
vendar mislim, da tolikšnega odziva še 
ni bilo," je zadovoljna predsednica KUD 
Majda Demšar. 
Ta konec tedna bodo igralci znova odru. 
Jutri, 11. marca, ob 20. uri bodo z Babjo 
kmetijo že tretjič gostovali v kulturnem 
domu v Železnikih, glede na zanimanje 
in dejstvo, da je bil nedavno dan žena, 
upajo, da bodo dvorano znova napolnili. 
Dan za tem, v nedeljo, 12. marca, ob 15.30 
bodo igro uprizorili še v Davči, prihodnjo 
soboto, 18. marca, pa se bodo odpravili še 
v Preddvor. Preddvorski igralci so namreč 

sredi februarja s komedijo Žavba za greh 
do zadnjega kotička napolnili dvorano v 
Železnikih. "To nam je vlilo veliko ener-
gije. Potrudili se bomo, da bomo tudi mi 
napolnili dvorano kulturnega doma v 
Preddvoru," je dejala Demšarjeva. 
V maju, ko bo dovolj toplo, bodo Babjo 
kmetijo uprizorili na prostem v Martinj 
Vrhu. V primeru zadostnega zanimanja 

bodo ponovitev na prostem v začetku po-
letja morda izvedli še v Železnikih. Babja 
kmetija je komedija neznanega avtorja, 
ki se nanaša na trdo življenje žensk, ki po 
smrti moža in očeta ostanejo same. Pet 
hčera je materi obljubilo, da se nobena od 
njih ne bo poročila, ampak bodo skupaj z 
njo vodile kmetijo. Na zaobljubo pozabijo, 
ko se nekega dne pojavi snubec ...

Še naprej navdušujejo z Babjo kmetijo
Komedijo Babja kmetija v izvedbi KUD France Koblar si je ogledalo že okoli sedemsto 
gledalcev. Ta konec tedna jo bodo že tretjič uprizorili v Železnikih in prvič v Davči.

Igralci iz Železnikov so Babjo kmetijo uprizorili že šestkrat. 

ANA ŠUBIC, FOTO: ANDREJ TARFILA

Tudi letos je v Železnikih na predvečer 
slovenskega kulturnega praznika po-
tekala občinska slovesnost, tokrat pod 
naslovom Ženska v Prešernovi pesmi. 
Slovesnost, ki jo je priredilo Kulturno 
društvo Scena, se je začela in tudi kon-
čala z Zdravljico v izvedbi Kvarteta Ob-
zorje. Ta je vmes zapel še nekaj drugih 
Prešernovih in ljudskih pesmi, medtem 
ko je mladinski pevski zbor OŠ Železniki 
z zborovodkinjo Marjeto Naglič nastopil 
s skladbami slovenskih skladateljev in 
romantično skladbo Rahmaninova.
Obiskovalci, ki so napolnili dvorano kul-
turnega doma, so z zanimanjem prisluh-
nili tudi recitalu Prešernovih pesmi, ki jih 
je največji slovenski pesnik napisal z mi-
slijo na nežnejši spol. Pesmi so ob klavir-
ski spremljavi Tomaža Močnika recitirali 

Helena in Blaž Kuhar, Roman Megušar in 
Matej Šubic, najprej pa so navzoče sezna-
nili s Prešernovim pismom iz leta 1824, 
poslanim z Dunaja, v katerem je staršem 
zapisal, da študij teologije ni zanj. Mama 
Mina je bila v veliki meri zaslužna, da so 
France in njegovi bratje šli v šole. Njego-
vo življenje sta zaznamovali tudi Zalika 
Dolenc, z mislijo nanjo je napisal pesmi 
Povodni mož in Dekletom, ter Marija Jo-
hana Khlun, ki ji ni posvetil nobene svoje 
mojstrovine. Na recitalu so navzoči med 
drugim slišali tudi pesem Dohtar, ki naj 
bi jo navdahnila Julija Primic, ki ji je po-
svetil Gazele in Sonetni venec. Pesnikovo 
življenje in ustvarjanje je seveda zazna-
movala še Ana Jelovšek, mati njegovih 
treh nezakonskih otrok, pa tudi Rahela 
in Jerica, ki jima je posvetil pesmi v za-
dnjem obdobju svojega življenja. 
Muzejsko društvo Železniki pa je na kul-
turni praznik pred plavžem pripravilo 
Javno branje pesmi, ki je vsako leto bolj 
obiskano.

Počastili kulturni praznik

Na letošnji slovesnosti so se posvetili ženski 
v Prešernovih pesmih. 
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Fotografija Cerkev na poljih Sorškega polja, s katero je bil lani med zmagovalci enega 
največjih fotografskih natečajev na svetu Sony World Photography, je fotografu Andreju 
Tarfili iz Selc prinesla tudi nagrado na natečaju Balkan Photo Award 2016, ki jo je prevzel 
konec januarja v Sarajevu. Natečaj poteka v sklopu Balkan Photo Festivala, na njem pa 
je sodelovalo okoli tristo fotografov, med katerimi je žirija izbrala zmagovalce v enajstih 
kategorijah. S Cerkvijo na poljih Sorškega polja je bil Tarfila najboljši v kategoriji Narava 
in okolica, fotografija množice na tolminskem glasbenem festivalu Metaldays pa mu je 
prinesla še drugo mesto v kategoriji Novice in dogajanja. Tarfila je bil sicer edini slovenski 
fotograf, nagrajen na tokratnem Balkan Photo Festivalu.

Tarfila nagrajen tudi na Balkan Photo Festivalu

ANA ŠUBIC, FOTO: ANDREJ TARFILA

Pihalni orkester Alples se je v letošnjem 
letu občinstvu že predstavil na dobrodel-
nem koncertu Bodimo nocoj vsi gasilci, 
ki ga je na začetku marca organiziralo 
PGD Železniki. Na njem so sodelovali 
tudi s tenoristom Janezom Lotričem, ki 
so spremljali pri treh skladbah: Rigolet-
to, Marechiare in O sole mio. 
"V letošnjem letu nas čaka še nekaj po-
membnih nastopov. Konec aprila nas 
je v goste povabila Godba Gorje, ki letos 
praznuje 110-letnico delovanja. Prazno-
vanja se bo sicer udeležilo 12 pihalnih or-
kestrov iz Slovenije in tujine. Naslednji 
večji dogodek nas čaka julija, ko bomo 

v okviru Čipkarskih dni gostili pihalni 
orkester iz Lepoglave, s katerim letos 
praznujemo peto obletnico pobratenja. 
Konec leta bomo zopet organizirali tudi 
tradicionalni božično-novoletni kon-
cert," je napovedal predsednik pihalnega 
orkestra Matic Prevc. 
Orkester trenutno šteje približno 35 čla-
nov, želijo pa si novih, predvsem mlajših 
članov, zato Prevc vabi vse otroke, naj se 
vpišejo v glasbeno šolo, da se jim bodo lah-
ko čez nekaj let pridružili. "V zadnjih letih 
se je sicer včlanilo kar nekaj mladih, ki so 
v orkestru našli super družbo vrstnikov, 
toda trenutno je v glasbeni šoli zelo malo 
otrok, ki se učijo pihala, trobila ali tolkala 
in bi se nam utegnili pridružiti," ugotavlja.

Pihalni orkester Alples po besedah pred-
sednika skuša igrati čim bolj raznolik 
program, od popularne in zabavne glasbe 
prek popevk in vse do klasične glasbe, v 
njihovem repertoarju pa je še vedno naj-
več koračnic. Za tradicionalni božično-no-
voletni koncert posežejo po še zahtevnej-
šem in bolj raznolikem programu. Tako je 
bilo tudi konec lanskega leta na koncertu, 
ki so ga poimenovali Ko v nošo se odenem. 
V goste so povabili velikega umetnika, 
igralca, pevca in pianista Jureta Ivanušiča, 
ki je bil tudi voditelj koncerta. 
Potem ko je pred koncertom poslušalce z 
igranjem na klavir kratkočasil njihov po-
zavnist Vili Polajnar, so občinstvo najprej 
ogreli s skladbo Arosa Marsch, sledila pa 
je predstavitev razvoja glasbe. Nato so od-
igrali skladbo Tinka Tonka, po njej pa se je 
za klavirjem prvič predstavil Jure Ivanu-
šič s Haydnovo Simfonijo presenečenja. 
Kasneje so poslušalci prisluhnili božično 
obarvani skladbi Of Kings and Chistmas 
in olimpijski One Moment in Time, nato 
pa je Ivanušič predstavil potek komponi-
ranja skladb, kar je podkrepil z venčkom 
starih uspešnic Oldies Forever. S skladbo 
La Bonita se je orkester spomnil lanske-
ga gostovanja v Španiji. V nadaljevanju 
so mladi glasbeniki Klara Gaser, Tinkara 
Mohorič, Ema Purgar, Uroš Frelih in Lovro 
Ržen izvedli Sveto noč, ki jo je posebej za 
koncert priredil dirigent orkestra Martin 
Pustinek. Sledile so znane popevke Maček 
v žaklju, Cifra mož in Vrtiljak, pri katerih 
je ob spremljavi orkestra zapel gost Jure 
Ivanušič. Poslušalci so slišali še skladbi 
Broadway in Slovenci, pesem Ko v nošo 
se odenem z Ivanušičem v glavni vlogi, po 
koncu programa pa so godbeniki zaigra-
li še skladbi Radetzky marš in Kranjsko 
dekle. Med nekaj skladbami so godbenike 
spremljale tudi mažoretke iz Mažoretne-
ga društva Železniki.

Od leta so se poslovili  
z Ivanušičem
Pihalni orkester Alples je na lanskem božično-
novoletnem koncertu gostil vsestranskega  
umetnika Jureta Ivanušiča. Letos so že nastopili  
na dobrodelnem koncertu za gasilce.

Pihalni orkester Alples je navdušil tudi na zadnjem božično-novoletnem koncertu, tokrat  
v družbi Jureta Ivanušiča.

Kulturno društvo dr. Janez Evangelist Krek 
Selca in Župnija Selca vabita na odprtje 
razstave fotografinje Tatjane Splichal z na-
slovom Odsev s Pasijona, ki bo v petek, 17. 
marca, ob 20. uri v Krekovi dvorani (Župni-
šče Selca). Kot poudarjajo organizatorji, so 
k vpisu Škofjeloškega pasijona na Unescov 
reprezentativni seznam nesnovne kulturne 
dediščine človeštva velik delež prispevala 
tudi društva in prostovoljci iz Selške do-
line. Sledilo bo postno predavanje patra 
Marjana Kokalja, sicer tudi prvega režiserja 
Škofjeloškega pasijona.

Odsev s Pasijona
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DAMIJANA LEBEN IN NEŽKA ČUFAR 
FOTO: ARHIV ANTONOVEGA VRTCA

V mesecu novembru smo z otroki vese-
lo ustvarjali na temo Igraj se z mano. 
Pridružili smo se namreč natečaju Bodi 
umetnik in v ta namen ustvarili res lepa 
dela. Nekatera od teh so bila izbrana in 
tudi razstavljena na desetem Medna-
rodnem kulturno-likovnem dogodku v 
Cankarjevem domu, ki smo se ga v to-
rek, 14. februarja, nekateri tudi udeležili. 
V Antonovem vrtcu se veliko likovno 
ustvarja, in to v vseh skupinah. Že naj-
mlajši se srečajo z različnimi likovnimi 
materiali in tehnikami, pri čemer je 
najpomembnejše to, da otrok uživa in 
preizkuša, ne pa toliko, kaj bo nastalo. 
Seveda to sčasoma tudi pride in tako 
otroci dobijo še večji interes za ustvar-
janje in pokažejo se tudi njihovi talenti. 
Vzgojiteljice jih prepoznamo, spodbu-
jamo in zadnja leta tudi več pošiljamo 
otroška likovna dela na razne natečaje. 
Objavljena so bila že v različnih revijah 
in časopisih, na kar smo upravičeno po-
nosni.
Na letošnjem natečaju Bodi umetnik je 
sodelovalo 342 vrtcev, šol in specializi-
ranih ustanov, tako domačih kot iz tu-
jine, na natečaj pa je prispelo kar 6131 
del na papirju v najrazličnejših tehni-
kah. Zato smo bili še toliko bolj veseli, 

ko smo izvedeli, da bodo razstavili svoje 
umetnine tudi Nina Demšar in Gaber 
Bogataj iz srednje skupine (mentorica 
Katja Luznar) ter Maruša Močnik, Do-
roteja Šuštar in Lan Mravlja iz starejše 
skupine (mentorica Damijana Leben). 
Priznanje pa sta dobili še Lana Lušina in 
Laura Jeram. Vsem iskreno čestitamo!
V Cankarjevem domu smo bili deležni 
veselega razpoloženja, ki so ga ustvar-
jali klovn Jaka, Pika Nogavička in lutka 
Gogi. Za zabavo je poskrbel tudi Zlatko 
s svojim bendom. Ogledali smo si na-

stop plesne skupine in bili povabljeni, 
da tudi sami zaplešemo s klovnom in 
Piko Nogavičko. Otroci so z veseljem so-
delovali na ustvarjalnih delavnicah, ki 
so bile zelo raznolike in zabavne. Sle-
dila sta skupna postavitev otvoritvene 
razstave in njen ogled. Razstavo smo si 
z užitkom ogledali, saj toliko otroških 
umetnin na enem mestu res nima-
mo priložnosti opazovati vsak dan. Za 
konec so nam postregli še s predstavo 
Pogum, s katero se je naše prijetno dru-
ženje zaključilo.

Uspeh na mednarodnem likovnem natečaju
Umetnine otrok iz Antonovega vrtca so bile razstavljene na mednarodnem  
kulturno-likovnem dogodku v Cankarjevem domu. 

Mentorica Damijana z Marušo na prireditvi Maruša Močnik na razstavi 

Mladi umetniki in mentorici s priznanji 
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BERNARDA KEJŽAR

Zbralo se je kar dvanajst otrok, ki so to dejavnost opravili za 
pridobitev nalepke v športnem programu Zlati sonček.
Čeprav je zunaj končno zavladala prava zimska pravljica in 
bi nekateri tisto popoldne morda raje kot v kopalke skočili 
na sani ali smuči, nam ob koncu druženja v bazenu zagotovo 
ni bilo žal. Najprej smo se dodobra ogreli, nato pa smo se 
poigrali z žogo, čofotali in na koncu postali čolnički, ki so jih 
krmarili starši. Nismo pozabili tudi na stare ljudske igre – ste 
vedeli, da se lahko črnega moža igrate tudi v vodi?
Kako so plavalno urico doživeli otroci, preberite spodaj.
Kaj ti je bilo v bazenu všeč?
Leon: »Plavanje, skakanje … Samo tega se bojim, ko smo bili 
čolnički. Pa žogo smo pihali.«
Nastja: »Ko smo se šli čolničke.«
Svit: »Ko smo brcali žogo pa črni mož.«
Petra: »Igra kdo se boji črnega moža pa vse igre v vodi.«
Erika: »Da smo brcali žogo stran pa da sem skakala z atijem.«
Kristina: »Žoganje v vodi in igra kdo se boji črnega moža pa 
ko smo plavali po svoje. Da sem bila na maminem hrbtu.«
Mark: »Da smo plavali, da smo bili skupaj vsa naša skupina.«

Teja: »Kdo se boji črnega moža, da smo plavali, da smo pihali 
žogo.«
Mila: »Ko smo plavali, ko smo brcali žogo, ko smo pihali 
žogo.«
Filip: »Da smo plavali, da smo brcali žogo.«
Tajda: »Kdo se boji črnega moža … Vse mi je bilo všeč!«

Ptički v bazenu? Sredi zime? Zakaj pa ne!
Sredi januarja so se otroci iz skupine Ptički iz Vrtca pri OŠ Železniki v spremstvu 
staršev in vzgojiteljic Lidije Černivc in Jerneje Rant podali na plavalno urico v bazen. 

ŠPORTNO KINOLOŠKO DRUŠTVO ŽELEZNIKI
Kinološko društvo Škofja Loka ima že dolgoletno tradicijo, saj je bilo med prvimi društvi v 
Sloveniji. Ustanovljeno je bilo daljnega leta 1958 kot Klub za vzrejo športnih in službenih 
psov Gorenjske, kasneje pa je pridobilo zdajšnji naziv. V svoji zgodovini delovanja društvo 
beleži tako vzpone kot padce. Poseben pečat našemu obstoju je pustilo obdobje po osa
mosvojitvi Slovenije. Vadbeni poligon, ki smo ga imeli v dolini Hrastnice pri Škofji Loki, je 
postal predmet denacionalizacije. Tako smo ostali brez nujno potrebnega vadišča. 
Naslednjih nekaj let je društvo iskalo novo lokacijo za društveno vadišče, hkrati pa se je 
zaradi pomanjkanja članstva borilo za svoj obstanek. V tem času smo svojo dejavnost v 
celoti prenesli v Selško dolino, kjer je že nekaj let delovala sekcija Kinološkega društva 
Škofja Loka. Do leta 2001 smo kot gostje Športnega društva Selca vadili na tamkajšnjem 
nogometnem igrišču. V letu 2002 je kinološko društvo v najem pridobilo vadišče poleg 
Športnega parka Rovn v Selcih. Uredili smo parkirišče, prestavili klubsko brunarico iz Hras
tnice pri Škofji Loki na novo vadišče, ki smo ga tudi ogradili. S to pridobitvijo smo konec 
leta 2003 dočakali vadišče, ki nam omogoča odlične pogoje za vadbo, poleg tega pa nam 
poligon nudi tudi lepe možnosti za organiziacijo raznih kinoloških prireditev. Zaradi nove 
lokacije in območja delovanja društva je leta bilo to leta 2004 preimenovano v Kinološko 
društvo Škofja Loka  Železniki.
V letih od  2007 do 2013 je bilo odkupljeno zemljišče od lokalnega kmeta in tako je društvo 
prvič v zgodovini svojega obstoja pridobilo lastninsko pravico nad večjim delom vadišča. 
Na žalost pa je ves vložen trud že jeseni leta 2007 prizadela vodna ujma, ki je povzročila 
ogromno škode na objektu in vadišču. Potrebno je bilo veliko truda in prostovoljnega dela 
članov društva, da smo zopet vzpostavili raven, kot je bila pred poplavami. Leta 2016 smo 
od Športnega društva Selca odkupili še del zemljišča in tako je sedaj v naši lasti celotno 
zemljišče, ki ga uporabljamo.
Na pobudo nekaterih članov je v začetku leta 2008 skupščina društva izglasovala ime Špor
tno kinološko društvo škofja Loka  Železniki. To primenovanje ni zdržalo dolgo. Zaradi 
krajevne in tudi siceršnje odtujitve od občine Škofja Loka je naziv društva po sklepu skup
ščine 2013: Športno kinološko društvo Železniki.

Kot vsako leto tudi to pomlad  
razpisujemo tečaje vzgoje in  

poslušnosti psa. 

Vpisi bodo potekali  
v soboto, 11. 3. 2017, ob 10. uri  

na društvenem vadišču.

Vpisovali bomo v naslednje tečaje: 
MALA ŠOLA  

(starost od 2,5 do 9 mesecev )

OSNOVNO ŠOLANJE
(od 9 mesecev dalje )

NADALJEVALNO ŠOLANJE  
(opravljen izpit BBH )

AGILITY
TEČAJ RAZSTAVLJANJA PSOV
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ANA ŠUBIC

V Krekovi dvorani župnišča v Selcih sta 
v začetku februarja predavateljici Kata-
rina Nzobandora in Kristina Kosmač iz 
Zavoda ŽIVI!M spregovorili o odraščanju 
in spolnosti, s katerima se pri vzgoji 
srečujejo tako starši kot tudi vzgojitelji 
in učitelji po vrtcih in šolah. Predavanju 
Kako z otrokom spregovoriti o spolnosti, 
ki ga je pripravila prostovoljna organi-
zacija Družinska akademija, je prisluh-
nilo okoli petdeset odraslih iz Škofje 
Loke ter Selške in Poljanske doline. 
Ključ do pravilnega pristopa k vzgoji za 
zdravo spolnost otrok je zdrav, iskren in 
pristen odnos odraslih do tega vpraša-

nja, sta poudarili predavateljici. Spolnost 
je namreč komunikacija do sebe in do 
drugih ter zajema telo, čustva in psiho, 
sta pojasnili. Zdrava podoba spolnosti je 
tako precej drugačna od tiste, ki jo prika-
zujejo mediji prek reklam, filmov, glas-
be, knjig, revij, mode, celo "kulturnih" in 
"umetniških" dogodkov. Ti namreč spol-
nost prikazujejo razvrednoteno, izrablje-
no, skrčeno na raven telesa, ki je v funk-
ciji uporabe in namenjena uživanju.
Da bodo otroci lahko s svojimi starši od-
krito spregovorili o spolnosti, o nečem, 
kar jim je težko, nerazumljivo ter se do-

tika najglobljih in najbolj intimnih po-
dročij človeške narave, je treba zgraditi 
zaupanje, sta med drugim povedali go-
stujoči predavateljici. Otroci, sta dejali, v 
prvi vrsti potrebujejo starše, ki jim bomo 
prvi posredovali dobro novico o tem, kdo 
in kaj sta moški in ženska, v čem sta moč 
in poslanstvo moškosti in ženskosti. 
Na predavanju so poudarili tudi potre-
bo, da bi tudi po osnovnih šolah kot po-
daljšani roki staršev področje spolnosti 
in odraščanja otrokom predstavili na 
način, ki zajema telesno, duševno in 
duhovno dimenzijo.

Rodile so: 
Darja Strnad Martinčič iz Železnikov Tea, Eva 
Podlogar iz Dolenje vasi Mašo, Sabina Hašič 
iz Dolenje vasi Ariana Noela, Metka Pintar iz 
Spodnje Sorice Mašo, Barbara Frakelj s Stu-
dena Izo, Urška Pogačnik iz Zabrekev Julijo, 
Vanja Kofler z Zalega Loga Žano, Urška Šmid 
iz Podlonka Luka, Špela Ferlan iz Železnikov 
Nežo, Klara Leben Lušina iz Selc Iana, Maja 
Kejžar iz Spodnje Sorice Luka, Irena Rešek iz 
Železnikov Niko, Jelena Soldat iz Železnikov 
Žana, Tjaša Mravlja iz Železnikov Anžeta, 
Mateja Koblar iz Železnikov Žaka, Bernar-

da Kristan Gorenc iz Železnikov Gala, Katja 
Rihtaršič iz Lajš Vida, Sabina Gortnar iz Že-
leznikov Maksa, Ana Martinčič iz Železnikov 
Lio, Nada Pratljačić iz Železnikov Filipa, Tina 
Pintar iz Dolenje vasi Tjašo, Eva Tolar iz Že-
leznikov Tineta, Anica Čikič iz Ojstrega Vrha 
Tinkaro in Lidija Repnik iz Železnikov Zalo.
Podatke smo s privoljenjem staršev zbrali na podlagi 
vlog za dodelitev prispevka ob rojstvu otroka. Seznam 
vseh novorojencev je tako lahko še daljši, čestitke in 
dobre želje pa izrekamo tudi mamicam, katerih imena 
tu niso zapisana. 

Martina Logar, svetovalka za družbene 
dejavnosti, Občina Železniki

Mamicam čestitamo!

Dnevni center Šent Škofja Loka vabi na sre-
čanje skupine za svojce, ki bo v sredo, 15. 
marca, ob 15.30 v prostorih centra na Me-
stnem trgu 38 (1. nadstropje) v Škofji Loki. 
V torek, 21. marca, ob 13. uri bodo gostili 
kliničnega psihologa Dušana Enove s pre-
davanjem Metoda spodbujanja intuicije. 
11. aprila ob 10. uri pa vabijo na predstavi-
tev knjige Deček s tatujem na srcu avtorja 
Simona Mičića. Število mest je omejeno. 
Prijave sprejemajo do 4. aprila na telefon-
ski številki 04/518-37-30.

V Šentu bo pestro

Predavanje o odraščanju in spolnosti
Ključ do pravilnega pristopa k vzgoji za zdravo spolnost otrok je zdrav, iskren  
in pristen odnos odraslih do tega vprašanja, je bilo glavno sporočilo predavanja,  
ki je potekalo v selškem župnišču.

Predavanju Kako z otrokom spregovoriti o spolnosti je prisluhnilo okoli petdeset slušateljev.
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DARJA DEMŠAR

Kako do izpolnjenega življenja in kako doseči pravo spozna-
nje, filozof in antropozof Rudolf Steiner, smisel človekovega 
življenja na zemlji, sreča in smrt – filozofske teme, ki se od-
pirajo ena za drugo in ki privlačijo številne med nami, kot 
se je tudi izkazalo na dosedanjih predavanjih dr. Mohorja 
Demšarja. Na predavanjih je bil poudarek na delih in spozna-
njih avstrijskega filozofa in znanstvenika ter ustanovitelja 
antropozofskega gibanja Rudolfa Steinerja (1861–1925). Stei-
ner je študiral fiziko, kemijo, matematiko in naravoslovje ter 
bil že od otroških let jasnoviden. S pomočjo jasnovidnosti je 
pričel s povezovanjem uradne znanosti z duhovno znanostjo. 
Njegova spoznanja, da je duhovna kapaciteta človeka povsem 
zastrta zaradi pretiranega posvečanja materializmu, so da-
nes še kako aktualna. Ponovno se obrniti v duhovnost, to je 
naloga današnjega sveta. 
Na prvem predavanju nas je predavatelj popeljal skozi zgodo-
vino bivanja, ki je vključevala tako filozofske kot zgodovinske, 
geografske in druge vidike. Izpolnjeno življenje je smiselno in 
v tem je njegova prava lepota. Toda za izpolnjeno življenje 
moramo preko svoje notranje udobnosti in preko predsodka, 
da bistva življenja ni moč spoznati. Možnost obstaja, pravi 
Mohor Demšar. 
Na drugem predavanju nas je poleg spoznavanja življenja in 
dela Rudolfa Steinerja Mohor pripeljal do razmišljanja o sreči 
in smrti v luči filozofije in duhovne znanosti, in sivers po-
močjo misli Platona, Aristotela in Steinerja. Spoznali smo, da 
smrt ne obstaja že od nekdaj, in bo tudi ta kot vse drugo mi-
nila. Za spoznanje človeka in sveta je potrebno živo mišljenje. 
Mišljenje je lahko vezano na mrtvo, mehansko, kar prinaša 
hlad. Pravo pa je živo mišljenje, ki ga moramo kultivirati in 
intenzivirati, pa nam lahko služi v vsej polnosti. Tudi z lo-
čevanjem bistvenega od nebistvenega nam prinese notranjo 
mirnost ter jasne in odločne misli. Način za to nam pokaže 
tudi Steiner, ki pravi, da so naše misli in občutki pomembni 
za cel svet, na kar pa mi pozabljamo. 
Še nekaj o predavatelju: Mohor Demšar prihaja z Rudna v Se-
lški dolini. Končal je fakulteto za elektrotehniko in vzporedno 
s študijem elektrotehnike se je ob delu izobraževal na Dunaju 
še za waldorfskega učitelja, kar je njegov poklic že več kot 
dvajset let. Na Dunaju se je temeljiteje seznanil z delom filo-
zofa in antropozofa dr. Rudolfa Steinerja, kar je bila spodbuda 
za kasnejši samostojni študij filozofije. Na Filozofski fakulteti 
v Ljubljani je tako leta 2005 zagovarjal magistrsko delo Etika v 
klasičnem obdobju antične Grčije – Etika Sokrata, Platona in 
Aristotela v luči osebnega zgleda in nauka, sreče in smrti, leta 

2016 pa je uspešno zagovarjal še doktorat Filozofski pomen 
učenja pri Platonu in Rudolfu Steinerju. Od jeseni je učitelj in 
soustanovitelj nove Svobodne waldorfske šole Kurešček. Ne-
kateri ga poznate tudi kot zbiratelja starih lesenih igrač, saj je 
lani razstavljal v OŠ Železniki ob njenem jubileju.

Predavanje dr. Mohorja 
Demšarja
V Železnikih bomo 21. marca ponovno 
gostili dr. filozofije Mohorja Demšarja.  
Za predavanja je veliko zanimanja, zato 
jih bodo organizirali tudi  
v prihodnje.

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,
		AKCIJSKE CENE lepila  

za keramiko IMO                                                             

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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NATAŠA HABJAN,  
JAVNI ZAVOD RATITOVEC

Prišel je čas za pomladanske sprehode 
v naravo, zunanje športne aktivnosti 
in druženje s prijatelji na prostem. To-
plo pa nam je bilo celo zimo tudi lju-
biteljicam ročnih del, ki se družimo in 
ustvarjamo ob ponedeljkih v muzeju. 
S pleteninami in kvačkarijami smo 
opremile domače, znance in prijatelje, 
ob delu pa prav po žensko poklepetale. 
Na pomoč smo priskočile tudi pletilski 
zadrugi Breja preja, in sicer s kvačka-
nimi kvadrati, ki jih bodo prizadevne 
članice Breje preje skvačkale v odejice 
za novorojenčke v azilnem domu v Lju-
bljani.

ŠPORT

Celo zimo je bilo zelo živahno v športni 
dvorani. V košarkarski ligi Selške doli-
ne je tako kot lani tudi letos zmagala 
ekipa Mebor Pacmani, v nogometni ligi 
pa Hirka Ekoslik team. Najboljši igra-
lec nogometne lige je Blaž Laharnar iz 
drugouvrščene ekipe Aspekt. Potekajo 
prijave na velikonočne turnirje v dvo-
ranski odbojki, košarki in futsalu. Več 
informacij o turnirjih dobite na spletni 
strani Javnega zavoda Ratitovec (JZR) 
pod rubriko šport, turnirji JZR.
V pomladnih dneh so za rekreacijo pri-
merna tudi zunanja igrišča v Športnem 
parku Dašnica, vse leto pa vas vabimo 
na plavanje v plavalni bazen in sprosti-
tev v savno.

KULTURA

Ob kulturnem prazniku je bilo pred 
plavžem v Železnikih četrto Javno bra-
nje pesmi v organizaciji Muzejskega 
društva Železniki. Dogodek je med ob-
čani dobro sprejet, kar so potrdili s šte-
vilno udeležbo. 
Galerijska dejavnost v Muzeju Železniki 
se bo nadaljevala 10. marca, ko bo v ga-
leriji odprtje gostujoče arhivske razsta-
ve V zaledju soške fronte. Do poletja bo 
vsak mesec ponudil nove vsebine.

TURIZEM 

S prebujanjem narave se prebudijo tudi 
turisti, ki pospešeno odkrivajo nove kraje 
in zanimivosti. Lani smo mogoče tudi na 
račun Dnevnikove izvidnice, ki je dobro 

ocenila Železnike, imeli večji obisk, letos 
pa nam to mogoče prinese članek v časo-
pisu Moje finance, ki analizirajo, v kateri 
občini v Sloveniji se najbolje živi, in letos 
se najbolje živi prav v naši občini.
V okviru mednarodnega evropskega pro-
jekta Evropa za državljane bodo letos 55. 
Čipkarski dnevi potekali od 12. do 16. julija. 
Pri izvedbi tega projekta sodeluje tudi JZR.

MLADINSKE DEJAVNOSTI

Mladinski center pozna že veliko osnov-
nošolcev, ki dobro vedo, da se vsak to-
rek, sredo in četrtek med šolskim letom 
lahko po pouku oglasijo na prijetno dru-
ženje, kakšen junak pa tam napiše tudi 
domačo nalogo. V mladinskem centru 
se dogaja tudi vsak torek in soboto ter 
med šolskimi počitnicami, ko potekajo 
različne delavnice pa tudi aktivnosti na 
prostem. Že drugo leto so animatorke 
poskrbele za animacijo otrok na dru-
žinskem doživetju na Soriški planini. 
Lokalna akcijska skupina za prepreče-
vanje zasvojenosti Železniki, Občina  in 
mladinski center so v Kulturnem domu 
na pustni torek pripravili pustno rajanje.
V marcu JZR ponovno organizira plaval-
ni tečaj za začetnike. Prijave sprejema-
mo do 15. marca, več informacij je na 
spletni strani JZR pod zavihkom Šport 
– Plavalni tečaji.
Na spletni strani http://mczzelezniki.
weebly.com/ vedno lahko pogledate ak-
tualni urnik mladinskega centra.

Pestro bo tudi spomladi
Pust je pregnal zimo, gregorjevo prinaša pomlad ter polno svetlih in toplih dni. 

Prvo- in tretjeuvrščena ekipa v nogometni ligi

Zmagovalne tri ekipe v košarkarski ligi
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GREGOR HABJAN, JAVNI ZAVOD RATITOVEC 
FOTO: JANEZ TOLAR

V Športni dvorani Železniki so 19. decem-
bra lani že devetnajstič zapored podelili 
občinska priznanja športnikom, špor-
tnim delavcem in športnim društvom. 
Prireditev, ki je potekala pod okriljem 
strokovnega sveta za šport pri Javnem 
zavodu Ratitovec, sta povezovali Meta Re-
jec in Brina Habjan, za prijetno in svečano 
športno vzdušje pa je poskrbel Janez Triler 
s pomočjo svojih učenk Blažke Pogačnik, 
Tine Nastran ter sester Teje in Zale Prevc.
Boris Kavčič, predsednik strokovnega 
sveta za šport, je v nagovoru povedal, da 

smo v občini Železniki ponosni na svo-
je vrhunske športnike, in jim zaželel še 
naprej veliko dobrih rezultatov. Župan 
Anton Luznar je poudaril pomen špor-
ta in njegovega razvoja v Železnikih, za 
kar iz proračuna namenjamo nekaj več 
kot 73 tisoč evrov. Vsem športnikom se 
je tudi zahvalil za njihov prispevek k 
prepoznavnosti občine Železniki in nje-
nih krajev.
Najžlahtnejšo, zlato plaketo za športni-
ka občine Železniki v letu 2016 je prejel 
smučarski skakalec Peter Prevc, za ka-
terega je bilo to že osmo tovrstno pri-
znanje. Priznanje za posebne dosežke 
na področju rekreacije je prejel Janez 

Kavčič, zlato plaketo za športnega de-
lavca za leto 2016 pa Jure Megušar. Sre-
brno plaketo za športnika občine Žele-
zniki v letu 2016 je prejel Domen Prevc 
(smučarski skoki), ki je letošnjo sezono 
začel prav sanjsko, prejemnici brona-
stih plaket pa sta bili Anja Prezelj (strel-
stvo) in Tina Habjan (gorski tek).
Priznanji za športnico in športnika 
Osnovne šole Železniki sta prejela vse-
stranska športnika Nina Šmid in Gašper 
Kemperle. Priznanje za najperspektiv-
nejšega mladega športnika in športnico 
v kategoriji od 12. do 15. leta starosti pa 
so podelili Maji Lotrič (plavanje) in Ma-
tjažu Kreku Bašlju (plavanje).

Peter Prevc znova športnik leta

ANDRAŽ SODJA, FOTO: ANDREJ TARFILA

Konec januarja je na Soriški planini po petih letih premora znova 
potekala tekma svetovnega pokala v sankanju na naravnih progah s 
tekmovalnimi sanmi, ki jo je organizirala Sankaška zveza Slovenije, 
pri njeni izvedbi pa sta pomagala tudi Sankaško društvo Domel in 
Športno društvo Dolenja vas. Najbolj so blesteli Italijani, ki so odne-
sli zlate kolajne v vseh disciplinah. "Po petih letih se je tekmovanje 
vrnilo na Soriško planino, tega so bili veseli tudi številni obiskovalci. 
Zanimive vožnje smo videli, na žalost pa sta se dvema našima tek-
movalcema pripetili nesreči," je povedal vodja tekmovanja in pred-
sednik sankaškega kluba Domel Vili Rakovec. Konec februarja je v 
organizaciji sankaškega društva Domel na Soriški planini potekalo 
še državno tekmovanje v sankanju s športnimi in samotežnimi san-
mi. Slednje je štelo tudi za evropski pokal, v katerem je nastopilo 
devet ekip iz Slovenije, Avstrije in Italije. Najhitrejša je bila avstrijska 
ekipa HSC Vögelsberg. Ekipa ŠD Dolenja vas je bila druga, ekipi SD 
Domel 1 in SD Domel 2 pa sta končali na sedmem in osmem mestu.

Sankaški tekmi na Soriški planini

Ekipa ŠD Dolenja vas (Boris Egart, Janez Rakovec in Peter Rakovec) 
je bila druga na tekmovanju za evropski pokal.
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Tematska romarska Pot v Sušo je bila 
razglašena za naj regijsko pot na ob-
močju kranjske enote Zavoda za gozdo-
ve Slovenije. Priznanje, ki ga Turistična 
zveza Slovenije podeljuje v okviru vse-
slovenske akcije Moja dežela – lepa in 
gostoljubna, je v začetku februarja na 
sejmu za turizem in prosti čas Natour 
Alpe-Adria v Ljubljani prevzela Klavdi-
ja Škulj, predsednica Kulturnega in tu-
rističnega društva Zali Log, ki skrbi za 
urejenost poti. "Nagrada nam je prinesla 
dodatno motivacijo, da pot naredimo še 
privlačnejšo, zanimivo tako za mlajšo 
kot tudi za starejšo populacijo," je dejala.
Nagrajena tematska romarska pot je del 
pet kilometrov dolge krožne poti okoli 
Zalega Loga. Obiskovalec na njej spozna 
cerkev Loretske Matere Božje v Suši, zna-
menito kapelico Marije Brezmadežne, 
izpod katere teče menda zdr avilen stu-
denec, bunker Rupnikove linije in pre-
sihajoče Zaloške slapove. Na poti, vzpo-
stavljeni pred približno petimi leti, so 
člani društva postavili klopi in označili 
zanimivosti. "Za bunker in Rupnikovo li-
nijo tablo z opisom še pripravljamo. Raz-
mišljamo, da bi v bunker dodali kakšen 

zanimiv predmet, morda staro puško," 
pravi Škuljeva. Pot bodo dodatno pope-
strili še z iskanjem skritega zaklada in 
postavitvijo hiške tete Macafure, ki jo 
želijo odpreti maja v sklopu Zelefesta. 
"Zgodba pravi, da so se po izsušitvi jezera 
na Zalem Logu ljudje iz Grobelj preselili v 
dolino, medtem ko je Macafura ostala v 
hlevu nad vasjo. Bila je samotarka, otro-
ci so se je bali in tudi nas so, kadar smo 

bili poredni, strašili z njo," se spominja 
Škuljeva. Največji magnet za obiskoval-
ce je izvir vode pod Marijino kapelico, 
ki ga imajo mnogi za zdravilnega, po 
ljudskem izročilu predvsem za oči. "Po 
vodo se pripeljejo tudi iz Ljubljane in si jo 
natočijo po 50 litrov. Poleg tega je v Suši 
okoli cerkve, predvsem pa za glavnim ol-
tarjem, moč čutiti zelo močne pozitivne 
energije," je povedala Škuljeva.

Nagrajeno pot v Sušo bodo še popestrili
Pot v Sušo je prejela nagrado za najboljšo regijsko pot v kranjski območni  
enoti Zavoda za gozdove Slovenije.

Klavdija Škulj s priznanjem za naj regijsko pot

ANA ŠUBIC, FOTO: ANDREJ TARFILA

V Železnikih bodo tudi letos na predvečer gregorjevega obudili 
običaj spuščanja gregorčkov po vodi. Turistično društvo Žele-
zniki bo jutri, 11. marca, ob 18. uri pripravilo že 23. prireditev Luč 
v vodo. V kulturnem programu bodo s petjem pomladno obar-
vanih in ljudskih pesmi nastopili otroci iz Antonovega vrtca, 
kjer so minuli ponedeljek že pripravili tudi delavnico izdelova-
nja gregočkov. Otroci so barčice, ki jih bodo na predvečer gre-
gorjevega spustili po vodi, ustvarjali ob pomoči staršev, na de-
lavnici pa so gregorčke izdelovali tudi njihovi bratci in sestrice.
Na gregorjevo pa so že pripravljeni tudi v Mladinskem cen-
tru Železniki, kjer so delavnico izdelovanja barčic pripravili 
v torek popoldne. Svojo ustvarjalnost je v hiške, ki bodo jutri 
odplavale po vodi, usmerilo dvanajst otrok. "Izdelovanje gre-
gorčkov prirejamo že več let. Z odzivom smo bili zadovoljni. 
Otroci so dobili material: karton, lesene palčke, stiropor …, 
nato pa so pri izdelovanju imeli proste roke. Tipičnih hišk je 

bilo malo, nastale so zanimive, tudi zelo posebne večnadstro-
pne zgradbe," je povedala Irma Prevc, ki je ob pomoči prosto-
voljca Blaža Freliha vodila delavnico.

Pripravljeni na Luč v vodo

V Mladinskem centru Železniki so gregorčke že izdelali.
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Petek, 10. 3. 2017 • Galerija Muzeja Železniki, ob 18. uri

ARHIVSKA RAZSTAVA: V ZALEDJU SOŠKE FRONTE
Muzej Železniki – Javni zavod Ratitovec, MD Železniki,  
ZAL Škofja Loka, T: 04 51 47 356

Sobota, 11. 3. 2017 • odhod izpred pošte v Železnikih, ob 6. uri

14. TURNI SMUK IN 11. POHOD S KRPLJAMI SORIŠKA PLANINA– 
RATITOVEC–PRTOVČ
Planinsko društvo za Selško dolino Železniki, T: 031 613 426,  
E: lotric.lojze@gmail.com

Sobota, 11. 3. 2017 • pred Plnado V Železnikih, ob 18. uri

LUČ V VODO
Turistično društvo Železniki, T: 031 876 535

Sobota, 11. 3. 2017 • Kulturni dom Železniki, ob 20. uri

VESELOIGRA: BABJA KMETIJA
KUD France Koblar, T: 031 564 545

Nedelja, 12. 3. 2017 • Davča, ob 15.30

VESELOIGRA: BABJA KMETIJA
KUD France Koblar, T: 031 564 545

Ponedeljek, 13 . 3. 2017 • Galerija Muzeja Železniki, od 18. do 20. ure

DRUŽENJE OB ROČNIH DELIH
Javni zavod Ratitovec, T: 04 51 47 356

Sreda, 15. 3. 2017 • Mala dvorana zadružnega doma na Češnjici, ob 17. uri

URA PRAVLJIC – DRAMSKA UPRIZORITEV: KEKEC IN BEDANEC  
(VZGOJITELJICE VRTCA ZALA GORENJA VAS)
Knjižnica Železniki, T: 04 51 01 490, E: zelezniki@knjiznica-skofjaloka.si

Sreda, 15. 3. 2017 • Krajevna knjižnica Železniki, ob 18. uri

VEZENJE (DAMJANA KAPLJA)
Knjižnica Železniki, T: 04 51 01 490, E: zelezniki@knjiznica-skofjaloka.si

Sreda, 15. 3. 2017 • Kulturni dom Železniki, od 18. do 20. ure

OB PUNKLU SE DOBIMO
Turistično društvo Železniki, T: 031 876 535

Četrtek, 16. 3. 2017 • Krajevna knjižnica Železniki, ob 17. uri

BEREMO Z NASMEHOM S PSOM VILIJEM (NIKA WEIFFENBACH)
Knjižnica Železniki, T: 04 51 01 490, E: zelezniki@knjiznica-skofjaloka.si

Sobota, 18. 3. 2017 • Preddvor, ob 20.30

VESELOIGRA: BABJA KMETIJA
KUD France Koblar, T: 031 564 545

Ponedeljek, 20 . 3. 2017 • Galerija Muzeja Železniki, od 18. do 20. ure

DRUŽENJE OB ROČNIH DELIH
Javni zavod Ratitovec, T: 04 51 47 356

Sreda, 22. 3. 2017 • Krajevna knjižnica Železniki, ob 17. uri

URA PRAVLJIC: POBEGLA KOKOŠKA (TATJANA ŠMID)
Knjižnica Železniki, T: 04 51 01 490, E: zelezniki@knjiznica-skofjaloka.si

Sreda, 22. 3. 2017 • Kulturni dom Železniki, od 18. do 20. ure

OB PUNKLU SE DOBIMO
Turistično društvo Železniki, T: 031 876 535

Ponedeljek, 27 . 3. 2017 • Galerija Muzeja Železniki, od 18. do 20. ure

DRUŽENJE OB ROČNIH DELIH
Javni zavod Ratitovec, T: 04 51 47 356

Sreda, 29. 3. 2017 • Krajevna knjižnica Železniki, ob 17. uri

LUTKOVNA DELAVNICA: PLESOČA LUČKA (DRAGICA TOPLIŠEK TUŠAR)
Knjižnica Železniki, T: 04 51 01 490, E: zelezniki@knjiznica-skofjaloka.si

Sreda, 29. 3. 2017 • Kulturni dom Železniki, od 18. do 20. ure

OB PUNKLU SE DOBIMO
Turistično društvo Železniki, T: 031 876 535

Četrtek, 30. 3. 2017 • Krajevna knjižnica Železniki, ob 17. uri

BEREMO Z NASMEHOM S PSOM VILIJEM (NIKA WEIFFENBACH)
Knjižnica Železniki, T: 04 51 01 490, E: zelezniki@knjiznica-skofjaloka.si

Sreda, 5. 4. 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, 6. 4. 2017 • Krajevna knjižnica Železniki, ob 17. uri

BEREMO Z NASMEHOM S PSOM VILIJEM (NIKA WEIFFENBACH)
Knjižnica Železniki, T: 04 51 01 490, E: zelezniki@knjiznica-skofjaloka.si

Petek, 7. 4. 2017 • Galerija Muzeja Železniki, ob 19. uri

RAZSTAVA KARIKATUR: NASTAVITI OGLEDALO AVTOR BORIS OBLAK
Muzejsko društvo Železniki, Muzej Železniki – Javni zavod Ratitovec,  
T: 04 51 47 356

Sreda, 12. 4. 2017 • Krajevna knjižnica Železniki, ob 17. uri

URA PRAVLJIC: (TATJANA ŠMID)
Knjižnica Železniki, T: 04 51 01 490, E: zelezniki@knjiznica-skofjaloka.si

Sreda, 19. 4. 2017 • Krajevna knjižnica Železniki, ob 17. uri

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

Četrtek, 20. 4. 2017 • Krajevna knjižnica Železniki, ob 17. uri

BEREMO Z NASMEHOM S PSOM VILIJEM (NIKA WEIFFENBACH)
Knjižnica Železniki, T: 04 51 01 490, E: zelezniki@knjiznica-skofjaloka.si

Prireditve v mesecu marca in aprilu 2017        

LUČ V VODO

Doživite enega najbolj čarobnih praznovanj v 
ŽELEZNIKIH. Plnado na predvečer sv. Gregorja razsvetlijo 

lučke malih otroških umetnin. Pisan mozaik odsevov  
na vodni gladini in vzdušje, ki ga pričara stara šega,  

bosta tudi v vas prebudila pomlad.

VRZITE LUČ V VODO 11. 3. 2017 OB 18.00. 
Prisrčno vabljeni

Turistično društvo ŽELEZNIKI
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ANA ŠUBIC, FOTO: TINA DOKL

Prvi konec tedna v marcu je dogajanje v Železnikih zaznamo-
val tradicionalni dobrodelni koncert Bodimo vsi nocoj gasilci, 
s katerim so za novo gasilsko vozilo s cisterno za prevoz vode, 
ki ga bo Prostovoljno gasilsko društvo Železniki kupilo v pri-
hodnjih letih, zbrali 3500 evrov. Predsednik društva Damjan 
Mohorič se je zahvalil vsem obiskovalcem in nastopajočim, ki 
so se odpovedali honorarju.
Na koncertu je okoli 550 obiskovalcev prisluhnilo izvrstnim do-
mačim glasbenikom in pevcem. Pred občinstvom iz svojega roj-
stnega kraja je še posebej navdušil tenorist svetovnega slovesa 
Janez Lotrič, ki je nastopil tudi ob spremljavi hčerke, pianistke 
Katarine. Velikega aplavza so bili deležni tudi Kvartet Obzorje, 
Janez Triler, ki je zapel tudi ob klavirski spremljavi sina Jana, 
pevka Tina Kamenšek in Pihalni orkester Alples. Godbeniki so 
tudi začeli koncert s skladbo Selška dolina, končali pa so ga v 
družbi Janeza Lotriča in znane kancone O sole mio. Večer, ki ga 
je povezovala Monika Tavčar, sta s skečem popestrila še člana 
KUD France Koblar Miha Lotrič in Jure Zupanc.

Dobrodelni za gasilce
Obiskovalci nedavnega dobrodelnega 
koncerta Bodimo vsi nocoj gasilci  
so uživali v družbi izvrstnih domačih 
glasbenikov in pevcev.

Župan Anton Luznar in Janez Lotrič 

Janez Triler je zapel tudi ob spremljavi sina Jana. 

Člani PGD Železniki: Miloš Kamenšek, Matjaž Pintar, Boštjan 
Mravlja, predsednik Damjan Mohorič in poveljnik Jože Kamenšek

Koncert je v športno dvorano privabil okoli 550 obiskovalcev. 

Navdušila je tudi Tina Kamenšek, sicer pevka pri Veselih muzikantih.

Člana KUD France Koblar Miha Lotrič in Jure Zupanc v vlogah 
paznika in zapornika


