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Vabljeni v Lokalno učno središče Železniki
Še vedno se lahko vključite v tečaja nemščine in francoščine, delavnice uporabe
Facebooka in pametnega telefona, program nege in oskrbe starejših ...
LJUDSKA UNIVERZA ŠKOFJA LOKA
Ljudska univerza Škofja Loka v okviru
projekta Lokalna učna središča širi programe vseživljenjskega učenja v ostale
občine na Loškem. Z vzpostavljanjem
lokalnih učnih središč v središčih v treh
občinah je priložnost vseživljenjskega
izobraževanja približana tudi prebivalcem Selške in Poljanske doline.
V občini Železniki je novo Lokalno učno
središče (LUS Železniki) v Kulturnem
domu v Železnikih. Prvi programi,
oblikovani po meri zainteresiranih, so
bili razpisani v oktobru, prva izobraževanja pa so se začela v novembru
in začetku decembra: tečaj angleščine
Učimo se angleško in tečaj konverzacije Debatiramo v angleščini potekata ob
torkih, nadaljevalni tečaj nemščine ob
četrtkih, tečaj kvačkanja pa ob petkih.
Ob ponedeljkih od 12. januarja 2018 dalje bo potekal računalniški tečaj Stopimo v svet računalnikov. Udeležencem,
ki želijo dobiti nasvet glede vključitve
v različne programe, svetujemo po telefonu ali v lokalnem učnem središču
v dneh izvedbe tečajev (po dogovoru,
pred začetkom ali po zaključku posameznih izobraževalnih oblik).
Na obeh tečajih angleščine, začetnem
tečaju računalništva in tečaju kvačkanja so mesta že zapolnjena, še vedno pa
se lahko vključite v tečaj nemščine ali
pa se odločite za:
-S
 em na Facebooku, torej sem (osnove uporabe Facebooka)
- " Pametno" o pametnih telefonih
(učinkovita uporaba pametnega
telefona)
 čimo se: francosko, nemško (zače-U
tni tečaj francoščine, nemščine)
- Svetovanje (individualno svetovanje

za formalno in neformalno izobraževanje, po telefonu v času uradnih ur, po
dogovoru v LUS Železniki in v času poteka tečajev).
Z zgoraj navedenimi programi izobraževanja bomo pričeli, ko bo prijavljenih
zadostno število udeležencev, v januarju oz. februarju, za svetovanje pa lahko
pokličete kadarkoli v času naših uradnih ur.
Posebej vas želimo opozoriti na program, ki ga pripravljamo v sodelovanju s Centrom slepih, slabovidnih in
starejših Škofja Loka (CSS): Nega in
oskrba starejših. Na treh delavnicah
po dve šolski uri (15., 22. in 29. 1. 2018)
bodo strokovne delavke CSS Škofja Loka
udeležence poučile, kako se spopadati s
staranjem in starostjo, preventivo, de-

Delavnice o negi in oskrbi
starejših bodo potekale 15., 22.
in 29. januarja, izvajale pa jih
bodo strokovne delavke Centra
slepih, slabovidnih in starejših
Škofja Loka.

menco, prikazano bo obračanje in posedanje bolnika v postelji, menjava plenic,
preoblačenje in kopanje nepokretnega
bolnika ter podlaganje in nameščanje
v razbremenilne položaje, rokovanje z
invalidskim vozičkom, presedanja na
voziček, stranišče, kopalno kad.
Programi bodo objavljeni tudi na spletni
strani Ljudske univerze Škofja Loka, na
spletni strani Občine Železniki, na Radiu Sora ter v naslednjih številkah Ratitovških obzorij. Še vedno vabimo društva k sodelovanju pri pripravi vsebin.
Prijave in predloge sprejemamo po e-pošti (jaka.subic@guest.arnes.si) ali po
telefonu (04 506 13 60), kjer dobite tudi
dodatne informacije.
Projekt sofinancira Evropska unija iz
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija
v okviru Programa razvoja podeželja
2014–2020. Organ upravljanja, določen
za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–20, je Ministrstvo
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
Za vsebino aktivnosti je odgovorna Lju
dska univerza Škofja Loka.
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Gasilski dom že pod streho
V Selcih že stoji nov gasilski dom. Gasilci sedaj želijo čim prej vgraditi okna in vrata,
da bodo lahko začeli z notranjimi obrtniškimi deli. V teh dneh bodo opravili tudi
nabirko po gospodinjstvih.
ANA ŠUBIC, FOTO: ANDREJ TARFILA
V začetku decembra je v središču Selc
v dobrem tednu dni zrasel nov gasilski
dom. Konstrukcijo, izdelano po tehnologiji križno lepljenega lesa, je za dvesto
tisoč evrov postavil domači podjetnik
Blaž Pohleven, ki ga je Občina Železniki
izbrala na javnem razpisu. "Lesena konstrukcija je končana, bomo pa gasilci
takoj, ko bo vreme dopuščalo, dokončali
še tesarska in krovska dela. Manjkajo
še zračni kanal, žlebovi in kritina, saj
nam je zaradi slabega vremena uspelo
dom pokriti le s sekundarno kritino, ki
preprečuje vdor vode," je povedal predsednik PGD Selca Matija Nastran.
Gasilcem se je tako začela uresničevati
dolgoletna želja po novem domu, pri čemer v izvedbo vlagajo tudi veliko lastnega dela. Od jeseni so opravili že več kot
1.300 prostovoljnih ur s sodelovanjem
pri delih, ki so se začela z izkopom, nasutjem, sledili sta še gradnja temeljne
plošče in opornega zidu pri regionalni
cesti. "Tudi po dvajset naenkrat nas je
bilo na gradbišču, odvisno, koliko pomoči smo potrebovali. Bi pa pohvalil veliko zagnanost gasilcev, saj jih je vedno
prišlo pomagat več, kot smo jih potrebovali, tako da so dela lahko hitro potekala," je poudaril Nastran.
Gasilci si sedaj želijo čim prej v objekt
vgraditi okna in vrata, da bodo lahko
začeli z notranjimi obrtniškimi deli.
Še vedno je njihov cilj, da bi bili do
naslednje zime že v novih prostorih.
Dom bodo urejali postopoma skladno
s finančnimi zmožnostmi, je povedal
Nastran in dodal, da je dinamika del
odvisna tudi uspeha pri zbiranju prostovoljnih prispevkov krajanov. Prav
danes, 15. decembra, bodo začeli s prvo
nabirko po gospodinjstvih v Selcih, Dolenji vasi, Golici, Kališah, Lajšah, Topoljah in Zabrekvah. V dopisu, ki so ga
prejela gospodinjstva, so sicer omenjali,
da bodo letos in prihodnje leto zbirali po sto evrov, a kot pravi Nastran, je
bil to zgolj informativni izračun glede
na sredstva, ki jih še potrebujejo za dokončanje investicije: "Zavedamo se, da

Selški gasilci upajo, da se bodo v nov dom preselili že pred naslednjo zimo.
bo vsak prispeval po svojih zmožnostih,
bomo pa veseli prav vsakega evra. Ob tej
priložnosti bomo krajanom tudi prinesli novoletne koledarje."
Drugo nabirko bodo izpeljali spomladi,
gasilci pa že vabijo tudi na tradicionalni
Gasilski večer, katerega izkupiček bodo
prav tako namenili gradnji doma. Devetega februarja bodo v športni dvorani v
Železnikih gostili Modrijane in Ansambel Saša Avsenika.
Kot je pojasnil Nastran, so gasilci doslej
v dom vključno z nakupom zemljišča in
potrebno dokumentacijo vložili skoraj
sto tisoč evrov, tako da jim ostaja še do-

brih dvajset tisoč evrov lastnih sredstev.
Občina Železniki bo prispevala dvesto tisoč evrov za leseno konstrukcijo doma,
nadejajo pa se tudi pomoči sponzorjev.
Vrednost gradnje doma sicer ocenjujejo
na 370 tisoč evrov. V pritličju doma bodo
tri garaže, prostori za gasilce, skladišče
in komandna soba, v medetaži sejna
in klubska soba, nad garažami pa bo
približno 120 kvadratnih metrov velika
dvorana. Gasilci bodo najprej skušali urediti prostore, ki jih najbolj nujno
potrebujejo za selitev na novo lokacijo,
preostale prostore bodo pa urejali postopoma, če jim bo zmanjkalo denarja.

Občankam in občanom občine
Železniki želimo mirne in zadovoljne
božične praznike. V letu 2018 naj vas
spremljajo zdravje, sreča, uspeh in
osebno zadovoljstvo.
Župan Anton Luznar, občinski svet
in uprava Občine Železniki
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Prvič obravnavali prihodnji proračun
Občinski svetniki so na novembrski seji sprejeli osnutek proračuna za prihodnje leto.
Potrdili so tudi zdravstveno strategijo.
ANA ŠUBIC, FOTO: ANDREJ TARFILA
Osrednja točka novembrske seje občinskega sveta je bila prva
obravnava predloga proračuna za 2018. Vanj bi se nateklo 6,8
milijona evrov. Transferne prihodke načrtujejo v višini 799 tisoč
evrov, od tega se nadejajo dobrega pol milijona evrov evropskih
sredstev za ureditev Poslovne cone Alples ter dokončanje kanalizacije na Studenem in pločnik v Dašnici. Za investicije so predvideli 2,4 milijona evrov. Če bodo uspešni na razpisu ministrstva za gospodarstvo, bo največja investicija ureditev Alplesove
cone. Ocenjena je na 485 tisoč evrov, še ta mesec pa bo znano,
ali bodo zanjo prejeli 368 tisoč evrov evropskih sredstev. Gradnjo
gasilskega doma v Selcih bodo prihodnje leto sofinancirali s 130
tisoč evri. Med večje investicije sodijo tudi dokončna ureditev
Racovnika, gradnja tlačnega kanalizacijskega voda in črpališča
na Studenem, rekonstrukcija cest Tajnetova žaga–Potok in Podlonk–Prtovč, asfaltiranje javnih poti, obnova kanalizacije in vodovoda ter gradnja pločnika v Dašnici 47–59, navezava na pločnik v Dolenji vasi ter nadaljevanje obnove plavža.

PREMALO DENARJA ZA CESTE
Medtem ko so po mnenju podžupana Mateja Šubica proračunska sredstva lepo razporejena po vsej občini, se nekateri drugi
svetniki s tem niso strinjali. Predsednik odbora za komunalne
dejavnosti Jernej Bešter je dejal, da so bili na njihovi zadnji seji
člani iz posameznih krajevnih skupnosti razočarani. V Martinj
Vrhu in Davči je še veliko makadamskih cest, v Dražgošah in na
Rudnem investicije niso predvidene, na Zalem Logu potrebujejo
pločnik, tudi v Selcih bi želeli več denarja za ceste, je našteval.
Svetnica Branka Krek Petrina je dejala, da je nedopustno, da so
v občini še zaselki, ki niso povezani z asfaltno cesto do centra.
Kot je bilo razbrati iz razprave, so svetniki pogrešali tudi denar
za parkirišča in cestne povezave Na Kresu, kjer bodo v prihodnjih letih morda gradili dom starejših, opozorili so na nujnost
prestavitve kuhinje v dražgoški šoli v novi del objekta, ker da inšpektor grozi z zaprtjem kuhinje. Slišati je bilo tudi, da že tri leta
ni bilo predvidenih sredstev za občane za varovanje kulturne
dediščine, da bi morali uvesti postavko za decembrske prireditve in da bi bilo treba nasproti pošte, kjer ima občina parkirni
prostor, postaviti manjšo kolesarnico … Od 15 prisotnih svetnikov jih je 12 potrdilo osnutek proračuna, eden pa je bil proti. Dokončno ga bodo potrjevali na naslednji seji 21. decembra.
Svetniki so sprejeli tudi Strategijo razvoja zdravstva na območju občin Škofja Loka, Gorenja vas - Poljane, Železniki in Žiri za
obdobje 2017–2030, ki so jo pripravili na pobudo škofjeloške občine. Kot je svetnikom pojasnil predsednik odbora za družbene
dejavnosti Leopold Nastran, je namen strategije, da se vse štiri
občine dogovorijo za pristop k razvoju zdravstvene dejavnosti
na lokalni ravni ter za reševanje pomanjkljivosti in izzivov:
"Predvsem je problem pomanjkanje prostora v Škofji Loki. V Železnikih ni prostorske stiske, bi bilo pa treba predvsem pozornost nameniti na pridobivanje dodatnega kadra, da bi skušali

Občina Železniki je pred dnevi končala še zadnjo letošnjo večjo
investicijo – gradnjo pločnika na Studenem.
dobiti četrtega zdravnika oz. razširiti dejavnost pediatrije, in
seveda stremeti, da bomo ob upokojevanju zdravnikov pravočasno dobili zamenjave. Prihodnje leto se bo na primer upokojil dr. Habjan." Nastran je svetnike tudi seznanil, da so na seji
odbora za družbene dejavnosti med drugim obravnavali vlogo
Športnega društva Dražgoše glede povrnitve delno poškodovanega igrišča v stanje pred začetkom obnove dražgoške šole, a
so menili, da je treba najprej prestaviti šolsko kuhinjo, denar
za preplastitev igrišča pa naj bi zagotovili kasneje.

MARCA ODLOČITEV O DOMU
Na predlog odbora za gospodarske dejavnosti so svetniki sprejeli sklep o pristopu Občine Železniki h Konvenciji županov za
podnebne spremembe in energijo ter pooblastili župana Antona
Luznarja za podpis pristopnega obrazca. Kot je pojasnila predsednica odbora Erika Drobnič, so gorenjske občine januarja 2016
na Svetu gorenjske regije sprejele predlog Regionalne razvojne
agencije BSC Kranj po izdelavi Trajnostnega energetskega načrta Gorenjske, za kar so pridobili tudi evropska sredstva. Energetski načrt bo izdelan na podlagi metodologije v okviru omenjene
konvencije. Gre za evropsko gibanje, v katerem prostovoljno sodelujejo lokalne in regionalne oblasti, ki se zavežejo k izvajanju
ciljev na področjih podnebnih sprememb in energije. Gibanje s
podporo Evropske komisije ima že več kot 7100 podpisnikov.
V točki Župan sporoča so svetniki med drugim slišali, da namerava Gorenjska gradbena družba prihodnje leto v celoti dokončati rekonstrukcijo regionalne ceste v Sorico. Z deli bo izvajalec začel takoj, ko bodo vremenske razmere dopuščale. Za
Dom Železniki se je zasebni partner, ki zastopa grozd občin, 30.
oktobra prijavil na razpis ministrstva za podelitev koncesije,
odločitev naj bi bila po besedah župana znana marca. Povedal je še, da so v začetku oktobra na Mercator podali vlogo za
ureditev dodatne dostopne poti mimo bazena do parkirišča pri
stolpnicah, odločitev naj bi bila znana v kratkem.
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Vselej pomagal brez oklevanja
Čar gasilskega poslanstva je, da s svojim delom pomagaš drugim,
pravi Rok Habjan iz PGD Železniki, gasilec leta 2016.
ANA ŠUBIC
"Prostovoljni gasilci za svoje delo nismo
plačani, tako da je pri nas želja pomagati
drugim res prisotna. Če te ne bi bilo, zagotovo ne bi tvegali svojih življenj," razmišlja Rok Habjan iz PGD Železniki, ki so
ga konec oktobra na drugem Dnevu nacionalne varnosti v Ljubljani razglasili za
gasilca leta 2016.
Sam se je vedno odzval na klic na intervencijo, pa čeprav je voznik avtobusa v
mednarodnem prometu. Tudi sredi noči
ni premišljeval, da ga zjutraj čaka služba.
Gasilcem se je pridružil pred 38 leti, pri
svojih enajstih letih. Že trideset let je operativni gasilec, med letoma 2003 in 2005
je bil tudi gasilski poveljnik, od leta 2013
dalje pa je njegov namestnik. Je eden redkih gasilcev, ki je izobražen tudi za bolničarja – prvega posredovalca.
Najbolj ga je zaznamovala intervencija
ob katastrofalnih poplavah v Železnikih. Tedaj so domačinom pomagali ves
mesec. Zelo se mu je v spomin vtisnila
tudi zahtevna intervencija v večstanovanjskem objektu. Ob obvestilu, da je v
objektu veliko dima, niso točno vedeli, za
kaj gre. Habjan je bil vodja intervencije
in je moral usklajevati delo vseh gasilcev in v pravem trenutku sprejeti prave
odločitve. Na kraju dogodka so stanovalci gasilcem pokazali, od kod se kadi, in
povedali, da sta v stanovanju predvido-

ma dve osebi. Pri samem reševanju se je
izkazalo, da gre za štiri osebe, med njimi
je bil tudi otrok. Vsi so se zastrupili z dimom in so jih odpeljali reševalci. Evakuirati so morali vse stanovalce bloka.
Intervencija je bila zelo zahtevna, tudi
zaradi iskanja pogrešanih oseb, saj niso
vedeli, koliko jih je in kje so. A na koncu
se je vse dobro izteklo. Vzrok dima je bila
sicer pozabljena hrana na štedilniku,
stanovalci pa so spali, saj je bila noč.
Poveljnik Jože Kamenšek je v imenu
upravnega odbora PGD Železniki v prijavi
Habjana na izbor gasilca leta izpostavil nesebično pomoč pri vseh dejavnostih društva. Takole je zapisal: "Kljub temu da je bil
zaposlen kot voznik avtobusa v mednarodnem prometu in bil velikokrat v tujini, se
je vedno odzval naši prošnji za pomoč.
Aktiven je kot sodnik na gasilskih tekmovanjih Gasilske zveze Škofja Loka. Pomaga našim ekipam pri pripravi na tekmovanje. Je gasilski inštruktor in svoje
znanje predaja naprej na izobraževanjih,
ki jih izvaja Gasilsko poveljstvo Občine
Železniki. Kot operativen gasilec in član
upravnega odbora je zadolžen za pravilno
delovanje agregatov, motornih brizgaln,
nadtlačnih prezračevalcev. Pod njegovim
okriljem je tudi skrb za naše prvo napadalno vozilo GVC-16/25. To je redno pod
nadzorom, in ko opazi kakšno nepravilnost, napako, poškodbo, na to opozori in
jo v veliki meri sam odpravi. Pri svojem

Gasilcu leta 2016 so v PGD Železniki pripravili poseben sprejem. / Foto: Andrej Tarfila

Rok Habjan po razglasitvi za gasilca leta
/ Foto: Gorazd Kavčič
delu je vesten in natančen in tudi druge
spodbuja k temu.
Najbolj se je izkazal spomladi leta 2016, ko
je prevzel vodenje projekta izgradnje dvigala za invalidnega sina našega prezgodaj umrlega člana. Na delovišču je, čeprav
ima družino, delal dva meseca skoraj
vsako popoldne. Za ta projekt smo nabrali 15 tisoč evrov donacij in porabili okoli
250 ur prostovoljnega dela. Večino teh ur
je opravil Rok Habjan. S svojim znanjem
in spretnostmi je veliko pripomogel k hitremu zaključku projekta."
Da je Habjan dober zgled gasilca, dokazuje tudi dejstvo, da je za gasilstvo navdušil
tudi obe hčeri, ki z veseljem sodelujeta v
gasilskem društvu.
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Lokalna hrana in druge zgodbe
Razvojna agencija Sora se je skupaj s partnerjema prijavila na prvi javni poziv
Lokalne akcijske skupine loškega pogorja s projektom Povečanje lokalne prehranske
samooskrbe, Vzpostavitev kratkih oskrbovalnih verig za bolj zdravo prehranjevanje
otrok. V teku pa je še nekaj drugih projektov.
DANICA ZAVRL ŽLEBIR
"V šolskih obrokih je že sedaj veliko lokalne hrane, radi bi, da bi je bilo še več.
Cilj projekta je povečanje prehranske
samooskrbe za povečanje lokalne pridelave, predelave in potrošnje lokalno
pridelane hrane, oblikovanje kratkih
dobavnih verig za lokalne šolske obroke, razvoj uravnoteženih šolskih obrokov iz lokalnih živil. Zanimanje obstaja
tako pri lokalnih pridelovalcih in predelovalcih kot tudi v šolah na Škofjeloškem," pove Jerneja Klemenčič Lotrič
iz Razvojne agencije Sora. Partnerja v
projektu sta še Kmetijsko-gozdarski zavod Kranj in podjetje P-ino. Projekt bo
preveril možnost vključevanja obroka iz
lokalno pridelane hrane v šolske jedilnike, pripravili bodo tehnološki načrt in
ocenili stroške. S tem bi omogočili čim
več šolam možnost vključitve lokalnega
obroka na njihove jedilnike. Spodbujali bodo tudi ponudnike, da s povezovanjem zagotovijo zadostne količine in
pestrost ponudbe.
Otroci so včasih do nekaterih okusov
nezaupljivi, vseeno pa bi jim radi ponudili dobro, zdravo in domače. Jerneja
Klemenčič Lotrič pravi, da so s tem namenom k sodelovanju povabili kuharskega mojstra Uroša Štefelina. Ta bo v
naslednjih tednih obiskal osnovne šole
na Škofjeloškem in skupaj z vodji šolske
prehrane in šolskim kuharskim osebjem preizkušal, kako iz lokalnih sestavin pripraviti zdrave obroke, prilagojene
okusu otrok.
Sodelavke iz Razvojne agencije Sora
pa predstavijo še druge projekte, ki so
pridobili sredstva iz javnih pozivov LAS
loškega pogorja. Eden od njih je projekt Kjer domujejo zgodbe, Transverzala muzejev in kulturnih centrov na
Škofjeloškem. Poudarek bo na zgodbah o kulturni dediščini tega območja.
V projektu Lokalna učna središča so
opremili učna središča, ki bodo bližja
in ljudem dostopnejša, vsebine pa se
dotikajo digitalne pismenosti, skrbi
za starost in varovanje zdravja, oseb-

Sodelavke Razvojne agencije Sora Kristina Miklavčič, Jerneja Klemenčič Lotrič, Tina Čadež in
Tatjana Bogataj / Foto: Primož Pičulin
nostne rasti, kompetenc ... Potekajo
že izobraževanja o uporabi pametnih
telefonov, računalniška izobraževanja, jezikovni tečaji ter tečaji šivanja
in kvačkanja. Tretji je projekt Coworking izven okvirjev, razvoj potencialov
mladih in podjetnikov začetnikov za
kreiranje novih delovnih mest. Povezal
naj bi dva obstoječa coworking centra,
Lokomotivo v Škofji Loki in Kreativni
center Mizarnico v Žireh, in sicer prek
skupnega programa.
Tina Čadež pa predstavi še dva projekta
sodelovanja, ki potekata v sodelovanju z
drugimi LAS v Sloveniji in na Hrvaškem.
V projektu Med-O-Vita so se povezali
partnerji: LAS loškega pogorja, LAS s CILjem, LAS Mežiške doline in LAG Istočna
Istra. Cilj je nov turistični produkt Čebelar za en dan, ozaveščanje o avtohtoni
kranjski čebeli in čebelarstvu, razvoj
programa oseb z motnjami v duševnem razvoju. Z njim bodo predstavili
čebelarstvo skozi turističen produkt in
ozaveščali o pomembnosti čebel. Skozi projekt bodo vzpostavili učno čebelarsko pot, čebelarski muzej, turistični

produkt čebelar za en dan in oblikovali
brošura z recepti za jedi z medom. Prva
aktivnost je že za njimi, 2. decembra
so skupaj obiskali Labin in se udeležili
ocenjevanja medu Ripenda 2017. Čebelarji s škofjeloškega območja so osvojili
vsa najvišja priznanja za med, in sicer
Rudi Bizovičar, Aleš Demšar, Janez Klemenčič, Ivan Skledar, Gregor Flerin, Janez Kožuh in Čebelarsko društvo Škofja
Loka, poleg njih pa še Rado Lotrič iz ČD
Železniki in Jože Frelih iz ČD Žirk. V Labinu so bili tudi predstavniki Društva
Sožitje in obiskali Center za inkluzijo
v Labinu, oni bodo naslednje leto maja
prišli v Škofjo Loko, ko bo srečanje v
Brodeh.
Skupen pa je tudi projekt Odprta vrata
kmetij (LAS loškega pogorja, LAS Srce
Slovenije, LAS s CILjem, LAS Gorenjska
košarica), namenjen lokalni samooskrbi. Vzpostavljenih bo več mentorskih kmetij, ki bodo oblikovale različne
programe in izvajale izobraževanja. Na
škofjeloškem območju bosta pa v projekt vključeni kmetiji Maje Zakotnik in
Janeza Benedičiča.
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Hišna imena Racovnika
in Martinj Vrha

V SPOMIN

France Čufar
(1952–2017)

Za obe območji smo skupno zabeležili enaindevetdeset
hišnih imen, ki so nastala nekje do leta 1945.
KRISTINA MIKLAVČIČ,
VODJA PROJEKTA, RAZVOJNA
AGENCIJA SORA
Hišna imena so del nesnovne kulturne dediščine slovenskega podeželja.
Izoblikovala so se na podlagi značilnosti določenega območja, prebivalcev in
njihovih dejavnosti z namenom lažjega
ločevanja ljudi med seboj. Domača imena so se na domačijah obdržala kljub
menjavi lastnikov hiš in njihovih priimkov, ponekod pa z opuščanjem kmetovanja in podiranjem starih poslopij
izginjajo iz vsakdanjega govora.
Da bi preprečili njihovo izginotje in da
bi razširili njihovo uporabo, smo v letošnjem letu v okviru projekta Stara hišna
imena – obraz dediščine naših krajev
na pobudo krajanov, ob sofinanciranju
Občine Železniki ter strokovni podpori
Razvojne agencije Zgornje Gorenjske izvedli popis hišnih imen v tipični podeželski vasi, v Martinj Vrhu, in mestnem
delu Železnikov, na Racovniku.
Najprej smo preverili poznavanje hišnih imen med krajani, ki imena izgovarjajo v pristnem krajevnem narečju in ne nazadnje poznajo določene
zgodbe o kraju, domačijah, ljudeh oz.
dejavnostih, ki so zaznamovali določeno območje in po katerih so nekatere
hiše tudi dobile ime. Pred terenskim
popisom smo izpisali imena in takratne lastnike hiš iz zgodovinskih virov,
franciscejskih katastrov iz leta 1826 ter
iz statusov animarum, knjig župljanov
s konca 19. in začetka 20. stoletja, velik obseg aktivnosti pa je zajemal pregled geodetskih podatkov in uskladitev
ustreznih hišnih številk s trenutnimi
lastniki hiš.
Rezultate terenskega popisa, ki je zajemal popis imen hiš v narečju, tonske
posnetke razgovorov s krajani in bele-

ženje oblik za gospodarja, gospodinjo
in pridevnik (npr. za hišo Pr' Megùšari
– Megùšar, Megùšarca, Megùšarjov),
smo pregledali oz. dopolnili na skupnih
srečanjih s krajani, Razvojna agencija
Zgornje Gorenjske pa je za udeležence
pripravila tudi predavanje o pomenu,
vlogi, izvoru hišnih imen ter pravilnem
zapisu imen v narečju. Zapise hišnih
imen in tonske posnetke smo posredovali tudi jezikoslovcem, poznavalcem
narečij na Inštitutu za slovenski jezik,
ki so strokovno potrdili narečne zapise
imen in njihove poknjižitve.
Za območje Racovnika in Martinj Vrha
smo skupno zabeležili 91 hišnih imen,
ki so nastala nekje do leta 1945 in jih
ljudje še poznajo oz. jih v pogovoru tudi
uporabljajo, 16 zapisov imen pa je bilo
evidentiranih v zgodovinskih virih,
vendar so dandanes med domačini že
pozabljena.
Vsaka hiša, katere lastnik je soglašal z
izdelavo glinene tablice ovalne oblike
z napisom hišnega imena v narečju,
bo prejela to tablico brezplačno, z izjemo Racovnika, zaščitenega kot kulturni
spomenik, kjer Zavod za varstvo kulturne dediščine ne dovoljuje namestitve
tablic s hišnim imenom na objekte. Izvedene projektne aktivnosti bomo obeležili tudi z vpisom zbranih podatkov
v spletni leksikon www.hisnaimena.si
ter izdajo brošure v e-obliki, ki obsega
sezname zbranih imen v narečju z izpisi iz zgodovinskih virov ter poknjiženimi oblikami, zanimive zgodbe o nekaterih domačijah ter fotografije. Brošuro
bomo v prihodnjih letih izdali v tiskani
obliki, ko bomo v popis zajeli še dodatna
območja Selške doline.
Vsem vključenim v letošnji popis hišnih
imen se zahvaljujemo za sodelovanje,
veseli pa bomo pozitivnih odzivov domačinov tudi v prihodnje.

Hišna imena so se izoblikovala na podlagi značilnosti določenega
območja, prebivalcev in njihovih dejavnosti z namenom lažjega
ločevanja ljudi med seboj. Na domačijah so se obdržala kljub
menjavi lastnikov hiš in njihovih priimkov.

Vsi smo ga poznali in tudi on je poznal skoraj vse. Kako tudi ne, saj je
bil pri svojih številnih dejavnostih
nenehno v stiku z množico zelo različnih ljudi. Glavni vezni člen je bila
zagotovo glasba.
Od otroških let se je ukvarjal z najrazličnejšimi glasbenimi zvrstmi.
Začel je z igranjem na orglice, nadaljeval s petjem v cerkvenih in drugih
pevskih zborih. Podlaga mu je bila
izobrazba na SGBŠ v Ljubljani, ki se
je je lotil po odsluženi vojaščini, kjer
ga je z željo po več v glasbi okužil
znani slovenski dirigent. Tako je postal učitelj kitare in flavte v glasbeni
šoli. Komaj je mogoče prešteti vse
vokalne in instrumentalne zasedbe,
ki jih je vodil. Vse življenje je kratkočasil občinstva v različnih narodno
-zabavnih zasedbah. S tem, da jih je
zapisal, nam je ohranil pesmi Josipa Levičnika v čast sv. Frančišku. S
svojim značilnim mehkim tenorjem
je pomagal pri več projektih, napisal
pa tudi množico priredb za različne
namene in zasedbe. Ko se je upokojil, je svojo otroško ljubezen do orglic
kronal s ploščo Moje orglice.
Njegova zemeljska pot se je na neki
način končala na koru selške cerkve,
kjer se je njegova pevska pot začela.
Kljub hitri pomoči in požrtvovalnemu delu medicinskega osebja smo
ga izgubili.
Za Francetom ostaja čudna praznina, saj je njemu podobnih, ki bi se s
takim veseljem in znanjem ukvarjali
s pretežno ljubiteljsko glasbo, vedno
premalo. Nič manj ne bo manjkal
kot človek, vedno nasmejan in pripravljen poslušati. A hvaležni smo,
da smo ga imeli in bili del njegovega življenja. Z nami bo, dokler se ga
bomo spominjali.
Marjana Rejc
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V Železnikih gostili nizozemskega
veleposlanika
ANA ŠUBIC
Zadnji novembrski torek je občino Železniki obiskal veleposlanik
Kraljevine Nizozemske v Sloveniji Bart Twaalfhoven. Na sedežu občine sta ga sprejela župan Anton Luznar in podžupan Matej Šubic.
Po predstavitvi občine so se odpravili na ogled Muzeja Železniki
in drugih znamenitosti v starem mestnem jedru, spoznal pa je
tudi Domel, ki sta ga gostu predstavila predsednica uprave Domel
Holdinga Jožica Rejec in direktor razvoja v Domelu Matjaž Čemažar. Ogledal si je še spomenik in spominsko sobo Cankarjevega
bataljona v Dražgošah ter Plečnikov spomenik v Dolenji vasi. "Nad
videnim in slišanim v občini Železniki je bil zelo navdušen," je po
obisku veleposlanika povedal podžupan Šubic, ki je tudi predsednik komisije za mednarodno sodelovanje Občine Železniki.

Podprite društva
z dohodnino
ANA ŠUBIC
V občini Železniki je 26 društev v javnem
interesu, ki jim lahko vsakdo, ki plačuje
dohodnino, pomaga, in sicer tako, da jim
podari do 0,5 odstotka svoje dohodnine.
Če se za to ne odločimo, pol odstotka dohodnine vsakega posameznika ostane v
državnem proračunu, kjer se iz tega naslova vsako leto nabere več kot štiri milijone
evrov. Če se odločite podariti del svoje dohodnine, lahko pol odstotka namenite enemu društvu ali pa ga razdelite med največ
pet društev. Ta odločitev nas nič ne stane,
društvom pa lahko precej pomaga. Darujete
lahko preko sistema e-Davki ali se pozanimate pri društvih samih, lahko pa obiščete
spletno stran dobrodelen.si, kjer je na voljo
seznam vseh društev iz občine Železniki.
Poiščite jih po poštni številki, jih označite,
vpišite svoje podatke, si natisnite obrazec
in ga do konca leta odnesite ali pošljite na
finančni urad. Vaša odločitev velja do preklica oziroma spremembe prejemnikov.

Po nasvet v energetsko
pisarno
Če potrebujete pomoč pri izvajanju ukrepov učinkovite rabe energije v gospodinjstvu, lahko vsak torek med 16.00 in 17.30
obiščete Energetsko-svetovalno pisarno na
Kidričevi cesti 1a v Škofji Loki. Svetovanje
je brezplačno, potrebne pa so prijave na telefonski številki Razvojne agencije Sora 04
50 60 220.
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Milijonska investicija kmalu pod streho
V Meborju iz Železnikov, enem vodilnih svetovnih proizvajalcev žag za razrez
lesa, zaključujejo milijonsko investicijo v nov avtomatizirani laser za razrez
pločevine. Zadnja leta se njihovi prihodki nenehno povečujejo, lani so tako
zabeležili okoli petnajstodstotno rast, podobno bo tudi letos.
ANA ŠUBIC
Med najuspešnejša železnikarska podjetja sodi tudi Mebor, največji slovenski
in eden vodilnih svetovnih proizvajalcev
strojev za primarni razrez lesa, saj po
svetu obratuje že okoli 2500 njihovih žag.
Njihov glavni trg je Evropa, svoje žage pa
s pomočjo predstavništev prodajajo po
celem svetu – od Indonezije, Južne in Severne Amerike do Afrike. V zadnjem času
pa se je zaradi povečevanja žagarskih
obratov povečala tudi njihova prodaja na
slovenskem trgu.
V Meborju v zadnjih letih beležijo nenehno rast prihodkov, ta je bila lani, ko
so realizirali približno deset milijonov
evrov prodaje in ustvarili 750 tisoč evrov
dobička, že okoli 15-odstotna. Tudi leto
2017 je bilo za družinsko podjetje s 47 zaposlenimi zelo naporno in bodo lansko
rast vsaj ponovili, če ne celo presegli,
pojasnjuje direktor Boris Mesec.
Njihov glavni produkt so horizontalne
tračne žage in Mebor je med vodilnimi
v Evropi pri njihovem razvoju. Na letošnjem sejmu v Hannovru so tako predstavili eno najhitrejših horizontalnih
tračnih žag na svetu, saj omogoča razrez
do osemdeset kubičnih metrov hlodovine
v osmih urah. Nedavno so začeli razvijati
in izdelovati še vertikalne tračne žage, ki
omogočajo še večjo produktivnost. "Zraven izdelujemo še vse stroje, potrebne za

Direktor Meborja Boris Mesec / Foto: Andrej Tarfila
moderen žagarski obrat. Največ je horizontalnih žag, sledijo večlistne krožne
žage, robilniki in čelilniki desk, lupilci
hlodov ..." je pojasnil Mesec.
Trend gre v smer vse večjih, vse bolj
zmogljivih in avtomatiziranih žag, je
razložil Mesec. "Stranke povedo, koliko
hlodovine želijo razrezati, pri nas pa jim
v celoti sprojektiramo žagarski obrat z
vsemi stroji in transporterji. Letos smo
na primer dokončali visokoproduktivno
linijo v Sibiriji, na katero smo zelo ponosni. Prevzeli smo celo linijo na ključ
od vstopa hlodovine do zlaganja desk,
je avtomatizirana in elektronsko vodena. Na njej nameravajo rezati po tisoč

Investcija v nov laser za razrez je vredna milijon evrov. / Foto: arhiv podjetja

'kubikov' na dan. V projekt smo skupaj z
razvojem vložili skoraj dve leti."
V Meborju si uspeh poleg nenehnega
vlaganja v razvoj zagotavljajo tudi z rednim posodabljanjem proizvodnje. "Za
naš uspeh so seveda ključni tudi dobri
sodelavci, ki so inovativni in skrbijo za
nenehen napredek," je ob tem poudaril
direktor. V teh dneh tako zaključujejo milijonsko investicijo v nov laser za razrez
pločevine. "Novi laser bo veliko zmogljivejši od obstoječega, je modernejši, saj
ima avtomatsko menjavanje in podajanje pločevine pa tudi skladišče zanjo, tako
da bo lahko sam delal tudi ponoči," je o
novem stroju povedal Mesec. Medtem ko
je laser že v uporabi, pa bodo predvidoma
januarja dokončali še investicijo v skladišče s 25 paletami za avtomatsko menjavanje in podajanje pločevine novemu
stroju, za kar je bilo treba povečati tudi
proizvodno halo v Industrijski coni Alples,
v katero so se preselili pred štirimi leti.
Mesec je v pogovoru opozoril tudi na pomanjkanje prostora za poslovno dejavnost v Železnikih: "Prostora v Industrijski
coni Alples skorajda ni več, potreb pa je
precej. Mladi imajo zanimive ideje in bi
radi delali, a težko pridejo do ustreznega
prostora, saj so zaradi pomanjkanja tudi
cene zelo zrasle. Občina bi se morala bolj
angažirati, da bi zagotovila zemljišča za
poslovno dejavnost," razmišlja.
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Prizadevni pri urejanju hiš in okolice
Posebno priznanje za najlepši gorenjski nagelj so letos prejeli Gortnarjevi iz Podlonka,
sicer pa je Turistično društvo Železniki podelilo 34 priznanj za urejenost hiš in okolice.

Del prejemnikov priznanj za lepo urejene hiše z okolico / Foto: Tina Dokl
ANA ŠUBIC
Turistično društvo Železniki se je letos
že triindvajsetič pridružilo akciji Turistične zveze Slovenije Moja dežela – lepa
in gostoljubna. Na oktobrski sklepni
prireditvi v kulturnem domu so podelili
34 priznanj za urejene hiše in okolice,
a kot je dejala predsednica ocenjevalne
komisije Mojca Benedičič, bi jih lahko

še več, saj so občani iz leta v leto bolj
prizadevni in izvirni pri urejanju svojih
domov in okolic.
Med letošnjimi prejemniki priznanj velja posebej omeniti družino Gortnar iz
Podlonka 15, ki so jo nagradili za najlepši
gorenjski nagelj. "Celotna kmetija je zelo
lepa, ocvetličena, izstopali pa so nageljni, ki so zelo lepo cveteli. Ker vemo, kako
težko je delo s temi muhastimi cvetli-

Judita Vrščaj in Klemen Gortnar iz Podlonka sta komisijo navdušila z gorenjskimi
nageljni. V letih 2006 in 2013 so Gortnarjevi prejeli tudi priznanje za najlepše urejeno
kmetijo. / Foto: Tina Dokl

cami, si zaslužijo posebno priznanje.
Upamo, da jim bodo nageljni uspevali še
naprej," je poudarila komisija. Nageljne
sicer vzgajajo že petdeset let; nekoč je
zanje skrbela Milka Gortnar, v zadnjih
letih pa jih je prepustila sinu Klemnu in
njegovi partnerki Juditi Vrščaj.
Priznanji so podelili tudi najlepše urejenima kmetijama. Za kmetijo Čemažar
(Potok 10) je komisija navedla, da je stanovanjska hiša lepo vzdrževana in ocvetličena, urejena so tudi vsa gospodarska
poslopja, okrog hiše je negovan okrasni
vrt, ob gospodarskem poslopju pa lep zelenjavni vrt. Podobno velja tudi za Kmetijo Habjan (Zali Log 33), kjer sta ob lepo
ocvetličeni hiši še lepa trata in posajeno
cvetje, prav tako so lepo vzdrževana gospodarska poslopja, okolica pa je pospravljena.
Podelili so še osem posebnih priznanj,
prejemnike in obrazložitve navajamo v
nadaljevanju.
- Mirjana Novakovič (Na Kresu 18) za
najlepše ocvetličen balkon. "Majhen
balkon na večstanovanjski stavbi, pa
vendar dokaz, da se tudi tak balkon da
lepo urediti, rože pa so cvetele celo leto."
- Kulturno in turistično društvo Zali Log za
krožno pohodno pot Suša–Zali Log–Suša.
"Je lepo urejena in skrbno vzdrževana.
Mlin na potoku, očiščen bunker in urejena
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pot do njega pot naredijo še bolj zanimivo."
- Bojan Benedičič (Zali Log 29) za obnovo in urejenost stare hiše. "Stara hiša je
lepo vzdrževana in ocvetličena, da pritegne marsikateri pogled."
- Podjetje Vibam (Otoki 17) za urejeno
okolico poslovne stavbe. "Lepa stavba
stoji ob glavni cesti in z lepo okolico in
izbranim grmičevjem daje lep vtis na
ljudi, ki se vozijo mimo."

Cvetoči gorenjski nageljni na kmetiji Gortnar
/ Foto: arhiv TD Železniki

- Družina Tolar (Podlonk 25) za "skrbno
urejeno ocvetličeno strmo nabrežino
nad cesto med njihovo in sosednjimi
hišami. Je utrjena s škarpo in ocvetličena od zgodnje pomladi do pozne jeseni."
- Ale Krupič (Dašnica 91) za urejanje ožje
in širše okolice v Dašnici. "Gospod že več
let neumorno čisti širšo okolico svoje hiše.
Vsako leto malo več. Očisti, tudi kosi, seka
grmovje. Več takih, pa bi bil svet lepši …"
- Jožica Trojar (Trnje 31) za urejeno hišo z
okolico. "Hiša, ki stoji ob glavni cesti, je lepo
vzdrževana, za njo pa se bohoti lep vrt."
- Družini Demšar in Tolar (Martinj Vrh
37) za znamenje. "Na zgornji strani hiše
stoji znamenje svetega Blaža, ki so ga
postavili v zahvalo za ozdravljenega
sina Blaža. Stoji na podstavku iz kamenja, okrog je posut pesek, v njem pa so
svečke in rožice."
Komisija je podelila še 22 priznanj za
najlepše urejene hiše z okolico. Prejele
so jih družine Ceferin (Dašnica 26), Pintar (Dašnica 30), Bogataj (Dašnica 140),
Čufar (Dašnica 79), Gortnar (Dašnica 83),
Markelj (Dašnica 93), Bogataj (Smoleva
3), Lavtar (Zali Log 12b), Gajgar (Podlonk
40), Pirih (Podlonk 32), Markelj (Racovnik 15), Šmid (Racovnik 39), Benedik in
Benedičič (Trnje 25), Pintar (Na Plavžu

Znamenje sv. Blaža v Martinj Vrhu, ki sta ga
družini Demšar in Tolar postavili v zahvalo za
ozdravljenega sina / Foto: arhiv TD Železniki
56a), Lotrič (Na Plavžu 15), Vodenik (Na
Plavžu 18a), Tolar (Češnjica 51), Kavčič
(Log 65), Demšar (Log 97), Bogataj (Log 75)
ter Cilka Florjančič (Studeno 4) in Marija
Pintar (Martinj Vrh 25). Priznanje za lepo
urejeno večstanovanjsko enoto so tokrat
prejeli stanovalci Na Kresu 12.
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Osrednji prostor namenili Kreku
Muzejsko društvo Železniki je izdalo nov, že štirinajsti zbornik Železne niti.
ANA ŠUBIC
Na dobrih štiristo straneh se s prispevki z različnih področij življenja v Selški
dolini predstavlja 24 avtorjev. "Pripravili
smo pisano vsebino zgodovine, narave,
družbe, rokodelske in stavbne dediščine, pogovorov s prebivalci naših krajev,
obletnic, kulture, občinskih nagrajencev, prireditev in praznovanj," je pojasnil glavni urednik in predsednik muzejskega društva Rudi Rejc in dodal, da z
Železnimi nitmi želijo ohraniti čim več
zgodovine, običajev, spominov na ljudi
in podatke zapisati, dokler še obstajajo.
Zbornik, ki je izšel s finančno pomočjo
Občine Železniki, so predstavili novembra na prireditvi v kulturnem domu.
Na prireditvi so posebej predstavili raziskavo o nekdanjem bajerju na Racovniku, ki je ena najzanimivejših vsebin
novega zbornika. Avtor Andrej Bogataj je
sprva nameraval pisati o hidroelektrarni Niko, ki so jo letos podrli in zgradili
novo, a se je ob raziskovanju njegovo
zanimanje razširilo še na elektrarni v
Zamlečju in Plnadi ter nato na kovačnice, vigenjce, fužino, kladiva, zapornice
..., tako da je na koncu nastal prispevek
o vseh vodnih napravah na nekdanjem
bajerju skozi Racovnik. Raziskava prinaša prvi tako podroben pregled vodnih naprav od začetkov železarstva do
danes. "Žal je bajer popolnoma izginil.
Počasi izginja tudi spomin nanj. Med
objekti, ki še stojijo in nas opominjajo

nanj, sta dve stavbi v Plnadi, stavba in
dva betonska stebrička na Škarjevcu z
letnico 1949 in dvižna železna kovana
vrata na začetku vrta pri zdravstvenem
domu. Našel sem tudi dve betonski
cevi iz nekdanjega cevovoda," v svoji raziskavi navaja Bogataj in dodaja,
da je zadnji objekt, ki še izkorišča moč
nekdanjega bajerja in spominja na nekoč dobro razvito železarsko dejavnost,
nova hidroelektrarna z imenom Fužina.
"Jože Demšar ji je nadel tako ime, ker se
mu je zdelo primerno in pravilno, da se
nekdanji bajer in objekti ob njem obeležijo z imenom, ki bo spominjalo na večstoletno tradicijo železarstva v kraju," je
pojasnil Bogataj.
Osrednji prostor zbornika so letos posvetili dr. Janezu Evangelistu Kreku, saj
je letos minilo sto let od njegove smrti, zaradi česar je Občina Železniki razglasila Krekovo leto. Franc Pfajfar se je
v svojem prispevku Kreka dotaknil kot
Selčana in domoljuba Selške doline,
Marjan Kokalj je predstavil njegovo leposlovje, Miha Šimac je orisal njegovo
osebnost in pomen za slovenski narod,
Katja Mohorič Bonča pa se je posvetila
Kreku kot planincu in koči na Ratitovcu,
ki je poimenovana po njem.
"V zborniku je tudi nekaj zanimivih
pogovorov. Predstavljeni so misijonar
Jože Rovtar, jasličar Konrad Triler, naš
pisec in aktivni zgodovinar Vincencij
Demšar in Alojz Žumer, častni občan za
leto 2015," je razkril Rejc. Rubrika Imeli

Ustvarjalci letošnjih Železnih niti / Foto: Andrej Tarfila

Nekdanjemu bajerju skozi Racovnik je
posvečena tudi naslovnica zbornika, ki
prikazuje inštrument za merjenje toka
(A-meter) iz nekdanje elektrarne Niko.
smo ljudi je tokrat posvečena pisatelju,
šolniku in glasbeniku Josipu Levičniku
(1826–1909), veliko zanimivega pa prinaša tudi prispevek ob 110. obletnici ustanovitve šole v Martinj Vrhu.
Muzejsko društvo pa že vabi k sodelovanju pri nastajanju novih Železnih niti.
"Pišete lahko o ljudeh, običajih, dogodkih, kulturi, stavbni dediščini ... Veliko
zgodovine je še neraziskane, veliko ljudi
neznanih in veliko dogodkov neodkritih," pravi Rejc. V 14 letih je zbornike soustvarjalo okoli dvesto avtorjev, ki vsebine
pripravljajo brezplačno.
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Rekorden Andrejev sejem

Ponudba na stojnicah je bila zelo pestra.

Otroci so se zabavali na Mini Planici.

ANA ŠUBIC, FOTO: ANDREJ TARFILA

izdelki, suha roba pa tudi mesnine, mlečni izdelki, med, dražgoški kruhki, vino, pečen kostanj, palačinke in topli napitki.
"Polno zasedena je bila tudi brezplačna delavnica izdelovanja
adventnih venčkov, prav tako so bili ti na voljo na eni od stojnic. Otroci so se na letošnjem sejmu lahko zabavali na Mini
Planici, ostali pa z navijanjem "za naše". Mrzlo popoldne se je
prelevilo v mrzel večer ter čarobno vzdušje, za katerega domačini pravijo, da si ga v Železnikih še naprej želijo," je dejal
predsednik društva Tomaž Weiffenbach.

Turistično društvo Železniki je prvo soboto v decembru na
trgu pred cerkvijo sv. Antona priredilo tradicionalni, že 23.
Andrejev sejem. Dogajanje je spremljal mraz, ki pa ustvarjalcem in obiskovalcem ni segel do živega. Organizatorji so
bili nadvse zadovoljni z obiskom, saj je bil najboljši doslej. Za
pestro ponudbo na stojnicah je poskrbelo 23 razstavljavcev.
Na voljo so bile pletenine, knjige, košare, klekljani in usnjeni

Taverna Rovn vam želi
čudovite božično-novoletne praznike
in vse dobro v letu, ki prihaja.

IGOR MARIN S.P., OTOKI 21, ŽELEZNIKI

Tisoč in tisoč zvezd je nad nami, tisoč in tisoč zvez med nami,
da gre po svetu – rama ob rami – svetloba z nami. (T. Pavček)
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Največ se zve, če velik ldi pove
Čitalnica Krajevne knjižnice Železniki, ki domuje na Češnjici, je skoraj pokala po
šivih, toliko se nas je zbralo v njej proti večeru tretjega novembrskega četrtka letos.
MARTINA SEDEJ, FOTO: LAN MOHORIČ BONČA
Napolnili smo jo radovedni domačini, ki smo tam imeli priložnost slišati in spoznati ustvarjalke in ustvarjalce težko pričakovane knjige folklornih zgodb iz Selške doline. Kar tresla
se je od lepote je njen vabljivi naslov, ki izvira iz dveh povedk,
objavljenih v knjigi, iz katere je tudi besedilo naslova članka
(Kar tresla se je od lepote. Ljubljana: ZRC SAZU, 2017. Zbirka
Glasovi; 50. Str. 119.)
"Ja, učas so star ata use sorte zapoudvou ..." smo slišali v uvodnem delu citat iz knjige. In prav to, kar se je pripovedovalo
in je med ljudmi še vedno živo, so na svoje diktafone snemale zbiralke in zapisovalke teh zgodb. K delu jih je spodbudila
ddr. Marija Stanonik, urednica zbirke Glasovi, ki s folklornimi zgodbami ohranja vez med nekoč in danes.
Ta večer je strokovna urednica in mentorica Marija Stanonik
kar žarela od zadovoljstva in ni mogla niti hotela skrivati ponosa na svoje izredne kot mravljice marljive sodelavke. Brez njih
seveda te knjige nikoli ne bi bilo. (Da ne bo ugibanja: delale so
brez plačila.) Glavnino povedk so zapisale Breda Benedik, Marija
Gasser, Jana Jemec, Jerica Jerala, Jožica Kačar, Katja Mohorič
Bonča, Anka Pintar, Katarina Primožič in Zdenka Primožič.
Zbiralke in zapisovalke tega dragocenega blaga so nam zaupale
nekaj izkušenj, pridobljenih s tem delom. Vse po vrsti so poudarjale, da so bile povsod lepo sprejete. Hvaležne so sogovornikom,
saj so radi prisluhnili njihovi prošnji in iz svojih spominov potegnili kup zanimivih zgodb. Take, da je pripovedovalce in poslušalce ob njih spreletaval srh ali pa so se jim smejali, pa take, ki
so jim razložile naravne pojave, krajevne znamenitosti, človeške
odločitve, modrosti in nespametnosti … Nekaj pripovedovalcev je
sedelo med nami.

Tehnična urednica Katja Mohorič Bonča nam je orisala delo
te ustvarjalne skupine, sodelovanje z mentorico, lektorjem in
ilustratorko ter tehnično urejanje vseh 551 zgodb, objavljenih
v knjigi, ki sta ga opravili z Anko Pintar.
Pozdravil nas je tudi slavist, lektor knjige Ludvik Kaluža, poznavalec jezika s posluhom za narečne posebnosti. Poskrbel
je, da se narečni govor pripovedovalcev kar "sliši" iz knjige. Z
nami je bila tudi akademska slikarka Agata Pavlovec v rdečih
"štabalah" (škornjih), ki jih je ilustrirala tudi v knjigi. Zaupala
nam je, da si želi take zgodbe še kdaj ilustrirati.
Večer je tekel v prijetnem vzdušju. Pogovor je odlično vodila in
povezovala Katarina Primožič. Kar tresli smo se od navdušenja.
Poleg glavnih ustvarjalcev smo bili k besedi povabljeni prav vsi.
Tako smo lahko prisluhnili tudi izvirni pripovedi treh pripovedovalcev, ki so zgodbe prispevali tudi za knjigo. Slišali smo Andreja Demšarja, Janeza Primožiča in Nika Sedeja.
Da je zbirka folklornih pripovedi pomembna za dolino in vso
Slovenijo, se dobro zavedajo tudi na Občini Železniki in v podjetju Domel, saj so izid knjige finančno podprli.
Predstavitev je izzvenela kot nepozabno srečanje, ki smo ga
zaključili v sproščenih pogovorih ob dobrotah, ki sta jih pripravili voditeljici večera.
Pri prebiranju te knjige lahko z zadoščenjem opazimo, da je
v njej zajeto tudi gradivo iz pionirske revije Naše poti, ki od
šolskega leta 1970/71 izhaja na Osnovni šoli Železniki.
Velik praznik za našo dolino je izid dragocene knjige Kar tresla se je od lepote. Upam, da bodo njeno vrednost in pomen
prepoznale vse družine v Selški dolini in jo s ponosom postavile na domače knjižne police.
Najlepša hvala vsem ustvarjalcem.
Dogajanje je s fotoaparatom zvesto beležil Lan Mohorič Bonča.

Na predstavitvi knjige Kar tresla se je od lepote so se zbrali skoraj vsi njeni ustvarjalci.
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Zgodbe muzejskih predmetov: krplje

Krplja iz Muzeja Železniki / Foto: Katja Mohorič Bonča

Skica pritrjevanja krpelj na nogo (iz članka Krplje na Gorenjskem)

KATJA MOHORIČ BONČA

plje pritrdili na čevelj ali škorenj. V muzej je prišla leta 1970
in razen tega podatka ter dejstva, da je slabše ohranjena in
da je bila v uporabi nekje v Selški dolini, drugih informacij
nimamo. Nekaj o tem tipu krpelj lahko sklepamo na podlagi
članka Krplje na Gorenjskem, ki ga je v Slovenskem etnografu leta 1956 objavila Marija Jagodic (Makarovič). Vključila je tudi podatke pripovedovalcev iz Češnjice, Podlonka
ter Zgornje in Spodnje Sorice, zato so sklepanja smiselna in
upravičena. Oglate krplje so bile v Selški dolini v uporabi od
prve polovice 19. do začetka 20. stoletja, nato so jih zamenjale krplje z lokastim obodom. Uporabljali so jih lovci, logarji,
gozdarji, koparji, kmetje. Nosili so jih tako moški kot ženske.
Krplje so navezali, ko so kidali sneg v okolici doma. Pogosto
so s krpljami delali poti, gazi (do gospodarskega poslopja, soseda, šole, cerkve, za poštarja), z njimi so se podajali tudi na
daljše poti (v gozd po drva). Potrebe po njihovi vsakodnevni
uporabi v snegu ni več, je pa danes prisotna njihova športna
različica.

Krplje, inv. št. ŽE 337

OPIS PREDMETA
1. material in tehnika: les, lanena vrv
2. mere: 20 x 30 cm
3. leto prihoda v muzej: 1970
Sneg je dokaz, da je zima tu. Lahko je – tako danes kot je bil
nekdaj – ovira pri hoji po terenu. Da bi bila hoja po globokem
snegu lažja, so nam v pomoč krplje.
Krplja, ki jo hranimo in razstavljamo v našem muzeju, je
oglate oblike. Sestavljena je iz dveh stranskih vzporednih na
zunanjem robu rahlo ukrivljenih lesenih letvic, ki sta med
sabo povezani s tremi prečnimi letvicami. Prečne letvice so
na stranski pritrjene z lesenimi klini (cveki). V vse prečne
letvice so zvrtane luknjice za lanene vrvi, s katerimi so kr-

Vir: Inventarna knjiga Muzeja Železniki in Jagodic, Marija:
Krplje na Gorenjskem, Slovenski etnograf 26, 1956, 117–136

LESCOMP D.O.O., SV. LENART 85, SELCA

IME PREDMETA:
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V Sorici predstavitev knjige o Filipu Terčelju
Oktobra sta Župnija Sorica in Turistično društvo Sorica v Dvorani Ivana Groharja
pripravili predstavitev knjige o Filipu Terčelju avtorja Ivana Albrehta. Naslednja
predstavitev bo petega januarja ob osemnajsti uri v župnišču v Železnikih.
MARIJA GASSER, FOTO: NADJA UŠAJ PREGELJC
Knjigo Ivana Albrehta z naslovom Filip Terčelj, duhovnik v
primežu dveh svetovnih vojn in treh zločinskih režimov je
pred nekaj meseci izdala založba Družina. Pred predstavitvijo knjige v Sorici je bila v župnijski cerkvi sv. maša za vse
žrtve vojne in povojnega obdobja, ki jo je daroval domači župnik Mirko Turk ob somaševanju avtorja omenjene knjige.
Župnijski zbor iz Sorice je skupaj z organistom prof. Tonetom
Potočnikom zapel nekaj pesmi izpod peresa pesnika, poeta
liturgije in mučenca Filipa Terčelja.
Knjiga je odlična biografija, zgodovinsko dokumentirana in izčrpen prikaz izjemnega človeka, domoljuba, gorečega duhovnika, vzgojitelja mladih, dobrotnika ubogih in
mučenca Filipa Terčelja. Avtor je osvetlil ozadje takratnega obdobja, da lahko razumemo, v kakšnih razmerah je
Terčelj živel in deloval. V knjigi spoznamo trnovo pot, ki je
malega Filipa preizkusila že v otroštvu, obrusila v mladosti in kasneje vodila do mučeniške smrti. Vseskozi se čuti
preplet njegove močne vere, ljubezni do ubogih, kulture in
težkega življenja. Bil je tolažba in opora mladim dijakom,
brezposelnim, duševno bolnim in ljudem z razbolelo dušo.
S svojimi pridigami, duhovnimi vajami in zapisi je bil magnet za mladino. Vsi trije zločinski režimi: fašizem, nacizem
in komunizem so ga zato preganjali. Večkrat je bil zaslišan,
zaprt, celo mučen, a je vztrajal. Ovaduhi in režimski plačanci
so vedno znova skušali onemogočiti njegovo delovanje z raznimi klevetami. Čeprav je bil velik domoljub, je bil v začetku januarja 1946 mučen in zverinsko umorjen od takratnega,
veri nasprotnega komunističnega režima.
Terčeljeva besedila so dovršena, povezovalna, vzgojna, razmišljujoča. Vrh svojega umetniškega in duhovnega ustvarjanja je
dosegel s svojimi bogoslužnimi pesmimi. Več kot 120 je uglasbenih in mnoge še danes prepevamo pri bogoslužju. Doslej je
bilo na ta besedila napisanih okrog 340 melodij. Pesmi so po
avtorjevih besedah rentgenska slika Terčeljeve vere in zaupanja v Božjo pomoč ter Marijino priprošnjo. Filip Terčelj je bil
prizanesljiv tudi do najhujših nasprotnikov in nikoli poniževalen; nanje se je obračal z dobro besedo, z molitvijo, s trpljenjem.
Ni se spuščal na nivo ljudi, ki so ga žalili, klevetali in mučili.
Zanje je molil; to so večkrat povedali tudi mučitelji sami.
Besede in dejanja Filipa Terčelja so še danes svetel vzor,
kako delovati v skrajno težkih časih: ko so vojne in vladajo zločinski režimi. Vedno je bil trn v peti oblastem zaradi
svoje vere, poguma, poštenja in odpuščanja. Prav te vrednote lahko danes spravijo med seboj ljudi in duhovno okrepijo
slovenski narod. Filip Terčelj še danes nagovarja, je sodoben in vreden, da o njem premišljujemo in ga posnemamo.
Po več kot sedemdesetih letih od njegove mučeniške smrti
zanj ni spokojnega miru. Niso pomembne zgolj zasluge pri
odkrivanju okoliščin smrti v Davči, temveč pomen njegovega
mučeništva.

Avtor knjige Ivan Albreht s povezovalcem Marjanom Peterneljem
Postavljajo se vprašanja, kdaj se bomo resnično zavedali veličine Terčeljeve izjemne osebnosti in pomena njegove mučeniške smrti; kaj storiti za njegovo čast oltarja in priznanje
njegovega mučeništva. Trenutno smo glede Terčelja v podobnem položaju, kot v času prizadevanja, da bi bil Lojze Grozde
prištet za blaženega. Stare strukture nekdanjega režima so
takrat napele vse sile, da bi zaustavile Grozdetovo beatifikacijo. Zdi se, da se pomena beatifikacije bolj zavedajo nasprotniki kot kristjani sami.

Pihalni orkester tokrat s Tonetom
Habjanom
ANA ŠUBIC
Pihalni orkester Alples Železniki vabi na tradicionalni božično-novoletni koncert, ki bo v torek, 26. decembra, ob 17. uri v športni
dvorani v Železnikih. Potekal bo pod naslovom Prijatelji, ostanimo prijatelji, osrednji gost pa bo nekdanji član orkestra, sedaj pa
operni pevec Tone Habjan. "Program letošnjega koncerta je sestavljen tako, da se bo prav za vsakega našlo nekaj. Vanj smo uvrstili domače skladbe, filmsko glasbo pa tudi zborovsko glasbo, saj
bomo gostili tudi Mladinski pevski zbor OŠ Železniki. Seveda bodo
prisotne tudi mažoretke Mažoretnega društva Železniki," je napovedal predsednik orkestra Matic Prevc. Priprava božično-novoletnega koncerta je ena njihovih glavnih aktivnosti, sicer pa si bodo
letošnje leto zapomnili tudi po sodelovanju z Janezom Lotričem
na dobrodelnem koncertu Bodimo vsi nocoj gasilci v organizaciji
PGD Železniki in zamenjavi dirigenta. Kot pravi Prevc, so se z novo
dirigentko Darjo Seliškar dobro ujeli. V prihodnjem letu se nameravajo spet odpraviti v tujino, začeli pa bodo tudi že priprave na
40-letnico orkestra, ki jo bodo praznovali leta 2019.
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V družbi najboljših fotografov
Na letošnji izvedbi mednarodnega fotografskega natečaja Siena International Photo
Awards v starodavnem mestu Siena v Italiji se je Andrej Tarfila iz Železnikov uvrstil
med najboljše v svojem poklicu. Užival je v elitni fotografski druščini.
IGOR KAVČIČ

Na glavnem trgu v stari Sieni v družbi vrhunskih fotografov z vsega sveta; Andrej je tretji z
desne. / Foto: arhiv Andreja Tarfile
pa prevladuje modrina neba, iz katere v
zlatem rezu prihaja skakalec Jurij Tepeš.
"Kako cenjen je natečaj, sem izvedel šele
v Sieni na sami podelitvi, ko sem videl, s
kakšnimi fotografi sem bil v konkurenci. Ti so v Sieno prišli tudi iz oddaljenih
držav, kot so ZDA, Japonska, Argentina,
Nova Zelandija … Med drugim sem se
osebno spoznal s tremi ameriškimi fotografi National Geographica Melisso Farlow, Randyjem Olsonom in Ami Vitale,
direktorjem festivala in ameriškim fotografom, ki je bil osebni fotograf Donalda
Trumpa v njegovi predsedniški kampanji," se letošnje Siene spominja Andrej,
ponosen, da je s svojimi fotografijami
lahko konkurenčen svetovno priznanim
fotografom, ki delajo z visokimi finančnimi sredstvi v katerem koli delu sveta,

za projekt pa si lahko vzamejo tudi veliko
časa. "Uspel sem se jim pridružiti s spontanimi fotografijami, ki jih večinoma naredim v okolici doma ali po Gorenjskem."
Pred časom je v angleščini izšla turistična
knjiga z naslovom The Slovenia, v kateri
je bil Tarfila izbran med najboljših deset
slovenskih fotografov, v letošnjem letu
ga je precej zaposlovalo tudi delo v okviru
akcije I Feel Slovenia, fotografira pa tudi
za britansko tiskovno agencijo. Tokrat so
jih zanimale domače tekme mariborskih
nogometašev v Ligi prvakov.
Tarfila velja za fotografa s širokim področjem dela, pri čemer se ne zapira v
ozke fotografske okvire. To vedno znova
dokazuje z nagradami, ki jih prejema
tako v kategorijah pokrajine ali športa
kot koncertnih fotografij ali reportaž.

Hvala za čudovito
leto in dobrodošli
tudi v 2018!
04 514 68 35

ŠTINJA D.O.O., BRSC 6, ZGORNJA BESNICA

Na fotografiji, ki ste si jo pravkar ogledali, je v družbi odličnih fotografov z
vsega sveta tudi Železnikar Andrej Tarfila. Mojstri fotografije so v sproščenem
vzdušju pozirali na glavnem trgu v Sieni,
kjer je letos med našimi "krompirjevimi
počitnicami" potekala podelitev nagrad
najboljšim na fotografskem natečaju Siena International Photo Awards. Tarfila
je po fotografskem stažu relativno mlad
fotograf, s fotografijo se resneje ukvarja
zadnjih pet, šest let, a je doslej na različnih natečajih doma in v tujini prejel kar
nekaj visokih nagrad, med katerimi sta
zagotovo najbolj prestižni lanskoletni
zmagi na Sonyjevem razpisu Sony World
Photography Awards, ko je na nivoju države postal absolutni zmagovalec, v svetovnem merilu pa je zmagal v kategoriji
Popotna fotografija. Letos je na natečaju
Slovenian Press Photo prejel prvo nagrado za najboljšo fotografijo v kategoriji
narava, na Balkan Photo Festivalu pa je
zmagal v kategoriji Narava in okolje in
bil drugi v kategoriji Novice in dogodki.
V Sieni je prejel nagrado Remarkable
Award v kategoriji šport, žirija je namreč
med skoraj petdeset tisoč prispelimi fotografijami, ki so jih poslali avtorji iz
161 držav, posebno omembo namenila
fotografiji, ki jo je posnel na smučarskih poletih v Planici. Čudovit posnetek,
kompozicija v diagonali, ko je polovica
fotografije snežno bela, na drugi polovici
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Naj sonce dobrote nikoli ne zaide
Z letošnjim koncertom Sončki dobrote smo pomagali močno naglušnemu Galu.

Pisana druščina nastopajočih
MAJDA TOLAR, FOTO: ANITA HABJAN
V Železnikih nadaljujemo s tradicijo dobrodelnih koncertov Sončki dobrote v
organizaciji skupine z enakim imenom,
ki odslej deluje kot sekcija KUD France
Koblar Železniki. Letos smo v soboto, 25.
novembra, v dvorani na Češnjici priredili že deveti koncert. V želji, da bi pripravili dober in pester program, v katerem bi se našlo za vsakega nekaj, smo
letos gostili priznana ansambla Veseli
Begunjčani in Raubarji, znana glasbeni-

ka, življenjska sopotnika, ki sta nastopila
v duu kitar pod umetniškim imenom Duo
Jasa, mlade glasbenike iz Davče, ki so ne
samo glasbeno, ampak tudi igralsko nadarjeni, predstavljajo pa se kot Hribovska
banda, Moško vokalno skupino Cerkljanski zven, Folklorno skupino KUD Mali Vrh
in člane KUD France Koblar Železniki.
Prireditev, kot je dobrodelni koncert
Sončki dobrote, je že večkrat dokazala,
da več nas je, boljši je jutri za tiste, ki
so pomoči potrebni. Doslej smo kar nekajkrat pomagali invalidnim osebam –

Zahvala

Hvala (v slovenskem znakovnem jeziku), Gal

Kot je zapisal že g. Jože Urbanija: Izraziti
hvaležnost. Izpovedati jo. Tako, povsem
iz srca. Izpovedati jo takrat, ko jo iskreno
začutiš. Brez leporečja in narejenosti. Razodeti jo v vsej resnici, čisto odprto, tako kot
se zjutraj razpre nebo in obsije z novo zarjo
vso zemljo, brez pridržkov in senc. Ja, tako,
tako težko je ubesediti hvaležnost in naj rečem samo: zelo sem hvaležna vsem, ki ste
brezpogojno pomagali, hvala organizatorju dobrodelnega koncerta Sončki dobrote,
hvala vsem nastopajočim in obiskovalcem.
Z vašo pomočjo bo premagovanje ovir v
samostojno življenje lepše za Gala. Hvala.
Anja

tako odraslim kot otrokom. Pri tem smo
prišli do spoznanja, koliko truda, časa,
nege, raznih pripomočkov in terapij
potrebujejo te osebe. Vse to pa zahteva
ogromne vsote denarja.
Letos bomo vsa sredstva, ki smo jih zbrali s prostovoljnimi prispevki, 2100 evrov,
namenili 8-letnemu močno naglušnemu Galu, in sicer za premagovanje ovir
na njegovi poti v samostojno življenje, za
dodatne terapije in tehnične pripomočke, ki bodo njegov svet tišine naredili
prijaznejši in predvsem bolj razumljiv.
Ob tej priložnosti bi se najprej radi zahvalili vsem nastopajočim, ki so se
prijazno odzvali povabilu in se v celoti
odrekli honorarju. Vsekakor zahvala velja tudi obiskovalcem za njihove prostovoljne prispevke ter sponzorjem: Lesni
zadrugi za Selško dolino za brezplačen
najem dvorane, Restavraciji Lušina za
pripravo pogostitve za nastopajoče, Frizerskemu salonu Tina Hermes za plačilo ozvočenja, Jani Habjan za okrasitev
dvorane, za prispevek pri plačilu plakatov pa Občini Železniki, Restavraciji Lušina, podjetju PijaR Janja Rehberger ter
podjetjema Triis in Decop iz Železnikov.
Organizatorji se že pripravljamo na jubilejni, deseti koncert Sončki dobrote.
Prizadevali si bomo, da bo ta nekaj posebnega.

DOBRODELNI | 19

Na zahvalno nedeljo dobrodelna tombola

Dobrodelna tombola je privabila okoli petsto obiskovalcev.
ANA ŠUBIC, FOTO: ANDREJ TARFILA
Na prvo novembrsko nedeljo, ki je bila
tudi zahvalna, so župnije v Selški dolini
priredile tradicionalno, že 26. dobrodelno
prireditev s tombolo, ki je v športno dvorano v Železnikih privabila okoli petsto
obiskovalcev. Tokrat so zbirali sredstva
za pomoč domačinom v stiski. "S prodajo
tombolskih kartic in prostovoljnimi pri-

Otroke je zabaval čarodej Jole Cole.

spevki smo zbrali 4700 evrov, kar je približno toliko kot v preteklih letih. Izkupiček
smo namenili za blaženje gmotnih težav
družin in posameznikov iz Selške doline,"
je pojasnila glavna organizatorka Mirjam
Tolar. Posebna gostja prireditve, ki jo je
povezovala Minca Rihtaršič, je bila Alenka Petek s Škofijske karitas Ljubljana. Za
tekmovalce so pripravili okoli 850 dobitkov: od drobnih malenkosti, kot so svinč-

niki, obeski, beležke in majice do bogatih
nagrad, kot so timska pustolovska igra v
Labyrinth Ljubljana, ročno izdelan stol iz
Mizarskega studia Pintar, ključek za 120
litrov mleka na mlekomatu kmetije Pr'
Demšarji in tandemski polet s padalom z
Gašperjem Prevcem. Za glasbo sta poskrbela brata Nejc in Blaž Podobnik iz dua Po
drugi strani, otroke pa je zabaval čarodej
Jole Cole.

IZLET // 20. DECEMBER 2017

ADVENT V SALZBURGU
IN RED BULL HANGAR 7
Vabimo vas na izlet v adventni Salzburg, sicer rojstno mesto Wolfganga Amadeusa
Mozarta. V mestu si bomo ogledali najpomembnejše stavbe in tudi nekaj prizorišč, kjer
so snemali film Moje pesmi, moje sanje, zgodbo o pevsko nadarjeni družini von Trapp
in nesojeni nuni Marii. Pred ogledom mesta se bomo ustavili v Red Bull Hangarju 7,
moderno oblikovani stavbi, kjer so razstavljena različna vozila, ki jih sponzorira podjetje
Red Bull. Na ogled bodo bolid formule 1, letalo, vesoljska obleka človeka, ki je skočil »z
roba vesolja« in uspešno pristal s padalom, in še marsikaj adrenalinskega.
V Salzburgu bo tudi nekaj časa za samostojne oglede po ozkih ulicah in trgih ter
postanke pri stojnicah s kuhanim vinom.

Cena izleta je 32 EUR.
Odhodi avtobusa:

z AP Škofja Loka ob 6.20, z AP Mercator Primskovo ob 6.40
z AP Globus Kranj ob 6.50, z AP Radovljica ob 7.15

Za rezervacijo čim prej pokličite na tel. št.: 04/201 42 41,
se oglasite osebno na Bleiweisovi c. 4 v Kranju ali pišite na: narocnine@g-glas.si.
Za odjave, ki prispejo kasneje kot v ponedeljek, 18. decembra 2017, ob 10. uri, zaračunamo potne stroške.

WWW.GORENJSKIGLAS.SI

Cena vključuje: prevoz, ogled Red Bull Hangarja 7, lokalno
vodenje po mestu Salzburg, vodenje izleta, sendvič in DDV.
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Jesensko dogajanje pri Žilavih žebljičkih
JAN ŠMID, MIRJAM TOLAR
V najstarejši skupini skavtov, v veji popotnikov in popotnic
(PP), so za nami štiri srečanja in jesenski tabor. Na prvo soboto v oktobru je potekalo naše prvo srečanje, kjer se je zbral celotni steg Železniki 1. Na ta dan smo medse sprejeli pet novih
članov, ki so "prerasli" vejo izvidnikov in vodnic, poleg tega
pa smo se okrepili z novim voditeljem. Naše uvodno srečanje je poleg sprejema novih članov minilo ob pogovoru o preteklem letu, pričakovanjih v novem in pričakovanjih naših
novih članov po njihovem "napredovanju". V večeru smo skupaj s celotnim stegom s petjem, branjem in ministriranjem
olepšali sveto mašo v Železnikih. Naslednji konec tedna se
je del klanovcev odločil za sodelovanje na orientaciji, kjer so
prikazali svojo dobro športno pripravljenost in iznajdljivost v
naravi na tekmovanju državne ravni, imenovanem Jakec v
Logatcu, kjer sta obe skupini dosegli lepe uvrstitve. Na našem
naslednjem, torej drugem skupnem srečanju smo voditelji za
svojo vejo pripravili različne naloge po Železnikih, kjer so z
izvirnostjo in iznajdljivostjo tudi nekoliko tekmovali, naloge
zabeležili s telefoni in jih kasneje predstavili pred drugimi na
platnu. Naša druženja so v nadaljevanju služila tudi pomoči
drugim. Tako smo nabirali mah za jaslice cerkve v Železnikih in pomagali pri organizaciji dobrodelne tombole, ki jo organizira župnijska Karitas. Zadnji konec tedna v novembru
pa smo odšli v Dražgoše na jesenski tabor Jesenovanje, kjer
smo s krstom medse uradno sprejeli nove člane, peli pri sveti

Pisateljica, pesnica in
prevajalka Milanka
Dragar je nedavno
izdala knjigo Dediščina
molka. V njej na
osnovi pričevanj in
dokumentarnih virov
piše o množičnih
pobojih Slovencev in
Hrvatov v Crngrobu
in hrvaških otrok v
Matjaževi jami pri
Pevnem maja 1945.
Tem ljudem ni bilo
nasilno odvzeto le
življenje, ukraden jim
je bil tudi grob, pravi
avtorica, ki je pred leti
raziskovala tudi zločine
v Srebrenici.

161 strani, 190 x 255 mm, mehka vezava
Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,
Bleiweisova cesta 4 v Kranju, jo naročite po tel.
št.: 04/201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.
Če jo naročite po pošti, se poštnina zaračuna
po ceniku Pošte Slovenije.

32
+ po

Vodnice na Jesenovanju v Dražgošah
maši, vadili miklavževo igro in se pogovarjali o načrtih za
nadaljevanje skavtskega leta. Naši najmlajši skavti (volčiči
in volkuljice) pa so v soboto, 18. novembra, imeli prav posebno srečanje. Medse so uradno sprejeli vse novince. Zbrali so
se pozno, ko je na džunglo že začela padati gosta tema. Najprej so zvadili celotno ceremonijo, nato pa so z nasmehi na
obrazih in prepevajoč pesmico Na skalo posveta pričeli svoj
pohod. Na jasi nedaleč stran, kjer leži skala posveta, so jih v
soju sveč pričakali stari volkovi. Vsi novinci so dokazali, da so
iz pravega testa, da se pridružijo krdelu delovnih volkov, in
si prislužili topel kožušček. Skupaj z njimi se je veselilo celo
krdelo in naraščaj proslavilo s sladkim bikom, ki ga je ulovil
Bagira. Po končani ceremoniji so bili volčiči še vedno polni
energije, in ker je bilo temno kot v rogu, so srečanje zaključili
z igro skrivalnic.

85

EUR

št ni n a

www.gorenjskiglas.si

Volčiči v džungli

ŠOLA | 21

Čipkarska šola
praznuje
Ob 110-letnici čipkarske
šole v Železnikih ta čas
poteka literarni, likovni
in fotografski natečaj,
pripravljajo tudi koledar,
tematsko številko šolskega
glasila, razstavo čipk ...
ANA ŠUBIC, FOTO: MARTINA PETERNELJ
Letos mineva 110 let od ustanovitve čipkarske šole v Železnikih. OŠ Železniki
in uredništvo šolskega glasila Naše poti
ta čas vabita vse osnovnošolce k sodelovanju v literarnem, likovnem in fotografskem natečaju "Kadar nismo preveč
klepetale, lepe čipke so nastale" (Brigita
Prevc, 6. razred 2006/07). Literarne prispevke lahko pošljete na e-naslov glasilo.nasepoti1@gmail.com, likovna dela
sprejema učiteljica likovne umetnosti
Polona Kovač, fotografije (največ pet v
velikosti 5 MB) pa lahko na ključku prinesite učitelju Primožu Šmidu. Rok za
oddajo je 5. januar. Avtorji najboljših del
bodo nagrajeni, njihova dela pa bodo
predstavljena v šolskem glasilu Železne
niti in v Galeriji Muzeja Železniki.
Knjižničarka Katarina Primožič je jeseni učencem prve triade matične šole ter
učencem podružničnih šol v Davči in
Dražgošah skozi zgodbo predstavila zgodovino čipkarske šole ter njene današnje
dejavnosti. Pod vodstvom učiteljice v čipkarski šoli Irene Benedičič so si učenci
ogledali tudi učilnico čipkarske šole, vide-

Čipkarsko šolo radi obiskujejo tudi učenci v Davči.
li klekljanje, spoznali potrebne pripomočke in tudi sami poskusili klekljati kitico.
"Učenci trenutno pridno pišejo, pesnijo,
rišejo in fotografirajo za natečaj, poleg
tega pa je v tisku koledar za leto 2018, ki
bo s fotografijami zaznamoval zadnjih
deset let delovanja čipkarske šole. Spomladi bomo izdali tematsko številko šolskega glasila Naše poti in v Galeriji Muzeja Železniki postavili letno razstavo čipk
učencev čipkarske šole. Obogatili jo bomo
z izdelki nekdanjih učencev, ki so zdaj že
srednješolci in študenti, pa so klekljali
vsa leta osnovnošolskega izobraževanja.
S kulturnim programom ob odprtju razstave bomo dokončno obeležili obletnico,"
je napovedala Irena Benedičič.
Čipkarsko šolo v Železnikih je pred 110
leti ustanovil osrednji zavod za čipkarsko obrt z Dunaja, prva učiteljica pa je
bila Marija Reven, doma iz Idrije. Šola je
delovala do leta 1960. Na OŠ Železniki so

med letoma 1976 in 1994 imeli klekljarski krožek, v šolskem letu 1994/95 pa
znova obudili čipkarsko šolo. V tem šolskem letu jo obiskuje več kot 130 učenk
in učencev na šoli v Železnikih ter njenih podružnicah v Davči in Selcih.

Življenje
Življenje je kot rastlina.
Življenje je veliko kot votlina.
Vsak človek ima svoje življenje,
v njem pa veliko hrepenenje.
V življenju je veliko ljubezni.
Včasih pa tudi malo bolezni.
Enkrat v življenju se ti zasveti luč.
Ta luč je ključ,
ki odklene vrata v novo življenje.
Nina Koder, 4. razred, PŠ Davča

Mamicam čestitamo!
Rodile so:
Ana Podrekar iz Selc Roka, Nina Dolenec iz Dolenje vasi Manco, Špela Blaznik iz Železnikov
Lovra, Kristina Zupanc iz Dražgoš Manco, Kristina Božič iz Dolenje vasi Jošta, Nina Mavsar iz
Zgornje Sorice Dašo, Tina Benedik iz Dražgoš Jaka, Barbara Pfajfar iz Železnikov Drejca, Tanja
Ferenčak iz Železnikov Eneja, Teja Fabjan Perko iz Železnikov Tjašo, Helena Habjan z Rudnega
Žiga, Ana Marenk iz Podlonka Drejca, Maja Benedičič iz Martinj Vrha Naceta, Mija Zaman iz
Martinj Vrha Lovra in Maja Mezek iz Davče Jerco.
Podatke smo s privoljenjem staršev zbrali na podlagi vlog za dodelitev prispevka ob rojstvu otroka. Seznam vseh novorojencev je tako lahko še daljši, čestitke in dobre želje pa izrekamo tudi mamicam, katerih imena tu niso zapisana.

Martina Logar, svetovalka za družbene dejavnosti, Občina Železniki
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Fotografska delavnica
Sredi novembra smo na Podružnični šoli Dražgoše
pripravili fotografsko delavnico za starše. Vodil jo je
priznani fotograf Aleksander Čufar.
JANA LUŠINA, FOTO: JANEZ TOLAR
Na Podružnični šoli Dražgoše že več kot
deset let pripravljamo delavnice, ki so
namenjene samo staršem. Tokrat nas
je obiskal priznani fotograf Aleksander
Čufar. Naslov letošnje delavnice pa je bil
Kako do boljših fotografij?
V letih, odkar se Aleksander ukvarja s
fotografijo, je postal prejemnik mnogih prestižnih priznanj tudi v svetovnem merilu. Motive za svoje delo pogosto najde v naravi, največkrat v bližini
domačega kraja. Rad fotografira tudi
ljudi in nekaj portretov nam je tudi pokazal. Ob projekciji svojih slik je razložil, na kaj vse moramo biti pozorni, če
želimo posneti dobro fotografijo, kako

izbrati primeren fotoaparat, o objektivih, shranjevanju posnetkov in še čem.
Najboljši fotoaparat še ni jamstvo za
dobre fotografije. Z njim moramo tudi
znati rokovati. Dotaknil se je tudi danes
tako popularnega fotografiranja s telefoni. Osebno mu ta oblika ni najbolj
všeč, čeprav sam pravi, da je lahko kdaj
tudi uporabna. Poudaril je, da je izredno
pomembno, da posnetkov ne hranimo
samo na enem mestu. Hitro se lahko
zgodi, da se nam na računalniku nekaj
izbriše in izgubimo stvari, ki se jih ne
da ponoviti. Še vedno je zelo priporočljivo narediti tudi nekaj fotografij, ki jih
shranjujemo v klasičnih albumih. Te
nas bodo lahko razveseljevale v dneh,
ko določenih krajev mogoče ne bomo

Aleksander Čufar
več mogli obiskati in bomo tako obujali
spomine na lepe trenutke.
Če ob koncu zapišem z besedami ene od
obiskovalk delavnice: Včeraj je bila izpeljana odlična delavnica z najboljšim fotografom. Predavanje je bilo za nas laike
zelo poučno, duhovito in čisto nič duhamorno. Aleksandru še enkrat hvala.

Klekljarica na obisku v Podružnični
šoli Dražgoše

Bili smo v zbirnem centru in muzeju

ŽARE VALCL, 4. RAZRED, PŠ DRAŽGOŠE

Z učenci PŠ Dražgoše smo se 10. oktobra odpravili v Zbirni center
za odpadke Studeno. Pričakala nas je gospa Saša, ki nas je vodila na našem ogledu. Najprej smo si ogledali delovanje čistilne
naprave. Vse dogajanje spremljajo na računalniku. Potem pa smo
si ogledali še zabojnike za različne odpadke. Učence je zanimalo
in so gospo Sašo o delovanju čistilne in pobiranju odpadkov tudi
spraševali. Kombi nas je nato odpeljal še v Železnike, kjer smo najprej pomalicali. Po muzeju sta nas vodila gospod Jure in gospa Katja. Ogledali smo si vse sobe. Videli smo, s čim so se v Železnikih
preživljali v preteklosti. Nekaj učencev je odigralo igro spomin s
kartami z motivom čipke.

Gospa Marija je s sabo prinesla punkelj. Ima sedem parov klekeljnov, leseno stojalo, košaro, škarje, bucike, kvačko. V punklju je
žaganje. Klekeljni so iz češnjevega lesa in stari vsaj sto petdeset
let. Stojalo je iz bukovega lesa. Naučil jo je oče Franc. Kleklja zelo
hitro. Na koncu čipko podre na sredi. V življenju je veliko klekljala.
Ko kleklja, uporablja štiri klekeljne. Največ je naredila prtov. Rada
kleklja. To delo opravlja sedemdeset let. Dela prte, zavese, konjičke. Klekljanje se mi zdi težko. Mogoče bom šel v čipkarsko šolo.
Upam, da se to delo ne bo pozabilo.

JANA LUŠINA
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Slovenska slikanica v Antonovem vrtcu
Ob stoletnici izida prve slovenske slikanice smo pripravili razstavo najlepših slikanic.
ANA POLLAK,
POMOČNICA VZGOJITELJICE
Strokovnjaki poudarjajo, da je za otrokov
jezikovni, intelektualni in vsestranski
razvoj ključno branje od njegovega ranega otroštva. Z branjem se otroku razvija
domišljija, bogati čustveno življenje, širi
se njegovo obzorje po različnih področjih
znanja. Z leposlovjem razvijamo in oblikujemo otrokov estetski čut, ko pa prebiramo poučno literaturo, otroke navajamo, da so knjige tudi vir informacij in
znanja. Dragoceno spoznanje je dejstvo,
da branje poglablja čustvene vezi med
otroki in odraslimi. V predšolskem obdobju se torej pri otroku utrjujejo različne
bralne izkušnje, ki prispevajo k oblikovanju njegovih bralnih navad.
Nenadomestljivo vlogo pri tem imajo
seveda otrokovi starši, v veliko pomoč
in oporo pa smo jim lahko tudi vzgojitelji v vrtcih. V Antonovem vrtcu se zavedamo pomena bralne kulture, zato
vsako leto med otroki potuje pravljični
nahrbtnik. Izbrano knjigo vsak otrok
odnese domov, kjer jo skupaj z domačimi preberejo, nekateri celo po večkrat,
se o njej pogovorijo, starejši pa ob prebiranju ustvarijo tudi sliko.
Slikanica je posebna zvrst literature,
namenjena predvsem otrokom oziroma kar kombinaciji otroka in odraslega. Ima tri temeljne sestavine – besedilo, ilustracije in vsebinsko-oblikovni

Otroci v knjižnici, Gašper Ravnihar, 5 let

Otroci so z navdušenjem vzeli v roke slikanice.
odnos ali interakcijo. Slikanice nam
lahko predstavljajo prozo, poezijo ali
pa so celo brez besedila. Zanimivo je,
da sta v zadnjih treh letih kar dve tovrstni slikanici (izvzet je seveda naslov,
ki določi sámo temo) prejeli nagrado
Kristine Brenkove za izvirno slovensko
slikanico, in sicer leta 2015 Deček in
hiša Maje Kastelic, letos pa Ferdo, veliki ptič Andreje Peklar. Ob opazovanju
otrok, kako so brali tovrstne slikanice,
smo bile navdušene tudi vzgojiteljice. S
samostojnim pripovedovanjem so krepili svoj občutek za pripovedovanje, za
potek zgodbe, hkrati pa smo opazile, da

so jim pomembne morda čisto druge
podrobnosti, kot bi jih poudarile same.
Ob stoletnici izida prve slovenske slikanice (Levstikov Martin Krpan z Vrha ob ilustracijah Hinka Smrekarja) smo bile različne ustanove povabljene, da pripravimo
razstavo Najlepše slovenske slikanice.
Otroke in njihove starše smo povabili, da
v vrtec prinesejo svojo najljubšo slikanico,
če je mogoče slovenskih avtorjev. Otroci
so z veseljem prisluhnili našemu vabilu
in prinesli pretežno izvirne slovenske slikanice, nekaj pa je bilo tudi prevedenih.
Po skupinah smo vse slikanice z zanimanjem pregledali in prebrali, nato pa smo
na hodniku pripravili razstavo. V igralnicah smo na knjižne police postavili izvirne slovenske slikanice, ki so jih otroci
lahko prosto pregledovali, nekaj pa smo
jih prebrali tudi skupaj. V tednu, ko je bila
podeljena letošnja nagrada Kristine Brenkove, smo se zbrali vsi otroci vrtca, predstavili nekaj nagrajenih slikanic, potem
pa so otroci z navdušenjem v roke vzeli
svoje knjige, si jih ogledovali in izmenjali
tudi s prijatelji.
Slikanica je otrokov prvi stik s književnostjo in likovno umetnostjo. Odrasli se
moramo potruditi, da otrokom ponudimo kakovostne umetnine, predvsem
pa, da si vzamemo čas za skupno branje, ki ne bogati ter ugodno vpliva le na
naše malčke, pač pa tudi na nas same
in gradi naš odnos.
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Okusna kranjska klobasa in sladki štrukelj
Oktobra je Kranjska Gora gostila 64. Gostinsko-turistični zbor Slovenije in tako
tudi finale tekmovanja Zlata kuhalnica 2017. To je letos domov odnesla
ekipa Osnovne šole Železniki: Kris Šolar, Eva Benedičič in Krištof Frelih pod
mentorstvom Davorja Družinca.
ALENKA BRUN
Na tekmovanju je ekipa devetošolcev iz
Železnikov pripravila zmagovalna krožnika – na seveda predpisano temo.
Kranjsko klobaso je popekla, ji dodala zelenin pire z gorčičnimi semeni ter raviole z nadevom iz kranjske klobase. Glavno
jed so dopolnili še z drobnjakovim oljem
in peno iz slanine. Na drugem krožniku
pa so ajdovemu štruklju s skuto dodali
malo orehov in fig ter gratiniran skutni štrukelj. Vse skupaj so postregli na
moderen način, na podlagi iz jabolčne
čežane in v družbi orehovega krokanta.
Uporabili so recepturo za šest porcij.

GLAVNA JED S KRANJSKO KLOBASO
Potrebujemo 8 rumenjakov, pol jajca
in 250 gramov ostre moke. Iz sestavin
pripravimo rezančevo testo. Pustimo ga
počivati dve uri, potem ga razvaljamo in
pripravimo za raviole. Nadev za raviole
vsebuje kranjsko klobaso, ki jo narežemo na koščke in zmešamo s smetano
in zelišči. Potrebujemo 90 ml sladke
smetane, pehtran in drobnjak. Nadev
potem nabrizgamo na testo in naredimo raviole. Skuhamo jih v soljeni vreli
vodi. Za peno slanine potrebujemo: 80

Zmagovalna ekipa OŠ Železniki z mentorjem Davorjem Družincem (skrajno levi) v Kranjski
Gori: Eva Benedičič, Krištof Frelih, Kris Šolar ter Aljaž Demšar (skranjo desno), ki je zaradi
operacije prepustil mesto v ekipi Evi
ml mleka, 70 ml sladke smetane, 40 g
masla, 30 g čebule in 80 g slanine. Čebulo narežemo na tanke rezine, jo na
maslu prepražimo in dodamo narezano
slanino. Zalijemo z mlekom in smetano. Precedimo v sifon. Dodamo bombico, dobro pretresemo in brizgamo.

Lahko bi rekli sladki krožnik, na katerem kraljujeta okusna, a različna
štruklja: zapečeni sirov in kvašeni ajdov, jabolčna čežana in orehov
krokant

Kranjsko klobaso samo zarežemo in popečemo na olju. Za pire gomoljne zelene
z gorčičnimi semeni pa potrebujemo:
400 g gomoljne zelene, 100 g masla, 35 g
gorčice s semeni, sol, beli poper. Zeleno
operemo, olupimo, narežemo in skuhamo v soljeni vreli vodi. Ko je kuhana,

Krožnik s kranjsko klobaso: polnjene testenine s kranjsko klobaso,
popečena kranjska klobasa, pire gomoljne zelene z gorčičnimi
semeni, pena slanine, drobnjakovo olje
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jo odcedimo in zmešamo z maslom ter
začinimo. Na koncu dodamo gorčico s
semeni. Drobnjakovo olje pa dobimo
tako, da drobnjak zmešamo z repičnim oljem, ga segrejemo do 60 stopinj
Celzija, nato pa precedimo. Uporabimo
manjši šopek drobnjaka; upoštevamo
pravilo ena proti ena – 100 g za 1 dl olja.

OKUSNI ŠTRUKLJI ZA ŠEST PORCIJ
Za zapečene sirove štruklje najprej
pripravimo vlečeno testo. Potem pa
potrebujemo 300 g skute, 1 žlico kisle
smetane, 30 g rjavega sladkorja, 1 jajce,
1 g sladkorja z burbonsko vaniljo Kotany in maslo ter za royal 90 ml sladke
smetane, 90 g jajc, 18 g sladkorja, 1 g
sladkorja z burbonsko vaniljo. Iz skute, kisle smetane, sladkorja, burbonske
vanilje in jajca naredimo nadev. Namažemo ga na vlečeno testo in zavijemo v štrukelj. Narežemo ga in zložimo
v pomaščene modele. Zalijemo z royalom in pečemo 15 minut v pečici na 180
stopinjah.
Kvašeni ajdovi štruklji: za nadev potrebujemo 300 g skute, 1 žlico kisle smetane, 30 g rjavega sladkorja, 40 g suhih

fig, 50 g mletih orehov, 1 jajce in 1 g
sladkorja z burbonsko vaniljo Kotany;
za ajdovo testo pa 100 g ajdove moke,
80 g bele moke, 5 g kvasa, pol jajca, 15
ml olja.
Ajdovo moko poparimo in pustimo, da
se malo ohladi. Dodamo ostale sestavine in zamesimo testo. Pokrijemo ga in
pustimo, da vzhaja. Potem ga položimo
na pomokan pult ter razvaljamo na pol
centimetra debelo in namažemo z nadevom. Zavijemo v štrukelj in dvakrat
v pomaščeno aluminijasto folijo. Kuhamo 30 minut.
Štrukljema na krožniku delata družbo
še jabolčna čežana in orehov krokant.
Jabolčno čežano pripravimo iz jabolka,
20 g masla, 20 g sladkorja, cimeta in
vode. Jabolko olupimo, očistimo pečk
in narežemo. Popražimo ga na maslu,
dodamo ostale sestavine in pokuhamo.
Ko se kosi zmehčajo, jih spasiramo, da
dobimo čežano. Za orehov krokant pa
potrebujemo 30 g orehov in 70 g sladkorja. Orehe popražimo v teflonski ponvi, da dobijo močnejši okus. Iz sladkorja
naredimo karamel, dodamo orehe in
vlijemo na papir za peko. Pustimo, da
se vse skupaj ohladi in zmeljemo.

Koline in veselica
v Lajšah
MONIKA BERCE,
ŠKT DRUŠTVO LAJŠE
Tudi letos smo se v Športno-kulturno-turističnem društvu Lajše odločili, da
ponovno organiziramo etnografsko prireditev Koline od pujsa do klobase, ki smo
jo prvič priredili lansko leto. Za popestritev celotnega dogajanja nam je na pomoč
priskočil ansambel Kvartet za 5. Vse se je
odvijalo v nedeljo, 15. oktobra, na pokritem dvorišču dobro znane turistične kmetije Pr' Štihlnu. Opoldne je gostujoči mesar
mesarije Štajnbirt začel s predelavo mesa
in izdelavo klobas. Da pa ni bila vse skupaj le paša za oči, so za lačne želodčke
obiskovalcev poskrbele domače kuharice
z okusnimi pečenicami in krvavicami. Organizirali smo tudi srečelov, ki je odlično
uspel, člani ansambla Kvartet za 5 pa so z
domačimi in zabavnimi ritmi poskrbeli, da
so nas srbele pete vse do poznih večernih
ur. Tako smo tudi letos v Lajšah uspešno
izpeljali načrtovano veselico.

December je čas, ko pregledujemo opravljeno delo v iztekajočem
se letu, hkrati pa v prazničnem razpoloženju že kujemo načrte za
naslednje leto.
Drage planinke in planinci. V letu 2017 ste se množično udeleževali
rekreativnih prireditev, ki jih je pripravilo društvo. Najštevilnejši ste
bili v celoletni rekreativni akciji Prijatelj Ratitovca in na rekreativno
zabavni prireditvi Ratitovec Raja. Tudi v enodnevnih rekreativnih
akcijah, kot so januarski rekreativni pohod iz Železnikov preko Ratitovca v Dražgoše, pohoda s turnimi smučmi in krpljami iz Soriške
planine preko Ratitovca na Prtovč, pohoda po Obhodnici Ratitovec,
pohoda bosonogih iz Prtovča na Ratitovec in jesenskega rekreativnega pohoda na Ratitovec ste se množično udeležili.
Skupaj smo v letu 2017 opravili tudi 26 vodenih planinskih tur v
organizaciji vodniškega odseka društva, in 8 planinskih tur mladih
planincev iz planinskega krožka na osnovni šoli v Železnikih.
Vsi skupaj pa smo se množično srečevali v Krekovi koči na Ratitovcu,
ki jo vodi in oskrbuje PD za Selško dolino Železniki.
Z vsemi aktivnostmi bomo nadaljevali tudi v letu 2018, zato vas že
sedaj vabimo k sodelovanju.

Ob koncu leta vam PD za Selško dolino Železniki želi veliko sreče, veselja, zadovoljstva
v krogu družine in mnogo lepih in varnih planinskih tur v prihajajočem letu 2018.
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Planinsko društvo za
Selško dolino Železniki
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Nova sezona tudi za
plavalce
S pričetkom šolskega leta se je tudi
za člane Plavalnega kluba Ratitovec
Železniki začela nova plavalna sezona.
PLAVALNI KLUB RATITOVEC
V bazenu v Železnikih so se začeli plavalni tečaji, tudi šola
plavanja lepo poteka, prav tako pa je naša tekmovalna skupina že kar nekaj časa v stoodstotnem pogonu. Ne smemo pa
pozabiti na rekreativno plavanje, ki je pri odraslih vedno bolj
priljubljeno.
Kot smo napisali že v eni izmed predhodnih številk Ratitovških obzorij: plavanje je zdrava rekreacija. Je šport, ki koristi celotnemu telesu v vseh obdobjih življenja. Je pa tudi
vrhunski šport. Ste se kdaj vprašali, zakaj plavati ali zakaj
ne plavati? Ker imate radi vodo? Za zdravje? Za družbo? Za
tekmovalne dosežke? Ali pa morda ne, ker je tako naporno in
utrujajoče? Kakršenkoli že je odgovor, je dober. Tudi zadnji se
morda lahko spremeni, če se naučite plavati pravilno.
Plavalni klub Ratitovec Železniki skuša zadostiti vsakemu

Na mednarodnem plavalnem mitingu za Pokal mesta Celja je Lana
Arko zmagala na petdeset metrov prsno.

Jošt Benedičič je na mitingu v Celju osvojil tretje mesto v disciplini
sto metrov hrbtno.
zgoraj navedenemu razlogu oz. željam plavalcev in plavalk.
Bazen v Železnikih pa nam omogoča izvajanje učenja plavanja v plavalnih tečajih in plavalni šoli ter razvoj tako rekreativnega kot tekmovalnega plavanja.
Po učenju in pripravljanju v šoli plavanja ter na treningih so
se v novembru začela tudi razna plavalna tekmovanja po vsej
Sloveniji. Nekaterih od njih smo se udeležili z našimi ekipami. Zadnje od takšnih tekmovanj je bilo 22. oktobra za mlajše
skupine plavalcev (dečki in deklice ter mlajši dečki in deklice), in sicer na prvem Pokalu Ribnice. Ob odličnem plavanju
in številnih osebnih rekordih je najbolje odplavala Lana Arko,
ki si je v kategoriji deklic priplavala dve prvi mesti (100 m
kravl in 100 m prsno) in dve drugi mesti (100 m delfin in 100
m hrbtno). Lana je suvereno zmagala tudi v finalu na 100 m
mešano, kamor so se uvrstili plavalci z najboljšim seštevkom
točk iz vseh štirih stometrskih disciplin. Osebne rekorde so
popravili tudi Jošt Benedičič (100 D), Ožbej Megušar (50 D, 50
H, 50 P in 50 K), Žiga Pfajfar (50 D, 50 H, 50 P in 50 K), Žare
Valcl (50 K in 50 P) in Kaja Arko (50 K, 50 D, 50 H). Čestitamo.
Ob tej priložnosti bi povabili vse zainteresirane, od najmlajših do malo starejših, naj se nam pridružijo na plavalnem tečaju, v plavalni šoli ali na rekreaktivnem plavanju. Razpored
vseh naših aktivnosti najdete na naši spletni strani (http://
www.pkratitovec.si/). Vse aktivnosti potekajo celo leto in pridružite se lahko kadarkoli. Seveda bi pa težko vse plavalne
aktivnosti izpeljali brez dobrega sodelovanja z Javnim zavodom Ratitovec.

Srečno 2018!
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Že dvajset let
nagrajujejo
športnike
Na jubilejni prireditvi
Športnik leta 2017 bodo
poleg letošnjih gostili
tudi prejemnike priznanj
iz minulih let. V dveh
desetletjih jih je bilo že 107.
Obeta se pestra prireditev,
pravijo organizatorji in
občane vabijo k obisku.

Doslej je bil največkrat, kar osemkrat, nagrajen Peter Prevc.
za šport, ki deluje v okviru Javnega zavoda Ratitiovec, Boris Kavčič. Na prireditev
so povabili tudi vse nekdanje olimpijce
in paraolimpijce iz občine Železniki. Želijo si, da bi na prireditev prišlo vseh pet.
Za glasbo bosta poskrbela ansambel Dor

ma cajt in The Unimogs Band, za smeh
pa improvizacijska gledališka skupina
Gimnazije Škofja Loka z dvema zabavnima točkama. Kot pravi Habjan, se obeta
pester večer: "Prireditev je že vrsto let odprtega tipa in je vsakdo dobrodošel."

"Letošnja, že dvajseta prireditev Športnik
leta občine Železniki bo precej bolj slavnostna kot pretekla leta," napoveduje direktor Javnega zavoda Ratitovec Gregor
Habjan. Priredili jo bodo v ponedeljek,
18. decembra, ob 19. uri v Športni dvorani Železniki. Zadnja leta je običajno potekala v njeni mali dvorani, za jubilejno
prireditev, ki so jo zasnovali precej bolj
obširno, pa je potrebno večje prizorišče.
Najprej bodo razglasili letošnje prejemnike priznanj za športnika leta 2017,
skupaj jih bo dvanajst. Tako kot običajno bodo športnikom podelili zlato,
srebrno in bronasto plaketo, razglasili bodo mlada perspektivna športnika
in športnico ter športnika in športnico
Osnovne šole Železniki, priznanji pa
bodo podelili tudi športnemu društvu in
športnemu delavcu.
Letošnja posebnost je, da so v goste povabili vse prejemnike priznanj na dosedanjih prireditvah: 71 posameznikov, 19
športnih delavcev in 17 nagrajenih društev. Kot zanimivost: doslej je bil največkrat, kar osemkrat, nagrajen smučarski
skakalec Peter Prevc, po štirikrat atlet Roman Kejžar in kikbokser Gregor Debeljak,
s tremi priznanji pa se lahko pohvalijo
jadralni padalec Franc Megušar, smučarka Klara Livk, skakalca Cene in Domen
Prevc ter strelki Petra Dobravec in Anja
Prezelj. "Nagrajence iz preteklih let bomo
tudi povabili na oder, da jim bo župan
podelili spominsko značko ob 20-letnici
prireditve," je napovedal Habjan. Navzoče
bo poleg župana Antona Luznarja nagovoril tudi predsednik strokovnega sveta
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Nogometna in košarkarska liga
V košarkarski ligi letos tekmujejo štiri ekipe, v nogometni pa kar dvanajst.
Mladinski center obiskuje veliko otrok.
NATAŠA HABJAN, JAVNI ZAVOD RATITOVEC
Smo sredi decembra, meseca, polnega pričakovanj, topline,
druženja in lepih besed. V tem času je prav, da se malo ustavimo, umirimo in čim več časa preživimo z najbližjimi. Spomini na prijeten čas, preživet s svojimi domačimi in prijatelji, bo ostal, druge stvari zbledijo.
V dolgih zimskih večerih pride na dan tudi ustvarjalnost na
različnih področjih. Ustvarjalnost dajemo na plan vsak ponedeljek v muzeju, kjer se družimo ob ročnih delih, vsako sredo
pa v kulturnem domu ob punklu se dobimo.
Zaposleni v Javnem zavodu Ratitovec (JZR) vam želimo vesele in
prijetne praznične dni ter zadovoljno in ustvarjalno novo leto.

ŠPORT
Že tradicionalne, tokrat 6. Igre JZR so se zaključile. Letošnji
zmagovalec je Miran Šturm, ki je dosegel 482 točk in je sodeloval v devetih disciplinah. Udeleženci točke nabirajo tudi
za svoj kraj in največ so jih zbrali športniki iz centra Železnikov, ki so za malo prehiteli udeležence iz zahodnega dela
Železnikov. Podrobne rezultate si preberite na spletni strani
JZR. Konec oktobra se je zaključila tudi liga selške doline v

Šahovski turnir
tenisu, kjer si je prvo mesto priigral Tine Šturm. V zimskem
času so konci tedna v športni dvorani zasedeni z nogometno in košarkarsko ligo. V začetku decembra JZR organizira
še Miklavžev turnir v futsalu in turnir uporabnikov športne
dvorane v malem nogometu (6. januar 2018). Prav ta turnir je
novoletno darilo rednim uporabnikom športne dvorane.
Dne 18. decembra 2017 JZR, strokovni svet za šport in Občina
Železniki pripravljajo prireditev Športnik leta, letos že dvajseta po vrsti, tokrat v veliki športni dvorani.

KULTURA
Na Škofjeloškem je v teku projekt Kjer domujejo zgodbe, rpi katerem sodelujemo Loški muzej, Razvojna agencija Sora, JZR, Občina
Gorenja vas - Poljane in Občina Žiri, ki je tudi vodilni partner. Prek
muzejev in kulturnih centrov smo se povezali pri pripravi zanimive vsebine. Obiskovalce bomo povabili, da se podajo po poti
bogate kulturne dediščine na Škofjeloškem. V Železnikih smo s
tem projektom pridobili kovaško ognjišče, kjer bomo obiskovalcem lahko prikazali kovanje žebljev in pečico za peko dražgoških
kruhkov, ki jih bodo udeleženci ustvarjali na delavnicah.

TURIZEM
Letošnja zima nas je s snegom razveselila že konec novembra,
prav takrat se je zaključila tudi predprodaja smučarskih vozovnic za smučišči Soriška planina in Cerkno. Otroško smučarsko
opremo vsako leto lahko dobite na smučarskem sejmu, ki ga
organizira Smučarski klub Domel, in z vozovnicami in opremo
ste nared za predajanje zimskim radostim na smučišču.
December je tudi čas za izbiro novoletnih daril. Z božično-novoletnimi darili najbližjim polepšamo dan. In zelo primerno
darilo, ki nikoli ne zastara, je tudi knjiga. Razveselite svoje
najbližje s folklornimi pripovedmi iz Selške doline z naslovom
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Kar tresla se je od lepote ali z zbornikom
Železne niti. Seveda pa imamo v TIC-u
naprodaj tudi klekljano čipko in ostale
izdelke, ki jih ponujamo vse leto. Med
drugim pri nas še vedno najdete priljubljeno igro marjanco, ki lahko vsej
družini popestri dolge zimske večere. V
decembru boste naš prodajni program
našli tudi na stojnici v Selcih na Štefanovem sejmu.

Ustvarjalnost dajemo na plan
vsak ponedeljek v muzeju, kjer
se družimo ob ročnih delih,
vsako sredo pa se dobimo v
kulturnem domu ob punklu.
Mlade vabimo v mladinski
center, kjer potekajo zanimive
aktivnosti.
miznem nogometu … Pa ne pozabite:
osnovnošolci ste v mladinski center še
vedno vabljeni vsak torek, sredo in četrtek od 13. do 15. ure.

MLADINSKE DEJAVNOSTI
Živahno novembrsko dogajanje napoveduje tudi živahen praznični december. Animatorke mladinskega centra
poskrbijo za zanimive delavnice tako
v prostorih mladinskega centra kot v
naravi. Oktobra so v naravi iskali skriti zaklad in ga seveda uspešno našli,
na drugi delavnici so ustvarjali slaščice, pri čemer so packali, se sladkali in
veliko smejali. V športno dvorano so se
odpravili na pravo cirkuško delavnico,
kjer so z animatorji Cirkokroga ustvarjali prave cirkuške mojstrovine. Glede
na to, da je bazen prav nad mladinskim
centrom, je prav, da se kdaj odpravijo
tja in se zabavajo z vodnimi igrami. Decembra sledijo razne praznične delav-

OSTALO

Zmagovalec šestih Iger JZR Miran Šturm
nice, podrobnosti pa kot vedno najdete
na njihovi strani na Facebooku.
Mladinski center je odprt tudi vsak
torek od 17. do 19. ure, ko se mladi zabavajo ob igranju družabnih iger, na-

V plavalnem bazenu smo imeli v začetku decembra nekoliko smole, saj nam
je v bazenski strojnici odprlo filtracijski vodokrog, kar je povzročilo izlitje
celotnega bazena v kletne prostore bazena, zato je prišlo tudi do neposredne
in postranske škode. Bazen smo bili
prisiljeni zapreti in čim hitreje sanirati
okvaro, znova dotočiti izteklo vodo in jo
čim hitreje znova pripraviti v ustrezno
stanje ter bazen pripraviti za ponovno
nemoteno delovanje.

V teh zimskih dneh pa ne pozabite na svoje štirinožne
prijatelje. Pazite, da jim voda v skledi nikoli ne zmrzne in
jih povabite na toplo v hišo. Predvsem pa se ob praznovanju
novega leta vzdržite uporabe pirotehničnih sredstev.

Športno kinološko društvo Železniki, Na Plavžu 49, 4228 Železniki

Čarobne božične praznike in srečno,
zdravo ter uspeha polno novo leto 2018 želi
Športno kinološko društvo Železniki
vsem članom društva, drugim vodnikom psov
in ostalim občanom!
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Prireditve december 2017 – marec 2018
vsak ponedeljek • Muzej Železniki, od 18. do 20. ure

Četrtek, 4. in 18. 1. 2018 • Krajevna knjižnica Železniki, ob 17. uri

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

BEREMO Z NASMEHOM S PSOM VILIJEM - OBVEZNE PRIJAVE
(NIKA WEIFFENBACH)*

vsako sredo • Kulturni dom Železniki, od 18. do 20. ure

Petek, 5., 12., 19. in 26. 1. 2018 • Krajevna knjižnica Železniki,
od 17. do 19. ure

OB PUNKLU SE DOBIMO
Turistično društvo Železniki, T: 031 876 535
Petek, 15. 12. 2017 • Dvorana na Češnjici, ob 20. uri
SKEČOHOLIKI
Špas teater T: 040 333 339, 041 805 484 Tomaž Demšar
Sobota, 16., 23. in 30. 12. 2017 • Smučišče Soriška planina, od 17. do 19. ure
NOČNO SANKANJE
TC Soriška planina d.o.o., T: 040 565 891, info@soriška-planina.si
Ponedeljek, 18. 12. 2017 • Športna dvorana Železniki, ob 19. uri
ŠPORTNIK LETA OBČINE ŽELEZNIKI
Javni zavod Ratitovec, T: 04 51 00 410
Sreda, 20. 12. 2017 • Krajevna knjižnica Železniki, ob 17. uri
URA PRAVLJIC: KO PRIDE ZIMA (TATJANA ŠMID)*
Sreda, 20. 12. 2017 • Krajevna knjižnica Železniki, ob 20. uri
POGOVOR O KNJIGI: KAZURO ISHIGUO; NE ZAPUSTI ME NIKDAR (BRALNA SKUPINA ŽELEZNIKI JANJA GARTNER)*
Četrtek, 21. 12. 2017 • Krajevna knjižnica Železniki, od 17. do 19. ure
ŠAHOVSKE URICE*
Sobota, 23. 12. 2017 do ponedeljka, 1. 1. 2018 • Smučišče Soriška planina
PRAZNIČNA ANIMACIJA ZA OTROKE
TC Soriška planina d.o.o., T: 040 565 891, E. ninamozina@yahoo.com

ŠAHOVSKE URICE*
Sreda, 10. 1. 2018 • Krajevna knjižnica Železniki, ob 17. uri
URA PRAVLJIC (TATJANA BERTONCELJ)*
Sobota, nedelja, 13., 14. 1. 2018 • izpred bazena v Železnikih, ob 00. uri
19. REKREATIVNI POHOD ŽELEZNIKI – RATITOVEC - DRAŽGOŠE
Planinsko društvo za Selško dolino Železniki, T: 031 613 426,
E: lotric.lojze@gmail.com
Nedelja, 14. 1. 2018 • Dražgoše, pri spomeniku dražgoške bitke
DRAŽGOŠE 2018 »PO STEZAH PARTIZANSKE JELOVICE«
ZB NOB Škofja Loka
Torek, 16., 23. in 30. 1. 2018 • Krajevna knjižnica Železniki, ob 18. uri
DELAVNICA VEZENJA ZA OTROKE (DAMJANA KAPLJA)*
Sreda, 17. 1. 2018 • Krajevna knjižnica Železniki, ob 17. uri
URA PRAVLJIC (TATJANA ŠMID)*
Četrtek, 18. in 25. 1. 2018 • Krajevna knjižnica Železniki, ob 18. uri
DELAVNICA VEZENJA ZA ODRASLE (DAMJANA KAPLJA)*
Sobota, 20. 1. 2018 • Kulturni dom Železniki
ZA NACIONALNI INTERES - SATIRIČNA KOMEDIJA (AVTOR TONE PARTLJIČ)
KUD France Koblar, T: 031 564 545
Sreda, 24. 1. 2018 • Krajevna knjižnica Železniki, ob 17. uri

Torek, 26. 12. 2017 • Selca, ob 10. uri

LUTKOVNA DELAVNICA: SNEŽINKA TINKA (DRAGICA TOPLIŠEK TUŠAR)*

ŠTEFANOV SEJEM
Turistično društvo Selca, T: 031 378 751 E: tdselca@gmail.com

Sreda, 24. 1. 2018 • Krajevna knjižnica Železniki, ob 20. uri

Torek, 26. 12. 2017 • Športna dvorana Železniki, ob 17. uri

POGOVOR O KNJIGI: NOAH CHARNEY; SLOVENOLOGIJA (BRALNA SKUPINA ŽELEZNIKI JANJA GARTNER)*

BOŽIČNO NOVOLETNI KONCERT PRIJATELJI, OSTANIMO PRIJATELJI
Pihalni orkester Alples Železniki, T: 031 270 537 E: poalples@gmail.com

Petek, 26. 1. 2018 • Dvorana na Češnjici, ob 20. uri

Nedelja 31. 12. 2017 • Smučišče Soriška planina, Gostišče Brunarica,
ob 17. uri

Restavracija Lušina, T: 041 825 292, E: pijar@pijar.si

SILVESTROVANJE NA SORIŠKI PLANINI
TC Soriška planina d.o.o., T: 040 565 891, info@soriška-planina.si

Nedelja, 28. 1. 2018 • Kulturni dom Železniki

Ponedeljek, 1. 1. 2018 • odhod izpred pošte v Selcih ali izpred bara v
Dolenji vasi, ob 18. uri

ČAKALNICA – SMRTNO RESNA KOMEDIJA Z JANEZOM HOČEVARJEM
RIFLETOM IN LADOM BIZOVIČARJEM

ZA NACIONALNI INTERES - SATIRIČNA KOMEDIJA (AVTOR TONE PARTLJIČ)
KUD France Koblar, T: 031 564 545

BAKLADA
Turistično društvo Selca, T: 031 378 751 E: tdselca@gmail.com

Sreda, 31. 1. 2018 • Krajevna knjižnica Železniki, ob 17. uri

Sreda, 3. 1. 2018 • Krajevna knjižnica Železniki, ob 17. uri

Četrtek, 1. in 15. 2. 2018 • Krajevna knjižnica Železniki, ob 18. uri

DELAVNICA ZA SPRETNE PRSTE: (SAŠA AMBROŽIČ)*

DELAVNICA VEZENJA ZA ODRASLE (DAMJANA KAPLJA)*

URA PRAVLJIC (TATJANA ŠMID)*
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Petek, 2., 9., 16., in 23. 2. 2018 • Krajevna knjižnica Železniki,
od 17. do 19. ure
ŠAHOVSKE URICE*
Torek, 6. in 20. 2. 2018 • Krajevna knjižnica Železniki, ob 18. uri
DELAVNICA VEZENJA ZA OTROKE (DAMJANA KAPLJA)*
Sreda, 7. 2. 2018 • Krajevna knjižnica Železniki, ob 17. uri
DELAVNICA ZA SPRETNE PRSTE: (SAŠA AMBROŽIČ)*
Četrtek, 8. 2. 2018 • Trg pred plavžem, ob 18. uri
5. JAVNO KOVANJE PESMI: PRED PLAVŽEM
MI PESEM POVEJ
Muzejsko društvo Železniki, T: 04 51 47 356
Sobota, 10. 2. 2018 • Igrišče na Zalem Logu, ob 15. uri
OTROŠKI PUSTNI KARNEVAL
Kulturno turistično društvo Zali Log, T: 031 856 968
Sreda, 14. 2. 2018 • Krajevna knjižnica Železniki, ob 17. uri
URA PRAVLJIC (TATJANA BERTONCELJ)*
Četrtek, 15. 2. 2018 • Krajevna knjižnica Železniki, ob 17. uri
BEREMO Z NASMEHOM S PSOM VILIJEM OBVEZNE PRIJAVE (NIKA WEIFFENBACH)*

V Pravljični deželi
Gorajte letos smrkci
Brezplačne predstave bo možno obiskati
med 18. in 28. decembrom. Po polurni
predstavi se bo pravljičnim likom
pridružil Dedek Mraz.
DANICA KODREŽ, VODJA PROJEKTA
V gozdičku v Gorajtah pri Škofji Loki bo letos v predbožičnem
času že osmič zapored oživela Pravljična dežela Gorajte. Zablestela bo v povsem novi preobleki, saj so se v njej naselili
smrkci. V gobah velikankah so si uredili lična domovanja
in se popolnoma udomačili v Pravljični deželi Gorajte. Odlično se počutijo, le Gargamel jim občasno ponagaja, tako kot
to pač zna le on. Tudi zbirno mesto za obiskovalce bo letos
pomaknjeno v samo pravljično deželo. Zbrali se bomo pred
hrastom Modrecem in se točno ob uri skupaj podali na polurno popotovanje po deželi pravljic. Smrkcem bomo pomagali ukaniti nadležnega Gargamela in rešiti še marsikatero
zagato. Uff, kako smrkastično zabavno bo!

Sreda, 21. 2. 2018 • Krajevna knjižnica Železniki, ob 17. uri
URA PRAVLJIC (TATJANA ŠMID)*
Sreda, 28. 2. 2018 • Krajevna knjižnica Železniki, ob 17. uri
LUTKOVNA DELAVNICA (DRAGICA TOPLIŠEK TUŠAR)*
Sreda, 28. 2. 2018 • Krajevna knjižnica Železniki, ob 20. uri
POGOVOR O KNJIGI (BRALNA SKUPINA ŽELEZNIKI
JANJA GARTNER)*
Petek, 2., 9., 16. in 23. 3. 2018 • Krajevna knjižnica Železniki,
od 17. do 19. ure
ŠAHOVSKE URICE*
Sreda, 7. 3. 2018 • Krajevna knjižnica Železniki, ob 17. uri
DELAVNICA ZA SPRETNE PRSTE: (SAŠA AMBROŽIČ)*
Sobota, 10. 3. 2018 • odhod izpred pošte v Železnikih, ob 6. uri
15. TURNI SMUK IN 12. POHOD S KRPLJAMI SORIŠKA
PLANINA – RATITOVEC – PRTOVČ
Planinsko društvo za Selško dolino Železniki, T: 031 613 426,
E: lotric.lojze@gmail.com
Sreda, 14. 3. 2018 • Krajevna knjižnica Železniki, ob 17. uri
URA PRAVLJIC (TATJANA BERTONCELJ)*
Četrtek, 15. 3. 2018 • Krajevna knjižnica Železniki, ob 17. uri
BEREMO Z NASMEHOM S PSOM VILIJEM - OBVEZNE PRIJAVE
(NIKA WEIFFENBACH)*

*Informacije o prireditvah v Krajevni knjižnici Železniki so na voljo na telefonski številki 04 51 01 490 in e-naslovu zelezniki@knjiznica-skofjaloka.si.

Predstave se bodo vrstile vsak dan med 18. in 28. decembrom
ob 15. in 17. uri, z izjemo božiča, 25. decembra, ko bo tudi Pravljična dežela Gorajte počivala.
Po polurni predstavi se bo pravljičnim likom pridružil Dedek
Mraz, ki bo obdaril otroke in jih povabil na že tradicionalno
čajanko s piškoti.
Vabilo za otroka in navodila za obdarovanje Dedka Mraza najdete na spletni strani www.pravljicnadezela-gorajte.
si. Tisti, ki darila iz kakršnegakoli razloga ne boste imeli s
seboj, ga lahko za simbolično ceno dobite tudi v Pravljični
deželi Gorajte.
Predstave so brezplačne in bodo potekale ob vsakem vremenu, zato se toplo oblecite in primerno obujte. Dosledno upoštevajte red v pravljični deželi. Pa ne pozabite – predstave so
namenjene predvsem otrokom, zato je prav, da jim damo
prednost in jim ne zakrivamo pogleda. Dajmo jim priložnost,
da doživijo pravljično deželo v vsej njeni čarobnosti!
Obisk Pravljične dežele se iz leta v leto povečuje, lani smo
zabeležili okoli 15 tisoč obiskovalcev. Pri izvedbi projekta sodelujejo tudi prostovoljci iz občine Železniki.

LOTRIČ D.O.O., SELCA 163, SELCA

DOMEL, D.O.O., OTOKI 21, ŽELEZNIKI

