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ANA ŠUBIC

• Odločili ste se, da boste prostorsko sti-
sko v Vrtcu Železniki rešili z nakupom 
stanovanjske hiše v neposredni bližini, 
tik za šolo. Lahko poveste kaj več o tem?
"Pregledali smo več možnosti, kot najbolj 
verjetni sta se sprva kazali lokaciji za 
šolsko telovadnico v Selcih in v mansar-
di OŠ Železniki, pri čemer nas je ravna-
telj opozoril, da bo z letom 2020 premalo 
prostora v šoli, ker pričakujejo večjo ge-
neracijo, poleg tega pa bi morali rekon-
struirati streho, kar bi po grobi oceni 
skupaj z ureditvijo vseh prostorov stalo 
od štiristo do petsto tisoč evrov. Vesel 
sem, da se nam je prav v tem času po-
nudila možnost odkupa hiše za šolo, saj 
se je lastnica odločila, da jo proda. Cena 
120 tisoč evrov se mi zdi sprejemljiva. Gre 
za objekt velikosti deset krat devet me-
trov in 1118 kvadratnih metrov zemljišča. 
Letos bomo uredili pritlični del za eno-
to nižjega starostnega obdobja. Ocenju-
jemo, da bodo tlaki, nova okna, preboji 
sten in elektroinštalacije stali okoli 52 
tisoč evrov, 27 tisoč pa bo potrebnih še za 
opremo. Prihodnje leto pa načrtujemo še 
obnovo zgornjega dela objekta."
• Boste prostore v pritličju uredili že 
do začetka novega šolskega leta?
"Potrudili se bomo, da bo tako. V pri-
tličju bo ena skupina otrok, prihodnje 
leto pa nameravamo urediti prostore za 
drugo skupino v mansardi."
• Skupaj z državo pa se boste lotili sa-
nacije obsežnega plazu v Dražgošah ...
"Gre za obsežen plaz, ki ogroža šest hiš 
skupaj z gospodarskimi in pomožnimi 
objekti v zahodnem delu Dražgoš, pa 
tudi tri občinske ceste. Raziskave so po-
kazale, da so premiki tal vidni na dol-

žini tristo metrov in širini 150 metrov. 
Domačini so tam že nekaj časa opažali 
razpoke na hišah in škarpah, najhujše 
pa so nastale konec lanskega aprila ob 
močnem deževju. Sanacijo tega plazu 
smo uvrstili na vrh prioritetne liste, ki 
smo jo predložili sektorju za odpravo 
posledic naravnih nesreč na okoljskem 
ministrstvu, kjer so se odločili, da bodo 
plaz sanirali. Prvotne ocene so bile, da 
bo sanacija stala milijon evrov, po opra-
vljenih vrtinah in popisu del pa je neto 
vrednost narasla na 1,3 milijona evrov. 
To bo prispevala država, občina pa bo po 
trenutnih predvidevanjih morala zago-
toviti 360 tisoč evrov za DDV, projekte 
in nadzor. Gre za precejšen znesek, a v 
primeru ogroženosti hiš ne gre okleva-
ti. Upali smo sicer, da bomo investici-
jo lahko razdelili na dve leti, a to žal ni 
bilo možno, zato jo bomo v celoti izvedli 
letos. Predvidene so štiri sidrane pilotne 

stene v dolžini petdeset, štirideset, 117 in 
52 metrov. Javni razpis smo že objavili, 
odprt bo do 22. junija."
• Z zadnjim rebalansom ste predvi-
deli tudi denar za sanacijo plazu na 
lokalni cesti na Prtovč … 
"Res je. Projekt za ta plaz je pripravljen 
že dolgo, od leta 2008 ali 2009. Ves čas 
smo prosili državo za sanacijo, letos pa 
se je končno pokazala priložnost zanjo. 
Gre za plaz, ki je povzročil veliko raz-
poko na škarpi pod cesto in jo s pomi-
kanjem še povečuje. Zdi se mi prav, da 
ponujeni državni denar v višini 112 tisoč 
evrov sprejmemo in dodamo zraven še 
dobrih trideset tisoč evrov lastnih sred-
stev, da sanacijo izpeljemo." 
• Investicija v ureditev Poslovne cone 
Alples se je že začela, najprej z obno-
vo vodovoda v coni, ta teden pa tudi z 
urejanjem križišča. Kako bo investici-
ja potekala v nadaljevanju? 

Prav je, da sprejmemo ponujeni državni denar
Župan Anton Luznar o občinskih investicijah, reševanju prostorske stiske v Vrtcu 
Železniki z odkupom bližnje hiše, pridobivanju zemljišč za poplavno varnost,  
ki so se ga izvajalci lotili precej nerodno ...

Anton Luznar
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"Naj povem, da je vodovod na trasi od križišča do začetka stavbe 
Češnjica 48 že obnovljen, sedaj pa dela potekajo v coni od Me-
borja do Gateja in mimo Toplarne do Veslesa in Špika. Te dni se 
začenja še urejanje slabo preglednega križišča ob uvozu v cono. 
Podrli bomo oporni zid med obema dovoznima cestama, ki se 
sedaj vzporedno navezujeta na regionalno cesto. Ob uvozu v 
cono bomo z 'otokom' ločili vozna pasova. Ob podjetju Alples bo 
v smeri proti parkiriščem zgrajen nov oporni zid, ki bo služil no-
vemu uvozu do parkirišč in objekta Češnjica 48. V križišču bomo 
sanirali celotno komunalno infrastrukturo: fekalno in meteor-
no kanalizacijo ter vodovod, elektroinštalacije, preplastili bomo 
regionalno cesto na tem delu. Poskrbeli bomo tudi za pločnike 
pred trgovino Tuš, bencinskim servisom in mimo gostinskega 
lokala. Tam parkirišč zaradi boljše preglednosti ob vključevanju 
na glavno cesto ne bo več, ostala pa bodo ob stavbi kmetijske 
zadruge. Cesto v cono bomo obnovili do odcepa za prvo ulico s 
stanovanjskimi hišami oz. še malo dlje – do objekta Češnjica 53. 
Prevoznost do podjetij bo omogočena ves čas gradnje, bo pa na 
regionalni cesti občasno polovična zapora. Investicija naj bi bila 
končana do konca septembra."
• Dotakniva se še ostalih občinskih investicij, ki jih izva-
jate v tem času ...
"O rekonstrukciji lokalne ceste Podlonk–Prtovč lahko povem, 
da je asfaltiranje zgornjega dela ceste predvideno do 20. junija, 
zatem pa bo sledila še rekonstrukcija križišča. Trajala naj bi do 
sredine julija, potem pa se bo izvajalec lotil rekonstrukcije do-

trajane ceste Tajnetova žaga–Potok. Od nedavnega se nadaljuje 
tudi gradnja pločnika v Dolenji vasi. Pretežen del investicije 
bo izveden ob polovični zapori, končana pa bo predvidoma do 
konca julija. Kanalizacija na Studenem je že zgrajena. V mi-
nulih dneh je potekal poskusni zagon črpališča, uporabniki pa 
se bodo v kratkem lahko začeli priključevati na kanalizacijsko 
omrežje. V Dašnici gradimo komunalno infrastrukturo. Fekal-
na in meteorna kanalizacija sta končani, trenutno gradimo 
vodovod, sledila bo še gradnja pločnika in cestne razsvetlja-
ve ter asfaltiranje površin. Rok za dokončanje je 20. julij. Na 
Racovniku bomo čez 14 dni začeli s polaganjem kock na obeh 
straneh ceste, ki jo bomo na koncu preplastili še s finim asfal-
tom. Obnova zunanjosti plavža pa je že pri koncu, tako da bo 
letošnje Čipkarske dneve pričakal v lepši podobi." 
• Poplavna varnost je še vedno ena ključnih zadev za Žele-
znike. Se je od marčevske predstavitve projektov občanom 
kaj premaknilo?

"Kot so napovedali, so začeli postopke pridobivanja služno-
sti in odkupov zemljišč, a so se tega lotili zelo nerodno. Na 
predstavitvi projekta smo se menili, da bodo občane po po-
sameznih odsekih vabili na predstavitve, a so jim samo po-
slali obvestila z majhnimi skicami ter začrtali območje DPN, 
ponekod tudi na terenu s količki in mejniki. Ljudem niso kaj 
dosti povedali. O tem, kako bi morali odkupi potekati, smo se 
dogovarjali s predstavniki ministrstva za okolje in direkcijo 
za vode. Slednja je za izvedbo izbrala izvajalca, ta pa naprej 
podizvajalca, ki očitno o naših dogovorih ni vedel kaj dosti ali 
pa jih je preslišal. To je povzročilo nekaj slabe volje, še zlasti 
pri občanu, ki so mu s količki označili tudi del zemljišča, na 
katerem še nikoli ni bilo vode, in celo dostopno pot do hiše. 
Zaradi takšnega pristopa do občanov smo se pritožili, tako 
da je sedaj vse skupaj malo potihnilo. V kratkem se moramo 
ponovno sestati z vodilnimi na direkciji za vode."
• Menite, da je še možno, da bi se gradnja začela še letos? 
"Če bi hoteli, bi lahko začeli graditi. V spodnjem delu bi po-
trebovali le delno gradbeno dovoljenje in dovoljenje lastnikov 
zemljišč za dostop do struge Sore za čas gradnje. Nismo priča-
kovali, da bodo določena zemljišča želeli odkupiti že na tem 
delu, saj bodo posegi večinoma v strugi. Po mojem mnenju so 
bili zapleti na tem spodnjem delu nepotrebni."

Plavž po obnovi zunanjosti kaže lepšo podobo. / Foto: Andrej Tarfila

V Dašnici že dober mesec gradijo komunalno infrastrukturo.  
Končali naj bi jo do 20. julija.

ANA ŠUBIC

V petek, 29. junija, ob 20. uri bo v športni dvorani v Železnikih slav-
nostna akademija ob občinskem prazniku s podelitvijo občinskih 
priznanj. Naziv častne občanke bodo podelili Jožici Rejec, plaketo 
občine bosta prejela Marjan Žitnik in Jože Prezl, priznanja za ži-
vljenjsko delo prostovoljcev pa Miran Benedičič, Janez Primožič in 
Valentin Kejžar. Priznanje za aktivno delovanje društev bosta prejeli 
Turistično društvo Davča in Športno kinološko društvo Železniki. Na 
slovesnosti, ki jo bo vodila Minca Rihtaršič, bodo nastopili Pihalni 
orkester Alples Železniki s solistko Tino Kamenšek in folklorna sku-
pina društva Sožitje iz Škofje Loke, učenci Glasbene šole Škofja 
Loka: violinistka Marija Šubic, baritonist Črt Vodopivec, sopranistka 
Klara Koder in pianist Jan Triler, ter otroci iz Vrtca Železniki.

Častna občanka bo Jožica Rejec
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Občinski svetniki so se ta mesec sreča-
li na 25. redni seji. Osrednja točka je bil 
sprejem drugega rebalansa proračuna. 
Prvega so sprejeli na aprilski seji, le me-
sec in pol kasneje pa je bilo treba prora-
čun znova spremeniti. Glavna razloga za 
to sta bila dražja sanacija plazu v Dra-
žgošah in nakup hiše za Osnovno šolo 
Železniki za potrebe vrtca. Vložek obči-
ne v sanacijo plazu so z 250 tisoč evrov 
povečali na 360 tisoč evrov, medtem ko 
bo država prispevala 1,3 milijona evrov. 
Z rebalansom so v proračun vnesli tudi 
145 tisoč evrov vredno sanacijo plazu pod 
cesto proti Prtovču, za katero pričakuje-
jo 112 tisoč evrov državnih sredstev. Z 80 
tisoč na 204 tisoč evrov so povečali tudi 
postavko za ureditev dodatnih prostorov 
Vrtca Železniki v hiši v neposredni bliži-
ni, tik za OŠ Železniki. Svetniki so potr-
dili tudi županov amandma, s katerim 
so zagotovili deset tisoč evrov za nakup 
šestine Groharjeve hiše v Sorici, saj Pošta 
Slovenije prodaja prostore nekdanje po-
slovalnice. Za obe nepremičnini bo obči-
na uveljavljala predkupno pravico.
Župan je z rebalansom predlagal tudi na-
jem dodatnega kredita v višini tristo tisoč 
evrov. Občinska finančnica Cirila Tušek 
je povedala, da se s tem že približujejo 
zakonsko dovoljeni meji zadolževanja in 
nimajo več kaj dosti rezerv. "Še v tem skli-
cu bomo sprejemali proračun za priho-
dnje leto, in predlagam, da se obvežemo, 
da prihodnje leto namenimo dvesto tisoč 
evrov za poplačilo enega od kreditov," je 
župan Anton Luznar dejal svetnikom. Ti 
so kljub dodatnemu zadolževanju reba-
lans soglasno podprli, saj so ugotavljali, 
da je omenjene investicije treba izpelja-
ti. Prihodki so se tako zvišali za 423 tisoč 
evrov na 8,2 milijona evrov, odhodkov pa 
naj bi bilo 9,3 milijona evrov oz. 723 tisoč 
več od načrtovanega. Proračunski pri-
manjkljaj bodo pokrili z ostankom sred-
stev na računu in kreditom.
Svetniki so se seznanili tudi s poročilom 
Toplarne za leto 2017. Lani so prodali 
10.368 Mwh toplotne energije, od tega 

dobro polovico gospodinjstvom, ostalo 
pa poslovnim in industrijskim odjemal-
cem. Septembra lani je prišlo do spre-
membe cene na fiksni in variabilni del, 
prejeli so štiri odpovedi odjemalcev. Med 
primerljivimi toplarnami je železnikar-
ska še vedno med najcenejšimi, če ne 
celo najcenejša, je na seji poročal Robert 
Ravnihar, predstavnik občine v nadzor-
nem svetu Toplarne. S prodajo toplote so 
lani ustvarili 682 tisoč evrov prihodkov, 
s prodajo elektrike pa 317 tisoč evrov. 
Skupno so ustvarili 1,1 milijona evrov 
prihodkov, čisti poslovni izid pa je zna-
šal dobrih pet tisoč evrov. Toplarna je v 
zadnjih osmih letih zadolženost v višini 
2,8 milijona evrov uspela prepoloviti, je 
razložil Ravnihar. Pa tudi da je toplovod 
v Dašnici približno upravičljiv, v Logu je 
nerentabilen, po analizah sodeč bi bila 
nerentabilna tudi investicija na Trnju 
in Racovniku. Po poteku pogodbe o sofi-
nanciranju proizvodnje električne ener-
gije leta 2021 toplarna pripravlja različne 
modele razvoja. "Osebno se zavzemam 
za bolj konzervativno varianto brez ve-
čjih vlaganj. Obstoječe kapacitete je treba 
izkoristiti, vzpostaviti poslovne kompen-

zacijske modele za fizične osebe in tako 
bo toplarna v službi ljudi in ne kapitala," 
pravi Ravnihar.
Zaradi uskladitve z zakonodajo so svetniki 
sprejeli tudi nov odlok o turistični in pro-
mocijski taksi v občini Železniki. Z januar-
jem 2019 bo treba začeti obračunavati tudi 
promocijsko takso, ki bo znašala 25 od-
stotkov turistične takse in bo namenjena 
sofinanciranju Slovenske turistične orga-
nizacije. Odlok po novem določa tudi, da se 
sredstva od turistične takse v celoti vrnejo 
v kraj, kjer so bila pobrana, da bodo lahko 
izboljšali infrastrukturo za turiste.

PARKOMAT NA PRTOVČU?

Svetniki so opravili tudi prvo obravnavo 
odloka o ureditvi mirujočega prometa v 
Občini Železniki. Problematika parkira-
nja obiskovalcev Ratitovca na območju 
Prtovča in bližnjih gozdnih prometnicah 
je namreč vse bolj pereča. Na predlog 
domačinov bi z omenjenim odlokom, 
če bo potrjen tudi v drugem branju, do-
ločili možnost uvedbe plačljivega parki-
ranja na javnem parkirišču na Prtovču, 
in sicer s postavitvijo parkomata. Na ne-

Dodatni denar tudi za plaz in nove prostore vrtca
Občinski svetniki so na junijski seji sprejeli že drugi rebalans proračuna in z novim 
odlokom o turistični taksi omogočili njeno vračilo v kraj, kjer je bila pobrana. Opravili 
so tudi prvo obravnavo odloka o ureditvi mirujočega prometa v občini Železniki, ki je 
nastal zaradi problematike parkiranja na Prtovču.

Hiša za OŠ Železniki, ki jo občina namerava odkupiti za potrebe širitve Vrtca Železniki.
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V začetku maja sta Policijsko veteransko društvo Sever Gorenjska in Občina Železniki od-
krila spominsko ploščo na stanovanjski hiši Jožeta Šturma v Logu, kjer je bilo v obdobju 
osamosvojitvene vojne v letih 1990 in 1991 tajno skladišče orožja in streliva takratnega 
oddelka milice v Železnikih. "Po več kot četrt stoletja smo se policijski veterani in nosilci 
lokalne samouprave oddolžili Jožetu Šturmu in njegovi družini za pogumno dejanje, ko je 
v usodnih in nevarnih časih dal na razpolago svojo nepremičnino za tajno skladišče orož-
ja," je poudaril slavnostni govornik Brane Virant, nekdanji komandir Postaje milice Škofja 
Loka in vodja škofjeloškega odbora Policijskega veteranskega društva Sever Gorenjska. 
Orožje Postaje milice Škofja Loka in njenih oddelkov so tedaj v popolni tajnosti hranili 
v šestih skrbno izbranih objektih na škofjeloškem območju. Jože Šturm je po besedah 
župana Antona Luznarja pokazal veliko domoljubje in prispeval pomemben kamenček v 
mozaiku osamosvajanja Slovenije: "Nase je prevzel veliko odgovornost ter izkazal izjemno 
hrabrost in pripadnost slovenskemu narodu." Navzoče je nagovoril tudi podpredsednik 
območnega združenja Zveze veteranov vojne za Slovenijo Škofja Loka Roman Cenčič.

Zahvala za pogum

Brane Virant, Jože Šturm in župan Anton Luznar / Foto: Primož Pičulin

 
 
 
 
 
  
 
   

kulturna prireditev ob dnevu državnosti 

slavnostni govornik: Pavel  Jereb, predsednik območnega združenja 

nastopajoči:  Kvartet Obzorje, umetniški vodja  Janez Triler, 

organizator: Občina Železniki in Kulturno društvo Scena 

23. junija 2018 ob 20. uri 
na Placu pred cerkvijo sv.  Antona 
(v primeru dežja v Kulturnem domu Železniki)  
ob 19. uri sv. maša za domovino 

Baletna šola Stevens, citrarka Teja Potočnik 

veteranov vojne za Slovenijo  –  Škofja Loka 
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davnem sestanku s prebivalci Prtovča, 
predstavniki Planinskega društva (PD) 
za Selško dolino in Lovske družine (LD) 
Železniki je bilo sicer dogovorjeno, da 
se za izboljšanje razmer parkiranja na 
izhodiščni točki za vzpon na Ratitovec v 
dogovoru med LD in PD uredijo dodatna 
parkirišča ob lovskem domu na Toli. Ob-
čina Železniki bo odkupila zemljišča za 
javno pot od Prtovča do lovskega doma, 
v nadaljevanju pa jo bo tudi asfaltirala. 
Namen odloka je dolgoročna ureditev 
mirujočega prometa na celotnem obmo-
čju občine, ne le na Prtovču.

JOBSTOV SKLAD 

Na zadnji seji občinskega sveta so po-
trdili tudi pravilnik o sofinanciranju 
izobraževanja nadarjenih mladih glas-
benikov in plesalcev – Jobstov sklad, ki 
so ga pripravili v sodelovanju z Glasbeno 
šolo Škofja Loka. Sredstva bo možno pri-
dobiti na podlagi javnega razpisa, letos 
pa so v občinskem proračunu zagotovili 
tisoč evrov. Svetniki so se tudi seznanili s 
programom dela in finančnim načrtom 
Javnega zavoda Ratitovec (JZR).
Poleg občinskih nagrajencev so potrdili 
tudi predstavnike občine v svetih treh 
zavodov za štiriletni mandat. Vinka Rov-
tarja so imenovali v svet Osnovne šole 
Jela Janežiča Škofja Loka, Branko Krek 
Petrina za članico sveta zavoda Osnovno 
zdravstvo Gorenjske in Petro Globočnik 
za članico sveta javnega zavoda Glas-
bena šola Škofja Loka. Že pred tem so 
svetniki na aprilski seji imenovali člane 
sveta JZR za obdobje 2018–2022. Predstav-
niki ustanoviteljice Občine Železniki so 
Boris Benedičič (predstavnik KS Žele-
zniki), Anže Kavčič (za področje športa), 
Mateja Markelj (muzejska dejavnost) in 
Julijana Prevc (turizem). Predstavniki 
uporabnikov in zainteresirane javnosti v 
svetu JZR pa so Boris Kavčič (šport), Rok 
Pintar (kultura), Marko Čenčič (turizem) 
in Matej Markelj (mladinske dejavnosti). 
Prav tako so svetniki imenovali novega 
predstavnika občine v nadzornem svetu 
Toplarne, in sicer Mohorja Marklja.

Zaradi rekonstrukcije bo na lokalni cesti 
Podlonk–Prtovč do 14. julija veljala popol-
na zapora, in sicer od ponedeljka do vključ-
no sobote, med 8. in 12. ter 13. in 17. uro.

Zapora ceste proti  
Prtovču
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OBČINA ŽELEZNIKI,  
LOŠKA KOMUNALA, D. D., ŠKOFJA LOKA

Poraba naravnih virov in dejstvo, da 
mnogo dragocenih surovin še vedno 
ne vračamo nazaj v proizvodne toko-
kroge, je velik okoljski in gospodarski 
problem. Na osnovi vse bolj gospo-
darnega načina ravnanja z odpadki 
in zagotovljene predhodne obdelave 
se količina odpadkov z območja obči-
ne Železniki, odložena na odlagališča, 
vsako leto zmanjša. Tudi ravnanje z 
biološkimi odpadki mora biti pravilno 
in gospodarno, da bo iz njih pridobljen 
uporaben kompost tako na domačem 
vrtu kot v skupni kompostarni.
Odlaganje kakršnihkoli biološko raz-
gradljivih odpadkov na bregove Selške 
Sore, Dašnice, Češnjice in drugih vo-
dotokov je negospodarno ravnanje, je 
prepovedano dejanje in je prekršek, za 
katerega je zagrožena visoka globa.
V celotni količini povzročenih odpad-
kov je biološko razgradljivih kuhinjskih 
odpadkov in zelenega vrtnega odpada 
(v nadaljevanju: biološki odpadki) sko-
raj ena tretjina. Način ravnanja z bio-
loškimi odpadki predpisuje Uredba o 
ravnanju z biološko razgradljivimi ku-
hinjskimi odpadki in zelenim vrtnim 
odpadom (UL RS, št. 39/2010).
Biološki odpadki so nadvse uporabna in 
koristna odpadna surovina, iz njih pri-
dobivamo dragoceno gnojilo – kompost. 
Zato jih ni dovoljeno in ni priporočljivo 
mešati z drugimi vrstami odpadkov. Z 
ločenim zbiranjem in kompostiranjem 
bioloških odpadkov prihranimo prostor 
na odlagališču za tiste vrste odpadkov, 
ki jih za zdaj še ni mogoče reciklirati ali 
kako drugače predelati, in preprečimo 
nastajanje za ozonsko plast zelo škodlji-
vega plina metana. Ker živimo v okolju, 
kjer je »biologije« na pretek, se večino-
ma sploh ne zavedamo, s kakšnim dra-
gocenim materialom smo tako rekoč z 
vseh strani obdarjeni.
Povzročitelj odpadkov mora biološke 
odpadke do hišnega kompostiranja ali 
do prepustitve izvajalcu zbiranja in od-
voza hraniti ločeno tako, da se ne me-
šajo z drugimi vrstami odpadkov in da 

jih je možno kompostirati ali predelati.
Večstanovanjski objekti imajo večino-
ma na voljo samo vključitev v reden 
odvoz na skupno kompostarno, indi-
vidualni stanovanjski objekti pa imajo 
možnost (če želijo) lastnega komposti-
ranja svojih bioloških odpadkov na svo-
jem vrtu ali vključitev v reden odvoz na 
skupno kompostarno.

MINIMALNE ZAHTEVE ZA PRAVILNO 
HIŠNO KOMPOSTIRANJE:

1. Odpadki, primerni za kompostiranje, 
so zeleni vrtni odpad in kuhinjski od-
padki:
a. zeleni vrtni odpad: odpadno vejevje, 
trava, listje, stara zemlja lončnic, rože, 
plevel, gnilo sadje, slama, praprot, stelja 
malih rastlinojedih živali, lesni pepel;
b. kuhinjski odpadki: zelenjavni in sadni 
odpadki vseh vrst, jajčne lupine, kavna 
usedlina, filter vrečke, pokvarjeni pre-
hrambni izdelki, kuhani ostanki hrane.
Opomba: papirnati robčki, prtički in 
brisače ter olupki agrumov tudi sodijo 
med biološke odpadke, ki jih odlagamo 
v rjavo posodo, na domač kompostni 
kup pa ne (južno sadje je močno kemič-
no obdelano). Bolj mokre biološke od-
padke pred odložitvijo v rjavo posodo, da 
bo dalj časa ostala čista, lahko zavijemo 
v časopisni papir, papirnate vrečke ali 
posebne biološko razgradljive vrečke, 
izdelane iz koruznega škroba.
2. Odpadki, ki niso primerni za kompo-
stiranje, so vsi odpadki, ki se v okolju ne 
razgradijo, poslabšajo kakovost kompo-
sta in vsebujejo nevarne snovi: plastika, 
steklo, kovine, keramika, kosti, maščo-
be, ostanki tekstila, vsebina vrečk za 
sesalce, zdravila, oblanci in žagovina 
obdelanega lesa, mačji in pasji iztrebki, 
plenice ...
3. Postavitev hišnega kompostnika: Za 
postavitev hišnega kompostnika na 
vrtu izberemo polsenčen ali senčen pro-
stor, zavarovan pred vetrom in lahko 
dostopen v vsakem letnem času. Hišni 
kompostnik naj ima neposreden stik 
s tlemi, naj bo z vseh strani primerno 
prezračen in naj bo primerno oddaljen 
od sosedovih oken in teras. Ta osnov-

na pravila so primerna za vse običajne 
sisteme, ne glede na to, ali so odprti, iz 
lesa ali žičnati, ali pa plastični zaprti hi-
šni kompostniki.
4. Tehnika pravilnega hišnega kompo-
stiranja: Osnovna plast iz zdrobljenih 
vej ali kakšnega drugega strukturne-
ga materiala poskrbi za dobro zrače-
nje od spodaj in preprečuje zastajanje 
vode. Za optimalen proces razkroja je 
pomembna zadostna ponudba kisika, 
ki jo dosežemo tako, da se suhi struk-
turni material (veje in zeleni obrez) in 
vlažni nestrukturni material (trava, 
listje, kuhinjski odpadki) vedno med 
seboj mešajo. Kuhinjske odpadke in 
ostanke hrane je treba takoj prekriti z 
listjem, zemljo, travo ali rahlo zagreb-
sti, da preprečimo neprijetne vonjave 
in ne privabljamo neželenih gostov, 
kot so glodavci ali ptiči. V procesu raz-
gradnje, ki poteka pri 50–60 stopinjah 
Celzija, mikroorganizmi, bakterije in 
glive iz bioloških odpadkov proizvajajo 
humus in hranilne snovi, za kar po-
trebujejo določeno vlago. V času daljše 
poletne suše je priporočljivo kompostni 
kup vlažiti. Pri plevelu pazimo, da nam 
ne naredi semena, da nimamo kasnej-
ših težav, ko gnojimo z domačim kom-
postom.
Ko je hišni kompostnik poln oziroma po 
približno pol leta, njegovo vsebino pre-
ložimo. S tem ga prezračimo in pospeši-
mo razkroj. Dozorel kompost presejemo 
s sitom z odprtinami 15 do 20 mm, pre-
ostanek uporabimo za nadaljnji razkroj 
kot strukturni material.
Na trgu je veliko različnih kompostni-
kov: lesenih, kovinskih ali iz umetnih 
materialov. Treba je dobro pretehtati, 
kakšnega potrebujemo, pri izbiri je tre-
ba upoštevati še estetiko, da ne bo ravno 
kompostnik kazil videza celotnega vrta.
Eno od pravil pri kompostiranju na do-
mačem vrtu je, da kompostni kup ni 
»odlagališče« bioloških odpadkov. Tudi 
pri lastnem kompostiranju nastanejo 
stroški, brez volje in vloženega dela pa 
iz odpadkov ne bo kar sam od sebe na-
stal kompost.
Povzročitelji bioloških odpadkov na ob-
močju naselij Železniki, Studena, Selc 

Ravnanje z biološko razgradljivimi kuhinjskimi  
odpadki in zelenim vrtnim odpadom na območju 
občine Železniki



in Dolenje vasi, ki nimajo možnosti 
ali ne želijo sami kompostirati, imajo 
možnost prepuščanja tovrstnih odpad-
kov izvajalcu zbiranja in odvoza odpad-
kov. Skladno z določili Odloka o načinu 
opravljanja obvezne lokalne gospodar-
ske javne službe ravnanja s komunal-
nimi odpadki v občini Železniki (UL RS, 
št. 36/12) in Tehničnega pravilnika (UL 
RS, št. 22/13 in 22/17) se biološke odpad-
ke zbira v posodah rjave barve, volu-
mna 120, 240 ali 770 litrov. Redni odvoz 
na območju občine Železniki je enkrat 
tedensko (vsako sredo). Biološki od-
padki v tipiziranih posodah morajo biti 
na prevzemnem mestu pripravljeni na 
dan odvoza do šeste ure zjutraj. Pre-
vzemno mesto je ob pločniku oziroma 
ob cesti, po kateri poteka reden odvoz, 
oziroma je od ceste lahko oddaljeno 
največ pet metrov, vendar na vidnem 
mestu s ceste. Med dostopno cesto in 
prevzemnim mestom ne sme biti teh-
ničnih oziroma fizičnih ovir (neutrjena 
površina, velik naklon, stopnice, zidovi, 
ograje, žive meje, parkirana vozila ...), 
da je možna neovirana dostava opreme 
s prevzemnega mesta do mesta pra-
znjenja in nazaj.
Nadaljnje ravnanje z zbranimi biolo-
škimi odpadki: pravilno ločeno zbrane 
biološke odpadke odvažamo na sku-
pno kompostarno, kjer iz njih pridelajo 
kompost.
Drugi pogoji za prepuščanje bioloških 
odpadkov: cena za zbiranje, kompo-
stiranje in najem posode (z DDV) je za 
120-litrsko posodo 13,32 evra na mesec, 
za 240-litrsko posodo 26,27 evra na me-
sec. Če je za posamezno individualno 
stanovanjsko hišo posoda prevelika, je 
možna uporaba skupne posode za več 
uporabnikov in delitev stroškov.
Zavedati se moramo, da če imamo na 
vrtu živo mejo, sadno drevje, okrasno 
grmičevje itd., nam bodo nastajali tudi 
biološki odpadki, za katere je (bo) treba 
ustrezno poskrbeti, s katerimi je nekaj 
dela in tudi stroškov. Debelejše kose je 
najbolje porabiti za kurjavo – doma ali 
pa jih ponudimo sosedom ali znancem, 
saj se veliko ljudi še vedno ogreva na 
trda goriva. Vejevje je možno porabiti za 
izdelavo butar za kurjavo. Les in vejevje, 
razžagano na primerno dolžino, lahko 
brezplačno oddate v Toplarni Železniki 
v delovnem času.
Domač kompost je daleč najbolj kvalite-
tno gnojilo – boljše kot kupljen kompost 
in brez težkih kovin, ki so v mineralnih 
gnojilih. Da, v mineralnih gnojilih so 

poleg koristnih mineralov tudi težke 
kovine, pa jih nekateri tako brezskrbno 
trosijo po svojih vrtovih. Malo truda in 
vloženega dela in doma pridelamo naj-
boljše gnojilo, ki sploh obstaja.
Zaradi opaženega pogostega odlaganja 
bioloških odpadkov na bregove vodo-
tokov in v vodototoke bo komunalni 
inšpektor spet poostril nadzor na tem 
področju. Najbolj pogosto je opaženo ne-
dovoljeno odlaganje v Dašnico, Češnjico, 
Selško Soro in tudi v druge vodotoke. Za 
tak prekršek je zagrožena globa štiristo 
evrov. Spremenite ta način ravnanja z 
biološkimi odpadki v bolj gospodarne-
ga, bolj okolju primernega.

OBČINA ŽELEZNIKI

OBVESTILO
Obveščamo vas, da je na spletni strani Občine Železniki objavljen

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje obnove sakralne stavbne dediščine v občini  

Železniki za leto 2018. 

Vsebina javnega razpisa in razpisne dokumentacije je na voljo na spletni strani Obči-
ne Železniki www.zelezniki.si pod rubriko OBVESTILA IN OBJAVE/Razpisi in javna na-
ročila ter v sprejemni pisarni Občine Železniki (kontakt: Martina Logar, 04/500 00 15). 
Rok za oddajo prijav je najpozneje do vključno 20. 7. 2018.

Mag. Anton Luznar, župan
 

OBČINA ŽELEZNIKI

OBVESTILO
Obveščamo vas, da je na spletni strani Občine Železniki objavljen

JAVNI  RAZPIS
o dodeljevanju nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo malih komunalnih 

čistilnih naprav v občini Železniki za leto 2018. 

Vsebina javnega razpisa in razpisne dokumentacije je na voljo na spletni strani Ob-
čine Železniki www.zelezniki.si pod rubriko OBVESTILA IN OBJAVE/Razpisi in javna 
naročila ter v sprejemni pisarni Občine Železniki (kontakt: Saša Lazar, 04/500 00 22). 
Rok za oddajo vlog je najpozneje do vključno 28. 9. 2018 do 12. ure.

Mag. Anton Luznar, župan
      

OBČINA ŽELEZNIKI
OBVESTILO

Obveščamo vas, da je na spletni strani Občine Železniki objavljen

JAVNI RAZPIS
finančnih sredstev za spodbujanje razvoja malega gospodarstva v občini  

Železniki za leto 2018. 

Vsebina javnega razpisa in razpisne dokumentacije je na voljo na spletni strani Ob-
čine Železniki www.zelezniki.si pod rubriko OBVESTILA IN OBJAVE/Razpisi in javna 
naročila ter v sprejemni pisarni Občine Železniki (kontakt: Valerija Štibelj, 04/500 00 
23). Rok za oddajo prijav je najpozneje do vključno 28. 9. 2018.

Mag. Anton Luznar, župan
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Konjeniški klub Ratitovec vabi na Veliko 
konjeniško prireditev v Dolenji vasi, ki bo 
potekala v nedeljo, 17. junija, po 13. uri. 
Tekmovalci, običajno jih je od dvajset do 
25, se bodo tudi letos pomerili v šestih ka-
tegorijah, letos pa bodo prvič pripravili tudi 
kasaške dirke s poniji. Potekal bo tudi pe-
ster spremljevalni program, za otroke bodo 
pripravili jahaje, kotiček z domačimi mali-
mi živalmi in ustvarjalne delavnice ... Sledi-
la bo še veselica z ansamblom Kvartet za 5.

V nedeljo konjeniška 
prireditev
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ANA ŠUBIC, FOTO: GORAZD KAVČIČ

Petnajstega maja je minilo dvajset let 
od ustanovitve podjetja Domel Holding, 
ki je bilo na ta dan leta 1998 vpisano v 
sodni register. Družba pooblaščenka je 
odigrala ključno vlogo pred grožnjo so-
vražnega prevzema s strani Domelove-
ga največjega konkurenta na trgu sesal-
nih enot, je ob jubileju poudaril direktor 
Domela Zvone Torkar. Zaradi pristopa 
večine zaposlenih in upokojencev je 
Domel Holding ob ustanovitvi imel več 
kot 1300 lastnikov in 42,12-odstotni la-
stniški delež Domela, do stoodstotnega 
lastništva pa so prišli leta 2009. Danes 
je 630 lastnikov, struktura se spreminja 
zaradi upokojevanja. Število zaposlenih, 
ki so tudi lastniki, upada; trenutno jih 
je okoli trideset odstotkov. "Na dolgi rok 
se bo osnovno razumevanje lastništva 
zagotovo spremenilo. Za zdaj ne vidimo 
večjih potreb po spremembah, lastni-
ška struktura je stabilna. Z ustrezno 
dividendno politiko moramo lastnike 
obdržati zadovoljne, da bodo sledili naši 
filozofiji, ki je bila zgrajena na lokalni 
vpetosti. Kompromis med pričakovanji 
po dividendi in zagotavljanjem kvali-
tetnih delovnih mest na drugi strani je 
bil pri zdajšnjih lastnikih vedno zasto-
pan. Treba bo graditi, da bo ta vrednota 
ostajala tudi v prihodnje," je dejal pred-
sednik uprave podjetja Domel Holding 
Matjaž Čemažar. 
Skupina Domel ima na petih lokaci-
jah že 1370 zaposlenih, od tega 1292 v 
Sloveniji, preostale pa na Kitajskem. 
Leto 2017 je bilo že četrto leto zapored 
v znamenju velike rasti. Prihodki od 
prodaje so lani zrasli za 14 odstotkov: v 
Sloveniji so znašali 134,4 milijona in na 
Kitajskem 8,1 milijona evrov. Ustvarili 
so 9,8 milijona evrov čistega dobička, 
kar je največ doslej. Letos se po bese-
dah Čemažarja nadaljuje trend lanske 
rasti, ki jo utegnejo do konca leta celo 
preseči. Rast je bila lani predvsem na 
novih programih: na elektronsko ko-
mutiranih motorjih in komponentah, 
ki se izdelujemo na novi lokaciji na 
Trati. Prihodki od prodaje osnovnega 
programa sesalnih enot so lani zrasli 

za deset odstotkov in v celotni struk-
turi prihodkov predstavljajo štiridese-
todstotni delež, medtem ko je pred de-
setletjem ta znašal skoraj 85 odstotkov. 
Kot zanimivost: v Domelu so doslej iz-
delali že več kot 130 milijonov motor-
jev. "Če bi jih postavili enega za drugim, 
bi pokrili celotno pot iz Železnikov do 
naše lokacije na Kitajskem – okoli 15 ti-
soč kilometrov," je ponazoril Čemažar.
Po njegovih besedah je zelo rastoče tudi 
področje baterijskih aparatov – tako pri 
vrtni opremi kot tudi sesalni tehniki, 
kjer so dodali novo produktno skupino 
motorjev, napajanih z baterijami. "Zelo 
pomembno postaja področje avtomo-
bilske tehnologije, vstopamo v različne 
segmente, večinoma vezane na elektri-
fikacijo avtomobilov. Prav v teh mese-
cih smo lansirali nov izdelek, motor za 
pralni stroj, ki ga proizvajamo za Gore-
nje," je pojasnil Čemažar.
Njihov glavni trg je nemški, ki pa že na-
kazuje signale, da se rast umirja. Prav 
zato še posebno skrbno spremljajo do-
gajanje v nemški industriji, predvsem 
avtomobilski, pravi Čemažar: "Čeprav 
želimo izrabiti čim več priložnosti na 
trgu, moramo ostati realni in pripra-

vljeni na obdobje, ko rasti ne bo več."
Velika rast pa je v zadnjih letih prive-
dla tudi do potrebe po novih prostorih. 
V začetku leta 2016 so kupili kompleks 
nekdanjega LTH v Škofji Loki, kjer so že 
v drugi polovici leta začeli prva proizvo-
dna dela. Investicija v obnovo in nakup 
lokacije je bila 13 milijonov evrov. Kljub 
prvotnim pomislekom je danes 13 tisoč 
kvadratnih metrov proizvodnih površin 
že zasedenih. Na Trati, kjer izdelujejo 
komponente za elektromotorje ter delu-
je nov oddelek za avtomatizacijo in digi-
talizacijo proizvodnje, je 250 zaposlenih, 
od tega vsaj sedemdeset na novo.
Lani so imeli 174 novih zaposlitev. "Pri 
tej konjunkturi je zelo težko pridobivati 
kader. Lani smo štipendijsko politiko še 
povečali, štipendirali smo 89 študentov 
in dijakov. Izobraževanje ob delu smo 
omogočili 65 sodelavcem. Že nekaj let 
pa imamo organizirano tudi Domelovo 
akademijo, kjer izobražujemo ključne 
kadre za vodstvena in vodilna mesta," 
je razložil Torkar. Povedal je tudi, da so 
lani zaposlenim izplačali maksimalni 
regres in štiristo evrov bruto božičnice, 
januarja letos pa še 1600 evrov nagrade 
iz poslovanja.

Ob jubileju odprli nove prostore na Trati
V Domelu so maja zaznamovali dvajseto obletnico ustanovitve družbe pooblaščenke, 
ki ima danes 630 lastnikov, in uradno odprli novo proizvodno halo na Trati v Škofji Loki. 

Na Trati izdelujejo tudi nov motor za Gorenjev pralni stroj. 
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ODPRT NOV JAVNI RAZPIS  
ZA KREDITIRANJE MALEGA 

GOSPODARSTVA IN DOPOLNILNIH 
DEJAVNOSTI

Obveščamo vas, da smo v okviru Kreditne sheme, v katero 
svoja finančna sredstva združujejo občine Škofja Loka, Gore-
nja vas - Poljane, Železniki in Žiri ter Območna obrtno-podje-
tniška zbornica Škofja Loka, odprli nov javni razpis za dolgo-
ročne in kratkoročne kredite, ki se dodeljujejo podjetjem in 
dopolnilnim dejavnostim na kmetijah iz že omenjenih občin.

Dolgoročni krediti se v okviru novega javnega razpisa do-
deljujejo za obdobje do 10 let, po obrestni meri 6-mesečni  
EURIBOR + 1,95 %.

Pridobite jih lahko za: 
• nakup stavbnega zemljišča in njegovo komunalno opremo, 
• nakup, graditev in adaptacijo poslovnih prostorov,
• nakup opreme in kmetijske mehanizacije.

Posamezen prosilec lahko v koledarskem letu po novem prido-
bi največ 100.000,00 EUR dolgoročnega kredita.

Prav tako so v okviru Kreditne sheme na voljo sredstva za 
kratkoročne kredite. Kratkoročni krediti so namenjeni financi-
ranju tekočega poslovanja. Po novem jih lahko do vrednosti 
50.000,00 EUR za obdobje do 1 leta pridobite po obrestni meri 
1,8 % nominalno. 

Za podrobnejše informacije se obrnite na Razvojno agencijo 
Sora, Poljanska c. 2, Škofja Loka, tel. št. 04 50 60 220.
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KRISTINA MIKLAVČIČ, RAZVOJNA AGENCIJA SORA

Maja je Razvojna agencija Sora organizirala senzorično ocenjevanje 
pekovskih, mlečnih in mesnih izdelkov na BC Naklo in ocenjevanje 
alkoholnih pijač ter sadnih in zelenjavnih izdelkov na Biotehniški 
fakulteti v Ljubljani. Rezultati ocenjevanje izdelkov s škofjeloškega 
območja so zdaj znani, in sicer od 24 vzorcev na BC Naklo le štirje 
niso prejeli priznanja za kakovost, na Biotehniški fakulteti pa je bilo 
nagrajenih 16 od skupno ocenjenih 17 vzorcev. Proizvajalci s Ško-
fjeloškega so za svoje izdelke prejeli 16 zlatih priznanj oz. dosegli 
takšno število točk članov ocenjevalnih komisij, ki potrjujejo najviš-
jo kvaliteto, 11 ocenjenih izdelkov je doseglo srebrno priznanje, 9 
izdelkov pa je pridobilo bronasto priznanje, kar še zadostuje zahte-
vani kvaliteti za vključitev v blagovni znamki Dedek Jaka in Babica 
Jerca – Naravni izdelki iz škofjeloških hribov. V občini Železniki živi 
in ustvarja nosilka dopolnilne dejavnosti Mojca Benedičič iz Mar-
tinj Vrha, ki je bila v sklopu vsakoletnega ocenjevanja deležna ne-
napovedane kontrole kakovosti, in z veseljem lahko sporočamo, da 
je njen pšenični mešani kruh dosegel zlato priznanje. Prejemnikom 
priznanj iskreno čestitamo in z veseljem potrjujemo dejstvo, da na 
lokalnem območju prevladujejo prehrambna živila in izdelki, ki jim 
glede kvalitete velja zaupati. 

Priznanje za kruh iz Martinj Vrha

www.niko.si

Z A P O S L I
RAČUNOVODJA  (m/ž)  

z višjo ali visoko izobrazbo  
ekonomske smeri in tremi leti  

delovnih izkušenj.

Poudarek dela je na nadzoru glavne  
knjige in knjiženju poslovnih dogodkov, 

obračunu proizvodnje, stroškovnem  
računovodstvu, pripravi računovodskih 

izkazov in poročil  
(statistika, Ajpes, DDPO).

Potrebno je poznavanje računovodske in 
davčne zakonodaje.

Če ste samozavestni, natančni,  
prilagodljivi in  zanesljivi ter izpolnjujete 

zgoraj omenjene pogoje,  
pošljite svojo ponudbo z dokazili  

do 20. 6. 2018  
na elektronski naslov: info@niko.si 

Za več informacij pokličite:  
04 51 17 725.



Tako odločitev, ali z zanimivim in v lokalnem okolju odlično sprejetim 
projektom Sredini prijetni popoldnevi velja nadaljevati, nikoli ni tež-
ka. Ves trud se poplača ob pogledu na kopico zadovoljnih otrok, ki 
nas z leta v leto na Rovnu obiščejo v vedno večjem številu. 

Kako se je začelo?
Na Rovnu smo se v sodelovanju z Društvom za turizem in šport Rovn 
Selca prvič družili že leta 2015. S skupnim znanjem, željami in inte-
resom smo omenjenega leta pripravili koncept brezplačnih in pouč-
nih delavnic za otroke – Sredini prijetni popoldnevi. Dogodek, ki je 
letos potekal že četrto leto zapored, je namenjen osnovnošolskim 
otrokom, starim od šest do dvanajst let, dobrodošli pa so tudi mlajši 
otroci v spremstvu staršev.

Kaj vse smo se skupaj naučili?
Do danes so mladi na več kot desetih delavnicah preizkusili svoje 
spretnosti v igrah z žogo (košarki, tenisu, rokometu, nogometu), pr-
stometu, starih vaških igrah, streljanju z lokom, premagovanju ovir, 
postavljanju bivakov, preživetju v naravi, izvajanju eksperimentov in 
lovu na zaklad. Spoznali so službe, ki skrbijo za našo varnost (NMP, 
gasilci, policaji, jamarji in gorski reševalci), pobliže pa so si lahko ogle-
dali tudi helikopter. 
V lanskem letu je bila rdeča nit delavnic okolje. Otroci so preko igre 
spoznali pravilno ločevanje odpadkov, pomembnost ohranjanja 
čebel in postopek pridelovanja medu ter preko lesene igre spomin 
spoznali drevesa in živali, ki predstavljajo pestrost slovenskih gozdov 
tako na genetski, vrstni in ekosistemski ravni. Na drugi delavnici so 
mladi spoznali različne živali, kot so papige, konj, kače, kuščarji in 
druge eksotične živali, ter se naučili pravilnega pristopa in ravnanja 
s psi. Najpogumnejši mladi so lahko pobožali ščurka, kuščarja in se 
slikali s pitonom okoli vratu. 

V znamenju športa, ustvarjalnosti in znanosti
Na prvem Sredinem prijetnem popoldnevu v letu 2018 so naši naj-
mlajši spoznavali šport na malo drugačen način. Preizkusili so se na 
Mini Planici, spoznali plezalne veščine v družbi Planinskega društva 
za Selško dolino Železniki, z AMD Zvezda sedeli v čisto pravem dir-
kalnem avtomobilu in se z Nino Trebec razmigali na jogi za otroke.

Prva junijska sreda je bila v znamenju ustvarjalnosti. Pod mentor-
stvom Kristine Thaler so mladi spoznavali najrazličnejše instrumente 
ter urili svoje glasilke. Tina Gradišar iz Centra arhitekture Slovenije jih 
je popeljala v vznemirljivi svet arhitekture. S pomočjo naravnih mate-
rialov so spoznavali zakonitosti statike in težnosti ter iz desk zgradili 
čisto pravi most (»Leonardov most«). V družbi gasilcev Prostovoljne-
ga gasilskega društva Selca so preizkusili svoje veščine rokovanja s 
cevjo za gašenje ter si pod mentorstvom Karmen Pogačnik in Eme 
Volčjak spekli okusen carski praženec oziroma šmorn.

Na zadnji delavnici v letošnjem letu so mladi spoznali, da je tudi 
znanost lahko zelo zabavna. V družbi Valentina Jesenka so se mnogi 
prvič srečali z učinki obogatene resničnosti, s pomočjo katere so na 
nov in privlačen način med drugim spoznali delovanje srca. Pod vod-
stvom Žige Lauseggerja in Klavdije Stropnik, profesorjev Šolskega 
centra Kranj, so mladi v elektrokemijski delavnici sestavljali galvan-
ske člene ter pokukali v svet programiranja. V družbi naših sodelavk 
in sodelavcev pa so spoznavali svet meroslovja. Preverili so, kakšna bi 
bila njihova masa v vesolju, ter preizkusili, ali so njihove glasilke lahko 
tako glasne kot motorna žaga.

Kako naprej?
Udeležba na delavnicah in odzivi okolja so vsekakor vzpodbudni, saj 
na delavnicah običajno (če nam le vreme ne ponagaja preveč) go-
stimo več kot 100 mladih. Aktivnosti bomo tako nadaljevali tudi v 
prihodnjih letih, saj nam radovednost otrok in zadovoljstvo njihovih 
staršev daje veliko motivacije za naše nadaljnje delo na področju 
družbene odgovornosti.

Se vidimo naslednje leto na že petih Sredinih prijetnih  
popoldnevih!
Več fotografij in video vsebino si lahko ogledate na spletni strani  
in Facebook profilu podjetja LOTRIČ Meroslovje.
Pripravila: Tatjana Jelenc

Otroški smeh in iskrice v očeh – to in še več  
so Sredini prijetni popoldnevi
Uspešnost podjetja se med drugim odraža v odnosu do lokalne skupnosti, okolja in družbe kot celote. Tako družbeni 
odgovornosti, ki jo med drugim narekuje že sama organizacijska kultura podjetja, v podjetju LOTRIČ Meroslovje  
namenjamo velik poudarek. In kdo, če ne otroci, so tisti, ki nova spoznanja in pozitivne izkušnje sprejemajo odprtih 
rok ter nas za ves trud poplačajo s tistim, kar je vredno največ – hvaležnostjo in veseljem.

M I  M E R I M O .  V I  R A S T E T E .

LOTRIČ Meroslovje d. o. o.
Selca 163
SI-4227 Selca
Slovenija, EU

T: +386 4 517 07 00
F: +386 4 517 07 07
E: info@lotric.si
W: www.lotric.si

V družinskem podjetju LOTRIČ Meroslovje že skoraj tri 
desetletja opravljamo kalibracije, preskušanja, kontrole in 

overitve ter razvijamo vrhunske in tehnološko dovršene, a za 
uporabo enostavne meroslovne izdelke in rešitve.

Pridružite se naši ekipi in skupaj z nami ustvarjajte 
zgodbo o uspehu.

Zahvaljujoč stalni rasti se vztrajno veča krog naših 
sodelavk in sodelavcev.

Več o prostih delovnih mestih si preberite na spletni strani 
podjetja ter se s pomočjo obrazca vpišite v bazo 

iskalcev zaposlitve.

RO april 2018.indd   1 11. 04. 2018   07:49:29

Za prihodnost skakalnega športa se ne gre bati.

Mladi arhitekti – kaj vse se da sestaviti iz preprostih paličic …
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TOMAŽ WEIFFENBACH, FOTO: ANDREJ TARFILA

Zadnjo aprilsko nedeljo smo se člani Turističnega društva 
Železniki, klekljarice, Harmonikarski orkester Železniki, 
Mažoretno društvo Železniki in Pihalni orkester Alples Žele-
zniki odpravili v Arboretum Volčji Potok, kjer smo že četrto 
leto zapored predstavljali občino Železniki, njene znameni-
tosti in rokodelsko znanje, ki bogatijo naše kraje. Letos je 
bilo vreme kot naročeno, v Souvanovem parku pod Kamni-
škimi Alpami se je trlo obiskovalcev, ki so uživali v cveto-
či in dišeči naravi, za glasbeno uverturo prihoda v park so 
prvič poskrbeli članice in člani Pihalnega orkestra Alples 
Železniki ter mažoretke. Veliko zanimanja je požela tudi 
naša predstavitvena stojnica, kjer so si mimoidoči lahko 
ogledali čipko s širokim risom, dobili informacije o turistič-
nih znamenitostih občine, marsikatera obiskovalka pa se 
je preizkusila v klekljanju na punklju. Zdravko Markelj je 
prikazoval pletenje košev na tradicionalen način, Francka 
Megušar pa je obiskovalcem pokazala, kako se pletejo kite 
iz koruznega ličkanja. Na prizorišči so za glasbeno kuliso 
poskrbeli harmonikarji, kovača Martin in Jože pa sta neu-
trudno vihtela kladivo in kovala žeblje ter s tem opozorila 
na pomembnost železarstva v preteklosti.
V letošnjem evropskem letu kulturne dediščine smo tako tudi 
v Turističnem društvu Železniki pozornost namenili pred-
vsem dediščini, ki je močno vplivala na naše bivanjsko okolje 
in življenje naših prednikov.

S čipko in glasbo med cvetoče poljane tulipanov

Pihalni orkester Alples Železniki

Rokodelca Zdravko Markelj in Francka Megušar

ANA ŠUBIC, FOTO: ANDREJ TARFILA

V začetku junija je v kulturnem domu v Železnikih potekala 
tretja prireditev 24 ur klekljanja in domačih obrti. Čast začeti 
klekljarski maraton je letos pripadla 16-letnemu Blažu Freli-
hu, za njim pa se je za istim punkljem v 24 urah zvrstilo še 55 
klekljaric. Večinoma so klekljale po pol ure. Domačinkam so 
se pridružile tudi mojstrice iz Idrije, Zgornje Luše, Stražišča 
pri Kranju, Kamnika in ena celo iz Hrvaške, kot običajno pa 

so kleklje vihtele tudi učenke Čipkarske šole Železniki. Pod 
spretnimi prsti je nastajala čipka s starim tradicionalnim 
motivom kranceljnovk, ki jim je v 24 urah ni uspelo dokonča-
ti. Prireditev so tudi tokrat popestrili prikazi domačih obrti: 
predelava lanu, pletenje košar in košev, izdelava predpražni-
kov …, in stare, že malce pozabljene igre, kot so mlin, vrtav-
kanje in marjanca. Predsednik Turističnega društva Železni-
ki Tomaž Weiffenbach je bil tudi s tretjo izvedbo te edinstvene 
prireditve zadovoljen, je pa pričakoval boljši obisk.

Maraton začel klekljar

Blaž FrelihZa istim punkljem se je zvrstilo 55 klekljaric in en klekljar. 
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TURISTIČNO DRUŠTVO ŽELEZNIKI

Čokolada je ena izmed naših najbolj priljubljenih razvad. V Turi-
stičnem društvu Železniki smo se na podlagi te sladke razvade 
odločili, da pripravimo nov turistični produkt, ki ga boste lahko 
pokusili že na 56. Čipkarskih dnevih, ki bodo potekali od 27. junija 
do 1. julija. Povezali smo zgodovino kovaštva ter pravo čokolado in 
naredili čokoladne "ž'ble". Na voljo bodo na stojnici turističnega 
društva v Kulturnem domu Železniki, premierno na uradnem od-
prtju Čipkarskih dni, v četrtek, 28. junija, ob 19. uri. Vabljeni na 
okušanje sladke pregrehe v obliki "ž'bla".

Okusite čokoladne »ž'ble«

ANA ŠUBIC, FOTO: ANDREJ TARFILA

V Železnikih se ti dni pospešeno pripravljajo na 56. Čipkar-
ske dneve, ki bodo potekali od 27. junija do 1. julija. Tako kot 
lani bodo tudi letos v tem času izvajali evropski projekt, saj je 
Občina Železniki znova pridobila 25 tisoč evrov sredstev v pro-
gramu Evropa za državljane, in sicer s projektom Citizens4E-
urope: Evropske migracije – naša skupna preteklost za boljši 
razvoj prihodnosti. Partnerji v projektu so še Lepoglava, Inni-
chen, Skopje (neprofitna organizacija Biseri), Freising (nepro-
fitna organizacija Renovabis) in Maasmechelen (Slovensko 
katoliško, pevsko in kulturno društvo Slomšek). Organizatorji 
napovedujejo pester program za vse generacije.
Čipkarski dnevi se bodo začeli v sredo, 27. junija, s strokovno ek-
skurzijo po Krasu. "Tja gremo turistični delavci, klekljarice, po-
vabljeni so tudi svetniki. Ogledali si bomo Kraško šolo Škrbina, 
spoznali delček kraške zgodovine, obiskali Štanjel in spoznali 
Fabianijevo čipko, okušali pršut, teran ..." je pojasnil predsednik 
turističnega društva Tomaž Weiffenbach. Javni zavod Ratitovec 
bo še isti večer ob 19. uri v kulturnem domu priredil muzejski 
večer S trebuhom za kruhom ter predavanje Jeseničani, od kod 
in kam? v izvedbi predavateljev iz Gornjesavskega muzeja.

KLEKLJAMO MALO DRUGAČE

Uradno odprtje Čipkarskih dnevov bo dan kasneje, v četrtek, 
ob 19. uri v kulturnem domu. Pričakujejo tudi župana iz Le-
poglave in dr. Janeza Bogataja s predavanjem Kako živeti s 
kulturno dediščino v sodobnem svetu. Obenem bodo odprli 
tudi razstave čipk, ki bodo nato na ogled vse dni do nedelje od 
10. do 21. ure. V kulturnem domu bodo razstavljale klekljarice 
iz Železnikov, Stražišča in Maribora, na ogled pa bo tudi sli-
karska razstava Ivana Čerina in Bojana Benedičiča. V Špenda-

lovi hiši bo razstava Vezenine iz babičine bale mojstric Mojce 
Tolar in Damjane Kaplja, v muzejski galeriji pa si bo možno 
ogledati razstavo ob 110-letnici Čipkarske šole Železniki.
V četrtek in petek dopoldne bo čipkarska šola v mladinskem 
centru pripravila delavnice za otroke Klekljamo malo druga-
če. Petkov večer bo v znamenju slavnostne akademije ob ob-
činskem prazniku, ki je del letošnjega projekta.

MEDNARODNA STROKOVNA KONFERENCA

V soboto, 30. junija, bodo pripravili mednarodno strokovno kon-
ferenco z naslovom Dediščina preteklosti je naša skupna pri-
hodnost. "Strokovna predavanja se bodo navezovala na analizo 
srednjeveškega kolonizacijskega delovanja nekdanjih freisinških 
posesti, predvsem zaradi razumevanja ekonomskih migracij pred 
drugo svetovno vojno (belgijski Limburg) in migracij po balkan-
ski poti (Skopje, Lepoglava, Slovenija). Dediščino naše preteklosti 
bomo povezali z letošnjim evropskim letom kulturne dediščine," 
pravi vodja evropskega projekta Andreja Megušar. V Boncljevi hiši 
bo med 9. in 13. uro možno prisluhniti številnim predavateljem. 
Zgodnji vek v gibanju, vsakdan v iskanju preživetja je naslov pre-
davanja izr. prof. dr. Dragice Čeč z Znanstveno-raziskovalnega 
središča v Kopru, Jernej Hudolin, direktor Zavoda za varstvo kul-
turne dediščine Slovenije, pa bo spregovoril o kulturni dediščini 
kot razvojni priložnosti. Marija Gasser bo navzočim približala ti-
rolsko dediščino v podgorskih vaseh občine Železniki, Alojzij Pa-
vel Florjančič poseljevanje kočevarske vasi Laze, Stane Revinšek iz 
Maasmechelna kolonizacijo belgijskega Limburga ... 

ZABAVA S TANJO ŽAGAR IN RAUBARJI

V soboto ob 18. uri bo otroški Živ žav, po 19.30 sledi nastop do-
mačega pihalnega orkestra, nato prikaza pobiranja krancelj-
nov in kovanja žebljev ter ob 22. uri še veselica s Tanjo Žagar.
Največ obiskovalcev običajno pritegne zadnji dan prireditve. V 
nedeljo, 1. julija, po 10. uri bo v starem delu Železnikov predsta-
vitev domače obrti in tržnica, v lovskem domu pa razstava lo-
vskih trofej in degustacija divjačinskega golaža. Med 11. in 12. 
uro bodo na različnih lokacijah nastopali učenci Glasbene šole 
Škofja Loka. "Letošnja posebnost bo nastop folklornih in plesnih 
skupin pred plavžem med 13.30 in 14.30. Pridejo tudi folklorna 
skupina iz Kočevja in vse tri skupine mažoretk iz Železnikov. 
Klekljarsko tekmovanje, ki se bo začelo ob 15. uri, bo po novem 
namesto 30 potekalo 45 minut," je še pojasnil Weiffenbach. Po 
16. uri bo sledila še veselica z Raubarji.

Čipkarski dnevi že  
pred vrati
Znova prinašajo bogat program, ki bo 
potekal med 27. junijem in 1. julijem.  
Ob vsebinah, povezanih s klekljanjem,  
se bodo letos posvetili tudi migracijam. 
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ANA ŠUBIC

V Galeriji Muzeja Železniki bo do 14. ju-
lija na ogled razstava Čipkarska šola 
Železniki – že 110 let, ki prikazuje čip-
ke učencev zadnjih generacij (od leta 
2008). Razstavo dopolnjujejo nagrajena 

dela šolarjev z literarnega, likovnega in 
fotografskega natečaja, ki so ga pripra-
vili ob jubileju. Avtorje najboljših del so 
na sklepni jubilejni slovesnosti, s katero 
so obenem odprli razstavo, tudi nagra-
dili. Nekaterim njihovim zapisom o kle-
kljanju smo lahko tudi prisluhnili, sicer 
pa so prireditev popestrili še folklorna 
skupina iz Selc in članice šolskega pev-
skega zbora, ki so tudi klekljarice.
Franc Rant, ravnatelj OŠ Železniki, pod 
okriljem katere deluje čipkarska šola, 
ena od treh v Sloveniji, je dejal, da je 
vsaka čipka zgodba zase, razstavljene 
pa pripovedujejo zgodbo o čipkarski šoli. 
Ustanovljena je bila leta 1907, ko se je po 
zatonu nekdaj uspešne železarske de-
javnosti v kraju začelo širiti klekljanje. 

Čipkarska šola se je v 110-letni zgodovini 
z nekaj vmesnimi prekinitvami neneh-
no razvijala, je dejal ravnatelj. Sedaj jo 
že vrsto let vodi Irena Benedičič, ki je v 
tem šolskem letu poučevala 127 učenk 
in učencev, od tega deset na Podružnič-
ni šoli Davča in 31 na šoli v Selcih. Pre-
vladujejo dekleta, kleklje pa vihti tudi 
dvanajst fantov. Pohvalijo se lahko tudi 
z lepimi uspehi, celo mednarodnimi. V 
šolskem letu 2012/2013 je Tina Mesec s 
čipko Zmajski most osvojila prvo mesto 
na natečaju za mlade organizacije OID-
FA na kongresu v Franciji, v naslednjem 
šolskem letu pa sta bili Meta Rejec in 
Klara Šubic najboljši na mednarodnem 
natečaju italijanskega društva Fusellia-
mo na temo Pomlad po vašem.

Vsaka čipka je zgodba zase
Konec maja so v Čipkarski šoli Železniki sklenili praznovanje 110-letnice, v muzejski 
galeriji pa si lahko še vedno ogledate razstavo čipk zadnjih generacij.

Del učencev, ki so bili nagrajeni na literarnem, likovnem in fotografskem natečaju.

Rodile so: 

Irma Prevc iz Železnikov Manjo, Maja Šmid iz Železnikov Ceneta, Urška Pogačnik iz Zabre-
kev Emo, Romana Potočnik iz Martinj Vrha Žana, Klara Markelj iz Zgornje Sorice Ajdo, Petra 
Bogataj iz Dolenje vasi Milo, Bernarda Kristan Gorenc iz Železnikov Jona, Erika Tavčar iz 
Zgornje Sorice Doris, Slavica Trdina Rihtaršič iz Železnikov Petrušo, Klaudija Pratljačić iz 
Železnikov Lukasa, Katarina Gasser iz Potoka Stello, Uršula Alibešter iz Selc Maksa, Olha 
Krasota iz Lajš Marka, Marjeta Lozinšek iz Železnikov Leona, Polona Kavčič iz Dražgoš 
Adama, Nataša Krnec iz Železnikov Miha in Irena Vodnik s Studena Jana. 
Podatke smo s privoljenjem staršev zbrali na podlagi vlog za dodelitev prispevka ob rojstvu otroka. Seznam vseh no-
vorojencev je tako lahko še daljši, čestitke in dobre želje pa izrekamo tudi mamicam, katerih imena tu niso zapisana. 

Martina Logar, svetovalka za družbene dejavnosti, Občina Železniki

Mamicam čestitamo!

Na hodniku Občine Železniki si lahko do 
konca julija v času uradnih ur ogledate raz-
stavo slik v akvarelni tehniki, ki so nastale 
v likovni sekciji Kulturno-umetniškega dru-
štva Zbilje. Predstavlja se petnajst članic 
in članov, ki so pod mentorstvom slikarke 
Renate Grmovšek upodobili različne motive, 
večinoma iz narave, na eni od slik pa je deni-
mo tudi stari del Železnikov s plavžem.

Razstava zbiljskih  
likovnikov
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KATJA MOHORIČ BONČA, MUZEJ ŽELEZNIKI

IME PREDMETA: 

Dražgoški kruhki, inv. št. ŽE 1527 do 1539

OPIS PREDMETA

1. material in tehnika: medeno testo
2. leto prihoda v muzej: 2018
3. mere: od 8 cm do 27 cm

Od maja 2018 dalje so v Muzeju Železniki stalno na ogled "ta 
mali" kruhki ali dražgoški kruhki – ročno oblikovano in kra-
šeno pecivo iz medenega testa, značilno predvsem za Dra-
žgoše in Železnike. V muzejskem kotičku so predstavljene 
danes pogoste oblike: srce, krajček, majolika, fajfa, deteljica 
in zvezda. Znane oblike so še: roža, zajec, riba, konj, jelen, 
podkev, monštranca, pleten panj, cigara, putka, škarje, ura 
in razni novoletni okraski. V zadnjem času oblike na željo 
naročnikov pogosto segajo izven nabora tradicionalnih oblik. 
Izdelovanje, podarjanje in prejemanje kruhkov je (bilo) veza-
no na osebne in verske praznike. Izdelani so iz moke, medu, 
jelenove soli in začimb (mletih klinčkov, cimeta in popra). 
Recepti za dražgoške kruhke se nekoliko razlikujejo – odvisno 

od mojstrice, ki jih pripravlja. Iz testa povsem ročno oblikuje 
osnovno obliko in okrasje. S cvetličnim in drugim okrasjem 
okrašen kruhek speče in še toplega premaže z mešanico tople 
vode in medu. 
Poleg simbolne kruhek vseskozi nosi tudi uporabno funkcijo. 
Je del kulinarične dediščine tega okolja. V zadnjem času se 
pojavlja kot spominek. A naj bo kruhek več kot to – simbolno 
darilo in obenem zdrav meden prigrizek.

Zgodbe muzejskih predmetov: kruhki

Muzejski kotiček o dražgoškem kruhku / Foto: Igor Mohorič Bonča

Po majskem odprtju kotička o dražgoškem kruhku bodo 
v Muzeju Železniki jutri, 16. junija, v sklopu Muzejske noči 
odprli še prenovljeno arheološko vitrino, v kateri bodo pred-
stavili najpomembnejše dosedanje najdbe s Štalce. Vsebina 
bo razdeljena na sledove naselbine in sledove železarstva. V 
muzeju bo sicer jutri med 20. in 24. uro potekal dan odprtih 
vrat z zanimivim programom.
Zanimivo je bilo tudi 18. maja, ko so ob mednarodnem dnevu 
muzejev odprli kotiček o dražgoškem kruhku. Ta je skupaj 
z loškim kruhkom pod skupnim imenom Izdelovanje ma-
lih kruhkov in lesenih modelov od aprila v registru nesnov-
ne kulturne dediščine. Ob odprtju so gostili tudi izdelovalke 
kruhkov. Dražgoške so izdelovali že Breda Tolar in Alenka Lo-
trič ter Klemen Šmid, ki je zastopal mater Cirilo Šmid, Petra 
Plestenjak Poldlogar pa je rezbarila lesene modele. Omenje-
ne mojstrice so tudi vpisane v register kot nosilke nesnov-
ne kulturne dediščine. Katja Mohorič Bonča je povedala, da 
so v prvih desetletjih dvajsetega stoletja kruhke pekli ne le v 
Železnikih in Dražgošah, pač pa tudi v drugih krajih na Sel-
škem. "Zanimiv zapis je nastal leta 1925, objavljen je bil v pri-
logi Ilustrirani Slovenec, in sicer da je tako čislani in po vsem 
Gorenjskem znani mali kruhek že skoraj popolnoma izginil 
in da posebej zanimive kruhke dela 82-letni Valentin Šmid iz 
Železnikov," je dejala. Alenka Lotrič se spominja, da je njena 
stara mama Pavlina Ambrožič, ki je veljala za eno najimeni-
tnejših mojstric, pravila, da na kruhku ne sme biti praznega 

prostora. Alenka in njena sestra Breda sta že peti rod, ki se 
ukvarja z izdelovanjem kruhkov, česar ju je učila tudi Dobre-
tova mama, sestra njune stare mame. Škoda se jima zdi, da 
niso takrat, ko so bile starejše mojstrice še žive, dražgoškim 
kruhkom namenili več pozornosti in si kakšne zanimivosti 
tudi zapisali, da ne bi šla v pozabo. "Sva pa veseli, da se zani-
manje za dražgoški kruhek znova povečuje," sta dodali.

Jutri še odprtje arheološke vitrine

Sestri Breda Tolar in Alenka Lotrič na odprtju kotička o dražgoškem 
kruhku  
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MAŠA LIKOSAR, FOTO: TINA DOKL

Pot vrtca v Železnikih se je začela leta 
1968 v eni od učilnic osnovne šole. Prvo 
leto je bilo vanj vključenih le dvanajst 
otrok, danes v njihovi oskrbi dopoldne-
ve preživlja 260 otrok. Iz enega oddelka 
jih je nastalo 14, iz šole so se preselili 
v novo stavbo in odprli še eno enoto v 
Selcih.
Vzgojiteljice Vrtca Železniki se trudijo 
otrokom vcepiti vrednote in spoštova-
nje, želijo jih naučiti graditi mosto-
ve prijateljstva, varnega bivanja, jim 
približati pomen zdravja in privzgojiti 
navade aktivnega preživljanja časa, 
druženja in bivanja v naravi, zato tudi 
v okviru dodatnih dejavnosti ponuja-
jo ritmično gimnastiko, športne urice, 
enota v Selcih ples in v Železnikih fol-
kloro. 
Ravnatelju Osnovne šole Železniki Fra
ncu Rantu je v veselje, da otroci radi pri-
hajajo v vrtec in da ponosno prikazuje-
jo, kaj so se novega naučili. "Veliko nam 
pomenijo pohvale in mnenja staršev, 
saj zanje gradimo in izboljšujemo svoje 
delo. Vsi skupaj, otroci, starši in zapo-
sleni, smo skupnost, ki temelji na iz-

jemnem sodelovanju in medsebojnem 
spoštovanju, in to je jamstvo za nadalj-
nji uspešen razvoj vrtca." 
Župan Anton Luznar je poudaril pove-
čano povpraševanje staršev po organi-
ziranem varstvu otrok. "V naši občini se 
običajno rodi sedemdeset otrok na leto, 

lani pa jih je na svet prijokalo kar 92." 
Skupaj z zaposlenimi v vrtcu in šoli so 
na občini v zadnjem obdobju posveti-
li precej poznosti iskanju možnosti za 
dodatne vrtčevske prostore, ki jih na-
meravajo urediti v bližnji stanovanjski 
hiši."

Pred petdesetimi leti le dvanajst otrok
V Železnikih so ob petdesetletnici vrtca konec maja pripravili zabavo s plesom, 
petjem, izštevanjem, torto velikanko, ki so jo iz papirja izdelali otroci in nanjo 
prilepili svoje risbice ... Napisali in zapeli so tudi himno vrtca.

V Športni dvorani Železniki so odmevali otroško petje, smeh in razigranost.

KATARINA TOLAR

Vseslovensko skavtsko romanje je potekalo 21. aprila. Skavti 
smo se zbrali v treh Marijinih svetiščih: na Brezjah, Ptujski 
Gori in Sveti Gori. Udeležili smo se ga tudi skavti iz Železni-
kov. Na pot smo se odpravili ob 6. uri zjutraj iz Dražgoš. Jutra-
nje temperature so nam bile naklonjene, zato smo ne preveč 
utrujeni prispeli na zbirni mesti, kjer smo se srečali z osta-
limi skavti iz drugih krajev. Naše romanje je imelo namen. 
Želeli smo ozavestiti, da sledimo sledem velikih ljudi, ki so 
nam za vzor v našem vsakdanjem življenju. S skavti iz dru-
gih krajev smo se pogovarjali in raziskovali, kako smo sami 
lahko zgled drugim in kako smo pomemben del različnih 
skupnosti. Romanje se je kot vsako pravo romanje zaključilo 
s sv. mašo, ki so se je udeležili tudi naši starši, bratje in se-
stre, prijatelji in sorodniki. V začetku prvomajskih počitnic so 
potekale vsakoletne skavtske obljube. To je eden izmed naj-

pomembnejših dogodkov v celem skavtskem letu, saj takrat 
novinci slovesno obljubijo, da bodo izpolnjevali skavtske za-
kone in tako dobijo svojo rutko obljube. Letošnje obljube so 
potekale v Selcih. V dejavnostih pred samo slovesno obljubo 
pa smo skavti obnovili ali pa pridobili znanje, zakaj ima naša 
rutka tri barve, sivo, črno in rdečo, in kaj posamezne barve 
predstavljajo in pomenijo.

Žebljičkom ni dolgčas
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ANA ŠUBIC, FOTO: ANDREJ TARFILA

Na Osnovni šoli Železniki so v začetku junija pripravili že 
šesti dobrodelni koncert Kadar srce najde srce, s katerim so 
zbirali sredstva za šolski sklad za pomoč učencem. Nastopila 
sta otroški in mladinski pevski zbor ter inštrumentalisti – vsi 
pod vodstvom Marjete Naglič. Ta je bila zelo vesela, da so se 
njihovemu povabilu odzvali še učitelji Glasbene šole (GŠ) Ško-
fja Loka, ki učijo v Železnikih. "Pripravili smo zelo raznolik 
program, ki so ga usvojili med šolskim letom. Imeti mora 
vsega po malem: od ljudskega repertoarja do repertorja slo-
venskih skladateljev, zabavnejšega programa ... Sedaj se že 
četrto leto ukvarjamo tudi s tekmovalnim programom. Letos 
smo bili na državnem tekmovanju v Zagorju z mladinskim 
zborom srebrni, otroški zbor pa se je na območnem srečanju 
uvrstil naprej na regijsko," je pojasnila Nagličeva.
Koncert se je začel s skladbo My Favorite Things iz filma Moje 
pesmi moje sanje, kot običajno pa so ga sklenili s pesmijo 
Kadar srce najde srce. Vmes so obiskovalci slišali priredbo 
slovenske ljudske, skladbo madžarskega skladatelja, Mo-
zartovo mojstrovino, zabavnejše pesmi, latinskoameriške 
ritme ..., otroški pevski zbor pa jih je popeljal v svet čebelic, 
ptic in izštevank ... Zbora sta nastopila ob spremljavi instru-
mentalistov: na metalofonu sta ju spremljala Filip Pintar in 
Benjamin Rihtaršič, slednji pa tudi na bobnih, Izak Kokalj je 
bil za tolkali, Aljoša Kavčič je igral baskitaro, Vili Polajnar, 
sedaj že študent akademije za glasbo, pa je bil pianist-kore-
petitor obeh zborov. Predstavili so se tudi učenci, ki obisku-
jejo GŠ Škofja Loka: violinistka Marija Šubic (mentorica Katja 
Marinič), kitarista Marko Kejžar in Žiga Režek (mentor Janez 

Golob) ter flavtistke Ema Demšar, Ema Lenc, Dora Jelenc in 
Terezija Šubic (mentorica Anja Fućak Dolinar). Nastopili so 
še nekateri profesorji: poleg že omenjenih Fućak Dolinarjeve 
in Goloba še Ana Dadič (flavta), Tomaž Zevnik (klarinet) in 
Jernej Hostnik (harmonika).

Kadar srce najde srce
Na dobrodelnem koncertu za šolski sklad letos gostje učitelji iz glasbene šole

Dobrodelni koncert se je začel z nastopom mladih flavtistk. 

ANA ŠUBIC

Med uspešnimi učenci Glasbene šole Škofja Loka so tudi številni iz 
občine Železniki. Violinistka Marija Šubic se je udeležila devetega 
mednarodnega tekmovanja za mlade glasbenike Antonio Salieri 
v italijanskem Legnagu in prejela drugo nagrado oziroma srebrno 
priznanje. Na 47. državnem tekmovanju mladih glasbenikov, ki 
je marca potekalo na gorenjskih glasbenih šolah, na Vrhniki in v 
Šentvidu, so že omenjena violinistka Marija Šubic (mentorica Ka-
tja Marinič, prof., korepetitorka Jasna Jan Sešek, prof.), solfeggist 
Jan Triler (mentorica Katarina Erlah, prof.) in orglavka Lora Štravs 
(mentor Klemen Karlin, mag. art.) prejeli zlate plakete, Lora Štravs 
pa tudi tretjo nagrado. Jan Triler je uspešno opravil tudi kar dva 
sprejemna preizkusa na Konservatoriju za glasbo in balet Ljubljana 
iz glasbenega stavka in iz klavirja. Harmonikar Štefan Kejžar (men-
tor Jernej Hostnik, prof.) pa je na 12. Mednarodnem tekmovanju 
harmonikarjev za nagrado Avsenik 2018, ki je februarja potekalo v 
Begunjah, prejel bronasto priznanje. Omeniti velja tudi pevca Črta 
Vodopivca (mentor Janez Hostnik, prof., korepetitorka Katarina 
Tominec, spec.), ki je na 23. mednarodnem tekmovanju za mlade 
glasbenike Daleki akordi aprila v Splitu prejel tretjo nagrado.

Obetavni mladi glasbeniki
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ANA ŠUBIC

V dvorani dražgoške šole je bil v začet-
ku junija koncert pevske skupine Vocal 
Bača s kulturnim programom, ki ga je 
Kulturno-turistično društvo Dražgo-
še pripravilo ob petdeseti obletnici po-
svetitve cerkve sv. Lucije in petdeseti 
obletnici smrti rojaka, jezikoslovca in 
duhovnika Jakoba Šolarja. V spomin ge-
neraciji, ki je po vojni z velikim trudom, 
zavzetostjo in složnostjo obnavljala 
Dražgoše, in v zahvalo vsem, ki se tru-
dijo, da vas pod Jelovico ostaja živa, so 
poudarili v društvu. Veseli so bili polne 
dvorane in mnogih pozitivnih odzivov. 
Večer, ki so ga pevci iz Podbrda popestri-
li z raznolikim programom, je potekal 
pod naslovom V korenini je prečudna 
moč. Navdihnile so ga Šolarjeve besede.
Jakob Šolar, po rodu z Rudna, je bil eden 
tistih, ki so s svojimi poznanstvi pripo-
mogli k temu, da so Dražgoše po vojni 
spet dobile cerkev. Obletnico njegove 
smrti so tako v Dražgošah povezali z 
obletnico posvetitve nove cerkve. Umrl 
je 22. junija 1968, le dvajset dni po njeni 
posvetitvi. Gre za pomembni obletnici, 
ki si zaslužita pozornost, je uvodoma 
poudaril povezovalec prireditve Rok 
Pintar: "Želja je bila, da bi bila ta po-
zornost še odmevnejša, da bi pripravili 
veliko prireditev pred cerkvijo, ki zdaj 
zaradi požrtvovalne skupine mož tako 
zunaj kot znotraj spet kaže tako lepo po-
dobo, a verjamem, da se bomo tudi v tej 

dvorani, ki nam sicer ni v ponos, lepo 
poklonili tistim, ki so po vojni Dražgo-
še postavljali pokonci, in Jakobu Šolar-
ju, ki je bil človek povezovanja, tudi pri 
gradnji cerkve."
Že leta 1946 je v Dražgoše kot prva pripe-
ljal slikarja Staneta Kregarja in arhitekta 
Antona Bitenca, ki sta se kasneje lotila 
nove cerkve. Cerkev sv. Lucije je bila prva 
po drugi svetovni vojni povsem na novo 
zgrajena cerkev v Sloveniji. Dražgošani 
so tedaj pokazali izjemno enotnost. Pod 
vodstvom župnika Maksimiljana Ocep-
ka so jo začeli graditi leta 1964, 22 let po 
dražgoški bitki, v kateri je bila uničena 
tudi tristo let stara romarska cerkev. 
Šolar in profesor Maks Miklavčič sta na-
pisala tudi listino, položeno v temeljni 
kamen cerkve, v kateri sta opisala, kaj 
se je v Dražgošah zgodilo med vojno ter 
kako so Dražgošani z neutrudnim delom 
in zvesto medsebojno pomočjo sezidali 
nove domove in uredili življenje.
Šolar, znan tudi kot Markcov gospod, se 
je rodil 29. aprila 1896. "Leta 1918 je imel 
novo mašo v Selcih, nato je študiral slo-
venščino, francoščino in srbohrvaščino 
na ljubljanski univerzi, potem ekspe-
rimentalno fonetiko v Parizu, dvajset 
let je bil profesor na škofijski gimnaziji 
v Šentvidu in deset let stolni kanonik v 
Ljubljani. Umrl je kot stolni dekan," je ra-
zložil Pintar in dodal, da je bilo Šolarjevo 
delo profesorja, znanstvenega in kultur-
nega delavca zelo obsežno. "Bil je preva-

jalec, kritik, urednik, glavni sodelavec 
in organizator za pisanje slovenskih či-
tank za šole, organiziral je zbiranje je-
zikovnega gradiva za Slovar slovenskih 
krajevnih imen. Slovenski pravopis leta 
1950 je skoraj v celoti njegovo delo, velik 
delež ima tudi pri Pravopisu iz leta 1962. 
Velikansko delo je opravil pri zbiranju 
gradiva za Slovar slovenskega knjižne-
ga jezika. Pod mnogimi deli je podpisan, 
pod številnimi ne, saj se njegovo ime v 
letih po vojni ni smelo omenjati. Prišel je 
namreč navzkriž z oblastmi," je pojasnil 
Pintar in dodal, da je njihov rojak med 
drugo svetovno vojno zaradi sredinske 
drže pristal v primežu Nemcev in v da-
chauskem taborišču, pozneje pa so ga 
nove oblasti obsodile na desetletno za-
porno kazen, ki so jo kasneje razpolovili.
Šolar je življenje popolnoma posvetil 
slovenstvu, slovenski kulturi v najšir-
šem pomenu, je poudaril Pintar. "Pono-
sni smo lahko, da je dve leti obiskoval 
tudi šolo v Dražgošah. Od tu najbrž iz-
haja tudi njegova navezanost na naš 
kraj, kamor se je, tako kot na rodno 
Rudno, posebno rad vračal." Bil je zgled 
vsem ljudem, predvsem pa mladim, je 
še povedal Pintar. "Številni so mu zve-
sto sledili, kot profesor je veljal za enega 
strožjih ocenjevalcev, a svoje avtoritete 
ni gradil na nedostopnosti in strogosti, 
pač pa je njegov odnos do dijakov teme-
ljil na medsebojnem spoštovanju in za-
upanju."

V korenini je prečudna moč
Ob petdeseti obletnici posvetitve dražgoške cerkve in smrti rojaka Jakoba Šolarja

Večer so popestrili pevci skupine Vocal Bača iz Podbrda.

Jezikoslovec in duhovnik Jakob Šolar 
(1896–1968) / Foto: arhiv Franca Pfajfarja



MARIJA LOTRIČ

V zadnjem času smo bili pevke in pevci 
upokojenskega pevskega zbora večkrat 
deležni vprašanja: "Ali vi mar še pojete?"
"Seveda!" je bil naš odgovor. Letošnje 
leto je sploh za nas zelo delavno. Tre-
nutno imamo intenzivne vaje za nastop 
na Taboru slovenskih pevskih zborov v 
Šentvidu pri Stični, ki bo junija. Inten-
zivne vaje pa so zato, ker je program pe-
smi za nas skoraj povsem nov. 
Letos smo že obiskali domove starostni-
kov v Kranjski Gori in Črnučah. Radi gre-
mo v domove, kjer trenutno živijo naši 

občani. Stanovalci so nam hvaležni, nji-
hovo veselje in navdušenje pa tudi nam 
dajeta energijo in zadovoljstvo.
Vsako leto smo povabljeni na občni zbor 
društva upokojencev. Z nastopom po-
trjujemo pripadnost društvu, obenem 
pa je to dobra priložnost, da povabimo 
medse nove pevce. Sproščujoč nastop pa 
je za nas 1. maja v Suši, kjer se pridruži-
mo romarjem in jim zapojemo praznič-
ne pesmi.
V 24 letih delovanja smo zamenjali štiri 
zborovodje. Vsak nam je dal nekaj svo-
jega in dobrega. Vsakemu posebej smo 
zato hvaležni. Najdlje pa stoji pred na-

šim zborom Minka Šmid, ki nas s svojim 
znanjem in smislom za druženje pove-
zuje v družbo, ki s svojim petjem razve-
seljuje občinstvo in sebe.
Na reviji pevskih zborov gorenjskih 
upokojencev, ki je maja potekala v 
Kamniku, smo prejeli plaketo. Dose-
gli smo tretje mesto med 14 zbori. Na 
vsakoletni reviji v Škofji Loki, prav tako 
maja, smo bili deležni pohvale za ubra-
no petje, urejen nastop in dober izbor 
pesmi.
Po kratkih poletnih počitnicah nas je-
seni čaka še nekaj nastopov. Še vedno 
pojemo! Vabljeni med nas!

Še vedno  
pojemo
Mešani pevski zbor 
Društva upokojencev za 
Selško dolino je letos zelo 
dejaven.

Izdelava PO MERI

... ko stanovanje postane dom.

Mesec
vgradnih omar

v salonih Alples!

04 51 18 304 / 306 / 307
alples@alples.si
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MOHOR BEVK, POVELJNIK PGD RUDNO

Prostovoljno gasilsko društvo Rudno je bilo ustanovljeno leta 
1926 in danes šteje 164 članov. V operativni enoti je 16 članov, 
ki se redno usposabljajo na tečajih različnih specialnosti v 
centru za zaščito in reševanje na Igu in na tečajih Gasilske 
zveze Škofja Loka.
Na nivoju gasilskega poveljstva občine Železniki se letno or-
ganizirajo tudi občinske vaje. Za uigranost operativne enote 

je poskrbljeno z izvajanjem društvenih vaj in vaj po sklopih 
oz. z določeno tematiko in opremo. V zadnjih letih naša enota 
ni imela večjega števila intervencij, a to nikakor ni razlog, da 
gasilci počivamo.
Veseli smo, da smo se z Občino Železniki, ki je lastnica starej-
šega poslopja v naši vasi, dogovorili za občasno možnost upo-
rabe za gasilska usposabljanja. Objekt je še posebej zanimiv 
za treninge notranjih napadalcev, vstopanja v objekt, prei-
skovanja in reševanja oseb. V društvu smo kupili tudi manjšo 
dimno napravo, s katero ustvarimo realne pogoje za gasilce.
V maju smo organizirali društveno operativno vajo, na kateri 
je sodelovalo 11 članov. Scenarij vaje je bil, da oseba s psihič-
nimi težavami grozi z eksplozijo plinske jeklenke, kasneje pa 
smo dobili še podatek, da naj bi bil v objektu tudi majhen 
otrok. Ko smo prišli na kraj, se je iz objekta že kadil dim, zato 
je bilo takoj treba organizirati preiskovalno-reševalno skupi-
no, hkrati pa poskrbeti za gašenje požara, ki je že zajel leseno 
ostrešje poslopja. Na vaji smo se vsi skupaj zopet naučili pre-
cej stvari, kaj je bilo dobro in kaj bi lahko izvedli bolje. Redno 
usposabljanje operativne enote je ključnega pomena, saj so 
gasilci tako pripravljeni za delovanje ob intervencijah.
V društvu razpolagamo z dvema voziloma: gasilskim vozilom za 
prevoz moštva s pripadajočo prikolico z opremo in starejšo ga-
silsko cisterno znamke TAM, ki je letnik 1969. Želimo si, da bi jo 
v prihodnje lahko zamenjali za drugo, rabljeno, a mlajše vozilo.
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Na Rudnu se gasilci redno usposabljajo

Del operativne enote, ki je sodeloval na društveni vaji.Maja smo organizirali društveno operativno vajo. 

MAJA LUŠINA, PGD DRAŽGOŠE

V soboto, 16. junija, v Dražgošah v organizaciji Prostovoljnega ga-
silskega društva Dražgoše prirejamo pravo gasilsko veselico. Po-
tekala bo pod šotorom na igrišču pri Podružnični šoli Dražgoše. 
Zavrteli se boste lahko ob zvokih ansambla Kerlci. Člani društva 
bomo poskrbeli za pijačo in hrano, obiskovalci pa boste lahko po-
leg zabave in plesa poskusili svojo srečo pri nakupu srečk z boga-
timi nagradami, stavili o teži "dvometrske" salame in se pomerili, 
kdo je najboljši v ruskem kegljanju. Lepo povabljeni in na pomoč!

Dražgoški gasilci vabimo na veselico

Božo Prezelj s.p. 

Podporezen 6,4228 Železniki 

Tel:04 519 90 90 

Gsm:041 697 465 

E: info@mizarstvo-bozo.si 

S: www.mizarstvo-bozo.si 

E:bozo.prezelj@siol.net 

Besedilo: 

-sušenje,žaganje in skobljanje lesa 

-izdelava klasiènega,lam in lamelnega parketa 

-izdelava opaža,brun in ladijskega poda 

-izdelava lesno strugarskih izdelkov 

-izdelava balkonskih ograj 

-izdelava okroglic za oblaganje sten 

-zimsko vzdrževanje cest 

-posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov 

-trgovina z drvmi in drugimi trdimi gorivi 

-seènja in storitve za gozdarstvo 

-cestni tovorni promet 

-zastopstvo pri prodaji barv firme KEMS(logotip) 
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UNIVERZALNE IN DEBELOSLOJNE LAZURE ZA LES

POKLIČITE NA TEL. 041 697 465
IN SE PREPRIČAJTE

Božo Prezelj, s. p.
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ANA ŠUBIC, FOTO: ANDREJ TARFILA

Gasilsko četo so ustanovili 15. maja 1938 v prostorih ljudske šole. 
Z zbiranjem denarja, organizacijo veselic in prodajo podarjene-
ga lesa so že leto kasneje kupili prvo motorno brizgalno. Prispev-
ke so tedaj nakazali še Občina Sorica, Vzajemna zavarovalnica 
v Ljubljani in Posojilnica Železniki. Oprema je bila shranjena 
po domovih članov. Veliko pozornosti so posvetili praktičnemu 
usposabljanju. Po drugi svetovni vojni, ko je delovanje zamrlo, 
so spet začeli z vajami. Leta 1946 so gasili požar v vasi – gore-
la je Primoževa hiša, nekaj kasneje pa še Žlajfarjeva hiša. Leta 
1953 so začeli graditi gasilski dom in ga še isto leto, ob 15-letni-
ci društva, tudi odprli ... To je le delček zgodovine PGD Zali Log, 
ki je v osemdesetih letih doživljalo tako vzpone kot tudi padce, 
vseskozi pa so se njegovi člani trudili pomagati sočloveku, je ob 
okroglem jubileju ugotavljal Simon Čemažar, od začetka marca 
predsednik društva.
Gre za društvo prve kategorije, ki pokriva tudi precej zahteven, 
hribovit teren v okolici. "Zadnji večji projekt je bil nakup gasilske-

ga vozila s cisterno, ki smo ga prevzeli leta 2016. Nato smo uredili 
še garažo, da je bila primerna za cisterno, zdaj pa nas čakata še 
ureditev okolice in fasade," je povedal Čemažar.
Investicij, ki jih izvajajo gasilska društva po občini, se je v svojem 
nagovoru na slovensnosti, ki so jo sredi maja pripravili zaloški 
gasilci, dotaknil tudi Matjaž Podrekar, podpredsednik Gasilske 
zveze (GZ) Škofja Loka. Občinsko gasilsko poveljstvo je pred leti 
sprejelo plan razvoja do leta 2020. V zadnjih letih so tako že po-
sodobili vozna parka gasilcev na Rudnem in v Davči, trenutno 
gradijo gasilski dom v Selcih, nato bosta na vrsto prišla še PGD 
Železniki in Dražgoše. Kot je dejal Podrekar, jih občina pri tem 
podpira. Zahvalil se je občini za podporo in gasilce spodbudil k iz-
obraževanju, "brez katerega jim draga oprema ne koristi veliko". 
Gasilcem z Zalega Loga je čestital in jim zaželel uspešno delo 
še naprej tudi župan Anton Luznar. Še posebej je zadovoljen, da 
imajo v svojih vrstah veliko mladih. Med 200 člani je namreč 
približno desetina mladincev in pionirjev. Zaslužne člane so ob 
jubileju tudi nagradili. Priznanja Gasilske zveze Slovenije so pre-
jeli štirje člani in PGD Zali Log, ki so ga odlikovali z gasilskim 
odlikovanjem I. stopnje. Tega so podelili tudi poveljniku Franciju 
Mihelčiču, Uroš Habjan in Gašper Reya sta prejela odlikovanje II. 
stopnje, Andrej Habjan pa gasilsko plamenico II. stopnje. GZ Ško-
fja Loka je podelila plaketo gasilskega veterana Tinki Podlipnik, 
Zdravku Lavtarju, Viku Habjanu, Petru Kendi, Lovru Mediževcu, 
Janku Gaserju in Dragu Mihelčiču. Priznanje gasilske zveze I. 
stopnje je prejel Franci Lavtar, II. stopnje Klara Lavtar, Katja Proj, 
Janez Habjan in Blaž Kenda ter III. stopnje Helena Koblar, Bojan 
Benedičič, Simon Čemažar, Viktor Čerin, Petra Habjan, Sabina 
Pintar, Marjetka Prezl, Vilko Kavčič in Simon Kenda. Društvo 
je podelilo še značke za dolgoletno delo, pri čemer velja posebej 
omeniti Janka Egarta, ki je prejel značko za sedemdeset let dela 
v društvu, ter Janka Ranta in Tonka Ranta, prejemnika značk za 
petdeset let dela v društvu. 

Zalološki gasilci  
praznovali
Maja je minilo osemdeset let od 
ustanovitve prostovoljne gasilske čete  
na Zalem Logu. 

Novi predsednik društva Simon Čemažar in poveljnik Franci Mihelčič

Jubilejno slovesnost so popestrili otroci, mnogi so tudi gasilci.
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JANEZ PIRNAR, JANEZ PLESTENJAK IN 
SAMO POTOČNIK

Športno kinološko društvo Železniki 
ima že dolgoletno tradicijo, saj je bilo 
ustanovljeno med prvimi tovrstnimi v 
Sloveniji. Sprva je šlo le za občasna sre-
čanja pasjeljubcev z Gorenjskega, ki so 
se daljnega leta 1958 dogovorili in usta-
novili Klub za vzrejo športnih in službe-
nih psov Gorenjske – peti po vrsti v Slo-
veniji. Prvi predsednik je bil iz Kranja, 
vendar se je zaradi premajhnega inte-
resa delovanje kmalu preneslo v Ško-
fjo Loko, kjer je bilo že takrat kar nekaj 
uspešnih vzrediteljev in ljubiteljev psov. 
Predsedovanje je prevzel Peter Confi-
denti, ki je bil zelo izobražen kinolog in 
spoštovan človek.
Poleg vzreje se je klub posvečal tudi 
vzgoji in šolanju psov. Redno so pote-
kali tečaji poslušnosti in obrambe, ne-
malokrat pa so člani kluba nastopali 
na raznih prireditvah, kje so prikazali 
svoje sposobnosti pri delu s psi. Ob tem 
je bila želja kluba, da ljudem približa in 
prikaže psa kot prijetnega človekovega 
sopotnika. Poleg naštetega velja omeni-
ti nastope naših članov na raznih tek-
movanjih, tudi mednarodnih. Doslej je 
bilo organizirano kar nekaj razstav psov 
in tekmovanj v agilityju.
Kasneje se je ime večkrat spreminjalo, 
najbolj prepoznavno pa je od leta 1972 
kot Kinološko društvo Škofja Loka. V 
svoji zgodovini delovanja društvo bele-
ži tako vzpone kot padce. Poseben pečat 

našemu obstoju je pustilo obdobje po 
osamosvojitvi Slovenije. Vadbeni poli-
gon, ki smo ga pred tem imeli v dolini 
Hrastnice pri Škofji Loki, je postal pred-
met denacionalizacije. Tako smo ostali 
brez nujno potrebnega vadišča. Hkrati 
so se v tistem obdobju pojavila tudi večja 
trenja v društvu, kar je leta 1995 pripe-
ljalo do njenega razcepa na dva dela. Del 
članov je ustanovil novo društvo KLNO 
Škofja Loka, ki ga danes poznamo kot 
KD Ovčar, ostanek članstva pa je ostal v 
matičnem društvu. Naslednjih nekaj let 
je društvo iskalo novo lokacijo za dru-
štveno vadišče, hkrati pa se je zaradi 
pomanjkanja članstva borilo za svoj ob-
stanek. V letu 1997 se je dejavnost s seli-
tvijo Marjana Polajnarja v Železnike na 
pobudo lokalnih pasjeljubcev prenesla v 
Selško dolino, kjer smo do leta 2001 kot 
gosti Športnega društva Selca vadili na 
tamkajšnjem nogometnem igrišču. Bazo 
članstva so začeli zapolnjevati domačini 
in društvo je počasi spet zaživelo. Novi 
člani so se aktivno vključili v delo dru-
štva in s skupnimi močmi našli novo lo-
kacijo za delovanje kinološkega društva.  
V letu 2002 je kinološko društvo v najem 
pridobilo vadišče poleg Športnega parka 
Rovn v Selcih. Uredili smo parkirišče, 
prestavili klubsko brunarico iz Hrastnice 
pri Škofji Loki na novo vadišče, ki smo ga 
tudi ogradili. S to pridobitvijo smo konec 
leta 2003 dočakali vadišče, ki nam omo-
goča odlične pogoje za vadbo, poleg tega 
pa nam poligon nudi tudi lepe možnosti 
za organizacijo raznih kinoloških prire-

ditev. Med drugim smo ponovno obu-
dili agility, izdelali nove ovire in kmalu 
že organizirali prvo tekmo. Zaradi nove 
lokacije in območja delovanja se je leta 
2004 društvo preimenovano v Kinološko 
društvo Škofja Loka - Železniki. Istega 
leta smo imeli veliko srečo, da je KS Sel-
ca urejala vodovod in Elektro Gorenjska 
polagal visokonapetostni kabel, trasa pa 
je potekala po cesti za brunarico – tako 
smo prišli do vode in električnega pri-
ključka. Z vsako tovrstno pridobitvijo 
smo si izboljšali pogoje za delo, tečaji 
lahko potekajo v večernih urah, izgra-
dili pa smo tudi prepotrebne sanitarije. 
V letu 2007 je bil odkupljen del zemlji-
šča, ki ga danes uporabljamo, in tako je 
društvo prvič v zgodovini svojega obstoja 
pridobilo lastninsko pravico nad vadi-
ščem in objekti na njem. Na žalost pa je 
ves vloženi trud že jeseni tega leta uniči-
la vodna ujma, ki je povzročila ogromno 
škode na objektu in vadišču. Potrebne-
ga je bilo veliko truda in prostovoljnega 
dela članov društva, da smo zopet vzpo-
stavili stanje, kakršno je bilo pred popla-
vami. Pri tem nam je z zbiranjem soli-
darne pomoči pomagala KZS, predvsem 
komisija za agility, ki je organizirala tek-
mo z namenom, da se zberejo sredstva 
za prepotrebno pomoč. KZS pa nam je za 
leti 2008 in 2009 odpustila plačilo člana-
rine. Nekaj finančne pomoči smo prejeli 
tudi od Občine Železniki, zelo veliko po-
moč pa smo dobili od enote vojakov inže-
nirske čete, ki je brunarico, ki jo je voda 
prestavila s temeljev, s pomočjo dviga-

Jubilej Športnega kinološkega društva Železniki
Športno kinološko društvo Železniki je praznovalo šestdesetletnico.
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AGILITY TEKMA za pokal SLOVENIJE  
23. 6. 2018, ŠPORTNI PARK ROVN, SELCA, OD 8.30

Tekmuje okoli 100 parov iz Slovenije, Italije in Hrvaške  
v vseh težavnostnih stopnjah.

VABLJENI, da se nam pridružite. 



Športno kinološko društvo Železniki je na slovesnosti ob šestdesetletnici, ki je potekala 
v začetku junija na društvenem vadišču na Rovnu, podelilo priznanja zaslužnim članom. 
Najvišja, zlata priznanja za več kot trideset let dela v društvu so prejeli štirje častni člani: 
Janez Plestenjak, ki je bil tudi ustanovni član, Jelka Simčič, Marjan Polajnar, ki je pripeljal 
kinologijo na Selško, in Janez Pirnar, pobudnik agilityja v društvu in eden prvih v Sloveniji, 
ki se je začel ukvarjati s tem. Srebrna priznanja za dvajset let delovanja so prejeli Jože Ar-
nol, prav tako častni član in trenutni predsednik društva, ki mu teče že tretji mandat, poleg 
njega pa še Andrej Arnol in Samo Potočnik. Prejemniki bronastih priznanj za več kot deset 
let delovanja so Mario Gortnar in Tatjana Mavser, trenutni gospodar in blagajničarka, ter 
Rafko Rakovec in Matej Benedičič. Priznanja za večletno delovanje v društvu so podelili 
trenutni tajnici Janji Mesec, Davidu Kosu, Evi Ahačič, Katji Jereb in Roku Završniku.

Ob jubileju podelili priznanja

Večina prejemnikov priznanj s podžupanom Matejem Šubicem in predsednikom Kinološke 
zveze Slovenije Egonom Dolencem (stoji tretji z desne) / Foto: Andrej Tarfila

la namestila nazaj na prvotno mesto. 
Na pobudo nekaterih članov je v začetku 
leta 2008 skupščina društva izglasovala 
ime Športno kinološko društvo Škofja 
Loka - Železniki. Tudi to preimenovanje 
ni zdržalo dolgo. Zaradi krajevne in tudi 
siceršnje odtujitve od občine Škofja Loka 
je naziv društva v letu 2013 dokončno 
preimenovano v Športno kinološko dru-
štvo Železniki. V začetku leta 2016 smo 
izdelali nov logotip in najeli kredit za od-
kup še preostalega dela zemljišča, ki smo 
ga vseskozi uporabljali kot svoje vadišče 
in je bil v lasti Športnega društva Selca. 
Danes je društvo lastnik kompletnega 
zemljišča, ki ga uporabljamo za poli-
gon. Ko smo začeli vabo na tem terenu 
leta 2001, je kinološko društvo imelo na 
svojem računu tisoč nemških mark in 
brunarico v Hrastnici, danes, po 17 letih, 
imamo uradno ocenjeno nepremičnino 
skupaj z zadnjim nakupom zemljišča 
vredno 142 tisoč evrov. Da smo obstali 
kot društvo, gre zahvala vsem članom, 
ki so bili skozi desetletja del nas, njiho-
vim pridnim rokam in modrim odloči-
tvam – kljub viharjem, ki jih je društvo 
doživljalo skozi čas – in posameznikom, 
ki so nam pomagali z donacijami v de-
narju, materialu ali delu.

Zato smo tu.

V Elektru Gorenjska vsem uporabnikom na Gorenjskem 
nudimo zanesljivo in kakovostno oskrbo z električno 
energijo 24 ur na dan, vse dni v letu.

Zagotavljamo prilagodljivost, hiter servis in sodobne 
storitve, ki bodo omogočile nadaljnji razvoj regije.

info@elektro-gorenjska.si

080 30 19




ISO 9001       Q-491
ISO 14001     E-149

ISO/IEC 27001   I-061
BS OHSAS 18001  H-039
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MAJA BERTONCELJ, FOTO: ANDREJ TARFILA

Svetovno prvenstvo za veterane v gorskih tekih je letos pote-
kalo osemnajstič, prvič so ga gostili Železniki s tradicional-
nim Tekom na Ratitovec, ki je bil že v 23. izvedbi. Štel je tudi 
za državno prvenstvo veteranov.

TEKLO SKORAJ ŠTIRISTO VETERANOV

To je bil velik mednarodni dogodek, ki je prvi konec tedna v 
juniju v Železnike privabil veliko tujcev. Nastopilo je skoraj 
štiristo veteranov iz več kot dvajsetih držav. Poleg tega je te-
klo še 69 tekačic in tekačev na tako imenovani odprti tekmi 
za vse, tudi za tiste, ki še ne sodijo v veteranske kategorije. 
Prvenstvo se je začelo v petek, 1. junija, s parado udeležencev 
in slovesnim odprtjem s kulturnim programom na stadionu 
pri športni dvorani v Železnikih. Zbrane sta nagovorila tudi 
župan Občine Železniki Anton Luznar in Jonathan Wyatt, 
predsednik svetovnega združenja za gorske teke. 
Dan za tekmo je bila sobota, 2. junija. Tekače je pričakalo lepo 
vreme. Na veteranskem svetovnem prvenstvu so bili udeležen-
ci razdeljeni v starostne kategorije po pet let, od 35 do 75 let. 
Starejši in ženske so startali iz Podlonka, mlajši iz Železnikov. 
Poleg njih so se na Ratitovec podali tudi številni spremljevalci. 
Uspešni so bili tudi Slovenci. Svetovna prvaka sta postala Miran 
Cvet (nad petdeset let) in Mojca Koligar (nad 35 let). "Zelo sem 
zadovoljen. Prišel sem po medaljo in jo osvojil. Bil sem med fa-
voriti, a zmagovalec je znan na cilju, ne na startu. Uspel mi 
je super tek. Pohvalil bi tudi organizatorje za odlično izpeljano 
tekmo," je povedal novi svetovni prvak Miran Cvet. Srebrno me-
daljo je osvojil Aleš Žontar (nad 35 let), bronasto pa Simon Alič 
(nad 45 let). Skupaj so slovenski gorski tekači veterani dosegli 
skoraj dvajset uvrstitev med najboljšo deseterico in bili tako 

uspešni tudi ekipno. Člani domačega AK Železniki so bili tokrat 
v organizacijskih vlogah, na Ratitovec je tekel le Stanko Janže-
kovič in v kategoriji nad štirideset let osvojil peto mesto. 

POHVALE ORGANIZATORJEM

Tekači so na splošno hvalili lepo naravo in organizacijo. Tujci so 
večinoma v Sloveniji ostali še nekaj dni in prvenstvo izkoristili 
za odkrivanje lepot naše države. "To je odlično tekmovanje. Pri-
šla sem, ker sem slišala, da je tukaj lepo. In res je. Ostali bomo 
en teden in šli še na Bled, v Julijske Alpe in na obalo," je bila nav-
dušena Charlie Woodcock iz Velike Britanije. Med udeleženci je 
bilo tudi veliko Slovencev. "Redno se udeležujem tekem v bližnji 
okolici. Konkurenca je danes zelo močna. Zadovoljen sem. Mi 
pa bolj ustrezajo gorski maratoni. Najtežje mi je bilo v zadnjih 
dveh zavojih pred pašnikom na vrhu," je povedal Brane Tavčar, 
domačin iz Sorice, ki je veliko v gibanju, v naravi, kot tekač in 
kot lovec. Iz bližnje Besnice je prišel Marjan Lotrič: "To je super 
dogodek, tako da vse pohvale organizatorjem. Konkurenca je 
bila kar hitra, so dobro pripravljeni. Meni se je poznala utruje-
nost, saj sem v zadnjem obdobju kar veliko tekmoval."

SKORAJ DVESTO PROSTOVOLJCEV

Svetovno prvenstvo v gorskih tekih za veterane je bil velik orga-
nizacijski zalogaj, ki so ga z odliko opravili v Atletskem društvu 
Železniki. Leta 2015 je Tek na Ratitovec že štel za svetovni pokal v 
gorskih tekih, lani pa so dobili kandidaturo za svetovno prven-
stvo veteranov. "Nanj smo se pripravljali vse od septembra lani, 
ko smo imeli prvi sestanek. Do danes se jih je nabralo 15, po-
leg tega še usklajevanja med posameznimi skupinami. Zadnje 
leto nam res ni bilo dolgčas. Za tem dogodkom je skoraj dve-
sto prostovoljcev, ki smo vse delo opravili brezplačno. Takšen 
mednarodni dogodek je zelo dobra reklama tako za Slovenijo, 
predvsem pa za Železnike, za Selško dolino. Nastopa okrog tristo 
tekačev iz tujine, z vsakim je vsaj še en spremljevalec. Največ je 
Italijanov, več kot sto, veliko je tudi Čehov in Slovakov ter An-
gležev in Ircev. Nastanjeni so v ožji in širši okolici," je na dan 
tekmovanja povedal Brane Čenčič, predsednik AD Železniki.
Tradicija Teka na Ratitovec se bo nadaljevala in v AD Železni-
ki si želijo, da bi v nekaj letih znova štel za svetovni pokal v 
gorskih tekih.

Ratitovec dal letošnje 
svetovne prvake
Atletsko društvo Železniki je uspešno 
izpeljalo svetovno prvenstvo v gorskih 
tekih za veterane. Dva naslova sta  
ostala v Sloveniji.

Utrinek s slovesnega odprtja prvenstva 

Tek na Ratitovec velja za zahtevnega. Veterani v starejših kategorijah 
in veteranke so se nanj povzpeli iz Podlonka, mlajši veterani pa iz 
Železnikov.
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ANŽE PEGAM, PREDSEDNIK KLUBA 

Kegljanje ima v Selški dolini lepo zgodo-
vino. Med obema vojnama je na obmo-
čju od Selc do Železnikov delovalo sedem 
dvosteznih kegljišč. Kegljanje je bilo ta-
krat pomembno razvedrilo. Prva keglja-
ška rekreativna tekmovanja so se priče-
la že v sredini šestdesetih let prejšnjega 
stoletja še na starem kegljišču Pri Meru. 
Z modernizacijo kegljišča je kegljanje po-
stalo pomembna rekreacija za celotno 
dolino. Kegljati so tako pričeli vsi, posebej 
mladi, pa tudi ženske. Že zelo kmalu se je 
ustanovila Trim liga, ki poteka še danes, 
na kateri je vsako leto čez zimo tekmova-
lo več kot deset ekip. Aktivnih je bilo in je 
še do sto kegljačev, in kar nekaj od teh jih 
je postalo zelo uspešnih. Začeli so bolj tek-
movalno kegljati, zato pa so morali hoditi 
v Kranj in Škofjo Loko. V začetku osemde-
setih let so železnikarski kegljači skupaj 
s škofjeloškimi ustanovili Kegljaški klub 
Lubnik. Tako se je začelo tudi bolj tekmo-
valno kegljanje v Železnikih. Število do-
brih kegljačev v KK Lubnik iz Železnikov 
je bilo vsako leto večje in nekako logična 
posledica je bila ustanovitev Kegljaškega 
kluba Železniki leta 2000.
V njem je danes pri Kegljaški zvezi Slo-
venije registriranih štirideset članov. 
Imamo dve ekipi, ki tekmujeta v drugi 
slovenski ligi in sedaj v tretji slovenski 
zahodni ligi. Zaradi povečevanja števila 
članov bomo v naslednji sezoni nasto-
pali še s tretjo ekipo v Medregijski ke-
gljaški ligi. Naš cilj je priti v prvo sloven-
sko ligo. Želimo si tudi čim več mladine 

in otrok, zato imamo trenerja kegljanja 
z licenco, ki jo vsako leto potrjuje. Tudi 
osnovnošolce, ki tekmujejo na gorenj-
skih in državnih prvenstvih, že imamo.
Ker v Železnikih ni kegljišča, na kate-
rem bi lahko tekmovali in trenirali, se 
na treninge in tekme vozimo v Škofjo 
Loko, kar nam povzroča izredne stroške 
in ogromno potrošenega časa. Pogoj za 
kegljanje v slovenski ligi je štiristezno 
kegljišče. Kljub temu pa nas na tekmo 
v Škofjo Loko pride spodbujat kar nekaj 
gledalcev iz Železnikov, kar potrjuje, da 
ima ta šport veliko podporo. To dokazuje 
tudi občinsko prvenstvo v kegljanju, ki 
se ga udeleži okoli sedemdeset tekmo-
valcev. Prav tako vsako leto člani kluba 
sodelujemo pri organizaciji in izvedbi 
božičnega turnirja dvojic na kegljišču 
Pri Meru. Udeleži se ga okoli dvesto 
tekmovalcev letno iz vse države, med 

njimi tudi svetovni in evropski prvaki. 
Za izpolnitev ciljev kegljaškega kluba in 
nadaljnji razvoj tega športa v Železnikih 
potrebujemo moderno štiristezno keglji-
šče v Železnikih. Pogovore o tem smo 
z občino že začeli. Želja je, da se ob teh 
uspehih pospešijo nadaljnja dogajanja v 
povezavi z novim kegljiščem.
Ob tej priložnosti bi se rad zahvalil in 
čestital vsem članom kluba za doseže-
ne uspehe v tej sezoni. Zahvala gre tudi 
vsem članom, ki pomagajo pri organizi-
ranju kegljaških prireditev v kraju (Bo-
žični turnir dvojic, Občinsko prvenstvo, 
Zlata čipka, Športne igre in igre JZR) in 
pri urejanju spletne strani www.kkzele-
zniki.si. Zahvaljujem se tudi navijačem, 
ki nas podpirate na skoraj vseh tekmah, 
ki so vse izven našega kraja. Prav tako 
pa gre zahvala tudi vam, dragi donatorji 
in sponzorji, ki nas podpirate.

Ob velikem uspehu si želimo štiristezno kegljišče
Člani Kegljaškega kluba Železniki smo bili v letošnji sezoni zelo uspešni. Z drugo ekipo 
smo se uvrstili v tretjo slovensko ligo, s prvo ekipo pa že nastopamo v drugi ligi.

Športno društvo Omikron Plus bo 29. in 30. junija organiziralo peti Rally Železniki, ki bo 
štel za državno in pokalno prvenstvo Slovenije, prvenstvo centralnoevropske cone (FIA CEZ), 
Yugo pokal 2018, pokalno prvenstvo Slovenije za starodobnike v kategoriji šport ter tudi za 
državno prvenstvo in pokal Bosne in Hercegovine. Število udeležencev še ni znano, saj so 
prijave še odprte. "Z dosedanjo udeležbo smo kar zadovoljni, saj v Železnike radi pridejo 
tudi tuji tekmovalci in slovenska dirkaška smetana. Upamo, da se nam lista prijav zaključi 
nekje pri sedemdeset," je v imenu organizatorjev povedal Marko Kos. Obeta se pet zanimi-
vih hitrostnih preizkušenj. V petek zvečer bo kratka dirkaška preizkušnja od Kališ do Draž-
goš s ciljem nad spomenikom, ki jo bodo tekmovalci peljali dvakrat brez vmesnega premora. 
"Nato pričnemo v soboto ob osmih zjutraj ponovni start na parkirišču pred občino. Dopol-
dne bosta hitrostni preizkušnji Davča in Podlonk, popoldne pa preizkušnja čez Soriško pla-
nino do Vresja ter nato od Rudna po vijugah v Dražgoše ter skozi Lajše v Selca. Vse hitrostne 
preizkušnje so zelo zanimive. Cilj bo prav tako pred občino nekaj po 20. uri," je še dejal. 

Konec junija peti Rally Železniki
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ANŽE KAVČIČ, RD ALPLES ŽELEZNIKI

Od prvega Dneva rokometa pa do danes 
se je marsikaj spremenilo, vsako leto 
skušamo prireditev še izboljšati. Leto-
šnji Dan rokometa je potekal, v soboto, 
9. junija. Že zjutraj so se zbrali vsi igral-
ci našega društva, v goste pa so prišli 
igralci iz Rokometnega kluba Radovlji-
ca. Čez dan so potekale številne tekme 
od najmlajših selekcij dalje, tako da je 

bilo na igrišču in ob njem zelo živo. Pro-
ti večeru je sledila še tekma med upravo 
in mešano žensko ekipo, ki so jim po-
magali nekateri igralci članske ekipe. 
Lahko izdamo, da je bil izid izenačen. 
Potekal je tudi bogat srečelov, letos nam 
je srečk zmanjkalo rekordno hitro, prav 
tako pa so pošle vse porcije čevapčičev. 
Zvečer je sledil še zaključek, predstavile 
so se nam plesalke iz Dražgoš, zabaval 
pa nas je ansambel Vžig. Tokratni Dan 

rokometa je bil zelo dobro obiskan, tako 
čez dan, ko so bili na prireditvi pred-
vsem starši otrok, kot tudi zvečer, ko 
so se obiskovalci zabavali ob zvokih an-
sambla.
Z dnevom rokometa se je zaključila tudi 
letošnja rokometna sezona. Sledi nekaj 
počitka, potem pa že začetek priprav na 
novo sezono, v kateri bomo praznovali 
šestdeset let rokometa v naši dolini, zato 
bo šesti Dan rokometa nekaj posebnega.

Peti Dan rokometa je za nami

VILMA STANOVNIK 
FOTO: TIMOTEJ KEJŽAR, ARHIV FSK STRIPY

Minula tekmovalna sezona je bila za 
loški malonogometni klub Stripy res 
uspešna, saj se je članski ekipi uspelo 
iz druge lige prebiti v prvo slovensko 
malonogometno ligo, mladi ekipi do 
17 in 19 let pa sta si zagotovili naslov 
državnih prvakov. Za obe ekipi je igral 
tudi 16-letni Miha Mohorič, ki je bil v 
ekipi do 17 let tudi kapetan.
"Mali nogomet sem začel igrati šele 
lani pozimi. Prej sem igral nogomet 
v Železnikih. Tam me je opazil trener 
Ante Pratljačić in mi predlagal, naj se 
preizkusim v malem nogometu. Naj-
prej nisem bil ravno najbolj navdušen, 
na njegovo prigovarjanje pa sem se 
vendarle odločil, da poskusim. Takoj 
sem bil navdušen, soigralci so me zelo 
dobro sprejeli in hitro smo se ujeli, " 
pravi Miha Mohorič, ki je v tej sezoni 

še napredoval. "Letošnja sezona je bila 
res uspešna, igral pa sem tako v ekipi 
do 17 let kot tudi do 19 let. V obeh smo 
se borili za naslov prvaka, čeprav je 
bilo letos v obeh ekipah kar veliko no-
vih igralcev. Zlasti težki sta bili tekmi v 
konkurenci do 17 let za vstop v polfina-
le, nato pa je bilo do finala precej laže. 
V ekipi do 19 let smo naslov osvojili zelo 
zanesljivo, čeprav smo imeli v moštvu 
kar nekaj težav. Tudi sam sem imel po-
škodovan gleženj in nekaj časa nisem 
mogel na igrišče," pravi dijak Srednje 
tehniške šole Kranj, smer mehatroni-
ka, ki je bil navdušen nad podporo na-
vijačev. 
"Res bi se rad zahvalil tako soigralcem 
kot trenerjema Franciju Ahčinu in Er-
vinu Florjančiču, hvaležen pa sem tudi 
navijačem, ki so nas spodbujali na vsa-
ki tekmi in ustvarili res izjemno vzduš-
je," pravi Miha Mohorič, ki se že veseli 
nove sezone.

Ima kar dve medalji državnega prvaka
Miha Mohorič iz Ojstrega Vrha je z malonogometno ekipo Stripy iz Škofje Loke osvojil 
naslov najboljših v državi v konkurenci do sedemnajst let, prav tako pa so  
bili najboljši v konkurenci do devetnajst let. 

Miha Mohorič se je v dresu Stripyja izkazal  
z odlično igro. 
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KLEMEN LUŠINA, ŠD DRAŽGOŠE

Na letošnjem turnirju v Dražgošah, ki 
ga je že tradicionalno organiziralo Špor-
tno društvo Dražgoše, so številni gledal-
ci lahko uživali v zelo dobrem futsalu 
ter zanimivih in izenačenih tekmah. 
Na koncu je slavila ekipa AD Frons Ve-
lenje. 
Od 14 sodelujočih ekip so se poleg Ve-
lenjčanov med najboljše štiri prebili še 
Fonex, Panna in Aspekt. Prvi polfinale 
Fonex – AD Frons je bil prava šahovska 
partija; nobena od ekipa ni upala preveč 
tvegati, tako na svoj račun niso prišli 
niti gledalci. Z edinim zadetkom je Nejc 
Kovačič ekipo AD Frons Velenje popeljal 
v veliki finale. Drugi polfinale pa je bil 
precej bolj zanimiv. V prvem polčasu je 
edini zadetek za Panno dosegel Samo 

Kokalj. Drugi polčas se je začel razbur-
ljivo. Po nekaj sekundah so gol dosegli 
igralci Aspekta, a ga je sodnik nakna-
dno razveljavil, saj igralci Aspekta niso 
vrnili žoge po izvajanju sredine naspro-
tne ekipe. Na koncu je seveda obvelja-
la sodnikova odločitev, čeprav so imeli 
tudi igralci Aspekta dobre argumente, 
da bi bil gol priznan. Do take situacije 
ne bi prišlo, če bi se sredina izvajala 
po pravilih. Dogodek je igralce Aspekta 
še bolj motiviral in že po dobri minuti 
nadaljevanja je za izenačenje zadel Ner-
min Hasanbegović. Ekipa Panna se ni 
predala in z golom Ervina Jogiča je po-
novno povedla, Aspekt je zaigral z igral-
cem vratarjem, ni pa jim uspelo dose-

či zadetka, še več, po njihovi napaki je 
prazno mrežo za končnih 3 : 1 zatresel 
Luka Markič.
V streljanju šestmetrovk za tretje mesto 
so imeli več sreče igralci Aspekta (4 : 5), 
nato je sledilo finalno srečanje med Pan-
no in AD Frons Velenje. Vložek je bil velik, 
zato smo spremljali taktično predstavo, v 
kateri so več znanja in sreče imeli igralci 
AD Frons Velenje. Zadetke za končnih 2 : 
0 in slavje na turnirju sta prispevala Žan 
Koren in Blaž Končan.
Nagrado za najboljšega vratarja turnirja 
je prejel Nejc Berzelak (AD Frons). Naj-
boljši strelec je bil Žan Koren (AD Frons), 
ki je sicer od četrtfinala naprej dose-
gel dva zadetka, tako kot še pet drugih 
igralcev, a je edini od njih zadel v finalu. 
Ervin Jogić (Panna) je zasluženo osvojil 

naziv igralca turnirja. Od četrtfinala na-
prej je dosegel dva zadetka, z ubranjeno 
šestmetrovko popeljal Panno v polfinale 
in bil skozi celoten turnir pravi motor 
svoje ekipe.
Turnir je minil v prijetnem vzdušju brez 
incidentov, kar je na koncu najpomemb-
nejše. Prišlo je do ene hujše poškodbe, ki 
se je pokazala šele po koncu turnirja. 
Športno društvo Dražgoše se zahvaljuje 
vsem ekipam, ki so prišle na turnir in 
prikazale lepe predstave. Vsi že letos va-
bljeni, da se turnirja udeležite tudi na-
slednje leto, ko Športno društvo Dražgoše 
praznuje trideset let delovanja. Načrtu-
jemo, da bomo turnir organizirali še na 
višjem nivoju. Seveda pa ste v našo lepo 
vas pod Jelovico vabljeni tudi ostale dni v 
letu, saj velja, da je pri nas sonce doma!

Velenjčanom turnir v Dražgošah
Že 27. turnir v futsalu v Dražgošah letos ni bil čisto prvomajski, saj je potekal 6. maja.

Akcija: Gašper Tolar in Nikola Jandrić

Turnir je privabil lepo število gledalcev.

Športno društvo Kamikaze Železniki je na svoji spletni strani www.kamikaze.si objavilo raz-
pis za dvajseto rekreativno kolesarsko dirko za zlato čipko 2018, ki bo potekala v soboto, 14. 
julija, v Železnikih. Prijave bodo zbirali od 8. ure do 9.45 pred restavracijo Lušina v Železni-
kih (udeleženci akcije Slovenija kolesari bodo ob prijavi potrdili tudi evidenčne kartončke). 
Štart bo ob 10. uri, nakar bo sledila zaprta vožnja do konca Železnikov v dolžini dva kilo-
metra. Na mostu na Jesenovcu bo leteči štart, cilj pa po 15 kilometrov dolgi progi na kmetiji 
Pr' Vrhovc v Davči. Zadnji upoštevani čas prihoda v cilj bo ob 12. uri. Celotna proga je dolga 
17,8 kilometra. Razglasitev rezultatov bo ob 13. uri. Udeleženci dirke sodelujejo tudi v akciji 
Slovenija kolesari, dirka bo štela za občinsko prvenstvo in Pokal Kamikaz. Tekmovali bodo 
v več starostnih kategorijah za ženske, moške in otroke do 15. leta starosti. Skupna zmago-
valec in zmagovalka bosta prejela zlato čipko za leto 2018, posebej pa bodo nagradili tudi 
najstarejša udeleženko in udeleženca, najmlajšega udeleženca in udeleženca, ki bo prišel 
od najdlje. Startnina v predprijavi (vplačila najkasneje 11. julija) znaša za odrasle 17 evrov, 
za otroke 10 evrov, na dan prireditve (od 8. ure naprej) pa za odrasle 20 evrov in za otroke 15 
evrov. Za mlajše od sedem let v spremstvu staršev je udeležba brezplačna. Imetniki olimpij-
ske kartice imajo na dan prireditve desetodstotni popust. Prireditev bo v vsakem vremenu. 

Jubilejna kolesarska zlata čipka
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ANA ŠUBIC

Planinsko društvo za Selško dolino Železniki izvaja številne 
rekreativne dejavnosti, povezane z obiskom Ratitovca, prire-
jajo pa tudi vodene planinske ture po Sloveniji in tujini. "Člani 
našega društva in tudi sosednjih društev, ki vsak prosti tre-
nutek izkoristijo za pohode na Ratitovec, Blegoš, Porezen in 
druge bližnje hribe, imajo namreč željo spoznavati tudi druge 
hribe in gore. V ta namen v društvu deluje vodniški odsek, ki 
vse leto organizira vodene planinske ture," je pojasnil pred-
sednik društva Lojze Lotrič in dodal, da so si za letošnje leto 
zastavili 35 planinskih tur. Do začetka junija so jih uspeli iz-
peljati deset. 
"Kot vedno smo si tudi letos izbrali izlete različnih težavnosti, 
tako da lahko vsak najde nekaj zase. Kar precej je zelo tra-
dicionalnih pohodov, ki jih organizirajo druga društva in so 
priljubljeni tudi med našimi člani, zato jih organiziramo vsa-
ko leto. Omenil bi pohod po Levstikovi poti od Litije do Čate-
ža, pohod po Vrtovčevi poti, Jurčičev pohod od Višnje Gore do 
Muljave, srečanje planincev treh dežel na Tromeji," je razložil 
Lotrič. Tudi v poletni sezoni imajo v programu zanimive pla-
ninske ture v italijanske Dolomite, Julijske Alpe in avstrijske 
gore, ogledate si jih lahko v knjižici Akcije, pohodi in izleti 
2018 na spletni strani društva. Izleti so namenjeni vsem, ne 

le članom društva. "Omenil bi še, da so na izlete vabljeni tudi 
osnovnošolci, ki imajo do četrtega razreda brezplačen prevoz, 
od tu naprej do zaključka devetletke pa prispevajo polovico 
stroškov za prevoz," je še dejal Lotrič.

Osvajajo tudi druge vrhove
V Planinskem društvu za Selško dolino Železniki je zelo aktiven tudi vodniški odsek. 
Za letos so predvideli 35 planinskih izletov in tur. 

S planinske ture v neznano

Prijatelji Ratitovca
Planinsko društvo za Selško dolino je maja 
na 28. srečanju Prijateljev Ratitovca razgla-
silo rezultate akcije za lani. Normo 15 vzpo-
nov je izpolnilo 620 pohodnikov. Cecilija 
Bevk in Franc Čufar sta bila na Ratitiovcu 
vsak dan, za njima pa so se do desetega 
mesta uvrstili Zofka Tolar, Janez Rejc, Mar-
jan Benedik, Miro Kristan, Sašo Potočnik, 
Cveta Rehberger, Ana Tolar in Bislim Audu-
lahu. Priznanja so podelili tudi udeležen-
cem, ki so se v vseh letih akcije na Ratitovec 
povzpeli tisoč oz. večtisočkrat. Sašo Potoč-
nik in Zofka Tolar sta lani dosegla šesttisoči 
vzpon. Tolarjevi so podelili tudi priznanje 
za največ zaporednih vzponov – 4970; med 
3. majem 2004 in 10. decembrom 2017 je 
bila na Ratitovcu vsak dan. Franc Trojar in 
Vinko Rant sta lani presegla pet tisoč vzpo-
nov, Metod Kalan štiri tisoč, Tomo Vrhunc, 
Jože Šturm in Darko Gortnar pa tri tisoč. Dva 
tisoč vzponov so dosegli Ana Tolar, Janez 
Rejc, Valerija Gajgar in Robi Gajgar, tisoč 
pa Boris Benedičič, Dragica Cankar, Marija 
Gasser, Jože Pfajfar, Roman Pirih, Jožica Pu-
stvarh in Nande Šmid. Največ vzponov ima 
Marjan Benedik, približuje se osemtisočim. 

PLANINSKO ŽELEZNIKI 

Se dobimo na flancatih?
Krekova koča je do 30. septembra 2018 odprta vsak dan.

64. prireditev  »Ratitovec raja« bo v nedeljo, 29. julija 2018.
Za zabavo bo skrbel ansambel Dor'ma cajt. 
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ANA ŠUBIC

"Turistično društvo Davča je bilo ustano-
vljeno leta 1968 na pobudo posamezni-
kov, ki so začeli ugotavljati, da je Dav-
ča za obiskovalce vse bolj zanimiva. Še 
posebej množični so bili pohodi na Po-
rezen, že s partizanske plati, saj je bila 
tam zadnja ofenziva, pa tudi sicer se je 
vse več ljudi odločalo, da gredo v nara-
vo. Takrat so domačini začeli razmišlja-
ti, kaj bi lahko simboliziralo naše kraje, 
da obiskovalci ne bi več prihajali samo 
zaradi pohodov. V tistem času se je več 
kmetij ukvarjalo s predelavo lanu, pa so 
se odločili, da začnejo prirejati Dan teric, 
da ti postopki ne bi šli v pozabo. Odloči-
tev je bila prava, saj se je s to prireditvi-
jo, prva je bila že leta 1969, v Davči začel 
razvoj turizma," o začetkih društva pravi 
njegov predsednik Lojze Jelenc. Dan teric 
je že vrsto let zelo odmevna prireditev, ki 
v Davčo privablja na tisoče obiskovalcev. 

Prva leta so ga prirejali redno, nato pa je 
bilo nekaj prekinitev zaradi pomanjkanja 
denarja in dotrajanosti naprav za predela-
vo lanu. Po obnovi naprav Dan teric od leta 
1997 spet prirejajo neprekinjeno, letos bo že 
34. po vrsti. "V soboto, 18. avgusta, bo slav-
nostna akademija s koncertom. Upamo, 
da se nam bo uspelo dogovoriti za koncert 
Prifarskih muzikantov, na katerega bi po-
vabili tudi druge glasbenike: Fante s Pra-
protna, Slovenski oktet, ansambla Franca 
Miheliča in Toneta Rusa ter domača an-
sambla Kvartet za 5 in Dor ma cajt. Je pa že 
znano, da bo na sobotni veselici nastopil 
Spev, na nedeljski pa Biseri," je napovedal 
Jelenc. V nedeljo, 19. avgusta, sicer načr-
tujejo krajši kulturni program z nastopi 
davških otrok ter podelitev priznanj za-
služnim članom društva in zahval tistim, 
ki so jim v teh letih stali ob strani, tudi 
finančno. Sledili bodo etnografski prikazi 
predelave lanu od bilke do platna ter vese-
lica. "Letos se veselimo tudi pomembnega 

gosta, in sicer Marjana Batagelja, ki je pre-
vzel tudi nadzor nad bližnjim smučiščem 
Cerkno in nam je na tiho že obljubil obisk. 
Pričakujemo tudi župane iz drugih gorenj-
skih občin, med drugim gorenjevaškega in 
blejskega," je povedal Jelenc.
Ob petdesetletnici društva so sicer letos 
sodelovali tudi na sejmu Natour Alpe-
-Adria. Na osrednji turistični sejemski 
prireditvi v Sloveniji so že bili, so pa 
tokrat prvič vse štiri dni promovirali 
Davčo in društvo ter prikazovali skoraj 
celoten postopek predelave lanu. Seve-
da so obiskovalce tudi povabili k obisku 
Dneva teric in jim razdelili skoraj vseh 
štiri tisoč izvodov nove zloženke o Davči. 
"Ob petdesetletnici si želimo še izdelati 
spominski album s kronologijo od začet-
kov do danes, v drugem delu pa name-
ravamo prikazati vse trenutne davške 
družine z otroki. Družin je več kot se-
demdeset, vseh krajanov pa blizu tristo," 
je še povedal Jelenc. 

Dan teric tokrat v znamenju jubileja
Turistično društvo Davča bo namreč na svoji najodmevnejši prireditvi praznovalo 
petdesetletnico. Poleg etnografskih prikazov letos tudi zanimiv koncert, dve veselici ...

Sobota, 18. 8. 2018 in nedelja, 19. 8. 2018

Vabi TD Davča 
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Sobota, 16. 6. 2018 • Gostilna Trnje, ob 9.30

ŠAHOVSKI TURNIR ZA ZLATO ČIPKO
Športno društvo Poljane, W: www.facebook.com/pokalpoljanskedoline

Sobota, 16. 6. 2018 • Muzej Železniki, od 20. do 24. ure

MUZEJSKA NOČ 

• od 20. do 24. ure:  večer odprtih vrat v Muzeju Železniki  in igranje starih 
družabnih iger 
• ob 20. uri: doživite kulturno dediščino Škofjeloškega v Muzeju Železniki  
• odprtje razstave: »Kjer domujejo zgodbe: povezovanje kulturnih centrov 
in doživetij na Škofjeloškem« 
•ob 21. uri: odprtje prenovljene arheološke vitrine 

Muzejsko društvo Železniki, Muzej Železniki – JZR, T: 04 51 47 356

Sobota, 16. 6. 2018 • Športni park Dašnica, ob 10. uri

TURNIR V ODBOJKI NA MIVKI ZA ZLATO ČIPKO IN 38. ŠPORTNO-  
REKREACIJSKE IGRE

Javni zavod Ratitovec, W: www.jzr.si

Sobota, 16. 6. 2018 • Igrišče pri PŠ Dražgoše, ob 21. uri

GASILSKA VESELICA V DRAŽGOŠAH Z ANSAMBLOM KERLCI

Prostovoljno gasilsko društvo Dražgoše

Nedelja, 17. 6. 2018 • Dolenja vas, ob 13. uri

VELIKA KONJENIŠKA PRIREDITEV V DOLENJI VASI
Konjeniški klub Ratitovec, E: kkratitovec@gmail.com T: 041 615 340 

Sobota in nedelja, 23. in 24. 6. 2018 • Soriška planina, od 9. do 16. ure

ZAČETEK POLETNE SEZONE NA SORIŠKI PLANINI (OBRATUJE  
DVOSEDEŽNICA LAJNAR)

Turistični center Soriška planina d.o.o., T: 040 565 891,  
E:  polona.golija@gmail.com

Sobota,  23 . 6. 2018 • Športni park Rovn

ŠPORTNO SREČANJE PODJETIJ SELŠKE DOLINE

Sobota, 23. 6. 2018 • na plac pred cerkvijo sv. Antona, ob 20. uri

OBČINSKA PROSLAVA OB DNEVU DRŽAVNOSTI »PESEM IN  PLES NA PLACU«

Kulturno društvo Scena, W: www.kdscena.si

Nedelja, 24. 6. 2018 • Soriška planina, ob 10. uri

ZELIŠČARSKA DELAVNICA Z JOŽICO BAJC PIVEC

Turistični center Soriška planina, d. o. o., T: 040 565 891, 

Nedelja, 24. 6. 2018 • Sorica–Heblarje ob 14. uri

POHOD V HEBLARJE (PO GROHARJEVI POTI)

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

Ponedeljek, 25. 6. 2018 • Zali Log–Groblje–Ratitovec, kontrolne točke 
obratujejo do 12. ure

27. TRADICIONALNI POHOD NA RATITOVEC SKOZI GROBLJE

Športno društvo Zali Log, T: 041 570 680

Od srede do nedelje, od 27. 6. do 1. 7. 2018 • Železniki
56. ČIPKARSKI DNEVI – CITIZENS4EUROPE

Občina Železniki, Turistično društvo Železniki, Javni zavod Ratitovec, 
Osnovna šola Železniki, T: 031 876 535

Petek in sobota, 29. in 30. 6. 2018 • Železniki z okolico

5. RALLY ŽELEZNIKI

Športno društvo Omikron Plus W: www.rally.omikronplus.si 

Petek, 29. 6. 2018 • Športna dvorana Železniki, ob 20. uri

SLAVNOSTNA AKADEMIJA OB OBČINSKEM PRAZNIKU S PODELITVIJO 
PRIZNANJ OBČINE ŽELEZNIKI

Občina Železniki, T: 04 50 00 000

Sobota, 30. 6. 2018 • Tenis igrišče pri Bazenu Železniki, ob 9. uri

TURNIR V TENISU ZA ZLATO ČIPKO 

Javni zavod Ratitovec, W: www.jzr.si

Sobota, 7. 7. 2018 • Lajše, ob 6. uri
REKREATIVNI POHOD IZ LAJŠ NA RATITOVEC

Športno kulturno turistično društvo Lajše, T: 041 848 530

Sobota,  7. 7. 2018 • Soriška planina, ob 9. uri
BACHOVA CVETLIČNA TERAPIJA – DELAVNICA

Litostrojska koča, T: 041 879 267, W:  www.litostojska-koca.si

Sobota,  14. 7. 2018 • Železniki–Davča ob 10. uri

20. KOLESARSKA DIRKA ZA ZLATO ČIPKO V DAVČO

Športno društvo Kamikaze, W: www. kamikaze.si

Petek, 20. 7. 2018 • Galerija Muzeja Železniki, ob 19. uri
ODPRZJE RAZSTAVE FOTOFANTAZIJA – ALEKSANDER ČUFAR

Muzejsko društvo Železniki, Muzej Železniki – JZR, T: 04 51 47 356

Petek in sobota,  20. in 21. 7. 2017 • Jesenovec - Železniki
25. FESTIVAL KRAWAL 2018

Društvo Rov Železniki, W: www.rov-drustvo.si

Nedelja, 29. 8. 2018 • Krekova koča na Ratitovcu, ob 10. uri
64. PLANINSKA ZABAVA »RATITOVEC RAJA«

Planinsko društvo za Selško dolino Železniki, T: 031 613 426, 

Sobota, 11. 8. 2018 • izpred Športne dvorane Železniki, ob 9. uri
12. REKREATIVNO KOLESARJENJE OKROG RATITOVCA

Planinsko društvo za Selško dolino Železniki, T: 031 613 426,

Sobota in nedelja, 18. in 19. 8. 2018 • Davča
DAN TERIC

Turistično društvo Davča, T: 041 350 240

Petek, 24. 8. 2018 • Galerija Muzeja Železniki, ob 19. uri

ODPRTJE RAZSTAVE: STARI PLAKATI

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

Sobota, 25. 8. 2018 • izpred lovske koče na Toli na Prtovču, ob 8. uri
10. POHOD BOSONOGIH IZ PRTOVČA NA RATITOVEC

Planinsko društvo za Selško dolino Železniki, T: 031 613 426

Sobota, 1. 9. 2018 • Bazen Železniki

7. IGRE JZR: UVODNI OTVORITVENI VEČER Z BANDOM THE UNIMOGS
Javni zavod Ratitovec, W: www.jzr.si

Nedelja, 2. 9. 2018 • Krekova koča na Ratitovcu, od 6. ure dalje
42. REKREATIVNI POHOD NA RATITOVEC

Planinsko društvo za Selško dolino Železniki, T: 031 613 426, 

Od četrtka do nedelje, 13. do 16. 9. 2018 • Zali Log

PRAZNIK ZELJA

Kulturno turistično društvo Zali Log, T: 031 856 968

Prireditve v juniju, juliju in avgustu 2018  
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V okviru projekta Kjer domujejo zgodbe smo v Muzeju v Žele-
znikih dobili novo premično kovaško ognjišče z vso opremo. 
Obiskovalcem, zlasti najavljenim skupinam, bi radi pokazali, 
koliko dela je bilo potrebnega, da je nastal žebelj. Za to potre-
bujemo večje število prostovoljcev, ki bi se radi naučili kovati. 
Če vas tako delo zanima, če bi se radi naučili zakuriti ognjišče 
in izdelati žebelj, se nam pridružite. Prvič se srečamo na Pole-
tni muzejski noči 16. junija ob 20. uri pred plavžem. Srečevali 
se bomo vsako prvo soboto v mesecu, predvidoma 7. julija, 4. 
avgusta ter 1. septembra ob 10. uri pred plavžem. Vsem, ki se 
boste izurili za samostojno delo, v prihodnjem letu za posa-
mezen prikaz ponujamo tudi plačilo. Več informacij v muzeju 
na telefon 04 51 47 356.
Na mednarodni muzejski dan, 18. maja, smo v Muzeju Železni-
ki predstavili novo stalno postavitev o dražgoškem kruhku. V 
okviru Poletne muzejske noči 16. junija pa načrtujemo odpr-
tje prenovljene arheološke vitrine in predstavitev kulturnih 
centrov s Škofjeloškega: Muzej Žiri, Šubičeva hiša, Rokodelski 
center DUO, Loški muzej in Muzej Železniki.

ŠPORT

Plavalni bazen bo med poletnimi počitnicami odprt od srede 
do petka med 12. in 21. uro ter v soboto in nedeljo od 10. do 21. 
ure. V tem času bodo odprte tudi savne, le da je treba prihod 
najaviti dvajset minut prej. Športni park Dašnica in tenis igri-
šče pri bazenu sta odprta vse dni v tednu.
V okviru Čipkarskih dni bodo v organizaciji JZR potekala tek-
movanja za zlato čipko v tenisu in odbojki na mivki. Vabljeni 
k udeležbi. Turnir v odbojki na mivki bo veljal tudi za 38. Špor-
tno rekreacijske igre štirih občin. 
V septembru in oktobru pripravljamo 7. Igre JZR. Tako kot pre-
tekla leta se boste tudi letos lahko pomerili v različnih športih, 
in sicer kot posamezniki ali skupaj z ekipo. Sistem zbiranja točk 
ostaja enak. Uradno odprtje bo 1. septembra z odlično rokovsko 
skupino The Unimogs. Podrobnosti na naši spletni strani.

TURIZEM 

Poleti se odpravimo na dopust ali izlete v različne kraje po 
Sloveniji ali prek naših meja. Nekateri dopustniške dneve 
radi preživijo v naravi, planinarijo, kolesarijo, si ogledujejo 
bogato dediščino krajev ... In v Selški dolini imajo kaj videti. 
Za raziskovanje bližnjih krajev si lahko pri nas izposodijo ko-
lesa. Na voljo imamo štiri gorska kolesa in električno kolo.
Letošnji Čipkarski dnevi se bodo odvijali od 27. junija do 2. ju-
lija. Občina je znova pridobila evropska sredstva – za projekt 
Citizens4Europe: Evropske migracije – naša skupna preteklost 
za boljši razvoj prihodnosti. V sredo, 27. junija, pripravljamo 

strokovni dogodek S trebuhom za kruhom. Gosta bosta Zden-
ka Torkar Tahir in Aljaž Pogačnik iz Gornjesavskega muzeja. 
V petek in soboto v času Čipkarskih dni bo TIC v muzeju odprt 
od 9. do 21. ure, v nedeljo pa od 10. do 21. ure. Vabljeni k obisku.
S starimi družabnimi igrami smo sodelovali na prireditvi 24 
ur klekljanja, svojo ponudbo ter prospekte in trganke Selške 
doline smo na stojnici ponudili tudi udeležencem teka na Ra-
titovec in svetovnega prvenstva veteranov v gorskih tekih.
V času počitnic se bomo potrudili in športno dvorano za en 
mesec spremenili v pravo malo oazo in skušali postaviti šoto-
rišče, prvi t. i. indoor camp v Sloveniji z oddajanjem prenočišč 
naključnim popotnikom v udobnih šotorih z oblazinjenimi 
ležišči. Naša ciljna populacija so kolesarji, pohodniki in mo-
toristi, ki večkrat iščejo prenočišče za dan ali dva. 

MLADINSKE DEJAVNOSTI

Začeli smo zbirati prijave za aktivno varstvo med počitnicami. 
Namenjeno je otrokom, ki zaključujejo vrtec, in učencem niž-
jih razredov. Seveda se ne branimo starejših otrok, zato ima-
mo tudi razpisane štiri termine. Če bomo hitro zbrali prijave, 
bomo kmalu potrdili organizacijo varstva in morda za nekaj 
dodatnih evrov uredili tudi organizirano prehrano. Prijave zbi-
ramo do 25. junija. Podrobnosti in prijavnice najdete na spletni 
strani, kjer so tudi navodila in prijavnica za teniške tečaje za 
otroke v juniju in avgustu. Mladinski center tudi med počitni-
cami ne bo povsem zaprl vrat. Dogajanje lahko spremljajte na 
spletni strani MCŽ in profilu na Facebooku. 
Če med poletnimi počitnicami praznujete rojstni dan, ga lah-
ko prijetno preživite v naših prostorih z izkušenimi anima-
torkami. Obiščite nas tudi vi in prijetno izkoristite prosti čas.

Pester poletni čas
Med počitnicami v Javnem zavodu 
Ratitovec (JZR) prirejamo aktivno varstvo 
in teniške tečaje za otroke. Vas zanima 
kovanje žebljev? Pridružite se nam.



56.
ČIPKARSKI

DNEVI
V ŽELEZNIKIH

www.zelezniki.si www.jzr.si www.td-zelezniki.siTU
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