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ANA ŠUBIC

"Pridobitve koncesije smo zelo veseli," 
je bil zadovoljen župan Anton Luznar, 
potem ko je ministrstvo za delo, dru-
žino in socialne zadeve konec avgusta 
ob zaključku razpisa koncesijo podelilo 
tudi za Grozd majhnih domov – središč 
za kakovostno sožitje, v okviru katerega 
načrtujejo tudi Dom Železniki. Domo-
ve v petih manjših občinah namerava 
graditi družba Orpea s sedežem v Pa-
rizu, upravljanje grozda pa bi prevzela 
njihova hčerinska družba SeneCura iz 
Avstrije.
Občina Železniki je za dom zagotovila 
dobrih dva tisoč kvadratnih metrov ve-
liko zemljišče med plavalnim bazenom 
in potokom Dašnica. Po oceni naj bi 
gradnja stala 5,4 milijona evrov (z DDV) 
in mora biti skladno s pogoji razpisa za 
koncesijo končana do konca leta 2020. 
Dom bo omogočal nastanitev 55 stano-
valcev, ki jim bodo na voljo enoposteljne 
sobe in apartmaji. Domovi v grozdu naj 
bi imeli skupno upravo, vodenje in služ-
bo za nabavo, kar bi jim omogočilo, da 
bi bile cene osnovne oskrbe primerljive 
oz. celo malenkost nižje kot v drugih 
domovih s koncesijo. V železnikarskem 
domu so predvideni tudi medgeneracij-
ski center, dnevno varstvo starejših in 
služba pomoči na domu. Več o izvedbi 
projekta bo znanega po sestanku pred-
stavnikov vseh petih občin in koncesio-
narja, ki je načrtovan te dni.
Zaradi umestitve doma na to lokacijo pa 
so zaskrbljeni stanovalci najbližje stol-
pnice Na Kresu 21. Kot je poudaril do-
mačin Boštjan Demšar, niso proti domu 
starejših, ki ga v Železnikih nedvomno 

potrebujejo, pač pa proti lokaciji, ker da 
v občini obstajajo primernejše. Menijo, 
da dom ne sodi na tako gosto naselje-
no območje, kjer se že sedaj srečujejo z 
različnimi infrastrukturnimi problemi. 
Opozarjajo, da bodo potrebna zelo viso-
ka vlaganja v celotno okolico, še pose-
bej jih skrbita prometna varnost in po-
manjkanje parkirišč. Oddali bodo vlogo 
za stranko v postopku izdaje gradbene-
ga dovoljenja, nedavno pa so pred Mer-
catorjem zbirali tudi podpise občanov.
Sprememba lokacije po podelitvi stavb-
ne pravice zasebnemu investitorju in 
prijavi na razpis ni več možna, je po-
jasnil župan in dodal: "Ker smo za pri-
javo na razpis imeli le štiri mesece, je 
bilo časa za iskanje in nakup drugega 
zemljišča premalo, zato smo iskali med 

zemljišči v občinski lasti. Ta lokacija je 
bila všeč tudi predstavnikom SeneCu-
re, družbe Orpea v Sloveniji in Inštituta 
Antona Trstenjaka za gerontologijo in 
medgeneracijsko sožitje. Dom bo omo-
gočal starejšim, da ostanejo vključeni 
v lokalno okolje in da po svojih močeh 
ostanejo čim dlje aktivni. Njihovo življe-
nje na tej lokaciji bo lepše, ker bodo v 
središču dogajanja."

RAZBREMENILI BODO DOSTOP

"Zavedamo se, da se bo projekta treba lo-
titi z občutkom in se prilagajati okolici, 
kolikor se bo dalo. Za zdaj imamo zgolj 
idejno zasnovo doma, a bomo v fazi pro-
jektiranja skušali upoštevati konstruk-
tivne predloge stanovalcev, da bodo 

Pridobili koncesijo za dom starejših
Dom starejših bo za Železnike velika pridobitev, poudarja župan Anton Luznar. Kot 
pravi, bodo k izvedbi projekta pristopili z občutkom in v dialogu z bližnjimi stanovalci 
Na Kresu. Nekateri med njimi, predvsem v najbližji stolpnici, s predvideno lokacijo 
niso zadovoljni.

Predvidena lokacija za plavalnim bazenom, kjer želijo zgraditi dom starejših / Foto: Tina Dokl
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umestitev doma kar najmanj občutili," 
je pojasnil župan in dodal, da bi se re-
ševanja infrastrukturnih problemov Na 
Kresu morali lotiti v vsakem primeru, 
tudi če doma na tej lokaciji ne bi gra-
dili. Občina je že naročila projektno 
dokumentacijo za dodatno cesto med 
plavalnim bazenom in Mercatorjem, 
ki je že v zaključni fazi. Dodaten dostop 
bodo skušali zgraditi še letos, če jim bo 
uspelo na oktobrski seji občinskega sve-
ta z rebalansom zagotoviti denar. "To bo 
zelo velika pridobitev za razbremenitev 
dostopa do tega območja," je prepričan 
župan.
Glede parkirišč je povedal, da jih bodo 
skušali predvideti tudi pod stavbo 
doma. "Na Kresu so še druge možnosti 
za parkirna mesta, a se bodo prebivalci 
morali s tem strinjati. Prav tako sta v 
občinski lasti makadamski prostor ob 
pošti in parkirišče na drugi strani ce-
ste," je dejal župan. Načrtujejo tudi ure-
ditev komunalne infrastrukture (fekal-
na in meteorna kanalizacija, vodovod, 
javna razsvetljava), podobno kot so to 
lani že storili pred starejšimi bloki Na 
Kresu, a terminski plan še ni znan.
 

LOKACIJA NI POPLAVNO OGROŽENA

Stanovalci so se sicer pred leti na tem 
mestu nadejali dodatnih parkirišč, a 
je območje veljajo za poplavno ogrože-
no, zato se čudijo, kako je nenadoma 
ob vodotoku možno graditi dom sta-

rejših. "Verjetno so takrat res dobili 
tak odgovor agencije za okolje, vendar 
smo ob sprejemanju občinskega pro-
storskega načrta morali naročiti stro-
kovne podlage za določene pritoke, 
tudi za Dašnico, in izkazalo se je, da to 
območje ni poplavno. Je pa res, da so 
po poplavah na tem vodotoku izvedli 
tudi določene protipoplavne ukrepe," 
je pojasnil župan.
Glede zemljišča so na občini povedali, 
da je iz Zemljiške knjige razvidno, da 
je zemljišče v lasti Občine Železniki. O 
izvzemu zemljišča iz javnega dobra pa 

so dodali, da je imelo to zemljišče status 
občinskega zemljišča vse do leta 2014, 
ko so s sklepom občinskega sveta na 
več zemljiščih določili status javno do-
bro v izogib plačilu napovedanega dav-
ka na nepremičnine. Če tega takrat ne 
bi storili, izvzem iz javnega dobra pred 
podelitvijo stavbne pravice ne bi bil po-
treben. 
Župan je optimističen, da bodo kljub 
vsemu z bližnjimi stanovalci Na Kre-
su našli skupni jezik glede izgradnje 
doma starejših, ki si ga v Selški dolini 
že dolgo želijo.

Za razbremenitev dostopa občina že načrtuje dodatno cesto med plavalnim bazenom in 
Mercatorjem. / Foto: Andrej Tarfila

Preglednost uvoza v poslovno cono se bo po rekonstrukciji precej 
izboljšala. / Foto: Andrej Tarfila 

ANA ŠUBIC

Investicija v poslovno cono Alples se bliža koncu. Po obnovi 
vodovoda na več odsekih se je izvajalec, podjetje Lavaco, lotil 
še ureditve slabo preglednega križišča ob uvozu v cono. Ograjo 
med dovoznima cestama, ki sta se doslej vzporedno navezova-
li na regionalno cesto, so že porušili. Po preureditvi bo tako v 
cono vodila ena cesta, pri čemer bodo ob uvozu z 'otokom' ločili 
vozna pasova. "Dela intenzivno potekajo. Zaključena je tudi že 
komunalna infrastruktura na območju ceste, se pravi vodovod, 
fekalna in meteorna kanalizacija, položili so tudi zaščitne cevi za 
elektriko in optiko. Dela sedaj izvajajo pred bencinsko črpalko 
in trgovino Tuš, pred katerima bo po novem pločnik," je pojasnil 
občinski svetovalec za investicije Peter Košir. Podjetje Lavaco naj 
bi urejanje uvoza v cono predvidoma končal do 28. septembra.
Isti izvajalec ta čas izvaja tudi slabih 160 tisoč evrov vredno inve-
sticijo v ureditev Racovnika. "Trenutno pripravlja pas za polaga-
nje granitnih kock. Ocenjujemo, da bodo kocke položene v prvi 
polovici oktobra, do konca oktobra pa je predvidena še preplasti-
tev s finim asfaltom," je razložil Košir.

Uvoz v cono do konca septembra
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Sanacija obsežnega plazu v Dražgošah, 
ki ogroža šest hiš, se odmika zaradi za-
pletov pri izbiri izvajalca. Potem ko je 
Občina Železniki konec julija med tre-
mi ponudniki za izvajalca izbrala pod-
jetje Hip Plus iz Vač, je eden od neiz-
branih ponudnikov vložil zahtevek za 
revizijo. Za sanacijo plazu sta se poleg 
podjetja Hip Plus, ki je bilo z nekaj manj 
kot 1,3 milijona evrov (brez DDV) vre-
dno ponudbo najugodnejše, potegovala 
še sevniško podjetje Rafael in Gorenj-
ska gradbena družba (GGD). "S sanaci-
jo letos verjetno ne bo nič, saj revizija 
traja kar nekaj časa in je vprašanje, ali 
bo izvedba glede na vremenske pogoje 
po koncu postopka sploh še možna," je 
dejal župan Anton Luznar. Občina je v 
letošnjem proračunu zagotovila 250 ti-

soč evrov za projektno dokumentacijo, 
nadzor in DDV, medtem ko naj bi sa-
nacijo plačala država. Državni denar je 
letos zagotovljen, župan pa upa, da bo 
tako tudi prihodnje leto: "Ne nazadnje 
so ogrožene hiše, zato ima plaz tudi 
zelo visoko prioriteto na državi."
Domačini so ob nastalem zapletu raz-
očarani. "Vse skupaj se je dobro odvi-
jalo – v občinski upravi, na občinskem 
svetu, na državi, na koncu pa se je 
ustavilo pri izvajalcih," je dejal doma-
čin Stane Jelenc. A kot pravi, ostajajo 
optimistični in verjamejo, da bo država 
plaz sanirala – če ne letos, pa priho-
dnje leto. "Nerazumljivo bi bilo, da bi 
projekt ustavili sedaj, saj je bilo vanj 
vloženega že kar nekaj denarja. Izdelali 
so projektno dokumentacijo in tudi ge-
ološke vrtine." Premiki pobočja so vidni 
na dolžini 300 metrov in širini 150 me-

trov. Plaz nameravajo sanirati s štirimi 
sidranimi pilotnimi stenami v skupni 
dolžini 259 metrov.
Te dni pa se bo začela sanacija plazu 
na lokalni cesti Podlonk–Prtovč, na 
ovinku, med domačini poznanem kot 
Pavlinova rida. Ob cesti bodo zgradi-
li nov, 45-metrski podporni zid, saj se 
obstoječi zaradi obremenitev podira, in 
poskrbeli za odvodnjavanje meteornih 
vod v naravni jarek. Izvajalec je pod-
jetje Rafael, pogodbeni rok za dokon-
čanje pa je 20. oktober. Investicija bo 
stala 144 tisoč evrov in jo bo s 108 tisoč 
evri sofinancirala država. V teku je tudi 
postopek izbire izvajalca za sanacijo 
zemeljskega usada na cesti proti Pod-
lonku na lokaciji nad športnim par-
kom Dašnica. Pod cesto bodo zgradili 
podporni zid in meteorne vode speljali 
v potok Dašnica. 

Sanirati želijo več plazov
Sanacija plazu v Dražgošah se je zaradi zapletov pri izbiri izvajalca odmaknila. Te dni 
se začenja sanacija plazu na cesti proti Prtovču, sanirati pa želijo tudi usad na cesti 
nad športnim parkom Dašnica.

ANA ŠUBIC

Občina Železniki je pri pošti Na Kresu postavila po-
krito kolesarnico. Naložba je vredna slabih sedem 
tisoč evrov. "Pred tem so občani puščali kolesa kar 
pod nadstreškom pošte in šli po opravkih ali pa se 
odpravili naprej z avtobusom. Gre za prvo pokrito 
kolesarnico v Železnikih," je povedal občinski sveto-
valec za investicije Peter Košir.

Pri pošti postavili  
pokrito kolesarnico
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MESTNI ODBOR KRES

Že nekajkrat se je govorilo o tem, da bi Na Kresu ustanovili svojo krajev-
no skupnost. V letošnjem letu ponovno, vendar bolj zares kot kdaj koli 
prej. Zagotovo je bil glavni vzrok v tem, da smo najprej ustanovili Civilno 
iniciativo, ki nasprotuje gradnji doma starejših v strnjenem naselju. Po 
nekaj srečanjih pa smo oblikovali štiri cilje, za katere se bomo zavzema-
li. Eden izmed njih je bila Krajevna skupnost Kres, a smo se po posvetu 
z vodstvom občine odločili, da je najboljša pot imenovanje mestnega od-
bora, ki bo organiziran v okviru Krajevne skupnosti (KS) Železniki in bo 
deloval po principu vaških odborov. Svetniki KS Železniki so na zadnji 
seji, 17. 7. 2018, soglasno potrdili Mestni odbor Kres. Krajevna skupnost s 
finančnim načrtom razdeli določena proračunska sredstva po območjih 
in vaški odbori ter mestni odbor predlagajo namen porabe.
Predsednik Mestnega odbora je Andrej Golija in je eden izmed devetih čla-
nov (po en predstavnik iz vsake stolpnice, po dva predstavnika iz blokov za 
stolpnicami in pred naseljem Log ter en predstavnik samostojnih hiš). Pred-
sednik bo vabljen na seje KS Železniki, vendar bo brez glasovalne pravice.
Naša naloga je, da se z aktivnim pristopom lotimo reševanja sprotnih težav, 
izboljševanja svojega okolja, predlagamo investicije … Menimo, da bomo 
določen del sredstev porabili drugače, bolj pa se bomo zavedali, da je najprej 
treba nekaj narediti in da je to odvisno tudi od nas, stanovalcev, samih.
Čeprav je članek namenjen temu, da vas o imenovanju Mestnega odbo-
ra Kres le obvestimo, vas vabimo, da se aktivno odzovete, vsekakor pa 
bodo v prihodnje sledile aktivnosti, kjer bomo bolj podrobno opisali svoje 
aktivnosti.

Ustanovili Mestni odbor Kres
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Pred lokalnimi volitvami 2018 bo v času 
volilne kampanje v petek, 9. novembra 
2018, izšla posebna volilna številka Rati-
tovških obzorij, ki bo pripravljena v skla-
du z zakonom o volilni kampanji (ZVRK, 
ZVRK-B), z revizijskimi poročili Račun-
skega sodišča o objavljanju in finan-
ciranju oglasnih vsebin v času volilne 
kampanje v občinskih časopisih in s pro-
gramsko zasnovo Ratitovških obzorij. V 
volilni številki bodo v obliki novinarskih 
prispevkov enakopravno predstavljeni 
vsi kandidati/kandidatke za župana/žu-
panjo Občine Železniki in seznami kan-
didatov/kandidatk za občinske svetnike. 
V času volilne kampanje ne bomo obja-
vljali brezplačnih propagandnih sporočil 
kandidatov/kandidatk, političnih strank 
in drugih organizatorjev volilne kampa-
nje oziroma vseh drugih sporočil, ki bodo 
po presoji uredništva imeli predvsem 

propagandni značaj v času volilne kam-
panje. Prav tako ne bomo objavljali ne-
naročenih prispevkov in pisem bralcev, 
za katera bomo presodili, da vsebujejo 
predvolilna sporočila oziroma navijajo 
za tega ali onega kandidata/kandidatko 
oziroma kandidatno listo ali organiza-
torja volilne kampanje. 
Organizatorjem volilne kampanje bodo 
v skladu s cenikom oglasnih objav v Ra-
titovških obzorjih zagotovljeni enaki po-
goji za objavljanje volilnih propagandnih 
sporočil. Vsa plačana obvestila, pro-
pagandna sporočila ter predstavitveni 
članki bodo v časopisu posebej označeni 
in razpoznavni kot propagandno volil-
no sporočilo. Pri zahtevah po objavlja-
nju propagandnih sporočil na določenih 
mestih časopisa bomo spoštovali vrstni 
red naročil.

Uredništvo

Volilna številka  
Ratitovških obzorij

V skladu z julija podpisanim dogovorom za 
razvoj Gorenjske regije bodo v Železnikih 
uredili kolesarsko pot od Selc do Plenšaka 
in zgradili manjkajoče odseke kanalizacije 
Na plavžu. Kot je dejal župan, so zelo zado-
voljni, da bodo lahko s pomočjo državnih 
in evropskih sredstev v naslednjih dveh 
oz. treh letih uresničili oba projekta, poleg 
tega pa bodo sofinancirali del letos zgraje-
ne kanalizacije na Studenem. Odsek kole-
sarske poti od meje z občino Škofja Loka 
do Selc pa bo sofinancirala direkcija za 
infrastrukturo. Poleg tega so Železniki tudi 
med 24 občinami, ki so konec avgusta z mi-
nistrom za infrastrukturo v odhodu Petrom 
Gašperšičem in Razvojno agencijo Zgornje 
Gorenjske podpisale dogovor o sodelova-
nju pri projektu označevanja kolesarskega 
omrežja. V okviru projekta bodo traso, ki bo 
potekala po državnih in občinskih cestah 
ter bo povezala sodelujoče občine s širše 
Gorenjske in Logatca, opremili z usmer-
jevalnimi tablami za kolesarje. Tako bodo 
informirani, katera kolesarska povezava je 
najbolj varna. "Imeli smo tudi nekaj zadrž-
kov, saj bomo na našem območju kolesar-
je usmerjali tudi na nekatere razmeroma 
nevarne ceste. Predvsem je nevarna cesta 
od Škofje Loke proti Železnikom, a smo se 
na koncu vseeno odločili, da se pridružimo 
ostalim gorenjskim občinam v tem projek-
tu," je pojasnil župan Anton Luznar.

Urejali bodo  
kolesarske poti

Občina Železniki si je letos v programu investicij v občinske ceste zadala tudi rekonstruk-
ciji dveh daljših odsekov. Rekonstrukcijo ceste Podlonk–Prtovč, ki je stala 190 tisoč evrov, 
so že končali sredi poletja. Cesto so uredili na dveh delih. Prvi je v začetnem odseku na 
križišču za Podlonk, drugi pa pod vasjo Prtovč. Oba skupaj sta dolga dobrih tisoč metrov. 
Investicijo je izvajalo podjetje Mapri Proasfalt in njegov podizvajalec Todograd, ki sta se 
nato lotila še rekonstrukcije lokalne ceste Tajnetova žaga–Potok v dolžini 800 metrov. 
Tudi ta investicija se bliža koncu, saj je v prihodnjem tednu že predvideno asfaltiranje. 
Obnovili so tudi objekte za odvodnjavanje.

Na Prtovč in v Potok po obnovljenih cestah

Obnovljena cesta proti Prtovču / Foto: Andrej Tarfila

OBČINA ŽELEZNIKI

OBVESTILO

Obveščamo vas, da je na spletni strani 
Občine Železniki objavljen

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje izobraževanja 
nadarjenih mladih glasbenikov  

in plesalcev – Jobstov sklad  
za leto 2018

Vsebina javnega razpisa in razpisne 
dokumentacije je na voljo na spletni 
strani Občine Železniki www.zelezniki.
si pod rubriko OBVESTILA IN OBJAVE/
Razpisi in javna naročila ter v spreje-
mni pisarni Občine Železniki (kontakt: 
Martina Logar, 04/500 00 15). 
Rok za oddajo prijav je najpozneje do 
vključno 15. 10. 2018.

mag. Anton Luznar, župan

w
w

w
.z

el
ez

ni
ki

.s
i



6 | OBČINSKE NOVICE

ANA ŠUBIC, FOTO: ANDREJ TARFILA

"S prizadevanji in delom na gospodarskem, 
družbenem in kulturnem področju ste veliko 
pripomogli k skupnemu dobremu. S priza-
devnostjo in zagnanostjo ste v okolju vtisnili 
prepoznaven pečat in pripomogli k temu, da je 
naša občina uspešna in da se občani v njej do-
bro počutimo," je na slavnostni akademiji ob 
občinskem prazniku (30. junij) župan Anton 
Luznar nagovoril letošnje občinske nagrajen-
ce. Prejemnikov nagrad in priznanj je bilo kar 
osem. To so: dr. Jožica Rejec, Marjan Žitnik, 
Jože Prezl, Miran Benedičič, Janez Primožič, 
Valentin Kejžar, Športno kinološko društvo 
Železniki in Turistično društvo Davča. Vsi so 
z obrazložitvami podrobneje predstavljeni na 
naslednjih straneh. 
Slavnostna akademija ob občinskem pra-
zniku pa je vselej tudi priložnost za podelitev 
županovih priznanj devetošolcem za izjemen 
uspeh v vseh letih šolanja in dijakom zadnjih 
letnikov, ki so bili vsa leta odlični. Osnovno 
šolo Železniki je letos zapustilo štirinajst deve-
tošolcev z izjemnim uspehom, poleg njih pa so 
se priznanja iz rok župana razveselili še štirje 
zdaj že nekdanji srednješolci: Petra Benedičič 
iz Dašnice in Jerca Kavčič iz Dražgoš, ki sta 
obiskovali Gimnazijo Škofja Loka, dijak škofje-
loške srednje šole za strojništvo Gregor Pfajfar 
iz Lajš in Matic Štalec iz Dolenje vasi, odličnjak 
na Srednji tehniški šoli v Kranju. "S svojim 
zgledom dokazujete, da se z delom, znanjem 
in vztrajnostjo lahko dosežejo visoki cilji," je 
mladim prejemnikom priznanj dejal župan.
Župan se je sicer v svojem nagovoru kot obi-
čajno dotaknil tudi najpomembnejših občin-
skih investicij, ki prispevajo k večji kakovosti 
življenja v občini. Zadovoljen je tudi, da direk-
cija za infrastrukturo nadaljuje gradnjo ceste v 
Sorico ter da se premika tudi pri zagotavljanju 
poplavne varnosti Železnikov in izgradnji ob-
voznice mimo starega dela mesta.
Slavnostno akademijo, ki jo je povezovala 
Minca Rihtaršič, je tudi letos spremljal pe-
ster kulturni program. Nastopili so Pihalni 
orkester Alples Železniki s solistko Tino Ka-
menšek, folklorna skupina društva Sožitje iz 
Škofje Loke, učenci Glasbene šole Škofja Loka: 
violinistka Marija Šubic, baritonist Črt Vodo-
pivec, sopranistka Klara Koder in pianist Jan 
Triler, ter otroci iz Vrtca Železniki s petjem in 
folklornimi plesi.

Letos kar osem nagrajencev
Tudi letos je ob občinskem prazniku župan Anton Luznar podelil nagrade zaslužnim 
občanom ter priznanja izjemnim učencem in dijakom.

Nastopil je tudi Pihalni orkester Alples Železniki s solistko Tino Kamenšek.

Štirinajst devetošolcev, ki so vsa leta imeli izjemen uspeh. 

Župan Anton Luznar z dijaki zaključnih letnikov, ki so bili vso srednjo šolo odlični. 
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DR. JOŽICI REJEC, 

(rojena 20. marca 1955, 
stanujoča Knape 14, Selca),

za življenjsko delo na gospodarskem in 
družbenem področju.

UTEMELJITEV: Dr. Jožica Rejec je že v 
rani mladosti začutila svoj talent na 
tehničnem področju, zato je svoje zna-
nje začela nabirati v srednji tehnični 
šoli in ga nadgradila na Fakulteti za 
elektrotehniko. Svojo karierno pot je 
začela v razvoju takratne Iskre kot elek-
troinženirka, vodila oddelek projektan-
tov, vrsto let vodila področje razvoja in 
kakovosti ter leta 2006 prevzela mesto 
predsednice uprave podjetja Domel. 
Po prevzemu vodenja podjetja je bila dr. 
Rejčeva soočena z vrsto izzivov, od kata-
strofalnih poplav v letu 2007, ki so pod-
jetju povzročile veliko ekonomsko ško-
do, do gospodarske krize v letih 2009 in 
2012. S svojim načinom vodenja, za ka-
terega sama pravi, da je avtentičen, ji je 
uspelo podjetje Domel razviti v uspešno 
in svetovno konkurenčno podjetje ter 
globalnega razvojnega dobavitelja na 
zahtevnih trgih. Podjetje je v času nje-
nega vodenja razširilo področje delova-
nja iz električnih motorjev za sesalnike 
in kuhinjske aparate tudi na EC-motor-
je za prezračevalne in klimatizacijske 
sisteme, vrtno opremo, industrijska pu-
hala in motorje in komponente za av-
toindustrijo. Domelovi izdelki so danes 
prisotni v vseh pomembnih proizvajal-

cih sesalnikov, kot so Phillips, Kärcher, 
Rowenta, Electrolux in Hyla, medtem ko 
se EC-motorji nahajajo tako v Stihlovih 
baterijskih vrtnih orodjih višjega cenov-
nega razreda in v orodjih Husqvarne. 
Dr. Jožica Rejec je spoštovana tako med 
sodelavci kot partnerji. V letih njenega 
vodenja podjetja se je kultura podjetja 
razvijala na vrednotah in vidikih trajno-
stne inovativnosti. Z močnim občutkom 
za družbeno odgovornost se je podjetje 
aktivno vključevalo v lokalno okolje in 
podpiralo tako infrastrukturne projekte 
kakor tudi različne dogodke s športne-
ga in kulturnega področja. Značilnosti 
Domelove kulture so ustvarjalni in am-
biciozni zaposleni, ki razumejo zahteve 
trga in rastejo skozi vrednote podjetja. V 
letih njenega vodenja se je število kvali-
ficiranih delovnih mest povečalo za 100 
odstotkov, število zaposlenih pa za 25 
odstotkov in jih je sedaj 1375. Ob razviti 
kadrovski politiki pa imajo tudi izjemno 
štipendijsko politiko, s katero podpirajo 
več kot devetdeset mladih na različnih 
stopnjah izobraževanja.
Najožji sodelavci jo vidijo kot osebo de-
janj in osebo, ki zna pohvaliti uspehe. 
Dr. Rejčeva velik pomen pripisuje spo-
štovanju, postavljanju skupnih ciljev, 
dajanju svobode zaposlenim, sodelova-
nju in zaupanju. Pri svojem delovanju 
stremi k zagotavljanju občutka varnosti 
v podjetju, zastavljanju dolgoročne vizi-
je ter ne dopušča tarnanja in lenobe. Kot 
svoj največji dosežek vidi vzpostavitev 
odprtosti, na podlagi katere lahko vsak 
zaposleni poda nove ideje, predloge in 
rešitve za določeno vprašanje, kar vodi 
do večje učinkovitosti in novih inovacij, 
ki jih družba denarno nagradi. 
Skrb za inovativnost ni prisotna samo 
v okviru podjetja, ampak tudi v družbe-
no-odgovornem življenju dr. Rejčeve. Od 
leta 2013 je soustanoviteljica in predse-
dnica Zavoda za spodbujanje podjetno-
sti mladih, ki s pomočjo izkustvenega 
učenja razvijajo in spodbujajo podjetni-
ško žilico mladih. Po štirih letih izva-
janja programa Junior Achievement so 
rezultati sledeči: 150 dijaških podjetij, 
1000 vključenih dijakov, 30 sodelujočih 
srednjih šol in 50 usposobljenih men-
torjev profesorjev. 
Za svoje delo in uspehe podjetja je pre-
jela priznanje ambasador znanja Life 
learning Academia (2014), nagrado za 
najboljše MBA diplomate (IEDC Poslovna 
šola Bled, 2014), nagrado za izjemne do-
sežke v gospodarstvu (Časnik Finance, 

2014) in nagrado za izjemne gospodar-
ske dosežke (GZS, 2016). V letošnjem letu 
je Združenje Manager podelil dr. Jožici 
Rejec priznanje za življenjsko delo na 
področju managementa.
V prostem času pa doktorica elektroteh-
nike svoj čas posveti poslanstvu biti ba-
bica šestim vnukom, se uči igrati klavir, 
poje v cerkvenem pevskem zboru, bere, 
rada kolesari in uživa v svoji drugi stra-
sti, tj. vrtnarjenju.
PREDLAGATELJI: Domel Holding, d. d., 
Železniki, Občinski odbor SLS Železniki, 
Občinski odbor NSi Železniki
Obrazložitev pripravil: mag. Matjaž 
Čemažar

OBČINSKI SVET
OBČINE ŽELEZNIKI

podeljuje

plaketo za leto 2018

MARJANU ŽITNIKU,

(rojen 21. julija 1955, 
stanujoč Na Kresu 20, Železniki)
za odmevne dosežke na področju 

industrijskega oblikovanja.

UTEMELJITEV: Marjan Žitnik, rojen leta 
1955 na Češnjici, se je po končani Srednji 
šoli za oblikovanje zaposlil v podjetju Is-
kra Commerce v Ljubljani. Leta 1990 je 
diplomiral iz industrijskega oblikova-
nja na ljubljanski Akademiji za likovno 
umetnost pod mentorstvom prof. Saše 
Maechtiga in prof. Staneta Bernika. Is-
tega leta je pridobil status samostojne-
ga ustvarjalca v kulturi. Uveljavil se je 
tako na področju klasičnega kot speci-
aliziranega oblikovanja. Oblikuje pohi-
štvo, igrala, zdravstvene pripomočke, 
stroje in naprave. 
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Je avtor več samostojnih in soavtor šte-
vilnih skupinskih razstav. Za svoje obli-
kovalske dosežke je prejel več pomemb-
nih nagrad, med njimi tudi priznanje 
za odličnost Svetovnega združenja obli-
kovalcev ICSID na BIO 15 (Ljubljana, 
1996), bil pa je tudi nominiran za nagra-
do Prešernovega sklada in Župančičevo 
nagrado. Leta 2006 je za delo v povezavi 
z integriranimi usmerniki zraka prejel 
nagrado inovator leta. Za oblikovanje 
sesalnika Aqua Viva je leta 2013 prejel 
priznanje oblikovalski presežek DOS-a, 
v letu 2014 pa priznanje  PLUS X AWARD 
za inovativni proizvod in nagrado PLUS 
X AWARD za najboljši proizvod leta 2014. 
Znan je po svojem stolu za sv. Urbana, 
v letu 2013 pa je bil stol Komet sprejet v 
stalno razstavo sedežnega pohištva Na-
rodnega muzeja Slovenije. 
Marjan Žitnik je član društva 
obliko  valcev Slovenije in Zdru-
ženja umetnikov Škofja Loka. 
Matija Murko je o Žitnikovem delu v 
spremni besedi ob neki razstavi zapisal: 
"Srečanje z njegovimi predmeti in napra-
vami je prijetno in sproščujoče, ker ti iz-
delki ne poučujejo, ne omejujejo, ne silijo 
v določen življenjski slog. So odgovor na 
vprašanje, kako je lahko stvar boljša, bolj 
prijazna in – vsem purističnim teoreti-
kom oblikovanja navkljub – tudi lepša. 
V tem odgovoru se skriva kvaliteta Žitni-
kovega oblikovanja v razponu od kmetij-
skih strojev do plastenke za pitno vodo."
S podjetjem Domel je Žitnik začel sode-
lovati na področju industrijskega obli-
kovanja električnih motorjev in labora-
torijskih naprav. Oblikoval je zunanjost 
laboratorijske centrifuge ter določil obli-
kovne značilnosti elektronsko komuti-
ranih motorjev za pogon ventilatorjev. 
Z njegovimi oblikovnimi idejami zuna-
njost motorjev ponazarja robustnost, 
zanesljivost in tehnološko dovršenost, 
kar je ključno pri trženju teh izdelkov na 
globalnem trgu elektromotorjev. 
Marjan Žitnik je svojemu življenjskemu 
opusu dodal 19 podeljenih modelov in 
zaščit intelektualne lastnine ter prispe-
val več kot dvajset izdelkov v seznam 
industrijsko oblikovanih predmetov, 
vključenih v stalno zbirko industrijske-
ga oblikovanja Arhitekturnega muzeja 
Ljubljana.
PREDLAGATELJI: Domel Holding, d. d., 
Železniki, Muzejsko društvo Železniki, 
Strokovni svet za kulturo Javnega zavo-
da Ratitovec
Obrazložitev pripravil: mag. Matjaž 
Čemažar

OBČINSKI SVET
OBČINE ŽELEZNIKI

podeljuje

plaketo za leto 2018

JOŽETU PREZLJU,

(rojen 28. januarja 1958, 
stanujoč Studeno 1, Železniki)

za aktivno delovanje na različnih 
področjih življenja. 

UTEMELJITEV: Jože Prezl je bil rojen 28. 
1. 1958 v Kranju in biva na naslovu Stu-
deno 1, Železniki. Osnovno šolo je obi-
skoval v Železnikih, Srednjo šolo za jaki 
tok pa v Kranju. Na Fakulteti za kemijo 
in kemijsko tehnologijo je leta 2003 pri-
dobil naziv diplomirani varnostni inže-
nir. Je oče dveh otrok.
V Planinskem društvu za Selško dolino 
je poleg rednih dežurstev sodeloval pri 
izgradnji zbiralnika za vodo in izgra-
dnji žičnice na Ratitovcu. Kot aktiven 
član v Alpinističnem odseku Železniki 
je postal njihov predsednik. Eno leto je 
bil tudi vodja planinske šole na Osnovni 
šoli Železniki.
Konec sedemdesetih let je začel delati v 
Zvezi socialistične mladine Železniki in 
postal je predsednik Občinskega odbora, 
po funkciji pa še član Krajevne skupno-
sti. Organiziral in udeležil se je mnogih 
delovnih akcij. Med drugim je bil pred-
sednik gradbenega odbora za izgradnjo 
kanalizacije na Zalem Logu. 
Leta 1984 je bil izvoljen za profesional-
nega sekretarja Zveze socialistične 
mladine občine Škofja Loka. Zaradi ne-
strinjanja s takratno politiko oblasti do 
delavcev je po desetih mesecih odstopil. 
Dva mandata je bil član Izvršnega odbo-
ra sindikata Domel. Uprl se je prevzemu 

podjetja s strani tujega kapitala in bil je 
ustanovitelj Kluba delničarjev podjetja 
Domel, ki je pridobil večino zaposlenih. 
Tako so se uspešno ubranili sovražne-
mu prevzemu. Še danes je Domel v la-
stništvu zaposlenih. 
Jože Prezl je bil dva mandata v Izvr-
šnem odboru Sveta delavcev in veliko je 
prispeval za delavsko participacijo.
Kot član stranke Socialnih demokratov 
je od leta 2008 predsednik občinskega 
odbora Železniki. Dva mandata je sve-
tnik v Občinskem svetu Občine Železniki. 
Leta 2008 so bili Socialni demokrati v 
Vladi Republike Slovenije in Jože Pre-
zl je uspešno preko ministra za pro-
met g. Patrika Vlačiča lobiral, da so se 
pridobila sredstva za obnovo v popla-
vah uničene ceste v Davčo, v višini 22 
milijonov evrov, od tega 75 odstotkov 
evropskih sredstev.
Leta 2006 je registriral popoldansko 
podjetje za varstvo pri delu in dejavno 
vplival na to področje v različnih pod-
jetjih. Leta 2015 je tako dobil nagrado 
Avgusta Kuharja, kot najboljši varno-
stni inženir v Sloveniji. V podjetju ima 
eno zaposleno ter je sponzor in donator 
več društvom v občini in izven: Turi-
stičnemu društvu Zali Log, Športnemu 
društvu Kamikaze, Prostovoljnemu ga-
silskemu društvu Železniki, Rokome-
tnemu društvu Alples, Malemu mara-
tonu v Škofji Loki, Futsal ekipi Aspekt 
ter prispeva za različne srečelove.
PREDLAGATELJ: Občinski odbor SD Že-
lezniki 
Obrazložitev pripravil: Leopold Nastran                       

OBČINSKI SVET
OBČINE ŽELEZNIKI

podeljuje 

priznanje 
za življenjsko delo 

prostovoljcev
za leto 2018

MIRANU BENEDIČIČU

(rojen 11. oktobra 1943, 
stanujoč Racovnik 53, Železniki).

UTEMELJITEV: Miran Benedičič, po do-
mače Lorencov Miran, rojen leta 1943 v 
Železnikih, je v kraju in izven njega naj-
bolj poznan kot mojster skrila. Njegova 
druga vseživljenjska služba je služba 
ključarja.
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Njegovo znanje obdelovanja skrilavca in 
delo z njim se je začelo, ko je začel skr-
beti za svojo lastno streho nad glavo, ki 
je bila krita s skrilavcem. In rečemo lah-
ko, da je bil Miran na področju skrilavca 
samouk. Kot preudaren mojster je že ta-
krat začel zbirati star skrilavec, ki ga je 
nato pripravil za ponovno uporabo. Zato 
je še danes vesel, če izve, da kje menjajo 
s skrilom krito streho, saj lahko, če mu 
dovolijo, obnovi svojo zalogo skrilavca. 
V tem času je pokril vsaj dvajset novih 
kapelic, ne le v Selški dolini, ampak tudi 
izven nje. Med drugim je pokril tudi ku-
polo na cerkvi Loretske Matere božje v 
Suši, kar je bilo zelo zahtevno delo. Po-
leg tega je v času, ko višinska dela niso 
bila tako strogo zakonsko opredeljena, 
pomagal mnogim lastnikom vzdrževati 
in ohranjati njihove s skrilavcem krite 
strehe, ki so pogosto tudi spomeniško 
zaščitene. Vedno je bil in je še pripravljen 
prenašati svoje znanje na mlajše, da bi 
se ohranilo za prihodnje rodove.
Z letom 1993 je postal tudi ključar cerkve 
svetega Antona in kasneje tudi cerkve 
svetega Frančiška v župniji Železniki. 
Skrbi za vzdrževanje, popravila in orga-
nizira delovne akcije, zato je sodeloval 
pri vseh župnijskih obnovah, prenovah 
in popravilih do danes. Začelo se je z ob-
novo oz. izgradnjo Antonovega vrtca in 
nadaljevalo z obnovo cerkve svetega An-
tona. Pri omenjenih obnovah mu je izre-
dno koristilo znanje dela na višini, ko je 
izredno veliko lahko prispeval pri obnovi 
ostrešja tako vrtca kot zvonika in cerkve, 
ter dejstvo, da je iz redne službe šel na ča-
kanje in je tako lahko pri delu pomagal 
ves čas, praktično cele dneve. Ko so v žu-
pniji vse prenovili, uredili in blagoslovili, 
so prišle poplave leta 2007 in zgodba se je 
v marsičem ponovila: čiščenje, priprava 
na obnovo, pospravljanje po obnovi … in 
Miranova celodnevna prisotnost. Nato je 

sledila obnova cerkve svetega Frančiška, 
ki še ni povsem zaključena.
Miran svoj trud za ohranjanje kulturne 
in arhitekturne dediščine uresničuje ne 
le skozi delo s skrilavcem in ključarski-
mi deli, ampak je tudi kot član gospo-
darskega sveta, ki pomaga pri gospo-
darjenju z župnijskim premoženjem. Že 
35 let je postavljavec kulisnega božjega 
groba, ki je v župniji od leta 1856. Kar 
štirideset let je zvonar, pritrkovalec. Je 
član zgodovinske skupine, ki je izdala 
že dve knjigi: eno o kapelicah na obmo-
čju Železnikov in drugo o kapelicah na 
območju Zalega Loga. Pripravili so več 
razstav. Trenutno se skupina ukvarja 
s prispevki za zbornik ob štiristoletnici 
Župnije Železniki. In ne nazadnje, več 
let je bil tudi prostovoljni gasilec.
Miran Benedičič je velik ohranjevalec 
arhitekturne in kulturne dediščine, ki 
svoje delo opravlja strokovno in prosto-
voljno. Je tudi človek velikega srca, ki je 
vedno pripravljen priskočiti na pomoč, 
če ga kdo potrebuje.
PREDLAGATELJI: Občinski odbor SLS Že-
lezniki, Župnija Železniki, Občinski od-
bor NSi Železniki
Obrazložitev pripravila: Tadeja Šuštar

                        
OBČINSKI SVET

OBČINE ŽELEZNIKI

podeljuje 

priznanje  
za življenjsko delo 

prostovoljcev
za leto 2018

JANEZU PRIMOŽIČU

(rojen 30. avgusta 1930, 
stanujoč Davča 69, Železniki).

UTEMELJITEV: Janez Primožič se je ro-
dil leta 1930 v Davči, kjer je odraščal ob 
starših Janezu in Angeli ter bratu in 
štirih sestrah. Za delo je poprijel že kot 
štirileten otrok, ko je pomagal pastirju 
na Blegošu, kasneje je sam pasel živino 
doma.
V rani mladosti, ko je tudi na ozemlju 
Slovenije divjala druga svetovna vojna, je 
moral svoje življenje večkrat izpostaviti 
nevarnosti in nuditi pomoč vojakom, ki 
so si zavetje poiskali v bližini njegovega 
doma. Po vojni je kot mladenič vestno 
opravljal prostovoljna dela: pomagal je 
pri obnovi domov, kuhanju kope, gradnji 
šole, trgovine in župnišča. V teh letih je 
tudi začel sodelovati z Rdečim križem, 
pri čemer je največ časa namenil razde-
ljevanju paketov hrane in oblačil ljudem, 
ki so jih potrebovali. Obenem se je redno 
udeleževal sestankov, občnih zborov in 
je sodeloval pri zbiranju prispevkov, ki 
so jih vaščani namenili tej organizaci-
ji. Njegova predanost dobrodelnosti ni 
imela meja, saj je večji del poti prehodil, 
zato da je lahko vse obiskal.
Poleg dobrodelnosti Janeza odlikuje tudi 
skrb za ohranjanje kulturne dediščine. 
Že leta 1968 je skupaj še z nekaterimi 
vaščani ustanovil turistično društvo, v 
katerem kot član upravnega odbora vse 
od začetka dejavno sodeluje in se redno 
udeležuje sestankov. Vsako leto pomaga 
pri organizaciji kulturno-etnografske 
prireditve Dan teric, na kateri z najve-
čjim veseljem prikaže ročno vrtanje le-
senih cevi za vodo, ki so včasih služile 
kot vodovodni sistem. 
Poleg tega je Janez tudi zbiratelj stare-
ga orodja. Veliko let je doma shranjeval 
razna orodja, ki so jih nekoč uporabljali 
pri delu, a je z leti njihova uporaba za-
mrla. Želel jih je ohraniti za mlajše ro-
dove, da bi lahko videli, kakšna orodja 
so uporabljali njihovi predniki. Zbirko 
orodij je nato poklonil turističnemu 
društvu, ki jih je v svojih prostorih po-
stavilo na ogled. 
Janez je sodeloval tudi pri snemanju 
dokumentarnega filma Od lanu do pla-
tna in Golcarija na Selškem nekoč.
Janez Primožič velja za vedno dobro 
razpoloženega gospoda, ki rad pripove-
duje o prigodah iz svojega življenja, je 
široko razgledan in kljub svojim letom 
vedno pripravljen pomagati.
PREDLAGATELJA: Turistično društvo 
Davča, Krajevna skupnost Davča
Obrazložitev pripravilo: Turistično 
društvo Davča        
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OBČINSKI SVET
OBČINE ŽELEZNIKI

podeljuje 

priznanje za življenjsko 
delo prostovoljcev

za leto 2018

VALENTINU KEJŽARJU

(rojen 22. januarja 1946, 
stanujoč Davča 71, Železniki).

UTEMELJITEV: Tine Kejžar se je rodil 
leta 1946 v Škofji Loki, v delavski družini 
kot najstarejši od treh otrok. 
Najprej je skupaj s sestrama odraščal v 
Škofji Loki, ko sta februarja 1958 umrla 
njegova stara starša, ki sta živela v Dav-
či, se je mati skupaj z otroki preselila na 
kmetijo. Šolanje je od četrtega razreda 
naprej nadaljeval v Davči. V šoli se je 
naučil tudi klekljanja, vezenja in plete-
nja nogavic. Po končani osnovni šoli je 
nekaj časa ostal na kmetiji, kjer dela ni 
primanjkovalo. Kasneje je odšel v Črno, 
kjer se je dve zimi učil kolarstva, da je 
lahko izdeloval orodje za delo doma.
Vojaški rok je služil v Sarajevu, kjer si 
je čas krajšal z izdelovanjem domin, 
rezljanjem šaha iz lesa in vezenjem 
prtičkov iz svilenih niti. Ko je leta 1967 
odslužil vojaški rok, so se najprej lotili 
gradnje ceste, nato pa še nove hiše. Gra-
dnja je bila težka zaradi nedostopnosti 
in pomanjkanja gradbenega materiala. 
Leta 1973 se je poročil in si ustvaril dru-
žino s sedmimi otroki. Ko se je v Dav-
či ponudila možnost dela v tovarni, je 
najprej začel z delom v tovarni Iskra, 
kasneje pa v obratu Niko, kjer se je tudi 
upokojil.
Še vedno je zelo aktiven in rad ustvarja. 
Na prošnjo Turističnega društva Dav-

ča je začel z izdelovanjem novih statev 
za prikaz tkanja lanu, saj so bile stare 
statve že kar precej dotrajane. Po ogle-
du starih statev je sam naredil nove, 
na katerih sedaj vsako leto tke lan in 
radovednežem prikaže, kako nastane 
platno. 
Aktiven je tudi pri drugih organizaci-
jah, kot so Rdeči križ, pastoralni svet, 
društvo upokojencev. Član Turističnega 
društva Davča je že štirideset let.
PREDLAGATELJA: Turistično društvo 
Davča, Krajevna skupnost Davča
Obrazložitev pripravilo: Turistično 
društvo Davča            

OBČINSKI SVET
OBČINE ŽELEZNIKI

podeljuje 

priznanje za aktivno 
delovanje društev 

za leto 2018

ŠPORTNEMU KINOLOŠKEMU  
DRUŠTVU ŽELEZNIKI

(Na plavžu 49, Železniki).

UTEMELJITEV: Športno Kinološko dru-
štvo Železniki je bilo eno prvih kino-
loških društev v Sloveniji in praznuje 
šestdeset let delovanja. Ustanovljeno 
je bilo leta 1958 kot Klub za vzrejo špor-
tnih in službenih psov Gorenjske v Kra-
nju. Delovanje se je kmalu preneslo v 
Škofjo Loko. Poleg vzreje se je klub po-
svečal vzgoji in šolanju psov. Redno so 
potekali tečaji poslušnosti in obrambe. 
Člani kluba so nastopali na raznih pri-
reditvah, kje so prikazali svoje sposob-

nosti pri delu s psi, ter tekmovanjih in 
razstavah po celotni bivši skupni državi 
in tujini. Ob tem je bila želja kluba, da 
ljudem približa in prikaže psa kot prije-
tnega človekovega sopotnika.
Skozi obdobje svojega delovanja se je 
ime društva večkrat spreminjalo, tako 
je bilo od leta 1972 društvo poznano kot 
Kinološko društvo Škofja Loka. V svoji 
zgodovini delovanja društvo beleži tako 
vzpone kot padce. Poseben pečat obstoju 
društva je pustilo obdobje po osamosvo-
jitvi Slovenije. Vadbeni poligon, ki so ga 
imeli v dolini Hrastnice pri Škofji Loki, 
je postal predmet denacionalizacije, po-
sledično so ostali brez nujno potrebnega 
vadišča. Naslednjih nekaj let je društvo 
iskalo novo lokacijo, hkrati pa se je zara-
di pomanjkanja članstva borilo za svoj 
obstanek. V tem času so svojo dejavnost 
v celoti prenesli v Selško dolino, kjer je 
že nekaj let delovala sekcija društva. 
Do leta 2001 so kot gostje Športnega 
društva Selca vadili na tamkajšnjem 
nogometnem igrišču. V letu 2002 je 
društvo v najem pridobilo vadišče po-
leg Športnega parka Rovn v Selcih. 
Uredili so vse potrebno ter prestavili 
društveno brunarico iz Hrastnice na 
novo lokacijo. Konec leta 2003 so tako 
dočakali vadišče, ki jim omogoča odlič-
ne pogoje za delo s psi in organizira-
nje tekmovanj. Zaradi nove lokacije in 
območja delovanja društva se je leta 
2004 društvo preimenovano v Kino-
loško društvo Škofja Loka - Železniki. 
Leta 2007 so odkupili večji del zemlji-
šča, ki ga danes uporabljajo, in prvič 
v zgodovini svojega obstoja je društvo 
pridobilo lastninsko pravico nad vadi-
ščem in objekti na njem. Na žalost pa 
je ves vloženi trud že jeseni tega leta 
prizadela vodna ujma, ki je povzročila 
ogromno škode. Potrebno je bilo veliko 
donacijskih sredstev in prostovoljnega 
dela članov, da so zopet vzpostavili sta-
nje pred poplavami.
Na pobudo nekaterih članov je v začet-
ku leta 2008 skupščina društva izgla-
sovala ime Športno kinološko društvo 
Škofja Loka - Železniki, vendar to pre-
imenovanje ni zdržalo dolgo. Zaradi 
svoje lokacije v občini Železniki se je 
naziv društva v letu 2013 spremenilo v 
Športno kinološko društvo Železniki. V 
začetku leta 2016 so izdelali nov logotip 
in odkupili še preostali del zemljišča, 
ki so ga vseskozi uporabljali kot svoje 
vadišče in je bil v lasti Športnega dru-
štva Selca.

Jože Arnol, predsednik Športnega 
kinološkega društva Železniki
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Društvo je obstalo klub viharjem, ki so 
ga zaznamovali. Za to se je treba zahva-
liti vsem članom, ki so bili skozi dese-
tletja del društva, njihovim pridnim 
rokam in modrim odločitvam. Zahvala 
gre tudi podjetjem in posameznikom, ki 
so društvu stali ob strani.
PREDLAGATELJ: Športno kinološko dru-
štvo Železniki
Obrazložitev pripravil: Samo Potočnik                    

OBČINSKI SVET
OBČINE ŽELEZNIKI

podeljuje 

priznanje za aktivno 
delovanje društev

za leto 2018
TURISTIČNEMU DRUŠTVU DAVČA

(Davča 22, Železniki).

UTEMELJITEV: Krajani Davče so Turi-
stično društvo Davča ustanovili v letu 
1968, saj so bili takrat aktivni na števil-
nih področjih, med njimi tudi na po-
dročju ohranjanja kulturnega izročila. 
V Davči so tja do konca šestdesetih let 
prejšnjega stoletja na vsaki večji kmeti-
ji sejali lan, ga trli, predli na kolovratu 
in tkali platno. Vendar pa je s prodorom 
umetnih vlaken na tržišče ta dejavnost 
na podeželju začela izumirati. Z name-
nom ohranjanja opravil in običajev, po-

vezanih s predelavo lanu, je Turistično 
društvo začelo s prireditvijo Dan teric, 
ki so jo uspešno organizirali kar deset 
let zapored. Po nekajletni prekinitvi pri-
reditve jo je društvo ponovno obudilo in 
živi še danes.
V društvo je vključenih okrog trideset 
članov, čeprav je treba poudariti, da pri 
organiziranju večjih akcij in prireditev 
sodeluje cela vas. 
Turistično društvo Davča vsako leto s 
prizadevnostjo svojih članov in tudi 
domačinov izpelje več različnih aktiv-
nosti. Kot že omenjeno, vsako leto pri-
pravi kulturno-etnografsko prireditev 
Dan teric. Organizira tudi celodnevno 
prireditev Zadnji majnik kot romarsko 

pot k davški Mariji. Vsako leto so po-
nosni tudi na pešpot po Zgornji Davči, 
ki udeležencem ponuja čudovite pano-
ramske razglede. Kako priti od lanene 
bilke do lanenega platna, pa člani radi 
pokažejo tudi na različnih prireditvah 
in predstavitvah širom Slovenije in 
zamejstva.
Prav na začetku 21. stoletja je društvo 
opuščeno trgovino preuredilo v Etno-
grafski muzej z delavnico za preizkus 
in prikaz celotnega postopka od bilke 
do platna. Muzej obiskujejo predvsem 
osnovne šole in društva ter ostali obi-
skovalci Davče.
Želja Turističnega društva Davča in 
prav tako želja krajanov v preteklosti je 
bila, da ohranijo spomin mladih gene-
racij, ki so si rezala trdo skorjo kruha s 
pridelavo lanu in predelavo lanu v raz-
lične končne izdelke. Zato so posneli 
dokumentarni film, v katerem nasto-
pajo še živeči krajani, ki so to izkusili 
na lastni koži. V zahvalo tem ljudem 
in opomin sodobnim generacijam o tr-
dem delu in skromnem življenju je ta 
dokumentarni film društvu v ponos, 
vsem krajanom in krajankam pa v ve-
selje, saj so pri ustvarjanju sodelovali 
vsi, kar je Davčo kot kraj v najboljši 
možni meri najbolj povezalo.
PREDLAGATELJ: Turistično društvo Že-
lezniki
Obrazložitev pripravilo: Turistično 
društvo Železniki

Alojz Jelenc, predsednik 
Turističnega društva Davča

RDEČI KRIŽ SLOVENIJE,  
OBMOČNO ZDRUŽENJE ŠKOFJA LOKA

Vse zainteresirane starejše občane ob-
čine Železniki vabimo, da skupaj po-
novno ustanovimo skupino starejših za 
samopomoč in se začnemo družiti. Pri 
RKS, Območnem združenju Škofja Loka, 
trenutno deluje sedem skupin starejših 
za samopomoč. Delujejo po programu 
Zveze društev za socialno gerontologijo 
Slovenije (ZDSGS), ki povezuje nacional-
no mrežo 519 skupin starejših ljudi za 
samopomoč. Med prvoustanovljenimi 
skupinami je bila tudi skupina Zimze-
len v Železnikih, ki je zelo dobro delova-
la skoraj dve desetletji. 

Sedaj vas vabimo, da začnemo na novo. 
Najprej vam želimo podati nekaj po-
membnih informacij:
Kaj je skupina starejših ljudi za samo-
pomoč?
Skupina starejših ljudi za samopomoč 
je skupina naključno zbranih posame-
znikov, z namenom postati prijateljska 
skupina, ki se srečujejo redno, enkrat 
tedensko po uro in pol ter temelji na 
principu samopomoči.
Skupina je namenjena vsem, ki želite:
–  svojo življenjsko energijo in modrost 

posredovati drugim,
– negovati pozitivne odnose z ljudmi, 
–  obdržati ali ustvariti veder pogled na 

življenje,

–  se družiti ob aktivnostih za kakovo-
stno preživljanje jeseni življenja.

Kdo sestavlja skupino?
Skupina šteje člane, praviloma starejše 
nad 65 let, skupaj z usposobljenim vo-
diteljem.
Zato ne čakajte. Pridite, ne bo vam žal. 
Dobrodošli!
KDAJ: Naše prvo srečanje bo v četrtek, 
20. 9. 2018. Kasneje se bomo srečevali 
vsak četrtek ob 17. uri.
KJE: V pritličju Kulturnega doma Žele-
zniki
Za dodatne informacije se obrnite na 
Ano Šuštar, voditeljico skupine na tel. 
051 331 583. Lahko ji tudi pišete na e-
-naslov ani.sustar@gmail.com. 

Vabljeni v skupino starejših za samopomoč
Prvo srečanje bo že v četrtek, 20. septembra, v pritličju Kulturnega doma Železniki.
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BORIS JENSTERLE, MIHA MARKELJ, 
MINCA RIHTARŠIČ

Sakralni objekt, v katerem se je zgodil 
čudovit koncert in obred darovanja sve-
če, je zborovodkinjo Marjeto Naglič in 
nekaj Grudnovih Šmikel lanskega av-
gusta nagovoril s spokojnostjo in tistim 
posvečenim občutkom, ki ga v določe-
nih svetiščih še posebej lahko čutimo. 
Že takrat so zapele nekaj taktov pesmi 
z njihovega repertoarja in akustika pro-
stora je petju in skladbam dodala še ti-
sto čarobnost, ki je v glasbi posebej po-
membna in dobrodošla. 
Soričani so skozi zgodovino do polpre-
tekle dobe vsake tri leta organizirali od-
poslanstvo, ki je odhajalo na božjo pot v 
Innichen. Tam so cerkvi darovali veliko 
svečo in denarni znesek za mašo, ki naj 
velja kot prošnja, da Bog obvaruje njiho-
vo zemljo pred različnimi škodljivci. Za 
darilo, imenovano Käfergeld, so dobili 
posebno potrdilo, ki so ga skrbno hranili.
Vsebina tokratnega koncerta je bila tako 
zasnovana prav na posebnem dogodku 
– obredu prinašanja daru iz Sorice. Po 
aktivnostih za pripravo koncerta in sre-
čanja s predstavniki občine Innichen je 
prišel dan, ko smo se ponovno odpravili 
v kraje svojih prednikov. 

Tokrat smo avtobus napolnili domačini 
Sorice in Danj skupaj s pevkami zbora 
Grudnove Šmikle. Pridružili so se neka-
teri člani komisije za mednarodno so-
delovanje Občine Železniki, predsednik 
KS Sorica Matej Pintar in podžupan Ma-
tej Šubic.
Za dodatno popestritev vožnje mimo 
Beljaka, Špitala in nato ob Dravi proti 
Lienzu v Pustriško dolino, pridobivanje 
in razširjanje znanja s kratko razlago 
ozadja naselitve prebivalcev iz Pustriške 
doline (okolica Innichena) v zgornji del 
Selške doline (Sorico in okolico) je poskr-
bel Miha Markelj, magister arheologije 
in turizma, doktorski študent na Fakul-
teti za humanistične študije Koper, tudi 
član omenjene komisije. Povedal je, da 
do danes ni ohranjene nobene listine o 
naselitvi, je pa dejstvo, da urbar iz leta 
1291 na območju celotne Sorice omenja 
že dvajset kultiviranih hub (kmetij), ki 
tudi že služijo – od osnovanja do "slu-
ženja" so potrebovali približno pet let, 
zato je letnica 1283 povsem realna –, 
ter poudaril, da na ozemlje Sorice niso 
bili naseljeni kaznjenci, pač pa potomci 
večjih kmetij v Innichenu. Samostan, 
v sklopu katerega se je nekoč nahajala 
tudi cerkev, je bil ustanovljen leta 769 z 
namenom pokristjanjevanja Slovanov.

Zborovodkinja Marjeta Naglič, pevke in 
glasbeniki Marjanca in Janez Jocif ter 
Vili Polajnar so takoj odšli v štiftno cer-
kev, da so se pripravili na koncert. Pri-
čakal nas je g. Hans Schmieder, ki je s 
strani občine Innichen poskrbel za pri-
pravo in oglaševanje dogodka v njiho-
vem kraju. Odšli smo na glavni trg, kjer 
je bilo pestro dogajanje z rokodelskim 

Luč iz Sorice v Innichenu
V soboto, 8. septembra, je bil v farni cerkvi v Innichenu koncert Grudnovih Šmikel 
z gosti, Soričani pa so po starem običaju v kraj svojih prednikov znova odnesli 
daritveno svečo.

Koncert Grudnovih Šmikel v najpomembnejši sakralni romanski stavbi v vzhodnem alpskem prostoru

Daritveno svečo sta pred glavni oltar 
odnesla Matej Pintar in Boris Jensterle. 
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ANA ŠUBIC

Združenje borcev (ZB) za vrednote NOB Škofja Loka je sku-
paj z občinsko organizacijo Železniki tudi letos prvo nedeljo 
v septembru na Puču v Martinj Vrhu pripravilo tradicional-
no srečanje borcev gorenjskih partizanskih enot ter članov 
in prijateljev ZB za vrednote NOB. Slovesnost je namenjena 
spominu na boj gorenjskih partizanov proti okupatorju ter 
ustanovitev Škofjeloškega odreda in Gorenjskega vojnega 
območja septembra 1944. Slavnostni govornik je bil nekda-
nji predsednik uprave Leka in nekdanji gospodarski mini-
ster Metod Dragonja. "Z ohranjanjem vrednot in tradicij NOB 
danes skrbimo za krepitev narodne zavesti in dajemo zgled 
mlajšim generacijam, da je mogoče tudi v težkih razmerah 
ohraniti ponos in samozavest in previhariti viharje," je dejal 
Dragonja, po materi selški rojak, saj njegove korenine segajo 
k Podgrivarju v Davčo. Dodal je, da moramo obujati spomine 
na ta del zgodovine in ohranjati spomenike in obeležja tega 
težkega obdobja: "To nas utrjuje za nove preizkušnje." Da ne 
smemo pozabiti na tisto, kar so predniki storili v odporu pro-
ti okupatorju, sta med drugim poudarila tudi predsednik ZB 
za vrednote NOB Škofja Loka Štefan Kalamar in predsednik 

občinske organizacije Železniki Viktor Potočnik. Neizpodbitno 
je, da je samostojna Slovenija skovana na temeljih partizan-
skega odporniškega gibanja v NOB, je poudaril Kalamar. 
V kulturnem programu so nastopili Kranjski kvintet, Har-
monikarski orkester Železniki, Gašper Jelenc s harmoniko in 
člani KUD France Koblar.

Srečanje borcev na Puču

Polaganje venca k spominski plošči na domačiji na Puču

sejmom in ciljem dirke starodobnih ko-
les. Organizatorji prireditve so prijazno 
povabili domačine in turiste tudi na naš 
koncert.
Mesto s svojim razgibanim turističnim 
utripom vsakodnevno ponuja pestro 
paleto dogajanj. Zaradi obilice ponudb 
skrbno izbirajo nastopajoče, zato smo 
še posebej ponosni na vrhunsko izved-
bo Grudnovih Šmikel z gosti v najpo-
membnejši sakralni romanski stavbi v 
vzhodnem alpskem prostoru. Koncert 

smo začeli z besedilom o namenu pri-
našanja sveče – luči. Janez in Marjanca 
Jocif sta z instrumentalno spremljavo 
na portativu in kljunasti flavti ustvarila 
zvočni prostor, v katerega so se iz krip-
te pod oltarjem prepletli glasovi prve 
skladbe. Pevke so med petjem z obeh 
strani prišle v glavno ladjo cerkve in se 
razporedile ob osrednjih klopeh ter tako 
izvedle še dve skladbi.
Matej Pintar in Boris Jensterle sta na 
vrh stopnic pred glavni oltar prinesla 

daritveno svečo. Zbor je s postavitvijo 
v prezbiteriju nadaljeval sakralni pro-
gram. Skladbe so bile izbrane glede na 
prostor in praznik – mali šmaren. V 
drugem delu koncerta so ubrano za-
zvenele priredbe slovenskih ljudskih 
pesmi z vsebinsko navezavo na dogo-
dek, ob katerem se je koncert zgodil: 
to je luč, svetloba, priprošnja. Zboro-
vodkinja je mojstrsko povezala zboro-
vske skladbe s spremljavo zanimivih 
srednjeveških glasbil: portativom, 
fujaro, hurdy-gurdy-jem, dudami, z 
zvončki, kljunasto flavto in klavirsko 
spremljavo.
Zbor je nastop zaključil pred cerkvijo s 
še nekaj pesmimi, v žaru najlepše luči 
– sonca in v klepetu z navdušenimi po-
slušalci. Koncerta sta se udeležila tudi 
Greti in Manfred Mitterhofer, gostitelja 
lanskoletne razstave fotografij Mince in 
Bojana Rihtaršiča.
Popotne in koncertne vtise smo si raz-
delili ob večerji v Theatercafé Zentral v 
zanimivem ambientu prve gledališke 
dvorane v Innichenu. Matjaž Čemažar, 
član županove komisije za mednarodno 
povezovanje, je v pogovoru z g. Schmi-
ederjem že začrtal možnosti udeležbe 
v okviru praznovanj ob 1250. obletnici 
ustanovitve samostana in kraja Inni-
chen, ki bodo potekala celotno priho-
dnje leto.

Podžupan Matej Šubic in Soričani v družbi Hansa Schmiederja (tretji z leve)
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Razvojna agencija Sora vabi na usposabljanje z naslovom Razume-
vanje računovodskih izkazov za podjetnike. Potekalo bo v pone-
deljek in torek, 17. in 18. septembra (17.00–19.15), ter v sredo, 19. 
septembra (17.00–20.00), v Veliki sejni sobi Upravne enote Škofja 
Loka (Poljanska cesta 2). Vsebina se bo nanašala na vlogo prvin 
poslovnega procesa v poslovanju podjetja, temeljne računovodske 
izkaze in kategorije, ki jih v njih prikazujemo, stroške in poznava-
nje stroškov pri sprejemanju poslovnih odločitev, ključne računo-
vodske kazalnike, ki jih izračunamo pri branju bilanc, razumevanje 
računovodskih izkazov in sprejemanje poslovnih odločitev v pove-
zavi s kupci in dobavitelji ... Predavateljica bo mag. Nataša Pusto-
tnik. Usposabljanje je namenjeno mikro, malim in srednje velikim 
podjetjem ter potencialnim podjetnikom. Udeležba je brezplačna. 
Obvezne so predhodne prijave na telefonsko številko 04 50 60 220 
(Jana Šifrar) ali e-poštni naslov jana.sifrar@ra-sora.si.

Razumevanje računovodskih  
izkazov za podjetnike

RAZVOJNA AGENCIJA SORA

Obveščamo vas, da smo v okviru Kreditne sheme, v katero svoja 
finančna sredstva združujejo občine Škofja Loka, Gorenja vas - Po-
ljane, Železniki in Žiri ter Območna obrtno-podjetniška zbornica 
Škofja Loka, odprli nov javni razpis za dolgoročne in kratkoročne 
kredite, ki se dodeljujejo podjetjem in dopolnilnim dejavnostim 
na kmetijah iz že omenjenih občin. Dolgoročni krediti se v okviru 
novega javnega razpisa dodeljujejo za obdobje do deset 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 ter nakup opreme in 
kmetijske mehanizacije. Posamezen prosilec lahko v koledarskem 
letu po novem pridobi največ 100 tisoč evrov dolgoročnega kredita.
Prav tako so v okviru Kreditne sheme na voljo sredstva za kratko-
ročne kredite. Kratkoročni krediti so namenjeni financiranju teko-
čega poslovanja. Po novem jih lahko do vrednosti 50 tisoč evrov 
za obdobje do enega leta pridobite po obrestni meri 1,8 %, nomi-
nalno. Za podrobnejše informacije se obrnite na Razvojno agencijo 
Sora, Poljanska c. 2, Škofja Loka, tel. št. 04 50 60 220.

Razpis za kreditiranje malega  
gospodarstva in dopolnilnih  
dejavnosti

Razvojna agencija Sora vabi na delavnico z naslovom 10 korakov 
za nasledstvo družinskega podjetja. Delavnica bo potekala v torek, 
23. oktobra, od 17. ure do 19.15 v Veliki sejni sobi Upravne enote 
Škofja Loka (Poljanska cesta 2). Vsebina delavnice se bo nanašala 
na korake pri izvedbi nasledstva, oblikovanje družinske ustave in 
njeno vsebino, davčni in finančni vidik prenosa lastništva, primere 
dobrih (in manj dobrih) praks. Predavateljica bo mag. Tina Kociper. 
Udeležba je brezplačna. Obvezne so predhodne prijave. Sprejema-
jo jih do petka, 12. oktobra, na telefonski številki 04 50 60 220 
(Jana Šifrar) ali e-naslovu jana.sifrar@ra-sora.si. Na istih kontaktih 
lahko dobite tudi dodane informacije.

Nasledstvo družinskega podjetja
Razvojna agencija Sora pripravlja usposabljanje za podjetnike 
in tiste, ki o podjetništvu šele razmišljajo, saj začenja s sklopom 
podjetniških delavnic, imenovanih Start up delavnice: inovativno 
na pot podjetništva. Potekale bodo med 4. oktobrom in 6. novem-
brom v dopoldanskem času (Velika sejna soba Upravne enote 
Škofja Loka). Udeležence bodo popeljali skozi različne faze poslo-
vanja podjetja (preveritev poslovne ideje, ustanavljanje podjetja, 
finance, marketing, prodaja …). Ogledali si bodo tudi nekaj pri-
merov dobrih praks podjetij na terenu in preverili svojo poslovno 
idejo s pomočjo izdelave poslovnega načrta. Podroben program je 
na spletni strani www.ra-sora.si ali na Facebooku www.facebook.
com/rasloka. Delavnice so brezplačne, saj jih finančno podpirajo 
vse štiri občine na Škofjeloškem. Prijave nanje so obvezne. 

Inovativno na pot podjetništva

Če potrebujete nasvete glede izvajanja ukrepov učinkovite rabe 
energije v gospodinjstvih, lahko vsak torek od 16. ure do 17.30 obi-
ščete Energetsko-svetovalno pisarno na Kidričevi cesti 1a v Škofji 
Loki. Energetski svetovalci občanom brezplačno nudijo strokovno 
in komercialno neodvisno pomoč pri toplotni zaščiti in energet-
ski sanaciji zgradb, izbiri ustreznih oken in ogrevalnega sistema, 
pripravi tople sanitarne vode, uporabi obnovljivih virov energije, 
možnosti pridobitve različnih subvencij Eko sklada, energetskih 
izkaznicah ... Za nasvete sta na voljo Beno Potočnik, univ. dipl. 
ing. elektr., in Matjaž Eržen, unv. dipl. ing. str. Obvezna je najava 
na telefonsko številko Razvojne agencije Sora 04 50 60 220.

Po nasvet v energetsko pisarno

tel.: 04 518 45 00, gsm: 031 681 275, e-pošta: info@obrtnik.si

Storitve:  prenova stanovanjskih in poslovnih  
prostorov  hitra in kvalitetna prenova kopalnic  
 tlakovanje dvorišč  energetske prenove objektov
Trgovina:  vinil plošče, keramika, topli podi, 
parketi  kopalniška oprema  gradbeni material in 
orodje  lepila, laki in olja za parket
Svetovanje:  projektiranje  ideje  načrti
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ANA ŠUBIC, FOTO: ANDREJ TARFILA

• Od maja ste novi direktor Alplesa. 
Lahko za bralce, ki vas ne poznajo, 
najprej poveste, kako dolgo ste že v 
tem podjetju?
"Tu delam že 28 let. Bil sem Alplesov šti-
pendist in po koncu šolanja so me za-
poslili. Šel sem bolj ali manj skozi vse 
službe, poznam tako tehnologijo, kon-
strukcijo, razvoj izdelkov kot tudi pro-
dajo. Sem diplomirani ekonomist, pred 
imenovanjem za direktorja sem bil v 
komercialni službi zadolžen za trg nek-
danje Jugoslavije."
• Kaj boste kot novi direktor ohranili 
in kaj spremenili?
"Že prejšnje vodstvo je uvedlo nekaj do-
brih usmeritev, denimo da ohranimo 
tiste programe in produkte, ki so dono-
snejši, ostale pa postopno umaknemo 
s trga. V ponudbi smo na primer ime-
li sedem spalnic in vse tudi na zalogi. 
Tako široka ponudba ni rentabilna, 
zato smo jo zmanjšali na tri spalnice. 
Pri obstoječih spalnicah smo povečali 
ponudbo, tako da je kompleksnejša in s 
tem še bolj zadostimo želje kupcu. Tre-
nutno imamo v razvoju novo spalnico. 
Nenehno razvijamo tudi kuhinje, ki jih 
izdelujemo od leta 2010 in predstavljajo 
že tretjino proizvodnje. Pred enim letom 
smo predstavili novo generacijo kuhinj, 
ki so bile zelo dobro sprejete, saj letos 
zaznavamo kar 35-odstotno povečanje 
prodaje. Zelo pomemben produkt so 
tudi vgradne omare, ki dosegajo deset 
odstotkov proizvodnje. Smo pa tudi v 
končni fazi vpeljave dokaj pomembne-
ga posla za nemškega kupca, za kate-
rega proizvajamo sestavne dele za ku-
hinje. Gre za kar 28–30 kontejnerjev na 
mesec. Ta posel nam prinaša že osem 
odstotkov prihodkov."
• Poleg serijske proizvodnje uvajate 
tudi nov poslovni model individual-
ne proizvodnje po naročilu. Kako po-
memben je ta segment?
"Zelo pomemben. Povpraševanje po in-
dividualnih produktih po meri na trgu 
beleži konstantno rast. Pri kuhinjah in 
vgradnih omarah je naročilo po meri 

v Alplesu že možno in to nameravamo 
razširiti še na spalnice, dnevne in otro-
ške sobe. Načrtujemo nakup povsem 
novega računalniškega programa, ki 
obvladuje vse: konstrukcijo, pripravo 
dokumentacije, naročila na trgu, obde-
lavo naročila v podjetju in direktni pre-
nos potrebnih podatkov v proizvodnjo. 
To bo zelo kompleksen postopek. Pri 
kuhinjah je trajal štiri leta, računamo, 
da ga bomo sedaj izpeljali v dveh letih. 
Načrtujemo, da bomo s postopkom za-
čeli letos. Čaka nas veliko dela, raziskati 
bo treba tudi trg, kakšni so kupci, njiho-
va številčnost, kakšne zahteve in želje 
imajo ... Segment individualnih pro-
duktov po meri je težji in bolj zahteven, 
zato ga ne more obvladati vsak."    
• Kakšen tržni delež imate v Sloveniji 
in kakšnega bi radi imeli?
"Imamo približno 55–60-odstotni delež. 
Kakšnega bi radi imeli, niti ni toliko 
pomembno. Bolj je pomembno, da so 
naše stranke zadovoljne in da se rade 
vračajo, kar nam tudi lepo uspeva. Tudi 

zato smo lani prenovili pohištveni stu-
dio v Železnikih, kjer jim nudimo tudi 
vse storitve od svetovanja do montaže 
na izredno visokem nivoju. Stranke nas 
vidijo kot proizvajalca, ki mu lahko zau-
pajo. Sicer pa najbolj pogrešamo mlade. 
To je segment, ki je običajno cenovno 
občutljiv, zanje je morda naše pohištvo 
malo predrago. Stalno razmišljamo, 
kako jih bolje nagovoriti, če že ne za prvi 
nakup pohištva, pa morda za drugega, 
ko se finančno že malo opomorejo in si 
želijo kvalitetnejše pohištvo."
• Veliko mladih kupuje pohištvo niz-
kocenovnih ponudnikov. Kakšno kon-
kurenco vam predstavljajo slednji?
"Take konkurence se ne bojimo, saj ne 
proizvajamo nizkocenovnega pohištva, 
pač pa zahtevnejše produkte z večjo do-
dano vrednostjo za kupca."
• Dobri dve tretjini prihodkov ustva-
rite na domačem trgu. Kam še proda-
jate izdelke?
"Drugi največji trg je Hrvaška, potem so 
pa še manjši trgi: BiH, Slovaška, Francija."

Prihodnost je v večji specializaciji
Velko Gortnar, novi direktor Alplesa, o nadaljnjih načrtih pohištvenega podjetja 
s 170 zaposlenimi, prehajanju s serijske proizvodnje na individualno, uvajanju 
pomembnega posla za nemškega kupca ...

Direktor Velko Gortnar v eni od Alplesovih kuhinj, ki jim predstavljajo že skoraj tretjino 
proizvodnje.
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OBMOČNA OBRTNO-PODJETNIŠKA 
ZBORNICA ŠKOFJA LOKA

Redni jesenski sklop podjetniških iz-
obraževanj se bo v okviru OOZ Škofja 
Loka začel 18. septembra s celodnevnim 
seminarjem s področja delovnega pra-
va za računovodje, kadrovske delavce 
in delodajalce. Sekcija frizerjev bo 1. ok-
tobra organizirala strokovni seminar 
za frizerje Look&Learn v Logatcu, kjer 
se bodo lahko seznanili z najnovejšimi 
tehnikami striženja in barvanja s strani 
frizerskih mojstrov.
Nasvetov s področja krepitve imun-
skega sistema in odpornosti ter tihih 
sporočil našega telesa pa bodo deležni 
udeleženci delavnice z naslovom Imun-
ski sistem – kako zakisane misli vpli-
vajo na zakisano telo, ki bo potekala v 
soboto, 6. oktobra, od 10. do 12. ure. De-
lavnica je del sklopa izobraževanj pod 
skupnim sloganom Skrb za zdravje – te-
melj podjetniškega uspeha, izvedla pa jo 
bo Minka Gantar. V okviru tega sklopa 

se bo izvedla tudi delavnica Podzavest 
in podzavestna prepričanja, na kateri 
se bomo seznanili s tem, kako biti bolj 
zdrav, uspešen in srečen. Delavnica bo 
potekala 11. novembra.
Glede na to, da se naša strokovna služ-
ba dnevno sooča z vprašanji delodajal-
cev o njihovih obveznostih na področju 
pravilnikov in evidenc, ki jih nalaga 
slovenska zakonodaja, bomo 24. okto-
bra organizirali seminar z naslovom 
(Ne)obvezni interni akti v podjetju in 
obvezne evidence. Udeleženci bodo po-
leg priporočil za pripravo prejeli tudi 
vzorce različnih sklepov, pravilnikov in 
evidenc, ki jih morajo imeti v svojem 
podjetju, da bodo zadostili zahtevam in-
špekcijskih služb. Usposabljanje vozni-
kov za kodo 95 po programu 2018 pa bo 
potekalo v soboto, 17. novembra.
Podrobnejše informacije o izobraževa-
njih so na voljo na spletni strani www.
ooz-skofjaloka.si, prijave pa sprejema-
mo po telefonu 04 50 60 200 ali e-pošti: 
ooz.sk.loka@siol.net.

Obrtna zbornica  
začenja z izobraževanji

• Lani ste imeli šestodstotno rast, 
ob 11,4 milijona evrov prihodkov od 
prodaje je čisti dobiček znašal nekaj 
manj kot 35 tisoč evrov. Kako poslu-
jete letos?
"Letos smo imeli zaradi novega posla 
za nemškega kupca večje investicije, 
zelo zahtevna je tudi ukinitev nekate-
rih programov. Predvidevamo pa, da bo 
prodaja na nivoju lanskega leta ali pa 
malenkost boljša."

• V Sloveniji je pohištvena industrija 
v zadnjih dvajsetih letih skoraj izgini-
la. Kaj je bilo po vašem ključno, da se 
je Alplesu uspelo obdržati? 
"Nekateri pravijo, da v tej dolini, z obeh 
strani nas obdajajo hribi, nikamor ne 
moremo. (smeh) Seveda je bilo ključno 
uspešno vodenje dotedanjega direktor-
ja, za katerim je stala izredno dobra eki-
pa. Morda je deloma pripomoglo tudi to, 
da imamo izredno široko ponudbo, ne 
delamo samo kuhinj ali vgradnih omar. 
Preozko usmerjena podjetja imajo lah-
ko več težav kot mi, ker so na trgu priso-
tna nihanja. Enkrat je več zanimanja za 
kuhinje, sedaj je čas otroških sob, ki se 
izredno dobro prodajajo. Bi pa dodal, da 
ne moremo več posplošeno trditi, v ka-
kšnem zatonu je pohištvena industrija, 
ni vse tako slabo. Res je, da so mnogi 
veliki proizvajalci pohištva propadli, se 
pa v zadnjih letih manjše mizarske de-
lavnice razvijajo v podjetja z desetimi, 
petnajstimi zaposlenimi, ki lahko ure-
sničujejo tudi večje projekte. Seveda pa 
ta podjetja še zdaleč niso primerljiva s 
propadlimi velikani." 
• Kako se bo Alples razvijal v priho-
dnje?
"Prehod iz proizvodnje serijskega pohi-
štva na proizvodnjo po naročilu stran-
ke je zelo zahteven. To je za nas velik 
izziv. Alples je ta čas na prelomnici, ko 
se bo moral odločiti, v kateri segment 
se bo bolj usmeril: ali bo to serijsko 
pohištvo ali proizvodnja po naročilu 
strank. Prihodnost je nedvomno v večji 
specializaciji."  

LJUDSKA UNIVERZA ŠKOFJA LOKA

Nadaljujemo uspešno dejavnost Lokalnega učnega središča Železniki (LUS) in vam pred-
stavljamo program tečajev oz. delavnic, ki smo jih pripravili za obdobje od sredine sep-
tembra do sredine decembra 2018. Izobraževanja financira Občina Železniki in so za ob-
čane brezplačna.

Tečaj oz. delavnica št. ur organiziranost
Učimo se angleško – nadaljevanje 20 6-krat 3 in 1-krat 2 uri
Učimo se nemško – nadaljevanje 20 6-krat 3 in 1-krat 2 uri
Učimo se špansko – začetni tečaj 20 6-krat 3 in 1-krat 2 uri
»Pametno« o pametnih telefonih 3 1-krat 3 ure
Stopimo v svet računalnikov 12 4-krat 3 ure
Drugi korak v Excelu 12 4-krat 3 ure
Oblikovanje gline 12 4-krat 3 ure
Urejanje fotografij s pomočjo računalnika 10 2-krat 3 in 1-krat 4 ure

Svetovanje (individualno svetovanje na telefonski številki 04 506 13 60 in v LUS Železniki 
v času izvedbe tečajev).
Programe in vsebine smo pripravili na podlagi izpolnjenih anketnih vprašalnikov in ustne-
ga evalviranja ob zaključku lanskega projekta LUS. Organizirali bomo tiste tečaje in de-
lavnice, za katere bo več interesa. Programi bodo objavljeni tudi v naslednjih številkah 
Ratitovških obzorij. Prijave sprejemamo preko spletne strani, po e-pošti (jaka.subic@gu-
est.arnes.si) ali telefonu (04 506 13 60), kjer dobite tudi dodatne informacije. Prosimo, da 
ob prijavi navedete ime in priimek, domači in elektronski naslov ter telefonsko številko.

Po nova znanja v Lokalno učno središče Železniki

"Alples je ta čas na prelomnici, 
ko se bo moral odločiti, v kateri 
segment se bo bolj usmeril: 
ali bo to serijsko pohištvo ali 
proizvodnja po naročilu strank. 
Prihodnost je nedvomno v večji 
specializaciji."
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ANA ŠUBIC

Število učencev v primerjavi s prejšnjimi 
leti ne odstopa bistveno, saj se običajno 
giba okoli sedemsto. Na centralni šoli v 
Železnikih je 561 učencev, v Selcih 98, v 
Sorici osemnajst ter v Davči in Dražgošah 
po petnajst. "V Selcih je bilo sicer zadnja 
leta nekaj več kot sto učencev, ker je bila 
ena generacija znatno večja, zdaj je pa ta 
prišla v Železnike. V Davči je število dokaj 
stabilno, se je pa v Dražgošah zmanjšalo 
v primerjavi s prejšnjimi leti. V povprečju 
so v eni generaciji po trije učenci, včasih 
jih je bilo tudi po osem. Tudi v Sorici je 
podobno, se pa tam število v zadnjih le-
tih nekoliko veča, tako da je od manjših 
podružnic Sorica trenutno najbolj števil-
na. Podobno kaže tudi v prihodnje," je po-
jasnil ravnatelj Franc Rant. 
Vseh prvošolcev skupaj je 79. V matični 
šoli sta dva oddelka s po 23 prvošolci, v 
Selcih je v prvem razredu 23 učencev, v 
Dražgošah so šolski prag prvič presto-
pili štirje učenci, v Sorici in Davči pa po 
trije. V Sorici in v Dražgošah je v prvem 
oddelku poleg učiteljice prisotna še vzgo-
jiteljica, saj je v oddelka vključenih več 
kot deset učencev od prvega do tretjega 
razreda.

TUDI V SORICI PODALJŠANO BIVANJE

V Dražgošah je podaljšano bivanje že 
stalnica, v tem šolskem letu pa je orga-
nizirano tudi v Sorici. "Odobrili so nam 
18 ur tedensko in ga bomo izvajali pri-
bližno do 15. ure. Imamo pa nekaj težav 
s prehrano, ker je kuhinja precej majh-
na in ni primerna za pripravo takšne-
ga števila kosil, saj so v podaljšanem 
bivanju prav vsi učenci. Sedaj iščemo 
ustrezne rešitve, razmišljamo o najemu 
kuhinje v bližnjem gostinskem lokalu 
ali o dovažanju hrane, kar bi jo nekoliko 
podražilo," je razložil ravnatelj. V davški 
šoli podaljšanega bivanja nimajo, saj je 
bilo premalo zanimanja.

VSAJ PET UR GIBANJA NA TEDEN

S tem šolskim letom so na OŠ Železniki 
začeli izvajati nov koncept razširjenega 

programa na področju gibanja, zdravja 
in dobrega počutja. Gre za poskus, ki bo 
trajal tri leta. "V okviru tega smo zapo-
slili profesorja športa, ki bo vodil večino 
gibalnih dejavnosti. Vključena je cela 
šola. Cilj novega koncepta na podro-
čju gibanja je zagotovitev najmanj pet 
ur tedensko za gibalne dejavnosti, ki 
jih bomo izvajali v okviru rednega po-
uka športa, pri interesnih dejavnostih, 
v podaljšanem bivanju in vseh oblikah 
varstva. Program je nadgradnja projek-
ta Zdrav življenjski slog, ki se je končal 
v lanskem šolskem letu, je pa nekoliko 
razširjen. Sodelovanje je prostovoljno in 
dejstvo je, da vsi učenci ne bodo izbra-
li teh aktivnosti, pričakujem pa, da bo 
program dobro sprejet," je dejal Rant.  
Povedal je tudi, da so v šolski telovadni-
ci v začetku šolskega leta postavili novo 
plezalno steno, za katero pričakuje, da jo 
bodo uporabljali tudi v okviru razširje-
nega programa in interesnih dejavnosti. 
"Novost je tudi, da smo zdravstveno tele-
sno vzgojo, ki jo je čas nekako prehitel, 
zamenjali s tretjo uro športa v 7. in 8. ra-
zredu. Menim, da je spodbujanje gibanja 
pri mladih te starosti zelo pomembno, 
saj ga nekateri prav v tem obdobju zač-
nejo opuščati," je dejal ravnatelj.

ZNOVA V EVROPSKEM PROJEKTU

OŠ Železniki se znova obeta medna-
rodno sodelovanje. Uspešni so bili pri 
prijavi evropskega projekta The key to 
sustainable future (Ključ do trajnostne 
prihodnost), ki povezuje štiri šole: OŠ 
Železniki ter italijansko, estonsko in 
poljsko šolo, ki je tudi vodja projekta. 
"Cilj dvoletnega projekta je spreminjanje 
naših navad v želji, da zagotovimo bolj 
vzdržno prihodnost na področju ekolo-
gije in varstva okolja," je pojasnil Rant.
Nadaljevali bodo tudi projekte, ki so se 
izkazali za dobre: Ekošola, Križišče gene-
racij, ki učence višjih razredov povezuje 
z mlajšimi vrstniki in otroki iz vrtca, 
pa tudi s starejšimi občani, na zelo raz-
ličnih področjih. OŠ Železniki še naprej 
ostaja tudi v Šolski shemi, predvsem na 
področju razdeljevanja svežega sadja 
in zelenjave. Po besedah ravnatelja se 

je zelo dobro prijel tudi projekt Rastem 
s knjigo, v sodelovanju z občino pa na-
meravajo izpeljati še projekt Šolski učni 
vrtovi, s katerim bo šola pridobila zele-
njavni vrt, ki ga bodo obdelovali učenci.

VELIKO ZANIMANJA ZA ROBOTIKO

Na seznamu izbirnih predmetov je 
praktično vsako leto kakšen nov. Letos 
uvedena robotika je pritegnila mnogo 
učencev. "Imamo kar dve skupini učen-
cev, skupaj jih je blizu trideset. Nisem 
pričakoval, da bo odziv tako velik, na-
kupiti smo morali kar nekaj opreme," 
je povedal ravnatelj. Na novo so uvedli 
tudi izbirni predmet retorika, za katere-
ga je bilo prvič dovolj zanimanja.
Kot običajno tudi letos zelo veliko učen-
cev zadnjega triletja obiskuje izbirni 
predmet ples. "Zelo upada zanimanje za 
računalniške izbirne predmete. Mislim, 
da niso prilagojeni današnjemu času," 
opaža ravnatelj, veseli pa ga, da je veli-
ko učencev vključenih v športne in teh-
nične izbirne predmete.
Šolske stavbe med poletjem večjih in-
vesticij sicer niso bile deležne, so pa po 
besedah ravnatelja opravili precej obse-
žna vzdrževalna in slikopleskarska dela. 
"Lani smo se prijavili za ureditev brezžič-
nega računalniškega omrežja. V Sorici in 
Selcih je že na novo urejeno, v matični 
šoli smo ga prenovili in posodobili, v 
Davči in Dražgošah pa se bo to zgodilo 
prihodnje leto. Tako bo cela šola vključno 
s podružnicami imela dostop do brezžič-
nega omrežja, poleg tega pa smo obno-
vili še nekaj računalniške opreme. Večji 
del stroškov bo krilo ministrstvo za izo-
braževanje, znanost in šport, preostalo 
pa bosta prispevali šola in občina."
Ravnatelj je še opozoril, da je šolska 
stavba v Železnikih na meji zmogljivo-
sti za sedanje število učencev: "Dejstvo 
je, da so prostorski pogoji vedno slabši. 
Na to opozarjamo že dolgo." Pričakuje, 
da se bo prostorska stiska v naslednjih 
šolskih letih še poglobila, ob morebi-
tnem povečanju števila oddelkov pa bi 
prostore, v katerih zadnja leta gostujeta 
dve vrtčevski skupini predšolskih otrok, 
morali nameniti za šolsko dejavnost.

V šoli še več gibalnih aktivnosti
Osnovno šolo Železniki s podružnicami v novem šolskem letu obiskuje 707 učencev, 
od tega jih je 79 šolski prag prestopilo prvič.
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V Železnikih se je ob spomladanskem 
vpisu v vrtec pokazalo, da bo treba kar 
okoli trideset otrok zavrniti, zato je ob-
čina kupila stanovanjsko hišo za OŠ 
Železniki, tik ob vrtcu. Poleg 120 tisoč 
evrov kupnine je zagotovila še okoli 85 
tisoč evrov za ureditev prostorov v pri-
tličju, ki so bili ta teden nared za spre-
jem 14 otrok prvega starostnega obdo-
bja. "Trenutno smo v vrtec sprejeli vse 

otroke, ki so do 1. septembra izpolnili 
starostni pogoj. Na sprejem čaka še 17 
otrok prvega starostnega obdobja, ki 
bi se vključevali med šolskim letom. Z 
odprtjem še ene igralnice bi tako lahko 
sprejeli skoraj vse prijavljene otroke,« 
je dejala Martina Markelj, vodja Vrtca 
Železniki, ki ga v tem šolskem letu obi-
skuje 267 otrok, od tega 215 v Železnikih 
in 52 v Selcih. V Antonovem vrtcu je 42 
otrok, od tega osem novosprejetih.
V pritličju hiše, ki jo preurejajo za po-
trebe Vrtca Železniki, so poleg igralnice 
pridobili še razdelilno kuhinjo ter gar-
derobe in sanitarije. Občina namerava 
prihodnje leto v nadstropju objekta ure-
diti še igralnico za starejše otroke. Poleg 

tega načrtujejo obnovo strehe, nov fasa-
dni ovoj, teraso pred igralnico v pritli-
čju in dokončno zunanjo ureditev. "To 
zgradbo smo že od nekdaj videli kot po-
tencialno možnost za širitev vrtca. Pri-
dobitev je vsekakor zelo pomembna, ne 
le zaradi novih prostorov, temveč tudi 
zaradi zunanjih površin,« je zadovoljen 
Franc Rant, ravnatelj OŠ Železniki, pod 
okriljem katere deluje tudi vrtec. S širi-
tvijo vrtca v prvo nadstropje bi po mne-
nju ravnatelja utegnili zadostiti potre-
bam po otroškem varstvu v občini, saj 
se število rojstev ne spreminja bistveno, 
je pa to odvisno tudi od razpoložljivosti 
prostorov v OŠ Železniki, kjer gostujeta 
dva oddelka vrtca.

V vrtec sprejeli 
vse otroke
Zaradi dodatne igralnice 
so v Vrtec Železniki lahko 
sprejeli vse otroke, ki 
izpolnjujejo starostni 
pogoj. Na čakalni listi 
še sedemnajst otrok za 
sprejem med šolskim 
letom.

Igralnico v hiši, ki jo preurejajo za potrebe Vrtca Železniki, je že napolnil otroški vrvež.
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Na šolskih jedilnikih je vedno več 
hrane, ki je pridelana v lokalnem 
okolju. To je tudi cilj projekta Lokalna 
hrana v šole, za katerega so partnerji 
Razvojna agencija Sora, podjetje P-ino 
in KGZS Zavod Kranj pridobili sofi-
nanciranje s strani Evropske unije iz 
Evropskega kmetijskega sklada za ra-
zvoj podeželja in Republike Slovenije 
iz Programa razvoja podeželja 2014–
2020, v okviru prvega javnega poziva 
LAS loškega pogorja.
Glede na živila, ki se pridelujejo v lo-
kalnem okolju, so bili v okviru projek-
ta oblikovani predlogi lokalnih šolskih 
malic. Pri oblikovanju predlogov lo-
kalnih šolskih malic je sodeloval tudi 
kuharski mojster Uroš Štefelin, ki je 
skrbel, da so predlogi lokalnih šolskih 
malic tudi prehransko in kulinarično 
ustrezni. Znan je po obujanju tradici-
onalnih slovenskih jedi in uporabi lo-
kalnih, sezonskih sestavin z okoliških 
kmetij. Skupaj s kuharskim mojstrom 
so projektni partnerji obiskali osnov-
ne šole na Škofjeloškem ter skupaj s 
šolskim osebjem dopolnili predloge lo-
kalnih malic glede na ekonomsko in 
tehnološko izvedljivost. Šole so izbrale 
en obrok lokalne šolske malice in ga v 
aprilu in maju uvrstile na šolske jedil-
nike. Izbrale so lokalne šolske malice: 
– marmelada, maslo, kruh, čaj, 
–  marmelada, kisla smetana, kruh, 

mleko,
– umešana jajca s skuto, kruh, mleko,
– ričet z rezano domačo klobaso, kruh,
–  hot dog z mini domačo klobaso, para-

dižnikovo-smetanova omaka, čaj,
– goveja juha z rezanci, kruh. 
Živila za lokalne šolske malice, razen 
sveže zelenjave, so zagotovili lokalni po-
nudniki. Ker v lokalnem okolju ni bilo 
možno zagotoviti sveže zelenjave, jo je 
šoli dostavil ponudnik domače zelenja-
ve izven škofjeloškega območja. Lokalni 
ponudniki sveže in predelane zelenjave 
imajo interes, da bi šole oskrbovali z do-
mačo zelenjavo, a poudarjajo, da bi že 
v času priprav na sajenje morali vedeti 

okvirne količine zelenjave, ki bi jih šole 
potrebovale med celim šolskim letom.
Na Osnovni šoli Železniki so na šolski 
jedilnik uvrstili lokalno malico 'mar-
melada, kisla smetana, kruh, mleko'. 
Odzivi na lokalne šolske malice so po-
zitivni, tako s strani šolskega osebja, 
učencev in dobaviteljev.
»Že pred uvedbo tega projekta smo na 
naši šoli za malice v okviru možnosti 
učencem ponudili zdravo lokalno pri-
delano hrano. Žal nas pri tem ome-
juje zakon o javnem naročanju, saj le 
dvajset odstotkov živil smemo nabaviti 
izven njega. Mesečno pripravimo dvaj-
set različnih malic. Pri šestih od njih 
ponudimo lokalna živila (seneno mle-
ko, domači sadni jogurt, med, maslo, 
marmelado, kruh). Na jedilniku smo 
zapisali 'domače/i'. Učenci so navduše-
ni. Ker tako radi pojedo domači sadni 
jogurt in domači kruh, smo se interno 
odločili, da tega naročimo več, kot je 
normativ, da ne zmanjka. Tudi v priho-
dnje se bomo trudili, da bodo naši učen-
ci za šolsko malico prejeli lokalno hra-
no. Vsa živila za tradicionalni slovenski 
zajtrk, ki ga damo na dan slovenske 
hrane v novembru, zagotovijo lokal-
ni ponudniki. Že vrsto let sodelujemo 
v tako imenovani Šolski shemi. Želeli 
bi, da bi nam domače kmetije ponudi-

le vsaj jabolka, slive, hruške, jagode in 
sušeno sadje. Živila za shemo namreč 
lahko nabavljamo izven javnih razpi-
sov," je pojasnila vodja šolske prehrane 
OŠ Železniki Damjana Kaplja.
Vodja šolske kuhinje OŠ Železniki Davor 
Družinec je povedal: "Že moj predhodnik 
je na jedilnik vključeval lokalne izdelke 
(mleko, sir, kruh, jogurt), sam pa sem to 
prakso le nadaljeval in še razširil nabor 
živil (maslo, krompir, sveže zelje, solata, 
polnovreden pšenični zdrob, ješprenj, 
domače hrenovke, eko kruh). Tovrstna 
spodbuda prihaja tudi s strani Razvo-
je agencije Sora. Sam sem zagovornik 
hrane iz lokalnega okolja in jo skušam 
čim večkrat vpeti v jedilnike, glede na 
finančne zmožnosti. Živila so sveža in 
boljšega okusa, so pa tudi dražja, zato je 
vključenost teh živil v jedilnike omeje-
na. Moja želja je, da bi imeli vsaj enkrat 
tedensko malico lokalnega izvora."
Glede na pozitivne izkušnje s pilotnimi 
izvedbami bodo osnovne šole na Škofje-
loškem tudi v tem šolskem letu lokalne 
malice uvrstile na šolske jedilnike. Da 
pa bo lahko še več lokalne hrane na šol-
skih jedilnikih, pa bo potrebno povečati 
tudi lokalno ponudbo živil. Lokalnim 
pridelovalcem in predelovalcem hrane 
je zato v okviru projekta namenjena 
tudi pomoč strokovnjakov.

V šoli vedno več lokalno pridelane hrane
V okviru projekta Lokalna hrana v šole so v Osnovni šoli Železniki na jedilnik uvrstili 
lokalno malico z marmelado, kislo smetano, kruhom in mlekom. 

Vodja šolske kuhinje Davor Družinec, kuharski mojster Uroš Štefelin, vodja šolske prehrane 
Damjana Kaplja, Majda Luznar (KGZS Zavod Kranj), Jerneja Klemenčič Lotrič (Razvojna 
agencija Sora) in Janez Benedičič (podjetje P-ino)
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IRENA GORTNAR IN KATARINA POHLEVEN

"Jaz sem imel same zajčke, celo leto." 
"Jaz tudi!"
"Potem pa lahko v petek sediva skupaj na avtobusu."
"Zmenjeno!"
Tako so se dogovarjali otroci v prvem tednu junija, ki so ga 
preživeli v pričakovanju dne, ko bodo za svojo redno skrb za 
zobe nagrajeni s tistim, kar sva jim celo leto "obljubljali" – iz-
letom na zaključno prireditev v Železnike. 
V Zdravstvenem domu Škofja Loka sva v oddelku zobne pre-
ventive zaposleni dve izvajalki, zobna asistentka Irena Gor-
tnar in diplomirana medicinska sestra Katarina Pohleven. 
Vsak mesec nenapovedano obiščeva vse oddelke od 1. do 5. 
razreda osnovnih šol s podružnicami v občinah Železniki, 
Škofja Loka, Gorenja vas - Poljane in Žiri, kjer z otrokom zelo 
dobro poznanimi "vijoličnimi tabletkami" pregledava in oce-
niva čistost zob ter jih nato z demonstracijo na učnem mode-
lu učiva pravilne tehnike ščetkanja zob. 
V šolskem letu 2017/218 je že 35. leto potekalo vseslovensko 
Tekmovanje za čiste in zdrave zobe ob zdravi prehrani. Ome-
njeno tekmovanje je del preventivnega programa, ki se izva-
ja po vrtcih, osnovnih in srednjih šolah in je bil v februarju 
letos nagrajen s priznanjem dobra praksa za leto 2017, ki ga 
podeljuje publikacija Medicina danes. V lanskem oktobru je 
med finalisti z vsega sveta dobil tudi naziv najinovativnejši 
preventivni program za ohranjanje zob med otroki s strani 
FDI (Svetovne zobozdravniške zveze). 
Učenci, ki so bili vse leto najbolj vestni umivalci zob, so se 
zato 8. junija zbrali v športni dvorani v Železnikih. Letošnjo 
prireditev je v celoti finančno podprla Občina Železniki. Poz-
dravili in nagovorili so jih direktor ZD Škofja Loka asist. dr. 
Aleksander Stepanović, dr. med., podžupan Železnikov go-

spod Matej Šubic in ravnatelj OŠ Železniki gospod Franc Rant.
Prireditev je potekala s pridihom otroške radoživosti, saj so 
uradni del vodili kar učenci Osnovne šole Železniki sami ob 
pomoči razredničarke. Celotno prireditev je povezovala učen-
ka 5. a razreda, nastopili pa so še pevski zbor 1. razreda in 
nato še zbor učencev 3.–5. razreda z zborovodkinjo, učenca 5. 
a razreda s svojimi deklamacijami o zobkih in učenke iz glas-
bene šole s prečno flavto. Sledila je podelitev priznanj zma-
govalnim razredom in njihovim razredničarkam. Zaključku 
uradnega dela je sledila še gledališka predstava z naslovom 
Gnilko in Zdravko v iskanju diamantne zobne beline, ki je 
otrokom na nekoliko šaljiv način naslikala zgodbo v ustih, 
kjer sta zdrav in vesel ter drug črn in žalosten zobek iskala 
srečo za drugega in jo s pomočjo otrok tudi našla! Otroci so 
tako preživeli sproščeno dopoldne v družbi vrstnikov in spro-
ščenega, a poučnega okolja ter zanje zelo zaželenega – šole 
prostega dne.
Vsak začetek šolskega leta otroke spodbujava, naj skrbijo za 
svoje zobe, naj jih redno čistijo in negujejo. Ker je cilj laže do-
seči, če te na koncu čaka še nagrada, se trudiva, da so za svoj 
trud ob koncu leta tudi nagrajeni. Zavedava pa se, da najina 
spodbuda enkrat na mesec ni dovolj, na prvem mestu morajo 
za spodbudo, pomoč in ne nazadnje zgled poskrbeti njihovi 
starši, saj je zgled najboljši učitelj otroka, tudi pri pridobiva-
nju dobrih higienskih navad.

Nasmej se z nami
Pod tem naslovom je junija v Športni 
dvorani Železniki potekala zaključna 
prireditev tekmovanja za čiste in  
zdrave zobe.

Dvorano so napolnili učenci, ki so vse leto zelo vestno čistili zobe.

Rodile so: 

Tjaša Novšak iz Zabrekev Gašperja, Špela Benedičič iz Lajš Manco, Katarina Kolarič iz Spo-
dnje Sorice Rubena, Ana Habjan iz Železnikov Tima, Manca Frakelj iz Železnikov Vida, Sara 
Šubic iz Martinj Vrha Liana, Anja Mohorič iz Selc Gašperja, Tina Jemec iz Davče Nino, Nata-
ša Potočnik iz Martinj Vrha Lovra, Irma Cigale iz Potoka Jasmino, Mojca Virant iz Železnikov 
Filipa, Darja Lušina iz Dražgoš Bora, Tina Habjan Lavtar iz Selc Urbana, Nataša Čemažar iz 
Davče Lauro, Mateja Tušek iz Selc Reneja, Tanja Demšar iz Železnikov Mašo in Elma Prezelj 
iz Železnikov Darjana. 
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!
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Vse do 24. septembra bo še na ogled zanimiva razstava z na-
slovom Med dvema ognjema, na kateri so predstavljeni pla-
kati iz časa med obema vojnama. V Muzejskem društvu Žele-
zniki so tokrat k sodelovanju povabili Gregorja Bogataja, ki je 
na ogled ponudil nekaj odlično ohranjenih osemdeset in več 
let starih plakatov. Kot je povedal, mu jih je pred leti v hram-
bo zaupala njegova zdaj že pokojna stara mama Frančiška 
Bogataj. „Zbirala jih je v svojih mladih letih v času med obe-
ma vojnama. Nekaj let sem jih imel doma, ko pa sem opazil, 
da je njihovo stanje vedno slabše, sem se pozanimal, kako 
jih strokovno obnoviti in naprej hraniti. Za restavriranje je 
poskrbel Jernej Hudolin in danes so tu, na razstavi,“ je bil 
kratek in jedrnat Gregor in dodal, da je sreča, da so plakati 
ostali nedotaknjeni, saj je pred mnogo leti del domače hiše 
na Plavžu pogorel. 
Med razstavljenimi plakati prevladujejo tisti, ki vabijo na gle-
dališke igre, nekaj pa jih tudi vabi na obletnice društev in 
veselice, ki so jih pripravljali ob tem. Igre sta največkrat orga-
nizirali dve društvi, Prosvetno društvo Železniki in Katoliško 
slovensko izobraževalno društvo v Železnikih. Le na redkih 

so ob vlogah napisani tudi njihovi nosilci, na enem so dopi-
sani celo dodatno na roko. Ob vstopnini za posamezna sedi-
šča v dvorani največkrat piše le „cene so običajne“, so vedno 
napisani prireditelji, kratki opisi dogodkov, kraj, ura, dan in 
mesec, letnica največkrat manjka. Predsednik Muzejskega 
društva Železniki Rudi Rejc pomen razstave vidi predvsem v 
primerjavah z današnjimi plakati, naj gre to za velikost ali pa 
v preteklosti relevantna in zanimiva sporočila, ki jih danes 
na plakatih ne zasledimo več.
S pozornim očesom boste recimo naleteli na tistega, ki vabi 
na ogled veseloigre Detektiv megla avtorja Jožeta Kranjca, ki 
so jo igrali v Krekovem domu v Selcih. Pripisano je, da je otro-
kom vstop prepovedan. Le kaj je bilo takega, kar mladež ne bi 
smela videti – je bila na odru izrečena kletvica, je bil v igro 
vključen tudi kakšen poljub, kdo bi vedel? Mogoče se vam ta 
in še kakšen odgovor utrne ob ogledu razstave.

Tokrat vabijo stari  
plakati 
V Galeriji Muzeja Železniki je na ogled 
razstava plakatov, ki so v Železnikih in 
okolici vabili na prireditve v času med 
prvo in drugo svetovno vojno.

Lastnik plakatov Gregor Bogataj in predsednik Muzejskega društva 
Železniki Rudi Rejc ob plakatu za igro Godčeva pesem 

KATJA MOHORIČ BONČA, MUZEJ ŽELEZNIKI

IME PREDMETA: 

slika Hoja na plavž, inv. št. ŽE 171

OPIS PREDMETA

1. material in tehnika: slika na lesonitu
2. leto prihoda v muzej: nakup leta 1968
3. mere: 160 cm x 265 cm

Oljna slika večjega formata na lesonitu akademskega slikar-
ja Miligoja Dominka je v Muzeju Železniki od leta 1968, torej 
petdeset let. Člani upravnega odbora muzejskega društva, ki 
so snovali zbirko v Plavčevi hiši, so jo pri slikarju Dominku 
naročili za opremo prostora z maketo plavža. Slika je bila pr-
votno v razstavnem delu muzejske stavbe, z reorganizacijo 
pritličnih prostorov je bila prestavljena v vhodno muzejsko 
sobo, sedaj pa krasi steno muzejske pisarne. Levo zgoraj je 
napis ''Po J. Šubicu M. Dominko 1968''. Original je namreč 
delo Jurija Šubica Hoja na plavž. Leta 1875 je ilustriral ključni 

del Schillerjeve balade Hoja na plavž (v izvirniku Der Gang 
nach dem Eisenhammer iz leta 1797), zaplet, ki se dogaja pod 
ostrešjem ob peči – plavžu. Miligoj Dominko (1932–2010) je 
leta 1968 po naročilu po Šubičevem originalu izdelal sliko ve-
čjega formata na lesonit.
Vir: dokumentacija Muzeja Železniki, Dom in svet: Šubic,  
Jurij, Hoja na plavž, peta zasnova; letnik 30, št. 1/2, 1917.

Zgodbe muzejskih predmetov: Slika Hoja na plavž
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IGOR KAVČIČ, FOTO: ANDREJ TARFILA

V počastitev začetka polletnega predsedovanja Avstrije Svetu 
Evropske unije je bila v Londonu zanimiva fotografska razsta-
va na tako imenovanih „foto klop'cah“. Za osrednjo temo raz-
stave z naslovom „Another Europe“ je bila izbrana Evropska 
kulturna dediščina. Organizator Avstrijski kulturni forum je v 
sodelovanju z Londonskim kuratorjem Hamishem Parkom iz 
vsake od osemindvajsetih držav, članic Evropske unije, k sode-
lovanju povabil enega fotografa. Slovenijo je z eno svojih naj-
bolj prepoznavnih fotografij Sorško polje predstavljal Andrej 
Tarfila iz Selc. S fotografijo cerkvice in električnih daljnovodov 
na Sorškem polju je namreč leta 2016 zmagal na nacionalnem 
Sonyjevem izboru in potem v odprti kategoriji še na glavnem 
natečaju Sony World Photography Awards.
„Povabila k sodelovanju sem še posebej vesel, ker ni šlo za na-
tečaj, kamor fotografi sami pošiljamo fotografije, ampak so 
organizatorji razstave – ob sicer množici odličnih slovenskih 
fotografov – poiskali in izbrali mene. Res je dober občutek, da 
si opažen na mednarodni fotografski sceni, kar je zame tudi 
nova izkušnja,“ je ob razstavi povedal samostojni fotograf An-

drej Tarfila, stalni sodelavec Gorenjskega glasa, Ratitovških ob-
zorij, ki fotografira tudi za nekatere tuje fotografske agencije. 
Razstava fotografij na klopcah na ploščadi pred poslovno stav-
bo Googla je bila dobro sprejeta, med najbolj zanimivimi pa se 
je udeležencem odprtja zdelo prav Andrejevo Sorško polje.

S Sorškim poljem gostoval v Londonu
Julija so na prostem v Londonu razstavili fotografije osemindvajsetih fotografov iz 
prav toliko evropskih držav, članic Evropske unije. Slovenijo je zastopal Andrej Tarfila 
s fotografijo Sorškega polja.

Londonski utrip pred Andrejevim Sorškim poljem 
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ANA ŠUBIC, FOTO: ANDREJ TARFILA

Železniki so bili letos v znamenju Čip-
karskih dnevov že dobra dva tedna prej 
kot običajno, saj jih je Turistično dru-
štvo (TD) Železniki ob pomoči soorga-
nizatorjev uspešno spravilo pod streho 
že med 27. junijem in 1. julijem. "Oce-
njujemo, da je prireditev v petih dneh 
privabila okoli šest tisoč obiskovalcev, s 
čimer smo zelo zadovoljni. Dober obisk 
pripisujemo tudi bogatemu kulturne-
mu in spremljevalnemu programu, v 
katerem je lahko vsak našel kaj zase," je 
povedal predsednik TD Tomaž Weiffen-
bach in dodal, da bodo zgodnejši termin 
ohranili tudi za prihodnje prireditve.
Čipkarski dnevi, letos so bili že 56., so 
bili kot običajno najbolj obiskani v ne-
deljo, na zadnji dan festivala. Dogajanje 
sta dopoldne popestrila klekljanje na 
prostem in prvič tudi glasbeni program 
na različnih lokacijah, ki so ga obliko-

vali učenci in učitelji Glasbene šole Ško-
fja Loka. Letošnja novost so bili tudi na-
stopi plesnih in folklornih skupin pred 
plavžem, stalnica Čipkarskih dnevov 
pa je vseslovensko tekmovanje otrok in 
odraslih v klekljanju. Letos se jih je po-
merilo 58, in sicer 55 klekljaric in trije 
klekljarji, od tega kar 39 otrok. Kot obi-
čajno so bili razdeljeni v tri kategorije, 
so pa organizatorji letos prvič nagradili 
tudi najboljše domače klekljarice. Med 
odraslimi je slavila Marjeta Adam iz Lo-
gatca, najboljša domačinka je bila Špela 
Bernard z Zalega Loga. V kategoriji otrok 
od prvega do petega razreda je zmaga 
pripadla Evi Grmek iz Čipkarske šole 
(ČŠ) Idrija, oddelek Col, od domačink 
se je najbolj izkazala Eva Demšar iz ČŠ 
Železniki. V kategoriji starejših otrok je 
slavila Nina Čenčič iz ČŠ Železniki.
Vse dneve so si obiskovalci lahko ogle-
dali razstave na različnih lokacijah. 
Čipke je bilo moč občudovati v kultur-

nem domu in muzejski galeriji, precej-
šnje pozornosti pa so bile deležne tudi 
vezenine iz babičine bale, ki sta jih v 
Špendalovi hiši razstavili Mojca Tolar in 
Damjana Kaplja. Zadnji dan so se obi-
skovalci lahko odpravili še v lovski dom 
na ogled lovskih trofej in degustacijo 
divjačinskega golaža.
V času Čipkarskih dnevov so sicer izva-
jali projekt Citizens4Europe: Evropske 
migracije – naša skupna preteklost za 
boljši razvoj prihodnosti, za katerega 
je Občina Železniki pridobila evrop-
ska sredstva, zato so podobno kot lani 
prireditev vsebinsko precej obogatili. 
Med odmevnejšimi dogodki je bila tudi 
mednarodna strokovna konferenca De-
diščina preteklosti je naša skupna pri-
hodnost, na kateri so gostili zanimive 
predavatelje. Posebej velja povedati tudi, 
da je bil slavnostni govornik na odprtju 
letošnjih Čipkarskih dnevov etnolog dr. 
Janez Bogataj. 

Čipkarski dnevi privabili množico obiskovalcev
Najstarejša etnološka prireditev v Selški dolini privabila okoli šest tisoč obiskovalcev

Na tekmovanju v klekljanju je bilo tudi letos veliko mladih. 

Na odprtju Čipkarskih dnevov so gostili etnologa dr. Janeza 
Bogataja, ki je bil tudi slavnostni govornik. 

Letošnja novost so bili tudi nastopi plesnih in folklornih skupin pred 
plavžem.

Prikazali so tudi star ljudski običaj "pobiranje kranceljnov".



ANA ŠUBIC, FOTO: JANEZ TOLAR

Letos mineva 120 let, kar so v Železnikih 
ustanovili prostovoljno gasilsko dru-
štvo. Zaradi fužinarstva je bil kraj ne-
koč večkrat podvržen velikim požarom 
in tako so za večjo požarno varnost leta 
1898 ustanovili gasilsko društvo, ki je 
štelo 52 operativnih članov in je imelo 
celo društvenega zdravnika. Častitljiv 
jubilej bodo v PGD Železniki praznovali 
oktobra, da bo sovpadal z mesecem po-
žarne varnosti. 
V soboto, 6. oktobra, popoldne bodo v 
Martinj Vrhu pripravili občinsko ga-
silsko vajo, ki si jo lahko ogledajo tudi 
občani. Kot je napovedal poveljnik Jože 
Kamenšek, bo vaja potekala na doma-
čiji Pr' Birt, kjer bo "zagorela" žagarska 
delavnica za razrez lesa. Gasilci bodo 
tako morali zaščititi stanovanjski objekt, 
ogenj pa se bo razširil tudi na travnik in 
bo ogrožal gozd. Gre za največjo letošnjo 
vajo v občinskem gasilskem poveljstvu, 
sodelovala bodo vsa njegova društva s 
približno 80 gasilci in gasilkami. Prazno-
vanje bodo nadaljevali v soboto, 13. ok-
tobra, ob 19. uri s slavnostno akademijo 
v Kulturnem domu Železniki, teden ka-
sneje, 20. oktobra, ob isti uri pa občane 
vabijo še na koncert Bing Band Orkestra 
slovenske vojske s solistko Darjo Švajger 
v Športni dvorani Železniki. 
V PGD Železniki je danes nekaj več kot 
dvesto članov, od tega je 49 operativnih 

članov, 24 gasilskih pripravnikov, 14 
mladincev in 16 pionirjev, šest rezerv-
nih gasilcev in 103 veterani. "S tem smo 
zadovoljni, seveda pa si želimo novih 
dodatnih moči," pravi predsednik PGD 
Damjan Mohorič. V povprečju imajo na 
leto 25–30 intervencij; gre za požare, 
tehnične posege, nudenje pomoči prvih 
posredovalcev ... Septembra 2007 so se 
soočili s katastrofalnimi poplavami, ki 
so bile daleč največja intervencija gasil-
cev iz Železnikov.
Njihova operativna enota je po bese-
dah Mohoriča dobro opremljena, za-
dovoljni so tudi, da so gasilski dom 
v zadnjih letih iz preprostih avtome-

haničnih delavnic z adaptacijo spre-
menili v sodobno zgradbo, primerno 
potrebam gasilcev. Počasi postaja tudi 
prostor za preživljanje prostega časa 
in druženje. "V preteklih letih smo vla-
gali v gasilski dom, opremo za narav-
ne nesreče (poplave) in v osebno za-
ščitno opremo. Sedaj prihaja na vrsto 
pomladitev voznega parka," je povedal 
Mohorič. Še ta mesec bodo kupili ga-
silsko vozilo za prevoz moštva, ki ga 
bo v celoti financiralo društvo, ob so-
financiranju občine pa bodo v priho-
dnjih letih kupili še gasilsko cisterno 
za sedem tisoč litrov vode in gasilsko 
vozilo s cisterno GVC 16/25. 

Ob jubileju najprej gasilska vaja
PGD Železniki ob praznovanju 120-letnice vabi v soboto, 6. oktobra, na gasilsko vajo  
v Martinj Vrh. Oktobra bodo pripravili tudi slavnostno akademijo in koncert. 

Gasilska fotografija ob 120-letnici ustanovitve PGD Železniki

20. oktober OB 19:00, KULTURNI DOM železniki
KOMEDIJA, KI RAZKRIVA ¨PRAVO¨ RESNICO O ŽENSKAH

Živjo Barbara :) 

Takole, se javljam ponovno. Sedaj se bo začelo :)
Se opravičujem, ker je tako na hitro, a obe datoteki bi potreboval še danes. Ravno so me klicali in ponudili res ugodno ceno (očitno imajo še nekaj prostora prostega).
Potrebujem dve datoteki 122x80 mm za tisk
Na obeh standarden napis (Barbi Šov, 50 odtenkov ženske, Komedija, ki razkriva pravo resnico o ženskah).
- Na prvi potem še: Kulturni dom Železniki, 20.10.2018 ob 19:00, Vstopnice v prodaji na , Petrol, OMW, Pošta Slovenijewww.eventim.si
- Na drugi še: Kulturni dom Medvode, 5.10.2018 ob 19:30, Vstopnice v prodaji na , Petrol, OMW, Pošta Slovenijewww.eventim.si
Če prostora ne bo dovolj za napisati vse, me prosim pokličite.
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Zato smo tu.

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

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

info@elektro-gorenjska.si

080 30 19
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ANA ŠUBIC, FOTO: ANDREJ TARFILA

Turistično društvo (TD) Davča je tretji 
avgustovski konec tedna znova prire-
dilo Dan teric, letos je bil že 34. po vr-
sti. Sobotni veselici je v nedeljo sledil še 
program z etnografskimi prikazi prede-
lave lanu od bilke do platna ter prazno-
vanje 50-letnice TD Davča.
V želji ohraniti stara opravila in običaje, 
povezane s predelavo lanu, so Davčarji 
leta 1968 ustanovili TD in že dve leti ka-
sneje priredili prvi Dan teric. Prireditev 
je z leti krepko prerasla lokalne okvire 
in je povsem primerljiva z drugimi to-
vrstnimi prireditvami na Gorenjskem, 
je poudaril predsednik društva Alojz 
Jelenc. Tudi Franc Peternelj, prvi pred-
sednik in edini še živeči ustanovni član 
društva, je dejal, da si ni mislil, da bo 
prireditev prišla na tako visok nivo. Na 
letošnjem dnevu teric mu je Gorenjska 
turistična zveza podelila priznanje za 

V Davči trli lan in "vlekli uš"
Na letošnjem Dnevu teric je Turistično društvo Davča praznovalo petdesetletnico. 
Obiskovalcem so prikazali tudi, kako so davški fantje nekoč "vlekli uš".

Prikazali so večino opravil, povezanih s predelavo lanu, od puljenja lanu naprej. 



Davški fantje so se po dolgih letih spet pomerili v igri vlečenje uši, tako kot na prvih  
Dnevih teric.

Predenje na kolovratu
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dosežke pri razvoju turizma, TD pa se 
mu je zahvalilo s posebno sliko sejalca, 
ki je delo slikarja Mira Kačarja iz Sorice.  
Nedeljski program je k Vrhovcu po oce-
nah organizatorjev privabil vsaj 2500 do 
tri tisoč obiskovalcev, ki so po kultur-
nem programu, posvečenemu 50-letni-
ci TD Davča, z zanimanjem spremljali 
tudi etnografski program. Kot običajno 
so prikazali večino opravil, povezanih s 
predelavo lanu: puljenje lanu na njivi, 
sušenje v laneni jami, trenje lanu, mi-
kanje in tresenje prediva, predenje na 
kolovratu, tkanje na statvah ... Ob pri-
kazih so obiskovalci izvedeli tudi veliko 
zanimivega, med drugim, da je terica 
na dan strla približno od deset do dva-
najst kilogramov lanu in da je bilo to 
delo zelo naporno. Mladi Davčarji so to-
krat po dolgih letih prikazali igro vleče-
nje uši, ki so jo izvajali na prvih Dnevih 
teric. Fantje so nekoč z vlečenjem vrvi, 
napete okoli glave, tericam hoteli poka-

zati, kdo je močnejši. Na prireditvi si je 
bilo možno ogledati tudi vrtanje lesenih 
cevi za vodo ter pripravo drv po starem 
in s sodobno mehanizacijo. 
"Na Dnevu teric sem skoraj vsako leto, 
tudi zato, ker hči nastopa z mažoret-
kami. Že kot otrok sem hodila na to 
prireditev, takrat je bila še lokalnega 
značaja. Postopek trenja je še na da-
našnjih prireditvah zelo identičen kot 
takrat, so pa včasih nekatere postopke 
predstavili še podrobneje kot sedaj," 
je povedala obiskovalka Jožica Rant iz 
Železnikov in pohvalila prizadevne do-
mačine, ki pomagajo pri prireditvi. "Če 
ne bi sodelovala cela vas, ne bi šlo," je 
pristavila. »Na Dnevu teric sem zago-
tovo že petič. Zanimajo me stari obi-
čaji, zato se pogosto odpravim tudi na 
druge etnografske prireditve,« pa je 
dejala Jana Aljančič iz Podbrezij, ki je 
prvič s seboj pripeljala tudi osemletno 
vnukinjo Zalo.

ZAHVALA  
Dan teric pa brez finančne pomoči 
sponzorjev in donatorjev ni možno 
kvalitetno izpeljati, saj je prireditev 
zelo povezana s finančnimi sredstvi. 
Donatorji v letu 2018 so:
- Občina Železniki
- Turistična zveza Slovenije
- Zavarovalnica Triglav Kranj
- Domel d. d., Železniki
- Elektro Gorenjska Kranj
-  Mereloslovje Lotrič d. o. o.,  

Selca 163
- Megales d. o. o., Strahinj 120
- Šolar Tomaž s. p., Dražgoše 19
- Transles d. o. o., Dražgoše 16
-  Gorenjska gradbena družba d. d., 

Kranj
-  Aplus, d. o. o., Studeno 21,  

Železniki
-  Mebor d. o. o., Češnjica 45b,  

Železniki
- Tomaž Derlink s. p., Davča 18
-  Dobrodej - Podjetje za razvoj,  

Miklavž na dravskem polju
-  Dolenc d. o. o., Podlubnik 135,  

Škofja Loka
-  Pospos d. o. o., Podlubnik 12,  

Škofja Loka
- Gorenjski Glas, Kranj
- Jeles, Kamnik
- Radio Sora
- Alpski val, Cerkno
- Domačija Pr’ Vrhovc
- Peternelj Jernej s. p., Davča 12
- Prezelj Božo s. p., Podporezen 6
- Sloga Kranj
- Bernik Anton, Luša, Selca
- Pekarna Zevnik
- Pekarna Orehek
- Mlinotest Ajdovščina
- Hitri kruhek Bled
in vsi ostali darovalci, ki so prispevali  
dobitke za izvedbo srečelova.
V imenu TD Davča in v svojem ime-
nu pa se zahvaljujem vsem krajanom 
Davče in upravnemu odboru TD 
Davča za prostovoljno delo in trud, ki 
so ga vložili za dobro počutje obisko-
valcev prireditve Dneva Teric.

PREDSEDNIK TURISTIČNEGA DRUŠTVA
                                                     ALOJZIJ JELENC
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V družbi Trelleborg Slove-
nija, d.o.o., proizvajamo in 
tržimo visoko kakovostne 
gumenotehnične izdelke 
in pnevmatike. Za okrepi-
tev naše proizvodne ekipe 
vabimo k sodelovanju 
novega sodelavca/sodela-
vko za delovno mesto 

IZDELOVALEC GUMENIH 
IZDELKOV (m/ž),
ki bo zadolžen za izdelavo 
gumenih izdelkov po teh-
noloških predpisih ter za 
pripravo orodij, naprav in 
ustreznih polizdelkov.

Zaželeno: I, II.,III. ali IV. sto-
pnja izobrazbe, delovne 
izkušnje v proizvodnji, pri-
pravljenost na delo v več 
izmenah (III- ali IV-izmen-
sko delo), vestnost, veselje 
do dela, pripadnost, 
odgovornost.

Nudimo zanesljivo zapos-
litev (določen čas z mož-
nostjo podaljšanja) in red-
no plačilo.

Svoje prijave nam posre-
dujte na email naslov 
zaposlitev@savatech.si ali 
spelca.klancar@trelleborg.
com, ali po redni pošti na 
naslov Trelleborg Sloveni-
ja, d.o.o., Kadrovski sektor, 
Škofjeloška 6, 4000 Kranj.

VILMA STANOVNIK

"Naše društvo je staro tri leta, lani pa 
smo podobno tekmo organizirali prvič. 
Združili smo jo s Čipkarskimi dnevi in 
tudi letos so lokostrelke in lokostrelci 
tekmovali za zlato čipko, čeprav so bili 
Čipkarski dnevi tokrat malo prej. Lani 
se je tekmovanja udeležilo okoli petdeset 
tekmovalcev in tekmovalk, letos pa že 
blizu sto, kar je za nas lepo priznanje,« je 
ob tekmovanju povedal predsednik Dru-
štva lokostrelcev Eisnern Urh Demšar in 
pojasnil: "Eisnern je staro ime za Železni-
ke, zato smo se odločili za takšno ime."
Tekma lokostrelcev za zlato čipko je bila 
tudi četrta tekma 3D-slovenskega pokala 
tradicionalnih lokov in je štela za prvo 
občinsko prvenstvo občine Železniki. 
Organizirali so jo na travniku in gozdu 
nasproti smučišča Rudno pri Ribiškem 
domu Železniki, kjer so za takšno tek-
movanje res dobri pogoji, nad njim pa 
so bili navdušeni tudi tekmovalci. Cilj so 
bile 3D-tarče naravne velikosti živali. 
"Postavili smo krog po 14 tarč, od jazbe-
ca, kozoroga, lisice, gamsa, srne do paj-
ka in risov. Vsaka tarča je malo drugač-
na in tekmovalci morajo sami oceniti, 
kako bo puščica letela," je še pojasnil 

Urh Demšar in se zahvalil ekipi sode-
lavcev, članom društva in drugim, ki 
so pripomogli k odlični organizaciji. "V 
društvu nas je okoli 25, največ s tradi-
cionalnimi loki. Pripravljamo tečaje in 
v društvu je veliko mladih, med njimi 
tudi nekaj uspešnih strelcev, ki se poka-
žejo zlasti na takšnih tekmah in šolskih 
tekmovanjih. Za lokostrelstvo je vedno 
več zanimanja in to me res veseli. Naj 
pa že sedaj povabim nove člane, ki lah-
ko pridejo na Jesenovec ob petkih ali so-
botah," je povedal Urh Demšar, ki je bil 
poleg domačih tekmovalcev vesel tudi 
evropske konkurence, od italijanskih, 
nizozemskih do hrvaških tekmovalcev.
Na koncu sta si zlati čipki za najboljši 
rezultat zaslužila Branko Grahovar (VLR 
Vilijem) v moški kategoriji in Tanja Lju-
bej (LD Ishi) v ženski kategoriji. Branko 
Grahovar je zmagal pred Matejem Gar-
dom (LK Mins Postojna) in Gregorjem 
Novakom (DLLL Snežniška Diana), Ta-
nja Ljubej pa pred Klavdijo Možina (8LK 
Turjak) in Ireno Mavrič Pleško (VLR Vi-
lijem). Med domačimi lokostrelci je bil 
najboljši Miha Rejec (DL Eisnern), ki je 
osvojil 31. mesto, med domačimi tek-
movalkami pa je bila na 14. mestu naj-
boljša Meta Rejec.

Lokostrelcev je vsako leto več
Društvo lokostrelcev Eisnern je letos poleti drugič 
pripravilo tekmovanje za zlato čipko, ki se ga je 
udeležilo skoraj sto lokostrelcev in lokostrelk.

Tekmovalci so bili navdušeni nad lepo prireditvijo, ki je potekala v sončnem vremenu.
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VILMA STANOVNIK

Več kot sto rekreativnih kolesarjev in 
kolesark se je udeležilo že dvajsetega 
tekmovanja Za zlato čipko, ki ga je tudi 
letos pripravilo Športno društvo Kami-
kaze Železniki.
Zgodaj dopoldne so se zbrali na startu v 
Železnikih, že dobre pol ure po tem pa so 
številni navijači v cilju na kmetiji Pr' Vr-
hovc v Davči pozdravili prve tekmovalce. 
Natančno 33 minut in 43,1 sekunde je 
za 17,8 kilometra dolg vzpon z višinsko 
razliko 580 metrov potreboval Andrej 
Draksler iz Zgornjih Bitenj. Andrej, sicer 
član ŠD Koloka, ni postavil rekorda pro-
ge, se je pa razveselil svoje prve zmage 
na tem tekmovanju, ki je štelo tudi za 
akcijo Slovenija kolesari pa tudi za ob-
činsko prvenstvo občine Železniki. 
"Že več let se udeležujem dirke, vedno mi 
gre malce bolje, letos pa sem prvič zma-
gal. Za rekreacijo kolesarim že osem let, 
zadnji dve leti pa tekmujem tudi v Poka-
lu Slovenije za amaterje. Poleg službe je 
to moja glavna dejavnost in rad pridem 
tudi na dirko Za zlato čipko. Tekmoval 
sem že na progi proti Soriški planini, 
ki je bolj atraktivna, všeč pa mi je tudi 
ta v Davčo," je povedal 29-letni Andrej 
Draksler, sicer zaposlen na Agenciji za 
okolje. Le slabo sekundo je za njim za-
ostal Dean Bratuš (MBK SportR.si), deset 
sekund za zmagovalcem pa je v cilj pri-
peljal tretjeuvrščeni Žiga Galičič. 
Med najmlajšimi v kategoriji do 15 let je 
zmagal Blaž Kavčič (Železniki) pred Ma-
jem Flajsem (Kranj) in Joshuo Lintagom 
Demšarjem (Železniki). V kategoriji od 
16 do 25 let je bil najboljši Aljaž Ambro-
žič (Izvir Vipava), drugo mesto je osvojil 
Klemen Polajnar (Team turbo Tropovci), 
tretje pa Bine Lotrič (SK Domel). Med 
moškimi od 26 do 35 let je bil najhitrejši 
zmagovalec dirke Andrej Draksler (ŠD 
Koloka), drugo mesto je osvojil Klemen 
Alič (Bohinj), tretje pa Gašper Koren (KK 
Soča). V kategoriji moških od 35 do 45 
let je zmagal Dean Bratuš (MBK SportR.
si), drugi je bil Žiga Galičič (Bled), tretji 
pa Grega Filipič (Ljubljana). V katego-
riji moških od 46 do 55 let je bil najhi-
trejši Boštjan Brelih (MBK SportR.si), ki 

je zmagal pred Milanom Černigojem 
(Kolesarsko društvo LPP) in Milanom 
Ruparjem (KD Belaunce). Med moškimi 
od 56 do 65 let je slavil Janez Debeljak 
(Kolesarsko društvo LPP) pred Tomom 
Čukom (Škofja Loka) in Marjanom Ko-
bentarjem (KK Završnica). Med moški-
mi nad 65 let pa je bil najhitrejši Matej 
Mihovec (Turbo M), drugi je bil Franc 
Peternel (Gorenja vas - Poljane), tretji pa 
Franc Hafner (BamBi).
V ženski konkurenci si je s časom dobrih 
40 minut zlato čipko privozila Škofjelo-
čanka Lara Maretič, dijakinja četrtega 
letnika škofjeloške gimnazije in članica 
ŠD Koloka. "Bolj zares kolesarim peto se-
zono. Na tekmi nisem imela krize, vozi-
la sem po najboljših močeh. Dirka mi je 
zelo všeč, ker je lepa cesta. Prav tako je 
vedno dobro vzdušje," je povedala Lara, 
ki je bila tudi zmagovalka v najmlajši 
ženski kategoriji od 16 do 30 let. V katego-
riji od 31 do 45 let je bila najboljša Barba-
ra Kavčič (Železniki), v kategoriji nad 45 
let pa Matejka Prešeren (KK Završnica). 

V absolutni razvrstitvi za prvenstvo ob-
čine Železniki je zmagal Bine Lotrič (SK 
Domel), drugo mesto je osvojil Anton 
Demšar, tretje pa Jure Čadež. V ženski 
konkurenci je zmagala Barbara Kavčič 
pred Heleno Tolar in Nives Prezelj (Ka-
mikaze). 
"Letošnje dirke so se udeležili 103 kole-
sarji in kolesarke, tako da smo zado-
voljni z udeležbo. Večina kolesarjev je 
navdušenih nad lepo progo proti Davči, 
tako da še razmišljamo, ali bo dirka, 
ko bo enkrat narejena cesta do Sori-
ške planine, še na Soriško planino ali 
bomo ohranili cilj v Davči. Za izvedbo 
dirke nas skrbi blizu sedemdeset, saj 
na cesti za varnost udeležencev potre-
bujemo precej rediteljev. Sicer pa nas 
je v ožjem organizacijskem odboru 
sedem," je na cilju v imenu organiza-
torjev iz Športnega društva Kamikaze 
Železniki povedal Roman Prezelj, ki je 
bil zadovoljen, da je jubilejna dirka po-
tekala v lepem, za kolesarje tako rekoč 
idealnem vremenu. 

Kolesarji so tekmovali za jubilejno zlato čipko
Po cesti med Železniki in Davčo je sredi julija potekala rekreativna kolesarska dirka 
za 20. zlato čipko. 

V idealnih vremenskih razmerah so se kolesarji v dvajseti izvedbi dirke vzpenjali proti Davči.
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ANŽE KAVČIČ, ROKOMETNO DRUŠTVO ALPLES ŽELEZNIKI

Za nami so leta vzponov in padcev, vse skupaj se je za-
čelo na igrišču, posutim z lešem, ob slabem vremenu 
pa kar na šolskem hodniku, sedaj pa so pogoji z izgra-
dnjo športne dvorane seveda neprimerno boljši.
Kljub športni dvorani pa vsako leto treninge začenjamo 
v naravi, na športnem igrišču in okoliških poteh. Tako 
so članska ekipa ter ekipi mlajših in starejših dečkov 
že v avgustu začeli z nabiranjem kondicije, sedaj, ko je 
sezona pred vrati, pa so začeli s treningi v dvorani. Za 
nami je že prvi turnir za mlajše selekcije in člansko eki-
po v okviru iger JZR, člansko ekipo pa jutri čaka že nova 
preizkušnja, turnir v Cerkljah. Turnir v okviru iger JZR 
je bil super preizkušnja za vse selekcije, saj so tako vsaj 
malo "razbili" monotonost treningov. Odigranih je bilo 
kar 12 tekem, mlajši dečki A in B ter starejši dečki A so se 
pomerili proti vrstnikom iz Cerkelj in Škofje Loke, prav 
tako pa je članska ekipa odigrala tekmi proti gostom iz 
Cerkelj in škofjeloškim mladincem. Vse tekme so bile 
napete, glede na to, da je šlo za prijateljske tekme, pa 
rezultat seveda ni bil v ospredju. 

Začetek nove rokometne sezone
Že jutri s tekmami začenjajo starejši dečki. Letošnja sezona bo posebna, jubilejna, saj 
v prihodnjem letu praznujemo šestdeset let igranja rokometa v Selški dolini.

Starejši dečki na turnirju v okviru iger JZR
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 Vabljeni!

VPISUJE V TEČAJE 
VZGOJE IN ŠOLANJA 

PSOV 
 mala šola (starost psa 2,5–9 mesecev),

 osnovna šola po programu A, B-BH in  
(starost psa 9 mesecev ali več)

 IPO programi (pogoj je opravljen izpit B-BH),
 agility (pogoj je opravljen izpit A ali B-BH),

 priprava psa na razstave
 odpravljanje vedenjskih motenj psov

Dodatne  informacije dobite na 031 361 004 (Samo)  
ali  na spletni strani društva: http://www.skd-zelezniki.si/



Starejši dečki se decembra ponovno 
odpravljajo na turnir v Beograd. Lan-
sko leto je bilo super, zato odločitev za 
ponoven odhod na turnir ni bila težka. 
Seveda pa to ne bo edini večdnevni tur-
nir, ki se ga bodo udeležili. V aprilu se 
odpravljamo tudi na že tradicionalni 
velikonočni turnir v Koper, konec sezo-
ne pa načrtujemo tudi večdnevni tabor. 
Da bo strošek za udeležbo na turnirju v 
Beogradu za starše vsaj malce nižji, smo 
zbirali tudi stari papir.
Po napornem treningu je nekaj vti-
sov delil tudi šestošolec Nik Kos, igra-
lec mlajših dečkov: "Komaj sem čakal 
na začetek treningov, med počitnica-
mi sem veliko kolesaril, zato ni težav 
s kondicijo. S treningi smo začeli 27. 
avgusta in so zelo zanimivi. Sicer nas 
malo bolijo noge, ampak bo kmalu bo-
lje. Za prihajajočo sezono si želim, da bi 
bila boljša kot lanska in da bi dosegli 
več zmag, komaj pa že čakam, da se se-
zona s tekmami začne." 
Še pred treningom pa je nekaj besed 
povedal tudi Martin Rihtaršič iz 9. ra-
zreda, igralec starejših dečkov: "Tre-
nirati smo začeli 13. avgusta, treningi 
so vsak dan od pol sedmih do osmih. 

Treniramo na igrišču, v primeru dežja 
pa smo se preselili v dvorano. Trening 
je sestavljen iz veliko teka, vaj za moč, 
včasih pa dobimo v roke tudi žogo. 
Ampak če si dobro pripravljen, trenin-
gi niso preveč naporni. V prihajajoči 
sezoni si želim čim boljših iger, dobre 
priprave na tekme in seveda čim več 
zmag."
S treningi so v tem tednu začeli tudi 
mini rokometaši (3. in 4. razred) ter čla-
ni športnega krožka v Železnikih (1. in 2. 
razred) in Selcih (1., 2. in 3. razred). Vse-

kakor so vrata odprta tudi vsem novim 
članom, nikoli ni prepozno za začetek 
in vsak je dobrodošel.
Zakaj bi se odločili ravno za rokomet? 
Ker ima rokomet v Selški dolini 60-le-
tno tradicijo, ker smo urejeno rokome-
tno društvo, ki deluje za dobro otrok in 
rokometa, ker imate radi igre z žogo, 
ker imate radi kolektivni šport, ker je 
rokomet eden izmed najbolj komple-
tnih športov, ker se radi družite s prija-
telji in soigralci in ker je rokomet moja 
igra. Vabljeni!

Martin RihtaršičNik Kos
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Novice iz planinskega  
društva Železniki

Folklorna skupina Bohinj med nastopom na prireditvi Ratitovec raja

Udeleženci prireditve Ratitovec raja pred Krekovo kočo

S pričetkom septembra smo zakoračili v zadnjo četrtino poletne sezone in to je že čas, 
ko lahko pregledamo, kako smo v društvu izpolnjevali načrtovane aktivnosti.  Ena od 
pomembnih aktivnosti je priprava rekreativnih prireditev, s katerimi omogočimo šte-
vilnim planincem in ostalim ljubiteljem raznovrstno gibanje, na območju Ratitovca. 
Že prvi dan novega leta smo pričeli z najmnožičnejšo že 28. rekreativno akcijo Prija-
telj Ratitovca, ki je tudi letos dobro obiskana in bo zaključena zadnji dan leta. Drugi 
konec tedna v januarju je sledila izvedba 19. rekreativnega pohoda iz Železnikov 
preko Ratitovca v Dražgoše. Tega zahtevnega 10 urnega pohoda se je udeležilo 117 
planincev iz vse Slovenije in zamejstva. V marcu smo v dobrih snežnih razmerah iz-
vedli 15. turni smuk in 13. pohod s krpljami s Soriške planine preko Ratitovca 
do Prtovča. Za uspešno izvedbo je poskrbelo 45 turnih smučarjev in 22 pohodnikov 
s krpljami. Ko je na Ratitovcu sneg zamenjalo letos še posebej bujno spomladan-
sko cvetje, smo v maju izvedli 9. pohod po Obhodnici Ratitovec, ki jo je skupina 
12 udeležencev prehodila v 12 urah. Ko je Ratitovec preplavilo bujno cvetenje murk, 
rododendrona in planik, je bil konec julija že čas za izvedbo 64. zabavno rekrea-
tivne prireditve Ratitovec raja. V sončnem vremenu, ki so ga polepšale folklorna 
skupina Bohinj, narodno zabavni ansambel Dor Ma Cajt in dobrote, ki jih je pripravi-
lo osebje v Krekovi koči, je ta dan Ratitovec obiskalo 1500 planincev. Tudi v avgustu 
smo nadaljevali z izvedbo rekreativnih prireditev. 12. avgusta je bilo tradicionalno 12. 
rekreativno kolesarjenje okrog Ratitovca s 13 udeleženci, ki so v dobrem vreme-
nu vsi uspešno prevozili pot. Zadnjo soboto v avgustu smo v deževnem, hladnem in 
vetrovnem vremenu izpeljali 10. pohod bosonogih iz Prtovča na Ratitovec. Vseh 21 
udeležencev se je povzpelo na Ratitovec. V začetku septembra je bila letošnja zadnja 
predvidena prireditev, 42. rekreativni pohod na Ratitovec. Kljub deževnemu vre-
menu je Ratitovec osvojilo 232 planincev.
Tudi v jesenskem delu bo društvo aktivno. Do konca septembra bo še stalno odprta 
Krekova koča na Ratitovcu, od tam naprej do konca leta pa vse vikende in praznike.
Pred nami je v jesenskem času planiranih še kar nekaj bolj ali manj zahtevnih pla-
ninskih tur, zato vse planince in ostale ljubitelje gora vabimo, da se nam pridružite. PL
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Prostor za podatke: poblaščeni zastopnik, tel. xx / xxx xxxAVTO LUŠINA d.o.o.
Gosteče 8, 4220 Škofja Loka, T: 04 50 22 000

www.avto-lusina.si, e-pošta: prodaja@avto-lusina.si

JAVNI ZAVOD RATITOVEC (JZR)

Letošnje poletje je bilo vremensko pe-
stro. Začelo se je ne prav obetavno, s sko-
raj vsakodnevnimi plohami, nadaljeva-
lo z visokimi temperaturami, končalo 
pa z ohladitvami in dežjem. Toda kaj bi 
se pritoževali čez vreme. Je, kakršno je, 
in nanj nimamo vpliva. Imamo pa vpliv 
na to, kako izkoristimo svoje proste dni, 
in verjamemo, da vam je to uspelo tako, 
kot ste si želeli, če ne bolje. Sedaj pa spo-
čiti v nove šolske in delovne dni. 

ŠPORT

Konec avgusta so se s kegljanjem začele 
že 7. Igre JZR. Žal je bil prvi septembrski 
konec tedna deževen. Zato je bilo treba 
načrtovane športne aktivnosti prestaviti 
na druge konce tedna, v upanju, da nam 
bo takrat vreme naklonjeno. Na boljše 
vreme, ki upamo, da bo 22. septembra, 

Športni konci tednov v Javnem zavodu Ratitovec
Sedme igre JZR so se začele. Zabavni rokovski večer s skupino The Unimogs je 
prestavljen na 22. september.

Direktor JZR Gregor Habjan z najboljšimi na futsal turnirju v okviru 7. Iger JZR. Prvi je bil Sirena 
bar, sledile so ekipe Graffiti, Soršk in Holzfaeller. 



29.9. turnir  v  inline hokeju                                                                  stadion
13.00 – 
20.00

27.8. -
30.8.

turnir v avtomatskem kegljanju                                    
(registrirani, neregistrirani  m/ž)

kegljišče pr 
Mer

15.00 – 
22.00

31.8. Nočni turnir v futsalu
stadion / 
dvorana

18.00 – 
2.00

15.9. turnir  v  tenisu dvojice (+ŠRI) tenis igrišče
09.00 - 
21.00

22.9. Uvodni otvoritveni večer z bandom (the Unimogs) bazen
20.00 - 
24.00

8.9. turnir v odbojki na mivki  stadion
10.00 - 
21.00

8.9. balinčkanje   turnir 1:1 stadion
17.00 – 
20.00

8.9. balinčkanje  družine na tarčo stadion
17.00 – 
20.00

8.9.
turnir v streljanju z zračno puško                                        
(oš, sš, študenti , starejši/  m,ž) stadion

16.00 - 
20.00

8.9. turnir v lokostrelstvu  stadion
17.00 - 
20.00

29.9. Tenis turnir Tenis 
09.00 - 
20.00

8.9.
rokometni dan                                                                 

(otroci, mladi, aktivni člani, veterani) dvorana
12.00 – 
22.00

21.9.
atletika mnogoboj  (skok v dalj., tek kratke proge, suv. 

Krogle, vortex, tek dolge proge) stadion
16.00 - 
20.00

21.9.
turnir trojk v ulični košarki                                                   

(mladi) stadion
16.00 – 
18.00

22.9. igre MCŽ (otroci in mladina) stadion
16.00 - 
20.00

22.9.
turnir  v  florballu                                                                 

(OŠ + ½ SŠ, ½ SŠ + starejši)
dvorana  
stadion

17.00 – 
22.00

28.9.
plavanje 50 m prsno+prosto  m/ž                                       

(½OŠ, ½ OŠ, SŠ + starejši) bazen
18.00 -
20.00

28.9. turnir v pikadu Bazen terasa
21.00 - 
24.00

29.9.
Turnir v  malem nogometu                                                       

otroci  fantje  in  dekleta dvorana
14.00 - 
16.00

29.9. Roverček s Skavti  Stadion
16.00 - 
20.00

11.11.
turnir v badmintonu                                    

(otroci,mladina, člani) dvorana
10.00 – 
14.00

29.9. šah mala dvorana
16.00 – 
19.00

6.10. turnir v dvoranski odbojki - mešane ekipe dvorana
09.00 - 
14.00

8.10. - 
14.10 teden frtavkanja Bife bazen Vsak dan 

13.10. turnir v pikadu - dvojice Bazen terasa
21.00 - 
23.00

14.10. Orientacijski tek - taborniki Železniki
09.00 - 
15.00

19.10. turnir v namiznem nogometu  - dvojice              MCŽ
20.00 - 
22.00  

03.11. turnir v namiznem tenisu  m/ž                 dvorana
09.00 - 
12.00

24.11. turnir v taroku po selško mala dvorana
18.30  - 
24.00

25.11. turnir v zadevanju prostih metov dvorana
18.00 – 
19.00

25.11.
zaključna prireditev razglasitev , podelitev prehodnih 

pokalov...  bife dvorana
19.00 – 
21.00

4.vikend

5.vikend

8. vikend 

9. vikend 

10. vikend 

6. vikend 

7. vikend 

PROGRAM 7. IGER JZR
AVGUST, SEPTEMBER, OKTOBER, NOVEMBER

1. vikend

3.vikend

2.vikend

čaka tudi večer z živo glasbo na terasi plavalnega bazena s sku-
pino The Unimogs. Letošnje 7. Igre JZR bodo potekale do konca 
novembra, njihova terminska izvedba pa je odvisna tudi od 
vremenskih razmer. Na spletni strani Javnega zavoda Ratito-
vec in na Facebook strani redno objavljamo morebitne spre-
membe ter seveda vse rezultate in foto utrinke. 
Po poletnem predahu septembra ponovno oživi športna dvo-
rana. Tako malo kot veliko dvorano napolnijo športni klubi in 
posamezniki s treningi in različnimi rekreativnimi vadbami. 
Če si želite tudi vi rezervirati termin v dvorani, vas vabimo, da 
nam pišete na e-naslov info@jzr.si. V športni dvorani je bila že 
potrebna prva manjša investicija. Zamenjali smo del obstoječe 
reflektorske razsvetljave z novimi varčnimi LED-reflektorji, ki 
dopuščajo tudi nekoliko svobodnejše rokovanje z njimi. Prav 
tako pa smo morali tudi v plavalnem bazenu zamenjati kon-
trolno enoto bazenske tehnike z vsemi dozirnimi črpalkami, 
ker nam je stara v nevihtni noči konec avgusta žal odpovedala.

KULTURA

Poletje smo v galeriji Muzeja Železniki začeli z razstavo ob 
110-letnici čipkarske šole v Železnikih, nadaljevali pa v juliju 
s fotografsko razstavo Foto Fantazija. Trenutno je v galeriji na 
ogled razstava plakatov in gledaliških listov nekaterih društev 
iz Selške doline iz časa med vojnama. V začetku oktobra bo na 
ogled film o taljenju železove rude na način, kot naj bi to pred 
2500 leti počeli na Štalci. Dogodek pripravljamo v okviru Dne-
vov evropske kulturne dediščine.

TURIZEM 

Naše kraje poleti obišče večje število tujih turistov kot osta-
le mesece v letu. Tako smo po Selški dolini srečevali avtodo-
me, avtomobile in motoriste s tujimi registracijami pa seveda 
kolesarje. Skozi Železnike se jih pelje precej več, kot se jih tu 
ustavi. Za mnoge so Železniki eden izmed krajev na njihovi 
poti in jim ne posvečajo posebne pozornosti, ne ustavijo se na-
črtno, ampak samo, če vidijo kaj zanimivega. In seveda ena 
od teh zanimivosti je pri nas plavž. Tu pa se pojavi problem, 
kje sedaj ustaviti, parkirati in si ta stolp, za katerega marsik-
do povpraša, kaj to je, ogledati. Ustreznih označenih parkirišč 
pri plavžu in muzeju namreč ni. Tako tisti, ki si upajo pustiti 
vozilo ob cesti, hišah, parkirajo, si plavž ogledajo, fotografira-
jo, si preberejo nekaj o kraju ali se oglasijo v muzeju in TIC-u. 
Večina jih seveda vpraša, ali smejo pustiti avto tam, kjer so ga, 
oz. kje naj parkirajo. Po ogledu muzeja in nakupu spominkov 
so nad videnim navdušeni, kar nam daje seveda zadovoljstvo. 
Ampak ostaja pa tudi grenak priokus, saj je precej takih, ki bi 
se ustavili, če bi bilo v bližini označeno parkirišče, tako pa se 
odpeljejo dalje.

MLADINSKE DEJAVNOSTI

Že nekaj let med šolskimi počitnicami organiziramo aktivno 
varstvo za osnovnošolce nižjih razredov. Letošnje poletje se je 
aktivnega varstva udeležilo 12 otrok. Otroci so bili navdušeni, 
saj je bil teden, ki so ga preživeli z animatorkami, pester, ra-
znovrsten, zanimiv in prav nič dolgočasen. Otroke 22. septem-
bra vabimo na Igre MCŽ, ki bodo potekale na Športnem parku 
Dašnica v okviru 7. Iger JZR. Seveda so dobrodošli tudi pri osta-
lih aktivnostih, ki so namenjene najmlajšim in družinam: ba-
linčkanje, roverček s skavti, street ball, namizni tenis …
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ANA ŠUBIC

Kulturno in turistično društvo (KTD) Zali Log vabi na Praznik 
zelja, ki se je začel včeraj, 13. septembra, in bo potekal vse do 
nedelje, 16. septembra. Četrta prireditev, posvečena zaloškemu 
zelju, se je začela sinoči z nastopom Mešanega pevskega zbora 
Društva upokojencev za Selško dolino in odprtjem dveh razstav 
v kulturnem domu. Na slikarski razstavi se predstavljata Mira 
Golja iz Železnikov in Ivanka Keber z Godešiča, poleg tega pa je 
na ogled še razstava maket pomembnih zgradb in kozolcev v 
občini. Gre za makete različnih ljubiteljskih izdelovalcev, raz-
stavo pa sta skrbno pripravila in uredila Ivan Čerin in Bojan 
Benedičič. "Med drugim so na ogled makete toplarjev na Zalem 
Logu, cerkve v Suši, Žagarjevega hleva, ki služi kot postojanka 
za pohodnike, ki gredo v Groblje in na Ratitovec ..." je povedala 
Klavdija Škulj, predsednica KTD Zali Log. Razstavi si je možno 
ogledati vse do nedelje v času trajanja prireditve.
Nocoj ob 20. uri si lahko ogledate monokomedijo v izvedbi Lare 
Štefančič z naslovom Wsmica pri Meri. Predstava o mladi žen-
ski, ki se poroči na kmetijo in začne s prirejanjem osmic, se 
navezuje na kmečko življenje, a ima pridih sodobnosti, je po-
vedala Škuljeva. 

Zali Log znova v znamenju Praznika zelja
Sinoči so odprli razstavo slik ter pomembnih zgradb in kozolcev, nocoj bo na ogled 
monokomedija, jutri pa bo osrednje dogajanje s kulturno-etnološkim programom. 
Predstavili bodo tudi nov spominek – ročno izdelane ure iz škrilja.

Z lanskega Praznika zelja

Osrednje dogajanje bo jutri, v soboto. Po 15. uri pripravlja-
jo kulturno-etnografski program z nastopom harmoni-
karjev iz Železnikov, članice KTD bodo uprizorile igro Va-
ške čenče in na zanimiv način prikazale vaške pogovore, 
kulturni program pa bodo obogatili tudi drugi domačini. 
Kot običajno bodo za obiskovalce pripravili degustacijski 
kotiček, v katerem so tudi nevsakdanje zeljne jedi, ponu-
dili bodo tudi avtohtono žganico iz zelja – Zelouc. Pripra-
vili bodo tudi delavnice za otroke in tržnico. "Letina zalo-
škega zelja je letos precej slaba, a se bomo potrudili, da ga 
bo na prireditvi moč dobiti. Vsekakor pa se bodo obisko-
valci lahko tudi povezali s pridelovalci in se dogovorili za 
naknaden prevzem," je povedala Škuljeva. Na letošnjem 
Prazniku zelja bodo predstavili tudi nov spominek. "Gre za 
ročno izdelane ure iz škrilja, saj smo pri nas znani tudi po 
njem. Izdeluje jih Bojan Benedičič, za poslikave pa skrbi 
Ivan Čerin," je povedala Škuljeva.
Praznik zelja bodo sklenili v nedeljo po 16. uri, ko bo ob zelj-
ni potici in čaju možno prisluhniti zasedbi Vocal Bača iz 
Podbrda.

Pripravili bodo tudi degustacijo zeljnih jedi.

WWW.JZR.SI ,        TELEFON  UPRAVA 04 510 04 10,        INFO@JZR.SI, 
 BAZEN 04 514 63 81,  MUZEJ IN TURISTICNA POSLOVALNICA 04 514 73 56

WWW.JZR.SI
INFO@JZR.SI

JAVNI ZAVOD RATITOVEC

- Šport
- Kultura
- Turizem
- Mladina

- Gostinstvo

- Tecaji za otroke
- Rojstnodnevne zabave

- Piknik prostor
- Infrastruktura 
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Četrtek, 13. 9. 2018 – nedelja, 16. 9. 2018 • Zali Log

PRAZNIK ZELJA

• Petek, 14. 9., ob 20. uri: Monokomedija Wsmica pri Meri

• Sobota, 15. 9., ob 15. uri: Kulturno-etnološki program z nastopom  
 HARMONIKAŠEV IZ ŽELEZNIKOV, degustacija zeljnih jedi 

• Nedelja, 16. 9., ob 17. uri: Koncert VOCAL BAČA

Kulturno turistično društvo Zali Log, T: 031 856 968

Nedelja, 16. 9. 2018 • Davča, ob 10. uri

Pohod po Davči

Turistično društvo Davča, T: 041 350 240

Sobota, 22. 9. 2018 • Nogometno igrišče Nivca Železniki, ob 16.30

Nogometna tekma: NK Niko Železni ki – NK Britof

Nogometni klub Železniki, T: 041 518 184

Sobota, 22. 9. 2018 • Bazen Železniki, ob 20. uri

7. igre JZR: Večer z bandom The Unimogs

Javni zavod Ratitovec, W: www.jzr.si

Sobota, 22. 9. 2018 • Dvorana na Češnjici, ob 20. uri

Komedija Matjaža Javšnika - Striptiz

Zavod »Zimske urice«, W: www.kingkongteater.si  T: 040 336 672

Sreda, 26. 9. 2018 • Krajevna knjižnica Železniki, ob 20. uri

Pogovor o knjigi (Bralna skupina Železniki Janja Gartner)

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

Petek, 28. 9. 2018 • Galerija Muzeja Železniki, ob 19. uri

Otvoritev razstave slik: IMPRESIJA OGNJA (avtor Janez Mohorič Mokr''k)  

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

Sreda, 3. 10. 2018 • Krajevna knjižnica Železniki, ob 17. uri

Delavnica za spretne prste (Saša Ambrožič)

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

Petek, 5. 10. 2018 • Kulturni dom  Železniki, ob 19. uri

DEKD: Projekcija filma o taljenju železove rude

Muzejsko društvo Železniki   T: 04 51 47 356

Prireditve v septembru in oktobru 2018  

Sobota, 6. 10. 2018 • Martinj Vrh

120 let PGD Železniki: Občinska gasilska vaja v Martinj Vrhu

Prostovoljno gasilsko društvo Železniki, T: 041 578 959

Nedelja, 7. 10. 2018 • Turistična kmetija pri Štihlnu v Lajšah, ob 12. uri

KOLINE od pujsa do klobase

Športno kulturno turistično društvo Lajše, T: 041 848 530 Bojan Pfajfar

Sreda, 10. 10. 2018 • Krajevna knjižnica Železniki, ob 17. uri

Ura pravljic (Tatjana Šmid)

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

Četrtek, 11. 10. 2018 • Krajevna knjižnica Železniki, ob 17. uri

Beremo z nasmehom s psom Vilijem - obvezne prijave  
(Nika Weiffenbach)

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

Sobota, 13. 10. 2018 • Nogometno igrišče Nivca Železniki, ob 15.30

Nogometna tekma: NK Niko Železniki – NK Škofja Loka

Nogometni klub Železniki, T: 041 518 184

Sobota, 13. 10. 2018 • Kulturni dom Železniki, ob 19. uri

120 let PGD Železniki: Slavnostna akademija

Prostovoljno gasilsko društvo Železniki, T: 041 578 959

Turistično društvo (TD) Davča vabi v nedeljo, 16. septembra, na tra-
dicionalni, že štirinajsti pohod po Davči. Zbor bo ob 10. uri pred 
domačijo Jemec (Davča 25). Kot je napovedal predsednik TD Alojz 
Jelenc, pripravljajo pohod v neznano in bo tako za pohodnike pre-
senečenje: "Pohod je izredno zanimiv in bo imel bogato vodeno 
razlago. Predvidevamo, da bo pohod vključno s postanki trajal šest 
ur. Cilj je v etnografskem muzeju Davča, kjer bo pohodnike pričakal 
topel obrok." Zainteresirani se lahko predhodno prijavijo oz. dobijo 
dodatne informacije na telefonskih številkah 041 350 240 (Alojz Je-
lenc) in 041 697 465 (Božo Prezelj). 

Že štirinajsti pohod po Davči

S L O V E N S K O - 
DALMATINSKI VEČER

DVORANA NA ČEŠNJICI -  
ŽELEZNIKI – 
SOBOTA,  

6. oktober 2018,  
ob 19. uri

Nastopili bodo citrarka Tanja Zajc 
Zupan, Klapa VOLOSKO s Hrvaške 

in pevka Teja Saksida. Večer bo vo-
dila Tanjina hči Ana. Nastopajoči oblju-

bljajo čisto poseben večer. Mili zvoki citer se 
bodo zlili z dalmatinskim melosom, višek koncerta 

pa bo preplet citer ter izvrstnega petja in točka, ko Tanja in Ana  
poslušalce popeljeta v čudovito melodijo in besede iz filma 
Cvetje v jeseni – Ana interpretira odlomek iz filma, ko Janez 
zaprosi Meto za roko. Izvajalci bodo zaigrali in zapeli slovenske  
ljudske in narodnozabavne pesmi, slovenske popevke,  
dalmatinske pesmi in evergreene. 

Koncert

Prodaja vstopnic: BAZEN ŽELEZNIKI, Društva upokojencev,  
turistična, kulturna in druga društva, TIC ŠKOFJA LOKA,  

TURISTIČNO DRUŠTVO ŠKOFJA LOKA.
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www.cresnik.si   01/2355-665 

…danes v letu 2018 - napredek 
kakovosti in prepoznavnosti je očiten 

S KIO v Sloveniji  
v letu 1995 

 

Smo najstarejši KIA zastopniki v Sloveniji. 
Mnogi nam zaupajo že preko 30 let, zaupajte nam tudi Vi. 

Si želite kvalitetnega servisa in profesionalne obravnave? Obiščite naš servis. 
 

Spodnja Senica 20, 1215 Medvode 


