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ANA ŠUBIC

Z namestitvijo odbojnih ograj se je v začetku decembra konča-
la sanacija zemeljskega plazu na ovinku, znanem kot Pavlinova 
rida, na lokalni cesti Podlonk–Prtovč. Izvajalec, podjetje Rafael, 
je saniral podporni zid, saj se je obstoječi zaradi obremenitev 
podiral, in na tem odseku tudi rekonstruiral cesto. Investicijo, 
ki je stala 144 tisoč evrov, je s 108 tisoč evri sofinanciralo mini-
strstvo za okolje in prostor. Na Občini Železniki so pojasnili, da 
se koncu bliža tudi obsežna sanacija zemeljskega plazu na cesti 
proti Podlonku nad Športnim parkom Dašnica. V sklopu sanacije 
so zgradili podporni zid pod poškodovano cesto, ki so jo obnovili 
in naj bi jo po terminskem planu v teh dneh tudi asfaltirali. Dela 
naj bi bila v celoti končana do 22. decembra.

Sanacija plazov na cesti  
proti Prtovču

Sanirana Pavlinova rida

Obsežna je bila tudi sanacija zemeljskega plazu nad Športnim 
parkom Dašnica, ki bo končana v kratkem.

Na nedavnih lokalnih volitvah so volivci izvolili tudi člane svetov 
vseh šestih krajevnih skupnosti (KS) v občini Železniki. Svet KS Že-
lezniki se je že sestal na ustanovni seji; predsednik ostaja Janez Ra-
kovec, podpredsednik je Niko Šubic, ostali člani pa so: Blaž Vrhunc, 
Boštjan Gartnar, Urh Demšar, Stanislav Hajdinjak, Anita Derlink, 
Jurij Demšar, Anže Čikič, Simon Tolar. V devetčlanski svet KS Selca 
so bili izvoljeni: Sandi Dolenc, Blaž Rihtaršič, Simon Potočnik, An-
drej Gartner, Peter Krek, Branka Krek Petrina, Janez Štibelj, Marija 
Demšar in Julijana Gartner. Prvič se je sestal pred nekaj dnevi, ko 
so bila Ratitovška obzorja že v tisku. Sveti ostalih štirih KS imajo po 
sedem članov. V Dolenji vasi so že imeli ustanovno sejo, na kateri 
so za predsednika znova izbrali Jerneja Beštra in za podpredsednika 
Janeza Rakovca, ostali člani pa so: Julijana Prevc, Boris Egart, Tomaž 
Rakovec, Tjaša Guzelj in Irena Rihtaršič. Prav tako se je že sestal tudi 
novoizvoljeni svet KS Davča; njen predsednik je Igor Kejžar, pod-
predsednik Gregor Koder, člani pa so še: Tina Jemec, Jožica Bevk, 
Branka Peternelj, Boštjan Bevk in Aleš Čemažar. Na ustanovni seji 
sveta KS Dražgoše - Rudno so za novega predsednika izvolili Andra-
ža Valcla, za podpredsednico Marjeto Demšar, ostali člani pa so še: 
Alenka Lotrič, Primož Jelenc, Jure Kavčič, Pavel Seljak in Ivana Kelc. 
Svet KS Sorica se bo prvič sestal predvidoma prav danes, 14. decem-
bra, vanj so bili izvoljeni: Matej Pintar, Leon Kejžar, Andrej Jenstrle, 
Gregor Gasser, Roman Kejžar, Bernard Drol in Klemen Šubic. 

Izvolili tudi člane svetov  
krajevnih skupnosti

Konec novembra se je končalo urejanje cest na Racovniku, kjer so 
položili še zaključni sloj asfalta, vozišče pa začrtali s pasom grani-
tnih kock. Slabih 160 tisoč evrov vredno investicijo je izvedlo podje-
tje Lavaco. Občina Železniki je v tem naselju že leta 2015 obnovila 
komunalno infrastrukturo ter ceste in druge javne površine prepla-
stila z grobim asfaltom. 

Asfaltirali Racovnik
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ANA ŠUBIC, FOTO: TINA DOKL

Novoizvoljeni občinski svet občine Žele-
zniki se je minuli teden sestal na prvi 
redni seji, ki jo je vodila najstarejša sve-
tnica Branka Krek Petrina. Svetniki so 
se naprej seznanili s poročilom občin-
ske volilne komisije o izidu glasovanja 
na lokalnih volitvah, ki ga je predsta-
vil njen predsednik Anže Kavčič. Volil-
na udeležba je bila 42,39-odstotna, saj 
se je na volišča odpravilo 2316 od 5464 
volilnih upravičencev. Edini županski 
kandidat je bil dosedanji župan Anton 
Luznar, ki je prejel 2069 glasov (ostale 
glasovnice so bile neveljavne). Voliv-
ci so izmed 63 kandidatov v 17-članski 
občinski svet izvolili predstavnike petih 
strank, izvolili so tudi člane svetov vseh 
šestih krajevnih skupnosti.
Po ugotovitvi mandatne komisije, da 
ni prispela nobena pritožba, je občinski 
svet potrdili mandate vseh svetnikov in 
župana. V 17-članskem občinskem sve-
tu je osem mandatov prejela stranka 
SLS, štiri SDS, po dva SD in NSi ter enega 
Levica. Deset članov ostaja v občinskem 
svetu že iz prejšnjega mandata (neka-
teri od njih še dlje). To so: Matej Šubic, 
Jurij Demšar, Primož Pintar, Julijana 

Prevc, Božo Prezelj in Tomaž Weiffen-
bach (vsi SLS), Branka Krek Petrina, To-
maž Demšar in Miran Šturm (vsi SDS) 
ter Jože Prezl (SD). Svetniške izkušnje 
ima tudi Janez Thaler (NSi), pridobival 
jih je v dveh mandatih do leta 2014. No-
vinci v občinskem svetu pa so Aleš Ber-
toncelj in Alenka Lotrič (oba SLS), Ani-
ta Gaser (SDS), Franc Tušek (NSi), Zora 
Bonča (SD) in Blaž Vrhunc (Levica).
Župan Anton Luznar je po potrditvi 
mandata vnovič slovesno zaprisegel. 
Tako kot so pred njim v svojih predsta-
vitvah povedali že svetniki, tudi Luznar 
verjame v njihovo dobro sodelovanje – 
tudi s krajevnimi skupnostmi, društvi 
in občani. "Skupaj si bomo prizadevali 
za enakomeren razvoj vseh krajev, za 
enakomeren razvoj cestne, komunalne 
in komunikacijske infrastrukture, za 
razvoj gospodarstva, turizma in kme-
tijstva. Na družbenem področju pa mo-
ramo ustvariti dobre pogoje za razvoj 

vzgojno-izobraževalnih, zdravstvenih, 
kul turnih in športnih dejavnosti," je po-
udaril župan. In dodal, da bosta v novem 
mandatu najpomembnejša projekta za-
gotovitev poplavne varnosti Železnikov 
z izgradnjo zadrževalnika pod Sušo in 
obvoznice mimo starega dela mesta ter 
gradnja doma za starejše občane. "Zelo 
pomemben projekt, za katerega upam, 
da ga bomo realizirali v naslednjem 
letu, pa je sanacija zemeljskega plazu 
v Dražgošah, kjer je ogroženih šest hiš," 
je dejal. Svetnike je tudi obvestil, da bo 
funkcijo župana še naprej opravljal po-
klicno.
Na seji so tudi imenovali prvo stalno 
delovno telo občinskega sveta – komi-
sijo za mandatna vprašanja, volitve 
in imenovanja. Njeni člani so Tomaž 
Weiffenbach, Jurij Demšar in Franc 
Tušek. 
Naslednja seja občinskega sveta bo že 
20. decembra. Kot je povedala direkto-
rica občinske uprave Jolanda Pintar, 
bodo takrat imenovali člane občinskih 
odborov, ki jim bodo nato posredovali 
v obravnavo osnutek proračuna za leto 
2019. Predvidevajo, da ga bodo svetni-
ki prvič obravnavali konec januarja in 
mesec kasneje tudi potrdili. 

Verjamejo v dobro sodelovanje za razvoj občine
Na ustanovni seji novoizvoljenega občinskega sveta so potrdili mandate župana in 
sedemnajstih občinskih svetnikov. Znova se bodo srečali že 20. decembra, ko bodo 
imenovali občinske odbore, ki bodo nato obravnavali osnutek proračuna za 2019.

Župan Anton Luznar in novoizvoljeni občinski svet, v katerem je pet svetnic in dvanajst svetnikov. 

V 17-članskem občinskem svetu 
je šest novincev. To so: Aleš 
Bertoncelj, Alenka Lotrič, Anita 
Gaser, Franc Tušek, Zora Bonča 
in Blaž Vrhunc.
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ANA ŠUBIC

Sredi oktobra so se občinski svetniki iz preteklega sklica sre-
čali na zadnji, 26. redni seji. Sprejeli so tretji rebalans leto-
šnjega občinskega proračuna. Prihodki so se zmanjšali za 
nekaj več kot 1,2 milijona evrov na sedem milijonov evrov, 
kar predstavlja dobrih 15 odstotkov, odhodki pa znašajo osem 
milijonov evrov in jih je bilo za 1,3 milijona evrov oz. 14 od-
stotkov manj od načrtovanega. "Vseeno najemamo 300 tisoč 
evrov kredita, uporabili bomo tudi 150 tisoč evrov povratnih 
sredstev gospodarskega ministrstva in s stanjem na računu 
v višini 910 tisoč evrov bomo imeli uravnotežen proračun," 
je svetnikom pojasnil župan Anton Luznar. Občutnemu zni-
žanju proračuna je botrovala predvsem neizvedena sanaci-
ja obsežnega plazu v Dražgošah, za katero so pričakovali 1,3 
milijona evrov državnih sredstev, a je prišlo do zapletov pri 
izbiri izvajalca. Na postavki za sanacijo plazov je tako ostalo 
403 tisoč evrov, pretežen del pa so namenili sanaciji plazu 
na cesti Železniki–Podlonk nad Športnim parkom Dašnica in 
sanaciji Pavlinove ride na cesti proti Prtovču.

POTREBOVALI BI TUDI PEDIATRA

Občinski svetniki so opravili tudi prvo obravnavo predloga Od-
loka o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravlja-
nje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na podro-
čju splošne in družinske medicine v občini Železniki. Zaradi 
odpovedi pogodbe o koncesiji s strani koncesionarja Gregorja 
Habjana, dr. med., ki se namerava upokojiti, bo namreč občina 
morala razpisati javni razpis za podelitev koncesije, podlaga 
zanj pa mora biti koncesijski akt oz. odlok. Predlog odloka so 
pripravili na podlagi Zakona o zdravstveni dejavnosti, ki je s 
spremembami decembra 2017 prinesel nekaj novosti na po-
dročju podeljevanja koncesij. Ena od bistvenih je, da se je prej 
koncesija lahko podeljevala samo fizični osebi, po novem pa 

se lahko tudi pravni. Nekateri svetniki so ob tem poudarili še, 
da bi bilo v Železnikih nujno zagotoviti tudi pediatra in da bi se 
morali posvetiti tudi pridobitvi koncesije zanj.

VRTCI MALENKOST DRAŽJI

Občinski svet je potrdil tudi nove cene programov v vrtcih. Eko-
nomske cene v vrtcu pri OŠ Železniki so se z novembrom zvi-
šale za 3,2 odstotka. Največji razlog za povišanje je sprostitev 
napredovanj v višje plačne razrede, poleg tega so zaradi odprtja 
novega oddelka zaposlili dve novi delavki, dokupiti je bilo treba 
drobni inventar ... Ekonomska cena za prvo starostno obdobje 
je po novem 405,30 evra, za drugo starostno obdobje (3–6 let) 
323,56 evra ter za drugo starostno obdobje (3–4 leta) in kombi-
nirane oddelke 355,52 evra. Antonov vrtec je predlagal enake 
cene kot doslej; so sicer malce višje kot Vrtcu Železniki, vendar 
občina pokriva razliko med njima, tako da tudi za starše otrok 
v Antonovem vrtcu veljajo cene šolskega vrtca. 
Tedanji predsednik Nadzornega odbora Občine Železniki Ja-
nez Thaler je predstavil končni poročili o opravljenih nadzorih 
zaključnega računa lanskega občinskega proračuna in poslo-
vanja Krajevne skupnosti Selca v letih 2016 in 2017. Nadzorni 
odbor je za oboje podal pozitivno mnenje brez pridržkov.

NAJEMNINE GROBOV NESPREMENJENE

Svetniki so potrdili tudi cenik o višini grobnine za grobove na 
pokopališčih v občini Železniki za leto 2019. "Prejeli smo pre-
dloge krajevnih skupnosti za vseh šest pokopališč, zneskov 
najemnin ne zvišujejo, tako kot smo poročali že v prekletih 
letih," je dejala direktorica občinske uprave Jolanda Pintar. 
Na novo je v ceniku raztros pepela v Železnikih, ki sicer stane 
120 evrov. Potrdili so tudi zvišanje vrednosti točke za izposo-
jo kompletov miz in klopi ter stojnic za leto 2019, in sicer za 
predvideno inflacijo 2,1 odstotka. 

Za konec sprejeli tretji rebalans poračuna
Občinski svetniki na oktobrski seji tudi o novih cenah programov v vrtcih, novem 
odloku, na podlagi katerega bo občina razpisala koncesijo za novega zdravnika ... 

V letošnjem občinskem proračunu je bila največja investicija ureditev 
Poslovne cone Alples, kjer so med drugim preuredili slabo pregleden 
uvoz vanjo. Investicija je stala 477 tisoč evrov, zanjo so pridobili 368 
tisoč evrov nepovratnih državnih sredstev.

Spoštovane občanke in občani 
občine Železniki!

Želimo Vam mirne in zadovoljne božične praznike, 
v letu 2019 pa veliko zdravja, sreče, uspeha  

in osebnega zadovoljstva. 

Župan Anton Luznar,  
občinski svet in uprava Občine Železniki
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LJUDSKA UNIVERZA ŠKOFJA LOKA

V mesecu decembru se končuje ciklus 
tečajev v Lokalnem učnem središču 
(LUS) Železniki, ki so potekali od sep-
tembra dalje ob finančni pomoči Občine 
Železniki. Najobsežnejša sta bila tečaja 
tujih jezikov – angleščine in nemščine 
(20 ur), sledilo je kvačkanje (18 ur), šiva-
nje (15 ur), urejanje fotografij s pomočjo 
računalnika (10 ur) in triurna delavnica 
o pametnih telefonih.
Ob zaključku tečajev smo povpraša-
li udeležence o njihovih vtisih, zbirali 
smo njihova mnenja in predloge za na-
prej. V anketah velika večina udeležen-
cev izraža zadovoljstvo predvsem nad 
tem, da potekajo v Železnikih, v bližini 
njihovega doma, da ni zamude časa in 
denarja za pot v Loko. Žal ne moremo 
zapisati vseh vtisov, v nadaljevanju jih 
posredujemo le nekaj.
Marija, ki je obiskovala tečaj angleščine, 
je napisala: "V torek smo zaključili s te-
čajem angleščine v Železnikih. Bilo nam 
je zelo prijetno, sproščeno, brez domačih 
nalog. Zopet sem malo obnovila znanje 
angleščine, ki sem ga zato, ker ga ne 
potrebujem, malo pozabila. Mislim, da 
bi bilo dobro kar vsak teden nadaljevati. 
Predvsem mi je všeč, da je znanje upo-
rabno, da smo vadili izgovarjavo, bilo je 
prijetno vzdušje z motivacijskimi lističi. 
Vsakič je minilo zelo hitro, spomin na 
pozabljeno besedišče se je vrnil. Jan se je 
posebno potrudil."
Zagorka je obiskovala tečaj angleščine 
in nemščine: "Znanja nikoli ni preveč, 
kaj ne? Lepo bi bilo, če bi nadaljevali z 
angleščino in nemščino (za kar tudi lepo 
prosim) ter s šiviljskim tečajem, kvač-
kanjem ..., uvedli v program vse bolj po-
pularno ruščino. Da bi se pri angleščini 
učili tudi čase in fraze, česar se do sedaj 
nismo. Rada bi vas pohvalila, ker se ču-
dovito trudite in želite vsem ugoditi in 
priti do znanja ter kvalitetno opravljate 
svoje delo. Le še tako naprej ..."
V tečaju kvačkanja je bilo največ ude-
leženk – štirinajst. Ena od njih, Petra, 
piše: "Na tečaju kvačkanja smo se zbra-
le udeleženke z zelo različnim predzna-
njem: od popolnih začetnic do tistih, ki 

kvačkajo že dalj časa. Pod vodstvom ge. 
Jane Šuligoj smo se tako nekatere uči-
le prvih petelj, druge pa bolj zapletenih 
vzorcev. Nastali so različni izdelki: kape, 
šali, rute, torbice, rokavice in košarice. 
Tečaj je potekal v sproščenem vzdušju, 
ga. Jana nas je navdušila za kvačkanje. 
Na vsako srečanje je prinesla lepe izdel-
ke in nove ideje, kaj še lahko naredimo. 
Za vse je zmanjkalo časa, zato upam, da 
bomo tečaj še ponovili."
Maša pa piše: "Zahvaljujem se vam za 
možnost sodelovanja na vašem brez-
plačnem tečaju šivanja, ki mi nudi pri-
dobiti nova znanja. Trenutno sem pri 
osnovnem znanju šivanja, imam pa 
tudi željo po nadaljevanju. Mentorica 
Meta je krasna, ima odlično znanje, ki 
nam ga predaja naprej, in veliko mero 
potrpežljivosti. Dekleta na šivanju so 
super, vzdušje je vedno prijetno, zato 
močno upam, da se bomo na tečaju ši-
vanja videle še večkrat.«

ŠE VEDNO ZBIRAMO PRIJAVE ZA TEČAJE

Še vedno zbiramo prijave za tečaje: Uči-
mo se špansko (20 ur), Oblikovanje gline 
(12 ur), začetni računalniški tečaj Stopi-
mo v svet računalnikov (10 ur) in nada-
ljevalni tečaj Excela pod naslovom Drugi 
korak v Excelu (12 ur). Navedene tečaje 
bomo organizirali v primeru zadostnega 
števila prijav v začetku prihodnjega leta. 
Imamo pa dovolj prijav za delavnico Ze-

lišča za domačo lekarno, ki bo predvido-
ma potekala dva torka v januarju.
Hkrati razpisujemo nove tečaje in zbira-
mo predloge za naprej. Predlagamo:
–  jezikovne tečaje (angleščina, nemšči-

na, italijanščina, ruščina),
–  Digitalna pismenost (računalniški te-

čaji in uporaba IKT-orodij),
–  Poskrbimo za svoje zdravje (predavanja 

o zeliščih, predavanja za osebnostno 
rast in o zdravem načinu življenja),

–  Pokažimo se v pravi luči (delavnice 
komunikacije in retorike, predavanja 
o bontonu), 

– Ustvarjamo skupaj (tečaj kvačkanja, 
šivanja, izdelava mozaika).
Seveda vseh predlaganih tečajev in de-
lavnic ne bo mogoče izvesti, organizirali 
bomo tiste, za katere bo več zanimanja, 
in odvisno od finančne pomoči občine 
in aktivnosti, ki jih bomo začeli v okvi-
ru novega projekta Center medgenera-
cijskega učenja.
Prijave in predloge sprejemamo preko 
naše spletne strani, po e-pošti (gita.mi-
hovec@guest.arnes.si) ali po telefonu (04 
506 13 20), kjer dobite tudi dodatne infor-
macije. Prosimo, da ob prijavi navedete 
ime in priimek, domači in elektronski 
naslov in telefon. Vse občane Železnikov 
vabimo, da nam tudi v primeru, da niste 
našli ničesar zase, pošljete svoj kontakt 
(zaželeno e-poštni), da boste obveščeni 
o dogajanju in novih tečajih v LUS Žele-
zniki.

Lokalno učno središče Železniki
V treh mesecih se je v LUS Železniki v šestih različnih tečajih, ki so obsegali 86 ur, 
zvrstilo 63 udeležencev. Izobraževalni dogodki so potekali v povprečju trikrat na teden.

S tečaja nemščine. Še vedno zbirajo prijave za tečaj španščine, oblikovanje gline, začetni 
računalniški tečaj, nadaljevalni tečaj Excela ...
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DR. JOŽE RAMOVŠ, INŠTITUT ANTONA 
TRSTENJAKA ZA GERONTOLOGIJO IN 
MEDGENERACIJSKO SOŽITJE

Vsaka skupnost potrebuje sodoben la-
sten krajevni dom za stare ljudi enako 
kakor vrtec, šolo, trgovino, bencinsko 
črpalko … Vendar pa je danes le ena če-
trtina starostno onemoglih, kronično 
bolnih in invalidnih ljudi nastanjenih 
v domu, tri četrtine pa jih oskrbujejo 
doma; največ domači – v tej vlogi se ime-
nujejo družinski oskrbovalci. Veliko po-
magajo sosedje, čedalje bolj je v ospredju 
javna pomoč in oskrba na domu. Tokrat 
se bomo ustavili ob domači oskrbi. So-
dobna starosti prijazna občina poskrbi 
obenem za sodoben dom in za dobro 
organizacijo usposabljanja in druge raz-
bremenilne pomoči pri domači oskrbi.
V visoki starosti telesno in duševno 
zdravje opeša, včasih v bolezni ali zaradi 
invalidnosti že prej. Človek potrebuje po-
moč pri enem ali več od sedmih osnov-
nih vsakdanjih opravil: osebni higieni, 
oblačenju, hranjenju in pravilni uporabi 
zdravil, gibanju, obvladovanju izloča-
nja vode in blata (kontinenci), varnem 
spanju in počitku ter pri navezovanju 
dnevnega medčloveškega stika. Še prej 
potrebuje pomoč pri podpornih vsakda-
njih opravilih, ki so: čiščenje stanovanja, 
pranje in likanje perila ter druga osnov-
na gospodinjska opravila; kuhanje, pri-
prava in strežba hrane; nakupovanje 
hrane in drugih potrebščin za vsakdanje 
življenje; uporaba transportnih sredstev 
(vožnja avtomobila ali uporaba javnega 
prometa); upravljanje z denarjem (pla-
čevanje položnic, dvigovanje gotovine); 
drobna popravila po stanovanju; upora-
ba telefona, interneta ali drugih komu-
nikacijskih sredstev. Pomoč pri tem se 
imenuje oskrbovanje, v evropskih drža-
vah ta sistem in njegovo javno sofinan-
ciranje ureja zakon o dolgotrajni oskrbi, 
katerega sprejem Slovenijo še čaka. 
Potreba po oskrbi doleti prej ali slej vsa-
kogar. Večina ljudi je kdaj v življenju tudi 
pred nalogo, da nekoga oskrbuje. Zato je 
za vsakogar pomembno, da ima odgo-
vore na vprašanja: kako oskrbovati one-
moglega, kako sprejemati svojo nemoč 
in pomoč drugih, kakšne so stiske oskr-
bovalcev in oskrbovanih, kaj doživljajo 

eni in drugi pri oskrbovanju lepega in 
dobrega, kakšen je smisel človeške ne-
moči. Začnimo odgovarjati skupaj, pravi 
odgovor pa mora zase najti vsakdo sam.

MILIJONI UR DOMAČE OSKRBE  
VSAK TEDEN

V slovenskih domovih za starejše je v 
oskrbi skoraj 20.000 ljudi, nad 60.000 
pa jih doma oskrbujejo domači, to so 
družinski ali neformalni oskrbovalci. 
Pri nas je glede oskrbe podobno kakor 
drugod po Evropi: okrog tri četrtine one-
moglih je v domači oskrbi. To si večina 
ljudi tudi najbolj želi.
Poglejmo domače oskrbovanje v enem 
tednu skozi ure dela. Podatki iz velike 
slovenske raziskave o potrebah, zmo-
žnostih in stališčih prebivalcev Sloveni-
je, ki so stari petdeset let in več (obdelani 
so v knjigi Staranje v Sloveniji), kažejo, 
da vsak teden oskrbuje okrog 50.000 
žena ali mož svojega zakonca. Pri tem 
imajo povprečno 37 ur dela, tedensko 
je torej to blizu dva milijona ur oskrbe. 
Tudi 50.000 hčera oskrbuje svoje starše, 
one povprečno trideset ur tedensko, kar 
znese v Sloveniji milijon in pol ur. Sosed-
je onemoglemu ali bolnemu sosedu sku-
hajo in naredijo to in ono. Vsak teden to 
dela okrog 25.000 sosedov, povprečno več 
kot eno uro, kar znese spet blizu 30.000 
ur. To je že nad tri milijone ur tedensko, 
seveda pa oskrbujejo tudi sinovi, snahe, 
vnuki in drugi družinski člani, vendar 
precej manj ur kakor zakonci in hčere.
Primerjajmo to ogromno delo družin-
skih oskrbovalcev s poklicnim oskrbova-
njem v sto slovenskih domovih za stare 
ljudi. Zaposleni v njih naredijo v enem 
tednu okrog 200.000 ur oskrbovalnega 
dela. Poudariti moramo, da je njihovo 
delo zelo naporno, saj so v domovih ve-
činoma najbolj onemogli ljudje, ki po-
trebujejo veliko zahtevne oskrbe. Že ti 
podatki kažejo, da domačega oskrbovanja 
ne more nadomestiti noben drug sistem; 
nemogoče bi ga bilo organizirati, najti po-
klicne oskrbovalce, ga financirati. V pri-
hodnje se bo zaradi staranja prebivalstva 
podvojilo število ljudi, ki bodo potrebovali 
oskrbo. Zato v Evropi in Ameriki posve-
čajo iz leta v leto več pozornosti razbre-
menilni pomoči domačim oskrbovalcem. 

Nacionalni sistemi za dolgotrajno oskrbo 
jih upoštevajo podobno kakor poklicne 
oskrbovalce in ustanove.
Ko človek obnemore in potrebuje oskrbo 
pri enem ali več vsakdanjih opravilih, 
je posebno krhek in občutljiv. Takrat si 
vsakdo želi kakovostno in človeško čutečo 
oskrbo. Ali jo lahko kdo nudi bolje kakor 
domači? Če temu niso kos, pa se dogaja 
tudi nasilje nad starimi ljudmi in njiho-
vo zanemarjanje. Zato je v občinski sku-
pnosti razbremenilna pomoč družinskim 
oskrbovalcem najboljša naložba za člove-
ka dostojno oskrbovanje v prihodnosti.

STISKE IN RADOSTI  
PRI DRUŽINSKI OSKRBI

V isti raziskavi so družinski oskrbovalci 
in oskrbovanci povedali, kaj jim je osta-
lo v lepem spominu in katere težave so 
doživljali, ko so prejemali pomoč v bole-
zni ali onemoglosti oz. ko so oskrbovali 
onemoglega svojca. Najpogostejši lepi 
spomini na človeka, ki jim je nudil po-
moč, so njegova prijaznost, potrpežlji-
vost, skrbnost, pozornost, ustrežljivost, 
pripravljenost pomagati, ljubezen, so-
čutje, dobrosrčnost, požrtvovalnost, do-
bra volja, trud ... In to, da so jim domači 
pomagali, da jim ni bilo vseeno zanje 
ali preprosto, da je bil to lep odnos. Lepi 
spomini na domače oskrbovalce in 
njihovo dobro oskrbo se povezujejo pri 
mnogih z lepim spominom nase kot 
oskrbovanca: hvaležen sem bil.
Ta nabor spominov je tako idealen, da bo 
tisti, ki oskrbuje onemogle, dejal: Real-
nost je drugačna, oskrbovanci so neredko 
zelo neprijetni. Tudi to je res. Ko je človek 
nemočen in odvisen od drugih, se njego-
va krhkost pogosto pokaže v neprimer-
nem obnašanju. Pri tem govori iz njega 
človeška šibkost, duševna nemoč in ko-
munikacijska nesposobnost za pravšnji 
odziv na prejeto pomoč. Ta pojav je v naši 
literaturi mojstrsko opisal Cankar v Sko-
delici kave. Toda človek ni samo to, kar 
kaže njegovo trenutno obnašanje, ampak 
tudi to, kar je v svojem človeškem jedru. 
Ko preteče nekaj časa, šteje samo dobro. 
Največja težava pri sprejemanju oskrbe 
je pogosto: da nisem samostojen. Torej 
občutek nemoči, nesposobnosti, odvi-
snosti, da so v breme drugim, tudi sram.

Starosti prijazna občina Železniki
Tokrat o domači oskrbi onemoglih. Približno tri četrtine jih oskrbujejo doma.



Katere pa so radosti in stiske družinskih 
oskrbovalcev pri njihovem napornem 
delu? Med lepimi spomini zelo izstopa 
oskrbovančeva hvaležnost; navedlo jo je 
več sto anketirancev. Kdor se nauči doži-
vljati hvaležnost za pomoč in svojo hvale-
žnost primerno pokazati, je naredil izpit 
za prijetnega oskrbovanca, ko bo pomoč 
potreboval. Hvaležnosti sledi dolga vrsta 
lepih spominov na oskrbovanca: njegovo 
zadovoljstvo, prijaznost, potrpežljivost, 
pogum v onemoglosti. Pa tudi nase: da 
sem pomagal, mu naredil nekaj dobre-
ga, da je uspela dobro oskrba, dober ob-
čutek, da sem opravil dolžnost. Nekateri 
so rekli, da je to naložba za njihovo sta-
rost. Eden je zapisal pomembno misel: 
občutek človeške moči in si srečen, da jo 
lahko nudiš nemočnemu. Pri pogovorih 
z bivšimi družinskimi oskrbovalci ne-
štetokrat slišimo stavek: Srečna sem, 
da sem oskrbovala mamo! To je globo-
ko zadovoljstvo po opravljeni življenjski 
nalogi.
Seveda doživljajo oskrbovalci tudi vrsto 
težav in stisk: dvigovanje in negibljivost 
oskrbovanca, opravljanje njegove oseb-
ne higiene in hranjenje, pomanjkanje 
časa in oddaljenost, njegovo težavnost 
in sitnobo, svojo nemoč, neznanje … 
Zelo v ospredju je njihova potreba po za-
časni razbremenitvi in oddihu; včasih 
samo za nekaj ur ali kak dan.

RAZBREMENILNA POMOČ

Oskrbovati onemogle ljudi je ena naj-
pomembnejših življenjskih nalog. Je pa 
tudi zelo naporna, oskrbovalca izčrpa-
va telesno in duševno. Biti onemogel in 
odvisen od pomoči drugih je tudi zelo 
naporno. Vsakemu je jasno, da je oskr-
bovanje nemočnega človeka nujno in 
smiselno delo. Ali ima tudi onemoglost 
tako kak pomemben smisel v življenju?
Oskrbovanje danes olajšamo in obenem 
izboljšamo z razbremenilno pomočjo 
družinskim oskrbovalcem. Znanih je 
več kakor deset programov za to. Osnov-
no je njihovo usposabljanje – tak tečaj 
za družinske oskrbovalce bo potekal 
tudi v Železnikih, po njem pa povezava 
oskrbovalcev v krajevni skupini svojcev. 
Pri demenci ali če star človek živi sam, 
zelo pomaga elektronsko-informacijska 
pomoč za daljinsko spremljanje onemo-
glega. Krajevno središče za oskrbo orga-
nizira dovoz hrane, čiščenje, patronažno 
zdravstveno nego, fizioterapijo in druge 
vrste servisne pomoči na domu, v sode-
lovanju z društvom upokojencev prosto-

voljsko pomoč, ki podobno kakor sosed-
ska olajša breme onemoglosti. Krajevni 
dom nudi tudi začasno nastanitev za 
oddih svojca, dnevno ali nočno varstvo 
(to je pomembno pri demenci). Veliko 
pomeni obisk družinskega zdravnika na 
domu, na koncu pa pomoč hospica pri 
spremljanju umirajočega in žalovanju.
Kako pa naj zmanjšamo breme težkega 
doživljanja svoje onemoglosti in odvi-
snosti? Edina pot do tega je vzgoja skozi 
vse življenje – tako za pomoč nemoč-
nemu kakor za sprejemanje svoje odvi-
snosti in pomoči.
Za zdrav razvoj posameznika in sku-
pnosti je nepogrešljiva vrednota kom-
plementarno človeško sožitje med 
zdravimi in onemoglimi. Samo v njem 
onemogli ohranjajo človeško dostojan-
stvo, okrevajo in preživijo, zdravi in 
močni pa se razvijajo človeško, da nji-
hova moč maligno ne podivja v samo-
voljo in razdiralnost. Samo v praksi se 
učimo solidarnosti, brez katere se druž-
ba sesuje; vživljanja v drugega in sodo-
življanja z njim, ki je osnova vsakega 
lepega odnosa; sočutne ali empatične 
pomoči, ki onemoglega ne ponižuje, 
razvrednoti in razčlovečuje.
Prav tako se je treba zavestno učiti smi-
selnega sprejemanja oskrbe in vloge one-
moglega, odvisnega od pomoči, ko se člo-
vek znajde v njej. V življenju je vsak človek 
enkrat močan, drugič šibek, v nečem sa-
mostojen, v drugem odvisen od drugih. 
Vzgoja za sprejemanje izgub v življenju, 
za odpornost v težavah in stiskah, za pri-
jazno hvaležnost do prejete pomoči, za iz-
puščanje in dojemanje razvojnih možno-
sti v onemoglosti je enako pomembna 
kakor vzgoja za ustvarjalnost. Odločilno 
je dojeti, da je človek v vlogi onemogle-
ga nepogrešljivi učitelj močnim članom 
družine in skupnosti, da razvijajo svojo 
zmožnost solidarne, sočutne in humane 
pomoči. Ker je humana solidarnost v ži-
vljenju vsakega človeka in v sožitju vsa-
ke skupine ali skupnosti pomembnejša 
kakor vsak doktorat znanosti, je biti v 
svoji nemoči drugemu dober učitelj so-
lidarne, sočutne in humane pomoči bolj 
pomembna življenjska vloga kakor biti 
mentor pri doktoratu.
Komplementarna soodvisnost močnih 
in nemočnih ljudi v skupnosti je prilo-
žnost za razvojno sinergijo v 21. stoletju 
starih ljudi. Močni se lahko razvijajo 
v solidarne in humane ljudi samo ob 
tem, ko praktično pomagajo nemoč-
nim, nemočni pa človeško zorijo s tem, 
da hvaležno sprejemajo pomoč močnih.
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»Marejna« pri Zalogarju v Dolenji vasi

Z Razvojne agencije Sora so sporočili, da 
so v okviru projekta "Marejne" nadgradili in 
prilagodili zahtevam trga celostno podobo 
blagovnih znamk Dedek Jaka in Babica Jer-
ca - Naravni izdelki iz škofjeloških hribov, 
ki sta z raznovrstno ponudbo lokalnih po-
nudnikov prisotni že osemnajst let. Obse-
gata pekovske, mlevske izdelke, mlečne 
in mesne izdelke, izdelke iz sadja, gozdnih 
sadežev oz. plodov in zelenjave, olja, ze-
liščne izdelke in naravno kozmetiko, med 
ter izdelke domače in umetnostne obrti. 
Izdelke je mogoče spoznati tudi v nekaterih 
gostilnah na širšem škofjeloškem obmo-
čju, med drugim v gostiščih Tolc v Sorici in 
Pri Zalogarju v Dolenji vasi, kjer se v novih 
promocijsko-prodajnih omarah "marejnah" 
predstavljajo kot zanimivi turistični spo-
minki oz. darila visoke kakovosti iz škofje-
loških hribov, ki so primerna tudi za poslov-
no obdarovanje. "Marejne" so vzpostavili v 
okviru istoimenskega projekta, ki ga podpi-
rata EU iz Evropskega kmetijskega sklada in 
naša država iz programa razvoja podeželja. 
Več informacij na Razvojni agenciji Sora 
(Poljanska cesta 2, Škofja Loka), e-naslovu: 
kristina.miklavcic@ra-sora.si in telefonski 
številki 04/50 60 225.

Domači izdelki  
v »marejnah«
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ANA ŠUBIC

Za razliko od okoliških župnij, ki so to storile že pred mnogi-
mi leti, v Železnikih niso nikoli postavili spomenika padlim 
v prvi svetovni vojni – vse do letošnje stote obletnice konca te 
vojne. Ob tej priložnosti je zgodovinska skupina Župnije Žele-
zniki v sodelovanju z Občino Železniki in s krajevno skupno-
stjo na cerkvi sv. Frančiška Ksaverja na pokopališču postavila 
spominsko ploščo padlim vojakom iz Župnije Železniki. Od-
krili in blagoslovili so jo v začetku novembra, po maši za vse 
žrtve prve svetovne vojne.
Prvo pobudo za postavitev obeležja je dal član zgodovinske 
skupine Andrej Demšar, raziskovalnega dela pa se je lotil 
njegov brat, zgodovinar Vincencij Demšar, ki je preseneče-
no ugotovil, da Župnija Železniki tudi nima seznama žrtev 
prve svetovne vojne. Glavni vir podatkov mu je predstavljala 
knjiga Status animarum (Popis duš), ki so jo župniki v tistem 
času neuradno vodili za svoje potrebe. V njej so bili podatki o 
vseh družinah, praviloma tudi o tem, kateri fantje in možje 
so odšli v vojno ter kdaj in kje je kdo padel, če so domači to 
župniku sporočili. Demšar je črpal tudi iz kataloga razstave 
Mirno vojaki spite večno spanje, v katerega je Gorenjski mu-
zej vnesel tudi sezname padlih Gorenjcev. Nekaj imen mu je 
posredovala arhivarka Nataša Budna Kordiš iz zgodovinskega 
arhiva v Škofji Loki, nekatere padle in pogrešane pa je možno 
najti v zapuščinskih obravnavah na sodišču. Prišel je do štiri-
desetih žrtev, se bo pa sčasoma verjetno našlo še kakšno ime. 
Več kot deset jih je umrlo na ruski fronti, več kot petnajst na 
soški fronti in v Tirolah, drugi pa na drugih bojiščih, v bol-
nišnicah ali neznano kje, je pojasnil Vincencij Demšar, tudi 
vodja zgodovinske skupine.
"Spominska plošča je izraz našega spoštovanja do fantov in 
mož, ki so se borili po različnih frontah prve svetovne vojne 
in umirali v težkih razmerah. Hkrati naj nas spominja in opo-
minja, da vojne ne rešujejo problemov, temveč ustvarjajo nove 
probleme in da si moramo vedno prizadevati za mir," je pou-

daril župan Anton Luznar. "Ne moremo si predstavljati, koliko 
so ti fantje in možje pretrpeli, in se res spodobi, da dobijo trajen 
spomin tu med nami, hkrati pa je to tudi opomin, kaj vse gorje 
prinese," pa je dejal domači župnik Tine Skok. 

Spomenik padlim v prvi svetovni vojni 
Ob stoti obletnici konca prve svetovne vojne spominska plošča padlim iz Župnije Železniki

Na spominski plošči na cerkvi na pokopališču so imena štiridesetih 
fantov in mož iz Župnije Železniki, ki so padli v prvi svetovni vojni.  

ANA ŠUBIC

Medvladni odbor za varovanje nesnovne 
kulturne dediščine je na nedavnem za-
sedanju na Mav riciju sklenil, da na Une-
scov reprezentativni seznam nesnovne 
kulturne dediščine človeštva vpiše tudi 
klekljanje čipk v Sloveniji. "Vpis predsta-
vlja dolgo pričakovano priznanje umetni-
škemu ustvarjanju, ki se stoletja prenaša 
iz roda v rod in med seboj povezuje vse 
generacije od otrok do starih staršev. Gre 
za primer posebne oblike ljudske ume-
tne obrti, ki se neprestano izpopolnjuje 

in dopolnjuje," so zapisali na ministr-
stvu za kulturo. Slovenija je nominacijo 
v formalni postopek pri Unescu vložila 
marca lani. Obsežen predlog nominaci-
je je nastal v sodelovanju strokovnjakinj 
Mestnega muzeja Idrija, Loškega muzeja 
Škofja Loka, Muzeja in galerij mesta Lju-
bljana – Mes tnega muzeja, slovenskega 
odbora organizacije za klekljano in šiva-
no čipko OIDFA, ministrstva za kulturo, 
Slovenskega etnografskega muzeja ter ob 
velikem odzivu klekljarskih društev, sek-
cij in skupin ter učencev čipkarskih šol 
v Idriji, Žireh in Železnikih. S posredova-

njem podatkov in fotografij je pri pripravi 
nominacije sodelovala tudi Katja Mohorič 
Bonča iz Muzeja Železniki. "Verjetno smo 
vsi, ki imamo opravka s klekljano čipko 
in se zavedamo njenega velikega pomena 
za skupnost (nekdaj in danes), z velikim 
zadovoljstvom sprejeli novico o vpisu te 
nesnovne kulturne dediščine na Unescov 
seznam. To je priznanje vsem v vseh delih 
Slovenije, ki se kakorkoli ukvarjajo s čip-
ko. Gre za veliko priznanje dosedanjemu 
delu in obenem odgovornost, da kleklja-
nje spodbujamo in razvijamo še naprej," 
je poudarila Katja Mohorič Bonča.

Na Unescovem seznamu tudi klekljanje čipk
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NATAŠA HABJAN 
JAVNI ZAVOD RATITOVEC

Na predavanje, ki je potekalo novem-
bra v kulturnem domu na Zalem Logu, 
smo kot glavne sogovornike povabili 
člane Zgodovinskega društva Rapalska 
meja, ki imajo ogromno znanja iz tovr-
stne tematike. Predsednik društva Gre-
ga Žorž nam je predstavil njihovo dru-
štvo, njegovo delovanje in zgodovinsko 
orisal čas in razmere nastanka rapal-
ske meje. Jože Dakskobler iz Podbrda 
ima bogate izkušnje z vodenjem po ra-
palski meji v Podbrdu in okolici vključ-
no s Soriško planino. Predstavil je pro-
jekt z naslovom Tematska pot skozi 
zgodovino kraja, ki ga pripravljajo v 
Podbrdu. Svoje izkušnje z urejanjem 
te zgodovine in s pripravo objektov za 
obiskovalce nam je zaupal tudi Milan 
Čadež, župan sosednje občine Gorenja 
vas - Poljane. Naš član Bojan Rihtaršič 
pa je polni dvorani navzočih predstavil 
spominski park, ki nastaja pred Zalim 
Logom pri odcepu za Davčo, in razsta-
vljene predmete. Obiskovalci so pred-
stavitev z zanimanjem spremljali, kar 
se je pokazalo tudi po končanih preda-
vanjih, ko so ostali ter pokramljali z 
nami in s predavatelji. 
Skupino sestavljamo: Vincencij Dem-
šar, Polona Golija, Bojan Rihtaršič, 
Janez Habjan, Alojz Lotrič, Marjan 
Krajnik, Tomaž Weiffenbach, Gregor 
Habjan in Nataša Habjan. Člani skupi-
ne si želimo, da medvojno dogajanje ne 
bi odšlo v pozabo. Prav zato vabimo vse 
tiste, ki o tem kaj veste, ste slišali ali 
doživeli, da se nam oglasite in zaupate 
vašo zgodbo. Prav tako iščemo predme-
te, ki še vedno ležijo v naši okolici, po 
hišah, kleteh. Če kaj od tega imate ali 
veste, kje se nahaja, vas prosimo, da se 
obrnete na člane skupine, se oglasite 
v Muzeju Železniki ali pokličete na te-
lefonsko številko 04 51 47 356 in nam  
to sporočite. Vašo zgodbo bomo zapi-
sali, najdbo pa zabeležili, shranili in 
kasneje tudi razstavili na ustreznem 
prostoru.

Iščemo predmete in spomine, vezane na  
Rupnikovo linijo in rapalsko mejo
Člani skupine, ki se pod okriljem Javnega zavoda Ratitovec ukvarjamo z Rupnikovo 
linijo in rapalsko mejo, smo novembra pripravili predavanje na to temo. 

Z novembrskega predavanja o Rupnikovi liniji in rapalski meji / Foto: Simon Benedičič 

Brezplačni tečaji v Železnikih
Začetni tečaj angleščine
ob torkih in četrtkih, od 17.30 do 19.45

Začetni tečaj nemščine
ob torkih in četrtkih, od 18.00 do 20.15

Začetek: 17. januar 2019

Prijave: po telefonu (04 506 13 30) ali po e-pošti 

(nina.triller-albreht@guest.arnes.si)

Vpišejo se lahko odrasli, ki nimajo statusa upokojenca, dijaka ali študenta. 

Prednost pri vpisu imajo starejši od 45 let ter s končano največ srednjo šolo.

Projekt Znanje nas aktivira 2 sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.
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KUD France Koblar Železniki – sekcija 
Sončki dobrote so konec novembra v 
dvorani na Češnjici organizirali dese-
ti, jubilejni dobrodelni koncert Sončki 
dobrote. Pravijo, naj sonce dobrote ni-
koli ne zaide. V programu, ki je bil res 

glasbeno bogat, sta sodelovala kar dva 
narodno-zabavna ansambla, Slovenski 
zvoki in Galop. Nastopila je simpatična 
ženska vokalna skupina Prav dobre šti-
ri (PD)4, zapeli so stari znanci prireditve 
kvartet Sonček. Z venčkom gorenjskih 
plesov so ogreli srca publike polne dvo-
rane na Češnjici Folklorna skupina Jelč-

Naj sonce dobrote nikoli ne zaide
Konec novembra je dvorana na Češnjici gostila že deseti dobrodelni koncert Sončki 
dobrote, na katerem so zbrali kar 2616 evrov. Izkupiček so namenili za lažje 
premagovanje ovir v samostojno življenje skoraj desetletne Ane Kavčič. 

Družinske težave so različne, zanimive so sploh tegobe  
modernega časa.

Kvartet Sonček prihaja iz Pivke in so dobri znanci in iskreni prijatelji 
dobrodelnega koncerta.

ki, nastopili pa so še člani KUD France 
Koblar z gosti. V skeču, kjer so se obisko-
valci konceta nasmejali zgodbi o teža-
vah sodobne družine, ki jih s seboj pri-
našajo splet, uporaba tablic in mobilnih 
telefonov, so nastopili Mici in Gregor 
Frelih ter Jure Thaler. Se je pa opogumi-
la in po dolgem času prijela za mikro-
fon tudi Anina mamica Barbara Kavčič. 
Zapela je pesem Benjamina Ipavca In 
vendar enkrat še, srce. Na klaviaturah 
jo je spremljal Andrej Goričar.
Denar, ki so ga na tokratnem koncer-
tnem večeru zbirali s prostovoljnimi 
prispevki, saj koncert ni imel vstopni-
ne, so letos namenili za lažje premago-
vanje ovir v samostojno življenje skoraj 
desetletne Ane Kavčič. Majda Demšar, 
predsednica KUD France Koblar, je po-
vedala, da so na koncertu zbrali kar 
2616 evrov – še nikoli toliko.
Na prav poseben način pa sta se Sonč-
kom dobrote zahvalila za pomoč, zbra-
no na lanskem dobrodelnem koncertu, 
tudi Gal in njegova mamica Anja Ža-
berl: s simpatičnim videofilmom. Kon-
cert sta povezovala Rok Pintar in Alenka 
Bertoncelj, zaključil pa se je z zahvalo 
vsem in z besedami upanja, da se vidijo 
ob letu osorej. Nastopajoči pa so se po-
slovili skupno, z znamenito Avsenikovo 
Prijatelji, ostanimo prijatelji.

Spoštovani prijatelji!
Letos smo praznovali 50-letnico delovanja. Ob tej priložnosti se vsem  

podpornikom in vsem krajanom zahvaljujemo za prispevke ter za prostovoljno 
delo in trud, ki ga vlagate v delo in vsakoletno organizacijo prireditve Dan teric.

Vsem občankam in občanom želimo lepe praznike,  
v novem letu pa veliko zdravja, sreče in skupnih uspehov.
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Z izkupičkom letošnjega koncerta Sonč-
ki dobrote v višini 2616 evrov bodo po-
magali k večji samostojnosti skoraj 
desetletne Ane Kavčič iz Železnikov, ki 
ima cerebralno paralizo četrte stopnje. 
Družina Kavčič bo denar namenila za 
Anine dodatne terapije in nakup inva-
lidskega vozička na ročni pogon. 
S kakšnimi tegobami se soočajo v vsak-
danjem življenju, smo povprašali Anino 
mamico Barbaro Kavčič. "Zanimivo, be-
sedo tegoba ste uporabili. Ob tej besedi 
se kar malo nasmehnem. Z možem sva 
namreč, vsaj kar se Ane tiče, zelo pozi-
tivna in optimistična. Priznam, da sem 
z Ano spoznala svoje življenje kot drago-
ceno darilo svetu. In tako gledam tudi 
nanjo in na vse najine otroke ter tudi 
na stvari, ki se mi dogajajo," je odvrnila 
Barbara. Ana je tretja od njunih štirih 
otrok. Je zelo komunikativna, zvedava 
deklica, presrečna, če ima koga, ki se 
z njo ukvarja, in nasmejana, z ogro-
mno željo po samostojni hoji. "Kako 
daleč bomo prišli v njenem razvoju, 
ne ve nihče. Pomembno je, da se tru-
dimo pomagati vzdrževati trenutno 
stanje, če pa je kakšen napredek, pa 
toliko bolje. Ko sem začela raziskovati 
dogajanje v njej, v njeni glavi, moto-
ričnem razvoju, sem vedela, da gotovo 
obstaja še kakšna možnost, s katero ji 
lahko pomagamo do večje samostojno-
sti. Samo poskusiti je treba. In seveda 
garati. Tako mi je nekoč dejala Anina 
razvojna pediatrinja. In še kako prav 
ima. Vendar se žal na koncu zatakne 
ravno pri plačilu dodatnih terapij, ki so 
vse samoplačniške," je pojasnila Bar-
bara. Dodatne terapije ima Ana enkrat 
tedensko, sicer pa vaje dnevno izvajata 
tudi doma. "Ko ujameš red in ritem, ni 
težko. Poleg tega si želimo z vozičkom 
na ročni pogon olajšati marsikatero 
prepreko, kamor Ana z električnim vo-
zičkom ne more," je povedala.
Anina starša sta zelo hvaležna vsem, ki 
so jima doslej priskočili na pomoč pri 
plačilu dodatnih terapij za hčerko, prav 
tako pa tudi, da so se nanje spomnili or-
ganizatorji koncerta Sončki dobrote, saj 
se zavedata, da nista edina, ki se sooča-
ta s takšno situacijo.

Hvaležni za 
zbrano pomoč

Družina Kavčič: v ospredju Ana, skoraj desetletna deklica s cerebralno paralizo, za njo pa 
sestrica Vita, oče Jure, brat Blaž in mami Barbara. Na sliki manjka sestra Valentina.

Iskra ISD Strugarstvo nudi zaposlitve

Podjetje Iskra ISD Strugarstvo je del skupine Iskra ISD, ki ima več kot 70- 
letno tradicijo na področju obdelave kovin in predelave plastike. Beležimo 
hitro rast poslovanja, zato zaposlujemo nove sodelavce. Nudimo redne  
zaposlitve v proizvodnji, ki poteka na naši lokaciji v Kranju.

K sodelovanju vabimo kandidate z izkušnjami za delo v proizvodnji 
obdelave kovinskih materialov. Zaposlitev bomo sklenili za delovno mesto

OPERATER ZA ZAHTEVNEJŠA DELA
– strugar (m/ž) ALI brusilec (m/ž)

Opis del in nalog:
 delo na stroju za obdelavo kovin,
 posluževanje različnih tipov strojev,
 izvajanje kontrole polizdelkov in izdelkov,
 opravljanje proizvodnih del.

Nudimo:
 zaposlitev za določen čas z možnostjo podaljšanja za nedoločen čas, 
 zaposlitev direktno pri nas,
 možnost napredovanja,
 priložnost za osebni in strokovni razvoj,
 možnost dodatnega izobraževanja,
 delo v čistem, urejenem in prijetnem okolju.

Prijavo z življenjepisom pošljite na elektronski naslov kadri@iskra-isd.si  
ali po pošti na naslov Iskra ISD, Savska loka 4, 4000 Kranj.

Več o podjetju si lahko preberete na spletni strani 

http://www.iskra-isd.si. 
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"Dediščina je odraz naših vrednot, verskih in drugih prepri-
čanj, znanj in tradicij, močno prispeva k formiranju lokalne 
in individualne identitete ter je hkrati vedno bila in bo močan 
vzvod gospodarske rasti. Železne niti pišejo o dediščini in so 
hkrati dediščina. Pogosto jih vzemimo v roke, so neprecenljiv 
zaklad hotenj in dejanj naših prednikov, zaklad mnogoterih 
naših bogastev preteklosti in sedanjosti," v uvodu petnajstih 

Železnih niti piše domačin Jernej Hudolin, generalni direktor 
Zavoda za varstvo kulturne dediščine.
Nov zbornik, ki ga je Muzejsko društvo (MD) Železniki predsta-
vilo sredi novembra, na dobrih štiristo straneh prinaša zani-
mive vsebine, ki jih je pripravilo 34 avtorjev. »S svojimi prispev-
ki so pripravili pisano vsebino zgodovine, arheologije, narave, 
družbe, klekljanja, rokodelske in stavbne dediščine, pogovorov 
s prebivalci naših krajev, kulture, občinskih nagrajencev, pri-
reditev in praznovanj,« je poudaril glavni urednik zbornika 
Rudi Rejc. Uredniški odbor, ki so ga poleg njega sestavljali še 
Anja Čufar, Irena Prevc Hajdinjak, Katarina Primožič, Tadeja 
Šuštar, Aleš Primožič in Andrej Bogataj kot tehnični urednik, je 
s pripravo začel kmalu po novem letu in končal sredi avgusta. 
Izdajo je tudi letos sofinancirala Občina Železniki.
V novem zborniku po besedah Rejca posebej izstopa zgodba treh 
zanesenjakov muzejskega društva: Andreja Bogataja, Bojana 
Rihtaršiča in Janeza Rihtaršiča, ki se vse bolj uspešno lotevajo 
taljenja železa, kakor so to pred 2500 leti počeli na Štalci nad 
Železniki. Za uvod v praznovanje 50-letnice Muzeja Železniki 
in 40-letnice samostojnega muzejskega društva so pripravili 
poglavje Muzejsko leto 2019, v katerem so se posvetili Blažu 
Gortnarju in Valentinu Pintarju, ki skupaj z Nikom Žumrom, o 
katerem so pisali že v preteklih zbornikih, veljata za začetnika 
čuvanja tehniške dediščine in muzejskega društvenega delo-
vanja ter očeta muzeja v Železnikih. V rubriki Imeli smo ljudi 
je izpostavljen dr. Rudolf Andrejka plemeniti Livnogradski, po-
sebno poglavje so namenili čipkarstvu in 110-letnici Čipkarske 
šole Železniki. Dotaknili so se dražgoškega in loškega kruhka, 
ki sta od letos v registru nesnovne kulturne dediščine. Zbornik 
prinaša tudi prispevke o rudarjenju v Selški dolini, Grogurjevi 
žagi pri Podroštu, prvih obhajilih pred in med drugo svetovno 
vojno, 120-letnici gasilstva v Železnikih, dvajsetih letih špor-
tnika leta, občinskih nagrajencih, pogovor z uspešnim indu-
strijskim oblikovalcem Marjanom Žitnikom ter glasbenikom 
in opernim pevcem Tonetom Habjanom ...
Že januarja bo uredniški odbor začel snovati nove Železne 
niti. "Vabim vas, da sodelujete pri nastajanju zbornika. Piše-
te lahko o zgodovini, stavbni dediščini, ljudeh, običajih, do-
godkih, kulturi ipd. Pišite nam na muzej.zelezniki@siol.net. 
Spremljajte nas na Facebook profilu," je še povabil Rudi Rejc. 

Zaklad bogastev preteklosti in sedanjosti
Opis poskusov taljenja železa po starem, uvod v Muzejsko leto 2019, poglavje o čipkah 
in 110-letnici čipkarske šole ... je le del zanimivih vsebin iz novih Železnih niti.

Ustvarjalci petnajstih Železnih niti na novembrski predstavitvi v kulturnem domu v Železnikih

Božo Prezelj s.p. 

Podporezen 6,4228 Železniki 

Tel:04 519 90 90 

Gsm:041 697 465 

E: info@mizarstvo-bozo.si 

S: www.mizarstvo-bozo.si 

E:bozo.prezelj@siol.net 

Besedilo: 

-sušenje,žaganje in skobljanje lesa 

-izdelava klasiènega,lam in lamelnega parketa 

-izdelava opaža,brun in ladijskega poda 

-izdelava lesno strugarskih izdelkov 

-izdelava balkonskih ograj 

-izdelava okroglic za oblaganje sten 

-zimsko vzdrževanje cest 

-posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov 

-trgovina z drvmi in drugimi trdimi gorivi 

-seènja in storitve za gozdarstvo 

-cestni tovorni promet 

-zastopstvo pri prodaji barv firme KEMS(logotip) 
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Vsem poslovnim partnerjem in krajanom  
voščimo vesele božične praznike ter srečno 

in zdravo novo leto.

Božo Prezelj, s. p.
Podporezen 6, 4228 Železniki

info@mizarstvo-bozo.si, bozo.prezelj@siol.net
04 519 90 90, 041 697 465

www.mizarstvo-bozo.si

POSREDNIŠTVO PRI PRODAJI  
BARV ZA LES PROIZVAJALCA

IMPREGNACIJE ZA LESENE KONSTRUKCIJE
UNIVERZALNE IN DEBELOSLOJNE LAZURE ZA LES

POKLIČITE NA TEL. 041 697 465
IN SE PREPRIČAJTE
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Turistično društvo (TD) Železniki je prvo soboto v decembru na 
trgu pred cerkvijo sv. Antona uspešno izpeljalo tradicionalni, 
že 24. Andrejev sejem, ki je namenjen Miklavževim nakupom 
in druženju obiskovalcev. "Sejem zadnja leta organiziramo na 
zadnjo soboto pred prvo adventno nedeljo in vselej pripravimo 
tudi delavnico izdelovanja adventnih venčkov," je povedal pred-
sednik TD Tomaž Weiffenbach. Delavnica je bila lepo obiskana, 
živahno je bilo tudi pri stojnicah, na katerih je svoje izdelke po-
nudilo kar 26 razstavljavcev: čebelarji, sirarji, na voljo so bili 
dražgoški kruhki, mesnine, ročno izdelane pletenine in koz-
metični izdelki, čipke, adventni venčki … Učenci OŠ Železniki 

so pridno pekli palačinke, saj so porabili maso iz devetih litrov 
mleka, in s peko obogatili šolski sklad za skoraj dvesto evrov. 
Sejem so popestrili tudi člani Muzejskega društva Železniki, ki 
so na stojnici ponudili nove Železne niti in izpeljali nagradno 
igro, v kateri so obiskovalci ugibali premer razstavljene topo-
vske krogle, enemu od njih pa so na koncu podelili nov zbornik.
"Z obiskom Andrejevega sejma smo iz leta v leto bolj zadovolj-
ni. Ponovno lahko potrdimo, da so ljudje Andrejev sejem vzeli 
za svojega," je ugotavljal predsednik turističnega društva. Med 
zadovoljnimi obiskovalci je bila tudi domačinka Jožica Čufar, 
ki je vnuku Davidu pomagala izdelati adventni venček. Včasih 
na sejmu opravi tudi kakšen nakup, sicer se ga pa vsako leto 
rada udeleži, saj da je dobro organiziran.

Andrejev sejem vzeli za svojega

Sejem je namenjen Miklavževim nakupom in druženju obiskovalcev.Tudi letos so pripravili delavnico izdelovanja adventnih venčkov. 

ANA ŠUBIC

V Selcih so konec novembra predstavili zbornik z naslovom 
Samo začeti je treba, ki ga je izdalo Kulturno društvo dr. Ja-
nez Evangelist Krek. V zborniku so zbrani in opisani dogodki 
ob Krekovem letu, s katerim so v občini Železniki lani zazna-
movali stoletnico njegove smrti. Zbornik so ob koordinaci-
ji podpredsednika društva Marka Nastrana pripravili člani 
organizacijskega odbora Krekovega leta, uredniški odbor pa 
so sestavljali Marija Rovtar, Meta Potočnik in Franc Pfajfar. 
Slednji je tudi na kratko predstavil vsebino zbornika, ki v pr-
vem delu zajema vse dogodke v organizaciji Krekovega dru-
štva (vključno s prispevki predavateljev), v drugem delu pa so 
zbrani spremljajoči dogodki, izvedeni v sodelovanju z drugimi 
društvi, s katerimi so z različnih vidikov osvetlili delo in ži-
vljenje dr. Kreka. "Zapisana beseda ostane. Zbornik predsta-
vlja delo članov organizacijskega odbora in je delo nas vseh: 
vseh sogovornikov na naših večerih, predavateljev, razsta-
vljavcev, igralcev, moderatorjev in vseh obiskovalcev. Zbornik 
ni samo spomin na naše delo, temveč spodbuda za nadaljnje 
delo. Bolj ko smo brali dr. Kreka, več vsebin se je odpiralo in se 
še odpira ... S Krekovim letom in izidom zbornika se naše delo 
ni zaključilo, še več, začelo se je," je ob izidu zbornika poudari-

la vodja organizacijskega odbora Krekovega leta Andreja Me-
gušar. Dodala je, da je bil zbornik izdan z velikim številom ur 
prostovoljnega dela ter ob finančni pomoči sponzorjev in Ob-
čine Železniki. Na prireditvi je za kulturni program poskrbel 
MePZ sv. Peter Selca pod vodstvom zborovodje Vinka Rovtarja. 
Ob koncu je bil prebran tudi tekst Gregorja Čušina, ki ga je na-
pisal prav za prireditev ob izidu zbornika. Omenjeni dramski 
igralec je sodeloval tudi na slavnostni akademiji ob lanskem 
občinskem prazniku in na Krekovem taboru v Selcih.

Zbornik o Krekovem letu

S predstavitve zbornika: Marija Rovtar, Franc Pfajfar, Meta Potočnik, 
Andreja Megušar, lektorica Sonja Nastran, župnik Damjan Prošt in 
Marko Nastran
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Kuhinje po meri!
BREZPLAÈNO svetovanje, 
GRATIS 3D izris v pogled, 
GRATIS izmera na domu, 
HITRI dobavni roki, 
(doloèeni modeli �e od 30 do najveè 60 dni),

GRATIS dostava in 
GRATIS strokovna monta�a. www.alples.si

Alples d.d., Češnjica 48a, 4228 Železniki, Slovenija  Tel.: 04 51 18 304/306/307  www.alples.si  alples@alples.si 

Srečno 2019

KATJA MOHORIČ BONČA  
MUZEJ ŽELEZNIKI

IME PREDMETA: 
Arheološka vitrina

OPIS PREDMETA
1. material in tehnika: keramika, železo
2. leto prihoda v muzej: 2018

Tokrat predstavljamo skupino predmetov z arheološkega 
najdišča Štalca nad Češnjico. Junija 2018 je staro arheološko 
vitrino v muzeju nadomestila nova. Stalno so na ogled arhe-
ološki predmeti, ki pričajo o halštatskem železarstvu v Selški 
dolini. Da je bila Štalca prostor starega železarstva, se je v 
folklornem izročilu domačinov ohranjalo skozi dolga stoletja, 
o žlindri s Štalce je pisal Anton Globočnik sredi 19. stoletja, a 
šele znanstvene raziskave v zadnjih letih so potrdile, da je 
bila Štalca v halštatskem času (800–400 pr. n. št.) res železar-
sko središče. 
V muzejskem kotičku so predstavljeni fragmenti okrašene 
posode, svitki, zogleneli ostanki tlaka, utež, del žrmelj, kopito 
sulice, brusi, šobe za vpihovanje zraka ter rezultati taljenja. 
Za bolj nazoren prikaz je v vitrini tudi rekonstrukcija talilne 
peči iz leta 2017, kakršne naj bi bile na Štalci.

Zgodbe muzejskih predmetov: Arheološka vitrina

Arheološka vitrina v Muzeju Železniki / Foto: Katja Mohorič Bonča
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KATJA MOHORIČ BONČA  
MUZEJ ŽELEZNIKI, JAVNI ZAVOD RATITOVEC

Projekt Impresije Škofjeloškega je – kot že projekt Kulturna do-
živetja Škofjeloškega (www.kulturnadozivetja.si) – povezal in-
stitucije na Škofjeloškem, ki jim je skupno varovanje kulturne 
dediščine: Zavod za turizem in kulturo Poljanska dolina, Javni 
zavod Ratitovec, Loški muzej Škofja Loka, Občino Žiri in Ra-
zvojno agencija Sora. Projekt je sofinanciran iz sredstev CLLD. 
Pravzaprav je projekt Impresije Škofjeloškega nadaljevanje 
Kulturnih doživetij, ko smo v našem muzeju ponudbo obogatili 
s kovaškim ognjiščem in pečico, ki služi za lažjo izvedbo delav-
nic peke dražgoških kruhkov. V soboto, 24. novembra, smo pri-
pravili delavnico izdelave dražgoških kruhkov. Času primerno 
so udeleženci izdelali in spekli parkeljna in miklavža.
Cilj projekta Impresije Škofjeloškega pa je še obogatiti turi-
stično ponudbo s poudarkom na ohranjanju in prenašanju 
kulturne dediščine in tradicionalnih znanj na mlajše rodove. 
Zato je vsebinski poudarek projekta na nadgradnji pedago-
ških programov v muzejih in kulturnih centrih. Javni zavod 
Ratitovec bo izdal tematske zgibanke, ki imajo predvsem 
pedagoško poslanstvo: klekljanje, mali kruhki, železarstvo 
in Muzej Železniki ter turistični katalog. V nadaljevanju pro-
jekta bo več poudarka na klekljanju. V nastajanju je knjižica 
vzorcev za klekljanje, ki bo dobrodošlo gradivo za klekljarice.

Impresije Škofjeloškega

Konec novembra smo pripravili delavnico izdelave dražgoških 
kruhkov. / Foto: Katja Mohorič Bonča

"Sreča je! V majhnih stvareh, toplih ljudeh, v stisnjenih dlaneh."

Kolektiv Taverne Rovn vam želi čudovite božično-novoletne 
praznike in vse dobro v letu, ki prihaja.
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Taverna – zimski delovni čas: ponedeljek, torek 10.00–14.00, sreda, četrtek: 10.00 –16.00,
petek 10.00–22.00, sobota:11.00–22.00, nedelja in prazniki: 12.00–20.00. Za zaključene skupine:  

ponedeljek–četrtek do 21.00, petek, sobota do 02.00.
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ANA ŠUBIC

"Gradnja našega novega doma lepo napreduje. Kaže, da nam 
bo uspelo še pred novim letom tja preseliti vsaj vozila in opre-
mo, na katerih v starem domu zaradi vlage že leta nastaja 
ogromna škoda," je optimističen predsednik PGD Selca Matija 
Nastran. Z zbranimi prispevki krajanov in prostovoljnim de-
lom so gasilci skupaj z izvajalci v pritličju in medetaži objek-
ta zgradili vodovod, kanalizacijo, elektriko, izolacijo, talno 
gretje in estrihe. Zagnali so že toplotno črpalko, namestili 
luči, vtičnice in stikala, pred domom so nasuli dvorišče in 
dovozno pot, Krajevna skupnost Selca pa je pokrila stroške 
izgradnje novega hidranta … Gasilci so doslej opravili že več 
kot 3700 prostovoljnih ur. "Večino del smo opravili sami. Se-
daj prihajajo na vrsto še dela, ki jih sami ne moremo opravi-
ti: pleskarska, keramičarska, položitev epoksi tlakov, za kar 
bomo najeli mojstre," je povedal Nastran in dodal, da bo nato 
lahko prav kmalu sledila selitev. Za ognjevarne obleke bodo v 
garaži namestili trideset omaric, oprema pa bo prostor dobila 
v skladišču. Dokončno naj bi se iz starega gasilskega doma 
preselili spomladi.

V kratkem se bodo posvetili toplotni izolaciji strehe novega 
doma, da ne bo več toplotnih izgub, je napovedal Nastran: 
"Nato nas čaka še izdelava nadstropja, kjer je večnamenska 
dvorana. Velika investicija bo tudi asfaltiranje dvorišča, še 
večja pa fasada. Želimo si, da bi nam projekt uspelo končati 
prihodnje leto, a je vse odvisno od razpoložljivih sredstev. 
Dosedanji stroški gradnje so znašali blizu 300 tisoč evrov, za 
dokončanje projekta pa potrebujemo še okoli 70 tisoč evrov."
Zbiranje sredstev bodo nadaljevali že jutri, 15. decembra, ob 
19. uri, ko bodo v Športni dvorani Železniki pripravili koncert 

Ansambla Saša Avsenika in Slovenskega okteta. Ves izkupi-
ček bodo namenili gradnji doma, enako je bilo z izkupičkom 
oktobrske veselice z Mambo Kings. Gasilci se nadejajo tudi 
darežljivosti krajanov, med katerimi bodo po 17. decembru 
še zadnjič izvedli nabirko. Lanska decembrska nabirka je 
namreč odlično uspela, saj so s prostovoljnimi prispevki in 
prodajo darovanega lesa (dobrih 53 kubičnih metrov) zbrali 
37.355 evrov. "Upamo tudi na kakšno donacijo podjetij, poleg 
tega pa pričakujemo še denar od sajenja smrekic, v kar smo 
vložili ogromno ur. Spomladi smo s tem zaslužili štiri tisoč 
evrov, podobno bo tudi sedaj," je povedal Nastran. Dodal je 
še, da ga ob gradnji najbolj jezi, da morajo državi plačevati 
davek, pa čeprav vse delajo prostovoljno za dobro celotnega 
kraja.

V nov dom želijo še letos
Selški gasilci te dni hitijo z zaključnimi deli v novem domu, saj želijo še pred novim 
letom vanj preseliti vozila in opremo. Jutri, 15. decembra, vabijo na koncert, prihodnji 
teden pa začnejo še z nabirko med krajani.

Selški gasilci so v gradnjo novega doma vložili že 3700 
prostovoljnih ur.
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Gasilci si želijo, da bi jim gradnjo doma uspelo 
končati prihodnje leto. Dosedanji stroški gradnje 
so znašali blizu 300 tisoč evrov, za dokončanje 
projekta pa potrebujejo še okoli 70 tisoč evrov. 



ANA ŠUBIC, FOTO: KATARINA ČERNE

V športni dvorani v Železnikih je bila prvo nedeljo v novem-
bru 27. dobrodelna prireditev s tombolo, ki so jo priredile žu-
pnije Selške doline pod okriljem Župnijske karitas Železniki 
s sodelovanjem Župnijske karitas Selca. Vselej jo priredijo 
na zahvalno nedeljo. Kot je v imenu organizatorjev povedala 
Mirjam Tolar, so z letošnjo tombolo zbrali 4600 evrov. Celoten 
izkupiček bodo namenili misijonu v Peruju, kjer deluje misi-
jonar škof Anton Gerardo Žerdin, po rodu iz Beltincev, in so-
deluje s sestro uršulinko Andrejo Godnič. Njuno delovanje in 
prizadevanja je na tomboli prestavila gostja Milena Pačnik. 

Prireditev je privabila okoli petsto obiskovalcev, za katere so 
pripravili okoli 800 dobitkov. Glavne nagrade so bile induk-
cijska plošča, ki jo je prispevalo Mizarstvo Zupanc, pet dni 
bivanja v Domelovem apartmaju v Termah Čatež, televizor in 
sokovnik znamke Philips ter 150 litrov mleka na mlekomatu 
pri Kravici Liski (Kmetija pr' Demšarji). Prireditev, ki jo je po-
vezovala Minca Rihtaršič, je z glasbo popestril Stična Bend, 
otroke pa je zabaval čarodej Mare Čare. "S celotno pripravo 
in izvedbo prireditve sem zadovoljna. V pripravo je bilo vklju-
čenih več kot trideset ljudi, ki so svoje naloge dobro opravili. 
Zahvala pa gre tudi vsem donatorjem, ki vsako leto s svojimi 
darovi podprejo tombolo," je še dejala Mirjam Tolar.

Zbirali za misijon v Peruju
Letošnja tombola je privabila okoli petsto obiskovalcev. S prireditvijo so za misijon v Peruju zbrali 4600 evrov.

info@elektro-gorenjska.si              080 30 19              www.elektro-gorenjska.si 

Elektro Gorenjska je distribucijsko 

podjetje, ki skrbi za zanesljivo 

in kakovostno oskrbo več kot 

88.900 uporabnikom 

na Gorenjskem 24 ur na dan, 

vse dni v letu.

Skrbno plemenitimo 
omrežje za trajnostni 
razvoj regije. 
Zato smo tu.

ISO 9001 Q-491
E-149

I-061
H-039

ISO 14001
ISO/IEC 27001

BS OHSAS 18001

Elektro Gorenjska, d.d., Ulica Mirka Vadnova 3a, Kranj
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MIRJAM GORENC

V Vrtcu pri OŠ Železniki mnogokrat dopoldneve popestrimo 
z izleti ali obiščemo bližnje ustanove. Velikokrat so nam pri 
tem v pomoč starši, ki z veseljem delijo svoje izkušnje in zna-
nje ter nam predstavijo svoje poklice, hobije, obrti in običaje. 
Zelo smo bili veseli, ko se nam je javila ena izmed mamic 
in nam povedala, da nam kot prostovoljna gasilka lahko po-
drobneje predstavi delo gasilcev in njihovo opremo. Zato smo 
v oktobru otroci iz skupine Čebelice obiskali gasilce. Na obisk 
smo se odpravili s kombijem. Vožnja z njim je za otroke vedno 
pravo doživetje. Na poti nas je spremljala ga. Sabina Habjan, 
ki je prostovoljna gasilka pri PGD Zali Log. Navdušenje nad 
obiskom se je stopnjevalo celotno pot. Najbolj so bili navdu-
šeni, ko so zagledali prvo gasilsko vozilo. Pred ogledom vozil 
in opreme smo se postavili v dve koloni in se naučili pravega 
gasilskega pozdrava in do gasilskega vozila korakali kot pra-
vi gasilci. Kasneje smo spoznali tudi opremo. Nič ni boljšega 
kot obuti gasilske škornje in na glavo povezniti čelado. Pravi 
gasilci znajo spretno uporabljati cevi in z njimi gasiti požar. V 
tem smo se preizkusili tudi mi. Nismo gasili požara, smo pa 
naredili mavrico. Na kratko vožnjo po Zalem Logu so nas ga-
silci popeljali še z gasilskim kombijem in z vključeno sireno. 
Preživeli smo prijetno dopoldne in se o doživljajih pogovarjali 
še nekaj dni.

Obisk pri gasilcih na  
Zalem Logu

Otroci iz Vrtca Železniki so na Zalem Logu spoznali delo gasilcev  
in njihovo opremo.

VZGOJITELJICI DARJA ČUFAR IN IRENA POHLEVEN

V Vrtcu Železniki letos v kar nekaj skupinah spoznavamo poklice. 
Osredotočeni smo na poklice staršev in tiste, s katerimi se srečuje-
mo v vsakdanjem življenju, kot so gasilec, policist, poštar … Starše 
smo povabili k sodelovanju, da nam predstavijo svoje delo. Vabilu 
se je prijazno odzvalo kar nekaj staršev, nekateri pa so nam pre-
dlagali, da jih obiščemo na njihovih delovnih mestih. V oktobru 
smo otroci iz skupine Metuljčki in Ribice obiskali Aerodrom Lju-
bljana. Spoznali smo vojaško bazo, vojaki so nam pokazali opre-
mo, premični radar, nato pa smo se sprehodili po hangarjih in si 
ogledali reševalni, vojaški in policijske helikopterje. Otroci iz sku-
pine Petelinčki pa smo mesec kasneje odšli na voden ogled celo-
tnega letališča. Na potniškem terminalu so nam predstavili potek 
prijave in oddaje prtljage. Nato smo preko varnostno-kontrolne 
točke prišli do letališke ploščadi. Tam smo spremljali dogajanje 
na vzletni stezi in manevrskih površinah: pristajanje letal, pre-
hod potnikov iz letala preko mostu, odvoz prtljage … Z letališkim 
avtobusom smo se odpeljali na panoramsko vožnjo po ploščadi. 
Za konec so nam gasilci pripravili zanimivo predstavitev velikega 
letališkega gasilskega tovornjaka. V okviru spoznavanja poklica 
gasilca smo obiskali tudi domače prostovoljne gasilce, ki so nam 
predstavili gasilski dom in opremo. Sodelovanje staršev z vrtcem 
je izjemnega pomena. Starši nam zelo obogatijo naše vsakodnev-
no delo, otroci pa so deležni izjemnih doživetij, ki jim bodo dolgo 
ostala v spominu.

Bili smo na brniškem letališču

Rodile so:

Darja Mavrin iz Selc Marka, Ana Mohorič iz Železnikov Jerco, Katja Šturm z Zalega Loga 
Bineta, Polona Grašič iz Železnikov Jana, Nina Tušek Pintar iz Železnikov Jakoba, Mateja 
Čerkuč iz Zgornje Sorice Ajdo in Petra Šmid iz Železnikov Urško. 
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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MARJETA NASTRAN

Iz babičine kuhinje velikokrat čudovito 
diši, zato so nas zanimale predvsem ku-
linarične stvari, ki se jih lahko naučimo 
od dedkov in babic in tako ohranjamo 
tradicionalno pripravo jedi in zdravo hra-
no brez škodljivih dodatkov. Vzgojiteljice 
smo želele, da otroci spoznajo celoten po-
stopek predelave določenega živila – od 
rastline na njivi do okusne jedi na krožni-
ku. Tak postopek smo jim nazorno prika-
zali pri pripravi koruznega kruha. Otroci 
so najprej ličkali koruzo. Zbrana zrna 
smo zmleli v mlinčku za žito in dobili 
čudovito koruzno moko. Iz te moke smo 
nato zamesili testo in nastal je okusen 
koruzni kruh. Največ časa smo potrebo-
vali za peko potice. Otroci so vztrajno trli 
orehe, jih zbrali in zmleli. Za to opravilo 
je bilo potrebno kar veliko spretnosti in 
pridnih rok. Potica je bila zato še bolj mi-
kavna in dobra, saj so otroci vedeli, koliko 

truda je potrebno za njeno pripravo. Sku-
hali smo tudi slivovo marmelado. Otroci 
so slive razrezali in jim odstranili koščice. 
Kuharica je potem skuhala zdravo mar-
melado z malo sladkorja, ki jo bomo celo 
leto pridno jedli za zajtrk in tudi v buhtelj-
nih in palačinkah je odlična. Jabolka smo 
pripravili za sušenje in jih posušili, poleg 
tega smo pripravili jabolčni zavitek. 
Za tradicionalni slovenski zajtrk, ki smo 
ga imeli tudi letos v vrtcu, smo sami spe-
kli pirin kruh. Za ta dan smo pripravili 
tudi domače maslo. S pomočjo Janeza 
in Cilke Benedičič smo na tradicionalen 
način pripravili surovo maslo. Kvalitetno 
domačo smetano smo zlili v leseno poso-
do, imenovano pinja. Ta se je kar nekaj 
časa pretakala v posodi in na koncu se je 
izločila tekočina, ki jo poznamo kot ma-
sleno mleko ali pinjenec. Ko se je sme-
tana ločila na maslo in pinjenec, je bilo 
treba maslo pobrati iz pinjenca. Za estet-
sko oblikovanje je poskrbela gospa Cilka, 

ki je maslo čvrsto potiskala v lesen model 
za oblikovanje masla. Po njenem spre-
tnem opravilu je na krožnik obrnila kra-
sno okrašen in mamljiv masleni izdelek. 
Maslo smo seveda takoj poskusili in se 
lahko prepričali o kakovosti in dobroti iz-
delka. Pinje danes večinoma vidimo le še 
v etnografskih muzejih in kot zanimivost 
na kakšnih visokogorskih kmečkih prire-
ditvah. Čeprav se je izdelovanje masla že 
skoraj povsem preselilo v tovarne, to ne 
pomeni, da je domače maslo izgubilo svo-
jo vrednost. Maslo, izdelano iz surovega 
mleka, ne po prehranski vrednosti, ne po 
okusu, ne po trajnosti ni enako maslu iz 
tovarn. Ker ni toplotno obdelano, ohranja 
vse razpoložljive vitamine in minerale, 
bolje podpira imunski sistem, zdravje 
zob, kosti, organov, kar je zelo pomemb-
no za zdravje naših otrok. Prav zato želi-
mo ohranjati in oživljati taka opravila in 
spodbujati otroke k pripravi in uživanju 
zdrave hrane.

Naučili smo se od dedkov in babic
Jesenski projekt v Antonovem vrtcu je bil: Kaj se lahko naučimo od dedkov in babic.

Priprava jabolčnega zavitka Domače dobrote

JANA LUŠINA

Konec septembra smo z učenci PŠ Dražgoše odšli v Groharjevo hišo. 
V likovni delavnici smo slikali jesenska drevesa. Uporabljali smo va-
tirane palčke, s katerimi smo tapkali na podlago. Tako smo postali 
podobni Ivanu Groharju. Nastala so čudovita drevesa. Dali smo jih 
sušit. Nato smo odšli v glasbeno sobo. Z gospodom Gašperjem smo 
dokončali besedilo pesmi in nato dodali še melodijo. Vsak učenec je 
igral na instrument. Priredili smo pravi koncert. Medtem so se posu-
šila drevesa. Vsak učenec je sliko vstavil pod steklo. Zadovoljni smo 
se vrnili v Dražgoše. Oktobra smo na šoli izbirali dogodek meseca in 
učenci so z večino glasov izbrali prav obisk v Groharjevi hiši.

Obisk Groharjeve hiše
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ANA ŠUBIC

Tretja novembrska sobota je bila za učence in učitelje OŠ Že-
lezniki "delovna", namenili pa so jo dejavnostim, povezanim 
z evropskim projektom Ključ do boljše prihodnosti. Projekt v 
okviru programa Erasmus+ bodo v tem in naslednjem šol-
skem letu izvajali v sodelovanju s šolami iz Italije, Estonije in 
Poljske. Posvetili se bodo zdravemu življenjskemu slogu ter 
varovanju okolja in izboljšanju ekoloških pristopov, glavni 
poudarek pa bo na izmenjavi inovativnih metod poučevanja. 
Nosilka projekta je poljska šola, ki je novembra že gostila prvo 
srečanje partnerskih šol, ki so se ga iz Železnikov udeležili 
ravnatelj Franc Rant, pet učiteljic in štirje učenci. Zatem so 
na OŠ Železniki za uvod v projekt pripravili projektni dan, po-
vezan z zdravim življenjskim slogom in varovanjem okolja.
Dan so začeli z zdravim slovenskim zajtrkom. "Učenci razre-
dne stopnje so se posvetili zdravi prehrani, izdelali so tudi 
družabne igre in brali knjige na to temo, sestavljali so zdrave 
jedilnike, izdelovali plakate o skrbi za zdravje. Obiskala jih je 
reševalka, spoznavali so bejzbol, saj je tudi gibanje del zdra-
vega življenjskega sloga ..." je del aktivnosti povzela Tadeja 
Šuštar, koordinatorka projekta na OŠ Železniki. Zelo dejavni 
so bili tudi učenci višjih razredov. Šestošolci so spoznavali 
značilnosti držav partnerskih šol, v sedmem razredu so izde-
lovali praznične okraske iz gozdnih plodov. "Tako ne onesna-
žujemo planeta s plastiko po nepotrebnem in s tem poskr-
bimo za prihodnost," sta poudarili učenki Erika Mohorič in 
Eva Potočnik. Osmošolci so se posvetili varčni rabi energije, 
devetošolci pa svetlobi – deloma s fizikalnega in deloma z 
metaforičnega stališča.
Ravnatelj Franc Rant je zadovoljen, da nov projekt prinaša 
dodatno motivacijo učencev, ki se je izražala tudi v njihovi 

aktivnosti pri projektnem dnevu. "Največja dodana vrednost 
pa je večje sodelovanje strokovnih delavcev šole, gotovo lah-
ko marsikaj pridobimo tudi z izkušnjami iz drugih šol," je 
dejal. Z namenom lažje izmenjave dobrih praks so vzposta-
vili skupni spletni portal, na katerem bodo sodelujoče šole 
objavljale učne priprave z zanimivimi, drugačnimi pristopi. 
"Učne priprave se bodo nanašale na teme, ki jih bomo obrav-
navali letos. To so zdrav način življenja, svetloba oz. smog ter 
na koncu še prst in voda," je razložila Šuštarjeva. Na portalu 
nameravajo omogočiti tudi videokonference za povezovanje 
učencev iz različnih držav; eden od poudarkov projekta bo 
namreč tudi na sporazumevanju v tujem jeziku. OŠ Železniki 
bo tudi gostiteljica naslednjega projektnega srečanja, ki bo 
maja prihodnje leto. 

Ključ do boljše prihodnosti
V okviru projekta, v katerem sodelujejo še tri evropske šole, so na  
OŠ Železniki pripravili projektni dan. Učenci so spoznavali zdrav življenjski  
slog, varovanje okolja ... 

Šestošolci so spoznavali značilnosti držav partnerskih šol: Italije, 
Estonije in Poljske. 

JANA LUŠINA

Na šoli v Dražgošah smo konec novembra organizirali delavnico, 
na kateri so skupaj ustvarjali starši in učenci. Ker je pred nami pra-
znični december, je bila tudi delavnica praznično obarvana. Izde-
lovali smo praznično drevo. Z učenci smo že nekaj dni prej pripra-
vili lončke, v katere smo naložili glino in vanjo zabodli vinsko trto, 
ki je služila kot deblo drevesa. Tako pripravljeni lončki so čakali, 
da naredimo mini drevesa. Najprej smo iz filca odstrigli krogec in 
ga nalepili na zunanji spodnji del posode. Okoli debla smo nalepili 
mah. Na deblo smo pritrdili cvetličarsko gobo. Prej smo jo ob ro-
bovih porezali, da je iz oglate postala okrogla. Nato pa smo v gobo 
zabadali vejice pušpana toliko časa, da se goba ni več videla. Kro-
šnjo smo še malo obrezali. Z lepilno pištolo smo v krošnjo nalepili 
nekaj zlatih kroglic ali rdečih gumbov. Nastalo je lepo praznično 
drevo, ki so ga udeleženci delavnice odnesli domov.

Delavnica za starše in učence

Na šoli v Dražgošah smo v praznični delavnici skupaj s starši izdelali 
mini drevesa.



ŠOLA | 21 

ANKA RAKOVEC, VODJA POŠ SELCA

V tem šolskem letu POŠ Selca obiskuje 98 učencev. Od septem-
bra do decembra so učenci nabrali že kar nekaj znanja in doži-
veli kakšen prijeten dogodek. Eden takih, ki je zagotovo pustil 
pečat, je bila delovna sobota. Prvega decembra so učenci skupaj 
s starši na božično-novoletnih delavnicah izdelovali voščilni-
ce, šivali okraske za novoletno jelko in izdelali praznični aran-
žma iz naravnih materialov. Rdeča nit letošnjega šolskega leta 
pa je v Selcih 240-letnica šolstva v našem kraju. Ljudska šola 
je bila v Selcih ustanovljena po ukazu glavarja in oskrbnika 
gospostva brižinskih škofov v Škofji Loki, Janeza Nepumuka 
grofa Eldinga. Sam je izdal navodila za učitelje ljudskih šol, po 
katerih je v Selcih jeseni 1778 zaživela trivijalna šola. Pouk, ki 
ga je vodil učitelj Ivan Notar, je stekel v mežnariji. 
In kako bomo praznovali okroglo obletnico? Učenci bodo ob 
mentorstvu učiteljic in v sodelovanju s krajani spoznavali zgo-
dovino šolstva v Selcih pod okriljem Zgodovinskega društva 
učencev POŠ Selca. Podatke bodo zbirali in urejali tako, da bodo 
dejavni na različnih področjih. Učenci "novinarji" bodo zbirali 
in zapisovali spomine na preteklo in sedanjo šolo. Učenci, člani 
šolskega muzejskega društva, bodo zbirali predmete, ki spomi-
njajo na staro šolo. Mladi modelarji bodo izdelali maketo Selc 

z lokacijami, kjer je potekal pouk skozi čas. Čitalniški oddelek 
z Bukvarnico pa bo urejal časovni trak, ki prikazuje 240 let šol-
stva v Selcih. V čitalniški oddelek bodo povabljeni tudi starši in 
stari starši. V Bukvarnici bo možno videti stare knjige, ki so že 
na pogled skrivnostne. Po 30. marcu 2019, ko bomo staršem in 
zunanjim obiskovalcem naše šole predstavili dejavnosti in za-
ključke projekta 240 let šolstva v Selcih, pa napišemo še kaj več. 

Ko šola praznuje ...
V Selcih praznujemo 240-letnico šolstva.

Izdelovanje okraskov za novoletno jelko

Naj vas v letu 2019 spremlja veselje, ki bo 
tako pristno, da se ga bo dalo izmeriti.

Želimo vam čarobne praznike in srečno novo leto.
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LAURA RANT, ZARJA KRAJNIK, FOTO: LUKA KAVČIČ

Prvo soboto jesenskih počitnic smo se taborniki RZS odpeljali 
v Srednjo vas pri Bohinju. Kljub neutrudnemu deževanju je 
bilo jesenovanje nepozabno. V svojem dnevniškem zapisu je 
to opisala tudi dvanajstletna udeleženka Zarja Krajnik.
1. dan: Ko smo prispeli, je močno deževalo, zato smo premo-
čeni, a vseeno veseli vstopili v šolo, kjer nas je pričakal bučen 
sprejem. Pograbili smo svoje kovčke in zdirjali v telovadnico, 
da bi si priborili čim boljša mesta za spanje. Komaj smo do-
dobra odložili prtljago na težko priborjene podmetače, že je po 
celi šoli zadonel glas: "Zboor!" Letošnja tema so bili kavbojci in 
indijanci. Vodniki so bili kavbojci, otroci pa smo bili indijanci. 
Za večerjo nam je kuhar pripravil najbolj težko pričakovano 
jed vseh časov – pica kruhke. Na večernem programu nas je 
obiskala pogumna in zapeljiva Rdeča Klobučarica. Na koncu 
programa je vsak dobil svoje indijansko ime.
2. dan: Že navsezgodaj so nas vodniki seznanili, da imamo 
čez 5 minut telovadbo. In kakšen je bil naš odziv? "O neee! 
Kok ste kruti, mi smo komej vstal! Ja sej ni treba nooo!" Na 
koncu se je izkazalo, da je telovadba prav zabavna in nihče 
ni več prav grdo gledal. Po zajtrku smo počeli vse mogoče: 
ustvarjali, izdelovali vozle ali delali nove veščine. Po kosilu 
so nas razdelili v skupine, nato pa so vsako skupino zaprli v 

sobo pobega. Zvečer smo gledali zanimiv film, si umili zobe 
in spet zelo pozno zaspali.
3. dan: Tretji dan smo po gozdni šoli imeli Team building. 
Po kosilu smo z vodnico izdelovali lovilce sanj. Bili smo zelo 
ustvarjalni in nikoli nam ni zmanjkalo idej, kako bi jih še do-
polnili. Najbolj slavna in pohvaljena je bila naša malica s pi-
škoti, ki smo jih spekle na gozdni šoli. Za večerni program so 
bile zmenkarije, kjer je vsak prišel na vrsto za zmenek (žal pa 
nismo bili vsi zadovoljni). Ponoči nas je obiskala Jaga Baba, ki 
je marsikomu nagnala strah v kosti.
4. dan: Zjutraj smo se zbudili in zdelo se nam je, kot da so se 
naši prijatelji čez noč spremenili v pošasti. Šment! Ti vodniki 
so nas spet porisali! Za jutranjo telovadbo smo odšli na deže-
ven sprehod. Ker smo bili zaradi dežja cel konec tedna notri, 
nam je ta kar precej prijal. Po zajtrku smo spakirali in pospra-
vili šolo. Po kosilu je sledil zbor in podelitev nagrad, zapeli smo 
taborniško himno in se poslovili. Ko smo v Železnike prišli v 
objem staršev, smo jim hiteli pripovedovati dogodivščine.

Dežela kavbojcev in  
indijancev

Taborniki smo bili na nepozabnem jesenovanju v Bohinju. 
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Planinsko društvo za Selško dolino Železniki je z izletom v neznano 15. decembra 2018 za-
ključilo letošnje načrtovane rekreativne prireditve in planinske ture.  Uspelo nam je izpeljati 
vseh sedem načrtovanih rekreativnih akcij, v katerih je sodelovalo 2250 planincev. Na vode-
ne planinske ture po slovenskih hribih in v tujini smo se nameravali podati 37-krat. Zaradi 
neprimernih vremenskih razmer in drugih težav, ki se pojavljajo pri izvedbi pohodov, smo bili 
uspešni pri 26 pohodih s skupno udeležbo 625 planincev.

Ker pa leta še ni konec, tudi delo društva še 
ni zaključeno. Zelo uspešno še vedno pote-
ka rekreativna akcija Prijatelj Ratitovca, ki bo 
zaključena 31. decembra 2018. Tudi Krekova 
koča na Ratitovcu še ni zaprla vrat. Še več, 
za novoletne praznike bomo kočo odprli 22.  
decembra 2018 in bo stalno odprta do 2. ja-
nuarja 2019. V Krekovi koči na Ratitovcu bo 
tudi tradicionalno silvestrovanje. Rezervacije 
so potrebne le za spanje, za sedeže v jedilni-
cah pa rezervacij ni. Vabljeni v času novole-
tnih praznikov na Ratitovec in Krekovo kočo.
Po 20. decembru 2018 boste že lahko dobi-
li tudi knjižico Akcije, pohodi in izleti 2019, 
v kateri vam predstavljamo program dela 
druš tva za leto 2019.  Možno bo tudi že pla-
čati društveno članarino za leto 2019. Čla-
narina bo v vseh kategorijah razen v kate-
gorijah predšolskih in osnovnošolskih otrok 
ter oseb s posebnimi potrebami večja za 1 
evro. Zbrani denar bo PZS v celoti namenila 
grad nji planinske koče na Korošici, ki je v letu 
2016 v celoti pogorela.
Planinsko društvo za Selško dolino Železni-
ki in osebje Krekove koče na Ratitovcu vam 
želita srečno, zadovoljno in uspešno ter var-
no hojo po hribih in gorah v  letu 2019. 

Tekst in slika: Alojz Lotrič
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ŠPORTNO DRUŠTVO BULDOŽERJI RUDNO

Smučišče Rudno je na širšem škofjeloškem območju že dokaj 
dobro prepoznano. Njegova bližina in lahka dostopnost omo-
gočata smučanje tudi v popoldanskih in večernih terminih. 
Lega smučišča, primernost terena in pripadajoča infrastruk-
tura so idealna kombinacija za varno in kakovostno učenje 
smučanja. Smučarski tečaji tako postajajo glavna dejavnost. 
V sezoni od decembra do marca je smučišče odprto tudi za 
ostale zunanje smučarje, štirikrat tedensko poteka program 
Alpske šole, dvakrat tedensko potekajo odprti rekreativni 
treningi, smučišče je na razpolago klubom za treninge, or-
ganiziramo rekreativne tekme, pa tudi razna tekmovanja za 
zaključene skupine. 

Že od začetka obratovanja smučišča se je izkupiček od dejav-
nosti vlagal v razvoj infrastrukture. Smučišče ima sodoben 
sistem umetnega zasneževanja, ki omogoča, da je smučišče 
do polovice zasneženo že v treh mrzlih nočeh. Tako se sezona 
lahko začne že zgodaj v decembru. Zadnja pomembna pri-
dobitev smučišča je tudi sodoben teptalni stroj, ki omogoča 
kakovostno pripravo snežne površine.
Letošnja pridobitev pa je nova brunarica. Ta nadomešča mrzel 
montažni šotor, ki je v preteklih sezonah obiskovalcem sicer nu-
dil nekaj zavetja. Želja in priprave na novo brunarico potekajo že 
več kot deset let, aktivno pa smo začeli v lanski sezoni, ko je bila 
izdelana temeljna plošča in pridobljeno gradbeno dovoljenje. Dela 
smo nadaljevali v spomladanskih mesecih. Gre za t. i. trajnostno 
gradnjo, izdelano pretežno iz lesa. Spodaj je gostinski del velikosti 
šestdeset kvadratnih metrov, ogrevan s klasično kaminsko pečjo 
na drva. V zgornjem mansardnem delu bo večja dvorana za razne 
prireditve in društveni prostori. Zaradi omejitve finančnih virov 
ta del sicer še ni povsem dokončan. Da nam je uspelo dokončati 
spodnji gostinski prostor in zunanjo podobo, gre predvsem za-
hvala članom društva, ki so sami opravili skoraj vsa potrebna 
dela pri izgradnji objekta. Na ta način smo gradili z nizkimi fi-
nančnimi sredstvi, na pomoč pa so nam priskočili tudi sponzorji, 
predvsem v obliki velikih popustov pri nabavi materiala. 
Z novo brunarico bomo torej poskrbeli, da obiskovalcev ne bo 
zeblo. Člani si sedaj najbolj želimo nizkih temperatur, ki bodo 
omogočale zasneževanje smučišča in s tem začetek obrato-
vanja. Seveda pa bi bila še najbolj dobrodošla kakšna pošiljka 
naravnega snega.
Brunarica bo kot okrepčevalnica odprta vsak dan v času obra-
tovanja smučišča. Poleg smučarjev dobrodošli tudi ostali go-
stje, ki ne smučajo, da se okrepčajo in začutijo utrip smuči-
šča. Lepo vabljeni.

Nova brunarica na smučišču Rudno
Namesto montažnega šotora se na smučišču Rudno v prihajajoči sezoni odpira nova 
sodobna brunarica. Tako so se uresničila večletna prizadevanja članov Športnega 
društva Buldožerji Rudno za objekt, ki bo obiskovalcem v mrzlih zimskih dneh nudil 
toplino in udobje.

Nova brunarica na smučišču Rudno nadomešča mrzel montažni šotor. Notranjost brunarice ponuja obiskovalcem toplino in udobje.

V ponedeljek, 17. decembra, ob 19. uri bo v mali dvorani Športne 
dvorane Železniki že 21. prireditev Športnik leta občine Železniki. 
"Podelili bomo zlato, dve srebrni in bronasto plaketo za športnika 
občine Železniki 2018. Podelili bomo tudi zlato plaketo športne-
mu delavcu, zlato plaketo za društvo, priznanje za perspektivno 
mlado športnico in tudi priznanje za posebne dosežke na podro-
čju rekreacije. Tokrat žal ne bomo podelili priznanj za športnika 
Osnovne šole Železniki, ker so v šoli po dolgoletni tradiciji prene-
hali s tem izborom," je povedal direktor Javnega zavoda Ratitovec 
(JZR) Gregor Habjan. Poleg njega bosta priznanja podeljevala še 
župan Anton Luznar in predsednik strokovnega sveta za šport pri 
JZR Boris Kavčič. Prireditev, na katero so vabljeni tudi občani, bodo 
popestrili mladi glasbeniki iz občine Železniki.

Podelitev priznanj najboljšim  
športnikom
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JAKA MOHORIČ, KEGLJAČ KK ŽELEZNIKI

Na dvosteznem kegljišču Pri Meru v 
starem delu Železnikov vsako leto po-
teka Trim liga. Liga poteka od oktobra 
do marca (vsak petek). Trim liga šteje 
dvanajst ekip, od katerih ima vsaka vsaj 
šest kegljačev. Kegljanje pa ne zanima 
le moških, saj v ligi z odliko nastopajo 
tudi igralke nežnejšega spola. Prav tako 
v Selški dolini deluje Kegljaški klub Že-
lezniki, ki šteje 45 članov. Po moji oceni 
aktivno keglja vsaj 130 prebivalcev naše 
občine, kar je več kot dva odstotka vseh 
prebivalcev.  
Lanska sezona je bila za KK Železni-
ki zelo uspešna, saj se nam je z drugo 
ekipo uspelo prebiti skozi kvalifikacije 
za popolnitev slovenske lige. Po števil-
nih neuspešnih poskusih v preteklih 
letih nam je končno uspel preboj na 
višji nivo. Tako imamo v letošnji sezoni 
prvič v zgodovini dve ekipi, ki nastopa-
ta v slovenskih ligah. Ekipa Železniki I 
nastopa v 2. slovenski ligi, ekipa Žele-
zniki II pa v 3. slovenski ligi. V letošnji 
sezoni smo ustanovili še dodatno ekipo 
Železniki III, ki nastopa v gorenjski ligi, 
saj število članov kluba v zadnjih letih 
stalno narašča. Kegljanje je zagotovo 
šport, ki ga lahko zelo dolgo aktivno in 
konkurenčno igraš tudi v slovenski ligi. 
Priljubljenost lahko pripišemo temu, da 
kegljanje ni vezano na starost športni-
ka, saj tudi starejši kegljači (ob ohranja-
nju telesne kondicije) lahko dosegajo vi-
dnejše rezultate. Kar nekaj je kegljačev 
in kegljačic v slovenskih ligah, ki pre-
segajo tudi sedemdeset let in zelo dobro 
kegljajo. Pomemben dejavnik je tudi ta, 
da je šport neodvisen od vremena, saj 
gre za dvoranski šport.
V vsaki slovenski ligi (1. A liga, 1. B liga, 2. 
liga Z, 2. liga V, 3. liga Z, 3. liga V) nastopa 
deset ekip in zmagovalna ekipa napre-
duje v višjo ligo. Zadnja ekipa pa običajno 
izpade v nižjo ligo. Med bolj oddaljenimi 
nasprotniki v 2. ligi so letos Izola, Novo 
mesto in Pivka. Ligaška sezona traja od 
sredine septembra do konca marca. 
Na naši spletni strani (www.kkzele-
zniki.si) si lahko ogledate rezultate 

naših tekem in aktualne novice. Stran 
je bila postavljena leta 2010 in obiskalo 
jo je že več kot 150 tisoč obiskovalcev, 
kar priča, da ljudi ta šport zelo zanima. 
Žal pa moramo nastopati v Škofji Loki, 
saj v Železnikih nimamo štiristeznega 
kegljišča. Tako je naše t. i. "domače" ke-
gljišče na Podnu. Pogoj za nastopanje 
v slovenski ligi je namreč štiristezno 
kegljišče. Na treninge in tekme se tako 
vozimo v Škofjo Loko, kar nam povzro-
ča visoke stroške in precej več porablje-
nega časa. Vsi kegljači upamo, da se bo 
to v prihodnjih letih spremenilo in da 
bo štiristezno kegljišče enkrat tudi v 
Železnikih. Mislim, da bi si ga po tako 
bogati zgodovini kegljanja v tem kraju 
in uspehih kluba tudi zaslužili. Za ta-
kšno kegljišče že nekaj časa potekajo 
dogovori z Občino Železniki. Lokacija 
kegljišča naj bi bila pri športni dvorani. 
V nekaterih volilnih programih za lo-
kalne volitve je bilo kegljišče tudi ome-
njeno, tako da si res želimo, da bi bil 
ta projekt s strani občinskih svetnikov 
potrjen. Če bo ta projekt realiziran in 
bo del športne dvorane, se bo keglja-
nju zagotovo pridružilo več mladine in 
otrok. V klubu imamo tudi trenerja ke-
gljanja z licenco in verjamemo, da se 
bo s štiristeznim kegljiščem tradicija 
tega športa v Selški dolini nadaljevala. 
Če bi imeli tako kegljišče v domačem 
kraju, bi tudi ženska ekipa nastopala v 
slovenski ligi, saj bi se precej skrajšal 

čas za treninge in ligaška tekmovanja. 
Ravnokar v Železnikih poteka 26. Božič-
no-novoletni turnir, ki ga organizirata 
Kegljišče Pri Meru in KK Železniki. Na 
tem turnirju vedno nastopi tudi sme-
tana slovenskega kegljanja (med nji-
mi tudi svetovni prvaki in prvakinje). 
Približno dvesto kegljačev in kegljačic z 
vse Slovenije pride na ta turnir. Vablje-
ni k ogledu kakega izmed nastopajočih 
do 21. decembra, da vas mogoče zami-
ka, da se nam pridružite. Letos lahko 
premierno rezultate tega turnirja spre-
mljate v živo na naši spletni strani, kar 
naredi tekmovanje še bolj atraktivno. 
Miselnost ljudi, ki kegljanje povezuje z 
gostilniškim športom, je napačna, saj 
je šport zelo psiho-fizično zahteven. 
Verjetno to izvira iz zgodovine, saj se je 
vedno kegljalo za denar. Vsak član eki-
pe vrže na tekmi 15 + 120 krogel v slabi 
uri in pomembna je vrhunska koncen-
tracija, da tekmo lahko odigraš brez 
napak. Tisti, ki še niste nikoli poskusili 
s kegljanjem, vam to toplo priporočam. 
Vendar za prvič predlagam, da ne pre-
tiravate, saj bi bila potem v naslednjih 
dneh zaradi bolečine v zadnjici in no-
gah že hoja po stopnicah kar velik za-
logaj.   
Ob tej priložnosti bi se rad zahvalil vsem 
našim navijačem, sponzorjem in dona-
torjem. Za konec vsem bralcem želim 
lepe praznike in veliko podrtih kegljev 
v 2019!

Priljubljenost kegljanja v Selški dolini
Kegljanje je eden izmed bolj množičnih ekipnih športov za odrasle v Selški dolini. 
Poleg rekreativne Trim lige v Železnikih člani Kegljaškega kluba Železniki igrajo  
tudi na višjem nivoju.

Člani Kegljaškega kluba Železniki
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ATLETSKO DRUŠTVO ŽELEZNIKI 
FOTO: METOD MOČNIK

V organizaciji Atletskega društva (AD) 
Železniki je 16. novembra v kinodvorani 
Železniki potekala slovesna prireditev 
Naj gorski tekač Slovenije 2018. Prizna-
nja vsako leto podeljuje Atletska zveza 
Slovenije – Združenje za gorske teke. AD 
Železniki je prireditev organiziralo kot 
organizator letošnjega svetovnega pr-
venstva veteranov v gorskih tekih. Ker 
je bil v sezoni 2018 to največji gorskote-
kaški dogodek v Sloveniji, je bilo nekako 
logično, da tudi zaključek sezone izpe-
ljejo organizatorji vrhunsko organizira-
nega svetovnega prvenstva.
Na prireditvi se je zbralo ve kot 170 teka-
čev in tekačic, njihovih spremljevalcev 
ter kar nekaj eminentnih gostov iz slo-
venske atletike in gorskega teka. Zbra-
ne so na začetku prireditve pozdravili 
predsednik AD Železniki Branko Čenčič, 
častni član Evropske atletske zveze Ja-
nez Aljančič in predsednik Združenja za 
gorske teke pri AZS Dušan Papež.

Priznanja se podelijo najboljšim trem 
posameznikom v skupnem seštev-
ku pokala Slovenije v gorskih tekih v 
otroških, mladinskih, članskih in ve-
teranskih kategorijah. Priznanje prej-
meta tudi najboljša članica in član v 
seštevku pokala Slovenije absolutno, t. 
i. super pokalu Slovenije. Najperspek-
tivnejša mladinca v sezoni 2018 sta bila 
Nuša Mali in Klemen Španring. Poleg 
tega je Združenje podelilo dve prizna-
nji za posebne dosežke. Prvo je prejela 
Ajda Radinja za vrhunske nastope na 
Trail tekmovanjih. Njen vrhunec je bila 
osvojitev osmega mesta na Ultra Trail 
Mont Blanc v Franciji. Drugo priznanje 
si je prislužil Luka Kovačič za izjemno 
uspešne nastope na Vertikal tekmova-
njih. V svetovni seriji teh tekmovanj je 

na finalu v Italiji osvojil drugo mesto ter 
šesto mesto v skupnem seštevku serije. 
Za osvojitev naslova svetovnega prvaka 
v gorskih tekih za veterane sta posebno 
priznanje prejela Mojca Koligar v ka-
tegoriji Ž35 in Miran Cvet v kategoriji 
M50. Ta naslova sta osvojila letos prav 
na teku na Ratitovec. Omeniti velja tudi 
priznanje za FAIR PLAY. Prejel ga je Aleš 
Žontar, ki je na državnem prvenstvu v 
gorskih tekih pokazal izjemen občutek 
do sotekmovalcev.
Vrhunec prireditve je bila proglasitev naj 
gorske tekačice in tekača za sezono 2018. 
Med članicami je ta laskavi naslov osvoji-
la Barbara Trunkelj. Izkazala se je z osvo-
jitvijo 21. mesta na svetovnem prvenstvu 
v gorskem maratonu na Poljskem in s 
6. mestom na tekmi svetovnega pokala 

v gorskih tekih pri nas na Šmarni gori. 
V super pokalu Slovenije v gorskih tekih 
(GT) je osvojila drugo mesto. Pri članih si 
je to priznanje prislužil Timotej Bečan. 
Nekdanji košarkar postaja vse bolj uspe-
šen gorski tekač. V nekaj letih je izredno 
napredoval. V letošnji sezoni je dosegel 
na SP v GT-gor v Andori 24. mesto, na EP 
v GT gor-dol v Skopju 13. mesto, na tekmi 
svetovnega pokala v GT v Bergnu v Nem-
čiji šesto mesto. Na domačih tleh je po-
stal državni prvak v disciplini gor, osvojil 
je tudi super pokal Slovenije.
Prireditev je potekala v sproščenem 
vzdušju. Organizatorji tradicionalnega 
teka na Ratitovec pa ob nesebični po-
moči številnih prostovoljcev že pripra-
vljajo vse potrebno za organizacijo teka 
v letu 2019.

Razglasili najboljše gorske tekače
V Železnikih so sredi novembra gostili prireditev Naj gorski tekač Slovenije 2018.

Naj tekača Barbara Trunkelj in Timotej Bečan 

Strelka Anja Prezelj, ki je oktobra uspešno nastopila na olimpijskih igrah mladih v Argentini 
(z zračno pištolo na deset metrov je bila peta, v mešanih parih pa osemnajsta), še naprej 
niza uspehe, tudi na mednarodnem parketu. Uspešno je nastopila na tekmovanjih v Splitu, 
srbskem Smederevu, Zagrebu in minuli konec tedna še na Grand Prix v Beogradu, kjer se 
je zbralo čez tristo tekmovalcev iz 17 držav. Članica Strelskega društva Lotrič Železniki se je 
prvi dan v kvalifikacijah uvrstila med ženskami s pištolo na drugo mesto, v finalu pa je bila 
peta. "Z rezultatom iz kvalifikacij (574 krogov) je postavila nov državni rekord med mladin-
kami in članicami s pištolo. V ločeni kategoriji mladink je bila najboljša. Drugi dan je z istim 
številom krogov v kvalifikacijah osvojila prvo mesto, v finalu pa sedmo. S tem rezultatom je 
izenačila tudi oba državna rekorda," je sporočil Anjin trener Branko Košir.

Anja Prezelj postavila nova državna rekorda

Na prireditvi, ki jo je 
organiziralo Atletsko društvo 
Železniki, se je zbralo več kot 
170 tekačev in tekačic, njihovih 
spremljevalcev ter kar nekaj 
eminentnih gostov iz slovenske 
atletike in gorskega teka.
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JAVNI ZAVOD RATITOVEC

Dnevi, tedni in meseci hitijo in prihiteli smo že v zadnji me-
sec letošnjega leta. Še malo in pisalo se bo leto 2019. Naj vam 
ta številka prinese vse dobro, veliko sreče, zdravja, sprejetosti, 
dobre družbe in kanček navihanosti. Prisluhnite tudi svojim 
željam in jih vsaj delček izpolnite. Tako bo svet za vse lepši. 

ŠPORT
Že sedmo leto v jesenskem času potekajo igre JZR. Skupaj 
s pomočjo lokalnih društev nam je v desetih koncih tedna 
uspelo izpeljati kar 25 športnih disciplin. Najboljši posame-
znik na 7. Igrah JZR je bil Borut Fejfar, ki je sodeloval kar v 
trinajstih disciplinah in skupno dosegel 565 točk. Točkovanje 
poteka tudi po krajih in letos so ponovno zbrali največ točk 
krajani Dašnice, Kresa in Otokov, ki jih skupaj uvrščamo v 
center Železnikov. Le-ti so v sklepnem delu iger prehiteli za-
hodni del Železnikov.
Decembra je tudi čas za pregled najboljših športnih dosež-
kov, ki so jih letos dosegli športniki občine Železniki. Stro-
kovni svet za šport bo rezultate pregledal in 17. decembra bo 
razglasitev najboljših na prireditvi Športnik leta, ki bo letos 

Javni zavod Ratitovec
Zaključene so 7. Igre JZR. Ustvarjalne 
delavnice v muzeju in mladinskem  
centru dobro obiskane.

Železniki center – zmagovalec 7. Iger JZR po krajih

že enaindvajseta. Konec novembra se je začela liga v malem 
nogometu, v začetku decembra pa košarkaška liga. Božično-
-novoletni futsal turnir bo 29. decembra, prijave zbiramo do 
27. decembra. 

KULTURA
V soboto, 24. novembra, je v galeriji Muzeja Železniki pote-
kala delavnica izdelave dražgoških kruhkov. Pod vodstvom 
mojstrice Alenke Lotrič so udeleženci izdelali miklavža, par-
keljna in angelčka. Da bi se naša skupna nesnovna kulturna 
dediščina ohranjala in prenašala naprej, so udeleženci prejeli 
recept za izdelavo kruhkov. Kot vsako leto pa smo se v Muzeju 
Železniki v soboto, 1. decembra, z dnevom odprtih vrat pri-
družili praznovanju Prešernovega rojstnega dne.

Borut Fejfar, zmagovalec 7. iger JZR
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TURIZEM 
Javni zavod Ratitovec je vključen v projekt Impresije Škofje-
loškega, ki povezuje več institucij na Škofjeloškem. V okviru 
tega projekta je luč sveta zagledal nov turistični katalog Sel-
ške doline. Kar nekaj časa smo kovali ideje, postavljali, pre-
mikali in prišli do končnega izdelka. Zanimive so pripadajo-
če tematske zgibanke, s katerimi podrobneje predstavljamo 
klekljanje, mali kruhek, železarstvo in Muzej Železniki. Na 
posebni poli so predstavljene tudi zanimivosti v občini in tu-
ristični ponudniki, kar je še posebno dobrodošlo za turiste, 
ki prihajajo v naše kraje.
Novembra smo skupaj z Zgodovinskim društvom Rapalska 
meja izpeljali predavanje na temo Rapalske meje na Zalem 
Logu, 26. decembra pa se bomo že tradicionalno s svojo po-
nudbo predstavili na Štefanovem sejmu v Selcih.

Naslovnica turističnega kataloga
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Želimo vam 
vesele božične in 

novoletne 
praznike 
ter veliko 

sreče, 
zdravja 

in uspehov 
v letu 2019!

Kolektiv 
podjetja Mebor

Mebor d.o.o.
Češnjica 48b

4228 Železniki

www.mebor.eu

MLADINSKE DEJAVNOSTI
Mladi so vedno ustvarjalni in polni idej. Samo dati jim mo-
ramo možnost, da to pokažejo. Svoje ideje in ustvarjalnost 
so v novembru zelo dobro pokazali na slaščičarski delavnici 
in pri izdelavi posebnih adventnih venčkov. V mladinskem 
centru pa poleg ustvarjalnih delavnic in raznovrstnega dru-
ženja potekajo tudi zanimivi dogodki za starše. Tako je bil 
prvo decembrsko soboto mladinski center poln do zadnjega 
kotička na butičnem predavanju Marka Juhanta. Govoril je 
o dveh zanimivih temah: »Kako preživeti s starimi vredno-
tami v novem svetu?« in »Pohvala in graja«. Tudi v praznič-
nem decembru vabimo najmlajše na ustvarjalne delavnice, 
kjer boste izdelovali voščilnice, božične okraske in darila. V 
četrtek, 27. decembra, pa vabljeni na novoletno zabavo. Po-
drobnosti najdete na facebook strani mladinskega centra.



ANA ŠUBIC, FOTO: ANITA HABJAN

Turistično društvo (TD) Selca je prvo ne-
deljo v decembru izpeljalo že trinajsti 
Miklavžev pohod na Sv. Miklavža. Letos 
se ga je udeležilo od šestdeset do sedem-
deset pohodnikov, je povedal predse-
dnik TD Tomaž Habjan. Vreme jim sicer 
ni ponagajalo, se pa ne bi branili snega, 
ki bi poskrbel za bolj idilično pot. Orga-
nizatorji so pohodnikom postregli tudi z 
domačo malico, po štiriurnem pohodu 

pa so ob vrnitvi na Rovn lahko naročili 
še bograč.
Na štefanovo, 26. decembra, bo TD Selca 
že četrtič organiziralo Štefanov sejem. 
Začel se bo ob 10. uri in bo prvič potekal 
pred novim gasilskim domom v Selcih. 
Obiskati bo možno stojnice z lokalnimi 
dobrotami, spominki ter stojnici akti-
va kmečkih žena in TD Selca. Prireditev 
bodo popestrili tudi lokalni harmoni-
karji. V Krekovem domu bodo na ogled 
izdelki osnovnošolcev, ustvarjeni na na-

tečaju v okviru 240-letnice šole v Selcih.  
Prvega januarja ob 18. uri pa TD Selca 
vabi še na tradicionalno Baklado. Poho-
dniki se bodo iz središča Selc in Dolenje 
vasi v soju bakel odpravili proti Podbab-
niku. Na cilju jih bo pričakala stojnica 
z okrepčilom, nebo bo razsvetlil ognje-
met, krajani Selc in Dolenje vasi pa si 
bodo lahko voščili srečno novo leto. Na 
Bakladi bodo razglasili tudi zmagoval-
ce natečaja umetnin ob jubileju šole v 
Selcih.

Že trinajstič na Miklavževem pohodu
Turistično društvo Selca vabi še na Štefanov sejem in ob vstopu v novo leto na Baklado.

Udeleženci trinajstega Miklavževega pohoda na Sv. Miklavža

Spoštovani odjemalci, občanke 
in občani občine Železniki.

Zahvaljujemo se vam za 
sodelovanje in izkazano 
zaupanje, Novo leto naj vam  
prinese vsega dobrega, zdravja, 
sreče in osebnega zadovoljstva.  
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PETRA NASTRAN

Slovenci smo pregovorno ljubitelji gora ter pohodništva in iz 
leta v leto se hitro povečuje tudi število tistih, ki smo prehodi-
li Jakobovo pot. Ta označuje več poti, ki vodijo do Santiaga de 
Compostela v Španiji, najbolj znana pa je osemsto kilometrov 
dolga francoska smer, ki od francoskega mesteca pod Pire-
neji Saint–Jean-Pied-de-Porta vodi preko raznolikih španskih 
pokrajin do Santiaga v Galiciji. Tudi Selška dolina ima kar 
nekaj t. i. Camino romarjev, ki so pustili sledi svojih čevljev 
na tej romarski poti. Nekatere izmed nas je po prehojeni poti 
združilo skupno deljenje izkušenj ter nikoli končano obujanje 
spominov. Tako se nas je 20. oktobra letos pet romarjev od-
pravilo na vseslovensko srečanje pohodnikov ter vseh prija-
teljev Jakobove poti, ki so ga primorski romarji organizirali v 
idiličnem Vipavskem Križu. In kdo smo bili ter kdaj smo ho-
dili? Vseh pet nas je prehodilo francosko Jakobovo pot: Nika 
Weiffenbach je hodila leta 2007, leta 2014 pa se je s svojim 
psom Vilijem podala še na Severni Camino. Marjeta in Janez 
Mediževec sta hodila v letu 2008, Irena Megušar ga je preho-
dila lansko poletje, sama pa sem 34-dnevno pot zaključila v 
letošnjem maju. 
Jesenska sobota nas je obdarila s sončnim ter toplim vreme-
nom in v pričakovanju smo se napotili proti vasi – po poti, 
označeni z rumeno puščico, ki je standardni smerokaz na Ja-
kobovih poteh. Organizatorji so poskrbeli za pijačo in hrano, 
ki nam je dala telesnih moči, duhovno hrano pa smo prejeli 
z romarsko mašo ter ogledom dragocene samostanske knji-
žnice. V romarskem duhu smo se odpravili še na krajši pohod 
po okolici Vipavskega Križa. Popoldne smo preživeli ob druže-
nju, z glasbo ter s sodelovanjem v Camino kvizu. Z nekaterimi 
smo se že poznali, z večino pa smo se v živo prvič srečali prav 
ta dan ter tako poleg kontakta preko spleta svoje znanstvo 
obogatili še z osebnim srečanjem. 
Camino ima prav zares v sebi nekaj, kar potem za vedno zdru-
žuje tiste, ki smo bili tam. Čeprav smo dosegli cilj poti, njen 
zaključek pomeni nov začetek. Je kot nikoli končana zgodba, 
ki nas tiho spremlja in vodi skozi življenje.

Srečanje prijateljev Jakobove poti v Vipavskem Križu

Pohodniki iz Selške doline: Marjeta in Janez Mediževec, Petra 
Nastran, Nika Weiffenbach, Irena Megušar

Obveščam Vas, da z 31. 12. 2018 
preneha z dejavnostjo Fotokopirnica 

Pfajfar.

Strankam se zahvaljujem za 
dolgoletno sodelovanje  

in jim voščim  
prijetne novoletne praznike.

Ignac Pfajfar, Studeno 3, Železniki
Z vseslovenskega srečanja pohodnikov in prijateljev Jakobove poti  
v idiličnem Vipavskem Križu M
A
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Splača se biti del naše velike družine, povejte naprej!

Gorenjski glas  
nagrajuje zvestobo.
Spoštovani naročnice in naročniki Gorenjskega glasa, če ste na naš časopis brez prekinitve 
naročeni že vsaj deset let, potem ste z malo sreče pri žrebu lahko dobitniki enega od lepih 
novoletnih daril, ki jih Gorenjski glas poklanja svojim zvestim naročnikom:
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Pralni stroj Elektrolux Mešalnik  
Elektrolux

Likalnik Elektrolux

ANA ŠUBIC, FOTO: ARHIV DRUŠTVA ODDIH

V Gorajtah pri Škofji Loki je tudi v letošnjem decembru oživela 
pravljična dežela. Devet let je že, kar so v gozdičku postavili 
prve hiške, kamor so se naselila pravljična bitja. Pravljična 
dežela Gorajte je namenjena predvsem otrokom pa tudi odra-
slim z motnjo v duševnem razvoju. V teh dneh so njena vrata 
odprta za sponzorje, donatorje, različne zavode za otroke in 
odrasle z motnjo v duševnem razvoju ter za otroke iz socialno 
ogroženih družin, širša javnost pa jo bo lahko obiskala med 
18. in 28. decembrom, razen na božič, 25. decembra.
Vse ostale dneve se bodo predstave, ki trajajo približno pol 
ure, začele ob 15. in 17. uri. Organizatorji iz društva Oddih obi-
skovalce prosijo, da v Pravljično deželo Gorajte pridejo vsaj 15 
minut prej. "Predstave so brezplačne ter izpeljane izključno 
s prostovoljskim delom in sponzorskimi sredstvi ter dona-
cijami, zato bomo zelo veseli samoprispevka obiskovalcev, s 

katerim bomo lahko vsaj delno pokrili stroške izvedbe," so 
povedali v Društvu Oddih.
Kot napovedujejo, je pravljična dežela tudi letos spektakular-
na: "Nikoli se ne ponavlja – vsako leto gostimo nove pravljične 
junake in drugačno, vedno bolj atraktivno scensko postavitev." 
Letos bodo glavni junaki trije razposajeni tigrčki, obiskovalci pa 
bodo lahko pokukali tudi v atraktivno delavnico palčkov, kjer se 
zavijajo darila za dedka Mraza. Omenjeni dobri mož bo otroke 
po vsaki predstavi tudi obdaril, vendar morajo darila starši pri-
praviti sami in jih pred začetkom predstave diskretno oddati na 
označenem mestu pri vhodu v pravljično deželo. Vabilo dedka 
Mraza je mogoče najti na spletni strani http://www.pravljicna-
dezela-gorajte.si, kjer so na voljo tudi ostale informacije.

Pravljična bitja že vabijo 
v Gorajte
Devet let je že, kar je v gozdičku v 
Gorajtah prvič zaživela pravljična dežela.  
Letos bo za javnost odprta med 18. in  
28. decembrom, razen na božič.

V Gorajtah pri Škofji Loki je že oživela pravljična dežela.
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Prireditve v decembru 2018 ter januarju in februarju 2019

Sobota, 15. 12. 2018 • Športna dvorana Železniki, ob 19. uri
KONCERT ZIMSKA PRAVLJICA – ANSAMBEL SAŠA AVSENIKA 
IN SLOVENSKI OKTET
Prostovoljno gasilsko društvo Selca, T: 031 336 255

Ponedeljek, 17. 12. 2018 • Športna dvorana Železniki, ob 19. uri
ŠPORTNIK LETA 
Javni zavod Ratitovec, T: 04 51 00 410

Sreda, 19. 12. 2018 • Krajevna knjižnica Železniki, ob 17. uri
DELAVNICA ZA SPRETNE PRSTE: NOVOLETNA SMREČICA  
(SAŠA AMBROŽIČ)

Vsako sredo • Kulturni dom Železniki, od 18. do 20. ure
OB PUNKLU SE DOBIMO
Turistično društvo Železniki, T: 031 876 535

Četrtek, 20. 12. 2018 • Kulturni dom Železniki, ob 15. uri
RADOST OZNANJAM
Antonov vrtec, E: antonov.vrtec@rkc.si 

Četrtek, 20. 12. 2018 • Krajevna knjižnica Železniki, ob 17. uri
BEREMO Z NASMEHOM S PSOM VILIJEM – OBVEZNE PRIJAVE  
(NIKA WEIFFENBACH IN AMBASADORJI NASMEHA)*

Četrtek, 20. 12. 2018 • Cerkev sv. Petra v Selcih, ob 19.30
PREDBOŽIČNI KONCERT UČENCEV GLASBENE ŠOLE ŠKOFJA LOKA
Glasbena šola Škofja Loka, T: 04 51 01 490, E: pocnik@gsskofjaloka.si

Sobota, 22. 12. 2018 • Dvorana na Češnjici, ob 19.30
STANDUP S KLEMNOM BUČANOM
Klub študentov Selške doline, E: info.kssd@gmail.com 

Sreda, 26. 12. 2018 • Selca, ob 10. uri
ŠTEFANOV SEJEM
Turistično društvo Selca, T: 031 378 751 E: tdselca@gmail.com

Sreda, 26. 12. 2018 • Športna dvorana Železniki, ob 17. uri
BOŽIČNO-NOVOLETNI KONCERT NAJ VAS ZABAVAMO
Pihalni orkester Alples Železniki, T: 031 270 537 E: poalples@gmail.com

Torek, 1. 1. 2019 • odhod izpred pošte v Selcih ali izpred bara  
v Dolenji vasi, ob 18. uri
BAKLADA
Turistično društvo Selca, T: 031 378 751 E: tdselca@gmail.com

Četrtek, 3. 1. 2019 • Krajevna knjižnica Železniki, ob 17. uri
BEREMO S PSIČKOM VILIJEM – OBVEZNE PRIJAVE (NIKA WEIFFENBACH  
IN AMBASADORJI NASMEHA)*

Sreda, 9. 1. 2019 • Krajevna knjižnica Železniki, ob 17. uri
DELAVNICA ZA SPRETNE PRSTE  POLARNI MEDVED (SAŠA AMBROŽIČ)*

Četrtek, 10. 1. 2019 • Krajevna knjižnica Železniki, ob 18. uri
POTOPISNO PREDAVANJE Z VLAKOM IZ RETEČ DO ŠANGHAJA  
NA KITAJSKEM (JURE OMEJC)* 

Sobota, nedelja, 12., 13. 1. 2019 • izpred bazena v Železnikih, ob 00. uri
20. REKREATIVNI POHOD ŽELEZNIKI–RATITOVEC–DRAŽGOŠE
Planinsko društvo za Selško dolino Železniki, T: 031 613 426,  
E: lotric.lojze@gmail.com

Torek, 15., 22. in 29. 1. 2019 • Krajevna knjižnica Železniki,  
od 17. do 18.30
VEZENJE NA KARO BLAGO ZA OTROKE (DAMJANA KAPLJA)* 

Sreda, 16. 1. 2019 • Krajevna knjižnica Železniki, ob 17. uri
PREDSTAVITEV SLIKANICE ZAJČEK GAL: PRVE BESEDE V SLOVENSKEM 
ZNAKOVNEM JEZIKU (ANJA ŽABERL)*

Sreda, 16. 1. 2019 • Krajevna knjižnica Železniki, ob 20. uri
POGOVOR O KNJIG I – M.A. ATWOOD: DEKLINA ZGODBA  
(BRALNA SKUPINA ŽELEZNIKI)*

Četrtek, 17. 1. 2019 • Krajevna knjižnica Železniki, ob 17. uri
BEREMO S PSIČKOM  VILIJEM – OBVEZNE PRIJAVE (NIKA WEIFFENBACH  
IN AMBASADORJI NASMEHA)*

Petek, 18. in 25. 1. 2019 • Krajevna knjižnica Železniki, od 17. do 19. ure
VEZENJE ZA ODRASLE (DAMJANA KAPLJA)*

Sreda, 23. 1. 2019 • Krajevna knjižnica Železniki, ob 17. uri
GLEDALIŠKA PREDSTAVA TRIJE SNEŽAKI (OTROCI GLEDALIŠKEGA TEČAJA 
POD MENTORSTVOM NADE STRAJNAR ZADNIK)*

Sreda, 30. 1. 2019 • Krajevna knjižnica Železniki, ob 17. uri
LUTKOVNA DELAVNICA GOZDNI ŠKRAT (DRAGICA TOPLIŠEK TUŠAR)*

Četrtek, 31. 1. 2019 • Krajevna knjižnica Železniki, ob 17. uri
BEREMO S PSIČKOM VILIJEM – OBVEZNE PRIJAVE (NIKA WEIFFENBACH  
IN AMBASADORJI NASMEHA)*

Četrtek, 31. 1. 2019 • Krajevna knjižnica Železniki, ob 18. uri
STROKOVNO PREDAVANJE NARAVNE REŠITVE ZA MOŽGANE  
(SANJA LONČAR)*

Petek, 8. 2. 2019 • Muzej Železniki, trg pred plavžem 
MUZEJ ŽELEZNIKI – DAN ODPRTIH VRAT (OD 15. DO 18. URE)  
Od 16. do 18. ure:  prikaz kovanja žebljev (trg pred plavžem)
Ob 18. uri: 6. javno kovanje pesmi: PRED PLAVŽEM MI PESEM POVEJ  
(trg pred plavžem)
Muzejsko društvo Železniki, Muzej Železniki – Javni zavod Ratitovec  
T: 04 51 47 356

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

Pihalni orkester Alples Železniki vabi na božično-novoletni kon-
cert, ki ga na štefanovo prirejajo že vse od leta 1999. Letošnji bo 
tako že dvajseti. Potekal bo v sredo, 26. decembra, ob 17. uri v 
Športni dvorani Železniki. "Letos se nam obeta izredno zanimiv 
program, saj smo se podali v dve zvrsti, ki navidezno nimata nič 
skupnega: pop/rok in narodno-zabavno glasbo. Naslov koncerta 
je Naj vas zabavamo!, ki smo ga povzeli po skladbi Let Me Enterta-
in You Robbieja Wiiliamsa. Poleg Robbieja Williamsa bomo slišali 
še Michaela Jacksona in delček bogatega repertoarja legendarnih 
Queenov. Pri nekaterih skladbah v tem delu nam bodo pomagali 
tudi pevci mladinskega pevskega zbora OŠ Železniki. V narodno-
-zabavnem delu pa bo ob spremljavi orkestra zapela tudi Maja Ber-
ce, nekdanja pevka Ansambla Saša Avsenika. S tem delom bomo 
na neki način tudi počastili spomin na brata Avsenik. Poleg Maje 
bo zapel še Lenart Sušnik, ki ga poznamo kot pevca in klarinetista 
v ansamblu Dor ma cajt. Seveda bodo koncert popestrile tudi ma-
žoretke," je napovedal predsednik pihalnega orkestra Matic Prevc. 

Jubilejni božično-novoletni koncert



Vesel božič
in srečno novo leto

    


