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Investitorja ne smemo odgnati
Župan Anton Luznar o gradnji nove povezovalne ceste mimo plavalnega bazena,
načrtovanem domu starejših v Železnikih, sanaciji plazu v Dražgošah in drugih
aktualnih projektih
ANA ŠUBIC

• Najprej se dotakniva največje inve-

sticije, ki ta čas poteka v Železnikih:
povezovalne ceste mimo plavalnega
bazena. Kako napreduje gradnja?
"Graditi smo začeli v začetku maja in
kaže, da bo izvajalec podjetje Eurograd
cesto do konca julija tudi zgradil. Ta investicija nas bo stala 147 tisoč evrov. Cesta bo dolga okoli sedemdeset metrov,
bo dvopasovna, široka pet metrov. Tik ob
bazenu je predvidena pešpot. Pred bazenom bomo parkirišče razširili do pločnika ob regionalni cesti in tako zagotovili
nekaj dodatnih parkirišč. Nadomestili
pa bomo tudi dve parkirni mesti pred
trgovskim centrom, ki jih potrebujemo
za izvedbo investicije. Z novo cesto bomo
razbremenili promet do območja Na
Kresu, kjer je previden tudi dom starejših. So pa stanovalci že prej opozarjali na
težak dostop, še preden smo začeli načrtovati dom."
• Kako kaže temu projektu? Vam je
uspelo kaj zbližati stališča s civilno
iniciativo, ki ni naklonjena umestitvi
doma na predvideno lokacijo?
"S predstavniki stolpnic se srečujemo in
iščemo rešitve. V želji, da bi se krajanom
čim bolj približali, smo tudi spremenili
idejno zasnovo doma, ki namesto dveh
objektov predvideva samo še eno stavbo
na območju teniškega igrišča. Predvideno je, da se bodo vse dejavnosti odvijale v eni, nekoliko večji stavbi, ki bo od
najbližje stolpnice oddaljena 28 metrov.
Zavedamo se, da bo treba poskrbeti tudi
za parkirišča in drugo infrastrukturo
na tem območju, pri iskanju rešitev pa
sodelujemo tudi s stanovalci. V odgovoru, ki smo ga prejeli z ministrstva, enak
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odgovor je bil objavljen v več medijih,
je zapisano, da lokacije po zaključku
razpisa z dnem 31. 10. 2017 ni več možno spremeniti. Bi pa tudi poudaril, da
te priložnosti ne smemo izpustiti. Če
ne bomo sedaj zgradili doma, ga pri
nas še dolgo ne bo oziroma ga verjetno
sploh ne bo. Investitorja je težko dobiti.
Domača podjetja ne bodo investirala v
dom starejših, ker to ni njihova osnovna dejavnost, koncesionarji pa običajno
gradijo domove večjih kapacitet s 150 in
več stanovalci. Glede na to, da je v bližnjih krajih že nekaj večjih domov, je
težko pričakovati, da bi se nek koncesionar odločil graditi v Železnikih. Veliko
lažje zagotovi polno zasedenost velikega doma v nekem večjem centru, kjer je
veliko več prebivalcev. Če bomo odgnali
tujega investitorja, ki je pri nas v okviru grozda manjših domov pripravljen
zgraditi dom starejših, se ne bo več vrnil. Sedaj so v fazi pripravljanja projekta
na podlagi spremenjene idejne zasnove.
Upajo, da bodo jeseni uspeli pridobiti

gradbeno dovoljenje in še letos poskušali postaviti vsaj temelje, da bo dom do
konca prihodnjega leta tudi zgrajen."
• Kako napreduje sanacija obsežnega
plazu v Dražgošah?
"Po lanskih zapletih pri izbiri izvajalca
se je sanacija plazu, ki ogroža šest hiš in
lokalno cesto, letos vendarle začela. Kot
so pokazale raziskave, so premiki tal vidni v dolžini tristo metrov in širini 150
metrov. Geološke vrtine so pokazale, da
pobočje drsi v debelini od 10 do 15 metrov. Tudi razpoke na škarpah in objektih so se v zadnjem času povečevale. Izvajalec Hip plus je dela začel v spodnjem
delu plazu, pobočje namerava stabilizirati s štirimi sidranimi pilotnimi stenami v skupni dolžini 259 metrov. Dela
so zelo zahtevna, pogodbeni rok je sredi
oktobra. Investicija bo stala skoraj 1,6
milijona evrov. Ministrstvo za okolje in
prostor bo zagotovilo 1,3 milijona evrov,
preostalo pa bo vložek naše občine. Še
vedno je to velik finančni zalogaj."
• Precejšen zalogaj bo tudi ureditev
devetstometrskega odseka lokalne ceste Ojstri Vrh–Sleme–Zgornja Golica …
"Res je. Cesta je dotrajana in je večinoma
še v makadamu. V okviru rekonstrukcije bo tudi razširjena in asfaltirana, žal
pa ceste na dobrih tristo petdeset metrih, na začetku Slemena iz smeri Ojstrega Vrha, ne moremo rekonstruirati,
saj se nam ni uspelo dogovoriti za odkup zemljišča. Izvajalec Mapri Proasfalt
naj bi investicijo, ki je vredna 177 tisoč
evrov, končal do konca avgusta."
• Katere investicije v ceste še načrtujete letos?
"Za asfaltiranje je že pripravljena javna pot v Martinj Vrhu. Pripravili bomo
tudi daljši odsek v Davči, proti Sorča-
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nu in Krivcu. Tam sedaj poteka obnova
domačije po požaru in je več tovornega
prometa, zato smo se skupaj s predstavniki Krajevne skupnosti Davča odločili,
da bomo cesto raje asfaltirali šele prihodnje leto. Prek zimskega obdobja se
bo podlaga ceste tudi bolje stabilizirala.
Letos bomo asfaltirali še nekaj krajših
odsekov v Ojstrem Vrhu, več nam pa
proračunska sredstva ne omogočajo.
Precej denarja nam bo letos vzel plaz v
Dražgošah, vendar pa sanacije ne smemo odlašati."
• Kdaj se boste lotili nadaljnjega urejanja vrtčevskih prostorov v hiši, ki ste
jo lani kupili za OŠ Železniki?
"Na javni razpis smo prejeli dve ponudbi, a sta obe krepko presegli zagotovljena proračunska sredstva in ocenjeno
vrednost javnega naročila, zato nismo
nobene sprejeli. Sedaj bomo popis del
nekoliko okrnili in izvzeli dela, ki niso
nujno potrebna za odprtje dodatne vrtčevske igralnice v nadstropju objekta:
zunanjo ureditev, fasado in teraso. Objavili bomo nov razpis, še vedno pa je
naš cilj, da dodatno igralnico uredimo
do začetka novega šolskega leta ali vsaj
do začetka oktobra."
• Poleti vas čaka tudi prenova savn in
sanitarij v plavalnem bazenu.
"Imeli smo že razpis za izvajalca, a smo
prejeli le eno ponudbo in še to nepopolno. Razpis bomo tako ponovili."
• Kako pa kaže glede investicije v avtobusni postaji in pločnik na Rudnem?

Sanacija obsežnega plazu v Dražgošah

Nova povezovalna cesta mimo plavalnega bazena naj bi bila zgrajena do konca julija.
"Pri tej investiciji pa so potrebne določene prilagoditve zaradi zahtev enega od
lastnikov zemljišč. Če bi bila investicija
zgolj v pristojnosti občine, bi spremembe izvedli v času izvedbenih del, vendar pa direkcija za infrastrukturo, ki je
glavi investitor, vztraja pri spremembi
projekta, nato pa bo objavila razpis za
izbiro izvajalca. Investicijo nameravamo izpeljati še letos."
• Kako pa kaže projektoma poplavne
varnosti in obvoznice v Železnikih, na
katera čakate že več kot desetletje?
"Trenutno potekajo odkupi zemljišč in
pridobivanje pravice graditi. Postopek
vodi direkcija za vode oz. podizvajalec –
Ljubljanski urbanistični zavod. Postopki
parcelacij so v glavnem zaključeni, sledijo ponudbe za odkup zemljišč. Potekajo tudi pogovori z lastniki, od katerih
je pridobitev zemljišča in nepremičnine ključna za izvedbo projekta. Nekaj
objektov bo treba porušiti, zlasti pomožnih objektov. Več objektom bo spremenjena namembnost in ne bodo več primerni za bivanje. Verjamem, da se jim
bo z lastniki zemljišč in nepremičnin
uspelo dogovoriti, da bosta šla projekta
zagotovitve protipoplavne varnosti in
gradnje obvoznice mimo starega dela
Železnikov naprej. Letošnje aktivnosti
so usmerjene predvsem v odkupe zemljišč, kar je pogoj za pridobitev gradbenega dovoljenja. Konec lanskega leta
je bilo izdano okoljevarstveno soglasje,
vendar pa je bila nanj vložena pritožba.
Glede tega potekajo pogovori, usklajevanja, iščejo se rešitve … Upam, da se
jim bo uspelo dogovoriti in speljati vse
postopke do pridobitve gradbenega do-

voljenja, da se bo gradnja prihodnje leto
vendarle začela in končala v letu 2023."
• Konec julija se bo upokojila zobozdravnica, ki obravnava otroke. Vam je
uspelo najti zamenjavo zanjo?
"Na razpisano koncesijo smo prejeli
dve prijavi. Sta v analizi, kaže pa, da je
vsaj ena vloga popolna. Naj dodam, da
pri iskanju pediatra za zdaj nismo bili
uspešni. Zanimala se je pediatrinja s
Koroškega, a je sprejela delo bliže svojemu domačemu kraju."

Na krajevnem uradu si
želijo boljši obisk
Število opravljenih nalog na Krajevnem uradu Železniki se je lani precej zmanjšalo, je
na aprilski seji občinskega sveta poročal načelnik Upravne enote (UE) Škofja Loka Bojan
Miklavčič. Leta 2016 je bilo skupaj opravljenih 384 postopkov, predlani 560, lani pa le
tristo, kar pomeni skoraj 47-odstotni upad.
Opravljenih je bilo 147 upravnih postopkov
(izdaja osebnih izkaznic, potnih listin, vozniških dovoljenj, odjave vozil iz prometa …),
predlani pa 192. Še večji upad so zaznali pri
drugih upravnih nalogah: iz predlanskih 360
na lanskih 146. Največ drugih upravnih nalog se je nanašalo na prijave in odjave prebivališč, potrdila iz uradnih evidenc, potrjevanje podpor volivcev in overitev podpisa.
Kljub upadu opravljenih storitev delovanje
krajevnega urada ni vprašljivo, dokler bodo
kadrovsko to zmogli, je zagotovil načelnik
UE, bi si pa seveda želel večjega odziva občanov. Krajevni urad bo še naprej odprt ob
četrtkih med 8. uro in 15.30, julija in avgusta
pa bo kot običajno zaprt.
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Nadomestilo tudi za nezazidana stavbna zemljišča
Občinski svet je potrdil odloka o stavbnem nadomestilu in o ureditvi mirujočega
prometa na javnih parkirnih površinah ter nove cene komunalnih storitev.
ANA ŠUBIC, FOTO: TINA DOKL
Po aprilski seji so se občinski svetniki minuli teden znova srečali
– že na šesti redni seji. Na obeh sejah je bila ena ključnih točk nov
odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ), ki
so ga po dveh obravnavah tudi dokončno potrdili. Trenutni odlok je bil namreč sprejet leta 1999 in dopolnjen 2004. Po besedah
direktorice občinske uprave Jolande Pintar so upali, da ga bodo
lahko uporabljali do uvedbe davka na nepremičnine, ki pa se
odmika. Obenem je okoljsko ministrstvo Železnike lani uvrstilo
med občine, v katerih izvajajo postopek nadzora zakonitosti odloka o NUSZ. Nov odlok so tako pripravili skladno z navodili ministrstva. V odlok, ki ga bodo prvič upoštevali prihodnje leto, so po
besedah Pintarjeve skušali čim bolj prenesti obstoječo ureditev, so
pa morali dodatno predvideti še odmero nadomestila za nezazidana stavbna zemljišča, kar narekuje tudi zakonodaja. Že pri prvi
obravnavi so se nekateri svetniki obregnili ob višino omenjenega nadomestila, češ da bodo nezazidana stavbna zemljišča kljub
petdesetodstotni olajšavi previsoko obdavčena. Na junijski seji so
tako vložili amandmaja, pod katera se je skupaj podpisalo deset
svetnikov iz vseh petih svetniških skupin. V obeh amandmajih so
predlagali znižanje korekcijskega faktorja za nezazidana stavbna
zemljišča z 0,5 na 0,2. S potrditvijo so tako svetniki izglasovali nižjo obdavčitev, kot je bila predvidena sprva.

ZA VEČ REDA PRI PARKIRANJU NA PRTOVČU
Po prvi obravnavi na aprilski seji je občinski svet ta mesec dokončno potrdil tudi odlok o ureditvi mirujočega prometa na javnih parkirnih površinah. Kot je razložil župan Anton Luznar, so
odlok pripravili na pobudo krajanov Prtovča, kjer je priljubljeno
izhodišče za vzpon na Ratitovec, zato si želijo, da bi bilo ustrezno urejeno tudi parkiranje. Z odlokom so tako določili možnost
uvedbe plačljivega parkiranja na Prtovču, ker pa se težave s parkiranjem pojavljajo še na nekaterih drugih odsekih v občini, so
odlok pripravili tako, da bo uporaben za njeno celotno območje.
V nadaljevanju bo občinski svet posebej s sklepi določil, katere
so javne in rezervirane parkirne površine, območja kratkotrajnega parkiranja in območja umirjenega prometa, višino parkirnine, stroške za odstranitev in hrambo vozil …

LANI USTVARILI VEČ ODPADKOV
Na junijski seji so se svetniki seznanili tudi s poročili koncesionarjev o ravnanju z odpadki v lanskem letu. Po podatkih
Loške komunale, ki je zadolžena za zbiranje, so lani v občini
Železniki zbrali 4,4 odstotka več komunalnih odpadkov kot
predlani. Zbirni center Studeno je redno obratoval trikrat
tedensko po štiri ure; obisk in zbrane količine odpadkov se
povečujejo. Na območju občine Železniki ni uradnega odlagališča mešanih gradbenih odpadkov oz. možnosti za njihovo
oddajo, a je tovrstne odpadke v manjših količinah (avtomobilska prikolica) še možno brezplačno peljati na odlagališče
v Drago, večje količine pa stehtajo in odlaganje zaračunajo.
Koncesionar Saubermacher je v Dragi lani prevzel približno

Glavni povod za pripravo odloka o mirujočem prometu je bila
ureditev parkiranja na Prtovču, kjer se soočajo s težavami.
465 ton mešanih komunalnih odpadkov iz občine Železniki
oz. trideset ton več kot v letu 2017 ter 82 ton kosovnih odpadkov, kar je pet ton manj kot predlani. Odpadke odvažajo Komunali Slovenska Bistrica, da jih obdela, tiste, ki niso primerni za obdelavo ali sežig, pa odloži.

KOMUNALNE STORITVE MALENKOST DRAŽJE
Svetniki so potrdili tudi nove cene za ravnanje z odpadki v prihodnjih dveh letih. Zbiranje odpadkov bo po podatkih Loške komunale za občane dražje za nekaj centov na mesec, pri obdelavi in
odlaganju pa je izračun koncesionarja Saubermacher pokazal nekoliko večjo podražitev, predvsem zaradi predvidenih višjih cen
obdelave in odlaganja v Komunali Slovenska Bistrica. Mesečni
strošek gospodinjstva za 120-litrsko posodo za mešane komunalne odpadke je bil doslej 2,36 evra (s poračunom za leto 2018 pa 2,78
evra), po novem pa znaša 3,04 evra in se bo prihodnje leto dvignil
še za šestdeset centov.
Po potrditvi na aprilski seji pa so z majem že začele veljati nove,
malenkost višje cene oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja
odpadne vode. Če je objekt priključen na vodovod Železniki in javno kanalizacijo, gospodinjstvo v primeru porabe dvajset kubičnih
metrov vode prejme položnico v višini 30,28 evra oz. 0,77 evra več
kot prej. Pri občanih, ki imajo greznice in komunalne čistilne naprave, se cena na položnici zviša za 0,0035 evra na osebo.
Občinski svetniki so se na junijski seji seznanili tudi s Poročilom Toplarne Železniki za lansko leto. Lani so prodali pet
odstotkov manj toplotne energije kot predlani: 9850 MWh, od
tega 4290 MWh gospodinjskim odjemalcem, ostalo pa poslovnim in industrijskim odjemalcem.

HABJAN OSTAJA NA ČELU JAVNEGA ZAVODA RATITOVEC
Sprejeli so poročilo Javnega zavoda Ratitovec (JZR) za leto 2018
in letošnji finančni načrt, ki je podoben kot zadnja leta. Na
predlog mandatno-volilne komisije so dali tudi soglasje k
vnovičnemu imenovanju Gregorja Habjana za direktorja JZR
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za štiriletno mandatno obdobje. Predsednik Kegljaškega kluba Železniki Anže Pegam je svetnikom predstavil kegljaško
tradicijo na Selškem, dosežke kluba in željo po izgradnji štiristeznega kegljišča v Železnikih.
Občinski svet je na željo škofjeloškega komandirja policista
Branka Korošca razrešil s funkcije člana Sveta za preventivo
in vzgojo (SPV) v cestnem prometu v občini Železniki, saj ne
opravlja več del v železnikarskem policijskem okolišu, za nadomestnega člana pa so imenovali policista Dejana Benedičiča. V SPV so imenovali še predstavnika občinskega gasilskega
poveljstva – Miloša Kamenška.

OBČANI NAJ ZAŠČITIJO PREMOŽENJE
Na aprilski seji so svetniki prisluhnili tudi poročilu komandirja
Policijske postaje Škofja Loka Saša Enika o varnosti na območju
občine Železniki v lanskem letu. Varnost še naprej ocenjuje kot
dobro. Lani so evidentirali 39 kaznivih dejanj (predlani 43), raziskanost pa je bila skoraj 54-odstotna. Med drugim jim je uspelo
raziskati serijo vlomov v Domelove prostore. Večina obravnavanih kaznivih dejanj je bila s področja splošne kriminalitete.
Policisti še vedno opažajo, da občani naredijo premalo na samozaščitnem varovanju premoženja. Lani so obravnavali in tudi
preiskali dve kaznivi dejanji s področja prepovedanih drog, sicer
pa bodo tej problematiki skušali nameniti še več pozornosti.
Opažajo tudi problematiko vožnje pod vplivom alkohola in drog.
Obravnavali so 37 prometnih nesreč, smrtnih žrtev ni bilo.

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

JAVNI RAZPIS

za sofinanciranje obnove sakralne stavbne dediščine
v občini Železniki za leto 2019.
Vsebina javnega razpisa in razpisne dokumentacije je na voljo
na spletni strani Občine Železniki www.zelezniki.si pod rubriko
OBVESTILA IN OBJAVE/Razpisi in javna naročila ter v sprejemni
pisarni Občine Železniki (kontakt: Martina Logar, 04/500 00
15). Rok za oddajo prijav je najpozneje do vključno 19. 7. 2019.
Mag. Anton Luznar, župan

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

JAVNI RAZPIS

finančnih sredstev za spodbujanje razvoja malega
gospodarstva v občini Železniki za leto 2019.
Vsebina javnega razpisa in razpisne dokumentacije je na voljo na spletni strani Občine Železniki www.zelezniki.si pod
rubriko OBVESTILA IN OBJAVE/Razpisi in javna naročila ter v
sprejemni pisarni Občine Železniki (kontakt: Valerija Štibelj,
04/500 00 23). Rok za oddajo prijav je najpozneje do vključno
27. 9. 2019.
Mag. Anton Luznar, župan

Letos sedem priznanj
Občina Železniki vabi v petek, 28. junija,
ob 20. uri v Športno dvorano Železniki na
akademijo ob občinskem prazniku.
ANA ŠUBIC
Vrhunec slavnostne akademije bo tudi letos podelitev priznanj Občine Železniki. Nagrajence, tokrat jih bo sedem, je
občinski svet na predlog komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja potrdil na junijski seji.
Občinsko plaketo bo na predlog Društva klekljaric Koroške
prejela Marija Apohal, rojakinja iz Železnikov, ki se je poročila
na Koroško in tja ponesla umetnost klekljanja. Lokačeva Mici
z Racovnika je naučila klekljati številne otroke in odrasle, bila
je tudi pobudnica ustanovitve društva koroških klekljaric.
Predlani ji je Občina Ravne podelila Veliko Prežihovo plaketo
za prispevek k bogatenju kulturnega utripa Koroške. "Vedno
tudi poudarimo, da je prišla iz Železnikov in od tam prinesla
svoje znanje. Mislim, da bi ji priznanje veliko pomenilo," so v
predlogu za podelitev plakete zapisali v društvu koroških klekljaric. Priznanje za življenjsko delo prostovoljcev bosta prejela
Marija Plešec iz Železnikov na predlog Turističnega društva Železniki in Društva upokojencev za Selško dolino ter Lojze Tolar iz
Ojstrega Vrha na predlog Muzejskega društva Železniki, Čebelarskega društva Železniki in občinskega odbora SLS. Podelili bodo
še priznanja za aktivno delovanje društev: Lovski družini Sorica
za šestdeset let delovanja (predlagatelj Športno društvo Sorica),
Rokometnemu društvu Alples Železniki, prav tako ob 60-letnici
(predlagatelj Anže Kavčič), Športnemu društvu Dražgoše za trideset let delovanja (predlagatelj občinski odbor SLS) ter Kulturnemu
in turističnemu društvu Zali Log ob desetletnici delovanja (predlagatelja Športno društvo Senca Zali Log in Vaški odbor Zali Log).
Kulturni program slovesnosti bodo oblikovali Pihalni orkester Alples, baritonist Lucas Somoza Osterc, otroški in mladinski pevski zbor Osnovne šole Železniki ter mešani pevski
zbor Društva upokojencev za Selško dolino.

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

JAVNI RAZPIS

o dodeljevanju nepovratnih finančnih sredstev
za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav
v občini Železniki za leto 2019.
Vsebina javnega razpisa in razpisne dokumentacije je na
voljo na spletni strani Občine Železniki www.zelezniki.si
pod rubriko OBVESTILA IN OBJAVE/Razpisi in javna naročila ter v sprejemni pisarni Občine Železniki (kontakt: Saša
Lazar, 04/500 00 22). Rok za oddajo prijav je najpozneje do
vključno 27. 9. 2019 do 12. ure.
Mag. Anton Luznar, župan
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Delati dobro za vse
Alenka Lotrič iz Dražgoš je bila v občinski svet izvoljena
s preferenčnimi glasovi, kandidirala je na listi SLS.
ANA ŠUBIC, FOTO: TINA DOKL
Alenka Lotrič je 47-letna občinska svetnica iz Dražgoš. Po izobrazbi je obutveni tehnolog, a je že vrsto let delavka v
proizvodnji v Bosch Rexrothu. "Sem poročena, imam dva otroka in vnukinjo,
kateri tudi najraje posvečam svoj prosti
čas. Veliko časa mi vzame izdelovanje
dražgoških kruhkov, zelo rada pa tudi
smučam, tečem na smučeh in kolesarim. Sem članica sveta Krajevne skupnosti Dražgoše - Rudno, kolikor mi čas
dopušča, se skušam aktivno vključevati
v dejavnosti gasilskega, športnega ter
kulturno-turističnega društva. Doma
imamo tudi manjšo kmetijo, tako da mi
res ni nikoli dolgčas," je povedala o sebi.
• Zakaj ste se odločili za vstop v lokalno politiko?
"Kandidirala sem na listi SLS. Sokrajani
so me podprli s preferenčnimi glasovi

in mi s tem izkazali zaupanje, ki ga
bom po svojih močeh skušala upravičiti. Kot Dražgošanka ne morem mimo
tega, da ne bi stalno opozarjala na cesto, ki je proti Dražgošam v zelo slabem
stanju, ter na čimprejšnje nadaljevanje obnove osnovne šole, ki je pred leti
obstala. Res je bil projekt milo rečeno
precej smelo zastavljen, ampak zdaj je,
kar je. Obnovo bo počasi le treba dokončati."
• Katere lastnosti po vašem odlikujejo
dobrega svetnika?
"Poštenost in zmožnost sodelovanja z
drugimi svetniki in vsemi, ki tako ali
drugače sooblikujemo lokalno politiko.
Potrebuje veliko iznajdljivosti, znanja in
idej za reševanje tekoče problematike v
občini. Največja vrlina pa je delati dobro
za vse in ne izpodbijati idej in rešitev, ki
niso prišle ravno iz tvoje politične opcije."
• Katere cilje boste zasledovali?

Alenka Lotrič
"Osebno bom podpirala projekte, kot so
reševanje varstva otrok, saj mislim, da
imajo mlade družine resne probleme z
varstvom. Delovni časi so daljši, babice
in dedki so še v službah, vrtci so pa polni. Vedno večji problem bo tudi z oskrbo
starejših, obnemoglih občanov."
• Ste aktivni v kakšnem odboru?
"Sem v odboru za družbene dejavnosti. Odbor trenutno rešuje problematiko družinskega zdravnika in seveda nujno potrebnega pediatra. Tu pa nastane problem,
ker zdravnikov družinske medicine in
pediatrov primanjkuje. V zdravstvenem
domu sicer imamo mlada zdravnika, ki
sta pripravljena ostati v Železnikih, in
mislim, da ju moramo znati zadržati."

Za vsako težavo je rešitev
Anita Gaser iz Železnikov je novinka v občinskem svetu,
izvoljena je bila na listi SDS.
ANA ŠUBIC, FOTO: TINA DOKL
Občinska svetnica Anita Gaser iz Železnikov ima 43 let, po izobrazbi je univ. dipl.
ekonomistka in je od leta 2006 zaposlena
v Finančni upravi kot finančni svetovalec specialist. Pred tem je bila knjigovodja v podjetju Niko. Je mati dveh najstnikov, hčere in sina. Prosti čas namenja
kolesarjenju, rada hodi v hribe ali na
izlete, najraje tja, kjer še ni bila.
• Zakaj ste se odločili za vstop v lokalno politiko?
"Zanima me delovanje občinskega sveta. Predvsem pa si želim, da so odločitve
na občinski ravni v čim večji meri v dobro vseh občanov."
• Katere lastnosti po vašem odlikujejo
dobrega svetnika?
"Občinski svetniki smo izvoljeni od občanov in najbolj pomembno se mi zdi,
da delamo v dobro vseh občanov v občini. Čeprav vem, da vedno ne more

biti za vse enako dobro, ampak vedno
se najdejo rešitve za vse težave. Svetnik
mora povezovati občane in njihove pobude z občinsko upravo. Pomembno je,
da svetnik spoštuje različnost in se zavzema za dobre pobude."
• Katere cilje boste zasledovali?
"Moj cilj je, da bi se pri vseh odločitvah
znala pravilno odločiti, pošteno. Drugače
pa veliko kolesarim in sem zato na kolesu občutila ozko in prometno cesto iz Železnikov proti Škofji Loki. Ni prijetno ne
za kolesarje in ne za voznike, ki morajo
prehitevati kolesarje. Ker iz Železnikov ni
veliko možnih poti za cestno kolesarjenje, smo primorani kolesariti po drugih
poteh po Sloveniji. Z izgradnjo kolesarske
poti do Škofje Loke bi pripomogli tudi k
izboljšanju turistične ponudbe v Selški
dolini."
• Ste v kakšnem občinskem odboru?
"Sem v odboru za gospodarske dejavnosti. V zadnjem času je bila aktualna

Anita Gaser
tema odlok o nadomestilu za uporabo
stavbnega zemljišča, ki ga je bilo treba uskladiti z veljavno zakonodajo in
s priporočili ministrstva, obenem pa
pripraviti razumljiv in pregleden odlok."
• Kaj je po vašem največji problem v
občini?
"Trenutno se mi zdi eden največjih problemov gradnja doma za starejše, zaradi katerega so se odprli novi problemi,
tako s finančnega vidika kot z vidika
sobivanja občanov na tako majhnem
prostoru, kjer je v načrtu gradnja novega doma. Upam, da se bo našla rešitev,
ki bo za vse udeležence sprejemljiva.
Sama pa menim, da bi bilo primerneje
graditi dom na drugi lokaciji v občini."
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Žive meje ob cestah
Redarji in inšpektor bomo ta mesec intenzivneje preverjali preglednost ob cestah.
MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT
IN REDARSTVO OBČIN BLED,
BOHINJ IN ŽELEZNIKI
Na območju občine Železniki je zaznati,
da nekateri lastniki zasebnih zemljišč
ob občinskih in državnih cestah ne obrezujejo vegetacije, in s tem, ko se vegetacija razrašča, ovira normalen prehod
pešcev in vozil na občinskih cestah in
pločnikih, prav tako pa je tudi ovirana
preglednost pri vključevanju na občinsko cesto.
Zakon o cestah (Ur. l. RS, št. 109/10, 48/12,
36/14 – odl. US, 46/15, 10/18) v 1. odstavku
5. člena določa, da je prepovedano izvajati ali opustiti kakršna koli dela na
javni cesti, na zemljiščih ali na objektih

ob javni cesti, ki bi lahko škodovala cesti ali ogrožala, ovirala ali zmanjševala
varnost prometa na njej.
Pravilnik o rednem vzdrževanju javnih cest (Uradni list RS, št. 38/16) v 18.
členu določa, da se na površinah, ki so
sestavni del ceste, vegetacija kosi, obrezuje in seka najmanj v takem obsegu,
da sta zagotovljena prosti profil ceste
in predpisana preglednost, da so vidne
in dostopne prometna signalizacija in
prometna oprema ter cestne naprave in
druge ureditve. Vzdrževati je treba tudi
cesti bližnja drevesa in druge zasaditve,
ki lahko ogrožajo cesto ali promet na
njej.
Pravilnik o projektiranju cest (Uradni
list RS, št. 91/05, 26/06 in 109/10 – ZCes-

1) v 4. odstavku 48. člena določa, da je
prosti prometni profil pešcev višine 2,50
m, v 70. členu pa določa, da je v območju površin, potrebnih za preglednost
ceste, dopustna zatravitev in zasaditev
grmovnic, katerih višina rasti ne presega 0,75 m.
Redarji in inšpektor Medobčinskega
inšpektorata in redarstva občin Bled,
Bohinj in Železniki bomo v tem mesecu intenzivneje preverjali oviranje in
preglednost ob občinskih in državnih
cestah ter ukrepali skladno z določili
Zakona o cestah in Zakona o prekrških.
Opozarjamo, da je treba za vegetacijo
skrbeti skozi celo leto in skrbeti, da je
zagotovljeno minimalno polje preglednosti.

Radarji ujamejo vse več kršiteljev
Redarji so v prvih štirih mesecih letošnjega leta zabeležili že 448 prekoračitev hitrosti.
ANA ŠUBIC
Z Medobčinskega inšpektorata in redarstva (MIR) občin Bled, Bohinj in Železniki so sporočili, da so v Občini Železniki
od januarja do aprila letos evidentirali
kar 448 kršitev na področju hitrosti vožnje oz. 3,5-krat več kot enakem obdobju lani. Še posebej izstopa rekorder, ki
je na lokaciji Dolenja vas – silos, kjer

Rekorder je aprila na lokaciji Dolenja vas –
silos kljub omejitvi 50 km/h drvel s hitrostjo
102 km/h.

je omejitev hitrost 50 km/h, peljal 102
km/h.
Da je prehitrih voznikov vse več, je
vodja MIR Primož Lah opozarjal že na
aprilski seji občinskega sveta ob predstavitvi njihovega lanskoletnega dela v
občini Železniki. Redarji so lani evidentirali 734 prekoračitev hitrosti, predlani pa 268. Več občinskih svetnikov se je
obregnilo prav ob merjenje hitrosti vožnje. Lah je odvrnil, da njihov namen
ni polnjenje občinskega proračuna, pač
pa je prehitra vožnja velik problem.
"Čeprav veste, da se radar pojavlja na
petih lokacijah in celo kdaj, kršitev ni
manj, ampak jih je več in težje so," se
je čudil. Dodal je, da lokacije izbirajo
na podlagi pobud občanov in da je tudi
meritve Na plavžu, kjer je omejitev 30
km/h, predlagala občanka.
Skoraj 58 odstotkov oz. 425 lanskih prekrškov se je nanašalo na prekoračitve
hitrosti od 5 do 10 km/h, 257 voznikov je
bilo prehitrih za 10 do 20 km/h, 43 voznikov za 20 do 30 km/h, trije vozniki pa
so vozili 30–50 km/h preveč. Povprečna
izmerjena hitrost vozil na lokacijah z
omejitvijo 40 km/h je bila 49 km/h, ob
omejitvah 50 km/h pa 11 km/h preveč.

Inšpektorat je v občini Železniki lani
vodil 20 postopkov. Enajst se jih je nanašalo na občinske ceste, štirje na turistično takso, dva na področje odpadkov,
tri postopke pa so odstopili drugim prekrškovnim organom.
Lah je še povedal, da so precej pozornosti namenili tudi različnim preventivnim akcijam, v katerih so sodelovali samostojno ali s Policijsko postajo Škofja
Loka.

PREKRŠKI PO LOKACIJAH V OBDOBJU
JANUAR–APRIL 2019
DOLENJA VAS SILOS
– ceste v naselju

267

SELCA PRI ŠOLI – ceste v naselju
(omejitev 40 km/h)

7

SELCA – POKOPALIŠČE
– ceste v naselju

7

STUDENO – AVTOBUSNA POSTAJA
– ceste v naselju
ŽELEZNIKI – NA PLAVŽU 67
– območje omejene hitrosti
SKUPAJ

10
157
448
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Bogata bera izobraževanj v učnem središču
V Lokalnem učnem središču Železniki organiziramo različna izobraževanja.
JAKA ŠUBIC
LJUDSKA UNIVERZA ŠKOFJA LOKA
V preteklih dveh mesecih smo uspešno
zaključili tečaje nemškega, španskega in angleškega jezika, ki so potekali
v Lokalnem učnem središču Železniki
ob finančni podpori občine. Občina Železniki je omogočila tudi izvedbo tečaja šivanja, delavnico oblikovanja gline,
predavanj in praktičnega dela za zdravo
hrbtenico in delavnici o zdravilnih zeliščih in negi in oskrbi starejših.
V okviru projekta Center medgeneracijskega učenja (CMU), katerega partner je
Javni zavod Ratitovec (JZR), smo organizirali računalniški tečaj pod naslovom Na
lovu za računalniško miško, šiviljski tečaj
za drugo skupino Z nitjo povezane generacije in poslikavo gline pod naslovom
Barve generacij. Na mednarodni muzejski dan, 18. maja, smo v sodelovanju z JZR
organizirali kovaške delavnice, kjer so izučeni mojstri prikazovali in učili kovanja
žebljev. V prihodnje se bodo z udeleženci
srečevali enkrat na mesec, da bodo ti čim
bolje usvojili veščine kovaštva. Da bi vse
te trenutke na najboljši možni način ujeli
v objektiv, bomo v juniju pričeli s 15-urnim brezplačnim tečajem fotografiranja,
ki ga bo vodila odlična fotografinja Katja

Študijski krožek Rožce zdravja spod Ratitovca
Jemec. Tečaj bo potekal v sklopu projekta
CMU, ki ga financirata Evropska unija iz
Evropskega regionalnega sklada in Republika Slovenija.
Trenutno v Železnikih poteka tudi študijski krožek Rožce zdravja spod Ratitovca,
ki ga sofinancira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Udeleženci spoznavajo različna zelišča, njihovo pripravo
in uporabo, izdelke itd. Zdravilna zelišča
so spoznavali tudi ob nabiranju v naravi. Žal za nekatere programe (Hiša kot iz

škatlice, Nordijska hoja ter Med(eno)generacijsko ustvarjanje dražgoških kruhkov) ni bilo dovolj interesa, morda bo več
zanimanja jeseni, ko bodo daljši večeri.
Pobude in predloge za izobraževanja in
medgeneracijske dogodke sprejemamo
na naslov: gita.mihovec@lu-skofjaloka.si
ali po telefonu 04/506 13 20.
Vabimo tudi k vpisu v srednješolske
programe in programe NPK, ki potekajo
na Ljudski univerzi v Škofji Loki. Več na
spletni strani www.lu-skofjaloka.si.

Za starosti prijazno občino
ANA ŠUBIC
Občinski svet je konec februarja sprejel sklep o vključitvi Občine Železniki v
slovensko in svetovno mrežo starosti
prijaznih mest in občin v okviru grozda
majhnih domov. Koordinator slovenske
mreže je Inštitut Antona Trstenjaka za
gerontologijo in medgeneracijsko sožitje. Gre za program, ki v sodelovanju
z občinsko upravo in prebivalci rešuje
vprašanja in potrebe, povezane s spremenjenimi demografskimi razmerji,
in vzdržuje prijazne medgeneracijske
odnose v skupnosti. Na podlagi omenjenega sklepa je župan Anton Luznar
imenoval svet za starosti prijazno občino. Gre za 17-člansko skupino, ki jo se-

stavljajo predstavniki občinske uprave
in občinskega sveta, službe za pomoč
na domu, društva upokojencev, Karitas, Rdečega križa, šole, vrtca, Javnega
zavoda Ratitovec ... Koordinatorka sveta
je občinska svetovalka za družbene dejavnosti Martina Logar.
"Prvo srečanje skupine je bilo 15. maja pod
vodstvom Inštituta Antona Trstenjaka, s
katerim smo doslej že precej sodelovali.
Od novembra lani do februarja letos je
na občini potekal tečaj za družinske oskrbovalce, ki je bil nadpovprečno obiskan.
Jeseni načrtujemo še usposabljanje prostovoljcev za zdravo staranje in lepo medgeneracijsko sožitje. Tečaj bo brezplačen,
izvajal ga bo omenjeni inštitut pod vodstvom mag. Ksenije Ramovš in dr. Jožeta

Ramovša. Obsegal bo deset učnih srečanj
po tri ure v obdobju enega šolskega leta,
v tem času pa tečajnik preko praktičnega
socialnega učenja doseže zastavljene cilje. Prostovoljci se bodo uro na teden družili s starejšimi ljudmi, čaka jih tečaj preprečevanja padcev v starosti, ki ga bodo
nato opravili s skupino starejših ... Tečaj
je namenjen že dejavnim prostovoljcem
in organizacijam, ki si želijo v obstoječe delo vnesti nekaj novega, ter novim
prostovoljcem. Zainteresirani lahko za
prijavo pokličejo na Občino Železniki na
tel. št. 04 5 000 000," je razložila Logarjeva. Povedala je še, da se bo svet za starosti
prijazno občino jeseni ponovno sestal in
se med drugim posvetil vsebinam v načrtovanem domu starejših v Železnikih.
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Znanje – dodana vrednost podeželju
Cilj projekta je izboljšati kakovost izdelkov in omogočiti dodatni dohodek na kmetiji.
VANJA BAJD FRELIH, KGZ KRANJ
V partnerstvu z Razvojno agencijo Sora
je Kmetijsko-gozdarski zavod Kranj lani
oktobra začel izvajati projekt Znanje –
naložba v prihodnost, ki prispeva k dodani vrednosti podeželju (Znanje – dodana
vrednost podeželju), ki ga je lani potrdil
LAS Loškega pogorja. Projekt sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru PRP 2014–2020.
Cilj je izboljšati nivo znanja in kakovost
izdelkov ter s tem ustvariti možnost dodatnega dohodka na kmetiji in posledično tudi novega delovnega mesta.
V sklopu projekta so bile izvedene delavnice, skozi katere so bili predstavljeni
osnovni pogoji za opravljanje dopolnilnih dejavnosti s poudarkom na peki.
Pojasnjene so bile davčne obveznosti,
ki jih morajo izpolnjevati nosilci dejavnosti, ter možnosti trženja pridelkov in
izdelkov.
V nadaljevanju smo organizirali praktično usposabljanje na domačiji Lampreht
v Žirovskem Vrhu, kjer smo udeležencem
predstavili vsebine znanj, ki so bile povzete po katalogu standardnih strokovnih
znanj in spretnosti za izdelovalca/izdelovalko kruha, potic, peciva in testenin
na tradicionalni način in so jih izvedli
sodelavci Biotehniškega centra Naklo.
Udeleženci so bili povabljeni tudi k pri-

Priprava testa za potico
dobitvi nacionalne poklicne kvalifikacije
(NPK) za izdelovalca/izdelovalko kruha,
potic, peciva in testenin na tradicionalni način, ki dokazuje potrditev znanja in
spretnosti nosilca dejavnosti. Ob zaključenem usposabljanju smo izvedli tudi
senzorično ocenjevanje izdelkov. Za zaključek izobraževanja smo organizirali
ogled dobrih praks na domačijah, ki se
že vrsto let uspešno ukvarjajo s peko.
Skozi projekt smo posredno vzpodbudili udeležence, ki se ukvarjajo z dejavnostjo, k dvigu kvalitete in razširitvi
ponudbe izdelkov z novimi izdelki, ki
jih še ne tržijo in smo jih izdelovali na
praktičnem usposabljanju. Prav tako
smo jih povabili k medsebojnemu povezovanju, skupnemu nastopu na trgu,

trženju v javne zavode, sodelovanju s
turističnimi kmetijami, ki za izvajanje
turistične dejavnosti potrebujejo tržne
viške okoliških kmetij, ter vključitvi
svojih izdelkov v blagovno znamko Dedek Jaka in Babica Jerca. Na novo zainteresirane udeležence za peko pa smo
povabili k osebnemu svetovanju, kjer
smo se pogovorili o možnosti izvajanja
dejavnosti peke na njihovi domačiji.
V projektu so sodelovali članice društev žena, obstoječi nosilci dopolnilnih
dejavnosti peke in tudi nosilci, ki se za
dejavnost peke šele odločajo. Izobraževanja so bila zelo dobro obiskana,
udeleženci so dali pobude za nadaljnja
usposabljanja. Projekt bomo končali oktobra 2019.

Podpisovanje peticije za izredni odstrel volka
Tudi Občina Železniki ministrstvu za okolje in prostor predlaga izredni odstrel volka.
SIMON ŠUBIC
V zadnjih tednih se je na širšem območju Cerkljanske ter v vaseh pod Ratitovcem in Blegošem pojavilo več napadov
volkov na drobnico in govedo, poleg tega
so volkove večkrat opazili tudi v bližini stanovanjskih hiš in gospodarskih
objektov, zato se je Občina Železniki na
pobudo krajanov v začetku junija odločila na ministrstvo za okolje in prostor
podati vlogo za izredni odstrel volka.
Ob tem v Železnikih poteka tudi zbira-

nje podpisov pod peticijo za zmanjšanje
škod po divjadi in zvereh ter vloge za izredni in redni odstrel volkov. Podpis je
možno še do nedelje (16. junija) oddati
na občini, v vseh krajevnih skupnosti
in pri njihovih zastopnikih ter v pašnih
skupnostih Otavnik, Porezen in Blegoš.
Župan Anton Luznar je razložil, da so
na območju Občine Železniki v zadnjih
tednih zabeležili napade volkov. V maju
je volk dvakrat mesaril na pašniku v
Zgornjih Danjah in skupno pokončal
38 ovc, občani so občino obvestili tudi o

pogostem pojavljanju volka na območju
Davče, kjer je že pokončal ponija. Dodatno se na omenjenih območjih boje tudi
za varnost otrok, ki na postajališča šolskega kombija hodijo po gozdnih poteh
tudi kilometer in več.
V sredo so o problematiki divjih zveri
in škode, ki jo povzročajo, razpravljali
tudi na seji državnozborskega odbora
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
na katero so povabili tudi župana Železnikov in Gorenje vasi - Poljan Antona
Luznarja in Milana Čadeža.
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Priznanja
inovativnima
podjetjema
Podjetji Domel in Lotrič
Meroslovje sta prejemnika
letošnjih regionalnih
priznanj za inovacije.
Domelovci so prejeli zlato priznanje za razvoj PM-motorja NZ 270.
SIMON ŠUBIC, FOTO: TINA DOKL
Konec maja so v prostorih Iskratela v
Kranju podelili letošnja priznanja Regionalne zbornice Gorenjska za najboljše
inovacije. Med nagrajenimi podjetji sta
bili tudi podjetji Domel, ki so mu podelili zlato in srebrno priznanje, ter Lotrič
Meroslovje, ki je prejelo srebrno priznanje.
Domel je na letošnji natečaj Gospodarske zbornice Slovenije prijavil dve inovaciji. Ocenjevalna komisija je z zlatim
regionalnim priznanjem nagradila
PM-motor NZ 270, s katerim se bodo
jeseni potegovali tudi za priznanja na
nacionalni ravni. Kot so obrazložili, so
motorji NZ 270 svetovna novost, saj s
standardno pločevino, feritnimi magneti in ob nizki porabi materiala dosegajo 96-odstotni izkoristek, kar presega
najvišje zahteve evropske zakonodaje o
energetski učinkovitosti na tem področju. Srebrno priznanje so Domelu pode-

Razvojna ekipa podjetja Lotrič Meroslovje si je z univerzalno metodo za kalibracijo
volumetričnih meril prislužila srebrno priznanje.
lili za novo hladilno centrifugo CENTRIC
260R, podjetje Lotrič Meroslovje pa si je
srebrno priznanje prislužilo za inova-

tivno univerzalno gravimetrično metodo za kalibracijo volumetričnih meril
– ALHS celovita rešitev.

Petindvajset let
Prevčevih salonov
ANA ŠUBIC, FOTO: TINA DOKL
Saloni pohištva Prevc, katerih direktor in solastnik je Božidar
Prevc iz Dolenje vasi, so konec maja praznovali 25-letnico. V
družbi poslovnih partnerjev in drugih gostov so jo obeležili na
družabnem srečanju v znani starološki gostilni. Začetki podjetja, ki ima sedež v Dorfarjah, segajo v leto 1994, ko je Prevc v
ljubljanskem BTC-ju na pičlih šestdesetih kvadratnih metrih
odprl pohištveni salon. Podjetje danes zaposluje 13 sodelavcev in uspešno posluje na dveh lokacijah: v Salonu Žabnica
v Dorfarjah in v Alples studiu v BTC-ju. V 25 letih so prodali
za štirideset milijonov evrov pohištva. Obseg poslovanja se
jim zadnja leta povečuje za od deset do dvajset odstotkov letno. Lani so ob 2,5 milijona evrov prihodkov ustvarili petdeset tisoč evrov dobička. "Naš največji partner je že od začetka

Božidar Prevc in direktor Alplesa Velko Gortnar
Alples, smo njegov drugi največji kupec. V BTC-ju prodajamo
zgolj njegovo pohištvo, medtem ko imamo v Dorfarjah še kakovostno pohištvo drugih proizvajalcev vse od Poljske do BiH.
Največ prodamo kuhinj, ki predstavljajo skoraj polovico prodaje," je razložil Prevc.
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Jubilej čebelarstva Selške doline
Čebelarsko društvo Selška dolina in Čebelarsko društvo Železniki letos praznujeta
sto deset let organiziranega čebelarstva. Jubilej so obeležili minulo nedeljo v Osnovni
šoli Selca.
MAŠA LIKOSAR
V Selcih Na Frtici so se 22. avgusta leta 1909 zbrali napredni
čebelarji Selške doline, da bi se povezali v društvo. Dve leti
zatem so ustanovili Čebelarsko podružnico Selca, ki se je kasneje preimenovala v Čebelarsko družino, nato v Čebelarsko
društvo Selca, od leta 2005 pa deluje pod imenom Čebelarsko
društvo Selška dolina. Že zaradi velikega območja čebelarske družine Selca so čebelarji gornjega dela doline leta 1949
ustanovili novo čebelarsko družino Železniki. V obeh društvih je danes aktivnih preko osemdeset čebelarjev, pohvalijo pa se lahko z ravno toliko čebelnjaki in kar tisoč dvesto
čebeljimi družinami. Obe društvi skrbita za promocijo in
ohranjanje čebelarstva in kranjske sivke v lokalni skupnosti, veliko pozornost posvečata izobraževanju čebelarjev in
spodbujanju mladih, zato si želijo, da bi čebelarski krožek,
ki je med letoma 2012 in 2017 deloval na Osnovni šoli Selca,
ponovno oživel.
Na proslavi ob stodesetletnici čebelarstva v Selški dolini je
predsednik ČD Selška dolina Janez Thaler dejal: "Namen
združevanja čebelarjev pred sto desetimi leti je bil, da bi
skupaj lažje prišli do prepotrebne opreme in znanja, potrebnega za čebelarjenje. Tudi danes se čebelarji povezujemo s
podobnimi nameni, le da so danes materialni pogoji za čebelarjenje boljši, kar pa ne pomeni, da problemov ni. Čebele
so zaradi modernega in tržno usmerjenega kmetijstva veliko bolj ogrožene. Bolezni, predvsem varoja, so čebele pripeljale do stanja, da brez čebelarja niso več zmožne preživeti."
Ogroženost čebel je poudaril tudi predsednik ČD Železniki
Peter Veber. "Delo čebelarjev je ohranjanje populacije čebel,
prispevek čebel pa je opraševanje sadnih dreves in drugega rastlinja, kar je pomembno za slehernega občana, da se

Proslavo ob stodesetletnici organiziranega čebelarstva
v Selški dolini so oblikovali učenci OŠ Selca in Francetovi orgličarji.
/ Foto: Tina Dokl

Predsednik Čebelarske zveze Slovenije Boštjan Noč je
predsednikoma ČD Selška dolina in ČD Železniki Janezu Thalerju ter
Petru Vebru podelil plaketi Antona Janše. / Foto: Tina Dokl
lahko oskrbi s kvalitetnim medom pri domačih čebelarjih
in se razveseli sadežev na svojem vrtu. Zato je naloga nas,
čebelarjev, da skrbimo za čebele in omogočimo njeno preživetje v naravi, naloga vseh občanov pa, da skrbimo za čisto
okolje," je povedal Veber. Zbrane je nagovoril in obema čebelarskima društvoma čestital tudi župan Občine Železniki
Anton Luznar. Dejal je, da so čebele pomemben del narave,
saj so nepogrešljivi člen v verigi pridelave hrane, ker je tretjina svetovne hrane odvisna od njih in so zato nujen pogoj
za obstoj človeštva.
Ob tej priložnosti so podelili tudi priznanja. Med člani ČD
Selška dolina je priznanje Antona Janše prve stopnje prejel pokojni Jože Rihtaršič, v njegovem imenu ga je prevzela
žena Marija. Listino čebelarskega veterana so prejeli Jože
Benedik, Vinko Čemažar in Miha Gartner. Značko zvestobe
za trideset let članstva je prejel Matevž Pogačnik, za dvajset let pa Anica Lotrič, Janez Čadež, Igor Nastran in Zoran
Okorn. Med člani ČD železniki so listino čebelarskega veterana prejeli Pavle Gartner, Vencelj Demšar, Franc Rejc, Alojz
Tolar in Rado Lotrič. Proslave se je udeležil tudi predsednik
Čebelarske zveze Slovenije Boštjan Noč, ki je ČD Selška dolina in ČD Železniki podelil plaketi Antona Janše. "Čebelarji
in čebele na letošnjo čebelarjenju popolnoma nenaklonjeno
naravo nismo pripravljeni in ravno zato so tu društva, da
drug drugemu pomagamo, se krepimo in vlivamo upanje
ter energijo," je dejal Noč in še poudaril, da bi čebele morali
razglasiti za ogroženo vrsto.
Ob stodesetletnici ČD Selška dolina in ČD Železniki bo v Kulturnem domu Železniki od 26. do 30. junija na ogled tudi čebelarska razstava.
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Lovci so
praznovali
Lovska družina Sorica,
ki danes šteje 46 članov, je
praznovala šestdeset let.
ANA ŠUBIC, FOTO: MIRO PINTAR
S slovesnostjo in veselico je Lovska družina (LD) Sorica prvo junijsko nedeljo
praznovala šestdesetletnico ustanovitve. Starešina Brane Tavčar je pred navzočimi na igrišču v Sorici, med katerimi sta bila tudi podžupan Matej Šubic
in podpredsednica Zveze lovskih družin
Gorenjske Janja Lukanc, posebej poudaril pomen gospodarjenja v sožitju z
ostalimi uporabniki prostora v njihovem lovišču.

Častni član LD Sorica Janko Kejžar in
starešina Brane Tavčar
Njihovo lovišče je visokogorsko in obsega 5537 hektarov površin na območju krajevnih skupnosti (KS) Sorica in
Davča, kjer je prisotna vsa divjad, ki
jo poznamo v Sloveniji. Ena njihovih
glavnih nalog je skrb za uravnavanje
števila divjadi. Prvega jelena so, denimo, uplenili leta 1967 na Grofovem griču, danes pa skupni odstrel jelenjadi
znaša 41 glav. "Srnjad je malo v upadu,
gamsi so tudi v zavidljivem stanju, nevarnost pa predstavlja prihod gamsjih
garij, ki so že v naši bližini. Od zveri bi
omenil volka, ki se je pojavil po več kot
šestdesetih letih, njegova populacija
se iz leta v leto veča. Lovci smo lahko
veseli, da imamo lovišče s tako raznovrstno divjadjo, seveda pa moramo
gospodariti v sožitju z ostalimi uporabniki prostora, to je s kmeti, lastniki zemljišč, vendar pa moramo vedeti,

Prejemniki plaket Zveze lovskih družin Gorenjske s podpredsednico zveze Janjo Lukanc
da smo lovci LD Sorica samo koncesionarji lovišča, ki ga upravljamo, tako
da niso vse odločitve v naših rokah," je
dejal Tavčar. Dodal je, da zgledno sodelujejo tudi s KS Sorica in Davča, društvi,
podružničnima šolama, prav tako so v
dobrih odnosih s sosednjimi lovskimi
družinami.
Čeprav so v LD Sorica praznovali šestdeset let, pa ima lovstvo na tem območju še daljšo tradicijo. Lovci iz Sorice,
Davče in Raven so namreč prej delovali
v leta 1946 ustanovljeni Lovski družini
Zali Log, nakar je po razpadu državnega lovišča Triglav Bled, katerega del je
bilo tudi območje današnjega lovišča
Sorica, leta 1959 prišlo do ustanovitve
LD Sorica. Ustanovni občni zbor je bil
10. maja pri Zgagu v Podporeznu. Prvi
predsednik je bil Janez Golja, za njim
pa so se na tem položaju zvrstili še
Stanko Kejžar, Pavle Podobnik, Franc
Golija kot dolgoletni predsednik s petimi mandati in sedanji starešina Brane
Tavčar. Za potrebe lovske dejavnosti so
zgradili dve lovski koči: na Hirnu in na

Robu, upravljajo pa tudi dve hladilnici.
V Davči pri Jemcu so jo lani skupaj z lastnikom prenovili in postavili hladilno
komoro, v Sorici v gasilskem domu pa
so jo prenovili pred desetimi leti.
LD Sorica danes šteje 46 članov, članstvo jim je v zadnjih letih uspelo delno
pomladiti. Najzaslužnejšim članom so
na slovesnosti podelili priznanja. Zlati
znak Lovske zveze Slovenije (LZS) za lovske zasluge sta prejela Klemen Fojkar
in Albin Egart, znake LZS pa so prejeli:
Mohor Primožič, Urban Jemec, Tomaž
Čufer, Jure Taler, Marko Tavčar, Štefan
Trojar in Marjan Rolih. Zlato plaketo območne lovske zveze Gorenjske so
podelili Branku Tavčarju, srebrno sta
prejela Saško Peternelj in Stane Peternelj, bronasto pa Franc Grohar in Tone
Lahajnar. Janko Kejžar se je razveselil
naziva častnega člana LD Sorica, pohvale pa so prejeli Rok Tavčar, Urban
Fojkar, Simon Bernik in Aleš Peternelj.
Posebno priznanje za uspešno sodelovanje so podelili podružničnima šolama Davča in Sorica.

Na slovesnosti so nastopili učenci podružničnih šol Sorica in Davča, selški rogisti in
Škofjeloški lovski pevski zbor, povezovala pa jo je Gaja Drol.
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Prihaja praznik čipke
Od 26. do 30. junija bodo potekali 57. Čipkarski dnevi. Prinašajo pester program za vse
generacije, med drugim mednarodno strokovno konferenco, ki bo 29. junija v Sorici.
ANA ŠUBIC
Tradicionalni, že 57. Čipkarski dnevi v
Železnikih bodo tokrat potekali pod sloganom Evropske manjšine - pozabljena
dediščina, jezik in tradicija bogatijo našo
skupno evropsko kulturo. Tako se namreč
imenuje tudi evropski projekt, ki ga bodo
izvajali v času festivala, saj je Občini Železinki znova uspelo pridobiti 25 tisoč evrov
v programu Evropa za državljane. Organizatorja, Občina in Turistično društvo
Železniki, tudi letos pripravljata pester in
raznolik program za vse generacije. "Tradicija klekljanja je v Železnikih prisotna že
138 let, Čipkarske dneve pa neprekinjeno
prirejamo že 57 let. To je zgodba, na katero
smo lahko izredno ponosni. Rdeča nit projekta tudi v prihodnje ostaja čipka. Čipka,
ki nas preko celega leta povezuje na različnih dogodkih in ki jo vselej vtkemo v delo
Turističnega društva Železniki," je poudaril
njegov predsednik Tomaž Weiffenbach.
Za uvod v Čipkarske dneve bodo 26. junija pripravili strokovno ekskurzijo z
ogledom primerov dobrih praks na Kočevskem. "Občina Kočevje je lani dobila
prestižno nagrado zlati kamen. Imamo
sprejem pri županu, pregledali bomo njihove razvojne projekte ter obiskali Društvo Kočevarjev staroselcev v Dolenjskih
Toplicah. Seznanili se bomo s kočevarskimi poselitvami vasi Laze in izselitvijo
Kočevarjev v zimi 1941/1942, kočevarskimi migracijami ..." je napovedala vodja
evropskega projekta Andreja Megušar.

NA OGLED TUDI NAVIJALCI KLEKLJEV
Slovesno odprtje 57. Čipkarskih dnevov
bo 27. junija ob 19. uri v Kulturnem domu
Železniki, slavnostna govornica bo kulturna publicistka in zbirateljica ljudskega
izročila prof. Dušica Kunaver. Odprli bodo
tudi številne razstave. V kulturnem domu
bodo razstavljali Čipkarska šola Železniki, klekljarice z Vrhnike in iz Naklega, Čebelarsko društvo Železniki, Studio Zibka,
Damjana Kaplja in Mojca Tolar pa bosta
na ogled postavili vezenine. V Galeriji Muzeja Železniki se bodo predstavile domače
mojstrice klekljanja, v Špendalovi hiši pa
bo Martin Pintar pripravil zanimivo razstavo navijalcev klekljev. S Čipkarskimi

Predsednik TD Železniki Tomaž Weiffenbach in vodja evropskega projekta Andreja Megušar
dnevi bosta znova sovpadala slavnostna
akademija ob občinskem prazniku, ki bo
28. junija ob 20. uri v Športni dvorani Železniki, in dvodnevni Rally Železniki.

ko," je dejala Megušarjeva. Iz Železnikov
bo sicer organiziran brezplačen prevoz v
Sorico in nazaj, potrebne so predhodne
prijave na tel. št. 031 876 535.

MEDNARODNA KONFERENCA
Z UGLEDNIMI PREDAVATELJI

NAJBOLJ PESTRA ZADNJA DNEVA

V soboto, 29. junija, od 9. ure dalje bo v
Groharjevi dvorani v Sorici mednarodna
strokovna konferenca na temo evropskih
manjšin. Sogovorniki bodo prof. dr. Dejan Valentinčič, strokovnjak za sodobne
migracijske tokove in manjšinsko pravo,
dr. Valentin Inzko in Nanti Olip iz Narodnega sveta koroških Slovencev, poslanca Državnega zbora na Madžarskem Imre
Ritter, odgovoren za nemške manjšine na
Madžarskem, in Erika Koles Kiss, zadolžena za slovensko manjšino na Madžarskem, dr. Andrej Fink, Stane Revinšek iz
Belgije in dr. Miha Markelj iz Železnikov,
veliki poznavalec zgodovinskih povezav
med občinama Innichen in Železniki ...
"Ponosni smo, da nam je uspelo pripeljati tako ugledne goste in strokovnjake
v našo občino. Povezovali bomo vse naše
manjšine z vsemi sosednjimi državami,
celo nemške manjšine v Sloveniji in na
Madžarskem in Slovence v Belgiji in Argentini. Še posebej pa smo veseli, da se
je vabilu odzval tudi visoki predstavnik
Evropske unije in predsednik Narodnega
sveta koroških Slovencev dr. Valentin Inz-

Sobotno popoldne v Železnikih bo že po
tradiciji v znamenju nogometne tekme
ledik : oženjeni v Njivici in otroškega živ
žava pred plavžem. Predstavili bodo tudi
star običaj pobiranje kranceljnov. Zvečer
bo pred plavžem možno prisluhniti pihalnemu orkestru, sledili bodo še nastop
domače zasedbe 3=pjančki in veselica s
skupino Zvita feltna.
Najbolj pester bo kot običajno zadnji dan
Čipkarskih dnevov. V nedeljo, 30. junija,
bo že od 10. ure dalje v starem delu Železnikov predstavitev domačih obrti in
tržnica, v lovskem domu si bo možno
ogledati razstavo in poskusiti divjačinski
golaž. Na različnih lokacijah v starem
delu mesta bodo nastopili učenci glasbene šole, potekalo bo tudi klekljanje na
prostem. Opoldne se bodo pred plavžem
zavrtele folklorne skupine, ob 13. uri pa
se obeta nastop pihalnih orkestrov ob
40-letnici Pihalnega orkestra Alples Železniki. Vrhunec bo ob 15. uri, ko se bo pred
plavžem začelo vseslovensko tekmovanje
otrok in odraslih v klekljanju, kasneje pa
bo za dobro vzdušje skrbel Ansambel Saša
Avsenika.
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Klekljali neprekinjeno štiriindvajset ur
S prireditvijo 24 ur klekljanja in domačih obrti so v Železnikih napovedali osrednjo
prireditev, Čipkarske dneve.
DANICA ZAVRL ŽLEBIR
Turistično društvo Železniki je že četrtič pripravilo dogodek 24
ur klekljanja in domačih obrti v Železnikih. Šestdeset mojstric
in mojstrov se je zvrstilo ob punklju, na katerem je nastajal
skupni vzorec. Vsak je klekljal nekaj časa, nato pa mesto prepustil naslednjemu in tako je potekalo vseh 24 ur. Poleg odraslih mojstrov in mojstric so sodelovali tudi učenci Čipkarske
šole Železniki (letos jih v matični in podružničnih šolah ure
klekljanja obiskuje 130). Letošnja novost je bilo klekljanje najosnovnejšega vzorca, kitice, na posebnem punklju, kjer so se pogumno izkazali tudi moški. Ob tej priložnosti so razstavili tudi
izdelke, ki so nastali na dosedanjih treh 24 urah klekljanja.
Vsako leto želijo dogodek popestriti s čim novim, je povedal
predsednik TD Železniki Tomaž Weiffenbach. Stalnica pa je
prikaz starih obrti. Iz TD Davča, ki šteje 42 članov, od tega 14
mladih, so prišli pokazat obdelavo lanu. Devetdesetletni Janez Primožič je predstavil vrtanje lesenih vodovodnih cevi, s
čimer se je ukvarjal že njegov stari oče. Voda je po lesenih ceveh tekla še v šestdesetih letih, je povedal Janez, ki to veščino
obvlada že od otroških let. Zdravko Markelj iz Bukoviščice je
pletel košare in koše, Francka Megušar iz iste vasi pa pred-

Janez Primožič je ob predstavitvi starih obrti prikazal, kako so včasih
vrtali lesene vodovodne cevi. / Foto: Tina Dokl
tudi spodbudili, naj za razstavo ob bližnjih Čipkarskih dnevih
(potekali bodo od 26. do 30. junija) po domačih podstrehah
pobrskajo za navijalci klekljev. Nekaj posameznih so že pokazali na prireditvi 24 ur klekljanja in domačih obrti.

Razstava čipk v Bratislavi
VITA DOLENC

Ob punklju so se zvrstile tudi učenke Čipkarske šole Železniki
/ Foto: Tina Dokl
pražnike iz koruznega ličja. Mojstrica medenega peciva Cirila
Šmid na prireditvi sodeluje od začetka, tudi tokrat je razstavila medene kruhke. Včasih se jim je reklo mali kruhek ali
nunski lect, ker so ga izdelovale nune, pozneje pa so se s peko
začele ukvarjati tudi gospodinje. V Dražgošah, po katerih se
imenujejo dražgoški kruhki, so se ženske, ki so ostale same,
s peko tudi preživljale. Iz Škofje Loke je prišel Nejc Jemc iz
Čipk Mojca z orjaškim punkljem, na katerem so se prav tako
lahko preizkusili mojstri čipkarske veščine. Vmes so si krajšali čas tudi z igranjem starih družabnih iger pod okriljem
Javnega zavoda Ratitovec: mlinom, marjanco, frtavkanjem
... Predsednik Tomaž Weiffenbach pravi, da so se ob njih v
poznih nočnih urah razživeli tudi odrasli. Letos so domačine

Po uspešni razstavi naših unikatnih čipk v kraju Pezinok na Slovaškem smo v ponedeljek, 13. maja, prenesli razstavo še na slovensko veleposlaništvo v Bratislavi, kjer so postavljene na ogled
mesec dni. Na veleposlaništvu so nas prijazno sprejeli in nam nudili pomoč pri pripravi razstave. Na odprtju razstave je bilo veliko
obiskovalcev, zbrane pa sta pozdravila namestnica veleposlanika
gospa Mateja Kobav in predsednik Turističnega društva Železniki Tomaž Weiffenbach. Naslednji dan so nas gostili na filozofski
fakulteti v Bratislavi, kjer smo tujim študentom ob zaključku semestra pri učni uri Slovenski jezik in slovenska kultura predstavili
naše kraje, tradicijo klekljanja in dodali praktični prikaz klekljanja.
Prijetno jih je bilo opazovati, ko so tudi sami prijeli za kleklje in se
poskusili v tej lepi obrti.
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Pasijonski večer v Selcih
Ob dvajseti obletnici ponovne uprizoritve Škofjeloškega pasijona smo 12. aprila
v Krekovi dvorani organizirali Pasijonski večer.
ANDREJA MEGUŠAR
Že daljnega leta 1997 je zavel pasijonski
veter prav iz selške župnije, ko je rojak,
danes p. Marjan Kokalj režiral Krekovo ljudsko igro na prostem Turški križ.
Sodelovali so številni igralci iz Selške
doline, kakšna je njegova dediščina, pa
smo spoznali, ko smo obeleževali stoto
obletnico Krekove smrti. Tako je bil leta
1999 v režiji Selčana p. Marjana Kokalja
uprizorjen Škofjeloški pasijon – "živa
mojstrovina našega naroda".
V organizaciji Pasijonskega vetra smo
aprila v Selcih gostili mlade pasijonce iz Preddvora, iz dramske skupine
Getsemani, ki so že drugo leto zapored
pripravili pasijon. V uvodnem pozdravu
je podžupan Matej Šubic izrazil veliko
veselje, da je lahko kot igralec sodeloval

Pihalni orkester
praznuje
štiridesetletnico
Pihalni orkester Alples Železniki bo v okviru Čipkarskih dnevov praznoval štiridesetletnico delovanja. "V goste smo povabili
pobrateni orkester Limena glazba Lepoglava, s katerim bomo v soboto, 29. junija,
ob 20. uri pred plavžem pripravili skupni
koncert. Predstavili se bomo z raznolikim
programom," je napovedal predsednik orkestra Matic Prevc. V nedeljo, 30. junija, se
jim bodo pridružili še godbeniki iz Gorij in
Kranja. Ob 13. in 14. uri bodo izvedli parado
skozi Železnike, ki ji bo sledil še krajši nastop orkestrov pred plavžem.

S Pasijonskega večera v Selcih
pri vseh uprizoritvah Škofjeloškega pasijona. Velik izziv bo za pasijonce že šesta uprizoritev leta 2021, ko bo procesija
praznovala tristoletnico. Številni selški
pasijonci sodelujejo pri uprizoritvi Škofjeloškega pasijona in brez tega sodelovanja bi bil tak projekt težko izveden,
priznava tudi p. Marjan Kokalj.
Na Pasijonskem večeru so bili predstavljeni tudi Pasijonski doneski 14/2019, ki
jih je letos uredila Helena Janežič. Dragocen doprinos predstavljata prispevka
dr. Janeza Juhanta in p. Marjana Kokalja, ki sta že sodelovala tudi na Krekovih
večerih v Selcih. Druga polovica Pasijonskih doneskov se razgleda po lanskoletnem bogatem pasijonskem dogajanju
na Loškem in celo na drugih celinah.
Skoznjo še posebej močno veje Pasijon-

ski veter, gibanje, ki povezuje vse slovenske pasijonce. Leta 2017 so se pasijonci Škofjeloškega pasijona povezali s
pasijonci iz Ribnice, Preddvora in Štepanje vasi. Tako je zaživelo samostojno gibanje Pasijonski veter, ki neguje duhovno bogastvo in sporočilnost pasijona.
Sedež ima v škofjeloškem Kapucinskem
samostanu, ki je tudi duhovni steber
pasijona. Od leta 2018 je tudi polnopravni član mednarodnega združenja Europassion (več kot devetdeset pasijonskih
mest iz vseh evropskih držav). Na letošnjem kongresu Europassiona, ki je potekal letos maja v francoskem Tullinu
blizu Grenobla, sta bila v enajstčlansko
predsedstvo izvoljena tudi člana Pasijonskega vetra Andreja Megušar in Aleksander Igličar.

Mamicam čestitamo!
Rodile so: Mojca Čemažar iz Potoka Hano, Špela Tolar iz Kališ Erazma, Anja Tolar iz Železnikov Eli, Sabina Benedik s Studena Aljaža, Mateja Gasser iz Zabrda Anuško, Lea Sadar z
Rudna Gašperja, Jelena Soldat iz Železnikov Matica, Maja Tomaševič iz Železnikov Bineta,
Andreja Božič iz Davče Matica in Sabina Jeram iz Železnikov Tajo.
Podatke smo s privoljenjem staršev zbrali na podlagi vlog za dodelitev prispevka ob rojstvu otroka. Seznam vseh novorojencev je tako lahko še daljši, čestitke in dobre želje pa izrekamo tudi mamicam, katerih imena tu niso zapisana.

Martina Logar, svetovalka za družbene dejavnosti, Občina Železniki
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Ob jubileju Innichena darovali svečo
Delegacija Občine Železniki je bila na praznovanju 1250-letnice Innichena deležna
toplega sprejema. Za uvod v slovesno mašo je v farni cerkvi ob navzočnosti
pomembnih gostov po zgledu tirolskih prednikov darovala svečo.
ANA ŠUBIC, FOTO: ARHIV OBČINE INNICHEN
Na Občini Železniki so se že marca razveselili uradnega vabila
iz italijanskega Innichena na osrednje praznovanje 1250-letnice tega južnotirolskega mesta, s katerim spletajo vse tesnejše
vezi. Prvi junijski konec tedna se je tja odpravila štiričlanska
delegacija, ki so jo sestavljali župan Anton Luznar s soprogo
ter člana županove komisije za mednarodno sodelovanje: dr.
Miha Markelj, raziskovalec in poznavalec zgodovinskih povezav med Sorico in Innichenom, ter Soričan Boris Jensterle.
"Že ob prihodu so nas zelo lepo sprejeli. Na sobotni glavni prireditvi sta nas v pozdravnih nagovorih omenila tako županja
Innichena kot deželni glavar Južne Tirolske in povedala, da
prihajamo z območij, ki so jih poselili nekdanji prebivalci Innichena," je razložil župan Luznar.
Innichen je bil prvič pisno omenjen v darilni listini bavarskega vojvode Tasila III. iz leta 769, ko je tamkajšnje ozemlje
podaril freisinškim škofom, dobrih dvesto let kasneje pa jim
je nemški cesar Oton II. podelil še škofjeloško ozemlje. Kot je
razložil Markelj, so freisinški škofje v 13. stoletju prebivalce
Innichena začeli naseljevati v Sorico in okolico, zaradi česar
imajo v podratitovških vaseh tirolske korenine.
Omenjene zgodovinske povezave, o katerih v Innichenu še pred
nekaj leti niso vedeli kaj dosti, so bile tokrat posebej izpostavljene v sklopu slovesne svete maše v samostanski cerkvi, kjer
je delegacija iz Železnikov darovala svečo – tako kot so to že stoletja prej počeli Soričani, ki so vsake tri leta romali v kraj svojih
prednikov. "V procesiji smo se skupaj s škofom iz Freisinga, ki
je daroval mašo, in dekanom iz Innichena sprehodili pred oltar, kjer smo prižgali svečo. V nagovoru smo poleg historičnih
povezav izpostavili tudi željo po nadaljnjem uspešnem prijateljskem sodelovanju. Med navzočimi so bili tudi pomembni

Dr. Miha Markelj, županja Innichena Rosmarie Burgmann, pomožni
škof iz Freisinga Berenhard Hasselberger, Boris Jensterle ter župan
Anton Luznar s soprogo Majdo
gosti: že omenjeni deželni glavar ter predstavniki nadobčine
iz Freisinga, Innichena ter sosednjih občin v Italiji in Avstriji.
Prisotnih je bilo tudi veliko število domačinov, ki smo jih lahko
nagovorili, kar nas še posebej veseli," je dejal Markelj.
Županja Innichena Rosmarie Burgmann se je delegaciji iz
Železnikov zahvalila za obisk tudi na kasnejšem družabnem
dogajanju po maši, ki so ga pripravili predstavniki iz Freisinga. Župan Luznar ji je ob tej priložnosti poklonil klekljano
čipko ter jo povabil k vnovičnemu obisku Sorice in občine Železniki. Markelj je še povedal, da so se možnosti nadaljnjega
sodelovanja dotaknili tudi z referentko za kulturne dejavnosti na občini Innichen, s katero so vzpostavili stik ob tokratnem obisku, s katerim so bili nadvse zadovoljni.

Pomoč na domu vse bolj iskana
Lani je bilo v vseh štirih občinah na Škofjeloškem v storitev pomoči
na domu, ki jo izvaja Center slepih, slabovidnih in starejših (CSS)
Škofja Loka, vključenih 163 uporabnikov oz. osemnajst več kot predlani. V občini Železniki je število uporabnikov s predlanskih 24 lani
naraslo na trideset, je razvidno iz poročila CSS Škofja Loka, s katerim so se na aprilski seji seznanili tudi občinski svetniki. Povprečno
število uporabnikov iz občine Železniki je bilo lani dvajset, predlani
jih je bilo devetnajst, v predhodnih dveh letih pa 13 in devet. Pomoč
na domu omogočajo ob delavnikih med 7. in 15. uro. Oskrbovalke
največkrat pomagajo pri temeljnih dnevnih opravilih, gospodinjski
pomoči in ohranjanju socialnih stikov. Občinski svetniki so dali tudi
soglasje k novi ceni storitve, ki jo je na podlagi pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev predlagal CSS
Škofja Loka. Ekonomska cena za uro pomoči se je zvišala za dober
evro na 21,78 evra na uro, cena za uporabnika pa ostaja pet evrov.

ORGANIZACIJA IN IZVEDBA
POGREBNIH STORITEV
Navček d.o.o. Visoko 140, 4212 Visoko

24 ur na dan

041 628 940
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Zgodbe muzejskih predmetov:
Fužinarska blagajna
IME PREDMETA:
Fužinarska blagajna, inv. št. ŽE 4
OPIS PREDMETA
1. material in tehnika: kovano železo
2. leto prihoda v muzej: 1966
3. mere: 66 x 66 x 129
Z letošnjimi muzejskimi dogodki obeležujemo petdeset let od ustanovitve
Muzeja Železniki in štirideset let Muzejskega društva Železniki. Naj bo tudi
predstavitev muzejskih predmetov v
letošnjem letu vezana na muzejske začetke.
Na začetku inventarne knjige je pod ŽE
4 zapis: Fužinarska železna blagajna.
Izdelana je iz kovanega železa. Ima tri
ključavnice, od katerih sta dve na vratih

blagajne, tretja pa skrita na levi strani.
Ohranjena je zelo dobro.
Člani pododbora Železniki Muzejskega
društva Škofja Loka, ki so pripravljali
muzejske zbirke v Plavčevi hiši, so jo
odkupili od podjetja Dom oprema za
štiristo novih dinarjev. Tudi po prihodu v muzej je ohranila vlogo blagajne.
Stala je v vhodni sobi ob reliefu. V njej
so hranili denar od vstopnin in prodaje
spominkov. Sedaj je v prostoru TIC-a in
muzejske trgovine, nima pa več vloge
hrambe vrednejših predmetov.
O zgodovini te blagajne ni veliko znanega. Po pripovedovanju velja, da so jo
našli v Sori. Kdo jo je uporabljal? Kaj vse
je hranil v njej? V kateri hiši? Kako in
zakaj je pristala v Sori? Kdo jo je našel?
Kdaj so jo potegnili iz struge? Ta predmet je eden tistih, o katerem lahko postavimo več vprašanj, kot podamo odgovorov.

Foto: Katja Mohorič Bonča

KATJA MOHORIČ BONČA,
MUZEJ ŽELEZNIKI

Na muzejsko noč uprizoritev Hoje na plavž
ANA ŠUBIC
FOTO: KATJA MOHORIČ BONČA
Poletni muzejski noči, ki bo v soboto, 15.
junija, se pridružuje tudi Muzej Železniki.
Med 20. in 24. uro bo večer odprtih vrat,

letošnja posebnost pa bo igra na prostem
Hoja na plavž, prirejena po istoimenski
baladi Friedricha Schillerja. Gre za projekt
Katje Mohorič Bonča iz Muzeja Železniki,
ki je k sodelovanju povabila KUD France
Koblar, z idejami pa sodeluje še Tina Bon-

Z vaje pred premiero, ki bo v soboto, 15. junija, ob 20.30 pred plavžem. Vstop bo prost.

ča. Osmerica igralcev bo igro uprizorila ob
20.30 pred plavžem. Ponovitev ne načrtujejo. "Zgodba se dogaja v fužinarskem kraju. Škodoželjen lovec namigne knezu, da
se njegova žena spogleduje s hlapcem. Odvije se zgodba, v kateri se bo izkazalo, ali
ima prav. Mislim, da bo cel ambient pred
plavžem naredil zadevo še bolj privlačno, saj se ključni deli te zgodbe odvijejo
prav ob plavžu," je poudarila Katja Mohorič Bonča. O uprizoritvi predstave je sicer
razmišljala že dalj časa. V muzeju imajo
namreč tudi sliko večjega formata, ki jo
je naslikal Miligoj Dominko po originalu
Jurija Šubica in prikazuje prizor iz Schillerjeve balade Hoja na plavž, napisane leta
1797. Dominko je sliko naslikal leta 1968 po
naročilu članov muzejskega društva, ki
so pripravljali muzejsko zbirko v Plavčevi
hiši. "Slika je bila del prikaza železarstva.
Ljudem pade v oči, pa čeprav ni več razstavljena v zbirki, ampak je v muzejski pisarni. Verjetno od tu izvira ideja, da bi balado
priredili za dramsko izvedbo," je pojasnila
Katja Mohorič Bonča. S predstavo bodo
obenem obeležili 50-letnico muzeja in
40-letnico muzejskega društva.
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Po poti starodobnih železarjev
Muzejsko društvo je konec maja pripravilo voden ogled arheološkega najdišča Štalca.
ANA ŠUBIC
Pohod na Štalco, 640 metrov visok hrib nad Češnjico, je vodil član Muzejskega društva Železniki Andrej Bogataj, ki je
skupaj z bratom Francijem Bogatajem še posebej zaslužen
za raziskovanje nekdanjega življenja in železarstva na Štalci.
Leta 2011 sta na vrhu Štalce odkrila lepo ohranjene fragmente
keramike, ki so jo arheologi umestili v halštatsko dobo. Leta
2015 so izvedli še sondiranje, pri katerem so prav tako našli
ostanke keramike pa tudi žlindro, utež in zoglenele tramove.
Datumska analiza tramov je pokazala na starost med 400 in
600 let pred našim štetjem, kar je potrdilo predvidevanja, da
se je železarstvo v Selški dolini dogajalo že pred 2500 leti.
Pohodniki so se na Štalco odpravili po stari kališki poti. Vmes
so naredili več zanimivih postankov, med drugim ob nahajališču kremena, ki so ga železarji nekoč uporabljali kot dodatek ob taljenju železove rude, in umetno narejenem nasipu.
Na tem območju jeseni v sodelovanju s Filozofsko fakulteto
načrtujejo geofizikalno analizo, ki meri magnetna območja
površine tal, s čimer bi lahko odkrili lokacije talilnih peči in
spodbudili nadaljnje raziskave, je razložil Bogataj. Pot je udeležence vodila tudi mimo nahajališča ilovice, ki so jo uporabljali za gradnjo peči.
Na pobočju nekdanjega železarjenja so pohodniki spoznali
različne vrste žlindre, na vrhu pa številne umetno narejene
terase, ki so nekoč tvorile poselitveno območje. Bogataj je po-

Udeleženci ogleda na pobočju železarjenja, kjer so nekoč stale
talilne peči.
hodnikom pokazal tudi, kje sta z bratom leta 2011 našla prvo
keramiko – ob robu jame, ki jo je naredilo padlo drevo, nakar
sta našla še svitke za podstavljanje posod, šobo za vpihavanje
zraka v peč in sulično kopito, kar je vodilo k izkopu že omenjene sonde. Udeleženci so izvedeli še mnoge druge zanimivosti, povezane z železarsko naselbino na Štalci in tudi bližnjimi kraji. V muzejskem društvu si želijo, da bi pot sčasoma
tudi označili in opremili z opisi zanimivih lokacij.

Vabilo na ogled taljenja po dva tisoč petsto
let starem postopku
ANDREJ BOGATAJ, FOTO: MINCA RIHTARŠIČ
Tudi letos bodo v Stari Fužini v Bohinju potekali Fužinarski
dnevi, na katerih bodo različne ekipe poskušale pridobiti kovno železo tako, kakor so to delali nekoč v talilnih pečeh iz ilovice. Tudi naša letos številčno močnejša ekipa iz Muzejskega
društva Železniki se bo udeležila prireditve. Lanski rezultati
našega taljenja so bili vsekakor spodbudni, tako da bomo letos poskusili z nekaterimi novimi prijemi. Zgradili bomo dve
peči. V prvi bomo poskusili s taljenjem železove rude bobovca
tako, kakor pred 2500 leti na Štalci, druga peč pa bo nekoliko
večja in bomo poskusili dobiti tudi večjega volka.
Prireditev se bo odvijala dva dni. V petek, 21. junija, dopoldne
bodo potekala predavanja, popoldne pa se bodo gradile peči in
pripravljala ruda. V soboto, 22. junija, dopoldne se bodo peči
sušile, popoldne pa se bo talilo železo. Zvečer, ko bo taljenje
končano, se bodo iz peči potegnili volkovi – skupek žarečega železa in žlindre. To je prizor, ki ga čakamo ves dan in je
posebej vreden ogleda. Nekateri jih bodo tudi takoj očistili in
prekovali. Ocenili bomo tudi uspešnost postopka, saj vsaka
ekipa tali na svoj način.

Taljenje leta 2018
S svojim poskusom taljenja bomo razširili svoje vedenje o
starodavnih postopkih. Predvidevamo, da bomo postopek taljenja ponovili tudi v avgustu v Železnikih.
Pridite spodbujat našo ekipo. Se vidimo v Bohinju.
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Srečanje Komisije za delo na področju Rupnikove
linije in rapalske meje z župani sosednjih občin
NATAŠA HABJAN
JAVNI ZAVOD RATITOVEC
Pred dobrim letom je strokovni svet za
turizem imenoval projektno skupino, ki
je začela preučevati Rupnikovo linijo in
rapalsko mejo na območju občine. Od decembra dalje ta skupina deluje pod okriljem občine kot Komisija za delo na področju Rupnikove linije in rapalske meje.
Predsednik komisije je direktor Javnega
zavoda Ratitovec Gregor Habjan, ostali člani pa so še: Vincencij Demšar, Polona Golija, Janez Habjan, Nataša Habjan, Marjan
Krajnik, Lojze Lotrič, Ana Martinčič, Bojan
Rihtaršič in Tomaž Weiffenbach.
V tem času smo začeli popisovati objekte, povezane s tovrstno tematiko, se odpravili na teren in nekatere stvari tudi
v živo pogledali, okvirno začrtali poti, ki
jih želimo v prihodnje umestiti v prostor, skupaj z Zgodovinskim društvom
Rapalska meja pripravili srečanje na
Zalem Logu, v začetku maja pa smo se
srečali z župani sosednjih občin.
Že na samem začetku delovanja smo
ugotovili, da se moramo povezati s sosednjimi občinami, saj so tako objekti
Rupnikove linije in rapalske meje kot
poti v več občinah. Prav zato smo v začetku maja na srečanje povabili župane
sosednjih občin. V Sorici so bili poleg
članov komisije prisotni še domači župan mag. Anton Luznar, župan Občine
Bohinj Jože Sodja, župan Občine Gorenja
vas - Poljane Milan Čadež, župan Občine
Tolmin Uroš Brežan, predsednik Zgodovinskega društva Rapalska meja Grega

Konjeniška prireditev
v Dolenji vasi
V nedeljo, 16. junija, po 13. uri bo v Dolenji
vasi tradicionalna konjeniška prireditev.
Kot napovedujejo organizatorji iz Konjeniškega kluba Ratitovec, bo tudi letos postregla s pestrim dogajanjem. Tekmovalci se
bodo pomerili v šestih kategorijah. Potekal
bo tudi pester spremljevalni program: kantri ples, predstavitev vestern jahanja, star
običaj basanje rjuh, za otroke pripravljajo
šolo jahanja, kotiček z delavnicami in malimi živalmi ... Po prireditvi bo veselica z
ansamblom Galop.

Majsko srečanje v Sorici: člani komisije z župani Bohinja, Tolmina, Gorenje vasi - Poljan in
Železnikov ter predsednikom Zgodovinskega društva Rapalska meja
Žorž in svetovalec za komunalno infrastrukturo na Občini Bohinj Jaka Medja.
Bojan Rihtaršič je pripravil kratko predstavitev dela in načrtovanih tematskih
poti. Na področju Soriške planine smo
začrtali eno pot, druga naj bi bila okoli Ratitovca, tretja okoli Zalega Loga, tri
zaokrožene poti pa naj bi bile na relaciji
Potok–Blegoš. Vse te tematske poti bi bile
med seboj povezane, hkrati pa bi se navezovale tudi na poti v sosednjih občinah.
Najprej želimo nadaljevati urejanje in
označevanje poti po Soriški planini, ki dejansko že obstaja. Veliko so na tem področju naredili že v Turističnem centru Soriška planina. Prav tako je že urejena pot
okoli Zalega Loga, ki jo ureja tamkajšnje
Kulturno in turistično društvo Zali Log
in vodi tudi mimo nastajajočega parka
s protitankovskimi ovirami pri davškem
mostu. Poti po Soriški planini in Ratitovcu in tudi okoli Blegoša ležijo na mejah
različnih občin. Prav zato smo povabili v
goste župane, da jih seznanimo s svojim
delom in idejami ter jih povprašamo, kakšne so njihove izkušnje na tem področju
in ne nazadnje ali so pripravljeni sodelovati pri teh projektih.
Po pogovoru z gosti lahko sklenemo, da
je bilo prav, da smo se odločili za to srečanje. Župani so z nami delili izkušnje na
svojih območjih. In kar je najpomembnejše – podprli so naše ideje in so pripravljeni
sodelovati pri urejanju poti. Poudarili pa
so, da moramo biti zelo previdni, na ka-

kšen način bomo to zgodbo predstavili, saj
gre za občutljivo temo. Koordinacijo med
občinami bo prevzelo Zgodovinsko društvo Rapalska meja, ki ima že izkušnje na
tem področju. Hkrati nam bodo v društvu
pomagali z literaturo in nudili vse informacije, ki jih že imajo za naše območje.
Pomembna je tudi celostna podoba poti
in oznak ob teh poteh. Za Rupnikovo linijo
bomo uporabili logotip, ki ga uporabljajo v
občini Gorenja vas - Poljane, medtem ko
enotnega logotipa za alpski zid in rapalsko
mejo, ki bi ga že uporabljali na drugih območjih, še ni, zato bo treba poiskati rešitev.
Komisija se je v začetku junija ponovno
sestala in naredila evalvacijo srečanja
z župani, ki ga je ocenila kot uspešno. V
polni meri se bodo aktivnosti nadaljevale v septembru. Na tej seji pa se nam je
pridružil Peter Simončič iz podjetja Panorama, ki se ukvarja z izdelavo panoramskih kart in aplikacijo Pan map. Ta
aplikacija prikazuje obogateno resničnost in je nadgradnja panoramskih kart.
Tako aplikacijo nameravajo skupaj s TC
Soriška planina postaviti na Soriški planini. Izdelali so že zimsko in letno panoramsko karto območja, sedaj pa bodo letno karto nadgradili s to aplikacijo, ki bo
prikazovala točke, fotografije, posnetke
in opise poti po rapalski meji, ki poteka
po Soriški planini. Tako si bo obiskovalec
aplikacijo naložil, skeniral zemljevid in
z virtualnim vodičem odšel po poteh rapalske meje.
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Pestri poletni meseci
Prenova savn. Aktivno varstvo za otroke
tudi letos.
JAVNI ZAVOD RATITOVEC
Poletje je pred vrati. To je tudi čas za razne prenove in obnove. Tako se mimo bazena že gradi povezovalna cesta, ki
onemogoča običajen dostop do bazena in bifeja. Vstop v ta dva
objekta je začasno skozi teraso bifeja. Prenovljene bodo tudi
savne in prostori za prhanje, zato bo bazen med poletnimi
počitnicami zaprt. Kljub gradnji vabljeni v bife na bazen, na
klepet, druženje in sladoledno osvežitev.

Učenje kovanja v okviru medgeneracijskega projekta, ki ga izvajamo
skupaj z Ljudsko univerzo Škofja Loka

ŠPORT
Pozimi je športna dvorana polno zasedena, poleti pa se dejavnosti prenesejo na prosto v športni park. Vabljeni na igrišča, kjer ob predhodni rezervaciji lahko igrate tudi odbojko na
mivki. Sistem rezervacij za teniško igrišče in odbojko ostaja
tak kot preteklo leto, izkoristite poletje in si privoščite partijo
tenisa s prijatelji in znanci.
Tudi letos smo za člane Združenja multiple skleroze Slovenije izvedli tekmovanje v plavanju in jih gostili na družabnem srečanju.
V okviru Čipkarskih dnevov pripravljamo tri tekmovanja za
zlato čipko: turnir v tenisu, pikadu in odbojki na mivki. Načrtujemo že osme Igre JZR, ki se bodo začele v začetku septembra. Igre JZR so se že dodobra uveljavile. Sistem točkovanja
poznate in tudi letos se boste v različnih disciplinah pomerili
tako posamezno kot ekipno, točke pa boste zbirali tudi za svoj
kraj. Podrobnosti bodo objavljene na spletni strani JZR.

KULTURA
Mednarodni muzejski dan 18. maj smo obeležili z dnevom odprtih vrat, s kovanjem fužinarskih bonov in s prikazom kovanja.
V galeriji Muzeja Železniki je do sredine junija slike razstavljal
Stane Zgaga. Muzeji v juniju obeležujemo še Poletno muzejsko
noč. Tretjo junijsko soboto se bo muzejski program v Železnikih
odvijal v muzeju in na trgu pred plavžem. V izvedbi igralcev KUD
France Koblar bo pred plavžem na ogled predstava Hoja na plavž,
prirejena po istoimenski baladi Friedricha Schillerja. Večerni
obisk muzeja je svojevrstno doživetje, tako da lepo vabljeni.

TURIZEM
V Selški dolini se veliko dogaja, sploh v pomladnem in poletnem času. Letos več društev praznuje okrogle obletnice. Sto
deset let delovanja sta že obeležila Čebelarsko društvo Selška
dolina in Čebelarsko društvo Železniki, šestdeset let delovanja je praznovalo Rokometno društvo Alples, prav tako šestdeset let obeležuje Lovska družina Sorica, petdeset let odprtja
bo zabeležil Muzej Železniki, Muzejsko društvo Železniki pa
štirideset let delovanja, Pihalni orkester Alples štirideset let,
trideset let Športno društvo Dražgoše ter deset let delovanja
Kulturno in turistično društvo Zali Log.
Udeležiti se je možno tudi raznih organiziranih pohodov, kulturnih programov in zabav z ansambli. Zelo odmeven je bil
operni koncert Toneta Habjana iz Dražgoš, ki je v goste povabil tudi domačina Janeza Lotriča in Ireno Yebuah Tiran.

Tekmovanje v plavanju članov Združenja multiple skleroze Slovenije
Konec junija bodo v Železnikih kar trije dogodki, ki bodo pripeljali
udeležence in obiskovalce tudi iz tujine. Klub jadralnih padalcev
Krokar prireja tekmovanje z jadralnimi padali Ratitovec open
2019, Športno društvo Omikron šesti Rally Železniki, Turistično
društvo Železniki pa 57. Čipkarske dneve. Ti bodo potekali od 26.
do 30. junija v okviru projekta Evropa za državljane; Evropske
manjšine – pozabljena dediščina, jezik in tradicija bogatijo našo
skupno evropsko kulturo. Zvrstila se bo vrsta dogodkov: ekskurzija na Kočevsko, strokovna konferenca, odprtja razstav, nastop
Glasbene šole Škofja Loka, Pihalnega orkestra Alples ... V petek in
soboto v času 57. Čipkarskih dnevov bo TIC v muzeju odprt od 9.
do 21. ure, v nedeljo pa od 10. do 21. ure. Vabljeni, da nas obiščete.

MLADINSKE DEJAVNOSTI
Otroci zelo radi gledajo in posnemajo odrasle, pri tem pa se seveda
tudi učijo. V zadnjem času so zelo zanimiva razna tekmovanja v
kuhanju tako odraslih kot otrok. Animatorke v mladinskem centru so sledile temu trendu in pripravile delavnico Mali šef. Mladi
šefi so dobili zahtevno nalogo. Spekli so torto, jo okrasili, poslikali
in še z večjim veseljem pojedli. Za vse otroke, ki so se med letom
udeleževali delavnic, so v začetku junija pripravili zaključni piknik in jih povabili na druženje v prihodnjem šolskem letu.
V juniju smo v okviru projekta Center medgeneracijskega
učenja skupaj z Ljudsko univerzo Škofja Loka pričeli izvajati
tečaj fotografije pod vodstvom fotografinje Katje Jemec.
Že nekaj let med poletnimi počitnicami organiziramo aktivno varstvo za otroke. Namenjeno je otrokom, ki v tem letu
zaključujejo vrtec, in učencem nižjih razredov. Podrobnosti in
prijavnico najdete na spletni strani.
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Opera za Selško dolino
V nedeljo sredi maja je bila Športna dvorana v Železnikih polna. Zdelo se je, da nihče
ne manjka, da so prav vsi prišli na Veliki koncert Antona Habjana z gosti. Občinstvo
je uživalo v čudovitem večeru opernih arij.
IGOR KAVČIČ
Koncert je bil razprodan, dvorana polna in najboljši sedeži
oddani že pol ure pred začetkom. "Dober večer, dober dan," je
po prvem aplavzu za arijo iz Donizettijeve opere Ljubezenski
napoj dahnil Anton Habjan, saj mu je zmanjkalo besed – a se
je znašel: "Nocoj ne bomo preveč govorili, naj se poje."
Baritonist Anton Habjan, domačin po rodu iz Dražgoš, sicer
pa stalni član ansambla SNG Opera in balet Ljubljana, je ob
pomoči številnih sodelavcev koncert organiziral in programsko zasnoval. Lahko bi rekli, da ga je vizionarsko poimenoval
kar Veliki koncert, saj je nanj povabil še dva čudovita operna
glasova – na oder v domače kraje se je vrnil priznani tenorist
Janez Lotrič, pridružila pa se jima je še mezzsopranistka Irena Yebuah Tiran. V približno uro in pol dolgem koncertu so
pevce spremljali glasbeniki simfoničnega orkestra Cantabile
z dirigentom Marjanom Grdadolikom, kot solistka je nastopila še violinistka Manca Rupnik, z orglicami pa je v nekaj
skladbah zvočno sliko dopolnil Miro Božič.
Po uvodnih arijah Habjana in Yebuah Tiranove, njunem duetu in ariji iz Mozartove Čarobne piščali je po namenjeni mu

Sestre in brat so se Antonu in povabljenim gostom zahvalili za
čudovit večer. / Foto: Tina Dokl
rdeči preprogi na oder prišel Janez Lotrič ter navdušil z arijo iz opere Gorenjski slavček. Sledila je tista znana: "Vem za
mladenko, ta je bogata, je bogata …" Slovencem dobro znan

IVAN TAVČAR – JERNEJ LORENCI
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duet Janka in Kecala iz Smetanove opere Prodana nevesta. Z
eno razliko – tokrat je mlajši Anton starejšemu Janezu iskal
nevesto. Nedvomno eden vrhuncev koncerta, ki so si sicer v
nadaljevanju kar sledili. Občinstvo je v skrbno izbranem programu lahko sledilo tudi besedilom arij, saj so bila ta vseskozi predvajana na velikem ekranu, medtem ko so jih pevci peli
v italijanskem, nemškem in francoskem jeziku.
Ko je na oder pristopil še en gost Miro Božič z orglicami, sta s
Habjanom izvedla tisto iz Dražgoš, na melodijo Santa Lucia je v
refrenu zapela vsa dvorana: "... varuj nam dragi dom vsem Dražgošanom ..." To je bil zagotovo eden bolj čustvenih trenutkov
večera. Potem ko je orkester pevce razbremenil z znamenitim
Čardašem Vittoria Montija in odlično mlado solistko violinistko
Manco Rupnik ter Božičevimi orglicami, se je večer vrhuncev
nadaljeval z nesmrtno arijo Nessun dorma iz Puccinijevega Trubadurja in navdušujočim Lotričevim polnokrvnim glasom.
Eno najzahtevnejših pevskih skladb, Valentinovo molitev iz
opere Faust, je Habjan poklonil svoji pokojni materi Ivanki z besedami, da ga nikoli ni slišala peti kot opernega pevca, da ni
imel sreče, da bi ji lahko zapel. Dvorana je z navdušenjem sprejela še arije iz opere Carmen in duet iz Vesele vdove, za visok
zaključek pa sta najboljša operna pevca Selške doline poskrbela
še z znano O sole mio. Kakšen triumf. Uradni del koncerta se
je končal, ob tem pa je Habjan v dobrodelne namene za projekt
Hobotnica, v katerem prostovoljke kvačkajo male hobotnice za
nedonošenčke, od prodanih vstopnic podaril 800 evrov.
Potem ko sta Habjanova hči Hana in sin Matic nastopajočim
razdelila cvetje, je publika z odobravanjem pozdravila še en
čustven trenutek koncerta, ko je k mikrofonu stopila Habjanova sestra Nada in bratu opernemu pevcu v imenu sester

Odlična operna pevca in prijatelja Anton Habjan in Janez Lotrič
/ Foto: Tina Dokl
Mire in Ane ter brata Rafka prebrala zahvalo za čudovit koncert. "Prepričani smo, da sta nekje zgoraj nate ponosna tudi
naša starša. Še naprej sledi svojim sanjam. Radi te imamo
brat in tvoje sestre," je med drugim poslušala vsa dvorana.
Kot vsak pravi koncert se je tudi tokratni večer zaključil z nekaj dodatki. Redko ali pa nikoli videno je celotna dvorana na
"la la la" zapela čudovit Šoštakovičev Valček, gostitelj je s kolegi iz opernega zbora zapel pesem Gorenjci ljudje smo veseli iz
Gorenjskega slavčka, za stoječe ovacije pa so na koncu z arijo
Brindisi iz Verdijeve Traviate poskrbeli vsi trije operni pevci:
Anton Habjan, Janez Lotrič in Irena Yebuah Tiran.
Selška dolina ima tako pevce kot poslušalce. Zato ni strahu,
da se v prihodnje ne bi zgodilo še kaj podobnega.

LOTRIČ Meroslovje z novim hčerinskim podjetjem v Nemčiji

Deset podjetij v sedmih državah
Najmlajše podjetje v skupini je v mesecu
maju ustanovljeno podjetje LOTRIČ Metro-

logy GmbH v Nemčiji. S sedežem v mestu
Traunstein na Bavarskem, v bližini gospodarsko razvitega Münchna, predstavlja odgovor
na vse večje povpraševanje po meroslovnih
rešitvah z omenjenega dela Evrope. »Na
nemško govoreči trg smo vstopili z odprtjem hčerinskega podjetja v Avstriji LOTRIČ
Messtechnik leta 2016. Odprtje podjetja v
Nemčiji je glede na široko odprta vrata predstavljalo nasleden logičen korak,« poudarja
generalni direktor Marko Lotrič.

Štiri podjetja v Sloveniji
Matično podjetje LOTRIČ Meroslovje že od
svojih začetkov deluje v Selcih. V lanskem
letu smo se zaradi prostorske stiske odločili
za nakup novih poslovnih prostorov v Železnikih, ki so trenutno v postopku energetske
sanacije. Svojim poslovnim partnerjem poleg lastnih meroslovnih produktov TRAMES
in EXACTUM ter zastopstev merilne opreme
nudimo kalibracije in overitve.
Hčerinsko podjetje LOTRIČ Certificiranje v
Kranju nudi storitve preskušanja. Iskra LOTRIČ,
ki se je iz Otoč na novo preselilo v Kranj, pa
kalibracije električnih veličin. Konec minulega
leta se je skupini pridružilo podjetje PSM merilni sistemi s sedežem v Ljubljani, ki nudi tehnološko najsodobnejše rešitve na področju
procesne in industrijske avtomatizacije.
Pomemben trg nam predstavljajo države
CEE regije. Hčerinska podjetja tako delujejo
na Hrvaškem, v Bosni in Hercegovini, Srbiji in
Makedoniji.
Uspešno sodelujemo tudi s poslovnimi partnerji iz Velike Britanije ter Italije.
Pripravila: Tatjana Jelenc, foto: arhiv podjetja

Ustanovitev podjetja LOTRIČ Metrology GmbH v Nemčiji. Od leve proti desni: vodja prodaje podjetja LOTRIČ Metrology GmbH Luka Van De Wiel, direktor podjetja LOTRIČ Metrology GmbH Oliver
Gneuss, generalni direktor skupine LOTRIČ Metrology Marko Lotrič, tehnični direktor podjetja LOTRIČ Meroslovje Primož Hafner, vodja prodaje podjetja LOTRIČ Certificiranje Smiljan Volf.

LOTRIČ D.O.O., SELCA 163, SELCA

Letos mineva 28 let od odprtja obrti za
kalibracijo tehtnic, uteži in pipet – začetkov podjetja LOTRIČ Meroslovje. Slednje
je v obdobju zadnjih petih let preraslo v
mednarodno uveljavljeno skupino LOTRIČ Metrology, ki danes združuje več kot
140 strokovnjakov s področja meroslovja.
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Jubilej Mešanega pevskega zbora Domel
Z nedavnim koncertom v kulturnem domu v Železnikih je Mešani pevski
zbor Domel obeležil svojo štiridesetletnico.
JANEZ TRILER, UMETNIŠKI VODJA
FOTO: IGOR MOHORIČ BONČA
Pred 25 leti sem v Mešanem pevskem
zboru (MePz) Domel kot drugi tenor prepeval tudi sam, tako da pevce poznam,
kar nekaj let pa je vseeno že od takrat.
Vse od ustanovitve je zbor vodil France
Čufar in skrbel, da je vsako leto priredil letni koncert, nastopal na območnih
pevskih srečanjih, proslavah in prireditvah. Potem ko nas je France mnogo prerano zapustil, so za njim ostale
mnoge glasbene vezi in pesmi. Zato
smo lani jeseni v njegov spomin priredili koncert in nastopili vsi, ki smo v zadnjem času sodelovali z njim. Dvorana
je bila več kot polna, res je bilo prisrčno
in ganljivo.
Od lanske pomladi sem prevzel vodenje
zbora, priznam, da odločitev ni bila preprosta ob vseh obveznostih. Dogovorili
smo se za vaje ob torkih dopoldne ter
za cilj določili jubilejni koncert, kar je
bila vseskozi tudi Francetova želja. Pohvaliti moram pevke in pevce, da smo
se začutili ter lepo in ubrano zaokrožili
ta jubilej. Program je v prvem delu vseboval pesmi iz železnega repertoarja, v

Z jubilejnega koncerta ob 40-letnici Mešanega pevskega zbora Domel
drugem delu pa smo prepevali pesmi,
ki smo se jih naučili v zadnjem letu.
Živahne, ljubezenske in domovinske
pesmi so zvenele v večer. Za zaključek
pa še štirje dodatki, zadnjo pesem smo
zapeli ob čudoviti spremljavi naših gostij – citrarske skupine Notice iz Domžal, v kateri igra tudi naša pevka Anica

Velik uspeh Marije
Šubic v Latviji
Med 21. in 23. majem je v latvijskem mestu
Sigulda potekalo mednarodno tekmovanje
mladih glasbenikov, ki se ga je udeležila
tudi učenka violine na Glasbeni šoli Škofja
Loka, Marija Šubic iz Železnikov. Z izvrstno
izvedbo skladbe za violino solo Something
Wild (N. Firšt) in prvega stavka Bruchovega
Koncerta za violino je ob klavirski spremljavi
Jasne Jan Sešek dosegla prvo nagrado v svoji starostni kategoriji. "Po točkovnih ocenah
je le za las zgrešila absolutno zmago na tekmovanju, kar štejemo za izjemen uspeh, ki
za Marijo gotovo pomeni pomembno in zelo
spodbudno izkušnjo, pa tudi referenco za
nadaljnjo glasbeno pot," so sporočili z GŠ
Škofja Loka. Marija sicer letos zaključuje
osnovno glasbeno šolanje v razredu Katje
Marinič, jeseni pa se odpravlja na ljubljanski konservatorij za glasbo in balet.

Marija Šubic je bila na tekmovanju v Latviji
najboljša v svoji starostni skupini in je za las
zgrešila absolutno zmago.

Habjan. Program koncerta je zelo lepo
povezovala Andreja Kenda.
V vseh letih je zbor veliko nastopal v
Selški dolini, nepozabni pa so bili tudi
nastopi prek meja, pri naših zamejskih
Slovencih v Italiji in na avstrijskem Koroškem. Tudi na izletih je bilo veselo,
prepevalo se je in plesalo, utrjevale so
se prijatejske vezi in dobra družba. Vse
to je vodilo, da se praznuje tako zavidljiv
jubilej – 40-obletnica MePz Domel.
Ob tej priložnosti so sledile tudi zahvale. Dva predsednika zbora, Ivo Jelenc
in Janče Habjan, ter predsednica Ladi
Trojar, ki je to poslanstvo opravljala
kar 37 let, so z idejami dopolnjevali organizacijske in ostale obveznosti ter se
tudi dogovarjali za nastope, za kar smo
se jim zahvalili. Zahvaliti se moramo
podjetju Domel, ki nam je v vseh letih
stalo ob strani, Osnovni šoli Železniki in
Krajevni skupnosti Železniki za prostor
za vaje.
In kako naprej, se je porodilo vprašanje?
Vesel sem, obenem pa je bilo tudi zelo
ganljivo biti z glasbo in pesmijo povezan tako s Francetom kot vsemi pevci,
nekdanjimi in sedanjimi. Hvala vsem.
Takoj podpišemo tudi za praznovanje
80-letnice, a kdo ve? Le pesem bo ostala za vse čase, ker pesem je srce. Mi pa
zdaj na počitnice.
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Revije in srečanja za ljubitelje kulture
V Železnikih smo priredili srečanje folklornih skupin otrok in odraslih.
ALDO KOMAR, KOORDINATOR JSKD ŠKOFJA LOKA
Tudi letos je Območna izpostava Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti v Škofji Loki prirejala tradicionalna območna
in regijska srečanja in revije za različna področja ljubiteljskih
kulturnih dejavnosti. V začetku marca je na Loškem odru potekalo prvo območno srečanje otroških gledaliških skupin, na
katerem so se predstavile otroške gledališke skupine, ki delujejo v Škofji Loki in v obeh dolinah. Predstavilo se jih je kar
sedem. V marcu je sledil tradicionalni regijski Festival mlade
literature Urška 2019, ob katerem je izšla tudi jubilejna štirideseta številka literarne revije Sejalec. Festivala se je udeležilo 22
mladih literatov iz Škofje Loke, Kranja, Jesenic, Idrije in Tržiča.
Srečanje folklornih skupin otrok in odraslih je JSKD Škofja Loka
letos aprila izvedel v sodelovanju z Osnovno šolo Železniki in z
Javnim zavodom Ratitovec v Športni dvorani v Železnikih. Na
srečanju se je predstavilo osem otroških folklornih skupin iz Selške in Poljanske doline ter Škofje Loke. Srečanja sta se udeležili
tudi folklorni skupini odraslih iz Sovodnja in Žirov. Po strokovni
plati sta najbolj izstopali Starejša otroška folklorna skupina Selca, ki deluje pod okriljem osnovne šole in turističnega društva iz
Selc, in otroška folklorna skupina Kamniti most, ki deluje pod
okriljem OŠ Škofja Loka-Mesto. Obe skupini sta bili tudi izbrani
za nastop na gorenjskem regijskem srečanju otroških folklornih skupin, ki je potekalo maja v Tržiču.
Najbolj tradicionalne in najmnožičnejše revije odraslih ter otroških in mladinskih pevskih zborov so se letos odvijale v aprilu
in maju. Območna revija odraslih pevskih zborov je potekala
v Kristalni dvorani Sokolskega doma v Škofji Loki. Na letošnji
razpis se jih je odzvalo deset. Regijsko srečanje otroških in mladinskih pevskih zborov Gorenjske, ki poteka bienalno, pa se je v
organizaciji OI Škofja Loka odvijalo v dvorani Ignacija Borštnika v Cerkljah. Na tekmovanje je bilo uvrščenih pet otroških in
osem mladinskih zborov. Za najboljši zbor srečanja je bil izbran
mladinski pevski zbor OŠ Cvetka Golarja iz Škofje Loke.
V drugi polovici letošnjega leta bo JSKD Škofja Loka izvedla
še regijske tematske koncerte pevskih zborov odraslih in območno srečanje literatov. Prvič bomo izvedli tudi območno
slikarsko razstavo.
Naj omenimo, da je decembra lani Območna izpostava JSKD
Škofja Loka na stopnišču in v prostorih Martinove hiše na Mestnem trgu ob pomoči Občine Škofja Loka in v sodelovanju s Foto
klubom Anton Ažbe vzpostavila fotografsko Galerijo Martinova

V Dražgošah znova igra Sveta Lucija
V Dražgošah bodo konec poletja vnovič uprizorili igro na prostem
Sveta Lucija. Ob izjemno odmevni in uspešni uprizoritvi leta 2007
(prvi uprizoritvi te igre po drugi svetovni vojni) so obljubili, da jo
širši množici spet predstavijo čez desetletje, da bodo z igro, ki jo
je Janez Evangelist Krek napisal prav za Dražgoše in ki je močno
povezala vaščane, lahko živele vse generacije. Glavnina letošnjih
predstav se bo v gledališču na prostem "Za plotom" zvrstila zadnja
dva počitniška konca tedna, premiera bo v petek, 23. avgusta.

Otroška folklorna skupina iz Selc na aprilskem srečanju v Železnikih
hiša. Razstavni prostor bo omogočal fotografske razstave skozi
celo leto, novembra pa načrtujemo tudi gorenjsko regijsko srečanje fotografov in fotografskih skupin Ujeti trenutki 2019.
Organiziramo tudi izobraževanja, namenjena članom in vodjem kulturnih skupin. V januarju in februarju smo izvedli seminar za mentorje lutkovnih skupin, od lanskega oktobra do
maja je pod našim okriljem potekala likovna šola za otroke,
letos pa načrtujemo tudi seminar za mentorje otroških gledaliških skupin.
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Ponosni na dosedanje delo
Kulturno in turistično društvo Zali Log v tem letu praznuje deset let delovanja.
KLAVDIJA ŠKULJ, PREDSEDNICA DRUŠTVA
Društvo je bilo leta 2009 ustanovljeno z namenom, da poskrbimo za urejenost kraja in da ga oživimo z raznimi dogodki
in prireditvami. Tudi naš slogan je tak: Z nami in za vas, sodelujte za bolj lepo in aktivno vas!
V preteklih desetih letih je bilo naše društvo zelo aktivno, saj
se je nabralo veliko prostovoljnih ur opravljenega dela in izpeljalo veliko dogodkov in prireditev. Zato menim, da smo
aktivni člani društva lahko ponosni na dosedanje delo. Ponosni smo tudi na vsa priznanja, ki smo jih prejeli v teh letih,
ker smo z njimi dobivali potrditev, da delamo dobro in da
so naš trud in naša prizadevanja opažena tudi zunaj našega kraja. Seveda so poleg nas, aktivnih članov, za napredek
našega kraja zasluženi tudi nekateri drugi posamezniki in
ustanove, ki so nam v teh letih stali ob strani, verjeli v naše
projekte in so nam pomagali; nekateri finančno, drugi z raznimi informacijami, nasveti ali pa so nam s svojim delom

Prejemniki zahval na proslavi ob desetletnici KTD Zali Log

Srečanje starejših krajanov
MAGDA BLAZNIK, RDEČI KRIŽ SELCA
Krajevna organizacija Rdečega križa Selca že vrsto let konec maja
pripravlja srečanje starejših krajanov. Tako smo se tudi letos zbrali
v petek, 31. maja, v čudovitem ambientu v Taverni Rovn v Selcih.
Povabljeni so bili krajani, starejši od 75 let. Zbralo se jih je kar 64,
polovica povabljenih. Obiskal nas je tudi predsednik Območnega
združenja Rdečega križa Škofja Loka gospod Rudi Zadnik, ki je
med drugim pohvalil pripravljenost za prostovoljno delo. Že ob prihodu je udeležence čakalo prvo presenečenje, kajti srečanje sta
nam popestrila gospa Martina in gospod Vito Logar iz Železnikov s
prijetnimi melodijami svoje lajne. V nadaljevanju so ob dobri hrani
in pijači lahko obujali spomine skozi projekcijo fotografij iz preteklih srečanj. Bili so navdušeni. Krajane, ki so ali še bodo letos praznovali osemdeset, devetdeset in več let, smo obdarili s cvetom.
Ob zaključku je bilo videti, da smo udeležencem pripravili lepo
popoldne, in nasvidenje prihodnje leto.

S proslave ob desetletnici KTD Zali Log
pomagali pri izpeljavi kakšnega projekta ali dogodka. Zato,
ker se zavedamo, da brez njih naša vas ne bi bila tako lepa
in prepoznavna, kot je, smo se jim na proslavi, ki smo jo
priredili ob desetletnici v soboto, 18. maja, na prireditvi Zelefest, še posebno zahvalili in jim v znak iskrene hvaležnosti
in podpore našemu društvu podelili tudi zahvalo.
Zdaj ne praznujemo več, ker že "flancamo" naše zaloško zelje.
Letos nam je del svoje njive odstopil v obdelavo gostilničar
Gregor Žbontar, ki nam tudi drugače velikokrat priskoči na
pomoč, da bomo člani društva lahko pridelali svoje glave,
našega tako znanega zaloškega zelja. Če bo pridelava uspela,
bomo te glave ponudili našim obiskovalcem na stojnici od 13.
do 15. septembra na Prazniku zelja, prireditvi v čast našemu
zelju. Vsi lepo vabljeni v našo lepo vas na kakšen sprehod po
naših poteh, okrepčilo v našo priznano gostilno Pri Slavcu ali
na kakšen dogodek ali prireditev. Vabljeni v našo "deželico
sence in zelja". Smo deželica sredi raja, kjer se nam ves čas
kaj dogaja.
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Razstava ročnih del
Učenci Osnovne šole Železniki in
ustvarjalke iz Selške doline smo v začetku
maja pripravili razstavo izdelkov, ki so
nastali v preteklih dveh letih.
DAMJANA KAPLJA

V ospredju vezenine učencev OŠ Železniki, v ozadju vezeni izdelki
odraslih, ki so nastali v Krajevni knjižnici.

Vezenine članic upokojenske skupine Rože
verzi Škofja Loka in Občini Železniki najlepše zahvaljujejo,
ker nam v domačem kraju omogočajo za nas brezplačno učenje te spretnosti.
Z oljnimi slikami na temo vrtnic se je razstavi pridružila domačinka Minka Gačnik. Skupaj z Majdo Gortnar sta ustvarili
"vezenino v sliki" z motivom kozolca z Ratitovcem v ozadju.
Prav zaradi stalnega raziskovanja in učenja novih tehnik vezenja in drugih ročnih del smo se z letošnjo razstavo in delavnicami pridružili tednu vseživljenjskega učenja.
Učence in ustvarjalke različnih generacij nas druži veselje do
ročnih del. Rezultat našega druženja je bogata razstava ročnih del, ki si jo je ogledala množica obiskovalcev od blizu in
daleč.

LIP BOHINJ, D.O.O., ULICA TOMAŽA GODCA 5, BOHINJSKA BISTRICA

Na odprtju razstave, ki je potekala v prostorih OŠ Železniki,
so v kulturnem programu nastopali učenci, ki so tudi ustvarjalci razstavljenih vezenin. V šoli učenci vezejo v jutranjem
varstvu prvega in drugega razreda, v krožku Jabolko, pri izbirnem predmetu vezenje in na delavnicah Križišča generacij. Na blago najraje vezejo motive živali v živahnih barvah.
Iz njihovih vezenin jim mentorica Damjana Kaplja sešijem
nakupovalne vrečke, nahrbtnike za športno opremo in okrasne blazine.
Ob vezenju se že šesto leto družijo članice Društva upokojencev za Selško dolino Železniki, ki so si nadele ime Rože.
Pod strokovnim vodstvom gospe Lojzke Potočnik ustvarjajo s
cvetjem povezene prte, prtičke, šale, blazine, letos pa so nam
razkazale množico zaves v tehniki rišelje.
Z novim letom je v okviru društva upokojencev nastala skupina Štrence. Njene članice ob finančni podpori Občine Železniki kvačkajo in pletejo copatke za novorojenčke. Poleg tega
med druženjem z idejno vodjo Majdo Gortnar po natančnih
navodilih izdelujejo kvačkane hobotnice za nedonošenčke.
V Krajevni knjižnici Ivana Tavčarja na Češnjici se v zimskem
času otroci in odrasli udeležujejo delavnic vezenja. Delavnice
vodim Damjana Kaplja. Otroci so se učili stebelnega vboda, vezenja na papir in vezenja s križci, odrasle občanke pa so največ
vezle v senčnem vbodu in švicarsko vezenje na karo blago.
Odkar je v kulturnem domu zaživelo Lokalno učno središče,
so se občanke na delavnicah učile kvačkati. Kvačkanje poučuje rokodelka Jana Šuligoj. Pod njenim strokovnim vodstvom je nastala pestra zbirka kap, šalov, ogrinjal, jopic, odej
in drobnih dekorativnih predmetov, ki so si jih obiskovalci
ogledali na razstavi. Vse udeleženke delavnic se Ljudski uni-
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Gostili tuje učence in učitelje
Na Osnovni šoli Železniki so gostili partnerje v evropskem projektu Ključ
do boljše prihodnosti.
ANA ŠUBIC
Na Osnovni šoli Železniki so maja na
petdnevnem obisku gostili predstavnike
treh tujih šol: iz Poljske (Cieszyn), Estonije (Võsu) in Italije (Ancona), ki jih je v
začetku letošnjega šolskega leta povezal
dvoletni projekt Erasmus+ Ključ do boljše prihodnosti. Glavni cilj projekta je v
okviru okoljskih tem spodbujati razvijanje osnovnih kompetenc pri učencih
in izmenjavo inovativnih, sodobnih
metod poučevanja pri učiteljih. Velik
poudarek je na sporazumevanju učencev iz različnih držav v angleščini, sicer
pa si prizadevajo tudi za povezovanje z
lokalnim okoljem, denimo s podjetjem
Domel, občino, muzejem …, je povedala
koordinatorka projekta na OŠ Železniki
Tadeja Šuštar.
Gostili so dvanajst tujih učencev, deset
učiteljev in tri ravnatelje. "V čast nam
je, da smo tu, da lahko opazujemo vaše
vsakdanje življenje, organiziranost v
šoli, rešitve, ki jih uporabljate, da jih
lahko primerjamo in se učimo od vas,"
je dejala poljska učiteljica Klaudia Sikora na prireditvi, na kateri so učenci in
učitelji OŠ Železniki skupaj s predstavniki partnerskih šol predstavili vsebino

S prireditve, na kateri so predstavili vsebino projekta in projektnega tedna
projekta in projektnega srečanja. Navzočim so predstavili čutilno sobo, šolski
vrt, obujali so spomine na naravoslovni
dan v gozdu in obiskovalce povabili k obisku gozdne učne poti. Dotaknili so se obnovljivih virov energije, povedali, kako so
v šoli raziskovali delovanje avta na vodik
in se na prizorišče pripeljali s kolesom na
električni pogon, ki je plod Domelovega
razvoja. Pozornost so posvetili tudi zdravi
hrani in novim oblikam pridelave hrane,
kot je gojenje žuželk na farmah. Poka-

zali so, kako iz odsluženih majic spletemo blazinice in kako poslikamo panjske
končnice, se dotaknili pomena čebel, pridelave medu in dražgoških kruhkov. Obiskovalci so uživali ob plesnih, pevskih in
glasbenih točkah. Učenci so zaigrali celo
na cajone, tolkalne inštrumente, ki so jih
izdelali sami. Omeniti velja tudi učenca,
ki sta se na prireditvi vživela v Kekca in
Mojco, šolarji iz tujine pa so predstavili
svoje književne junake in štetje v svojih
jezikih ...

Interaktivna pot in interaktivni kotički
UČITELJICE DODATNE STROKOVNE POMOČI
V tem šolskem letu smo na OŠ Železniki učencem želeli popestriti odmore in šolski vsakdan, zato smo s skupino otrok
izdelali interaktivno pot od vhoda do računalniške učilnice v
kleti in nazaj. Z njo se lahko otroci sprostijo, razgibajo, prepoznavajo levo in desno stran, s skakanjem utrjujejo abecedo
ter preizkušajo svoje ravnotežje in moč. Po dosedanjih izkušnjah jo z veseljem preizkušajo vsi, otroci v vrtcu, učenci tako
z razredne kot predmetne stopnje in mogoče malce na skrivaj
tudi učitelji in starši. Na stopnicah iz prvega v drugo nadstropje razredne stopnje smo sive stopnice polepšali s pisano
poštevanko. Mogoče se je bodo učenci sedaj lažje in hitreje
naučili. Uredili smo tudi nekaj manjših interaktivnih kotičkov na hodnikih: na tleh so nalepke, ki s puščicami kažejo
smer skakanja, postavili smo čutilne škatle, v katerih učenci s tipanjem tedensko ugotavljajo, kaj smo vanje skrili, na
nekaj stenah pa se s prstom skušajo prebiti skozi labirinte.

Ker je veselje opazovati učence, kako uživajo v raziskovanju
novih dejavnosti na šoli in nestrpno pričakujejo še kakšno
novost, nam pa idej za popestritev šolskih dni in hodnikov še
ni zmanjkalo, nas naslednje šolsko leto čaka še veliko dela.

Učenci med pevskim nastopom

Izdelava dražgoških kruhkov / Foto: Jana Lušina

Nastop v Centru slepih, slabovidnih Obisk učiteljev iz Estonije, Italije
in starejših
in Poljske
JANA LUŠINA

JANA LUŠINA

Konec aprila smo se z učenci PŠ Dražgoše podali v Škofjo Loko. Za
oskrbovance Centra slepih, slabovidnih in starejših v Škofji Loki
smo imeli nastop. Gremo vsako leto, tako da se že kar dobro poznamo. Vedno so veseli našega obiska. Če jim je kakšna pesem
poznana, pogosto pritegnejo zraven. Učenci so peli, deklamirali,
plesali, igrali. Ne samo da smo jim polepšali dan, tak nastop je
lepa izkušnja tudi za naše učence. Velikokrat se pogovarjamo, da
je lepo, če nekomu storimo kaj dobrega, tu pa sami izkusijo, kako
se ob tem počutijo. Ko smo se poslovili, smo obljubili, da se drugo
leto spet vidimo. Pri tem nas podpira tudi domače kulturno-turistično društvo. Vsako leto nam namreč plača prevoz na omenjeni
nastop, za kar smo jim zelo hvaležni.

V tednu od 20. do 24. maja so bili na šoli Železniki v okviru programa
Erasmus+ gostje učitelji in učenci iz Estonije, Italije in Poljske. V tem
tednu so si ogledali različne dejavnosti na šoli. V torek, 21. maja, popoldne pa so učitelji prišli obiskat tudi podružnično šolo Dražgoše.
Pod vodstvom gospe Brede Tolar so skupaj z našimi učenci izdelali
vsak svoj dražgoški kruhek. To je bila zanje povsem nova izkušnja.
Kljub temu da so se v tem delu preizkusili prvič, so bili izdelki lepo
oblikovani. Naši učenci pa so imeli priložnost spregovoriti z govorci,
ki ne govorijo slovensko. Mislim, da je tudi to dragocena izkušnja.
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Podelitev priznanj tistim, ki so največ prispevali k razvoju rokometa na Selškem v zadnjih desetih letih

Rokomet igrajo že šestdeset let
Rokometno društvo Alples je praznovalo šestdesetletnico rokometa v Selški dolini.
ANA ŠUBIC, FOTO: PRIMOŽ PIČILIN
Šest desetletij je, kar so se otroci in mladostniki leta 1959 na preprostem igrišču
ob šoli v Železnikih začeli spoznavati z rokometom, njegovo popularnost
in razvoj pa je nato leta 1965 pospešila
ureditev rokometnega igrišča z asfaltno podlago v Selcih. Šestdesetletnico
rokometa v Selški dolini je Rokometno
društvo (RD) Alples praznovalo zadnjo
majsko soboto v Športnem parku Rovn.
Pripravili so Dan rokometa s tekmovanji za mlajše selekcije, na katerih so
gostili tudi igralce in igralke iz Škofje
Loke in Cerkelj, slavnostno akademijo
ter zabavo s skupinama Hozentregarji
in Rok'n'Band.
Predsednik RD Alples Viljem Rant je na
slovesnosti poudaril, da zelo spoštujejo
delo svojih predhodnikov in da si želijo, da se rokometna tradicija v dolini
nadaljuje. "Vsak posameznik v društvu
prispeva svoj trud, veliko je vloženih
prostovoljnih ur. Vsi, ki smo vpleteni
v rokometno pot, delamo s srcem," je
poudaril Rant. Njihova vizija je ohraniti člansko ekipo, predvsem pa delati z
mladimi. Zadovoljen je, da beležijo vedno večji vpis pri mlajših selekcijah, za
kar so še posebej zaslužni trenerji.
Poudaril je tudi, da rokometne tradicije
ne bi mogli ohranjati brez zvestih sponzorjev. Njihov glavni, Alples, je pristopil
k sponzoriranju že leta 1970, ko se je društvo zaradi visokih zneskov tekmovanj
nadvse uspešne ženske ekipe v slovenski republiški ligi in tudi moške ekipe v
gorenjski rokometni ligi znašlo v hudi

finančni stiski. "V podjetju se zavedamo
pomena tekmovalnosti, zdravega duha
in timskega dela in to mladi pridobivajo
v ekipnih športnih, kar nadalje potrebujejo tudi pri svojem delu in v življenju,"
je dejal direktor Alplesa Velko Gortnar.
"V vseh teh letih je rokomet v Selški
dolini doživljal vzpone in padce. Bili so
časi, ko je bila močnejša moška rokometna ekipa, pa potem precej močnejša ženska, medtem ko je sedaj ponovno
močnejša moška oz. le še moška ekipa,"
pa je dejal župan Anton Luznar in spomnil, da so se včasih z rokometno igro
srečevali vsi, ki so prestopili prag OŠ Železniki.
Na slovesnosti so se spomnili tudi posameznikov, ki so prispevali k bogati
zgodovini rokometa na Selškem, začenši z učiteljem Markom Erznožnikom,
ki je leta 1959 kot prvi v šolski program
vključil rokometno igro z žogo. Posebej
so izpostavili še Jožeta Cudermana, Pavleta Zajca, Miho Gartnerja, Jožeta Benedičiča, Vika Drola, Filipa Gartnerja,
Leopolda Nastrana, Aleša Gartnerja …
Ker so že ob petdesetletnici podelili priznanja dotedanjim najzaslužnejšim
akterjem, so se ob tokratnem jubileju
osredotočili na tiste, ki so v zadnjem
desetletju prispevali k razvoju rokometa
na Selškem. Posebnega aplavza sta bila
deležna Željko Vešligaj in Agron Šefketi, ki sta v sezoni 2014/2015 kot trener in
njegov pomočnik člansko ekipo pripeljala v 1.B-državno ligo. Vanjo se člani,
ki jih sedaj trenira Šefketi, v prihodnosti spet želijo vrniti, letos pa so bili sicer peti v drugi ligi. Priznanja so poleg

Vešligaja in Šefketija prejeli še Franc
Dolenec za tekmovalne dosežke v vlogi
vratarja moške ekipe in nekajletno delo
v društvu, Brane Bertoncelj za dolgoletno tesno sodelovanje z vodstvom društva pri organizacijskem delu, Franc
Zupanc za dolgoletni prispevek k razvoju in popularizaciji rokometa, Marko
Lotrič za podporo in prispevek k razvoju
rokometa v obdobju njegovega vodenja
RD Alples ter Janez Ferlan za dolgoletni
prevzem komentatorskega mesta in
podporo društvu. Priznanja za podporo
in sodelovanje so prejeli še Rokometno društvo Urbanscape Loka, Domel,
Alples, Občina Železniki in Javni zavod
Ratitovec.
Na slovesnosti so tudi nagradili učence
OŠ Železniki in njenih podružnic, ki so
se najbolj izkazali na likovnem natečaju ob 60-letnici rokometa v Selški dolini.
To so Tine Demšar, Nika Gartner, Neža
Mohorič, Hana Družanović, Martin Kejžar, Melani Kaltak in Sara Demšar.

Druženje ljubiteljev
košarke
V Športnem parku Rovn v Selcih se bodo v
petek, 14. junija, družili ljubitelji košarke
Selške doline. Ob 17. uri bo predstavitev
dela na OŠ Železniki, uro kasneje tekma
veteranov v metih, med 19. in 23. uro pa
tekma vzhod : zahod. Sledilo bo še tekmovanje v metu trojk, glavna nagrada bo dres
Luka Dončića z njegovim lastnoročnim podpisom. Vabljeni ljubitelji košarke in tudi
navijači.
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V Dražgošah smo praznovali
Letos mineva trideset let od ustanovitve Športnega društva Dražgoše.

Društvo za raziskovanje jam Kranj je omogočilo spust po jeklenici.

Nastop učencev Podružnične šole Dražgoše, ki so šli "na Goro"

KLEMEN LUŠINA, PREDSEDNIK ŠD DRAŽGOŠE
FOTO: JANEZ LUŠINA

vas ostaja "živo" ter da društva vsem vaščanom omogočajo
boljše pogoje za razvoj, zato je prav, da tudi vsi vaščani pri
delovanju društev pomagajo najbolje kot lahko. Pa naj bo z
lopato in »karjolo« ali z obiskom domače veselice.
V društvu si v prihodnosti želimo, da bi delo čim bolj uspešno
nadaljevali. Predvsem pa si želimo čim prej popraviti športno
igrišče, ki je že več kot sedem let – od nedokončane obnove
šole v Dražgošah – v zelo slabem stanju.

V teh letih je društvo, večinoma z lastnimi sredstvi in delom,
v Dražgošah zgradilo, obnavljalo in zgledno vzdrževalo sodobno športno in otroško igrišče, organiziralo odmevne športno-rekreativne prireditve in tečaje za otroke ter odrasle v različnih športnih panogah. Veliko truda in sredstev smo vlagali v
tehnološko opremo za pripravo različnih športnih tekmovanj
in treningov. Imamo teptalni stroj, s katerim v zimskih mesecih pripravimo proge za tek na smučeh po krajih celotne
Gorenjske. Skrbimo za druženje in povezovanje ljudi ter jih
spodbujamo k aktivnemu življenju, kar v časih "sedečega" načina življenja postaja vse bolj pomembno.
Trideset let je lepa doba za društvo, še posebej, če je skozi vsa
leta delovanja aktivno in uspešno. Preteklo soboto je bilo tako
na igrišču v Dražgošah zelo slovesno in veselo. Že od popoldanskih ur je bilo na igrišču z napihljivim igralom in pravim
"ziplineom" poskrbljeno za zabavo najmlajših. Ob 18. uri je
bila na vrsti slovesnost, ki ji je sledila veselica z ansamblom
Krimski lisjaki. Zadišalo je tudi po morju in Dalmaciji, za kar
je v vasici pod Jelovico poskrbela Klapa Volosko.
Slovesnost so s svojimi nastopi obogatili učenci PŠ Dražgoše
in domača glasbenika Jaka in Miha Ambrožič. Na kratko smo
predstavili bogato delovanje društva ter športno udejstvovanje ljudi v Dražgošah od 20. stoletja naprej. Zahvalili smo se
najbolj zvestim sponzorjem ter ostalim organizacijam, s katerimi smo uspešno sodelovali v preteklosti.
Prisotne je pozdravil tudi župan Anton Luznar. Pohvalil je
preteklo delo društva in nas razveselil z novico, da je Športno
društvo Dražgoše prejemnik letošnjega občinskega priznanja
za aktivno delovanje društev, poleg tega pa predstavil največje letošnje investicije v občini.
Kot predsednik društva sem se v svojem nagovoru za opravljeno delo zahvalil svojim predhodnikom in ekipam, ki so
stale za njimi. Jasno je namreč, da en posameznik ne more
narediti vsega, če za seboj nima sposobne in dobre ekipe.
Poudaril sem tudi pomen društvenega dela (ne glede na to,
kako se društvo imenuje – gasilsko, športno, kulturno ...), da

POSREDNIŠTVO PRI PRODAJI
BARV ZA LES PROIZVAJALCA
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SUŠENJE LESA, IZDELAVO OPORNIH ROK ZA NADSTREŠKE,
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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

Tudi ženske so na Ratitovec tekle iz Železnikov. Najhitrejša je bila
Mojca Koligar – s prednostjo že na Prtovču.

Na Prtovču je bil start mladinskih kategorij in panoramskega
teka.

Odločilni zadnji metri in rekord na Ratitovcu
Tek na Ratitovec se lahko pohvali z eno boljših udeležb na gorskih tekih v Sloveniji.
Letos je štel tudi za državno prvenstvo in bil izbirna tekma za evropsko prvenstvo.
MAJA BERTONCELJ, FOTO: TINA DOKL

ELEKTRO GORENJSKA, D.D., ULICA MIRKA VEDNOVA 3 A, KRANJ

Smo Skupina Elektro Gorenjska,
z elektriko povezujemo Gorenjsko.

Tek na Ratitovec je potekal v že štiriindvajseti izvedbi. Organizatorji iz AD
Železniki so pripravili dvodnevni program, katerega vrhunec je bil v nedeljo,
2. junija, ko so se iz Železnikov na Ratitovec v gorskem teku pomerili moški in
prvič na tej dolgi in zahtevni progi tudi
ženske.
Tek z mednarodno udeležbo je lani
štel za svetovno prvenstvo, letos pa
med drugim za državno prvenstvo v
teku navkreber in je bil hkrati pregledna in izbirna tekma za evropsko
prvenstvo v švicarskem Zermattu. Na
vseh razdaljah je bilo skupaj skoraj
dvesto tekačic in tekačev. Med člani
je bil boj do zadnjih metrov, na koncu pa je bil Timotej Bečan za odtenek
močnejši od veterana Mirana Cveta in
s tem ubranil naslov. S časom 1 ura, 1
minuta in 1 sekunda je postavil tudi
najhitrejši čas doslej. Tretji je v cilj
pritekel Gašper Bregar (vsi KGT Papež).
Med ženskami je zmagala Mojca Koligar (KGT Papež) z odličnim časom
1;11:54. Druga je bila Barbara Trunkelj
(Salomon), tretja pa povratnica Mateja
Kosovelj (AK Gorica).
Mladinke in mladinci so imeli start na
Prtovču, od koder je potekal tudi panoramski tek. V Železnikih pa so za Pokal
Sovenije tekli tudi otroci in najboljše
društvo je bilo prav domače AD Železniki z dvema uvrstitvama na stopničke
(med starejšimi dečki je bil drugi Tine
Demšar, med deklicami tretja Manca
Kavčič).
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Srečali so se prijatelji Ratitovca
Na Ratitovcu je bilo drugo soboto v maju tradicionalno
srečanje udeležencev rekreativne akcije Prijatelj Ratitovca. Zbralo se jih je 288. Razglasili so rezultate lanske, že 28.
akcije, in podelili priznanja najaktivnejšim pohodnikom.
Normo petnajstih vzponov je izpolnilo 617 pohodnikov, ki so
skupno opravili 25160 obiskov Ratitovca. S 363 vzponi je bila
zmagovalka Cecilija Bevk pred Mirom Kristanom, ki je bil na
Ratitovcu 356-krat, tretja pa je bila Zofka Tolar s 354 vzponi.
Do desetega mesta so sledili Marjan Benedik (353 vzponov),

Franc Čufar (349), Gašper Gartnar (347), Janez Rejc (347), Ana
Tolar (345), Cveta Rehberger (339) in Roman Pirih (318). Priznanja so podelili tudi pohodnikom, ki so lani dosegli jubilejno število vzponov. Marjan Benedik je zabeležil osem
tisoč vzponov, Franc Čufar sedem tisoč, Cecilija Bevk pa tri
tisoč vzponov. Po dva tisoč vzponov so dosegli Bislim Avdulahu, Iztok Šuštar in Janez Zidar, po tisoč pa Barbara Frelih,
Bernarda Lavtar, Frančiška Vidic in Hubert Vidic. Planinsko
društvo za Selško dolino Železniki akcijo prireja že od leta
1991, v vseh teh letih pa se je v vpisnih knjigah nabralo že
434.542 vpisov.

Večji del pohodnikov, ki so dosegli jubilejno število vzponov

Prvih deset v lanski akciji Prijatelj Ratitovca

ANA ŠUBIC, FOTO: PD ZA SELŠKO DOLINO

NA RATITOVCU SE ZAČENJA POLETNA SEZONA
Na področju gradbene dejavnosti je zadnji
dve leti potekal nakup parcele, zbiranje dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja in izdelava načrta za nov zimski bivak, ki bo
zamenjal sedanjega zanemarjenega in iztrošenega. Uspešno pridobljeni vsi potrebni dokumenti in izbrani izvajalci del so nam omogočili začetek del ob začetku poletne sezone. Do
sedaj smo že odstranili stari bivak in začeli izgradnjo novega. V upravnem odboru društva
smo prepričani, da nam bo v naslednjih treh
mesecih uspelo zgraditi povsem nov bivak,
ki bo polepšal podobo Ratitovca. Vse bralce
Ratitovških obzorij vabimo na Ratitovec.

S koncem meseca maja v Krekovi koči na Ratitovcu prehajamo na poletno sezono. To pomeni, da
bo naslednje štiri mesece, vse do 1. oktobra 2019, koča odprta vsak dan. Prehod na poletno
sezono je zaradi zakasnele zime letos še posebno lep. Prav ob odprtju koče se je drevje odelo v
zeleno barvo, trava je ozelenela in kravji zvonovi so že naznanili njihov prihod na pašo na Ratitovec. Spomladansko cvetje vresje, encijan avrikelj ... bo v naslednjem obdobju zamenjalo številno
planinsko cvetje, ki bo svoj višek doseglo v sredini meseca julija, ko bosta zacvetela rododendron
in planika. Tudi osebje v Krekovi koči je pripravljeno na poletje. Svoj višek in praznik pa bo koča
dosegla 28. julija, ko bomo pripravili 65. Izvedbo planinske zabave Ratitovec raja. Drugi del sezone bomo v avgustu popestrili s 13. rekreativnim kolesarjenjem okrog Ratitovca (10. 8. 2019),
11. pohodom bosonogih iz Prtovča na Ratitovec (24. 8. 2019) in končali s 43. rekreativnim
pohodom na Ratitovec (1. 9. 2019). Vabimo vas k sodelovanju.

PLANINSKO DRUŠTVO ZA SELŠKO DOLINO ŽELEZNIKI, TRNJE 39, ŽELEZNIKI

Pripravil: Lotrič Alojz
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Prireditve od junija do septembra 2019
Sobota, 15. 6. 2019, start Podbrdo, ob 6. uri

Od srede do nedelje, od 26. do 30. 6. 2019, Železniki

ULTRA PUŠELJC TRAIL UPT – 100 KM (ČRNA PRST, HUDAJUŽNA,
POREZEN, ČRNI VRH, KOPAČNICA, BLEGOŠ, MARTINJ VRH, ŽELEZNIKI,
RATITOVEC, SORIŠKA PLANINA)

57. ČIPKARSKI DNEVI – EVROPA ZA DRŽAVLJANE: EVROPSKE
MANJŠINE

TD Podbrdo v sodelovanju z drugimi društvi,
W: http://www.gm4o.si/index.php
Sobota , 15. 6. 2019, dvorana Gostišča Macesen Sorica, ob 19. uri
32. GROHARJEV TEDEN KONCERT – TROBILNI KVINTET SCHAKA
Prosvetno društvo Ivan Grohar Sorica, T: 031 242 861,
E: pdivangrohar.sorica@gmail.com
Sobota, 15. 6. 2019, cerkev sv. Antona v Železnikih, ob 20. uri

Občina Železniki, Turistično društvo Železniki, Javni zavod Ratitovec
T: 031 876 535
Od četrtka do nedelje, od 27. do 30. 6. 2019, Ratitovec, Železniki
RATITOVEC OPEN 2019
Klub jadralnih padalcev Krokar, W: www.klub-krokar.si
Od četrtka do nedelje, od 27. do 30. 6. 2019, Kulturni dom Železniki
RAZSTAVA OB 110-LETNICI DELOVANJA ČEBELARSKEGA DRUŠTVA
SELŠKA DOLINA IN ČEBELARSKEGA DRUŠTVA ŽELEZNIKI

KONCERT MARIJINIH PESMI: BODI NAM POZDRAVLJENA
(CERKVENI MEPZ ŽELEZNIKI)

Čebelarsko društvo Železniki, E: matejag@gardener.com

Kulturno društvo Scena, W: www.kdscena.si

Petek in sobota, 28. in 29. 6. 2019, Železniki z okolico

Sobota, 15. 6. 2019, Muzej Železniki, trg pred plavžem, od 20. do 24. ure
POLETNA MUZEJSKA NOČ – NOČ ODPRTIH VRAT V MUZEJU ŽELEZNIKI

6. RALLY ŽELEZNIKI
Športno društvo Omikron Plus W: www.rally.omikronplus.si

Igra Hoja na plavž po Schillerjevi baladi, ob 20.30

Petek, 28. 6. 2019, Športna dvorana Železniki, ob 20. uri

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

SLAVNOSTNA AKADEMIJA OB OBČINSKEM PRAZNIKU S PODELITVIJO
PRIZNANJ OBČINE ŽELEZNIKI

Nedelja, 16. 6. 2019, Dolenja vas, ob 13. uri
VELIKA KONJENIŠKA PRIREDITEV V DOLENJI VASI
Konjeniški klub Ratitovec, E: kkratitovec@gmail.com
Sobota in nedelja, 22. in 23. 6. 2019, Soriška planina, od 9. do 16. ure
ZAČETEK POLETNE SEZONE NA SORIŠKI PLANINI (OBRATUJE
DVOSEDEŽNICA LAJNAR)
Turistični center Soriška planina, d.o.o., T: 040 565 891,
E: info@soriska-planina.si
Sobota, 22. 6. 2019, Športni park Dašnica, ob 10. uri

Občina Železniki, T: 04 50 00 000
Sobota, 29. 6. 2019, Tenis igrišče pri Bazenu Železniki, ob 9. uri
TURNIR V TENISU ZA ZLATO ČIPKO
Javni zavod Ratitovec, W: www.jzr.si
Sobota, 29. 6. 2019, Dvorana Ivana Groharja v Sorici, od 9. do 14. ure
57. ČIPKARSKI DNEVI – MEDNARODNA KONFERENCA EVROPSKE
MANJŠINE: VČERAJ DANES, JUTRI
Občina Železniki, Turistično društvo Železniki, Javni zavod Ratitovec
T: 031 876 535

TURNIR V ODBOJKI NA MIVKI ZA ZLATO ČIPKO

Nedelja, 30. 6. 2019, Muzej Železniki, od 10. do 18. ure

Javni zavod Ratitovec, W: www.jzr.si

57. ČIPKARSKI DNEVI – DAN ODPRTIH VRAT V MUZEJU ŽELEZNIKI,
KOVANJE FUŽINARSKEGA DENARJA, PRIKAZ NOTRANJOSTI PLAVŽA

Sobota, 22. 6. 2019, Športni park Rovn Selca, od 11. do 19. ure
ŠPORTNO SREČANJE PODJETIJ SELŠKE DOLINE
Športno društvo Selca, W: http://www.sdselca.si/
Sobota, 22. 6. 2019, na plac pred cerkvijo sv. Antona, ob 20. uri
OBČINSKA PROSLAVA OB DNEVU DRŽAVNOSTI
Kulturno društvo Scena, W: www.kdscena.si
Sobota, 22. 6. 2019, Bife bazen Železniki, ob 21. uri
TURNIR V PIKADU ZA ZLATO ČIPKO
Javni zavod Ratitovec, W: www.jzr.si
Nedelja, 23. 6. 2019, Sorica–Heblarje ob 14. uri
POHOD V HEBLARJE (PO GROHARJEVI POTI)
Turistično društvo Sorica, T: 040 565 891, E: polona.golija@gmail.com
Torek, 25. 6. 2019, Zali Log–Groblje–Ratitovec, kontrolne točke
obratujejo do 12. ure
28. TRADICIONALNI POHOD NA RATITOVEC SKOZI GROBLJE

Občina Železniki, Turistično društvo Železniki, Javni zavod Ratitovec,
Muzejsko društvo Železniki T: 04 51 47 356
Sobota, 6. 7. 2019, Soriška planina, ob 9. uri
DELAVNICA »BACHOVA CVETLIČNA TERAPIJA«
Litostrojska koča, T: 041 879 267, W: www.litostojska-koca.si
Sobota, 13. 7. 2019, Železniki–Davča, ob 10. uri
21. KOLESARSKA DIRKA ZA ZLATO ČIPKO V DAVČO
Športno društvo Kamikaze, W: www. kamikaze.si
VODEN POHOD PO RAPALSKI MEJI, SORIŠKA PLANINA
Sobota, 13. 7. 2019, ob 10. uri
Sobota, 20. 7. 2019, ob 10. uri
Sobota, 27. 7. 2019, ob 10. uri
Sobota, 10. 8. 2019, ob 10. uri
Sobota, 17. 8. 2019, ob 10. uri
Sobota, 1. 9. 2019, ob 10. uri

Športno društvo Zali Log, T: 041 570 680

Turistični center Soriška planina d.o.o., T: 040 565 891,
E: info@soriska-planina.si

Torek, 25. 6. 2019, zbor v Jelenščah na koncu vasi Dražgoše, ob 9. uri

Petek in sobota, 19. in 20. 7. 2019, Jesenovec – Železniki

POHOD NA VODIŠKO PLANINO

26. FESTIVAL KRAWAL 2019

Kulturno turistično društvo Dražgoše, E: lidija.tolar@gmail.com

Društvo Rov Železniki, W: www.rov-drustvo.si
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Sobota, 20. 7. 2019, Soriška planina – pred gostiščem Brunarica, ob 19.30
POLETNA NOČ NA SORIŠKI PLANINI – SLOVENSKA POPEVKA Z NUŠO
DERENDA IN ORKESTROM AMADEO
Turistični center Soriška planina d.o.o., T: 040 565 891,
E: info@soriska-planina.si
Nedelja, 28. 7. 2019, Krekova koča na Ratitovcu, ob 10. uri
65. PLANINSKA ZABAVA »RATITOVEC RAJA«
Planinsko društvo za Selško dolino Železniki, T: 031 613 426,
E: lotric.lojze@gmail.com
Sobota, 3. 8. 2019, Soriška planina, ob 10. uri
OTROŠKE DELAVNICE Z MENTORJEM S SPOZNAVANJEM GOZDNEGA
EKOSISTEMA
Turistični center Soriška planina d.o.o., T: 040 565 891,
E: info@soriska-planina.si
Nedelja, 4. 8. 2018, Lajše, ob 6. uri
REKREATIVNI POHOD IZ LAJŠ NA RATITOVEC
Športno kulturno turistično društvo Lajše, T: 041 848 530
Sobota, 10. 8. 2019, izpred Športne dvorane Železniki, ob 9. uri
13. REKREATIVNO KOLESARJENJE OKROG RATITOVCA
Planinsko društvo za Selško dolino Železniki, T: 031 613 426,
E: lotric.lojze@gmail.com
Sobota, 17. 8. 2019, Davča, ob 20. uri
DAN TERIC, ZABAVA Z ANSAMBLOM GALOP
Turistično društvo Davča, T: 041 350 240
Nedelja, 18. 8. 2019, Davča, ob 14. uri

IGRA NA PROSTEM: SVETA LUCIJA, GLEDALIŠČE ZA PLOTOM
V DRAŽGOŠAH
Petek, 23. 8. 2019, ob 20. uri (premiera)
Sobota, 24. 8. 2019, ob 20. uri
Nedelja, 25. 8. 2019, ob 20. uri
Petek, 30. 8. 2019, ob 20. uri
Sobota, 31. 8. 2019, ob 20. uri
Nedelja, 1. 9. 2019, ob 19.30
Kulturno turistično društvo Dražgoše, E: lidija.tolar@gmail.com
Sobota, 24. 8. 2019, izpred lovske koče na Toli na Prtovču, ob 8. uri
11. POHOD BOSONOGIH IZ PRTOVČA NA RATITOVEC
Planinsko društvo za Selško dolino Železniki, T: 031 613 426,
E: lotric.lojze@gmail.com
Sobota in nedelja, 24. in 25. 8. 2019, Soriška planina, od 9. do 17. ure
DOWNHILL SOR'CA – SLOVENSKI POKAL V SPUSTU
Turistični center Soriška planina d.o.o., T: 040 565 891,
E: info@soriska-planina.si
Sobota in nedelja, 31. 8. in 1. 9. 2019, Soriška planina, od 9. do 22. ure
MAJERSKI SMENJ IN KONTRABANT
Turistični center Soriška planina d.o.o., T: 040 565 891,
E: info@soriska-planina.si
Nedelja, 1. 9. 2019, Krekova koča na Ratitovcu, od 6. ure dalje
43. REKREATIVNI POHOD NA RATITOVEC
Planinsko društvo za Selško dolino Železniki, T: 031 613 426,
E: lotric.lojze@gmail.com

DAN TERIC, KULTURNA IN ETNOGRAFSKA PRIREDITEV IN ZABAVA
Z ANSAMBLOM TONETA RUSA

Od petka do nedelje, od 13. do 15. 9. 2019, Zali Log

Turistično društvo Davča, T: 041 350 240

Kulturno turistično društvo Zali Log, T: 031 856 968

PRAZNIK ZELJA

Sobota, 17. 8. 2019:
- ob 20h zabava z ansamblom GALOP

Vabi TD Davča

TURISTIČNO DRUŠTVO DAVČA, DAVČA 22, ŽELEZNIKI

Nedelja, 18. 8. 2019:
- ob 14h kulturno etnografska prireditev
- PRIKAZ PREDELAVE LANU
- ob 17h zabava z ansamblom TONETA RUSA

TURISTIČNO DRUŠTVO ŽELEZNIKI, NA PLAVŽU 58, ŽELEZNIKI

