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OBČINA ŽELEZNIKI

Od zadnjih sprememb in dopolnitev ob-
činskega prostorskega načrta (SD OPN) 
minevajo dobra tri leta. Občina Železni-
ki je v vmesnem času začela spremem-
be in dopolnitve OPN posebej za ureditve 
na Soriški planini, ki jih zaradi zahtev-
nosti okoljske in naravovarstvene pro-
blematike tega območja pripravljamo v 
posebnem postopku. Zato je – predvsem 
zaradi dolgotrajnosti postopkov, ki lah-
ko trajajo tudi več let – nastopil čas, da 
občina začne tretji postopek SD OPN, 
katerih predmet so predvsem manj 

zahtevne spremembe namenske rabe 
in prostorskih izvedbenih pogojev, ki 
predvidoma ne bodo zahtevale postop-
ka celovite presoje vplivov na okolje.
OPN je temeljni akt prostorskega razvo-
ja občine, ki določa predvsem cilje in 
prednostne naloge prostorskega razvoja 
občine. SD OPN zato ne pomenijo zgolj 
"reševanja" posameznih pobud za spre-
membo namenske rabe ali prostorskih 
izvedbenih pogojev, ki so sicer dober 
kazalnik prostorskih potreb občanov in 
občine. V obdobju zadnjih štirih let se je 
teh sicer nabralo že več kot sedemdeset, 
predvsem v stavbna zemljišča.
Pri obravnavi posameznih pobud želi-
mo na občini jasno opozoriti, da je tre-
ba za njihovo vključitev v OPN pridobiti 
pozitivna mnenja vsaj 25 soglasjedalcev 
na državni ravni. Če pobud v postopku 
SD OPN ni možno uskladiti s sektorski-
mi predpisi s področja varstva okolja in 
narave, voda, prometa, kulturne dedi-
ščine, kmetijskih zemljišč in drugih, jih 
je treba izločiti. Pogost primer so to po-
bude za spremembo namenske rabe na 
kmetijskih zemljiščih, v kolikor niso v 
korist kmetije, ali pa v primeru posegov 
na varovalna ali varstvena območja, 
predvsem poplavna in vodovarstvena, 
kjer je z zakonom gradnja prepovedana.
Stavbna zemljišča vplivajo tudi na vre-
dnotenje v večnamenskih nepremič-
ninskih evidencah, s katerimi se ugo-
tavlja upravičenost do javnih sredstev, 
kot so subvencije, otroški dodatki, šti-
pendije …, in seveda ne nazadnje tudi 
davek na nepremičnine. 
Občina tudi zato stavbnih zemljišč ne 
bo opredeljevala preveč "na zalogo", 
prav tako pa tudi ministrstvo za prostor 
upravičenost sprememb presoja tudi 
z vidika neizkoriščenih stavbnih ze-

mljišč, ki jih je v naši občini že sedaj re-
lativno veliko in ostajajo neizkoriščena.
Če želite še oddati pobudo za spremem-
bo namenske rabe, je treba najkasneje 
do 15. 12. 2019 na občino oddati:
– pooblastilo vseh lastnikov zemljišč, v 
kolikor vlagatelj ni lastnik zemljišč
– idejno zasnovo v digitalnem vektor-
skem formatu (DWG, DXF, SHP): na ge-
odetskem načrtu s prikazanimi parce-
lami, vrisan predlog gradbene parcele, 
priključki na komunalno infrastruk-
turo (vodovod, kanalizacija, elektrika, 
dostop)
– v kolikor gre za spremembo kmetij-
skega zemljišča za potrebe kmetije, je 
treba priložiti obrazec, ki ga potrdi jav-
na služba kmetijskega svetovanja in je 
dostopen na spletni strani ministrstva 
za kmetijstvo.
V kolikor bodo v postopku priprave pro-
storskega akta zahtevane strokovne 
podlage, ki bi se nanašale na posame-
zne individualne pobude, jih financira 
pobudnik. Vloge, oddane po 15. 12. 2019, 
ne bodo upoštevane!
Za nadaljnje informacije se na občini 
lahko obrnete na Marka Demšarja, tel. 
št. 04 5000017, marko.demsar@obcina.
zelezniki.si.
Uporabne povezave:
– obrazec za oddajo vloge za spremem-
bo namenske rabe: 
http://zelezniki.si
– kmetijski obrazec: 
https://www.gov.si/assets/ministr-
stva/MKGP/DOKUMENTI/KMETIJSTVO/
Kmetijska-zemljisca/VARSTVO-KMETIJ-
SKIH-ZEMLJISC/a0b9017e67/splosne_
smernice.pdf
– veljavna namenska raba: 
http://storitve.pis.gov.si/pis-jv/infor-
mativni_vpogled.html

Oddaja pobud za tretje spremembe in dopolnitve 
občinskega prostorskega načrta
Pobudo za spremembo namenske rabe je možno oddati še do 15. decembra. 

ANA ŠUBIC

V Logu bodo v kratkem začeli urejati ko-
munalno infrastukturo. Izbrani izvajalec, 
podjetje Lavaco, je v tem tednu izvajal pri-
pravljalna dela in zakoličbe, gradnja pa je 
predvidena po 16. septembru, je povedal 
občinski svetovalec za investicije Peter Ko-
šir. Dela obsegajo obnovo približno sto me-
trov dolgega meteornega kanala, ki poteka 
po lokalni cesti med hišnima številkama 24 
in 45, poleg tega pa bodo zgradili še mete-
orni kanal v dolžini štirideset metrov, ki bo 
zajemal zaledne vode, da ne bo več priha-
jalo do njihovega razlivanja. Predvidena je 
tudi obnova fekalne in meteorne kanaliza-
cije ter vodovodnega omrežja ter ponovno 
asfaltiranje cestišča na območju gradnje. 
Vrednost gradbenih del, ki bodo končana 
predvidoma v drugi polovici novembra, je 
skupaj z davkom slabih 137 tisoč evrov, je 
še razložil Košir.

Ureditev komunalne 
infrastrukture v Logu
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Občina Železniki se je poleti lotila na-
daljnje prenove starejše hiše pri Vrtcu 
Železniki, ki so jo kupili lani za potrebe 
njegove širitve. Že lani so uredili pritličje 
in v njem pridobili igralnico za eno sku-
pino otrok, letos pa v nadstropju stav-
be urejajo še eno igralnico za 14 otrok 
prvega starostnega obdobja, garderobe, 
sanitarije in kabinet za osebje. K stavbi 
so prizidali nov vhod s stopniščem in 
jaškom za dvigalo. Te dni so namešča-

li novo ostrešje, sedaj pa jih čakajo še 
menjava stavbnega pohištva, notranja 
obrtniška dela in vgradnja opreme. In-
vesticija, ki jo izvaja podjetje GPS Grad iz 
Škofljice, je vredna 211 tisoč evrov.
Občinski svetovalec za investicije Peter 
Košir pričakuje, da bo uporaba lani izde-
lanih pritličnih prostorov znova možna 
po 16. septembru, ko se bo vanje lahko vr-
nila skupina otrok, ki so ji sedaj zagotovi-
li začasni prostor v Vrtcu Železniki. Upali 

so sicer, da bo uporaba pritličja možna 
že z začetkom novega šolskega leta, a je 
prišlo do zakasnitve, saj se je podaljšala 
izvedba statične sanacije objekta. Tako se 
bo zamaknilo tudi odprtje nove igralni-
ce v nadstropju. "Za zdaj kaže, da se bo to 
zgodilo 14. oktobra. Točen datum odprtja 
bomo določili te dni," je povedal. Prenovo 
bodo končali prihodnje leto, ko bo stav-
ba dobila novo fasado, teraso in dvigalo, 
poskrbeli pa bodo še za ureditev okolice.

V novo igralnico 
čez mesec dni
Igralnico, ki jo urejajo v 
stavbi pri Vrtcu Železniki, 
naj bi odprli sredi oktobra. 

Objekt je dobil tudi novo ostrešje in prizidan vhod.

Nova povezovalna cesta mimo plavalnega bazena je zgrajena. 
Njeno odprtje so na občini napovedali za sredino tega tedna, in 
če le ni prišlo do nepredvidenih zapletov, je tako promet po novi 
cesti že stekel. Z njo želijo olajšati dostop do območja Na Kresu, 
kjer je predviden tudi dom starejših. "Prepričan sem, da jo bodo 
domačini radi uporabljali. Izognili se bodo tudi čakanju, do kate-
rega občasno prihaja na obstoječi cesti ob razkladanju tovora za 
potrebe bližnjega trgovskega centra. Poleg tega bo vključevanje 
na regionalno cesto bolj pregledno kot na križišču na Češnjici," 
je poudaril župan Anton Luznar. V okviru investicije so zgradili 
dvopasovno cesto dolžine sedemdeset metrov, ki se navezuje 
na regionalno cesto, uredili so pešpot tik ob bazenu, pred njim 
pa razširili parkirišče in pridobili nekaj dodatnih parkirnih mest. 
"Vmes se je pokazalo še nekaj dodatnih del. Na območju grad-
bišča smo obnovili vodovod, meteorno in fekalno kanalizacijo, 
toplarna pa je poskrbela za obnovo toplovoda," je razložil župan. 
Od julija poteka tudi največja letošnja občinska investicija v ce-
ste: rekonstrukcija dotrajanega makadamskega odseka Ojstri 
Vrh–Sleme–Zgornja Golica. Investicija, vredna 177 tisoč evrov, 
naj bi bila končana konec septembra.

Nova cesta mimo bazena

Nova povezovalna cesta bo olajšala dostop do območja Na Kresu.

V Dražgošah že več mesecev poteka sanacija obsežnega zemelj-
skega plazu, ki ogroža šest hiš in lokalno cesto. Izbrani izvajalec, 
podjetje Hip plus z Vač, bo zgradil štiri sidrane pilotne stene v 
skupni dolžini 259 metrov in uredil tudi odvodnjavanje. Občin-
ski svetovalec za komunalno dejavnost Rok Pintar je povedal, da 
so se poleti v času dopustov dela nekoliko upočasnila. Skrbi ga, 

da plaz ne bo saniran v predvidenem roku (sredi oktobra) in da 
bo prišlo do zakasnitve. Dela so se sicer začela tudi že na zadnji 
od štirih pilotnih sten, vendar opaža, da na nekaterih področjih, 
predvsem pri vezavi armatur in izdelavi opažev, potekajo poča-
sneje, kot bi morala. "Dobro poteka izdelava pilotov in kamnito-
-betonskega kanala, a dela je še veliko. Pomemben dejavnik bo 
tudi vreme," je razložil. Zaradi gradbenih del (vrtanja pilotov) je 
že od začetka septembra popolna zapora na cesti Dražgoše–Pod-
stan, ki bo trajala predvidoma do 15. oktobra. Cesta je zaprta pri 
hišni številki Dražgoše 6a v dolžini petdeset metrov. Sanacija bo 
stala kar 1,6 milijona evrov, od tega bo 1,3 milijona evrov prispe-
vala država, preostalo pa občina.

Sanacija plazu v Dražgošah

Zgradili bodo štiri sidrane pilotne stene v skupni dolžini 259 metrov.
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Šestdesetletni Franc Tušek iz Dašnice 
je upokojenec. Z ženo Matejo imata 
tri otroke in dva vnuka. Poleg bližnjih 
mu zelo veliko pomeni glasba, saj že 
skoraj petdeset let prepeva v različnih 
sestavih. Aktiven je tudi v Župniji Že-
lezniki in zadnje čase pri obujanju ko-
vaštva v okviru muzeja in muzejskega 
društva.
• Zakaj ste vstopili v lokalno politiko?
Kot ustanovni član NSi sem v začetku 
sodeloval v OO NSI Železniki. Po daljšem 
premoru sem se ponovno bolj dejavno 
vključil v delovanje stranke. Po mojem 
je prvi korak v politiko narejen, ko se kot 
občan udeležim volitev in dam glas po-
litiku, ki mu zaupam. Naslednji korak 
pa je, da sam poskušam narediti kaj v 
dobro soljudi. Kot občinski svetnik želim 
s svojimi izkušnjami v čim večji meri 
uresničiti zaveze, ki jih je NSi dala ob-

čanom. Za vsa vprašanja in pobude smo 
dosegljivi na nsizelezniki@gmail.com.
• Kaj odlikuje dobrega svetnika?
Svetnik mora težiti k povezovanju, biti 
odprt do različnih predlogov in upo-
števati moč argumenta. Vsi izhajamo 
iz vrednot. Evropa, Slovenija in ne na-
zadnje Selška dolina temeljimo na kr-
ščanskih vrednotah. Hvala Bogu, saj je 
to dobro za vse, ker brez njih je na svetu 
preveč gorja.
• Katere cilje boste zasledovali?
Pospešiti moramo urejanje mirujočega 
prometa, še posebej na Prtovču. V obči-
ni je vse več praznih hiš. Ali bomo zna-
li razumeti namig časa in jih ustrezno 
ovrednotiti in izkoristiti? Menim, da je 
čas za oživitev projekta tržnice. Tu je še 
Krekov dom v Selcih, ki se da sanirati in 
napolniti z vsebino. Nujno pa moramo 
za projekte poiskati evropska sredstva.
• Ste v kakšnem občinskem odboru?
Sem član odbora za gospodarstvo, ko-

misije za mandatna vprašanja, volitve 
in imenovanja ter komisije za izvedbo 
javnih razpisov. Po dopustniškem za-
tišju so se začeli postopki za sprejem 
proračunov za leti 2020 in 2021. Delo bo 
zahtevno, saj bo sredstva treba pravično 
razporediti po celi občini.
• Kaj je največji problem v občini?
Treba je intenzivno nadaljevati postop-
ke za izgradnjo obvoznice in protipo-
plavno ureditev Sore s pritoki. Veliko 
priložnost občine vidim na področju 
turizma, kulture in kulturne dediščine. 
Moja želja je, da bi se izobraženci, ki jih 
ni malo, bolj vključili v delovanje obči-
ne in bi tudi z njihovo pomočjo čim prej 
pripravili strategijo nadaljnjega razvoja.

S povezovanjem do uspehov
Tudi Franc Tušek (NSi) je novinec v občinskem svetu.

Franc Tušek
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Blaž Vrhunc, ki je na svetniški stolček 
sedel prvič, se je opisal takole: "Kot 
mulc sem se preganjal okrog plavža, v 
kolikor so me slučajno pozabili delav-
no motivirati na kmetiji starih staršev. 
Danes živim na Jesenovcu in zelo do-
bro se mi zdi, da so bila kanalizacija, 
javna razsvetljava in pločnik zgrajeni, 
preden sem bil izvoljen v občinski svet. 
Po poklicu sem obratni strojni tehno-
log, trenutno zaposlen v podjetju Triis 
kot urejevalec lakirne linije. Zadnje 
čase sem malo manj aktiven gasilec, v 
prihodnjih mesecih pa me boste lahko 
videli na odrskih deskah v gledališki 
predstavi Ta veseli dan ali Matiček se 
ženi v vlogi dvornega pisarja, ki jeclja 
tudi v nemškem jeziku. V prostem času 
me najdete poleti največkrat na kole-
su, grem tudi v kakšen hrib, pozimi pa 
smučam."

• Zakaj ste vstopili v lokalno politiko?
Moja odločitev za vstop v lokalno poli-
tiko je bil nepričakovano dober rezultat 
moje kandidature na državnozborskih 
volitvah in želja nekaj storiti v skupno 
dobro tudi v občini Železniki.
• Kaj odlikuje dobrega svetnika?
Svetnik mora predvsem biti dober po-
slušalec. Nikakor ne moreš ugoditi 
vsem željam in pobudam, lahko pa s 
skupnimi močmi najdemo najboljše re-
šitve v okviru danih možnosti. Omejitve 
so seveda največkrat finančnega izvora.
• Katere cilje boste zasledovali?
Na vsak način je treba najprej slediti 
skupnim ciljem na način, ki povzroči 
najmanj škode posameznikom. Pro-
jekte je treba pravočasno, transpa-
rentno in na pravi način predstaviti 
občanom, ker se edino tako lahko iz-
ognemo nepotrebnim zapletom v teku 
realizacije.
• Ste v kakšnem občinskem odboru?

Imenovan sem bil v odbor za komunalne 
dejavnosti in varstvo okolja, kjer je vedno 
dovolj problemov. Še vedno se pojavljajo 
problemi s protipoplavnimi zadrževal-
niki, ki so bili zgrajeni po poplavah in 
zdaj niso očiščeni, nekateri celo niso več 
dostopni z mehanizacijo. Vedno večji in 
dražji problem bo odvoz smeti. Sem član 
sveta krajevne skupnosti, sodelujem pa 
tudi v komisiji za sofinanciranje družbe-
nih dejavnosti in sem član delovne sku-
pine za pripravo Strategije razvoja obči-
ne Železniki, ki bo začela delati jeseni.
• Kaj je največji problem v občini?
Problemov je vedno dovolj in vsi so ve-
liki, če jih ne rešujemo s skupnimi mo-
čmi, v dobro vseh in dokler res ne zra-
stejo v največje probleme.

Skupaj do najboljših rešitev
V občinskem svetu ima svojega predstavnika prvič tudi 
Levica, ki jo zastopa Blaž Vrhunc. 

Blaž Vrhunc
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Potem ko je zdravnik Branko Košir po 
upokojitvi kolega Gregorja Habjana in 
pridobitvi dodatne koncesije z aprilom 
v zdravstvenem domu na Racovniku 
vzpostavil še eno ambulanto, v kateri 
so jima pomagali specializanti, je sedaj 
jasno, kdo od njih jo bo prevzel. Nekda-
njo Habjanovo ambulanto oz. Ambulan-
to 3, kot so jo poimenovali po prehodu 
pod okrilje Koširjeve ambulante, bo z 
oktobrom prevzela Tatjana Nastran, 
medtem ko njen kolega Marko Možina 
odhaja v Gorenjo vas. 
Nastranova, sicer domačinka, ki sedaj 
živi v Škofji Loki, prav te dni opravlja 
specialistični izpit, je povedal Košir. 
Vpis pacientov je že začela. "Sedaj jih 

ima okoli 250, vendar vseh nekdanjih 
Habjanovih pacientov ne bo mogla 
sprejeti," je pojasnil. Vlada je namreč 
sprejela aneks k splošnemu dogovoru 
za leto 2019, ki mejo za odklanjanje no-
vih pacientov postavlja pri 1895 glava-
rinskih količnikih oz. 1383 opredeljenih 
pacientih, medtem ko jih je dr. Habjan 
imel dobrih dva tisoč. Podobno kot 
drugje so tudi v Železnikih družinski 
zdravniki preobremenjeni, zato je po 
mnenju Koširja nujno dobiti še četrte-
ga zdravnika. Sam ima 2500 glavarin-
skih količnikov, dr. Habjan jih je imel 
še nekaj več, normativ pa presega tudi 
zdravnica Ana Marn Vodovnik z 2365 
glavarinskimi količniki oz. več kot 1800 
opredeljenimi osebami. "Da bomo lah-
ko delali v normalnih razmerah, potre-

bujemo še enega zdravnika, a se žal nič 
ne premakne. Delamo vedno težje, s 
staranjem populacije se zahtevnost in 
število obiskov povečujeta," je opozoril 
sogovornik.
Košir ocenjuje, da so z Ambulanto 3 do-
bro zapolnili vrzel, ki je nastala po Ha-
bjanovi upokojitvi. "Mislim, da so bili 
pacienti zadovoljni. Oskrbljeni so bili 
vsi, pa čeprav jih ni vedno obravnaval 
isti zdravnik." Dr. Nastranova bo sicer 
še naprej delala pod okriljem Ambulan-
te Košir, saj mora po končani speciali-
zaciji imeti vsaj tri leta delovne dobe, da 
lahko pridobi koncesijo. Če se bo mlada 
zdravnica po triletnem stažu odločila 
oditi med zasebnike, namerava Košir 
koncesijo vrniti, kakršen je bil tudi do-
govor z občino ob njeni podelitvi. 

Ambulanto bo prevzela Nastranova
Nekdanjo ambulanto dr. Habjana bo prevzela Tatjana Nastran, ki že vpisuje paciente. 
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Po upokojitvi zobozdravnice Vesne Šalkovič je v zobni ambu-
lanti za otroke in mladino na Otokih 10. avgusta začela delati 
mlada zobozdravnica Štefka Gladek, ki ji je Občina Železniki 
za 15 let podelila koncesijo za opravljanje javne službe na po-
dročju otroškega in šolskega zobozdravstva. Nova zobozdrav-
nica je po rodu iz Poljanske doline, sedaj pa živi v Ljubljani. 
Ima slabih pet let delovnih izkušenj v šolskih zobnih ambu-
lantah. Večinoma je nadomeščala zobozdravnice na porodni-
škem dopustu, in sicer v Gorenji vasi in Litiji. "Vesela sem, da 
se mi je sedaj ponudila priložnost za delo v daljšem obdobju," 
je dejala in dodala, da so njeni prvi vtisi v Železnikih zelo po-
zitivni. Sedaj se še spoznava s krajem in mladimi pacienti, 
pri tem pa ji je v pomoč tudi zobna asistentka Irena Gortnar, 
domačinka, ki je že prej delala v šolski zobni ambulanti.
Ta je namenjena otrokom in mladim od 3. do 19. leta starosti. 
Štefka Gladek ob tem opozarja, da pacienti njene predhodnice 
niso samodejno prešli pod njeno okrilje, pač pa je potrebna 
nova registracija. To velja za vse – tako tiste, ki se želijo na 
novo vpisati k njej kot tudi za nekdanje paciente dr. Šalkovi-
čeve. "Povprečno ima otroška ambulanta nekaj čez 1300 vpi-
sanih otrok, mi jih imamo sedaj okoli sto. Pri prvem obisku 

oz. podpisu izjave o izbiri otrokovega osebnega zobozdravni-
ka morajo biti navzoči starši. Potrebujejo le otrokovo zdra-
vstveno izkaznico, vse ostale obrazce pa dobijo v ambulanti," 
je razložila. Sistem dela bo sicer podoben kot doslej. "Otroke, 
ki obiskujejo šolo v Železnikih, kličemo v ambulanto v času 
pouka, tiste s podružnic pa morajo pripeljati starši. Od sre-
dnješolcev pa se že pričakuje, da se bodo sami dogovorili za 
obisk. Kontrolni pregledi so predvideni na pol leta."
Da bodo otrokovi zobje zdravi in obiski pri zobozdravniku čim 
redkejši, je ključna redna in temeljita ustna higiena. Gre za 
navade, ki posameznika spremljajo vse življenje, zato je po-
membno, da jih starši otroku zgodaj privzgojijo in ne dopu-
ščajo površnosti. "Starši naj bodo dosledni in naj s higieno 
začnejo že ob otrokovem prvem izraščenem zobu. Sicer pa naj 
bodo še zlasti zvečer pozorni, da so otrokovi zobje res temelji-
to umiti. Kasneje naj pijejo le vodo, nikakor pa sladkih sokov, 
čajev ali kakava," je svetovala Štefka Gladek. 

Nova otroška  
zobozdravnica
Zobno ambulanto za otroke in mladino 
je pred dobrim mesecem prevzela 
zobozdravnica Štefka Gladek. 

Vesno Šalkovič je po upokojitvi zamenjala Štefka Gladek. 
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S slavnostno akademijo so konec junija 
v Železnikih obeležili občinski praznik. 
Vrhunec večera je bila tudi tokrat po-
delitev občinskih priznanj, tokrat jih je 
bilo sedem. "S svojim prostovoljnim de-
lom na družbenem, športnem, kultur-
nem in turističnem področju ste izbolj-
šali življenje v naših krajih," je župan 
Anton Luznar nagovoril nagrajence.
Občinsko plaketo, najvišje letošnje pri-
znanje, so namenili 88-letni Mariji Apo-
hal, ki se je iz Železnikov poročila na 
Koroško in tja ponesla umetnost kle-
kljanja. "Priznanje ji pomeni ogromno. 
Že šestdeset let ne živi več tu, a je z roj-
stnim krajem vseskozi povezana. Dokler 
je zmogla, je prihajala na Čipkarske dne-
ve, razstavljala tu, zanimalo jo je delo že-
leznikarskih klekljaric," je povedala Lidi-
ja Apohal Vučković, ki je v imenu svoje 
matere prevzela priznanje, saj bi bila pot 
v Železnike in nazaj zanjo prenaporna. 
Marija Apohal nam je kasneje v telefon-
skem pogovoru zaupala, da ni pričako-
vala, da bo v svojem rojstnem kraju tako 
'gor vzeta', kot se je izrazila. "Se mi pa zdi 
prav, da se ve, kako je klekljanje prišlo 
na Koroško. To je zgodovinsko dejstvo. 
Tako kot je znano, da je v Selško dolino 

prvo znanje o izdelovanju čipk po letu 
1880 prinesla Štatorjeva Katra, ki je slu-
žila v Idriji in se tam naučila klekljati, 
naj se ve tudi, da se je klekljanje iz Žele-
znikov razširilo na povsem drugi konec 
Slovenije," je dejala Marija, prva mento-
rica klekljanja na Koroškem, ki tudi pri 
88 letih še vedno rada sede za punkelj. Še 
vedno ima eno učenko – medicinsko se-
stro iz prevaljskega doma starejših, kjer 
prebiva zadnja leta.
Priznanje za življenjsko delo prosto-
voljcev sta prejela Marija Plešec iz Že-
leznikov in Lojze Tolar iz Ojstrega Vrha. 
Podelili so še štiri priznanja za aktivno 
delovanje društev: Lovski družini Sori-
ca, Rokometnemu društvu Alples Žele-
zniki, Športnemu društvu Dražgoše ter 
Kulturnemu in turističnemu društvu 

Zali Log. Župan je kot običajno podeli 
tudi priznanja devetošolcem in dija-
kom zadnjih letnikov, ki so bili vsa leta 
odlični.
V kulturnem programu so se dotaknili 
nekaterih pomembnih okroglih oble-
tnic, ki jih praznujejo letos, denimo 
240-letnice šolstva v Selcih, 50-letnice 
muzeja in 40-letnice Muzejskega dru-
štva Železniki ter 40-letince Pihalnega 
orkestra Alples Železniki. Ta je jubilej 
praznoval prav konec junija in je na-
stopil tudi na slovesnosti ob občinskem 
prazniku. Program, ki ga je povezovala 
Anja Marin, so obogatili še otroški in 
mladinski pevski zbor OŠ Železniki, Me-
šani pevski zbor Društva upokojencev 
za Selško dolino ter baritonist Lucas So-
moza Osterc.  

Letos sedem nagrajencev
Ob občinskem prazniku sedem priznanj zaslužnim posameznikom in društvom

Mešani pevski zbor Društva upokojencev za Selško dolino pod taktirko Minke Šmid

OBČINA ŽELEZNIKI

OBVESTILO

Obveščamo vas, da je na spletni strani 
Občine Železniki objavljen

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje izobraževanja  
nadarjenih mladih glasbenikov  

in plesalcev – Jobstov sklad  
za leto 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 spreje-
mni pisarni Občine Železniki 
(kontakt: Martina Logar, 04/500 00 15). 
Rok za oddajo prijav je najpozneje do 
vključno 14. 10. 2019.

mag. Anton Luznar, župan

Pihalni orkester Alples Železniki, ki je konec junija praznoval 40-letnico
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OBČINSKI SVET  
OBČINE ŽELEZNIKI

podeljuje

PLAKETO za leto 2019 

MARIJI APOHAL 

(rojena 11. marca 1931, stanujoča  
v Domu starejših Na Fari, Na Fari 50, 

Prevalje) po rodu iz Železnikov,  
ki je ponesla umetnost klekljanja  

tudi na Koroško

UTEMELJITEV: Marija Apohal se je rodi-
la 11. marca 1931 v Železnikih na Gorenj-
skem. Poročila se je na Koroško, kjer 
je od leta 1991 vodila tečaje klekljanja 
za otroke in odrasle. Na šoli kleklja-
nja Mire Kejžar v Škofji Loki je opravila 
specializacijo za učiteljico in mentorico 
klekljanja. Na izobraževanje je hodila 
tudi v čipkarsko šolo v Idriji.
Marija Apohal je klekljarice združila v 
sekcijo in dolga leta smo delovale pod 
okriljem Kulturnega društva Prevalje. 
Ves čas je bila naša predsednica, hkrati 
pa nas je povezala tudi s klekljaricami 
Slovenije, ki so delovale v Združenju slo-
venskih klekljaric, in z vsemi, ki imajo 
radi čipke. Koroške klekljarice je vodi-
la do leta 2004, ko je bila pobudnica za 
ustanovitev Društva klekljaric Koroške. 
Še danes je aktivna članica in člani-
ca upravnega odbora. Leta 2002 so pri 
uredništvu revije Naša žena zvedeli za 
njeno delo na Koroškem in so ji podelili 
zahvalo za dobro in plemenito delo. Na 
Občini Ravne so ji 12. aprila 2017 podelili 
veliko Prežihovo plaketo za prispevek k 
bogatenju kulturnega utripa Koroške.
Zavedamo se, da če Marija Apohal ne bi 
začela poučevanja klekljanja ter bila go-
nilna sila vsa leta, ta lepa umetnost ne 
bi bila tako razširjena po Koroškem in 

koroške občine ne bi bile na zemljevi-
du "klekljarske" Slovenije. Vedno pa tudi 
poudarimo, da je prišla in svoje znanje 
prinesla iz Železnikov.
Predlagatelj: Društvo klekljaric Koroške
Obrazložitev pripravila: Mira Časar

OBČINSKI SVET  
OBČINE ŽELEZNIKI

podeljuje

PRIZNANJE ZA ŽIVLJENJSKO 
DELO PROSTOVOLJCEV za 

leto 2019
MARIJI PLEŠEC

(rojena 16. avgusta 1939, stanujoča  
Otoki 11, Železniki).

UTEMELJITEV: Visok življenjski jubi-
lej, ki ga gospa Marija Plešec obeležuje 
v tem letu, je le delček v zanimivem in 
raznolikem mozaiku njenega življenja. 
Zaposlena je bila v Osnovni šoli Železni-
ki kot predmetna učiteljica gospodinj-
stva in tehnike. 33 let je učenke in učen-
ce oziroma mnoge med nami poučevala 
za samostojno življenje. Veliko je delala 
tudi z mladimi, s kmečkimi ženami ter 
ostalo zainteresirano javnostjo na ra-
znih tečajih, izobraževanjih s področja 
prehrane, bivanja in podobno.
Po upokojitvi se je aktivno vključila v 
različne organizacije in bila vedno na 
voljo za pomoč. Trenutno je aktivna 
članica upravnega odbora Turistične-
ga društva Železniki in Društva upo-
kojencev za Selško dolino Železniki. V 
zadnjem skrbi za aktivno in kakovostno 
preživljanje prostega časa, saj organizi-
ra izlete, pohode, oglede kulturnih pri-
reditev, praznovanja. Vselej je pripra-
vljena prevzeti vso organizacijo. Vedno 

pridobi poln avtobus ljubiteljev dogod-
ka, rezervira vstopnice in se dogovori 
tudi za prevoz. Člani društva in ostali 
zainteresirani smo si pod njenim vod-
stvom v preteklih letih ogledali že raz-
lične predstave v gledališču v Kranju, v 
Cerkljah, v ljubljanski Drami, v Križan-
kah ali v Operi, odšli na različne eno-
dnevne izlete po Sloveniji ali zamejstvu, 
martinovali v vinorodnih deželah ali se 
odpeljali na kopalni izlet v Izolo. Najve-
čji avtobus pa je premajhen, ko potuje-
mo na predstavo na prostem na Muljavi 
ali v Letno gledališče Studenec.
Na predstavitvah Občine Železniki in 
dela Turističnega društva Železniki po 
različnih krajih, tako po Sloveniji kot 
tujini, na prireditvah, sejmih, razsta-
vah pogosto srečamo tudi Marijo, ki 
obiskovalcem z največjim zanosom in 
veseljem pove, od kod prihajamo, kaj 
delamo in zakaj obiskati Železnike. Dej-
stvo je, da je v naše domače kraje pripe-
ljala turiste od drugod, tako na naše pri-
reditve kot na preživljanje prostega časa 
v naravi in oglede naših znamenitosti 
in zanimivosti. Že vrsto let ji je zaupana 
organizacija vseh razstav v času Čipkar-
skih dni, kjer poleg domačih mojstro-
vin klekljaric vedno najde prostor in čas 
tudi za goste od drugod in poskrbi za 
sleherno podrobnost.
Marija Plešec, Marička, kot jo kličemo 
prijatelji, svoje prostovoljno delo opra-
vlja odgovorno in z vso zavzetostjo v 
različnih društvih in organizacijah. 
Zato si zasluži priznanje za življenjsko 
delo prostovoljcev za leto 2019.
Predlagatelja: Turistično društvo Žele-
zniki in Društvo upokojencev za Selško 
dolino Železniki
Obrazložitev pripravil: Tomaž Weif-
fenbach

OBČINSKI SVET  
OBČINE ŽELEZNIKI

podeljuje

PRIZNANJE ZA ŽIVLJENJSKO 
DELO PROSTOVOLJCEV  

za leto 2019 
ALOJZIJU TOLARJU

(rojen 18. aprila 1941, stanujoč  
Ojstri Vrh 1, Železniki).

UTEMELJITEV: Lojze Tolar je z muzej-
sko dejavnostjo povezan že od mladih 
let. Leta 1967 se je pridružil ekipi ljubi-
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teljskih muzejskih delavcev, ki so bili 
zbrani v pododboru Železniki, ki je de-
loval znotraj Muzejskega društva Ško-
fja Loka. Lojze Tolar je vseskozi aktiven 
član muzejskega društva. Leta 1969 je 
prevzel tajniška dela, med letoma 1970 
in 1983 je bil predsednik društva (sprva 
predsednik pododbora Železniki Muzej-
skega društva Škofja Loka, od leta 1979 
pa predsednik samostojnega Muzejske-
ga društva Železniki). Od takrat, ko je 
predsedniške posle predal nasledniku, 
je član bodisi upravnega bodisi nadzor-
nega odbora muzejskega društva.
Lojze Tolar je človek, ki se ne postavlja 
z dosežki in o svojem delovanju govori 
z njemu tako značilno skromnostjo. 
Pri ravnanju z dediščino ga vodi čut za 
ohranitev premičnin in nepremičnin. 
Ljubiteljski muzejski delavci so delo-
vali kot uigrana in k točno določenim 
ciljem osredotočena skupina. V letih 
njegovega predsedovanja društvu so se 
zgodili veliki premiki na muzejskem 
področju v Železnikih, kar je pomemb-
no še danes. Za muzejsko dejavnost so 
pridobili Plavčevo hišo, za galerijsko 
pa so preuredili gospodarsko poslopje 
za njo – Galerijo Muzeja Železniki. Ob 
odprtju Alplesove žage na Češnjici leta 
1967 so pred plavžem in v Plavčevi hiši 
pripravili razstavo gozdno-lesnega 
gospodarstva in s tem začrtali muzej-
sko usmeritev v Železnikih. Nekoliko 
kasneje so v njej postavili muzejske 
zbirke, ki so še vedno nosilne zbirke. 
Lojze Tolar je avtor prve postavitve 
čipkarske zbirke ter pobudnik in av-
tor postavitve zbirke škriljne kritine. 
Za namen muzejskega prikaza so bile 
posnete fotografije v pruhu ter objekti 
s škriljno kritino iz Selške doline, kar 
je z vidika evidentiranja dediščine iz-
rednega pomena.

Poleg aktivnega delovanja v Muzejskem 
društvu Železniki je Lojze Tolar aktiven 
član zgodovinske skupine ter skupine 
pritrkovalcev, ki delujeta v okviru Žu-
pnije Železniki. Pri župniji je dejaven 
od leta 1974, ko je cerkev sv. Antona spet 
dobila zvonove. Lojze Tolar je sodeloval 
pri pripravi nosilnih tramov za zvonove 
in bil v skupini, ki si je v livarni v In-
nsbrucku ogledala ulivanje naročenih 
zvonov. Od takrat dalje sodeluje pri zvo-
njenju kot pritrkovalec.
Lojze Tolar je tudi čebelar, vključen v 
Čebelarsko društvo Železniki. Bil je dol-
goletni član upravnega odbora Čebelar-
skega društva Železniki. Dejavno je bil 
vpet v pripravo društvenega prapora 
leta 1999. Je tudi član Turističnega dru-
štva Železniki.
Njegovi prispevki pri varovanju in ohra-
njanju kulturne dediščine so vidni na 
vseh področjih, kjer je dejaven.
Predlagatelji: Muzejsko društvo Žele-
zniki, Čebelarsko društvo Železniki, Ob-
činski odbor SLS Železniki
Pripravila: Katja Mohorič Bonča

OBČINSKI SVET  
OBČINE ŽELEZNIKI

podeljuje

PRIZNANJE ZA AKTIVNO 
DELOVANJE DRUŠTEV  

za leto 2019 
LOVSKI DRUŽINI SORICA

(Spodnja Sorica 16, Sorica).

UTEMELJITEV: Po razpadu državnega 
lovišča »Triglav« je bila 10. maja 1959 
v Sorici na ustanovnem občnem zbo-
ru ustanovljena Lovska družina Sorica, 
kar je bila dolgoletna želja domačinov. 

Da se je cilj ustanovitve svoje lovske 
družine dosegel, je bil potreben pogum, 
vztrajanje, sodelovanje in usklajevanje, 
a na koncu so dogovori prinesli želene 
rezultate.
Lovišča Lovske družine Sorica se šteje-
jo kot visokogorska lovišča, nahajajo se 
na območju Krajevne skupnosti Sorica 
in Krajevne skupnosti Davča, kjer lovci 
gospodarijo z vso divjadjo, ki je pozna-
na v Sloveniji. Lovska družina Sorica s 
svojimi člani deluje na 5537 ha lovne 
površine. S prostovoljnim delom so za 
svoje delovanje zgradili dve lovski koči, 
eno na Hirnu in drugo na Robu, ki ju re-
dno vzdržujejo in uporabljajo za potrebe 
lovske dejavnosti.
Lovstvo danes ni več samo lov in tega 
se v Lovski družini Sorica zavedajo. 
Ena glavnih in trajnih dolžnosti je, da 
skrbijo za naravno ravnovesje števila 
divjadi glede na bivalne in prehranske 
možnosti. Skladno s potrebami glede na 
pogoje prostora, kraja in zemljišč zgle-
dno sodelujejo z lastniki, prav tako pa 
jim finančno in fizično pomagajo pri 
odpravljanju škode, ki jo povzroča div-
jad. V krajih Davče in Sorice v zimskem 
času zapade velika količina snega, zato 
imajo lovci postavljene krmilnice, ki jih 
redno polnijo s hrano, da živali preživi-
jo dolge in mrzle zime. Člani vsako leto 
opravijo več kot 1000 delovnih ur in s či-
ščenjem poskrbijo, da planinski pašniki 
ostajajo, s čimer pripomorejo k ohra-
njanju kulturne krajine.
Člani se srečujejo z otroki podružničnih 
šol Sorice in Davče, pa tudi s šolarji iz 
drugih krajev, in s tem skrbijo za del 
vzgoje prihodnjih rodov, jim prenašajo 
svoje znanje, odnos do živali in narave. 
Lovska družina Sorica sodeluje z ostali-
mi lovskimi družinami na območju ob-
čine Železniki in izven nje. V domačem 
okolju pušča sledi kulturne prepoznav-
nosti po svojih lovskih običajih, kot so 
lovski krst, lovski ropot, lovski pogreb, 
zelena smrekova vejica za klobukom ... 
Visokogorsko lovišče, raznovrstna div-
jad, lepa narava, sodelovanje s ponu-
dniki gostinskih uslug, strokovno uspo-
sobljeni lovci – vse to prinaša rezultate 
tudi na lovskem turizmu, ki je dodana 
vrednost celotne turistične ponudbe v 
kraju in občini.
Lovska družina Sorica, ki šteje 46 čla-
nov, v letošnjem letu praznuje šestdeset 
let ustanovitve in aktivnega delovanja. 
Delna pomladitev članstva in aktivnost 
članov skozi celotno obdobje v smeri 
varovanja favne in flore je delček v mo-

Brane Tavčar, starešina Lovske družine Sorica
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zaiku ohranjanja narave v življenjskem 
okolju za naslednje generacije.
Predlagatelj: Športno društvo Sorica
Obrazložitev pripravil: Boris Jensterle

OBČINSKI SVET  
OBČINE ŽELEZNIKI

podeljuje

PRIZNANJE ZA AKTIVNO 
DELOVANJE DRUŠTEV  

za leto 2019

ROKOMETNEMU DRUŠTVU ALPLES 
ŽELEZNIKI

(Češnjica 54, Železniki).

UTEMELJITEV: Spomini segajo v čas 
šestdeset let nazaj, ko so se otroci in 
mladostniki v Osnovni šoli Železniki za-
čeli spoznavati z rokometno žogo. Igro 
rokometa so igrali na igrišču, posutem 
z lešem. Leta 1965 jih je razveselila in-
formacija, da je v Selcih dokončano ro-
kometno igrišče z asfaltno podlago, kar 
je še toliko bolj pripomoglo k popular-
nosti in nadaljnjemu razvoju rokome-
tne igre. Sestavili sta se tako ženska kot 
moška ekipa, in ekipe so skozi čas pod 
različnimi imeni in z različnimi uspe-
hi predstavljale Selško dolino. Zapisana 
zgodovina rokometa je zato skozi ves ta 
čas, vse do danes, zelo pestra.
V preteklosti jo je zaznamovalo leto 1976. 
Kljub temu da je bil v Selški dolini roko-
met takrat v največjem vzponu in je bilo 
število registriranih igralk in igralcev 
največje, so bili s strani športne orga-
nizacije sprejeti tako imenovani Porto-
roški sklepi, na podlagi katerih so leta 
1978 ukinili enotno gorenjsko rokome-

tno ligo, kar je v Selški dolini za moški 
rokomet pomenilo popolno uničenje. 
Ženski rokomet se je takrat zaradi višje-
ga nivoja igranja v zvezni ligi ohranil in 
žel uspehe še naprej. Velika zahvala gre 
nekaterim takratnim ljubiteljem špor-
ta, ki so se v letu 1994 odločili ustanoviti 
Športno društvo Laguna, in sicer z več 
športnimi dejavnostmi, med katerimi 
jim je bil prioriteta rokomet. Z Osnov-
no šolo Železniki so začeli vzgajati nov 
rod rokometašev, uspešno so sestavili 
moško člansko ekipo, ki je že v sezoni 
1995/96 postala gorenjski prvak.
Tako je vse do danes rokometna igra v 
Železnikih med krajani ostala prilju-
bljena, domače tekme v Športni dvorani 
Železniki so zelo dobro obiskane. Podpo-
ra občinstva s tribun mladim rokome-
tašem daje spodbudo in še večje veselje, 
da v športnem duhu vztrajajo na roko-
metnem parketu. 
Treba je pohvaliti vsakega posameznika 
v društvu, ki v okviru svojega prostega 
časa s svojim delom pripomore k ohra-
njanju popularnosti in razvoju rokome-
tne igre v Selški dolini. Prepričani smo, 
da s svojim delom v društvu tako otro-
kom kot tudi mladostnikom dajejo mo-
žnost, da si lahko s športno aktivnostjo 
krepijo svoje zdravje, si razvijajo social-
no-čustveni ter telesno-motorični ra-
zvoj. Trenutno je v Rokometno društvo 
Alples vključenih več kot sto aktivnih 
igralcev različnih generacij, vsak izmed 
njih si prizadeva svoje sposobnosti igra-
nja dvigniti na še višji nivo.
Ob praznovanju šestdesetletnice roko-
meta v Selški dolini ter glede na aktiv-
no in uspešno dolgoletno delovanje se 
Rokometnemu društvu Alples Železniki 
podeli priznanje Občine Železniki za ak-
tivno delovanje društev. 
Predlagatelj: Anže Kavčič
Obrazložitev pripravil: Anže Kavčič

OBČINSKI SVET  
OBČINE ŽELEZNIKI

podeljuje 

PRIZNANJE ZA AKTIVNO 
DELOVANJE DRUŠTEV  

za leto 2019
ŠPORTNEMU DRUŠTVU DRAŽGOŠE

(Dražgoše 35, Železniki).

UTEMELJITEV: Športno društvo Draž-
goše je bilo ustanovljeno pred tridese-
timi leti, februarja 1989. Ustanovitelji 

so ob ustanovitvi postavili smernice za 
delovanje društva, ki veljajo še danes: 
usmerjanje otrok, mladine in odraslih v 
športne aktivnosti in ustvarjanje pogojev 
za njihovo dejavnost. V tridesetih letih so 
bili v društvu zelo aktivni in ustvarjalni. 
Eno izmed pomembnejših dejavnosti 
društva je športna vzgoja otrok in mla-
dine, zato vsako leto organizirajo različ-
ne tečaje in vadbe. Več kot sto otrok se 
vsako leto na smučišču Rudno utrjuje v 
znanju smučanja. Organizirajo tečaje 
teka na smučeh, treninge nogometa ter 
gibalne urice za najmlajše. Za športno 
rekreacijo odraslih imajo organizirano 
vadbo nogometa, košarke in odbojke, 
pozimi v športni dvorani Železniki, pole-
ti pa na igrišču v Dražgošah. Poleg tega 
za odrasle organizirajo tečaje smučanja, 
teka na smučeh in nordijske hoje.
V Športnem društvu Dražgoše so znani 
po odlični organizaciji športnih priredi-
tev. Najbolj znano je tradicionalno tek-
movanje, prvomajski turnir v futsalu. 
Tradicionalne so postale tudi vaške igre. 
Od leta 2012 naprej pripravljajo Dražgo-
ški mnogoboj: tekmovanje v 12 disci-
plinah, s katerimi spodbujajo člane k 
aktivnemu življenju in medsebojnemu 
povezovanju.
V vseh teh letih so v športnem društvu 
veliko vlagali tudi v športno infrastruk-
turo. V prvih letih delovanja so uredili 
sodobno asfaltno igrišče z brunarico 
in razsvetljavo ter poskrbeli za otroško 
igrišče. Leta 1999 so iz Avstrije uvozili 
manjši rabljen teptalni stroj, ki je pri-
meren za urejanje smučišč in urejanje 
tekaških prog. Če so zime dovolj bogate 
s snegom, te proge urejajo ne samo na 
Dražgoški gori, temveč tudi drugje po 
Selški dolini.

Rudi Gerbec, podpredsednik Rokometnega 
društva Alples Železniki

Klemen Lušina, predsednik Športnega 
društva Dražgoše
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Znotraj društva je nastala tudi sekcija 
Alples tajmig, ki se še danes ukvarja z 
merjenjem časa in obdelave podatkov 
na različnih športnih tekmovanjih. V 
zadnjih letih veliko vlagajo tudi v izo-
braževanja strokovnega kadra: učitelje 
alpskega smučanja in teka na smučeh, 
učitelj nordijske hoje in teka, izpit za 
voznika teptalnega stroja.
V tridesetih letih delovanja so društvu 
predsedovali: France Lušina, Božo Lo-
trič, Boris Kavčič, Tone Jelenc, Marjan 
Kavčič ter zdajšnji predsednik društva 
Klemen Lušina.
Predlagatelj: Občinski odbor SLS Žele-
zniki
Obrazložitev pripravil: Matej Šubic

OBČINSKI SVET  
OBČINE ŽELEZNIKI

podeljuje

PRIZNANJE ZA AKTIVNO 
DELOVANJE DRUŠTEV  

za leto 2019
KULTURNEMU IN TURISTIČNEMU  

DRUŠTVU ZALI LOG

(Zali Log 12a, Železniki).

UTEMELJITEV: Kulturno in turistično 
društvo Zali Log v letošnjem letu pra-
znuje deseto obletnico aktivnega delo-
vanja. Ustanovljeno je bilo z namenom, 
da se popestri življenje v vasi Zali Log z 
raznimi dogodki in prireditvami ter po-
skrbi za lep videz vasi. Društvo je bilo v 
teh desetih letih delovanja zelo aktivno. 
Člani društva so v teh letih opravili ve-
liko prostovoljnih ur in izpeljali veliko 
dogodkov ter prireditev. Nekatere so 

postale že tradicionalne. Naj naštejemo 
samo nekaj zelo odmevnih dogodkov, ki 
jih poznajo tako po celi občini kot tudi 
širše po Gorenjskem: Praznik zelja, Ze-
lefest, Otroški pustni karneval, Plaža 
Party, potopisna predavanja, Miklavže-
vanje, Materinski dan ...
V zadnjih letih so njihovi marljivi člani 
uredili kar nekaj sprehajalnih in poho-
dnih poti. Vsako leto se tem potem tru-
dijo dodati novo vsebino. Najbolj znana 
je krožna pot okoli Zalega Loga, katere 
del je tudi tematska pot "Pot v Sušo", za 
katero so leta 2017 prejeli priznanje Tu-
ristične zveze Slovenije za naj tematsko 
pot na Gorenjskem. Dobili so kar nekaj 
priznanj turističnih zvez, kar je vseka-
kor potrditev, da delajo dobro, da so nji-
hov trud in prizadevanja opažena tudi 
izven domačega kraja.
Ker je vas Zali Log znana tudi po zelju, 
so v lanskem letu posneli film o pride-

lavi in predelavi zaloškega zelja, ki ga 
promovirajo kot značilnost, ki priha-
ja iz "Deželice sence in zelja", kot radi 
rečejo vasi Zali Log. Tako zaloško zelje 
kot skril iz domačega skriloloma s po-
nosom pokažejo na raznih sejmih in s 
tem predstavljajo avtentičnost Zalega 
Loga.
V društvo je včlanjeno več kot sto čla-
nov. Zelo ponosni so na svoj turistični 
podmladek, ki aktivno prevzema orga-
nizacijo določenih dogodkov. Vsak član 
se po svoje trudi, da je življenje v kraju 
lepše, pod motom "Z nami in za vas so-
delujte za bolj lepo in aktivno vas". 
Društvo se je v vseh teh letih zelo izka-
zalo, zato smo ob njihovi 10-letnici po-
nosni, da jim lahko podelimo občinsko 
priznanje.
Predlagatelja: Športno društvo Senca 
Zali Log, Vaški odbor Zali Log 
Obrazložitev pripravil: Janez Habjan

Tanja Habjan in Nataša Kavčič, predstavnici Kulturnega in turističnega društva Zali Log

MATEJ ŠUBIC, PODŽUPAN

V sredo, 3. julija, smo v naši občini gostili veleposlanico Republike Av-
strije v Republiki Sloveniji mag. Sigrid Berka. Veleposlanico je na sedežu 
Občine Železniki sprejel župan mag. Anton Luznar v družbi direktorice ob-
činske uprave Jolande Pintar in podžupana Mateja Šubica. Z zanimanjem 
je prisluhnila predstavitvi naše občine in ugotovili smo, da naše kraje že 
kar dobro pozna. Presenečeni smo bili tudi nad tem, kako po treh letih 
bivanja v Sloveniji odlično razume in govori slovensko. V Muzeju Železni-
ki je kustos Jure Rejec predstavil zgodovino naših krajev od naselitve pa 
vse do danes. Obiskali smo tudi podjetje Niko, kjer nam je direktor Rado 
Čulibrk predstavil njihovo uspešno zgodbo. Ob koncu smo gostjo odpelja-
li še v Groharjevo Sorico, kjer nam je dr. Miha Markelj podrobno razložil 
naselitev južnih Tirolcev iz Innichena v 13. stoletju v vasi pod Ratitovcem.

Obisk avstrijske veleposlanice

Veleposlanica mag. Sigrid Berka v družbi dr. Mihe Marklja, 
župana Antona Luznarja in podžupana Mateja Šubica 
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Stavbo, ki nas pozdravi ob vstopu v Železnike, občani običajno še 
vedno naslavljamo s »salon«. Mogočno poslopje je od decembra 
leta 2017 v večinski lasti podjetja LOTRIČ Meroslovje, ki je s pod-
poro vseh solastnikov z letošnjim poletjem pričelo s temeljito ener-
getsko sanacijo.

Pet lastnikov pod skupno streho
Stavba zgrajena v začetku 80. let danes pod skupno streho združuje pet 
lastnikov. Poleg podjetja LOTRIČ Meroslovje, ki ima v lasti več kod 45 
odstotni delež stavbe, so lastniki Občina Železniki, Kovinarstvo Rok Mo-
horič s. p., Peter Šmid ter Alples, katerega predlog je, da se v lastniško 
strukturo vključi tudi Strelsko društvo Lotrič Železniki, ki že ima v naje-
mu prostore v zgornjem nadstropju stavbe.

Več faz prenove
Prenova poslovnega objekta je vsekakor zahteven projekt – tako s teh-
ničnega kot finančnega vidika. Zato bo potekala v več fazah, pri čemer 
je prioritetna aktivnost vezana na energetsko sanacijo stavbnega ovoja 
ter strehe.
S tem se bodo zmanjšali predvsem visoki stroški ogrevanja in vzdrževa-
nja. Ob enem pa bo obnovljena zunanjost stavbe prav zagotovo polep-
šala tudi splošno podobo kraja.

Selitev hčerinskega podjetja LOTRIČ Certificiranje
Pomladi leta 2020 naj se bi večina notranjih del ter zamenjava stavbne-
ga pohištva zaključila do te mere, da bo mogoča selitev dela programa 
hčerinskega podjetja LOTRIČ Certificiranje, ki trenutno posluje v Kranju 
in izvaja storitve preskušanja materialov in izdelkov ter varnosti pri delu 
in požarne varnosti.
Iz matičnega podjetja v Selcih, kjer je zaradi povečanja priobalnega pasu 
s strani Direkcije RS za vode, širitev poslovnih prostorov omejena, se bo 
v Železnike preselil razvoj lastnih meroslovnih sistemov ter del skladišča.

Zaključek del v marcu 2021
Celotna investicija s strani podjetja LOTRIČ Meroslovje je ocenjena na 
milijon evrov. Pri čemer je podjetje za energetsko sanacijo pridobilo po-
vratna in nepovratna sredstva s strani Eko sklada, za prenovo pa sta na 
razpolago dve leti. Energetska sanacija obsega toplotno izolacijo sten, 
tal in stropa ter zamenjavo oken. Predvidena je energetsko učinkovito 
centralno ogrevanje stavbe, vgradnja prezračevanja z vračanjem toplo-
te odpadnega zraka v stavbah ter energetsko učinkovit sistem razsve-
tljave. Sprejemniki sončne energije, nameščeni na streho stavbe, pa 
bodo zagotavljali samooskrbo z električno energijo.
1. aprila leta 2021 bo podjetje LOTRIČ Meroslovje praznovalo 30 let 
svojega obstoja. Razlogov za veselje tako ne bo manjkalo, saj bomo 
uspešno začrtano poslovno pot družinskega podjetja lahko obeležili v 
prenovljenih prostorih.

V NOVI PREOBLEKI ZA VEČJO ENERGETSKO UČINKOVITOST

ANA ŠUBIC, FOTO: GORAZD KAVČIČ

Župan Anton Luznar je konec junija 
na slovesnosti ob občinskem prazniku 
podelil priznanja devetošolcem za izje-
men uspeh v vseh letih šolanja in dija-
kom zadnjih letnikov, ki so bili odlični 
vsa srednješolska leta. Osnovno šolo 
Železniki je letos zapustilo deset odlič-
njakov: Marko Kejžar, Marija Šubic, 
Neja Benedičič, Mohor Jelenc, Izak Ko-
kalj, Tonka Šmid, Sara Demšar, Sara 
Polajnar, Žiga Režek in David Šuštar. 
Priznanj se je razveselilo tudi sedem 
odličnjakov iz srednjih šol: Ana Luši-
na, Marko Košir, Pia Mohorič Tomažin, 
Tina Nastran, Laura Rant, Anja Prezelj 
in Taja Basaj. "Nadpovprečne uspehe 
ste dosegli z nadarjenostjo, pridnostjo 
in vztrajnostjo" je poudaril župan in do-
dal, da bodo kmalu začeli pisati novo 
poglavje v svojem življenju. "Sprejmite 
nove izzive, izkoristite doslej pridoblje-
no znanje in zaupajte vase."

Priznanja  
odličnjakom

Osnovno šolo Železniki je letos zapustilo deset odličnjakov.

Vsa srednješolska leta je bilo odličnih sedem dijakov. V imenu dveh sta priznanje prevzela 
starša.
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MARKO GASSER, CIVILNA INICIATIVA CERKNO

Prvi napad volkov na Selškem je bil že septembra 2017 na pla-
nini Kremant, ko je bilo pokončanih dvajset ovc. Zavod za goz-
dove Slovenije (ZGS) je posledice pripisal potepuškim psom. Na-
padi so se nadaljevali tudi v letu 2018. Na planini Klom je bilo 
pokončanih 25 ovc, na Kremantu pa devet. Škode so se do letos 
stopnjevale in so dosegle vrhunec leta 2019, ko je bilo na pašni-
kih v vaseh pod Ratitovcem pokončanih 77 ovc, več kot trideset 
pa je pogrešanih (do konca julija). Škode so se in se še pojavljajo 
tudi v občinah Bohinj, Cerkno in Gorenja vas - Poljane. 
Zaradi omenjene problematike je bila 29. maja letos v Gore-
njih Novakih 28 ustanovljena Civilna iniciativa (CI) Cerkno.
Občina Železniki je 4. junija na Agencijo RS za okolje (Arso) 
naslovila vlogo za izdajo odločbe za izredni odvzem iz narave 
(volka). V naslednjih dneh sta tudi občini Gorenja vas - Polja-
ne in Cerkno na Arso poslali dopis.
Dne 11. junija je bil na ministrstvu za okolje in prostor (MOP) 
sestanek z ministrom Simonom Zajcem, ki se ga je udeležil 
član CI Boštjan Čemažar. Predstavili so težave, ki jih povzroča-
jo zveri in zahtevali takojšnje ukrepanje. Dan kasneje je bila 
v državnem zboru združena seja odborov za infrastrukturo 
in kmetijstvo o problematiki divjih zveri. Seje sem se udeležil 
skupaj z župani Antonom Luznarjem, Milanom Čadežem in 
Gašperjem Uršičem. Obravnavala se je problematika zveri in 
interventni zakon.
Dne 20. junija je CI Cerkno kar dobro razgibala organe držav-
nega zbora, saj je poleg zbranih tri tisoč podpisov predsedni-
ku Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor Edvardu Pau-
liču predala tudi dopolnitev k peticiji za zmanjšanje škod po 
divjadi in zvereh z zahtevo za odstrel nevarnih volkov. 
Dne 16. julija je bil v Ljubljani na KGZS sestanek s predstavniki 
kmetijskega ministrstva, MOP in ZGS. Udeležila sva se ga Bo-
štjan Čemažar in Marko Gasser. Na omenjenem sestanku je bila 
ena od izpostavljenih zahtev, da se zagotovijo sredstva za razši-
ritev območja monitoringa na severno Primorsko in Gorenjsko.

Dne 9. julija je poslanec Žan Mahnič na zasedanju državne-
ga zbora ministra za okolje in prostor Simona Zajca vprašal, 
kdaj bo izdana odločba za izredni odstrel in kaj bo država na-
redila, da se birokratski postopki skrajšajo. Mahnič meni, da 
ne more neko naravovarstveno društvo v Ljubljani kot dru-
štvo v pravnem interesu odločati, ali bo odstreljen en volk v 
Poljanski, Selški dolini ali ne. Vprašal je tudi, kdaj bo tudi za 
volka možna ustna odločba za izredni odstrel.
Dne 23. julija je bila izdana odločba za odvzem enega osebka 
(volka) iz narave.
Dne 2. avgusta se je minister Simon Zajc srečal s CI Cerkno. 
Informirali smo ga o stanju na terenu. Obvestil nas je, da je 
odobril sredstva za spremljanje volka in da so v tem tednu 
razširili območje monitoringa. Dogovorili smo se za sofinan-
ciranje šolskih prevozov ter s tem povečali varnost otrok.
Dne 14. avgusta društvo Dinarikum začne izvajanje monito-
ringa na Poljanskem, Selškem in Cerkljanskem. Danes ima-
mo na območju občine Železniki potrjena dva tropa volkov z 
mladiči. Dne 17. avgusta je bila okrogla miza v Davči, 21. av-
gusta pa CI Cerkno prejme dopis o sodelovanju s kmetijskim 
ministrstvom oz. v delovni skupini.
V zveznih državah Montana, Wyoming je naravni park Yel-
lowstone, ki obsega 898.313 ha. To je 8983,13 km2. V parku je ve-
liko tipičnih "ameriških" živali. Med drugim tam živijo bizoni, 
volkovi, kojoti, grizliji, losi, orli in gorski levi. Zaradi velikega 
števila turistov so se upravitelji parka zbali, da bo prišlo do pre-
velikega stresa za živali, zato so zgradili le redke in ozke ceste. 
Posledica tega je, da lahko zaradi kakšne živali, ki zatava blizu 
ceste, nastanejo zelo dolge kolone avtomobilov, ki onesnažuje-
jo zrak, zadržujejo promet in stresno delujejo na živali. V njem 
prebiva osemdeset volkov in 450 medvedov. Narodni park ni 
poseljen. Ko volk narodni park zapusti, izgubi tudi zaščito.
In kako je pri nas? Slovenija je velika 20.273 km2. Če odšteje-
mo urbana območja, lahko rečemo, da je velikost Yellowstona 
enaka velikosti polovice Slovenije. Imamo 1200 medvedov in 
uradno 88–100 volkov. Realno število volkov je verjetno večje 
od 150 do 200 osebkov. Stanje zveri (šakala, risa, medveda in 
volka) je v porastu. Zveri pa poseljujejo tretjino območja Slove-
nije, torej manjše območje, kot je velikost parka Yellowstone. 

Na sobivanje z volkom ne pristajamo
Zahteva Civilne iniciative Cerkno je jasna: Na severnem Primorskem in Gorenjskem 
ni prostora za volka.

Člani Civilne iniciative Cerkno

Z okrogle mize v Davči: župan Železne Kaple Franc Jožef Smrtnik, 
župan Anton Luznar in ministrica za kmetijstvo Aleksandra Pivec
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ANA ŠUBIC, FOTO: GORAZD KAVČIČ

Na okrogli mizi, ki sta jo sredi avgusta 
v okviru Dneva teric priredila Združenje 
civilnih iniciativ Slovenije za zmanjša-
nje zveri na populacijo leta 1991 in Tu-
ristično društvo Davča, so sodelovali 
kmetijska ministrica Aleksandra Pivec, 
minister za okolje in prostor Simon 
Zajc, direktor Zavoda za gozdove Slove-
nije (ZGS) Damjan Oražem, predsednik 
Lovske zveze Slovenije Lado Bradač ter 
publicist in naravovarstvenik Anton Ko-

mat. Ministra sta poudarila, da sta se 
z veseljem odzvala povabilu, saj da je 
to pravi način reševanja problematike. 
"Veseli me, da se diskusija z ulice seli za 
strokovna omizja," je dejala Pivčeva in 
dodala, da za isto mizo prvič sedijo vsi 
pristojni za to problematiko.
Člani Civilne iniciative (CI) Cerkno so v 
uvodu nanizali podatke o vse pogostej-
ših napadih volkov na drobnico in druge 
domače živali ter dodali, da se domačini 
bojijo tudi za lastno varnost. CI v pobudi 
za odstranitev nevarnih zveri opozar-
ja, da Severna Primorska in Gorenjska 
nikoli nista bili poseljeni z volkovi. Nji-
hov življenjski prostor bi omejili samo 
na območje Kočevskega roga in Javor-
niško-Snežniškega pogorja. Zahtevajo 

tudi sistemsko ureditev odškodnin ter 
prevladujoči vpliv lokalnih skupnosti pri 
določitvi območij naselitve zveri. Župan 
Anton Luznar je opozoril tudi na varnost 
učencev na poti v šolo ter opuščanje paše 
drobnice, kar vodi v zaraščanje krajine, 
manjši je obisk planincev in turistov … 
Po njegovem sta dva tropa na tem ob-
močju občutno preveč, zato predlaga 
vsaj polovično zmanjšanje. Kmetje so v 
razpravi med drugim opozorili tudi, da 
v zvezi s to problematiko sestankujejo že 
vrsto let, a jih nihče ne upošteva.

Minister Zajc je obljubil, da bodo v de-
lovno skupino za pripravo strategije 
tako za volka kot tudi risa poleg stroke 
vključili lokalne skupnosti ter da bodo 
skupaj določili, kakšno število zveri je 
primerno in kje. Oblikovali bodo skupni 
predlog, ki bo šel v javno obravnavo in 
nato na sprejem na vladi. Ministrica je 
napovedala, da se bodo lotili tudi siste-
ma, da ne bo več omogočal tako veliko 
pritožbenih možnosti na sodiščih, ki bi 
ustavljale normalno in strokovno upra-
vljanje z zvermi.
Člani CI Cerkno so po okrogli mizi po-
vedali, da so jih predstavniki vlade z 
odgovori prijetno presenetili in da pri-
čakujejo, da bodo za svojimi izjavami 
tudi stali.

V Davči o problematiki zveri
Minister Zajc obljubil, da bodo v pripravo strategije 
upravljanja z volkom vključili tudi lokalno skupnost.

V Davči so v okviru Dneva teric pripravili tudi okroglo mizo o problematiki divjih zveri.

Potem ko je Agencija RS za okolje na podla-
gi vlog občin Železniki, Gorenja vas - Polja-
ne in Cerkno 23. julija izdala dovoljenje za 
odstrel enega volka na njihovem območju 
in delu bohinjske občine, so tega uplenili 
prvega septembra zvečer v Gorenjih Nova-
kih. Mladega volka, ki je skupaj s še dvema 
volkovoma lovil srno, je v gozdu med pašni-
koma ustrelil Boštjan Čemažar, član Lovske 
družine Porezen - Cerkno in pobudnik Civil-
ne iniciative Cerkno. Do uplenitve je prišlo 
na območju kmetije Pr' Tomažu v lasti Fran-
ca Čemažarja, kjer so maja volkovi napa-
dli govedo. Kot je dejal Čemažar, je zadnji 
monitoring pokazal, da so na Cerkljanskem 
in širšem območju Gorenjske najmanj trije 
tropi volkov z mladiči.

Volka uplenili  
na Cerkljanskem

Imamo ceste, avtoceste in poseljeno po-
deželje. Volk dnevno potrebuje tri kilo-
grame mesa, letno torej eno tono. Masa 
pobitih živali je nekajkrat večja.
Volk je zelo inteligentna žival in bo 
hrano iskal tam, kjer jo bo lažje dobil. 
Trenutno na manj zaščitenih pašni-
kih. Ko bodo vsi pašniki ograjeni z za-
ščitno mrežo in bo lakota huda, se bo 
bolj potrudil, kajti volku preskočiti ali 
spodkopati dva metra visoko ograjo ne 
predstavlja velik problem. Večja kot bo 
lakota, hujše ovire bo premagoval in 
zadosti sestradan volk se bo lotil ljudi, 
čeprav danes vsi volkoljubci zatrjujejo, 
da volk ni nevaren ljudem. 
Ljudje iz mesta, ki nam pravijo vsejedci, 
nam vsiljujejo svoj pogled na življenje 
na podeželju. Pri tem jih podpira tudi 
tako imenovana stroka. ZGS odkrito 
govori, da se bomo morali navaditi na 
sobivanje z volkom. Razlog se skriva v 
načrtnem širjenju območja volka na 
predalpski in alpski prostor. Aktivno-
sti vodi ZGS. Koliko evropskih milijo-
nov evrov so dobili za to? In kdo so, da 
nam bodo poslabšali bivanje na podeže-
lju? Tudi Tirolci so vzeli pravico v svoje 
roke. Po tem, ko so jim zavrnili zahtevo 
po odstrelu, se je po nekaj tednih našlo 
truplo volka v gozdu.
Samo vprašanje časa je, ko se bodo ob 
hudi zimi volkovi sprehodili skozi Žele-
znike. Takrat to za vas ne bo le novica, 
ampak dejstvo.
Zahteva CI Cerkno je jasna. Na sever-
nem Primorskem in Gorenjskem ni 
prostora za volka.
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Osnovno šolo Železniki v tem šolskem 
letu obiskuje 691 učencev, od tega v ma-
tični šoli 552, preostali pa na podružnič-
nih: v Selcih 96, Sorici 17, Davči 14 in v 
Dražgošah 12. "Trenutno se najbolje raz-
vija Sorica, kjer se število učencev v po-
družnici povečuje in tudi za naprej kaže 
tako," je pojasnil ravnatelj Franc Rant. 
Šolski prag je prvič prestopilo 71 učencev 
oz. osem manj kot lani. V matični šoli 
sta dva oddelka z 49 prvošolci, v Selcih 
jih je 16, v Sorici trije, Davči dva in v Dra-
žgošah eden.

SPODBUJAJO PEŠAČENJE V ŠOLO

Ena od novosti, ki jo uvajajo prav te 
dni, je t. i. pešbus. Projektu, ki spod-
buja pešačenje v šolo, se pridružujejo 
v matični šoli. Kot je pojasnil Rant, ga 
bodo poskusno izvajali v drugi polovici 
septembra. V šolo se bo organizirano v 
spremstvu odraslega prostovoljca mo-
žno podati z Racovnika, s Češnjice in 
iz Dašnice, za pešbus z Loga pa ni bilo 
dovolj zanimanja. S projektom po be-
sedah ravnatelja želijo tudi zmanjšati 
promet pred šolo v jutranji konici in s 
tem prispevati k večji varnosti. Če bo 
zanimanja dovolj, bodo razmislili o or-
ganiziranju pešbusa tudi po koncu po-
skusnega izvajanja.
Pravilnik o šolskem koledarju, ki ga 
predpisuje ministrstvo za izobraževa-
nje, po besedah ravnatelja prinaša dve 
spremembi. Prva je odpravila omejitev 
glede števila dni pouka, določeno je zgolj 
trajanje šolskega leta od začeta septem-
bra do 24. junija. Druga sprememba pa 
omogoča ministru, da vsako leto pose-
bej določi kakšen pouka prost dan. To je 
letos že storil, in sicer za 3. januar 2020, 
ki ga ne bo treba nadomeščati s soboto.

NADALJUJEJO UTEČENE PROGRAME

"V tem šolskem letu bomo nadaljeva-
li programe, ki smo jih začeli izvajati 
lani in so se izkazali za dobre. Sicer pa 
se bodo naše prednostne naloge nana-
šale na aktivno sodelovanje učencev pri 
pouku in v vseh šolskih dejavnostih ter 
tudi na njihovo odgovornost – ne samo 
do imetja, ampak predvsem v medse-
bojnih odnosih," je poudaril ravnatelj.
Nadaljevali bodo zizvajanje lani uvede-
nega koncepta razširjenega programa 
na področju gibanja, zdravja in dobrega 
počutja. Na področju gibanja je cilj za-
gotovitev najmanj pet ur gibalnih dejav-
nosti na teden za vsakega učenca, ki jih 
izvajajo v okviru rednega pouka športa, 
pri interesnih dejavnostih, v podaljša-
nem bivanju in pri vseh oblikah varstva. 
"Gre za triletni poskus. Program je dobro 
zasnovan, izvajamo pa ga še v nekoliko 
večjem obsegu kot lani, saj smo ga raz-
širili predvsem na področje prehrane in 
varnosti, denimo prometne varnosti, 
varnosti na internetu ... Odziv učencev 
je dober, tako da so vse dejavnosti, ki jih 
izvajamo, praktično polno zasedene," je 
zadovoljen ravnatelj. Nadaljevali bodo 
tudi evropski projekt Ključ do boljše pri-
hodnosti, v katerem sodelujejo s tremi 
tujimi šolami iz Poljske, Estonije in Ita-
lije. Dvoletni projekt v okviru programa 
Erasmus+ bodo končali v tem šolskem 
letu.
Glede izbirnih predmetov je ravnatelj 
povedal, da je vsako leto nekaj spre-
memb. Nadaljevali bodo lani uvedeno 
robotiko, ki je naletela na dober odziv. 
"Veseli smo, da je veliko povpraševanja 

po naravoslovno-tehničnih predmetih. 
Še naprej je velik interes tudi za ples, pri 
tem nadaljujemo našo tradicijo."

V SORICI PRENOVILI KUHINJO

Poletne počitnice so običajno tudi čas 
za ureditev šolskih prostorov. Prenovi-
li so sanitarije na predmetni stopnji na 
matični šoli, investicije pa je bila dele-
žna tudi podružnica v Sorici. Potem ko 
so lani tam uvedli podaljšano bivanje, 
se je pokazala tudi potreba po pripravi 
kosil. Ker je bila kuhinja manjša, so jo 
med počitnicami prenovili in tako se-
daj omogoča tudi pripravo kosil. Okoli 
25 tisoč evrov vredno prenovo je plačala 
Občina Železniki. V podaljšano bivanje 
so sicer vključeni vsi soriški učenci. 
Oddelek podaljšanega bivanja imajo 
še vedno tudi v Dražgošah, a je ravna-
telj zaskrbljen, koliko časa ga bodo še 
lahko organizirali. "Kaže, da bo število 
učencev ostalo v tem okviru kot sedaj, 
kar je pravzaprav slabo. Tudi v Davči 
jih je sicer nekaj manj, a je število še 
vedno nekoliko večje kot v Dražgošah." 
Ravnatelj je znova opozoril tudi na nuj-
nost prenove matične šole po načrtu, ki 
je bil izdelan že pred leti. "S tem bi pri-
dobili dodatne prostore, saj so trenutno 
vsi popolnoma zasedeni. Kritična točka 
je zlasti knjižnica, kjer bi učencem radi 
ponudili možnost samostojnega dela v 
posebnem prostoru, ki je zaradi prostor-
ske stiske sedaj namenjen učilnici. Me-
nim, da bi prenova matične šole morala 
biti prednostna naloga občine v nasle-
dnjih letih. Izobraževanje bi morala biti 
naložba," je poudaril.

V šolo tudi  
s pešbusom
V Osnovni šoli Železniki v 
tem šolskem letu znanje 
nabira 691 učencev, od tega 
71 prvošolcev. Na matično 
šolo bo v drugi polovici 
septembra poskusno "vozil" 
pešbus.

Sprejem prvošolcev in njihovih staršev na šoli v Železnikih
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Na Osnovni šoli Železniki je zadnji teden avgusta že drugo 
leto zapored potekal poletni tabor angleščine v izvedbi angle-
ške jezikovne šole iz Norwicha, ki organizira tečaje v Veliki 
Britaniji in drugih evropskih državah. Tokrat se ga je udele-
žilo 34 učencev od 5. do 9. razreda. "Tečaj je potekal v obliki 
jezikovne kopeli, saj so ga vodili štirje gostujoči učitelji, kvali-
ficirani naravni govorci. Vse aktivnosti so tako potekale v an-
gleščini," je pojasnila Jana Kusterle, učiteljica angleščine na 
OŠ Železniki, in dodala, da je bil tabor znova pozitivno sprejet, 
zato ga bodo ponudili tudi naslednje leto.
Letošnja tema je bila Discover the Magic of Britan oz. Odkrij 
čarobnost Britanije. Tabor predstavlja sproščeno mešanico 
angleških učnih ur, športnih, likovnih in dramskih aktiv-
nosti. Poudarek je bil na nadgrajevanju govornih jezikovnih 
sposobnosti in krepitvi samozavesti pri izražanju v tujem je-
ziku. Zadnji dan tabora so učenci pripravili kratke skeče, v 
katerih so predstavili naučeno znanje, in prejeli spričevala.
Svoje vtise je z nami delilo nekaj sedmošolcev. Mark je pove-
dal, da so bili učitelji zabavni in ne preveč strogi. "Veliko smo 
govorili v angleščini, kar mi pomaga pri tvorjenju stavkov pri 
pouku. Čeprav nisem razumel čisto vseh besed, sem razumel, 
kaj so učitelji zahtevali od nas. Upam, da bo tabor tudi drugo 
leto." Tisa in Nataša sta kot največjo prednost tabora prepo-
znali komunikacijo v angleščini v pristnih vsakodnevnih si-
tuacijah. Ugotavljata, da se sedaj lažje izražata v angleščini. 

Aljaž je užival v likovnem ustvarjanju in v pravem angleško 
obarvanem vzdušju. Učencema po imenu Jakob pa so bile 
všeč različne jezikovne igre in športne aktivnosti v anglešči-
ni, uživala sta tudi v pripravi in izvedbi zaključnega skeča.
Jana Kusterle je povedala tudi, da so bili gostujoči učitelji 
nastanjeni v Železnikih in okolici pri družinah, ki so imele 
otroke na taboru, tako da so bili tudi ostali člani vključeni v 
aktiven teden s tujim učiteljem. Skupaj z gostiteljskimi druži-
nami so tuji učitelji doživeli planinski utrip Soriške planine, 
zaplavali v Bohinjskem jezeru, izmenjavali kulinarične izku-
šnje in širili medkulturnost.

Na angleškem taboru odkrivali čarobnost Britanije
Tik pred koncem počitnic je na OŠ Železniki znova potekal jezikovni tabor angleščine. 

Učenci so za zadnji dan tabora pripravili kratke skeče in predstavili 
pridobljeno znanje. 

ANA ŠUBIC

Z novim šolskim letom se je otroški vr-
vež vrnil tudi v vrtce. Vrtec Železniki obi-
skuje 269 otrok, od tega 214 v centralnem 
vrtcu in 55 v enoti Selca. "Sprejeli smo 
vse otroke, ki so s 1. septembrom izpolni-
li starostni pogoj. Na prosto mesto čaka 
še deset otrok, ki se bodo vključevali po-
stopno," je povedala Martina Markelj, 
vodja Vrtca Železniki, ki bo sredi oktobra 
pridobil še igralnico za prvo starostno 
obdobje v nadstropju sosednje hiše, ki jo 
je občina kupila za potrebe širitve vrtca. 
V tem šolskem letu bodo po besedah 
Markljeve največ pozornosti namenili 
gibanju in dejavnostim na prostem. "Prvi 
prednostni nalogi smo dali naslov Igri-
šče in gozd kot prostor za igro in učenje v 

vseh letnih časih." Med prednostne nalo-
ge sodi tudi medgeneracijsko sodelova-
nje. Povezali se bodo s starejšimi učen-
ci OŠ Železniki, obiskali dva domova za 
starostnike in se povezali z društvom 
upokojencev, več bo tudi sodelovanja s 
starimi starši. "Sicer pa si tako kot vsako 
leto vsaka izmed starejših skupin izbe-
re enega od celoletnih projektov in pro-
gramov. To so: Ekošola, Zdravje v vrtcu, 
Pomahajmo v svet, Pasavček ter Turizem 
in vrtec. V vseh oddelkih izvajamo tudi 
športni program Mali sonček. Vsebin in 
načrtov je veliko. Vsako leto se čez leto 
pojavijo tudi priložnosti, ki jih z veseljem 
izkoristimo in vpletemo v naše vsako-
dnevno delo z otroki.
Antonov vrtec pa v tem v šolskem letu 
obiskuje 42 otrok. "Marca je bilo na ko-
misiji za sprejem zavrnjenih 15 otrok. Po 
naših podatkih naj bi jih 11 dobilo prosto 
mesto v drugem vrtcu, kar pomeni, da 
za sprejem od takrat čakajo še štirje. 
Dobili smo tudi štiri nove prijave še za 
to šolsko leto. Skupaj je tako na čakal-

nem seznamu osem otrok," je pojasnila 
pomočnica ravnatelja Nežka Čufar.
Antonov vrtec je s septembrom vstopil 
v 25. šolsko leto. "To pomeni, da bomo 
skozi celo leto po malem praznovali, 
vrhunec pa bo 16. maja 2020, ko bomo 
imeli razstavo in zahvalno mašo," je 
napovedala Čufarjeva in dodala, da bo 
sicer rdeča nit šolskega leta Mi družina 
ena smo. Zavedajo se namreč nepre-
cenljivega pomena družine pri vzgo-
ji otrok in želijo biti v pomoč pri tem 
poslanstvu. Nadaljevali bodo tudi usta-
ljene projekte in jih še nadgradili. Med 
njimi je projekt Vrtnarjenje, pri kate-
rem sami vzgojijo sadike in jih posadijo 
v gredice. "Vsako leto zraste kar nekaj 
zelenjave, ki jo otroci z navdušenjem 
pobirajo, marsikaj sami pripravijo za 
kuhanje ali pa nesejo kuharici Nataši. 
Jesti nekaj, kar vidiš zrasti od semena 
do ploda, je tako čudovito, da vsak otrok 
vsaj malo pokusi. V nekaj letih so otroci 
zelenjavo dobesedno vzljubili," je zado-
voljna Čufarjeva. 

V vrtcih več kot 
tristo otrok
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-posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov 

-trgovina z drvmi in drugimi trdimi gorivi 

-seènja in storitve za gozdarstvo 
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POSREDNIŠTVO PRI PRODAJI  
BARV ZA LES PROIZVAJALCA

NUDIMO VAM:
IMPREGNACIJE ZA LESENE KONSTRUKCIJE,

UNIVERZALNE IN DEBELOSLOJNE LAZURE ZA LES,
SUŠENJE LESA, IZDELAVO OPORNIH ROK ZA NADSTREŠKE,

IZDELAVO OPAŽA, LADIJSKEGA PODA IN BRUN,
IZDELAVO BALKONSKIH OGRAJ,

KOLOBARJEV ZA OBLAGANJE STEN.

POKLIČITE NA TEL. 041 697 465 IN SE PREPRIČAJTE

KRISTINA MIKLAVČIČ, RAZVOJNA AGENCIJA SORA

Blagovna znamka Babica in Dedek – naravni izdelki iz škofjeloških 
hribov se predstavlja v novi podobi in z novo ponudbo izdelkov, 
vse od svojega nastanka dalje, že 19 let pa ohranja isto poslan-
stvo – povezati ponudnike najrazličnejših prehrambnih izdelkov, 
naravne kozmetike, izdelkov iz zelišč ter izdelkov domače in ume-
tnostne obrti, ki nastajajo znotraj dopolnilnih dejavnosti, oseb-
nega dopolnilnega dela in drugih pravnih oblik na Škofjeloškem 
ter poudariti tradicionalen način izdelave s pridihom domačnosti. 
Ključna posebnost blagovne znamke je uporaba v večji meri kvali-
tetnih lokalnih surovin v postopkih predelave in dokazana visoka 
kakovost izdelkov. Novo ponudbo izdelkov kot turističnih spomin-
kov predstavljamo v nekaterih gostilnah na širšem Škofjeloškem, 
na območju občine Železniki v Gostiču Pri Zalogarju v Dolenji vasi 
in Gostišču Tolc v Sorici. Ponudba je primerna tudi za poslovna da-
rila. Da bo odločitev o tem, kakšne izdelke izbrati, lažja, smo novo 
ponudbo blagovne znamke združili v zanimive darilne pakete. Za 
več informacij smo vam na voljo na Razvojni agenciji Sora (Poljan-
ska cesta 2, Škofja Loka), e-naslovu: kristina.miklavcic@ra-sora.si 
in tel. št. 04/50 60 225.

Blagovna znamka Babica in dedek  
z novo ponudbo izdelkov

JAKA ŠUBIC, LU ŠKOFJA LOKA

V okviru krožka je pod mentorstvom 12 ljubiteljic in znanja 
željnih spoznavalo zelišča in začimbe, nabiranje, njihovo 
uporabo in izdelke iz njih. Še posebej je bilo zanimivo v nara-
vi, potem ko smo rastline spoznali ob pomoči Vlaste Juršak 
in Braneta Toplaka v učilnici, na spletu, s pomočjo literature. 
Osredotočili smo se na zdravilne zeli, ki rastejo na tem obmo-
čju, ki je zelo bogato z rožami: gorski šetraj, plahtica, šipek, 
brin, šentjanževka, ranjak, materina dušica, smetlika, dežen, 
smrdlička, resje … Na terenu smo našli tudi koprivo, regrat, 
glog, močvirski oslad, rman, divji origano, trpotec, orlovo 
praprot, preslico, srčno moč in mnoge druge zdravilne rože. 
Veliko takih rož pa se seveda najde tudi na domačih vrtovih: 
ognjič, meta, melisa, šetraj, origano, hermelika, timijan, žaj-
belj, sivka, svetlin, lučnik, natresk, slezenovec …
Velik poudarek smo dali odnosu do rastlin in varovanju oko-
lja, kdaj in kako nabirati "rož'ce", kako jih pravilno posušiti, 
shraniti, predvsem pa, kako jih pravilno iz z občutkom za-
užiti. Združili smo svoja znanja o "rož'cah", tinkturah, ma-

»Rožce« o rož'cah
Spomladi je v Železnikih v organizaciji 
Ljudske univerze (LU) Škofja Loka potekal 
študijski krožek Rožce zdravja spod 
Ratitovca. 

V okviru krožka smo spoznavali zelišča in začimbe.

zilih in kremah, obkladkih, zeliščnih oljih, kisih, sirupih in 
likerjih …
Zeliščarstvo je v dolini pod Ratitovcem tradicionalno, zna-
nje o zdravilnosti rož se je včasih prenašalo iz roda v rod. Na 
krožku pa smo ugotavljali, da se tradicionalna znanja počasi 
izgubljajo, pa tudi mladih, ki bi jih zeliščarstvo zanimalo, je 
malo. Vsi smo mnenja, da bo tu treba nekaj ukreniti, da ne 
bo naša bogata dediščina uporabe zdravilnih rož za lajšanje 
različnih bolezenskih težav res odšla v pozabo.

RECEPT ZA PRIPRAVO ZELIŠČNIH OLJ:
OLJNI IZVLEČKI: zelišča, namočena v kakovostnem olju
Priprava: običajno razmerje 1 : 3 (250 g zelišča : 750 ml olja)
Hladni oljni izvleček: zelišče prelijemo s hladnim oljem,  
primerno za cvetove in nežnejša zelišča, pustimo na soncu 
3–4 tedne
Vroči oljni izvleček: zelišče prelijemo z oljem in do 3 ure 
ogrevamo nad vodno kopeljo
Shranjevanje: 6 mesecev do 1 leto v primernih stekleničkah, 
v temi in hladu
Primerna olja: mandljevo, oljčno, olje grozdnih pečk,  
sončnično olje in druga hladno stiskana kakovostna olja
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PROJEKT CENTER MEDGENERACIJSKEGA UČENJA
V okviru projekta bomo skupaj s partnerji zagotovili brezplačna izobraževanja in različne  

medgeneracijske dogodke v občinah Železniki, Gorenja vas – Poljane in Žiri

KRISTINA MIKLAVČIČ, RAZVOJNA AGENCIJA SORA

Verjamemo, da si proizvajalci oz. ponudniki domačih izdel-
kov poleg ustreznega izbora surovin in tehnologije pridelave 
oz. predelave prizadevate doseči čim boljšo kvaliteto vaših 
izdelkov. Mnenje ocenjevalne komisije o senzoričnih lastno-
stih vašega izdelka (videz, okus, vonj, barva, struktura, bi-
strost …), njena priporočila, kaj lahko še popravite pri sami 
tehnologiji in kje delate napake, lahko bistveno pomagajo pri 
vašem nadaljnjem delu in razvoju izdelkov znotraj predelo-
valne dejavnosti, zato vabljeni, da se poslužujete senzoričnih 
ocenjevanj.
Svoje izdelke ste sicer že imeli možnost posredovati na ocenje-
vanje Dobrote slovenskih kmetij na Ptuju, lahko pa jih posre-
dujete tudi na senzorični ocenjevanji na Biotehniško fakulteto 
v Ljubljani in Biotehniški center Naklo. Na Biotehniški fakulte-
ti se senzorično ocenjujejo alkoholne pijače ter drugi sadni in 
zelenjavni izdelki, na Biotehniškem centru Naklo pa pekovski, 
mlečni in mesni izdelki. Ocenjevanje bomo organizirali v za-
dnjem tednu septembra, o točnem datumu se lahko pozani-
mate na Razvojni agenciji Sora (Poljanska cesta 2, Škofja Loka), 
e-naslov kristina.miklavcic@ra-sora.si, tel. št. 04/50 60 225.
Po izvedenih ocenjevanjih pa bo Razvojna agencija Sora ob-
javila tudi javno povabilo za vključitev novih ponudnikov in 

novih izdelkov v blagovno znamko Babica in Dedek – naravni 
izdelki iz škofjeloških hribov. Priznanje na senzoričnem oce-
njevanju je namreč tudi eden izmed pogojev za vključitev v 
znamko, pri čemer se upošteva tudi priznanje iz ocenjevanja 
Dobrote slovenskih kmetij 2019.  
Vabljeni torej vsi, ki bi želeli preveriti kakovost svojih izdel-
kov, da sodelujete na senzoričnih ocenjevanjih. Povabilo pa 
velja tudi tistim, ki bi želeli svoje izdelke promovirati in tržiti 
znotraj blagovne znamke Babica in Dedek, ki predstavlja do-
datno razpoznavnost kvalitetnih lokalnih izdelkov. Vlogo na 
javno povabilo lahko oddate predvidoma do konca oktobra.

Senzorična ocenjevanja pekovskih, mlečnih in 
mesnih izdelkov ter izdelkov iz sadja in zelenjave

Ljudska univerza Škofja Loka je v sodelovanju s tremi par-
tnerji pripravila projekt Center medgeneracijskega učenja. 
Projekt poteka v okviru LAS Loškega pogorja, financirata  
pa ga Evropska unija iz Evropskega regionalnega sklada in 
Republika Slovenija. 

V projektu kot partnerji sodelujejo: Javni zavod Ratitovec, 
Osnovna šola Ivana Tavčarja Gorenja vas in Vrtec pri OŠ Žiri. 
Poudarek v projektu je na medgeneracijskem učenju oz.  
prenosu znanj med generacijami in medgeneracijskem  
druženju. 

Prva izobraževanja smo na vašo pobudo organizirali v obdo-
bju od januarja do junija. Občani ste se zbirali na delavnici 
poslikave gline ter na šiviljskem in računalniškem tečaju. V 
sodelovanju s partnerjem  - Javnim zavodom Ratitovec – med 
poletjem potekajo kovaške delavnice, v oktobru pa nadalju-
jemo s fotografskim tečajem Fotoutrinki generacij. Zaradi 

dobrega odziva bomo tečaj ponovili in že zbiramo prijave 
tudi za ostale spodaj naštete  programe, ki ste jih predlagali:

- tuji jeziki (angleščina, španščina, ruščina);
-  računalniška znanja oz. znanja s področja IT  

(začetni računalniški tečaj, excel, word, uporaba pametnih 
telefonov);

- komunikacija in retorika;
- šola slikanja;
- delavnica s cajoni; 
- vaš predlog: ……………………………………………….

Organizirali bomo tečaje in dogodke, za katere bo več inte-
resa. Tečaji in medgeneracijski dogodki bodo potekali v Mla-
dinskem centru Železniki in v Kulturnem domu v Železnikih.

Vaše prijave in predloge sprejemamo na naslov:  
gita.mihovec@lu-skofjaloka.si ali po telefonu 04/506 13 20. 
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Izvajalec geološko geomehanskih raziskav pri projektiranju proti-
poplavnih ureditev na treh pritokih Selške Sore v Železnikih (Če-
šnjica, Dašnica, Prednja Smoleva), Irgo Consulting, se je konec 
avgusta lotil zakoličbe vrtin in pridobivanja soglasij lastnikov ze-
mljišč za izvedbo vrtanja. Vrtalna dela bodo začeli izvajati predvi-
doma v ponedeljek, 16. septembra, in naj bi trajala okoli deset dni, 
so sporočili iz Občine Železniki. Občane prosijo za razumevanje.

Geološke raziskave na območju 
protipoplavne ureditve
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KRISTINA MIKLAVČIČ, VODJA PROJEKTA 
RAZVOJNA AGENCIJA SORA

Hišna imena so odraz dediščine naših 
krajev in narečnih govornih posebno-
sti. Izoblikovala so se na podlagi zna-
čilnosti določenega območja, prebival-
cev, ki tu živijo, in njihovih dejavnosti. 
Zanimivo je, da se na podeželskih ob-
močjih ljudje bolje poznajo po hišnih 
imenih kot po priimkih, kljub temu 
pa določena imena izginjajo iz vsak-
danjega govora oz. so že pozabljena. 
Z namenom, da preprečimo njihovo 
izginotje in da razširimo uporabo hi-
šnih imen, smo v okviru projekta Stara 
hišna imena – obraz dediščine naših 
krajev, ob sofinanciranju Občine Že-
lezniki in strokovni podpori Razvojne 
agencije Zgornje Gorenjske, v preteklih 

dveh letih že opravili podroben pregled 
nekdanjih in današnjih hišnih imen, 
preverili njihovo pojavljanje v zgodo-
vinskih virih in uporabo v narečnem 
govoru med domačini v sedmih vaseh/
naseljih občine in pri tem popisali 217 
imen. Letos pa nadaljujemo popis hi-
šnih imen na območju vasi/naselij Tr-
nje, Smoleva, Ojstri Vrh, Češnjica, Otoki 
in Dašnica. S tem zaokrožujemo celoto 
območje, ki je bilo vključeno v predho-
dne popise. 
Ob zaključku popisa bodo zainteresi-
rani lastniki hiš, tako kot v prejšnjih 
popisih, prejeli tudi glinene tablice z 
napisom hišnega imena v narečju, 
vsi zbrani podatki bodo evidentirani v 
spletnem leksikonu www.hisnaime-
na.si, izdelana pa bo tudi publikacija v 
elektronski obliki z zbranimi hišnimi 

imeni letošnjega popisa in posebnost-
mi na to temo. Z dodatnimi popisi v 
letu 2020 pa bomo izdali tudi razširjeno 
tiskano publikacijo dvoletnega popisa 
hišnih imen. Če kot prebivalci teh vasi 
oz. občani poznate kakšno zanimivo 
zgodbo tako o svojem hišnem imenu 
kot tudi o drugih imenih, razpolagate s 
fotografijami domačij ali celo poznate 
razlago, kako je ime nastalo, in ste pri-
pravljeni te podatke deliti z drugimi ter 
s tem prispevati tudi k vsebini publika-
cije o hišnih imenih, vas pozivamo k 
sodelovanju. 
Ker verjamemo, da želite negovati lo-
kalno identiteto, vas vabimo, da se nam 
oglasite na e-naslovu kristina.miklav-
cic@ra-sora.si, po tel. št. 04/ 50 60 225 
ali se zglasite osebno na Razvojni agen-
ciji Sora (Poljanska cesta 2, Škofja Loka).

Vabljeni k sodelovanju pri popisu starih hišnih imen
Nadaljujemo na območju Trnja, Smoleve, Ojstrega Vrha, Češnjice, Otokov in Dašnice. 

Toplotne črpalke so danes najpogostejša izbira ob pre-
novi ali novogradnji ogrevalnega sistema. Kljub temu se 
pred nakupom marsikomu porajajo vprašanja, kot so: ka-
tero črpalko naj izbere (zrak-voda ali voda-voda), naj bo 
klasična v kompaktni zunanji izvedbi z velikim zalogov-
nikom v kurilnici ali pa naj bo sodobna v ločeni izvedbi 
z notranjo in zunanjo enoto ... "Pred nakupom si priskr-
bite več ponudb različnih izvajalcev in jih povprašajte 
za nasvet," svetuje Robert Žibrik iz podjetja Termaks, ki 
ta mesec pripravlja brezplačen seminar na temo Izbira 
toplotne črpalke v 5 korakih. "Udeležencem bomo pred-
stavili ponudbo in letošnje novosti, nekaj v svetu najbolj 
uveljavljenih proizvajalcev in naredili primerjavo ključnih 
razlik med črpalkami glede zmogljivosti ogrevanja pri niz-
kih zunanjih temperaturah, glasnosti zunanje enote, cene 
in še česa," je napovedal Žibrik, ki bo vodil seminar. Nanj 
se je treba predhodno prijaviti do petka, 20. septembra, 
na mobilno število 041/ 692 410. O lokaciji (predvidoma 
Bled) in terminu predavanja bodo prijavljeni obveščeni, 
ko bo znano število prijav.

Izbira toplotne črpalke

Če potrebujete nasvete glede izvajanja ukrepov učinkovite rabe energije v 
gospodinjstvih, lahko vsak torek od 16. ure do 17.30 obiščete Energetsko-
-svetovalno pisarno na Kidričevi cesti 1a v Škofji Loki. Izkušeni energetski 
svetovalci občanom brezplačno nudijo strokovno in komercialno neodvi-
sno pomoč pri toplotni zaščiti in energetski sanaciji zgradb, izbiri ustre-
znih oken in zasteklitve ter ogrevalnega sistema, ustreznega energenta in 
ogrevalnih naprav, pripravi tople sanitarne vode, uporabi obnovljivih virov 
energije, možnosti pridobitve različnih subvencij Eko sklada, energetskih 
izkaznicah ... Za nasvete sta na voljo Beno Potočnik, univ. dipl. ing. elektr., 
in Matjaž Eržen, unv. dipl. ing. str. Obvezna je predhodna najava na tele-
fonsko številko Razvojne agencije Sora 04/50 60 220.

Brezplačna svetovanja o učinkoviti rabi 
energije

Razvojna agencija Sora v okviru projekta Spodbujanje podjetništva na Lo-
škem vabi na delavnico Tehnike in strategije poslovnih pogajanj, ki bo v 
sredo, 23. oktobra, od 17. ure do 19.15 v Veliki sejni sobi Upravne enote 
Škofja Loka (Poljanska cesta 2). Predvideni vsebinski sklopi so Na hitro o 
poslovnih pogajanjih (zakaj pogajanja in kakšne vrste pogajanj poznamo, 
razlika med pogajanji in prepričevanjem, faze pogajalskega procesa), Kako 
delujemo ljudje (Tri stanja našega JAZ-a, s katerim JAZ-om se pogajamo), 
Kako se pogajati (taktični pogled na pogajanja, priprava na pogajanja v 
osmih korakih), Psihološke taktike in čustva v pogajanjih (kaj so psiholo-
ške taktike in kako ravnati, kako se pogajati o ceni, kako ravnati s čustvi 
pri pogajanjih). Predavatelj bo Aleksander Albert - Alex Gregorič. Delavnica 
je za udeležence brezplačna, saj je finančno podprta s strani občin Škofja 
Loka, Gorenja vas - Poljane, Železniki in Žiri. Obvezne so predhodne prija-
ve, in sicer do srede, 16. oktobra, na e-naslovu info@ra-sora.si.

Tehnike in strategije poslovnih pogajanj

Od 2. septembra velja nov obratovalni čas Zbirnega 
centra Studeno:
 Ponedeljek:  7.00–15.00
 Torek:  13.00–19.00
 Sreda:  13.00–19.00
 Četrtek:  13.00–19.00
 Petek:  Ne obratuje
 Sobota:  8.00–12.00

Nov delovni čas zbirnega centra
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JULIJA PRIMOŽIČ, OOZ ŠKOFJA LOKA

Na mladih svet stoji. Tudi v podjetni-
štvu. Tega se zavedamo tudi na naši 
zbornici, zato smo se odločili, da po-
slovno in družabno povežemo mlade, 
inovativne in "zagnane" podjetnice in 
podjetnike. S tem namenom na Loškem 
ustanavljamo Klub mladih podjetnikov, 
kjer se bodo srečevali mladi podjetniki 
in podjetnice, ki so oz. bodo samostojno 
začeli podjetniško pot ali pa so vpeti v 
družinska podjetja ter so bodoči prevze-
mniki podjetij svojih staršev.
Klub bo članom, glede na njihove želje in 
potrebe, ponujal praktične in izobraže-
valne vsebine, možnost za druženje ter 
nadgrajevanje znanja. Srečanja, ki bodo 
potekala predvidoma enkrat mesečno, 
bodo tako obarvana z zanimivimi pred-
stavitvami mladih podjetnikov pa tudi 
že uveljavljenih podjetnikov in podjetnic 
ter obiski drugih znanih gostov, s ka-
terimi si bomo izmenjali dobre prakse. 
Manjkalo ne bo niti izobraževanj in pre-
davanj različnih vsebin. Klubu se lahko 

pridružite vsi, ki se na kakršen koli način 
podjetniško udejstvujete, ne glede na pa-
nogo in kraj, iz katerega prihajate. Tudi 
starost ni pomembna, čeprav ime kluba 
veleva, da se v njem združujejo mladi. 
Klub bo deloval pod pokroviteljstvom 
Območne obrtno-podjetniške zbornice 
(OOZ) Škofja Loka, sodelovanje v njem pa 
ni pogojeno s članstvom v zbornici.

Tik pred poletjem smo že uspešno iz-
vedli prvo srečanje, udeleženci pa so 
se odločili, da aktivnosti nadaljujejo v 
jesenskem času. Ponovno se bodo sre-
čali v sredo, 25. septembra, ob 8. uri v 
prostorih zbornice. Vabljeni tudi drugi 
mladi podjetniki in tisti, ki se s podje-
tništvom že srečujete v vaših družin-
skih podjetjih.

Mladi na  
Loškem si želijo 
povezovanja
S tem namenom 
ustanavljamo Klub mladih 
podjetnikov. 

S prvega sestanka mladih podjetnikov

RAZVOJNA AGENCIJA SORA

Obveščamo vas, da je v okviru Kreditne sheme, v katero svoja finančna sredstva 
združujejo občine Škofja Loka, Gorenja vas - Poljane, Železniki in Žiri ter Območ-
na obrtno-podjetniška zbornica Škofja Loka, odprt javni razpis za dolgoročne in 
kratkoročne kredite, ki se dodeljujejo podjetjem in dopolnilnim dejavnostim na 
kmetijah iz že omenjenih občin. Dolgoročni krediti se v okviru javnega razpisa do-
deljujejo za obdobje do deset let po obrestni meri 6-mesečni EURIBOR + 2,00 %. 
Pridobite jih lahko za nakup stavbnega zemljišča in njegovo komunalno opremo, 
nakup, graditev in adaptacijo poslovnih prostorov ter nakup opreme in kmetijske 
mehanizacije. Posamezen prosilec lahko v koledarskem letu pridobi največ sto 
tisoč evrov dolgoročnega kredita. Prav tako so v okviru Kreditne sheme na voljo 
sredstva za kratkoročne kredite, ki so namenjeni financiranju tekočega poslova-
nja. Do vrednosti 50 tisoč evrov jih lahko za obdobje do enega leta pridobite po 
obrestni meri 2,00 %, nominalno. Za podrobnejše informacije se obrnite na Ra-
zvojno agencijo Sora (Poljanska c. 2, Škofja Loka), tel. št. 04 50 60 220.

Ugodni krediti za podjetja in dopolnilne  
dejavnosti na kmetijah

Razvojna agencija Sora bo ponovno začela s sklo-
pom podjetniških delavnic Start up delavnica: 
inovativno na pot podjetništva. Potekale bodo 
vsak torek in četrtek med 3. oktobrom in 5. no-
vembrom z začetkom ob 8.30 v Veliki sejni sobi 
Upravne enote Škofja Loka. Udeležence bodo 
popeljali skozi različne faze poslovanja podje-
tja. Ogledali si bodo tudi nekaj primerov dobrih 
praks podjetij na terenu in svojo poslovno idejo 
preverili s pomočjo izdelave poslovnega načrta. 
Dodatne informacije so na spletni strani www.ra-
-sora.si (pod področjem Aktualno) in e-naslovu 
info@ra-sora.si. Obvezne so predhodne prijave. 
Udeležba je brezplačna, saj delavnico finančno 
podpirajo občine Škofja Loka, Gorenja vas - Po-
ljane, Železniki in Žiri. 

Inovativno na pot  
podjetništva

DOGODKI V ORGANIZACIJI OOZ ŠKOFJA LOKA
23.,26.,30.09. in 03.10.2019 Retorika: Govorim z žarom in z veseljem javno nastopam 
25.09.2019 Jesenski izlet sekcije upokojenih obrtnikov
25.09.2019 Srečanje kluba mladih podjetnikov
28.09.2019 Seminar za frizerje: barvanje las 
oktober 2019 Sekcija lesarjev: strokovna ekskurzija
14.-16.10.2019 Strokovna ekskurzija: Potovanje skozi okuse Toskane
15.10.2019 Tečaj in izpit iz varstva pri delu in požarnega varstva
23.10.2019 Seminar: Kako urediti delovna razmerja
24.10.2019 Delavnica: Odnosi z mediji "Če te ni v medijih, te ni"

12.11.2019 Seminar: Sodobni marketinški pristopi in blagovne znamke

16.11.2019 Usposabljanje za voznike po programu za leto 2019

30.11.2019 41. Obrtniški ples
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MAŠA LIKOSAR, FOTO: TINA DOKL

Osrednji dogodek Čipkarskih dnevov, 
ki jih organizira Turistično društvo Že-
lezniki v sodelovanji z Občino Železni-
ki in Javnim zavodom Ratitovec, je bilo 
vseslovensko tekmovanje v klekljanju 
za otroke in odrasle. Vseh tekmovalk je 
bilo 44, od tega 17 odraslih in 27 otrok, 
prihajale pa so iz cele Slovenije. V vseh 
treh starostnih kategorijah so bile naj-
boljše domačinke. V kategoriji najmlaj-
ših otrok je zmagala Kaja Arko iz Žele-
znikov, v kategoriji otrok od šestega do 
devetega razreda je zmagala Sara Dem-
šar, prav tako iz Železnikov, v kategori-

ji odraslih pa je bila najboljša 21-letna 
Špela Bernard z Zalega Loga. "Nad kle-
kljanjem me je navdušila babica, ko mi 
je bilo pet let. Naučila me je osnov, ka-
sneje sem se vpisala v klekljarsko šolo," 
je povedala Bernardova, ki ji klekljanje 
pomeni sprostitev in možnost umetni-
škega izražanja.
V okviru Čipkarskih dnevov je tokrat 
praznoval tudi Pihalni orkester Alples 
Železniki, ki letos obeležuje štiridesetle-
tnico delovanja. Pripravili so slavnostni 
koncert in povorko skozi stari del me-
sta, ki so se je udeležili tudi Godba Gorje, 
Godba Mestne občine Kranj in glasbeni-
ki iz Lepoglave na Hrvaškem. Vse dni so 
bile na ogled tudi tri razstave. V Galeriji 
Muzeja so razstavljale domače kleklja-
rice, v Kulturnem domu so poleg doma-
čih razstavljale še klekljarice iz Naklega, 
Vrhnike, Cerknice in Čebelarsko društvo 
Železniki, v Špendalovi hiši pa je bila na 
ogled razstava Navijalci klekljev, ki jo 
je pripravil Martin Pintar. Domačini so 
prikazovali kovanje žebljev, predstavili 
so se domači obrtniki, lovci, folkloristi, 
nastopile so številne glasbene zasedbe. 

"Prikazujemo običaje, ki so tako rekoč 
zamrli, pri nas pa še v celoti ohranjamo 
tradicijo in kulturno dediščino, na kate-
ro smo zelo ponosni," je pojasnil Tomaž 
Weiffenbach, predsednik TD Železniki. 
Letos je že tretjič potekala tudi medna-
rodna strokovna konferenca, tokrat pod 
naslovom Evropske manjšine: včeraj, 
danes, jutri. Vodila jo je Andreja Rav-
nihar Megušar. Konferenco, ki je po-
tekala v Sorici, je odprl Valentin Inzko, 
predsednik Narodnega sveta koroških 
Slovencev, udeležili pa so se je številni 
priznani strokovnjaki. "Občini Železniki 
je v okviru evropskega programa Evropa 
za državljane že tretjič uspelo pridobiti 
sredstva v višini 25 tisoč evrov za orga-
nizacijo Čipkarskih dnevov, tokrat s pro-
jektom Evropske manjšine - pozabljena 
dediščina, jezik in tradicija bogatijo 
našo skupno evropsko kulturo. Veseli 
smo, da je EU prepoznala pomembnost 
čipke in domače obrti za razvoj kraja in 
lastne identitete," je dejala Megušarjeva 
in še poudarila, da ohranjanje kulturne 
dediščine omogoča tudi gospodarski ra-
zvoj domačih mest.

Čipka  
pomembna  
za razvoj in 
identiteto kraja 
Petdnevni bogat program 
57. Čipkarskih dnevov, ki 
so v Železnikih potekali 
konec junija, je ponudil 
številne športne, kulturne, 
otroške in etnografske 
dogodke za vse generacije.

Organizatorji so bili zadovoljni s programom, razstavami in tudi z obiskom. 

Na tekmovanju v klekljanju so v vseh starostnih kategorijah zmagale domačinke.

TURISTIČNO DRUŠTVO ŽELEZNIKI

Za jesensko-zimski čas ponovno pripravlja-
mo tečaje klekljanja v Železnikih. Natanč-
ne vsebine bodo objavljene naknadno in 
bodo primerne tako za popolne začetnike, 
za kandidate z osnovnim znanjem ter tudi 
za klekljarice, ki bi se rade naučile zahtev-
nih tehnik klekljanja ali svoje znanje samo 
izpopolnile. Skupine bodo oblikovane gle-
de na prijave tako, da bo delo čim bolj op-
timalno za vse. Tečaji bodo potekali med 
tednom v popoldanskem ali večernem času 
(verjetno ponedeljek), obsegali bodo 15 
srečanj po dve pedagoški uri, predvidena 
cena je 160 evrov. Kandidate vabimo, da se 
prijavijo do začetka oktobra na telefonski 
številki 031 876 535 (Tomaž W.) ali na to-
maz.zlatorog@gmail.com, kjer bodo dobili 
tudi podrobnejše informacije o tečaju.

Tečaji klekljanja
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"Zbrali smo se, da obudimo spomin na naše predhodnike, 
partizanske enote, ki so bile ustanovljene in so delovale na 
Gorenjskem ter so se uprle okupatorju med drugo svetovno 
vojno in so pustile neizbrisen pečat naslednjim generacijam 
in zgodovini. Naša država Slovenija je skovana na temeljih 
partizanskega odporniškega gibanja, ki si je skupaj z Osvo-
bodilno fronto izboril osnovo za prihodnjo samostojnost," je 
v uvodu dejal Štefan Kalamar, predsednik ZZB za vrednote 
NOB Škofja Loka. Da je narodnoosvobodilni boj v Selški dolini 
zarezal veliko brazgotin, pričajo številna obeležja, in kot je 
pojasnil Viktor Potočnik, predsednik občinske organizacije za 
vrednote NOB, jih je v občini Železniki kar 78. Eden od njih 
je tudi spominska plošča na Puču, kamor sta venec položila 
Franc Benedik in Franc Hajnrihar. 
Slavnostni govornik je bil zgodovinar Martin Premk, ki je de-
jal, da se vse bolj pozablja, kaj je bil nacizem in kaj so nemški 
okupatorji počeli na slovenskih tleh. "Druga svetovna vojna v 
Sloveniji ni bila le boj za svobodo, temveč tudi boj za obstanek 
naroda ter ustanovitev slovenske države," je poudaril Premk, 
ki je temeljito pojasnil tudi dogajanje na gorenjskem vojnem 
območju. "Leta 1941 so se naši ljudje, ki niso mogli gledati, 
kako tujec jemlje slovensko zemljo, predvsem pa niso mo-
gli gledati trupel na lastni zemlji, uprli in upor se je v veliki 
meri začel ravno tu, na Gorenjskem."  Ob tej priložnosti je 
Dora Osterman, članica pokrajinskega sveta ZZB za vrednote 

NOB Gorenjske, podelila plakete – srebrno sta prejela Bojan 
Bertoncelj in Ana Kalan, zlato plaketo pa Viktor Potočnik. Šte-
fan Kalamar je za dolgoletno članstvo in pomoč pri delovanju 
organizacije Francki Pintar, Amaliji Šmid, Stanki Bernard in 
Ljudmili Bernard podelil zahvale. Zahvalo je ob stoti obletnici 
rojstva prejel tudi Ivo Miklavčič, dolgoletni predsednik sku-
pnosti borcev Prešernove brigade.
V Dolenji vasi pa je julija pod geslom Pomni, dolina! potekala 
slovesnost ob 76. obletnici streljanja talcev in ustanovitve Pre-
šernove brigade. Slavnostna govornica je bila Dora Osterman. 

V spomin vsem, ki so bili 
boj za obstanek naroda
Združenje borcev za vrednote NOB Škofja 
Loka in občinska organizacija Železniki 
sta na Puču pri Potočnikovih v Martinj 
Vrhu konec avgusta že dvajsetič pripravila 
srečanje borcev gorenjskih partizanskih 
enot ter vseh članov in prijateljev 
Združenja borcev za vrednote NOB.

Pri spominski plošči na Puču sta Franc Benedik in Franc Hajnrihar 
položila venec.

Bojan Bertoncelj in Ana Kalan sta prejela srebrno plaketo, Viktor 
Potočnik (na sredini) pa zlato plaketo ZZB za vrednote NOB 
Gorenjske.
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Zahvala
Dneva teric brez finančne po-
moči sponzorjev in donatorjev 
ni možno kvalitetno izpeljati, saj 
je prireditev zelo povezana s fi-
nančnimi sredstvi.

Donatorji v letu 2019 so:
- Občina Železniki
- Turistična zveza Slovenije
- Certa, d.d., Ličarjeva ul. 7, Cerkno
- Domel Železniki
- Megales, d.o.o., Strahinj
- Gorenjska gradbena družba
- Mesarija Štajnbirt, Škofja Loka
- Transles Dražgoše
- Šolar Tomaž, s.p., Dražgoše
- Pospos, d.o.o., Škofja Loka
- Pekarna Zevnik Kranj
- Pekarna Orehek
- Mlinotest Ajdovščina
- Peternelj Jernej, s.p., Davča
- Prezelj Božo, s.p., Podporezen
- Gorenjski glas Kranj
- Aplus, d.o.o., Studeno
- Radio Sora Škofja Loka
- Alpski val Cerkno
- Mebor, d.o.o., Železniki
- Bernik Anton, Luša, Selca

Zahvala velja tudi Marku Bevku 
za pripravo kulturnega progra-
ma, Damjani Peternelj za vo-
denje etnografske prireditve in 
vsem darovalcem, ki so prispe-
vali za izvedbo srečelova.

V imenu Turističnega društva 
Davča in v svojem imenu se za-
hvaljujem vsem krajanom Dav-
če, upravnemu odboru TD Dav-
ča za prostovoljno delo in trud, 
ki so ga vložili za dobro počutje 
obiskovalcev prireditve Dan Te-
ric, zahvala velja tudi gasilcem 
PGD Davča.

Predsednik   
Turističnega društva Davča 
Alojzij Jelenc
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ANA ŠUBIC, FOTO: ROBERT PETERNELJ

Tradicionalni Dan teric se je začel tre-
tjo soboto v avgustu z okroglo mizo o 
problematiki divjih zveri, dan kasneje, 
v nedeljo, pa so kot običajno pripravili 
pester kulturno-etnografski program. 
Prireditev, ki je potekala na domačiji pr' 
Vrhovc, je znova odlično uspela in je v 
Davčo pritegnila več tisoč obiskovalcev. 
Še zlasti obisk nedeljskega programa je 
bil eden najboljših doslej, je zadovoljno 
ugotavljal predsednik Turističnega dru-
štva Davča Lojze Jelenc.
Obiskovalci so si tudi letos z zanima-
njem ogledali opravila, povezana s 
predelavo lanu: puljenje lanenih bilk 
na njivi, sušenje v laneni jami, trenje 
lanu, predenje na kolovratu ..., med 
njimi pa tokrat ni bilo tkanja platna. 
Statve v lasti domačina Tineta Kejžar-
ja, ki je na prireditvi vselej prikazoval 
tkanje, so namreč marca pogorele v 
požaru na njegovi domačiji. Namesto 
tega je Kejžar letos na posebni napravi, 
imenovani ničevnik, prikazal, kako se 
"nasnujejo" statve oziroma niti na sta-
tvah pripravijo za tkanje platna. Že pri-
hodnje leto si bo po napovedih Jelenca 
verjetno znova možno ogledati tkanje 
na statvah, v programu pa namerava-

jo ohraniti tudi prikaz njihove priprave, 
saj se oba postopka dopolnjujeta.
"Namen Dneva teric je, da ohranimo 
tradicijo, predvsem pa, da pokažemo, 
kako so ljudje nekoč tukaj živeli ozi-
roma kako so sploh preživeli, saj je bil 
lan v teh krajih eden od virov dohodka. 
Davški lan je bil zelo kvaliteten in iz la-
nenih bilk je potem nastalo platno, ki je 

Prvič "nasnovali" statve
Tretji konec tedna v avgustu je v Davči potekal že 35. 
Dan teric. Med opravili, povezanimi s predelavo lanu, so 
tokrat prvič prikazali, kako se "nasnujejo" statve.

Tine Kejžar je na napravi, imenovani 
ničevnik, prikazal, kako se "nasnujejo" 
statve.

Pletenje lanenih vrvi



Prikazali so številna opravila, povezana s predelavo lanu. Pranje tako imenovanih štren

Smo Skupina Elektro Gorenjska,  
z elektriko povezujemo Gorenjsko.
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V nedeljo, 15. septembra, bo Turistično dru-
štvo Davča organiziralo že 16. pohod po 
Davči. Pohodniki se bodo zbrali ob 10. uri 
pri Jemcu. Vodja pohoda Božo Prezelj jih 
bo s pomočjo hčerke Ane Deje in partnerke 
Erike vodil po Davči in Podporeznu. Najprej 
se bodo po gozdni vlaki sprehodili do Doli-
narja in po cesti naprej do Zgagove domačije 
v Podporeznu. Pot bodo nadaljevali do do-
mačije pri Štulcu in do Štulcovega grabna, 
nato pa se bodo povzpeli po gozdni vlaki do 
Majdelcove domačije v Podporeznu. Nato 
bodo preko Majdelcovega griča šli do Jureža 
in naprej do domačije pri Zakovkarju in do 
Pagona. Pot bo skupaj z ogledi zanimivosti 
trajala okoli šest ur, pohod pa bodo sklenili 
v muzeju turističnega društva, kjer bo poho-
dnike čakal topli obrok.

Še šestnajstič po Davči

Kulturno in turistično društvo Vigenjc bo v 
nedeljo, 29. septembra, organiziralo šesti 
pohod po treh tematskih poteh od Dolenje 
vasi skozi Železnike do Zalega Loga. Udele-
ženci se bodo sprehodili po Selški poljski 
poti, Fužinarsko-kovaški poti in Geografski 
poti ob Sori. Začetek dobrih 12 kilometrov 
nezahtevne poti bo ob 8.30 na športnem 
igrišču v Dolenji vasi. Organizirana bo vr-
nitev na izhodiščno točko, prav tako topel 
obrok. Prijavnina stane 10 evrov na osebo, 
za otroke pa 5 evrov.

Pohod po treh  
tematskih poteh

šlo za prodajo daleč po svetu. Mislim, da bi bili zelo neodgo-
vorni, če bi to tradicijo prekinili," je poudaril Jelenc. Vesel je, 
da lan spet postaja cenjen. Še dobro se spomni, kako so pred 
šestnajstimi leti, ko je prevzel vodenje turističnega društva, 
lan za potrebe prikazov na Dnevu teric iskali v Novakih in 
Poljanski dolini. Zadnja leta ga v Davči ni več težko dobiti, 

saj ga sejejo na skoraj vsaki domačiji, zlasti zaradi uporabe 
lanenega semena v kulinariki.
Kulturni program so obogatili Pihalni orkester Alples in ma-
žoretke iz Železnikov ter osnovnošolci iz Davče. Kot običajno 
so oba dneva pripravili tudi veselici; tokrat sta za zabavo skr-
bela Ansambel Toneta Rusa in Galop.
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Muzej Železniki je bil slovesno odprt 
31. avgusta leta 1969 in prikazuje sliko 
časa, ko so v Železnikih kovali. V osmih 
prostorih Plavčeve hiše je že tedaj prika-
zoval sedem dejavnosti: rudarstvo, fu-
žinarstvo, kovaštvo, žagarstvo, gozdar-
stvo, čipkarstvo in sodarstvo. Deset let 
po odprtju muzeja je bilo ustanovljeno 
samostojno Muzejsko društvo Železniki 
z namenom ohranjanja, obnavljanja, 
zbiranja ter predstavljanja tehnične in 
kulturne dediščine Selške doline. V dru-
štvu menijo, da se je ohranjanje njihove 
dediščine začelo že nekoliko prej, leta 
1941, ko so na pobudo Blaža Gortnarja 
in ob hitrem ukrepanju Nika Žumra z 
odlokom zaustavili rušenje plavža – ru-
šili naj bi ga domačini, ki so potrebovali 
gradbeni material. Nekaj let za tem so 
ga obnovili in pokrili in postal je temelj 
muzejske zbirke. 
"Zametke muzeja je moč najti v občasnih 
razstavah, ki so jih že leta 1962 pripra-
vljali zapriseženi domačini in so s tem 
želeli, da bi temelji domačega kraja, ki 
so z novimi gospodarskimi tokovi počasi 
zamirali, bili vidni tudi kasnejšim gene-
racijam," je pojasnil muzejski vodnik in 
član Muzejskega društva Železniki Jure 
Rejec in nadaljeval: "Stavba, kjer je še 
danes muzej, se jim je ponudila sama 
od sebe, ko je ostala brez lastnikov. Za-
konca Jaške, ki sta v teh prostorih imela 

trgovino, sta jo prodala Kmetijski zadru-
gi Martinj Vrh, a tudi oni se niso dolgo 
obdržali. Občina Škofja Loka, ki je tedaj 
pokrivala tudi Železnike, jo je odkupila, 
nato pa jo je iz delitvene bilance bivše 
škofjeloške občine prejela Občina Žele-
zniki, v upravljanje pa zaupala Javnemu 
zavodu Ratitovec." Muzej se po besedah 
Rejca lahko še vedno pohvali s kar tretji-
no eksponatov iz obdobja izpred petde-
set let, svojo dejavnost pa so iz primar-
nih osmih prostorov razširili na celotno 
Plavčevo hišo. "V drugem nadstropju je 
bil dodan splošen pregled zgodovine Že-

leznikov ter ljudi, ki so živeli in delali v 
našem kraju, in ne nazadnje tudi zgodo-
vina o klekljanju – dejavnosti, ki je na-
stala zaradi propada železarstva in se še 
danes aktivno razvija," je pojasnil Rejec. 
V letu okroglih obletnic so člani MD Že-
lezniki pripravili čez trideset različnih 
dogodkov, od arheoloških do kulturnih. 
"Ljudem želimo na ta način približati 
našo dediščino in utrditi zavest, zakaj je 
pomembna za nas in naše zanamce," je 
dejal Rudi Rejc, predsednik MD Železni-
ki. V ta sklop sodi tudi fotografska raz-
stava, ki bo v galeriji na ogled do 30. sep-
tembra. Sestavljena je iz 59 fotografij in 
razdeljena v pet tematskih sklopov. Prvi 
predstavlja stavbo muzeja, plavž in trg 
pred njim. Sledijo predstavitve zbirk pri-
tličja ter obeh nadstropij. Kot zadnje so 
dodane železnikarske posebnosti – čip-
ke, dražgoški kruhek in skril, na kratko 
pa je predstavljeno tudi kovanje žebljev 
po 2500 let starem postopku iz Štalce. 
Fotografije so delo šestih domačih foto-
grafov – Simona Benedičiča, Aleksandra 
Čufarja, Staneta Gortnarja, Igorja Moho-
riča Bonče, Bojana Rihtaršiča in Janeza 
Tolarja. Rejc je vsem razstavljavcem po-
delil priznanja za sodelovanje. Kulturni 
program ob odprtju so oblikovali Franc 
Tušek in Rožančevi fantjiči.

Slika časa, ko so v Železnikih še kovali
Dan pred 31. avgustom, ko je Muzej Železniki uradno beležil petdeset let delovanja, 
Muzejsko društvo (MD) Železniki pa štirideset let, so člani MD Železniki v galeriji 
odprli fotografsko razstavo, ki prikazuje podobo muzeja v letu praznovanja.

Razstava je delo Aleksandra Čufarja, Igorja Mohoriča Bonče, Simona Benedičiča in Bojana 
Rihtaršiča ter na fotografiji odsotnih Janeza Tolarja in Staneta Gortnarja.

Odprtje razstave so popestrili Rožančevi fantjiči (na sliki) in Franc Tušek. 
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KATJA MOHORIČ BONČA,  
 MUZEJ ŽELEZNIKI

IME PREDMETA: 
vabilo na odprtje Muzeja Železniki

OPIS PREDMETA
1. material in tehnika: papir
2. leto: 1969

Minilo je 50 let, odkar so v Plavčevi hiši 
člani pododbora Železniki, ki je deloval 
znotraj Muzejskega društva Škofja Loka, 
razstavili in za javnost odprli prve muzej-
ske zbirke. Te so na odprtje pripravljali že 

od same ustanovitve Pododbora Železniki 
leta 1964. Razmišljali so, ''kako razširiti 
muzejsko misel v Železnikih, kakšno or-
ganizacijsko obliko naj bi imelo muzejsko 
delovanje'' ter o vsebini muzeja. Vse to 
so dorekli in določili, da 31. avgusta 1969 
skupaj s praznovanjem 30-letnice Loške-
ga muzeja odprejo tudi zbirko v Plavčevi 
hiši v Železnikih. Vabili so na oba dogod-
ka – dopoldne v Škofjo Loko in popoldne 
v Železnike. Na otvoritvi in ogledu zbirk v 
Plavčevi hiši med 15.30 in 19.30 v Železni-
kih je bilo približno 800 obiskovalcev. 
Vir: Zapisniki MD Železniki in gradivo, 
ki ga hrani Muzej Železniki

Zgodbe muzejskih predmetov:  
Vabilo na odprtje Muzeja Železniki

ANA ŠUBIC, FOTO: GORAZD KAVČIČ

Člani Muzejskega društva (MD) Železniki so predzadnjo sobo-
to v avgustu prvič v domačem kraju javno prikazali taljenje 
železove rude po postopkih, kakršni so pred 2500 leti potekali 
v starodobnem gradišču na Štalci. Tik pod njo, na Češnjici, so 
člani MD, združeni v skupini Štalca – eksperimentalna arhe-
ologija, že od zgodnjih jutranjih ur prikazovali različne po-
stopke, vrhunec pa je bil v večernih urah, ko so iz talilne peči 
potegnili "volka" – zmes železa, žlindre in oglja. Z rezultatom 
so bili po besedah člana skupine Štalca Andreja Bogataja zelo 
zadovoljni, saj je bil "volk" lepe oblike, ob kovanju, s katerim 

so ga na grobo očistili primesi, pa se je čutila njegova kom-
paktnost. Na koncu je tehtal 5,5 kilograma. Razrezanega bodo 
skovali v kompaktno železo, pričakujejo pa, da ga bo za okoli 
4,5 kilograma.
Pri starodobnem taljenju, ki so se ga prvič lotili predlani, so 
sicer vse bolj uspešni. Ekipa, v kateri sta bila poleg Bogataja 
sprva še Janez Rihtaršič in Bojan Rihtaršič, se je razširila že 
na devet članov. Pripravo lokacije so sicer začeli že ob šestih 
zjutraj, uro kasneje so začeli graditi 80-centimetrsko talilno 
peč. Zaradi preprečevanja mašenja je bila šoba za vpihavanje 
zraka tokrat trobentaste oblike. Takšno šobo so namreč našli 
na Štalci. Ob pol dveh so se lotili taljenja, ki je trajalo pribli-
žno šest ur. Porabili so 19 kilogramov rude bobovec in 29 kilo-
gramov oglja. Dogajanje je popoldne popestrilo tudi kovanje 
obeh "volkov", pridobljenih na festivalu v Bohinju.
Prikaz je bil deležen lepega odziva, žal pa se je vreme skisalo 
prav pred najbolj zanimivim, zaključnim delom, kar je za-
gotovo okrnilo obisk. V skupini Štalca so sicer že odločeni, 
da bodo starodobno taljenje v domačem kraju prikazali tudi 
prihodnje leto. 

Talili kot na Štalci
Na Češnjici si je bilo možno ogledati 
taljenje železa po postopkih železarjev s 
Štalce.

Oglje in železovo rudo so v peč dosipali na dve do tri minute.

Železo, skovano iz "volka", ki so ga pridobili junija na Fužinarskih 
dnevih v Bohinju. 



26 | KULTURA

IGOR KAVČIČ

Po skoraj sedemdesetih letih so v Kul-
turno turističnem društvu Dražgoše 
Sveto Lucijo prvič uprizorili pred dva-
najstimi leti. Zdaj so jo ponovno obudili, 
v predstavi pa je nastopila vsaj polovica 
igralcev izpred let. Na prizorišču na pro-
stem, rečejo mu kar Za plotom, odprto 
scenografijo tvorita prostor, ki predsta-
vlja hišo, drugo prizorišče je klop sredi 
vasi in tretje cerkev. Zgodba se odvije 

v treh dejanjih z zaključkom kot neka-
kšnim epilogom. Že pred začetkom igre, 
ogledali smo si premierno predstavo, 
gledalce pred vhodom na prizorišče 
pričaka dražgoška mladina s sladko 
postrežbo. Na prošnjo, naj napečejo kaj 
sladkega, so ženske iz vasi hitro stopile 
skupaj …
Sveta Lucija je zavetnica cerkve v Dražgo-
šah, pred več kot sto leti pa je igro v njeno 
čast in takrat predvsem v poduk doma-
činom napisal Janez Evangelist Krek. V 
poduk, naj se ne prepirajo, naj bodo raje 
složni med seboj. "Saj majhna vas ali 

Vse svetle reči 
Svete Lucije
Konec avgusta so v 
Gledališču Za plotom v 
Dražgošah uprizarjali igro 
na prostem Sveta Lucija.

Skupaj z otroki v igri nastopa več kot dvajset domačinov. / Foto: Igor Kavčič

Ni ga gledališča, ki bi gledalce posladkal že pred predstavo. / Foto: Igor Kavčič

Rodile so: Špela Štendler iz Zgornje Sorice Svita, Nina Možina iz Selc Mino, Katja Ramovš 
iz Dolenje vasi Zalo, Jelka Benedičič iz Martinj Vrha Aljaža, Maša Markuta iz Dražgoš Le-
narta, Nina Krivec iz Zgornje Sorice Erika, Brigita Gaser iz Dolenje vasi Jakoba, Petra Bo-
gataj iz Dolenje vasi Meto, Rebecca Egredžija Kovič iz Železnikov Tio, Ema Lapajne iz Selc 
Erazma, Tadeja Primožič iz Davče Nino, Tina Trojar iz Ojstrega Vrha Ronjo, Šejla Ćoralić iz 
Železnikov Delilo, Ema Frelih iz Železnikov Julijo, Mateja Golja iz Železnikov Žana, Alenka 
Božič iz Podlonka Julijo, Alenka Jelenc iz Železnikov Kajo, Tanja Šolar iz Dolenje vasi Jerco 
in Andreja Milavec z Rudna Tilna. 
Podatke smo s privoljenjem staršev zbrali na podlagi vlog za dodelitev prispevka ob rojstvu otroka. Seznam vseh no-
vorojencev je tako lahko še daljši, čestitke in dobre želje pa izrekamo tudi mamicam, katerih imena tu niso zapisana. 

Martina Logar, svetovalka za družbene dejavnosti, Občina Železniki

Mamicam čestitamo!

Igro Sveta Lucija bodo uprizorili 
še v petek in nedeljo, 13. in 15. 
septembra, obakrat ob 19.30.



Najprej prepiri … / Foto: Tina Dokl … nato sprava. / Foto: Tina Dokl
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majhen narod lahko nekaj doseže le, če združi svoje moči in 
sledi istemu cilju, a najprej mora videti tudi svoje napake in 
odpustiti napake drugim," dodaja režiser igre Rok Pintar.
Sveta Lucija je med drugim tudi zavetnica slepih, kar Krek v 
igri pokaže s tem, da romarji tudi od daleč v dražgoško cerkev 
hodijo, da bi spet videli. To je hkrati tudi prispodoba za spre-
gledati zmoto, v kateri so živeli domačini, ki so pred sto leti 
živeli v ideoloških nasprotjih, v predstavi pa gre za spor med 
kmeti iz dveh delov vasi – pri cerkvi in na Pečeh. Zgodba se na 
koncu razplete pozitivno, ljudje stopijo skupaj in v Dražgoše 
spet posije sonce. 
Igra traja uro in pol, v njej pa z izjemo enega nastopajo do-
mačini iz Dražgoš. Najmlajši je star štiri leta, najstarejši ne-

kaj čez petdeset. V igri nastopajo: Marko Lotrič, Alenka Lotrič, 
Brane Kavčič, Jure Šolar, Klara Šolar, Ajda Peternelj, Danica 
Jelenc, Špela Luznar, Neža Habjan, Miloš Šmid, Andrej Frelih, 
Janez Šolar in otroci Ajda Jelenc, Lenart Jelenc, Neja Jelenc, 
Neža Jelenc, Jure Pintar, Nace Pintar, Tine Pintar, Gašper Šo-
lar, Urša Šolar in Vid Šolar. 
Ekipa predstave je delo opravila z odliko, nastopajoči se iz-
kažejo z dobro naučenim, relativno zgoščenim besedilom, 
prav tako pa delujejo sproščeno in zelo naravno. Včasih 
imamo gledalci občutek, kot da smo zraven v igri. Prava 
odločitev je tudi, da je govorica, ki jo poslušamo približno 
uro in pol, avtohtona, taka kot bi jo tudi sicer slišali v teh 
krajih.
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DARJA ŠTIBELJ, P. D. JERALOVA, FOTO: LUKA GALJOT

Po mnenju mnogih udeležencev piknika, bilo nas je več kot 
tristo, smo že kar čakali, kdaj se spet srečamo. Piknik je bil 
na istem mestu kot vedno, in sicer na travniku Zaustran na 
Studenu. Da se tam nekaj dogaja, je pričalo veliko število av-
tomobilov, parkiranih pred mostom. Da je do piknika spet 
prišlo, sta zaslužna predvsem Boris Benedičič, p. d. Jeralov s 
Studena, z ženo Damijano, in Igor Nastran, p. d. Jelenčkov iz 
Selc, z ženo Barbaro. Že šestič so se potrudili in skupaj pripra-
vili ta kar precejšen organizacijski zalogaj. Pred piknikom je 
bilo potrebnih kar nekaj srečanj, saj je treba pripraviti, naba-
viti in rezervirati veliko stvari, da na sam dan vse lepo ste-
če. Poleg hrane in pijače je treba postaviti tudi šotor, klopi in 
mize. Vse pripeljati, postaviti in potem tudi pospraviti. A ker 
sta organizatorja s tem piknikom okužila tudi svoje otroke in 
vnuke, po navadi pri delu ni težav. Tudi za točilnim pultom 

in pečicami jima pomagajo družinski člani. In verjemite, za 
tristo ljudi je potrebno kar nekaj čevapčičev in klobas. Letos 
pa smo kot dodatno ponudbo ponudili tudi tortice, ki jih je 
spekla desetletna Jera.
Piknik se je uradno začel ob deseti uri in kmalu so začeli 
prihajati prvi člani te razširjene družine. Najprej jih je za 
točilnim pultom čakala pijača dobrodošlice ali podpis, kot 
temu pravijo organizatorji. Nato smo jih spodbudili, da so 
na velikem panoju v šotoru, na katerem je bil izobešen ro-
dovnik, poiskali svoje korenine in dopolnili ali popravili 
podatke, ki so bili tam zapisani. Za rodovnik že od začetka 
skrbi Igor Nastran, ki potem te podatke osveži. In kdor želi 
dobiti rodovnik, mu ga, po popravljenih spremembah, pošlje 
na domači naslov. Igor je povedal: "Z zbiranjem podatkov o 
Šoštarjevem rodu je začel že Leopold Nastran - Štihelnov ata 
s Studena. Podatke o prednikih je iskal na nadškofiji v Lju-
bljani in v Celovcu. Dokopal se je vse do leta 1641. Rodovnik 

Na družinskem pikniku več kot tristo sorodnikov
Po petih letih smo se spet srečali družinski člani Šoštar-Nastranove rodbine s Studena.

Skromen del vseh bratrancev in sestričen Šoštar-Nastranove rodbine

Del razširjene družine

Tudi Posečnkovi s Studena spadajo v rodbino Šoštar-Nastranovih



DANICA ZAVRL ŽLEBIR 
FOTO: TINA DOKL

Ana Nastran je bila rojena 30. julija 1919. 
V družini z enajstimi otroki, kjer je bila 
mama dvakrat poročena, je bila šesta po 
vrsti. Utrinke iz življenja tete Ančke, kot 
ji pravijo nečaki in številni sorodniki, 
je na praznovanju ob stotem rojstnem 
dnevu nizala ena od nečakinj, Ana Je-
senovec. Na Megušnici, kjer je bila sto-
letnica rojena, danes gospodari njen 
nečak Franc Tušek, za teto pa je sicer 
skrbel njen nečak Andrej Tušek z ženo 
Marico. "Še do leta 2016 je živela doma 
v Železnikih, ko pa so ji začele pojemati 
moči, je odšla v dom v Škofjo Loko. Tu ji 

je dobro, navezala je veliko prijateljskih 
stikov, sorodniki pa jo radi obiskujemo," 
sta povedala Andrej in Marica.
"Teta Ančka je polna radosti in življenj-
skega optimizma in se ne čudimo, da je 
doživela sto let. Veliko prijateljev ima 
in ni nehala živeti," pa o njej pravi Ana 
Jesenovec. Radoživa stoletnica o svoji 
visoki starosti pravi: "Nisem si mislila, 
da bom dočakala tolikšno starost. Vča-
sih sem rada pletla, dolgo sem sama 
gospodinjila, zdaj pa slabo vidim in sli-

šim in vse to ne gre več. Po receptu za 
dolgo življenje sprašujete? Jaz pravim: 
trdo delati, pošteno živeti in ne preveč 
gosposko jesti." V domu se dobro poču-
ti, dobila je veliko prijateljev, iz svojega 
življenja pa se najraje spominja časov 
iz otroštva in mladosti, ko so bili še vsi 
doma in so pogosto skupaj zapeli. Zdaj 
si želi, da bi ji zdravje kot doslej služilo 
do konca.
Na god svete Ane so ji zaposleni v domu 
pripravili lep dogodek. Skupaj z desete-
rico sostanovalcev in dvema zaposle-
nima so odšli na Brezje, kjer je nastalo 
tudi veliko fotografij. Čez nekaj dni so 
jih prikazovali v Burnikovi dvorani, kjer 
je potekalo praznovanje Anine stoletni-

ce. Te se je udeležilo blizu štirideset so-
rodnikov, vseh je sicer okoli sto, pridru-
žilo se je osebje doma in še vrsta ostalih 
gostov, ki jim je za dobro voljo igral har-
monikar Jože Dolenec. Slavljenki je vo-
ščil tudi župan občine Železniki Anton 
Luznar s sodelavko Lili Tolar, ob slove-
sni priložnosti sta jo obiskala tudi Tonč-
ka Galjot, predsednica krajevne organi-
zacije Rdečega križa Češnjica, in Janko 
Jelenc, predsednik Društva upokojencev 
za Selško dolino Železniki. 

Teta Ančka je dosegla stotico
V Centru slepih, slabovidnih in starejših v Škofji Loki, 
kjer prebiva tri leta, je stoti rojstni dan v krogu svojcev 
in prijateljev proslavila Ana Nastran iz Železnikov.

Slavljenka v družbi nečaka Andreja Tuška in njegove žene Marice ter delovne terapevtke 
Denis Kamnar in vodje zdravstvene nege Tanje Stržinar

je zaključil pri svojih starših, bratih in 
sestri. Od takrat dalje smo vajeti v roke 
vzeli z Lojzetom in Borisom in z iska-
njem sorodnikov nadaljevali in tako 
rodovnik nadgradili. V rodovniku je 
zapisanih 984 oseb. Od tega jih je živih 
866, ostali so že pokojni. Vsakih pet let, 
glede na informacije, ki mi jih posre-
dujejo udeleženci, podatke spremenim 
in osvežim. Če pa koga ni, žal podatkov 
o njegovi družini ne morem spremeni-
ti, ker jih ne poznam. Verjetno je čla-
nov rodbine še več."
Boris je povedal: "Pobudnik vsega skupaj 
je bil sedaj že pokojni Lojze Nastran, p. 
d. Štihelnov s Studena. K sodelovanju je 
povabil še mene in Igorja. V pomoč so 
nam tudi drugi družinski člani. Skupaj 
smo se odločili, da nadaljujemo izde-
lavo rodovnika Šoštarjeve−Nastranove 
rodbine, saj nas je zanimalo, koliko nas 
sploh je. Rodovnik sega v leto 1641. Ta-
krat je bil rojen Matevž Nastran. Vse do 
leta 1857 – letnica rojstva Janeza Nastra-
na – so v rodovniku zapisani le gospo-
darji in njihove žene Šoštarjeve domači-
je. Zanimivo je tudi to, da se je priimek 
Nastran obdržal še do danes. Lojze je 
prišel na idejo, da bi za vse člane naše 
razvejane družine pripravili srečanje. 
Ideja se je prijela in vsakič je na pikni-
ku več ljudi iz cele Slovenije. Pridejo s 
Primorskega, Štajerskega, Prekmurja … 
Največ pa nas je seveda iz naše doline. 
Tudi letošnje leto smo opazili, da je bilo 
prisotnih zelo veliko majhnih otrok. Ve-
seli smo, da se naš rod nadaljuje in da 
tudi mlajša generacija rada pride spo-
znavat svoje korenine."
Organizatorji so veseli, ker na pikniku 
vidijo vedno več mladih družin z majh-
nimi otroki. Pred dobrimi dvajsetimi leti 
je bilo prisotnih več starejših. Vsakih na-
daljnjih pet let pa se je povečevalo pred-
vsem število otrok. In ker je na travniku 
veliko prostora, so se otroci, veliko se jih 
med seboj sploh ni poznalo, zabavali po 
svoje. Važno, da je bila žoga, ostalo pride 
samo od sebe. Če ne, so pa sedeli na pet-
deset let starem traktorju znamke Sta-
yer in premikali volan. Starši pa so brez 
skrbi lahko klepetali s sorodniki, ki jih 
mogoče niso videli že pet let. 
In ravno zato ta piknik je. Da pridemo, 
si vzamemo čas za ljudi, ki jih ne vidi-
mo nekaj mesecev, let, se usedemo in 
pogovarjamo. Ali pa samo obujamo spo-
mine. In dan mine, kot bi mignil. Nato 
pa čakamo, kdaj bo spet prišlo vabilo za 
novo srečanje. In upamo, da bo tisto so-
boto v letu 2024 vreme lepo.
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Brezskrbni počitniški dnevi so mimo, šolska vrata so se po-
novno odprla in življenje se vrača v ustaljen ritem. Dela na 
novi cesti, ki gre mimo bazena, se prav tako zaključujejo in 
dostop do bazena in bifeja na bazenu bo ponovno možen pre-
ko glavnega vhoda. 

ŠPORT

8. Igre JZR so se začele zadnjo avgustovsko soboto z rokovskim 
večerom na terasi bifeja na bazenu. Za dobro zabavo je poskrbe-
la rokovska skupina Full Gas. Že pred samim uradnim odprtjem 
iger so se pomerili kegljači, svoje moči so preizkusile teniške 
dvojice, turnir se je točkoval tudi za 39. Športno rekreacijske igre 
(ŠRI). Žal je bil odpovedan nočni turnir v futsalu, za katerega 
se ni prijavilo dovolj ekip. Športno obarvani konci tedna se na-
daljujejo v naslednjih mesecih. Sistem točkovanja ostaja enak, 
pomerite se lahko kot posamezniki in pridobivate točke tudi za 
svoj kraj. Na spletni in Facebook strani Iger JZR si oglejte ter-
minski razpored športnih aktivnosti ter rezultate in fotografije.
V prejšnji številki Ratitovških obzorij smo vam obljubili pre-
novo savn in prostorov za tuširanje. Žal do tega še ni prišlo, 
predvidena prenova se bo začela sredi oktobra in bo trajala 
nekje mesec dni. 

Septembra se v športno dvorano v dopoldanskem času vrača-
jo šolarji, popoldanske termine pa zapolnijo različna športna 
društva in skupine. Če bi tudi vi želeli rezervirati termin v 
mali ali veliki dvorani, se nam oglasite in se bomo dogovorili.
Mogoče ste že opazili, da vsako sredo zjutraj na zelenici pote-
ka vodena vadba. Vodeno vadbo z naslovom Dobro jutro, Že-
lezniki izvaja Zasebna fizioterapija Valerija Pretnar Ramovš v 
sodelovanju z Javnim zavodom Ratitovec. Vabljeni, da se jim 
pridružite vsako sredo ob 7.30. 

KULTURA

V letošnjem letu muzej praznuje petdeset let. Svoja vrata je za 
obiskovalce prvič odprl 31. avgusta 1969. Skupaj z Muzejskim 
društvom (MD) Železniki, ki letos obeležuje 40-letnico delova-
nja, smo preko celega leta pripravili več različnih dogodkov. 
Konec avgusta, dan pred 50-letnico odprtja muzeja v Plavčevi 
hiši, je bila kulturna prireditev in odprtje razstave fotografij, 
na katerih sta v ospredju muzej in bogata dediščina, ki je na 
ogled v njem. Ob praznovanju muzejskih obletnic so člani MD 
Železniki četrto avgustovsko soboto prikazali taljenje železa 
po postopkih, s katerimi so železo verjetno pridobivali tudi 
na Štalci.

TURIZEM 

V Javnem zavodu Ratitovec sodelujemo v različnih projek-
tih. Tako gre počasi h koncu projekt Impresije Škofjeloškega, 
v okviru katerega smo izdali turistični katalog in tematske 
zgibanke, pripravljamo pa se še za nakup večjega punkla in 
pripomočkov za klekljanje ter izdajo manjše knjižice s kle-
kljarskimi vzorci. Zaključujemo tudi prvi del projekta Igrifi-
kacija mest oz. pobeg iz mesta. Za vas pripravljamo edinstve-
no pustolovščino na prostem, kjer boste odkrivali skrivnosti 
Železnikov in Škofje Loke.
Skupaj z Ljudsko univerzo Škofja Loka smo vključeni v projekt 
Center medgeneracijskega učenja, kjer izobražujemo kovače. 
Janez Rihtaršič, ki se ljubiteljsko ukvarja s kovanjem, svoje 
znanje prenaša na vse, ki se želijo naučiti kovanja žebljev. Ko 
bodo znanje usvojili, bodo prikazovali izdelovanje kovanja že-

Športni konci tedna v Javnem zavodu Ratitovec
8. Igre JZR so se začele z rokovskim večerom in skupino Full Gas

Razglasitev rezultatov turnirja teniških dvojic



bljev turistom in skupinam, ki obiščejo muzej in si želijo 
tudi tovrstne izkušnje. Skupine, ki si ogledajo, kako so ne-
koč ročno kovali žeblje, potem poprimejo tudi za kovaško 
kladivo in skujejo svoj žebelj. 

MLADINSKE DEJAVNOSTI

Šolske počitnice so se zaključile, šolarji so že polno zapo-
sleni. Z začetkom šole se ponovno odprejo tudi vrata Mla-
dinskega centra Železniki (MCŽ). Osnovnošolci vabljeni, 
da nas obiščete vsak torek, sredo in četrtek med 13. in 15. 

uro. V tem času lahko naredite domačo nalogo, se pripra-
vite za pouk in se družite s prijatelji. Dostop do Mladinske-
ga centra je sedaj po strmih stopnicah, prijaznejši dostop 
bo po prenovi stopnic konec septembra. V času prenove 
stopnic bodo dejavnosti mladinskega centra ali odpove-
dane ali pa organizirane v mali dvorani športne dvorane 
Železniki. 
V okviru 8. Iger JZR 21. septembra vabimo otroke, da se 
nam pridružijo na Športnem parku Dašnica pri Igrah 
MCŽ. Seveda so dobrodošli tudi na ostalih aktivnostih, ki 
so namenjene najmlajšim in družinam. 

Učenje kovanja žebljev / Foto: Aleksander Čufar

Dobitniki priznanj v kegljanju na 8. Igrah JZR
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32 | ŠPORT IN REKREACIJA

MATEVŽ BENEDIČIČ 
FOTO: ROK PFAJFAR

Železniki so dobili 8. junija državne pr-
vake – to pa ni kar tako! Hkrati pa še dr-
žavne podprvake in tudi tretjeuvrščene 
na državnem tekmovanju v teku Pivo – 
milja! To pa sploh ni kar tako!!!
Kaj pa je to – pivo milja tek? To ni šport, 
v katerem moraš popiti eno miljo piva, 
temveč tekmovanje, pri katerem mo-
rajo udeleženci preteči štirikrat dobrih 
400 metrov in pred vsakim krogom v 
čim krajšem času spiti steklenico piva. 
Razburkan želodec, pivo in tek niso naj-
boljša kombinacija. Če bi tekmovalec 
bruhal, mora preteči kazenski krog. Ker 
pa smo Gorenjci, nismo dali nič nazaj!
Prva podobna tekmovanja so bila – kje 
pa drugje kot tam preko luže. Že nekaj 
časa pa je to tekmovanje prav resen 
šport in slovenski državni rekord iz 
leta 2018 je 6:17.79, svetovni rekord pa je 
4:51.90. Nekaj rezerve pred naskokom 
na svetovni rekord imamo torej še!
Člani športnega društva Kamikaze smo 
se že drugo leto zapored udeležili držav-
nega prvenstva v teku Pivo – milja. To tek-
movanje je organiziralo Tekaško društvo 
Savinjčan iz Šempetra v Savinjski dolini 

letos že četrtič. Tekmovanje je potekalo v 
več kategorijah: tek na eno uro, otroška 
čoko-milja, moški posamezno, ženske 
posamezno, moške dvojice, ženske dvo-
jice in mešane dvojice. Lani smo pobrali 
"le" drugo mesto v ženskih dvojicah, letos 
pa smo se bolje pripravili. Pobrali smo 
tako bron kot srebro ter zlato v kategoriji 
mešanih parov. V parih je lažje tekmova-
ti, vsak član para je pretekel le dve dolžini 
in spil le dve steklenici 0,33 l piva. Dejstvo, 
da drugih tekmovalcev v tej kategoriji ni 
bilo, je zanemarljivo. Važne so kolajne. Pri 
moškem teku posamezno pa je naš član 
izenačil svoj lanski rezultat – 5. mesto. 
Prireditev v Šempetru je bila sproščena, 
teklo se je z lahkoto, tudi pivo je teklo, 
kot se spodobi za takšno prireditev. Brez 
zabavne note seveda ne gre, za glasbe-
no kuliso je poskrbel ansambel Fajerca-
jg, ki je poskrbel, da se tekmovalci niso 
prehitro ohladili. 

Tekmovanje je v Sloveniji in v svetu vsa-
ko leto bolj priljubljeno, tudi naša ekipa 
je vsako leto večja. Seveda se na tekmo-
vanje nismo odpravili z lastnimi vozili. 
Naš uradni prevoznik Ivan Špik bo na-
slednje leto moral zagotoviti avtobus, 
kombi namreč postaja premajhen. 
Vsem tekmovalcem pripadajo seveda 
čestitke za vložen trud in za to, da so po-
nesli sloves športnega društva Kamika-
ze in športni duh občine Železniki v šir-
ni svet tja daleč do Savinjske doline. Na 
to prireditev je treba gledati kot na za-
bavo in druženje v sproščenem vzdušju, 
ki je zanimiva tako za tekmovalce kot 
tudi gledalce. Ta dan so skrbi odveč, za-
bava pa je zagotovljena.
Za konec pa še to:
Ministrstvo za zdravje opozarja: Preko-
merno pitje alkohola škoduje zdravju.
In še:
Če piješ, ne vozi, če voziš – NE PIJ!

Državni prvaki 
iz Železnikov
Člani ŠD Kamikaze smo se 
znova udeležili državnega 
prvenstva v teku Pivo – 
milja.

V kategoriji mešanih parov smo pobrali vsa odličja. 

BRANKO KOŠIR, STRELSKO DRUŠTVO LOTRIČ

V sezoni 2018/19 je Strelsko društvo Lotrič na državnih prvenstvih 
osvojilo trinajst medalj, najuspešnejša pa sta bila Anja Prezelj in 
Nejc Medved, ki sta osvojila več medalj. Anja Prezelj je bila 19. na 
evropskem prvenstvu in 5. na olimpijskih igrah mladih. Z denarno 
pomočjo Občine Železniki in Fundacije za šport smo v preteklem 
letu postavili elektronsko zračno in malokalibrsko strelišče. Stre-
lišči sta modernizirani in spadata med najbolje opremljena stre-
lišča. Sezona 2019/20 je pred vrati. Vabimo vas, da se udeležite 
treningov na strelišču na Češnjici 48 (III. nadstropje nad občino), 
ki potekajo ob ponedeljkih, sredah in četrtkih ob 18. uri. Vabimo 
mladino od desetega leta, srednješolce, odrasle in veterane, saj 
je streljanje primerno za vse generacije.

Vabljeni na novo strelišče
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Poletna sezona, čas dopustov, počitnic na morju, pohodov v hribe, piknikov in drugih poto-
vanj se počasi izteka. To pa v celoti ne velja za nas, ki delamo v društvu, saj smo prav v poletni 
sezoni najbolj aktivni.
Koča na Ratitovcu je bila stalno odprta in dobro obiskana. V tem obdobju so se na Ratitovcu 
izvedle številne prireditve. V juniju smo atletskemu društvu Železniki pomagali pri izvedbi teka 
na Ratitovec in v koči oskrbeli tekače na 100 km. Zadnji vikend v juniju je potekalo večdnevno 
tekmovanje padalcev s štartnim mestom na Ratitovcu. 28. julija smo v deževnem vremenu iz-

vedli 65. izvedbo planinske zabave Ratitovec 
raja. Kulturni program je pripravila in vodila 
Mateja Markelj, a žal ob skromnem številu 
udeležencev. V avgustu je bilo 13. kolesarjenje 
okrog Ratitovca z 10. udeleženci in 11. pohod 
bosonogih iz Prtovča na Ratitovec s 63 ude-
leženci. Prireditve smo zaključili 1. septembra 
s 43. rekreativnim pohodom na Ratitovec s 
332 udeleženci. Še vedno pa poteka celoletna 
rekreativna akcija Prijatelj Ratitovca, ki je tudi 
letos zelo množična. 
Ves poletni čas pa je potekala tudi gradnja 
bivaka, ki dobro napreduje. Bivak bo že od 
oktobra naprej nudil zavetje udeležencem 
akcije Prijatelj Ratitovca in ostalim obiskoval-
cem Ratitovca.
Tudi vodniški odsek je do konca avgusta iz-
vedel že 20 planinskih tur s 440 udeleženci.
Prihaja jesenski čas. Koča na Ratitovcu bo do 
konca septembra odprta vsak dan, potem pa 
vse sobote, nedelje in praznike. Tudi vodniški 
odsek načrtuje še lepo število planinskih tur. 
Vsi planinci in ostali vabljeni tudi v jesen-
skem času na Ratitovec in na planinske po-
hode v organizaciji vodniškega odseka. 

Pripravil Alojz Lotrič

NOVICE IZ PD ZA SELŠKO DOLINO ŽELEZNIKI

Novi bivak pri Krekovi koči na Ratitovcu

TINA TROJAR

Ob mednarodnem tednu dojenja je v so-
boto, 3. avgusta, v 15 krajih po Sloveniji 
potekal festival Dojiva se. Že tretje leto 
zapored je bil tudi v Železnikih. Festi-
val je namenjen temu, da se nosečnice, 
mamice in ostali podporniki dojenja 
med sabo družimo, se informiramo, 
podpiramo ob težavah pri dojenju in 
delimo izkušnje. Glavni organizator fe-
stivala je spletna šola za starše Veva, v 
Železnikih pa sva organizacijo prevzeli 
Tina Trojar in Klavdija Trdina, ki pre-
poznavava pomen ženskega druženja, 
izmenjave izkušenj in podpore.
Na vrtu osnovne šole se nas je zbralo 
več kot dvajset mamic oz. podpornikov 
dojenja. Vzdušje je bilo zelo živahno, saj 

je bilo med nami veliko dojenčkov in 
malčkov, ki so veselo tekali naokrog. 
Ženske smo se usedle v pogovorni krog, 
kjer se je vsaka najprej predstavila, po-
tem pa podelila eno lepo in eno težko 
izkušnjo iz obdobja dojenja ali nosečno-
sti. Del programa je bil namenjen tudi 
ostalim pomembnim temam: pogovo-
ru o porodu, vadbi z dojenčkom, ki jo je 

prikazala Klavdija Trdina, in predstavi-
tvi bownove terapije, ki jo je pripravila 
fizioterapevtka Mojca Weiffenbach. Bilo 
je zelo prijetno druženje. Videle smo, 
da nismo edine, ki se soočamo z izzivi, 
obenem pa smo od drugih dobile tudi 
potrditev in spodbudo, da je težave z do-
bro podporo, informacijami in zaupa-
njem vase možno tudi preseči.

Festival  
Dojiva se
Festivalu smo se že tretje 
leto zapored pridružili tudi 
v Železnikih.

Na vrtu pri šoli se nas je zbralo več kot dvajset mamic oz. podpornikov dojenja.
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KLAVDIJA ŠKULJ, KTD ZALI LOG

Tudi čez poletje v Kulturnem in turističnem društvu (KTD) 
Zali Log nismo držali križem rok, ampak smo ob poti v Sušo 
za naše najmlajše postavili igralno hiško, dokončujemo pa še 
urejanje čutne poti. 
Pred nami je tradicionalni Praznik zelja, ki bo potekal od 13. 
do 15. septembra. Pripravljamo pester program. V petek bomo 
odprli Praznik zelja, v soboto ob 19. uri pa bo v kulturnem 
domu na Zalem Logu prikaz filma 300 let plavljenja lesa po 
Davščici. Avtor filma je Stane Zgaga, pripovedovalca pa sta 
Stane Bernard, ki je dogajanje doživel v živo in je med zadnji-
mi, ki to še pomnijo, ter zgodovinar Vincencij Demšar, ki je 
problematiko plavljenja raziskoval v arhivih. 
Naš "glavni" dan bo tudi tokrat nedelja. Začeli bomo ob 13. uri 
z zeljnim kosilom in od 14. ure dalje nadaljevali s kulturnim 
in kulinaričnim programom. V goste pride folklorna skupi-
na Jelčki iz Škofje Loke in vokalna skupina Snežet iz Tolmin-
skega. Za najmlajše bomo pripravili kuharsko in ustvarjalno 
delavnico. Za vse zeljne sladokusce tudi letos pripravljamo 

degustacijo zeljnih jedi. Mogoče nam letos uspe in se boste 
poleg zeljne potice lahko sladkali tudi s torto iz zelja. Seveda 
pa ne bo manjkala tudi naša vaška tržnica domačih pridel-
kov in izdelkov. Lepo vabljeni v našo "Deželico sence in zelja" 
na Zelouc in zeljne jedi.

Na Zalem Logu bo spet dišalo po zelju

Med 13. in 15. septembrom bo Zali Log v znamenju Praznika zelja.  

MAŠA LIKOSAR, FOTO: TINA DOKL

Letošnja poletna sezona je bila na Sori-
ški planini po besedah direktorice Turi-
stičnega centra Soriška planina Polone 
Golija nadpovprečno uspešna. Poleti so 
zabeležili trideset odstotkov več obisko-
valcev kot lani, kar pripisujejo splošne-
mu povečanju turizma v Sloveniji, ugo-
dni lokaciji in novim pridobitvam. »Od 
julija do konca avgusta so bile sobe bru-
narice stoodstotno zasedene, zahvalju-
joč lepemu vremenu pa smo imeli tudi 
povečano število dnevnih obiskoval-
cev,« je pojasnila Golijeva in nadaljeva-
la: »Konec julija smo na robu gozda Je-
lovica uradno odprli nov kamp, letošnja 
novost so bili sobotni vodeni ogledi po 
rapalski meji, vse zanimivejša pa je tudi 
poletna vožnja z dvosedežnico Lajnar.«
Novembra, pred začetkom zimske sezo-
ne, na Soriški planini obljubljajo odpr-
tje novega hotela Lajnar, ki je trenutno 
v zaključni fazi – urejajo še notranje 
prostore in okolico, do sedaj pa je bilo 
vanj vloženih milijon tristo tisoč evrov. 
»Opazili smo potrebo po dodatnih leži-

ščih, saj kapaciteta brunarice zadošča 
le za štirideset ljudi, hotel pa bo spre-
jel sto dvajset gostov. V njem bo ureje-
na restavracija, šest dvoposteljnih sob 
z možnostjo dodatnega ležišča ter štiri 
družinske sobe s šestimi ležišči,« je po-
vedala Golijeva in še zaupala, da bodo 

pred začetkom zimske sezone konča-
li tudi obnovo zasneževalne linije pod 
žičnico na progi Slatnik, investicija pa 
bo vredna sto tisoč evrov. S predprodajo 
smučarskih vozovnic bodo tako kot obi-
čajno začeli 15. oktobra, cena vozovnic 
ostaja nespremenjena.

Pred zimsko sezono bodo odprli nov hotel
Na Soriški planini so že četrtič poletno sezono zaključili z Majerskim smenjem in 
kontrabantom – dvodnevnim etnografskim, kulinaričnim in glasbenim dogodkom, 
kjer se predstavijo lokalna društva, obiskovalci pa so se pomerili v kmečkih igrah.

Na kmečkih igrah se je šest skupin pomerilo v skakanju z vrečo, vlečenju vrvi, hitrostnem 
smučanju in zabijanju žebljev.
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ORGANIZACIJA IN IZVEDBA 
POGREBNIH STORITEV

Navček d.o.o. Visoko 140, 4212 Visoko

24 ur na dan
041 628 940

Prireditve septembra in oktobra

NATAŠA HABJAN, JAVNI ZAVOD RATITOVEC

Cilj projekta je obogatiti turistično ponudbo Škofjeloškega 
s poudarkom na ohranjanju in prenašanju kulturne dedi-
ščine in tradicionalnih znanj na mlajše rodove. S povečano 
promocijo in skupnim trženjem želimo doseči večjo prepo-
znavnost na širšem škofjeloškem območju. Projekt je so-
financiran iz programa CLLD, partnerji pa so poleg JZR še 
Zavod za turizem in kulturo Poljanska dolina, Loški muzej 
Škofja Loka, Občina Žiri in Razvojna agencija Sora.

V prvem delu projekta smo v JZR izdali tematske zgibanke; 
Muzej Železniki, železarstvo, klekljanje, kruhki ter turistični 
katalog. Kulturna dediščina v Železnikih je zelo bogata in 
z izdanim gradivom jo želimo še bolj približati obiskoval-
cem in tradicionalna znanja s tem prenašati na mlade. V 
drugem delu projekta, ki se izteče konec oktobra, smo v JZR 
dali poudarek klekljanju. Izdali bomo knjižico s petimi vzor-
ci in navodili, ki bodo klekljaricam v pomoč. Za obiskovalce 
pripravljamo večji punkel, kjer bomo prikazovali kleklja-
nje, hkrati pa bodo lahko sami poskusili, kako dobri so pri 
"premetavanju" klekljev. Klekljali bodo lahko tudi na večjem 
punklu in se spoznavali s klekljarskim priborom.
Vsi partnerji skupaj delamo na večji promociji. V ta namen 
je v izdelavi promocijski video, promoviramo se na Facebo-
ok strani Kulturna doživetja Škofjeloškega, ki je bila izdela-
na v okviru predhodnega skupnega projekta Kjer domujejo 
zgodbe. Pripravljamo pa tudi zanimivo družabno igro, ki bo 
igralce popeljala po škofjeloškem območju.
Preko prejšnjih projektov smo že oblikovali transverzalo 
muzejev in kulturnih centrov na Škofjeloškem. S tokratnim 
projektom in navedenimi aktivnostmi pa želimo to še nad-
graditi in povečati zavedanje o pomenu kulturne dediščine.

Impresije  
Škofjeloškega
V Javnem zavodu Ratitovec (JZR) letos 
nadaljujemo drugi del projekta Impresije 
Škofjeloškega. 

Tematske zgibanke o bogati dediščini Selške doline

Petek, 13. 9. 2019 Zali Log – parkirišče gostilne Pri Slavcu, ob 20. uri 

PRAZNIK ZELJA – odprtje s kratkim kulturnim programom

Kulturno turistično društvo Zali Log, E: ktd.zalilog@gmail.com

Sobota, 14. 9. 2019 Zali Log – parkirišče gostilne Pri Slavcu, ob 19. uri 

PRAZNIK ZELJA – Prikaz filma: 300 let plavljenja lesa po Davščici

Kulturno turistično društvo Zali Log, E: ktd.zalilog@gmail.com

Nedelja, 15. 9. 2019 Davča, ob 10. uri

Pohod po Davči

Turistično društvo Davča, T: 041 350 240

Nedelja, 15. 9. 2019 Zali Log – parkirišče gostilne Pri Slavcu, ob 13. uri

PRAZNIK ZELJA – Nedeljsko zeljno kosilo, Kulturno etnološki program

Kulturno turistično društvo Zali Log, E: ktd.zalilog@gmail.com

Nedelja, 29. 9. 2019 začetek na športnem igrišču v Dolenji vasi, ob 8.30

Pohod po treh tematskih poteh

Kulturno in turistično društvo Vigenjc, E: www.vigenjc.com 

Četrtek, 3. 10. 2019 Galerija Muzeja Železniki, ob 18. uri

Kropa v Železnikih – Dnevi evropske kulturne dediščine

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

Nedelja, 6. 10. 2019 Turistična kmetija pri Štihlnu v Lajšah, ob 12. uri

KOLINE od pujsa do klobase

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

Četrtek, 10. 10. 2019 Krajevna knjižnica Železniki, ob 19. uri

Ne vem, če je bilo res, tako so mi povedali … – Dnevi evropske kulturne 
dediščine

Muzejsko društvo Železniki, T: 04 51 47 356
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